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

Jau kopš 2010. gada Pārgaujas novada pašvaldība izdod sienas 
kalendāru. Tam šo gadu laikā bijušas dažādas tēmas – Pārgaujas 
novads attēlots skolēnu zīmējumos, tas ir bijis atskats vēsturē. 
Kalendāru tēmas veltītas arī ūdeņiem, iedzīvotāju gardākajām 
ēdienu receptēm un neierastākajām tūrisma takām novadā. Lat-
vijas valsts simtgades gadā kalendārs tika veltīts senču folkloras 
mantojumam, taču 2019. gadā sienas kalendārs veltīts ceļam, kas 
simboliski ved mūs pretī nākamajiem mūsu valsts 100 gadiem. 

Katrā mēnesī redzams kāds novada ceļš, kurš caurvijas sniego-
tām vai zaļojošām, vai košām koku alejām, un to Pārgaujas no vadā 
netrūkst. Arī šogad ka lendāra pievienotā vērtība ir latviešu fol-
kloras bagātība – šoreiz latviešu tautas sakāmvārdi, ar kuru palī-
dzību iedzīvotājiem tiek vēlēta gudrība, tikums un čaklums. 

Pārgaujas novada sienas ka  len dāra dizaina un fotogrāfiju 
autore ir Anda Nordena, kurai sakām paldies par ieguldīto dar
bu. Ikviens šo kalendāru var iegādāties Stalbes, Straupes un Rais-
kuma pagastu pārvaldēs, kasēs. Tā cena 1,63 EUR. Kā dāvanu ka
lendāru saņems novada seniori. 

Lai 2019. gada ceļš ir labvēlīgs un ved tieši pretī katra izvirzī-
tajiem mērķiem un sapņiem!

Pārgaujas novada 
pašvaldība izdevusi sienas 
kalendāru 2019. gadam

Inese Kozlovska,
Stalbes vidusskolas skolotāja

“Tu skola tā pati,
Mēs citi, sen jau citi...
Tev grūti mūs pazīt 
           un vārdos saukt.”
     (S. Kaldupe)
Katru dienu mēs dzirdam kādu 

zvanu. Tie ir modinātāja zvani, kurus 
gribas apklusināt, vai aizmest pulks-
teni aiz gultas. Vietējie un starptau-
tiskie zvani – ļoti gaidītie un pavisam 
negaidītie. Var būt arī trauksmes zvani 
– tie ir no skolotāja. Un ir skolas zvans 
– pirmais un pēdējais.

19. oktobrī Stalbes skola bija tērpu-
sies tumši zaļā, salātzaļā, zelta un dzel-
tenā kļavu lapu krāsā – par godu 30 
gadu jubile jai un absolventu salidoju-
mam, lai stāstītu “Skolas zvana stāstu”.

Satikties un dalīties atmiņās bija 
ieradušies 150 absolventi un 50 darbi-
nieki – bijušie un esošie. 

Vakara svinīgo daļu ieskan dināja 
zvanu ansamblis ar M. Brau na melo-
diju “Veltījums”.

Stalbes vidusskolas teātra pulciņa 
dalībnieki rādīja izrādi “Laimes lācis”, 
ar ko tika nodots vēstījums, cik daudz 
ir jādara ar pašu rokām, prātu un 
izdomu, lai būtu tā, kā ir tagad – pēc 
30 gadiem. 

1988. gada 1. septembrī zvans uz 
pirmo mācību stundu aicināja gandrīz 
250 skolēnus un simboliskā atslēga 
tika pasniegta direktoram Auseklim 
Ķibildam, kurš to glabāja līdz 
1990. gadam. Direktors veidoja skolas 
saimi, iekļaujot Kūduma un Rozulas 
skolas, kā arī jaunos skolotājus. 

Turpinājums 4. lpp.

Stalbes vidusskolas 30 gadu jubileja 
“Skolas zvana stāsts”

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

2018. gads visai Latvijai ir īpašs – tas tiek aizva-
dīts simtgades zīmē. Ar tikpat īpašu sajūtu tika aiz-
vadīti patriotiskākā gada mēneša, novembra, pasā-
kumi Pārgaujas novadā – Lāčplēša dienai veltītie 
lāpu gājieni, Skrējiens apkārt Rozulai, kā arī svinī-
gais pasākums Stalbes tautas namā. 

Novembris ir viens no gada tumšākajiem mēne-

šiem, jo dienas palikušas īsākas, naktis garākas, 
tomēr, piespraužot pie apģērba sarkanbaltsarkano 
lentīti, iededzot sveces to piemiņai, kuri cīnījās par 
Latvijas brīvību, esot kopā ar savu ģimeni, kaimi-
ņiem, draugiem un tautiešiem, mēs padarām novem-
bri siltu, gaišu, latvisku un mīļu. Tādas sajūtas varēja 
gūt arī Lāčplēša dienai veltītajos lāpu gājienos – 
9. novembrī no Stalbes vidusskolas uz pieminekli 
Vīlandes skolnieku rotas karavīriem, 11. novembrī 
no Straupes pamatskolas uz Ziemeļlatvijas atbrī-
votāju pieminekli Plācī un no Raiskuma internāt-
skolasrehabilitācijas centra uz pieminekli brīvības 
cīņās kritušajiem karavīriem Raiskuma kapos. Lāpu 
gājienos devās galvenokārt Pārgaujas novada izglī-
tības iestāžu skolēni, skolotāji, darbinieki, kā arī 
Pārgaujas novada domes deputāti – Imants Kalniņš, 
Guna Rukšāne. Piedalījās arī pašvaldības izpilddi-
rektore Maruta Drubiņa un citi spe ciālisti. Aicināts 
tika ikviens iedzīvotājs. Godinot zināmos Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus, kuru atdusas vietas ir Pār-
gaujas novada teritorijā esošajās kapsētās, izpilddi-
rektore, jaunsargu vienības vadītājs Guntars Nor-
buts un jaunsargu pārstāvji no Stalbes vidusskolas, 
nolika ziedus ordeņa kavalieru kapa vietās. 

9. novembra pēcpusdienā bijušajā Rozulas 
pamatskolā jau 21. reizi pulcējās ap 100 aktīvu cil-
vēku, kuri piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā skrē-
jienā apkārt Rozulai, kas iedzīvotāju vidū kļuvis par 
mīļu, sirsnīgu tradīciju, bez kura novembris vairs 
nav iedomājams. Skrējiena rezultātus lasiet 7. lpp. 

Gada patriotiskākā laika galvenais notikums bija 
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītais pasā-
kums “Latvijai 100” 17. novembra vakarā Stalbes 
tautas namā. Pārgaujas novada priekšsēdētāja viet-
nieks Imants Kalniņš svinīgajā uzrunā atgādināja, 
ka Latvija esam mēs paši, ka ar to, kādi esam, mēs 
veidojam valsti. 

Turpinājums 3. lpp.  

Simtgades zīmē aizvadīti 
valsts svētku pasākumi

Lāpu gājiens Stalbē. Foto: Iluta Beķere

Stalbes vidusskolas 30. jubillejas pasākumā. Foto: Marta Martinsone-Kaša
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Vai esat apmeklējis/-usi 
vai grasāties apmeklēt 

kādu no Latvijas 
simtgadei veltītajiem 

pasākumiem?

Jā, 46 balsis

Nē, 9 balsis

84 %

16 %

Pārgaujas novada mājaslapas 
mēneša jautājumu rezultātu 
apkopojums 
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-
diem aktuāliem jautājumiem. 
Novembrī tika uzdots jautā-
jums  – vai esat apmeklējis/usi 
vai grasāties apmeklēt kādu no 
Latvijas simtgadei veltītajiem 

pasākmiem?
2018. gada 18. novembrī 

sagaidījām Latvijas valsts simt-
gadi. Par to tika runāts visu gadu 
un arī iepriekšējā gadā un ne 
velti – pasākumi, kas veltīti simt-
gadei notiek jau kopš 2017. gada, 
un tās nebeigsies šogad. Latvi-
jas valsts simtgades pasākumi 
notiks līdz 2021. gadam.

Katram simtgades svinību 
gadam dots savs atslēgas vārds, 
atceroties notikumus pirms 100 
gadiem, kas bija nozīmīgi neat-
karīgas valsts dibināšanai un 
pastāvēšanai.

2017. gads – Griba. 1917. gadā 
Latvijas valstsgriba, kas veido-
jusies cauri gadsimtiem, iegūst 
konkrētas aprises.

2018. gads – Dzimšana. 
1918 gads ir lielo pārmaiņu 
gads, kad uz bijušo impēriju dru-
pām Centrāleiropā un Austru-
meiropā rodas jaunas valstis.

2019. gads – Varonība. Latvi-
jas Republika tiek dibināta Balti-
jas landesvēra un lielinieku kara-
spēka ielenkumā un 1919 gadā 
izcīna savas Brīvības cīņas.

2020. gads – Brīvība. Latvija 
ir atbrīvota, apgūst parlamentā-
risma pieredzi, 1920 gadā ievēl 
Satversmes sapulci un pirmo 

Valsts prezidentu.
2021. gads – Augšana. 

1921. gadā Latvijas Republika 
pastāv gan de iure, gan de facto 
un tiek uzņemta tālaika lielākajā 
politiskajā organizācijā – Tautu 
savienībā.

Arī simtgades svinības top, 
darbojoties visiem kopā. Svinību 
programma piedāvā kopīgu virs-
mērķi un vēstījumu, galvenos 
kopā paveicamos uzdevumus 
un vairākus nacionālas nozī-
mes pasākumus jeb simtgades 
lielnotikumus, vienlaikus rosi-
not ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
dāvāt valstij dzimšanas dienā 
savas iniciatīvas un labos dar-
bus. Vairāk nekā 5000 cilvēku 
dažādās publiskās diskusijās jau 
nākuši klajā ar savām idejām, 
un ikviens ir aicināts jebkurā 
brīdī pievienot savu notikumu 
atvērtajam simtgades pasākumu 
kalendāram digitālajā platformā 

Informācijas avots: 
www.lv100.lv

Decembra jautājums:
Vai sekojat līdzi jaunās 

valdības veidošanas 
procesam?

• Jā.
• Nē, mani tas neinteresē.

Rudīte Vasile,
Attīstības plānošanas nodaļas 
speciāliste 

Lai veicinātu Pārgaujas 
novada ražotāju un pakalpo-
jumu sniedzēju atpazīstamību, 
Pārgaujas novada pašvaldība 
aicināja saimnieciskās darbības 
veicējus pieteikties preču zīmes 
“Radīts Pārgaujas novadā” lie-
tošanai, kā arī piedalīties 
konkursā par norāžu 
zīmju saņemšanu preču 
zīmes “Radīts Pārgaujas 
novadā” lietotājiem.

Preču zīmes “Radīts 
Pārgaujas novadā” lietoša
nai līdz šim pieteikušies 14 uz
ņēmēju. Komisija ir izskatījusi 
pieteikumus, uzņēmējiem izsūtī-
tas atļaujas lietot šo preču zīmi, 
kā arī dizaina vadlīnijas. 

Pieteikumu pieņemšana 
preču zīmes lietošanai tiks tur-
pināta, tā ka joprojām ikviens 
saimnieciskās darbības veicējs 
ir aicināts izrādīt iniciatīvu, 
lai iegūtu tiesības to izman-
tot. Preču zīmes grafiskā forma 
ir koša un izteiksmīga, un tā 

Ceļu saraksts Pakalpojuma 
sniedzējs

Kontakt
informācija

Stalbes pagastā

Rozulas autoceļu saraksts SIA “SHAF” Jānis Herbsts, 
tālr. 29438550

Daibes autoceļu saraksts Z/S “Jaunzemi” Jānis Plūme, 
tālr. 29427092

Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 

tālr. 29327223.
Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā: 

Ilvars BALODIS, tālr. 29453168
Straupes pagastā

Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 
tālr. 29327223

Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, 
tālr. 29327223

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

Raiskuma pagastā

Raiskuma ceļu saraksts SIA “Vidzemes 
Betons”

Guntars Zicāns, 
tālr. 28282165

Strīķu – Miglaču ceļu 
saraksts

SIA “Vidzemes 
Betons”

Guntars Zicāns, 
tālr. 28660835

Auciems ceļu saraksts SIA “Rok un 
Būvē”

Andris Beķeris, 
tālr. 26626266

Kūduma ceļu saraksts Z/S “Jaunzemi” Jānis Plūme, 
tālr. 29427092

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

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

Informācija par Pārgaujas 
novada pašvaldībai 
piederošo autoceļu 
mehanizētu attīrīšanu no 
sniega 2018./2019. ziemas 
sezonā

noteikti var rotāt produktu eti-
ķetes, bukletus, mārketinga 
materiālus. Šī zīme tuvākiem un 
tālākiem pircējiem apliecinās, ka 
uzņēmēju produkti un pakalpo-
jumi ir veidoti, izmantojot mūsu 
novada dabas, materiālos un cil-
vēkresursus, vietējās tradīcijas, 
darināti ar individuālu attiek-
smi, un tiem ir augstas kvalitātes 
vērtība.

Konkursam par norāžu 
zīmju saņemšanu preču 

zīmes “Radīts Pārgau-
jas novadā” lietotājiem” 
noteiktajā laikā līdz 31. 

oktobrim bija pieteiku-
šies 11 novada uzņēmēji – 

gan ražotāji, gan tūrisma pakal-
pojumu sniedzēji. Tuvāko nedēļu 
laikā tiks izveidots norāžu zīmju 
individuālais dizains, kas tiks 
saskaņots ar katru uzņēmēju. 

Pašvaldība aicina novada 
iedzīvotājus novērtēt savu no 
vadnieku centienus padarīt sa 
vus produktus un pakalpojumus 
redzamākus.  Būsim sava novada 
uzņēmēju draugi – pirksim un 
lietosim to, kas radīts Pārgaujas 
novadā!

Uzņēmēji saņēmuši 
atbalstu produktu 
popularizēšanai

Paziņojums par Raiskuma un Auciema 
ezeru zivsaimniecisko noteikumu 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2018. gada 22. novembra sēdes lēmumu Nr. 197 (protokols 
Nr. 12,10 §) “Par izstrādātiem Raiskuma un Auciema ezeru zivsaimniecisko noteikumu nodošanu 
publiskajai apspriešanai”, ar ezeru pētījumu atskaiti var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē un 
darba dienās Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami:
• Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba 

laikā
• elektroniski nosūtāmi uz epastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
Kontaktpersona: Agris Ķesa, vides aizsardzības inspektors, epasts: agris.kesa@pargaujasnovads.lv
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26.11.2018. līdz 09.01.2019.
Publiskā apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 9. janvārī plkst. 18.00 Tautas namā 

“Auciemmuiža”, Pārgaujas novada, Raiskuma pagastā.

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 11 
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 25.10.2018. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai

Deputāti nolēma:
• apstiprināt Raiskuma 

internātpamatskolasrehabilitā-
cijas centra nolikumu;

• apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam;

• veikt grozījumus vairākos 
zemes nomas līgumos nekusta-
majiem īpašumiem Straupes un 
Raiskuma pagastos;

• nodot publiskajai apsprie-
šanai izstrādātos zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumus 
Raiskuma un Auciema ezeriem; 

• atcelt saistošo noteikumu 
Nr. 9 “Grozījumi Pārgaujas 
novada saistošajos noteikumos 
Nr. 12 “Par Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.–
2024. gadam Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos 

Pārgaujas novada pašvaldības 
22. novembra domes sēdes apskats

un Grafisko daļu”” un nodot 
publiskajai apspriešanai Pārgau-
jas novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam grozījumu 
pilnveidoto redakciju; 

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

Nākamā domes sēde notiks 
27. decembrī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 18. decembrī

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.lv100.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/Ungurs_VRI_2018_gala%20versija.pdf
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:agris.kesa@pargaujasnovads.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Arī Pārgaujas novadā ir cil-
vēki, kuri nes novada vārdu 
ārpus tā robežām, ar savu 
ieguldījumu veido novada dzīvi 
bagātāku un daudzveidīgāku. 
Tieši tāpēc ar Pārgaujas novada 
domes atzinības rakstu tika 
godināti 10 novada piederīgie: 
Sandra Grosberga par ilgstošu 
ieguldījumu Latvijas Republikas 
orientēšanās sporta attīstībā un 
popularizēšanā un veiksmīgu 
dalību Latvijas izlases sastāvā 
Pasaules čempionātā, kas 2018. 
gada jūlijā norisinājās Latvijā, 
piedaloties visās disciplīnās: 
sprinta stafetē, vidējā distancē, 
stafetē un garā distancē. Baiba 
Bendika par ilgstošu ieguldī-
jumu Latvijas Republikas biat-
lona attīstībā un popularizēšanā 
un veiksmīgu dalību Latvijas 
izlases sastāvā 2018. gada zie-
mas olimpiskajās spēlēs, kas no 
2018. gada 9. februāra līdz 25. 
februārim notika Dienvidkorejas 
apgabalā Phjončhanā. Mārtiņš 
Rajeckis par ilgstošu ieguldī-
jumu Latvijas Republikas flor-
bola attīstībā un popularizēšanā, 
ieguldījumu komandas saliedē-
šanā, komandas kopējā cīņas 
spara uzturēšanā un jau otro 
sezonu komandas “SK Pārgauja” 
aizvadīšanai līdz vīriešu virs-
līgas florbolā sekmīgam noslē-
gumam – 3.vieta valsts mērogā. 
Straupes kora diriģente Arta 
Zunde par ieguldījumu Straupes 
kora sasniegumos Cēsu rajona 
skatēs, kur parasti koris ir iegu-
vis novērtējumu  I vai II pakāpes 
diploms. Šādus rezultātus var 
iegūt tikai ar neatlaidīgu darbu, 
kur tiek ne tikai muzikāli profe-
sionāli ierādīta jaunā dziesma – 
tai vienmēr tiek atrasts arī 
dvēseliskais skanējums. Strau-
pes kori diriģente vienmēr labi 
sagatavojusi Dziesmusvētkiem. 
Artai piemīt harizma koncertos 
un spēja uzmundrināt pēc darba 
nogurušos koristus mēģināju-
mos. Uldis Dumpis, ilggadējs 
novada iedzīvotājs. Lai arī darba 
dzīve Uldim rit Rīgā, tomēr viņš 
ir piederīgs arī Pārgaujas nova-
dam. Uldis Dumpis ne tikai vasa-
rās atpūšas Raiskumā, bet pieda-
lās arī sabiedriskajā dzīvē – kopā 
ar ģimeni viņš apmeklē gan 
Ungurmuižas pasākumus, gan 
valsts svētkus. Mēs varam tikai 
lepoties, ka Ulda Dumpja vārds 
saistās ar mūsu novadu un viņa 
75. gadadienā ir vērts kopā ar 
Latvijas valsti sumināt popu-
lāro aktieri. Iveta Adamsone, 
Pārgaujas novada iedzīvotāja, 
kura strādā Straupes pamat-
skolā. Skolas ikdienas darbs 
saistās ar speciālās izglītības 
bērniem, kuriem īpaši svarīgas 
ir Ivetai piemītošās saskarsmes 
prasmes – spēja atbalstīt, moti-
vēt un prasme saskatīt un izcelt 
katra skolēna iespējas. Svarīgi 
atzīmēt arī Ivetas iesaisti dažā-
dās ārpusstundu aktivitātēs un 
projektos. Darba dienu vakaros 
Iveta aizrautīgi vada vingroša-

nas nodarbības novada iedzīvo-
tājiem. Neatkarīgi vai uz nodar-
bību ieradusies viena vai 15 
personas, katrs saņem nedalītu 
Ivetas uzmanību. Ivetas iniciēti 
tiek realizēti dažādi projekti, 
lai uzlabotu aprīkojumu vin-
grošanas nodarbībām. Iveta ik 
gadu aktīvi iesaistās pasākuma 
“Sakopta un videi draudzīga 
sēta” vērtēšanas procesā, vel-
tot līdz par 12 dienām no sava 
atvaļinājuma, sētu apsekošanai. 
Iveta neliedz savu padomu un 
nereti iesaistās arī pasākumu 
dekorēšanā un novada skais-
tuma kuplināšanā. Gatis Turlajs, 
sabiedriskās organizācijas bied-
rības “Braslas draugi” priekšsē-
dētājs, kuram rūp Braslas upes 
ūdens un krasta tīrība, zivju 
resursu atjaunošana un civili-
zēta makšķerēšana. 2011. gadā 
sanāca kopā domubiedru grupa 
un to vidū arī jauns ekonomists 
Gatis Turlajs, kurš uzņēmās jau-
nās organizācijas vadīšanu, un 
dara to joprojām. Viņš organizē 
ikgadējās Braslas attīrīšanas 
talkas, kā vides sabiedriskais 
inspektors piedalās cīņā pret 
maluzvejniekiem, kopā ar kai-
miņu novadu sabiedrisko orga-
nizāciju pārstāvjiem piedalās 
zivju mazuļu ielaišanā novada 
upju un ezeru ūdeņos, sadarbībā 
ar zivjaudzētavas “Brasla” spe-
ciālistiem ceļ lašveidīgās zivis un 
nēģus pāri aizsprostam un dara 
daudz sīku, bet vajadzīgu darbu, 
lai Brasla būtu tīra un skaista. 
Gatis ir iesaistījies arī biedrības 
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība” darbā, lai rūpi par Bra-
slu paplašinātu kā rūpi par dabas 
aizsardzību plašākā mērogā. 
Mārtiņš Krauklis,  kurš bija tas, 
kas no paša sākuma atbalstīja 
mazo ražotāju tirgus ideju. Viņš 
ne tikai atbalstīja ideju, bet arī ir 
aktīvs projekta līdzdalībnieks un 
kopš pirmās dienas bijis lojāls 
Straupes lauku labumu tirdziņa 
dalībnieks. Mārtiņš ir atsaucīgs, 
labestīgs gan apmeklētājiem, 
gan pārējiem tirgu dalībniekiem. 
Viņš vienmēr ir gatavs atvērt 
savu saimniecību interesentiem 
un ar savu stāstu prot aizraut 
un pārliecināt par bitenieka 
profesijas nozīmību. Tāpat viņš 
popularizē sava darba un saim-
niecības augļu dažādos pasāku-

mos un neatsaka nevienam, kur 
nepieciešama viņa līdzdalība. 
Daiga Hofmane  aktīva, pašaiz-
liedzīga, radoša un daudzpusīga 
Rozulas pagasta iedzīvotāja, 
kuru nevar nepamanīt. Viņa 
papildus savu tiešo darbu veik-
šanai vienmēr atrod laiku dažā-
dām sabiedriskajām aktivitātēm. 
Viņa ir viena no aktīvākajām 
“Rozbeķu saimes” dalībniecēm. 
Ar savu padomu un priekšliku-
miem vienmēr iesaistās orga-
nizācijas rīkotajos pasākumos. 
To norisi labprāt dokumentē un 
iesniedz publicēšanai novada 
avīzē. Daiga ir sagatavojusi un 
realizējusi vairākus pašvaldības 
projektus un ar savu līdzdalību 
iesaistījusies Eiropas projektos. 
Vairāku gadu garumā ar savu 
līdzdalību Pārgaujas novada 
vokālajā ansamblī “Pārgaujas 

Simtgades zīmē aizvadīti valsts svētku pasākumi

lakstīgala” priecē ne tikai novada 
iedzīvotājus, bet veiksmīgi startē 
vokālo ansambļu skatēs. Daiga 
brīvajos brīžos nodarbojas ar 
atlētisko vingrošanu un, svinot 
uzvaras dažādās sacensībās, kļu-
vusi populāra. Viņa ir amatier-
teātra “Rozbeķēni” aizrautīga 
dalībniece un kopā ar šo kolek-
tīvu piedalās dažādu pasākumu 
organizēšanā. Vita Šūmane, kura 
godprātīgi strādājusi 50 gadu 
garumā SIA “Straupes aptieka” 
par farmaceita asistenti un 
atzīmē savu dzīves 70. gada-
dienu. Vitu zina ikviens Strau-
pes aptiekas apmeklētājs un ir 
pārliecināts, ka atsaucīgā farma-
ceita asistente nekad neatteiks 
savu padomu un ieteiks labāko 
risinājumu veselības uzlaboša-
nai. Atzinību saņēmušie iedzīvo-
tāji savā īpašumā ieguva arī rak-

stainus cimdus, kas latviešiem ir 
ne tikai sadzīves, bet arī rituāla 
priekšmets, kuru dāvina cilvēka 
svarīgākajos brīžos, apliecinot 
labvēlību un simboliski apzīmo-
gojot notikumu. 

Par muzikālajiem mirkļiem 
svētku koncertā gādāja Strau-
pes jauktais koris, jauktais koris 
“Maska” un diriģents Jānis Ozols, 
kā arī leģendārās grupas “Pēr-
kons” soliste Ieva Akurātere. 
Noslēgumā pasākuma apmeklē-
tājus priecēja krāšņa uguņošana. 

Sakām paldies ikviena pasā-
kuma apmeklētājiem par brīniš-
ķīgo kopā būšanu, par draudzīgo 
un sirsnīgo atmosfēru. Novēlam 
ar patriotisma, valstiskās un lat-
viskās apziņas sajūtu sirdī pava-
dīt ik dienu!

Pamatojoties uz 2018. gada 
22. novembra Pārgaujas novada 
domes lēmumu Nr. 198 „Par 
saistošo noteikumu Nr. 9 „Gro-
zījumi Pārgaujas novada sais-
tošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos un Grafisko 
daļu”” atcelšanu un Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024 gadam grozījumu 
pilnveidotās redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai” 
(prot. Nr. 12, 11.§) Pārgaujas 
novada Teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam grozī-
jumu pilnveidotā redakcija tiek 
nodota publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts no 2018. gada 
3. decembra līdz 2018. gada 
23. decembrim.

Ar Pārgaujas novada Teri-
torijas plānojuma grozījumu 

pilnveidoto redakciju publiskās 
apspriešanas laikā var iepazī-
ties:

•  Valsts vienotajā ģeotelpis-
kās informācijas portālā www.
geolatvija.lv;

• Pārgaujas novada tīmekļa 
vietnē www.pargaujasnovds.lv;

• Pārgaujas novada pašval-
dības Straupes pagasta pārvaldē, 
„Tautas nams”, Plācis, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads, paš-
valdības darba laikā.

Pārgaujas novada Teritori-
jas plānojuma grozījumu piln-
veidotās redakcijas apsprie-
šana notiks Pārgaujas novada 
pašvaldības Straupes pagasta 
pārvaldē, „Tautas namā”, 
Plācī, Straupes pagastā, Pār-
gaujas novadā, 2018. gada 12. 
decembrī, plkst.17.00.

Rakstiski priekšlikumi pub-
liskās apspriešanas laikā iesnie-
dzami:

• Pārgaujas novada paš-

Par Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai

valdībā, „Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads, paš-
valdības darba laikā.

• elektroniski nosūtāmi 
izmantojot www.geolatvija.lv, 
sadaļā Teritorijas attīstības plā-
nošana_Plānošanas dokumenti_,

• elektroniski nosūtāmi uz 
epastu: pargaujasnovads@par-
gaujasnovds.lv.

Kontaktpersonas: 
Anita Dzalba, tālr. 64132196, 

26519494, epasts: anita.
dzalba@pargaujasnovads.lv;

Ingvilds Krišjānis Baltpur-
viņš, tālr. 64132196, 27809705, 
epasts: krisjanis.baltpurvins@
pargaujasnovads.lv.

Apmeklētāju pieņemšana: 
(iepriekš sazinoties) Pārgaujas 
novada pašvaldības Straupes 
pagasta pārvaldē, „Tautas 
namā”, Plācī, Straupes pagastā, 
Pārgaujas novadā, pašvaldības 
darba laikā.

Daiga Hofmane, saņemot Pārgaujas novada domes atzinības rakstu. 
Foto: Iluta Beķere

Uzstājas Straupes koris. Foto: Iluta Beķere

http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
http://www.pargaujasnovds.lv
http://www.geolatvija.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovds.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovds.lv
mailto:anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
mailto:anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv
mailto:dace.ruble@pargaujasnovads.lv
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Auseklis Ķibilds savā atmiņu 
stāstā vēstīja par to, kā skola 
tika labiekārtota – skolēni ar 
vecākiem slīpēja grīdas un sie-
nas, lika kopā mēbeles, kuras 
ar kravas mašīnu tika atves-
tas pēdējās augusta dienās. Arī 
skolas apkārtne jāapzaļumo. 
Lai gan celtniecības projektā 
bija paredzēta arī apstādījumu 
ierīkošana, tas netika izdarīts. 
Kā tas notika, atceras toreizējā 
dārzniece Ligita Embrekte: 
“Pienāca 1. septembris – apkārt 
tikai nolīdzināts lauks, apbērts 
ar melnu zemi. 2. septembrī lija, 
visu izskaloja, izskatījās šaus-
mīgi, grāvji nebija izrakti parei-
zajā slīpumā. Vecāki un skolēni 
ar lāpstām raka un līdzināja 
grāvjus. Man bija ideja apkārt 
skolai veidot dendrāriju ar pēc 
iespējas dažādiem šim reģio-
nam atbilstošiem kokiem un 
krūmiem. Klasēm tika sadalītas 
teritorijas, un atkal ar vecāku un 
skolotāju palīdzību skolēni paši 
visu sastādīja. Redzēju, ka vēl 
joprojām aug zelta jāņoga, sarka-
nais dižskābardis, hemlokegle, 
Dammera klintene, Engelmaņa 
un Sibīrijas egles, pacipreses, 
piramidālie ozoli un korķa koki, 
kā arī dažādās pīlādžu šķirnes, 
ceriņu, kļavu, bērzu un grimoņu 
sugas, irbeņlapu fizokarpi, ēda-
mie sausserži, sudraba eleagni 
un citi augi. Visvairāk mani pār-
steidza Māka ieva. Tā pašlaik 
rotājas kā skolas parka lepnums. 
Paldies apstādījumu ierīkošanas 
atbalsta komandai – Līgai Tilti-
ņai un Auseklim Ķibildam!”

No 1990. līdz 1993. gadam 
atslēgas saimnieks bija Jānis 
Bērziņš. Šajā laikā veidojās jau-
nas tradīcijas, arī sadarbība 
ar tuvāko un tālāko kaimiņu 
skolām. L. Embrekte un J. Bēr-
ziņš sāka veidot skautu un 
gaidu organizācija, kā rezultātā 
1993. gadā 10 skolēni devās uz 
Zviedriju. 

No 1993. līdz 2000. gadam 
skolu vadīja Ilga Smeltere. Viņa 
dalījās atmiņās par to, kā pie-

krita kļūt par direktori skolā 
bez sporta zāles un kā, braucot 
uz Saeimu, staigājot no viena 
ministra pie cita, panāca, ka 
beidzot sportot vairs nevaja-
dzēja skolas gaiteņos. Direktore 
pateicās Imantam Balodim, kurš 
sponsorēja pirmo datoru iegādi. 
Sirsnīgi vārdi tika veltīti skolē-
niem, ar smaidu atceroties gan 
labās lietas, gan arī  nedarbus. 
I. Smeltere teica paldies bijuša-
jiem kolēģiem par atbalstu un 
sadarbību, īpaši tad, kad notika 
skolas un direktores akreditā-
cija.

1991. gadā skolas durvis aiz
vēra pirmie absolventi, to skaitā 
arī Jolanta Jansone, tagad Dzene. 
Viņa pēc studijām atgriezās strā-
dāt skolā un 2000.gadā piekrita 
kļūt par Stalbes vidusskolas 
atslēgas glabātāju, un to dara 
vēl joprojām. Direk tore emocio-
nālajā runā akcentēja, kā ir būt 
skolas vadītājai, cik garš piere-
dzes ceļš jāiet, lai veiksmīgi rea-
lizētu sevi šajā amatā, kur vien-
laicīgi jāvada gan skolēnu, gan 
pedagogu kolektīvs. J. Dzene ar 
mirdzumu acīs dalījās atmiņās 
par dažā dām radošām aktivitā-
tēm ar skolēniem. Jo īpaši siltā 
atmiņā bija palicis darbs ar Sko-
lēnu domi – pasākumu organizē-
šana, dažādi braucieni uz citām 
skolām. Tas viss ir snie dzis mil-
zīgu gandarījumu un lepnumu.

Mums patīk domāt un fan-
tazēt, cik skaisti visu izdarīsim, 
cik labi viss izdosies, bet, lai 
skola pastāvētu, ir nepiecie-
šams atbalsts. Skolas kodols 
ir skolotāji, bet skola nebūs 
stipra, ja nebūs skolēnu, vecāku 
un sabiedrības atbalsta. Mēs šo 
atbalstu jūtam. Daudzus gadus 
mūs finansiāli un morāli ir atbal-
stījusi Pārgaujas novada pašval-
dība. Apsveikuma vārdus teica 
Pārgaujas novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
novēlot skolai būt vēl ilgi! 

Ar muzikālajiem sveicieniem 
priecēja bijušie skolēni – Pauls 
Ēriks Skujiņš, Nora Ķibilda 

Kinna, Santa Jogita Emse, Kris-
ters Briedis.

Gaisā virmoja neviltots satik
šanās prieks ar bijušajiem kolē-
ģiem – Ilgu Smelteri (tagad 
Šķesteri), Līgu Tiltiņu, Ausekli 
Ķibildu, Helēnu Lūsiņu, Marutu 
Blauu, Antoņinu Zubovu, Ligitu 
Embrekti, Sarmīti Krūmiņu 
(tagad Kukli), Danu Gaili, Antru 
Priedīti, Guntu Otersoni.

Svinīgās daļas nobeigumā 
sko las iekšpagalmā tapa salido-
juma dalībnieku kopbilde.

Visa vakara gaitā darbojās 
Berga foto, un viesi bildes varēja 
saņemt tūlīt pēc fotografēšanās.

Līdz trijiem naktī notika 
balle, kurā spēlēja Ingus Vidiņš 
ar grupu Jelgavas Festival band.

Paldies visiem, kas radīja šos 
svētkus, kas stāstīja, klausījās 

un turpina rakstīt skolas zvana 
stāstu!

Durvis ir atvērtas. Tu, absol-
vent, stāvi uz sliekšņa un esi 
gatavs doties pasaulē piepildīt 
savus sapņus. Te paliek cilvēki, 
kas atklājuši, cik skaista nākotne 
tevi gaida, kā pasaule pārvērtī-
sies, ja tu iesi. Tikai atnāc, lūdzu, 
atkal pēc pieciem gadiem pastās-
tīt mums, kā tev pasaulē klājas!

Stalbes vidusskolas 30 gadu jubileja 
“Skolas zvana stāsts”

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

Turpinot sadarbību ar 
Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kameru, 30. oktobrī 
Pārgaujas novada uzņēmējiem 
tika piedāvāta iespēja piedalīties 
bezmaksas seminārā par 
veiksmīga zīmola un mārketinga 
veidošanas pamatprincipiem, 
zīmola komunikāciju interneta 
vidē. 

Apmācības vadīja Līga Buša 
Lehtonena, Marketing Angels SIA 
līdzīpašniece un vadītāja. Viņa ir 
mārketinga eksperte ar vairāk 
nekā 15 gadu pieredzi mārke-
tingā un vadībā gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Ieguvusi bakalaura 
grādu Rīgas Ekonomikas augst-
skolā, kā arī MBA grādu Hanken 
School of Economics Somijā. Ar 
domubiedriem izveidojusi savu 
uzņēmumu Marketing Angels, 
kura galvenais mērķis ir palīdzēt 
citiem uzņēmumiem un zīmo-
liem atrast savu vietu tirgū, kā 
arī pircēju prātos un sirdī.

Apmācībās piedalījās Pārgau-
jas novada uzņēmēji, kuri atzina, 
ka vēlas pilnveidot savas zinā-
šanas, kas varētu palīdzēt savu 
uzņēmumu popularizēšanā. 

Atklājot pasākumu, Pārgau-
jas novada domes priekšsēdē-
tājs Hardijs Vents izteica prieku 
par uzņēmēju centību un vēlmi 
apgūt jaunas zināšanas, kā arī 
iegūt jaunu pieredzi. Priekšsē-
dētājs novēlēja ikvienam uzņē-
mējam seminārā iegūt atbildes 
uz saviem jautājumiem, kā arī 
aiziet no mācībām ar vērtīgām 
atziņām. 

Apmācību sākumā Auciem-
muižā viesojās arī pārstāves no 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Cēsu filiāles, kuras uzņēmējiem 
sniedza informāciju par NVA 
piedāvātajām iespējām uzņēmē-

Mācības Pārgaujas novada 
uzņēmējiem Auciemmuižā

jiem.
Semināra laikā to dalībnieki 

iepazina cits citu, kā arī klausī-
jās lektores minētos piemērus 
par citiem Latvijas uzņēmējiem. 
Semināra viela tik apgūta, pildot 
arī praktiskus uzdevumus un 
strādājot komandās.  

Šāda veida apmācības Pār-
gaujas novads saviem uzņēmē-
jiem piedāvā jau ceturto reizi. 
Dalībnieki atzina, ka šīs apmācī-
bas ļāva iemācīties ko jaunu vai 
atjaunot jau esošās zināšanas, kā 
arī paplašināt savu redzesloku, 
iepazīstoties ar citiem novada 
uzņēmējiem. 

Stalbes vidusskolas direktore Jolanta Dzene. 
Foto: Marta Martinsone-Kaša

Stalbes vidusskolas 30. jubilejas pasākuma dalībnieku kopīgais foto.

Pārgaujas novada uzņēmēju mācībās. Foto: Iluta Beķere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 2018. 
gadam izdeva galda kalendāru “Radīts 
Pārgaujas novadā”, kas sniedz informā-
ciju par novada uzņēmējiem. Tā vāku rotā 
2017. gadā radītā preču zīme “Radīts Pār-
gaujas novadā”, un katrs mēnesis veltīts 
kādam konkrētam novada uzņēmumam. 
Novembris – uzņēmumam “Roze MJ”. Uz 
sarunu tiekos ar tā līdzīpašnieku Māri 
Šķesteri, kurš sarunu uzsāk ar novēlē-
jumu Pārgaujas novada iedzīvotājiem:

Māris Šķeteris (M.Š.): Tagad ir novem-
bris, un es vēlos apsveikt visus Pārgaujas 
novada iedzīvotājus svētkos. No sirds 
novēlu veiksmi un attīstību, kā arī to, lai 
viss iet uz augšu. Ikvienam novēlu domāt 
tikai labas domas, vairāk pozitīvisma, kā 
arī būt draudzīgākiem un vienotākiem, 
tad varēsim sasniegt daudz vairāk. 

Iluta Beķere (I.B.): Bet, ja runājam 
par uzņēmējdarbību, tad “Roze MJ” ir 
viens no senākajiem novada uzņēmu-
miem. Kā tas viss sākās un kā attīs-
tījās līdz tam, ko redzam un baudām 
šodien?

M.Š.: Mēs esam divi īpašnieki, un tas 
ir pārsteidzoši, ka tik ilgus gadus esam 
varējuši tik ilgi kopā darboties. Tas daž-
reiz izbrīna mūs pašus. Ja nopietni, tad 
esam ļoti mērķtiecīgi, visus šos gadus 
esam gājuši tikai uz priekšu. Es domāju, 
ka tā arī ir mūsu panākumu atslēga – 
katru gadu esam radījuši kaut ko jaunu, 
piemēram, darba vietu, veikalu vai vismaz 
kādu jaunu produktu. Uzņēmuma “Roze 
MJ” aizsākumi meklējami 1992. gadā – 
viss ir sabrucis, darba vietu nav daudz, 
jāsāk kaut kas domāt. Savā ziņā jāsaka 
paldies Tuča kungam, ka viņš nolikvidēja 
kolhozu. Viņš bija pirmais, kas Latvijas 
teritorijā likvidēja kolhozu. Līdz ar tā lik-
vidēšanu daudz cilvēku palika bez darba. 
Mums bija pašiem jādomā, kā veidot vidi 
ap sevi un ko darīt. Mēs bijām 22 vai 23 
gadus veci puiši. Oficiāli par uzņēmumu 
kļuvām 1993. gadā. Tas bija īsts jaunības 
maksimālisms, jo nezinājām, kāds būs 

iznākums. Iesākumā bijām trīs, bet viens 
no mums trešajā dienā aizgāja prom, jo 
saprata, ka tas nav domāts viņam. Pali-
kām ar Jāni Laugu divatā. Un jaunībā jau 
ir tā – kad esi pliks un nabags, tad nav 
ko zaudēt un tu riskē. Baiļu nav ne no 
nekā. Arī mums tā bija. Sākām ar to, ka 
mana mamma pārdeva bulli. To naudu 
viņa atdeva mums. Tas bija starta kapi-
tāls. Sākām ar ballēm. Bija vecais kolhoza 
klubs. Sarunājām, ka mums zālē ļauj rīkot 
balles. Bija arī maza kafejnīca, tad jau pir-
mais mazais veikaliņš, kas iesākumā tikai 
viens lodziņš, pēc tam jau būdiņa. Balles 
gan nebija ienesīgākais bizness – reizēm 
pat palikām mīnusos. Sapratām, ka tikai 
ar to vien izdzīvot nevarēs. 

I.B.: Kad radās pirmie nopietnie 
veikali?

M.Š.: 1995. gadā atvērām pirmos 
veikalus Stalbē un Tūjā. 1997. gadā – 
Straupē. 

I.B.: Ko piedāvājat saviem klientiem?
M.Š.: Pamats ir veikali. Lai atšķirtos, 

lai būtu pievienotā vērtība, izveidojām 
ceptuvi. Delmas margarīnu var nopirkt 
jebkurā veikalā, bet mūsu tortes un kon-
ditorejas izstrādājumi ir nopērkami tikai 
mūsu veikalos. Ja klientam mūsu produk-
cija garšo, tad viņam nākas doties uz kādu 
no mūsu veikaliem. Jāsaka, ka negrasā-
mies apstāties pie padarītā – ir plāns izvei-
dot kulinārijas cehu. Šis plāns jau ir kādu 

laiku, bet pagaidām ticis atlikts, tomēr 
ceram to realizēt nākamajā gadā. Viss 
atkarīgs no resursiem. Gribas to izveidot 
kvalitatīvu. Jāsaka, ka jauni cilvēki izvēlas 
iegādāties vai pasūtīt jau gatavu produk-
ciju. Uz to arī virzāmies – vēlamies saviem 
klientiem piedāvāt jau gatavas lietas. 

I.B.: Kur atrodas uzņēmuma veikali?
M.Š.: Mūsu veikali ir Straupē, Stalbē, 

Tūjā, Ainažos, Allažos, Vaidavā, un pats 
jaunākais ir Strenčos. Paši jokojam – 
Straupes narkoloģisko slimnīcu pārcēla 
uz Strenčiem, bet mēs sekojam. Mūsu 
produkciju iespējams iegā dāties arī PKS 
“Straupe” veikalos. Jāsaka, ka mēs savos 
konditorijas izstrādājumos un tortēs 
izmantojam viņu produkciju. Piemēram, 
mūsu medus kūku var dēvēt par visstrau-
piskāko produktu, jo tajā izmantojam Oto 
Abzalona medu, kā arī PKS “Straupe” krē-
jumu, kas sastāda lielāko daļu no kūkas. 

I.B.: Vai tiek strādāts uz kādu īpašu 
mērķauditoriju?

M.Š.: Nē, tendējamies uz visiem. Tomēr 
tad, kad tiks izveidots kulinārijas cehs, būs 
jāstrādā tā, lai sasniegtu un ieinteresētu 
tos klientus, kuri negatavo mājās. Pašlaik 
tie ir jaunie cilvēki, bet paaudzes mainās 
un mums ir jāielāgojas viņu dzīves stilam 
un domāšanas veidam. Negatavot mājās, 
bet pasūtīt visu jau gatavu ir vieglāk, jā, 
bet ir jābūt labam ienākumu līmenim. Es 
domāju, ka mēs jau tagad labi dzīvojam un 
dzīvosim vēl labāk. Mūžīgā sūkstīšanās, 
ka viss ir slikti mani tracina. Mēs pārāk 
ātri aizmirstam labās lietas. Skatoties 
uz situāciju pirms desmit, piecpadsmit 
gadiem, – tagad ceļi kļuvuši labāki. Tas 
notiek lēnām, bet notiek. Nevaram taču 
25 gados savu dzīves līmeni pacelt tā kā 
Vācijā. Nu nebūs tā – vācieši apmēram 60 
gadus gājuši uz labāku dzīvi, bet mēs 25 
gribam. Ir vienkārši jāskatās līdzi situā-
cijai un jāstrādā nākotnes klientam, kurš 
izvēlas sevi brīvajā laikā piepūlēt mazāk. 
Izvēlas jau gatavu produkciju. 

I.B.: Vai tiek veiktas kādas 
mārketinga aktivitātes?

M.Š.: Jāatzīst, ka tā ir mūsu vājā puse. 
Mums ir mājaslapa, kas apvieno vairākus 
uzņēmējus ar ideju, ka apvienojoties 
viens otru varam papildināt. Šobrīd tā ir 
nedzīva, diemžēl. Mēģinām to atdzīvināt. 

I.B.: Raksturojiet savu komandu
M.Š.: Man ir pati labākā. Mums ir 65 

cilvēku kolektīvs. Uzņēmumu vērtība ir 
nevis man ta, bet cilvēks. Ja uzņēmumā 
strādās labi cilvēki, tas plauks un zels. Arī 
sliktā uzņēmumā – ja būs labi cilvēki, to 
varēs pacelt no pelniem. Cenšamies pie-
strādāt pie tā, lai mums būtu paši labākie 
darbinieki. Un mums ir! Komanda ir uzti-
cama.

I.B.: Vai izdodas veltīt laiku atpūtai?
M.Š.: Mana vērtība ir ģimene, un brīvo 

laiku es pavadu ar viņiem. Katru gadu 
atrodam laiku ceļošanai un kopā būša-
nai. Hobiji? Man patīk apmeklēt kultūras 
pasākumus un teātri. Ļoti patīk. Vēl arī 
dziedu korī. Amatiermāksla ir ne tikai 
hobijs, bet pienākums. Ja reiz mums ir 
viens no vecākajiem Latvijas koriem, tad 
mums tas ir jāsaglabā. Regulāri braucu uz 
Hanzas dienām. Tas arī ir ceļojums.

I.B.: Ko Jūs novēlētu topo šajiem 
uzņēmējiem?

M.Š.: Mani nesen uzaicināja uz Cēsu 
ģimnāziju 12. klasei pastāstīt par uzņē-
mējdarbību. Es sāku savu tikšanos ar 
vienu teikumu. Teicu – nekad nekļūstiet 
par uzņēmējiem. Goda vārds! Bet no otras 
puses… ir jau maz šo uzņēmīgo cilvēku, 
jo ir jāuzņemas atbildība – pret valsti, 
nodokļiem, pret sa  viem darbiniekiem, 
pret savu ģimeni – ļoti liela atbildība, kas 
ir nogurdinoša. Tā nogurdina psiholo-
ģiski. Nesen tieši ar darbiniekiem runā-
jām, ka daudzi sirgst ar arodslimībām, bet 
kā varētu dēvēt uzņēmēju arodslimību? 
Ja nopietni, tad vajag pašiem kļūt aktī-
vākiem. Jāsaka paldies Straupes lauku 
labumu tirdziņam, kas ļoti lika sarosīties 
vietējiem uzņēmējiem, jo radās daudz 
jaunu mazo vietējo uzņēmēju un mājražo-
tāju. Man patīk arī teiciens – jo man bagā-
tāki būs kaimiņi, jo es arī labāk dzīvošu. 
Tikai tad mums visiem būs labāk, ja paši 
būsim aktīvi. 

Pārgaujas novada pašvaldība saka 
sirsnīgu paldies Mārim Šķesterim par 
pozitīvo un jauko sarunu. Novēlam 
realizēt visus izvirzītos mērķus, kā arī, 
meklējot gardu kūku vai torti svētku 
galdam, doties pēc tās uz kādu no SIA 
“Roze MJ” veikaliem. 

Tikai tad mums visiem būs labāk, 
ja paši būsim aktīvi

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

Šogad Eiropas Vietējo solidaritātes 
dienu (EVSD) aktivitātes Latvijā nori-
sinājušās jau trešo reizi, aptverot visus 
Latvijas reģionus. Šajā gadā arī Pārgaujas 
novadā notikušas divas aktivitātes solida-
ritātes dienu ietvaros.

Akcentējot Pārgaujas novada un Riš-
kani rajona no Moldovas sadarbību, 14. 
novembrī Stalbes tautas namā tika orga-
nizēta filcēšanas meistarklase. Moldovā 
īpaši populāri ir darinājumi no vilnas. 
Pārgaujas novada organizētajā filcēšanas 
meistarklasē varēja piedalīties jebkurš 
interesents un filcēt cepures, ziedus vai 

dekoratīvas bumbiņas Latvijas un Mol-
dovas karogu krāsās. Meistarklasi vadīja 
Puikules muižas vadītāja, rokdarbniece, 
Vivita Vītiņa. 

Pārgaujas novada bērni un jaunieši 
tika aicināti piedalīties zīmējumu kon-
kursā “Vienoti dažādībā: Latvija un Gru-
zija”. Tika saņemti ap 70 bērnu zīmē-
jumu no bērniem, kuri mācās Pārgaujas 
novada izglītības iestādēs, tajā skaitā, arī 
divi zīmējumi no jauniešiem, kuri mācās 
ārpus novada robežām. Zīmējumus trijās 
vecuma grupās – no 1. līdz 6. klasei, no 
7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei – 
izvērtēja žūrija, kas bija Pārgaujas novada 
pašvaldības darbinieki. Labāko zīmējumu 
autori saņēma īpašu ielūgumu uz valsts 
svētku pasākumu 17. novembrī Stalbes 
tautas namā, kurā viesojās Latvijas Paš-

Eiropas Vietējo solidaritātes dienu aktivitātes 
Pārgaujas novadā

valdību savienības pārstāve Ligita Pudža 
un autorus apbalvoja. 

Eiropas Vietējās solidaritātes die-
nas novembra vidū tiek rīkotas Eiropas 
Komisijas līdzfinansētā projekta “Strā-
dājot kopā iespēju sniegšanai vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām attīstības 

veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. 
Līdztekus Latvijas Pašvaldību savienībai 
(LPS) projektā iesaistījušies vēl 29 part-
neri, pārstāvot gan pašvaldību asociāci-
jas, gan atsevišķas vietējās un reģionālās 
pašvaldības, kopā veidojot Eiropas plat-
formu vietējo un reģionālo pašvaldību 
attīstībai (PLATFORMA).

EVSD mērķis ir informēt pašvaldības 
un iedzīvotājus par attīstības sadarbību 
un attīstības izglītību. Šīs aktivitātes nori-
sinās vienlaikus vairākās valstīs, piemē-
ram 2017. gadā – Latvijā un vēl 14 Franci-
jas, Itālijas un Spānijas reģionos.

Sakām sirsnīgu paldies visiem, kuri 
iesaistījās EVSD pasā kumos – gan filcē-
šanas meistar  klasē, gan bērnu zīmējumu 
konkursā, kā arī tiem, kuri savu roku pie-
lika, lai aktivitātes izdotos. 

Filcēšanas meistarklase Stalbes tautas 
namā. Foto: Iluta Beķere

Māris Šķesteris. Foto: Iluta Beķere
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Elīna Gulbe-Urbāne
Raiskuma internātskolas
direktores vietniece 
audzināšanas darbā

Novembris kā allaž iekrāso-
jas Latvijas karoga krāsās, īpaši 
šogad, kad tika atzīmēta mūsu 
mīļās valsts simtgade. Arī Rais-
kuma internātskola jau oktobra 
beigās sāka gatavoties Latvijas 
dzimšanas dienai – katra klase 
sagatavoja brīnišķīgus plakātus 
ar apsveikumiem valsts svēt-
kos, vēlot Saules mūžu Latvijai, 
draudzīgus, saticīgus, stiprus un 
veselus cilvēkus. 

Par ikgadēju tradīciju Rais-
kuma internātskolā ir kļuvusi 
dalība Lāčplēša dienas skrējienā 
apkārt Rozulai, kur arī mūsu 
skolas pārstāvji guva godalgo-
tas vietas. 12. novembrī skolēni 
vienojās kopā ar novada pār-
stāvjiem un Raiskuma iedzīvo-
tājiem, lai dotos Lāčplēša dienai 
veltītā lāpu gājienā uz Raiskuma 

Novembris Raiskuma 
internātpamatskolā- 
rehabilitācijas centrā

kapiem, kur pie pieminekļa at
brīvošanas cīņās kritušajiem 
ka ra vīriem notika atceres pa
sākums, atskatoties vēsturē un 
dziedot patriotiskas dziesmas. 

Pirms svētkiem skolā notika 
vairāki simtgades pasākumi. 
Nedēļas sākumā norisinājās sko-
las daiļrunas konkurss, bet dienu 
vēlāk skolas “b” klases kopā ar 
saviem skolotājiem rīkoja Latvi-
jas 100. dzimšanas dienas svinī-
bas. Tajās katra klase prezentā-
ciju veidā pastāstīja ar ko lepojas 
savā zemē un tuvākajā apkārtnē, 
bet pēc tam kopīgi mielojās ar 
pašu ceptu torti un upeņu sulu. 
Nedēļa noslēdzās ar kopīgu svi-
nīgo sanāksmi, kurā ar stāstiem, 
dzejoļiem, dziesmām un dejām 
no jauna iepazinām skaistākās 
Latvijas vietas un tradīcijas, 
simbolus, kā arī spilgtākos vēs-
tures notikumus, kas ļāva mūsu 
valstij kļūt brīvai un patstāvīgai, 
nostiprinot apziņu, ka mūsu 
mazā Latvija ir brīnumu pilna!

Ziemassvētku laiks vairs nav 
aiz kalniem un jau drīz sāks 
gaisā virmot piparkūku smarža, 
cilvēkos iemājos brīnuma un 
svētku sajūta. Šāda sajūta ir 
nepie ciešama ikvienam no 
mums, neatkarīgi no tā vai mēs 
dzī vojam mīlošā ģimenē vai par 
savām mājām saucam sociālās 
aprūpes centru.

Jau piekto gadu pēc kārtas 
tiek rīkots labdarības projekts 
“Ziemassvētku vecīša darbnīca”, 
kura ietvaros līdzcilvēkiem ir 
lieliska iespēja piedalīties un 
iepriecināt ar dāvaniņām, svētku 
apsveikumiem un sirsnīgām 
vēstulēm tos cilvēkus, kuriem 
tas visvairāk ir patlaban nepie-
ciešams un kuri savu ikdienu 
pavada sociālās aprūpes centros 
visā Latvijā.

Šogad projekts turpina darbo-
sies socialā uzņēmuma “Eņģeļa 
pasts” (www.engelapasts.lv) pa 
spārnē un tajā apvienosies visi 
Latvijas sociālie aprūpes cen-
tri un to iemītnieki. Patlaban 
tiek veidota un drīz tiks atvērta 
plaša eplatforma, kurā līdzcil-
vēki varēs atrast tos dāvaniņu 
sarakstus, par kurām sapņo cen-
tros mītošie cilvēki – gan seniori, 
gan jaunāka gada gājuma.

Vēlēšanās ir gana pieticīgas, 
praktiskas un ikdienišķas lie-
tas, kā istabas čības, silts pleds, 
galda spēle, tēja, kafija, grāmata, 

Labdarības projekts 
“Ziemassvētku vecīša darbnīca”

Radi Ziemassvētku brīnumu un prieku!

skaista krūzīte, sienas pulks-
tenis, skaists kalendārs, vilnas 
zeķes, higiēnas preces, dažādi 
gardumi un citas lietas.

Katram cilvēkam jau vecums 
pats par sevi ir bezgala grūts – 
nespēks, nevarība, nevajadzība… 
un kur tad nu vēl doties uz pan-
sionātu, ko kādreiz vienkārši 
sauca par “nabagmāju”, atstāt 
visu savu iedzīvi un sastapties ar 
kaut ko jaunu, neatpazītu, nezi-
nāmu. Tas ir tāpat kā salīdzināt 
cilvēku ar vecu iesakņojošos 
ozolu. Grūti tādu svešā vietā pār-
stādīt, vai ieaugsies.

Ir tik neticami, ka uz paciņas 
ir viņa vārds, un tā taču ir ĪSTA, 
tieši domāta viņam un vēl jo vai-
rāk, no cilvēka, kuru nepazīst. 
Liekas, ka diena palika jaukāka 
un dzīve namā neliekas nemaz 
tik smaga. Liekas, ka no pleciem 
novēlušies tie gadu desmiti. Cik 
maz vajag, lai būtu laimīgs – 
viens vārds, apziņa, ka Tu kādam 
esi vajadzīgs, ka kāds par tevi 
piedomājis.

Projekts “Eņģeļa pasts” nav 
tikai mehāniska paciņu sūtīšana 
un saņemšana! “Eņģeļa pasts” 
ir kas daudz vairāk – vientulī-
bas kliedēšana; ģimeņu saliedē-
šana, sarūpējot dāvaniņas; jaunu 
domubiedru kolektīvu izveido-
šanās, sarūpējot dāvaniņas; laba 
skola, kā dalīties un saņemt; 
ģimenes atkalredzēšanās; saru-

nas; prieks; vēstuļu draugi; 
uzmundrinājums; apziņas radī-
šana, ka esi vajadzīgs, svarīgs 
un neesi viens uz pasaules; brī-
numa un pārsteiguma radīšana; 
veselības “poga”; atcerēšanās 
dzimšanasdienās; dzīves kvali-
tātes uzlabošana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām; emocionā-
lās, garīgās un fiziskās labsajūtas 
radīšana cilvēkiem aprūpes cen-
tros; “aizvērto” sirsniņu atvēr-
šana; labsajūta un gandarījums 
mums, kuri piedalās projektā; 
un vēl daudz kas cits, ko vārdiem 
aprakstīt nav iespējams.

Projekts atrodas evidē, 
mājas lapā www.engelapasts.lv 
un visi sūtījumi uz sociālās aprū-
pes centriem ceļos ar Latvijas 
pasta starpniecību.

Aicinu visus iesaistīties šajā 
brīnumu un prieka pilnajā lab-
darības projektā un dalīties ar 
savu sirds siltumu, rūpēm par 
kādu citu, kuram tas visvairāk 
šobrīd ir nepieciešams.

Informācijai: SIA “Eņģeļa 
pasts” ir sociālais uzņēmums, 
kura dibinātāja ir NSUS labdarī-
bas biedrība (www.nsus.lv)

Līga Uzulniece,
projekta “Eņģeļa pasts” 

idejas autore un vadītāja.

niešos vēlmi uz vēl aktīvāku 
darbošanos, kā arī veicināt to 
savstarpējo komunikāciju, ideju 
ģenerēšanu un realizēšanu. 
Jāsaka, ka izvirzītais mērķis tika 
piepildīts. Atklājot “Pacel 
Ideju”, Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks Imants Kalniņš 
atzina, ka mūsdienās jau-
niešiem ir daudz iespējas, 
kā arī novēlēja tiem piln-
veidoties un atrast sevi, 
jo tieši viņi ir tie, kuri būs 
nākamie vadītāji un spe-
ciālisti, un viņos lūkojamies ar 
cerību. Miniforuma pirmajā 
daļā noklausījāmies iedvesmas 

stāstus, ko stāstīja fotogrāfe, 
maketētāja, grafiskā dizainere 
Marta MartinsoneKaša. Marta 
jauniešiem pastāstīja, kādu 
darbu un metodes ieguldījusi 

savā izaugsmē. Martas stās-
tījums sniedza vērtīgu 
atziņu – negaidīt, kamēr 
iespējas atnāks pašas, 
bet meklēt tās. Savukārt 
Ketija NēringaMartin-
sone pa stāstīja par to, kā 
loka šaušana no hobija nu 
kļuvusi par jau nopietnāku 
nodarbošanos. Ketija pasā-

kuma dalībniekiem pastāstīja 
par saviem sasniegumiem, kā arī 
parādīja līdzi paņemto aprīko-
jumu – divu veidu lokus. Ketija 
atzina, ka ir ļoti svarīgi attīstīt 
savus talantus un to, kas patiesi 
interesē, patīk un izdodas. 

Visas dienas garumā ar jau-
niešiem kopā bija improvizators, 
pasākumu vadītājs un radio SWH 
balss Valdis Sils, kurš jauniešiem 
pastāstīja arī savu iedvesmas 
stāstu, kā arī saliedēja jaunie-
šus, vadot dažādas aktivitātes 
un spēles improvizācijas spēju 
attīstīšanai. Pārgaujas novada 
jaunatnes lietu speciāliste Iluta 
Beķere iepazīstināja jauniešus ar 
šajā gadā izstrādātā plānošanas 
dokumenta “Pārgaujas novada 
jaunatnes politikas stratēģiju 

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

25. novembrī Raiskuma 
pagasta tautas namā “Auciem-
muiža” trešajā Pārgaujas novada 
jaunatnes miniforumā “Pacel 
Ideju” tikās novada jaunieši no 
Straupes, Stalbes un Raiskuma 
pagastiem. 

Pārgaujas novada jaunatnes 
miniforums ir 2016. gadā aiz-
sākta tradīcija, un ir jau ieguvis 
īpašu vietu ikgadējo notikumu 
vidū. Šajā gadā viens no pasā-
kuma mērķiem bija radīt jau-

2019.–2023. gadam”, pastāstot 
par prioritārajām jomām darbā 
ar jaunatni un par to, kas jau-
natnes jomā būtu jāpaveic jau 
2019. gadā. Jaunieši darbojās 
grupās, piedāvājot savas idejas 
nākamā gada aktivitātēm. Pasā-
kuma noslēgumā visi tā dalīb-
nieki dalījās ar sajūtām un to, ko 
dienas laikā ieguvuši. Izskanēja 
nozīmīgi priekšlikumi, kā arī tika 
pausts atbalsts iesāktā turpinā-
šanai. Jaunieši pasākumu vērtēja 
atzinīgi. 

Pēc pagājušā gada minifo-

Aizvadīts trešais Pārgaujas novada jaunatnes 
mini-forums “Pacel Ideju”

ruma “Pacel Ideju” izveidojās 
neliela jauniešu interešu grupa 
“Pārgaujas novada jaunieši”, 
kura pēc šī gada miniforuma jau 
kļuvusi kuplāka. Paldies visiem 
dalībniekiem, paldies iedvesmu 
stāstu stāstītājām, kā arī mode-
ratoram Valdim Silam. Tika aiz-
vadīta notikumiem bagāta, aiz-
raujoša un vērtīga diena. 

Jaunatnes aktivitātēm seko 
līdzi Pārgaujas novada mājas-
lapā, sociālo tīklu kontos, kā arī 
Facebook un Instagram kontos 
@pargaujasnovadajauniesi.

Pārgaujas novada jaunatnes mini-foruma "Pacel Ideju" dalībnieki.

Jaunieši strādā komandās. Foto: Iluta Beķere
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pūtēju orķestru koncerts

“Ziemassvētku taures Plācī”
Piedalās:

• pūtēju orķestris “Dikļi” (diriģents Pēteris Vilks),
• Limbažu pūtēju orķestris “Lemisele” (diriģenti 

Māra Lemken un Uldis Ezermalis),
• pūtēju orķestris “Cēsis” (diriģenti Jānis Puriņš un 

Evija Dāve),
• Valmieras pūtēju orķestris “Signāls” (diriģents 

Mārtiņš Birnis),
• Smiltenes Kultūras centra jauniešu pūtēju 

orķestris (diriģents Pēteris Vilks),
• pūtēju orķestris “Pociems” (diriģents 

Viesturs Ozols).
                       Ieeja bez maksas. 

*pasākuma laikā tiks fotografēts, 
iegūtais materiāls tiks publicēts.

Aija Alksne, 
Skrējiena “Apkārt Rozulai” 
organizatore

Šogad Lāčplēša dienai veltī-
tajā skrējienā “Apkārt Rozulai” 
uz starta stājās 108 sportisti no 
Stalbes, Raiskuma, Rāmuļu un 
Straupes skolām un individuālie 
sportisti. Viscienījamākais skrē-
jiena dalībnieks neapšaubāmi 
bija Staņislavs Dzalbs. Viņš 79 
gadu vecumā izvēlējās skriet 
7 km un finišēja pirms ļoti dau-
dziem jauniešiem. No galvenās, 
pašas garākās distances, pirmais 
atskrēja Mārtiņš Petrovs (CPSS) 
pēc 29 minūtēm un 55 sekun-

dēm. Ģimeņu vērtējumā balvas 
saņēma Dzalbu ģimene no Rozu-
las un Priedīšu ģimene no Rais-
kuma.

Savās grupās zelta medaļas 
izcīnīja Emīlija Pētersone, Ralfs 
Strazdiņš, Normunds Tumulis, 
Ivars Oraševskis, Daiga Hof-
mane, Normunds Butkus, Dana 
Vietniece, Mārtiņš Petrovs, Mar-
gita Zariņa, Edgars Fiļimonovs, 
Renāte Beļajeva, Lote Lamberte, 
Dairis Mocāns, Atis Gūtmanis, 
Elizabete Dārziņa. 

Par sudraba laureātiem kļuva 
Ance Kaņepe, Kristers Grāvel-
siņš, Andris Dzalbs, Olga Ora-
ševska, Ina Mieze, Ritvars Prie-

Norisinājies ikgadējais 
skrējiens “Apkārt Rozulai”

Grieta Grosberga,
projekta īstenotāja

Cik ātri skrien laiks! Neti-
cami, ka seniori jau sesto sezonu 
nodarbojas ar veselības vingro-
šanu, kas notiek Stalbes tautas 
namā. Vingrot gribētāju bija vai-

rāk kā inventāra, tāpēc uz kat-
rām nodarbībām aizņēmāmies 
vingrošanas paklājus un bum-
bas no Stalbes skolas. Tas radīja 
neērtības ar inventāra atgādā-
šanu un nogādāšanu atpakaļ.

Pavasarī Pārgaujas novada 
pašvaldība izsludināja projektu 

Veselības vingrošana senioriem
konkursu. Piedalījāmies kon-
kursā ar projektu “Veselības vin-
grošana senioriem” un saņēmām 
finansējumu, par kuru papildi-
nājām inventāru ar vingrošanas 
paklājiem, lielām bumbām, han-
telītēm, pretestības gumijām un 
sensorām bumbiņām. 

Ir jau arī tā, ka dažreiz uznāk 
slinkums un negribās doties uz 
nodarbībām. Kad esi sevi pār-
varējis un sapratis, ko iegūsi no 
sava ķermeņa muskulīšu pamo-
dināšanas un nodarbināšanas, 
tad priecīgi tiekamies nodarbī-
bās, kuras vada Rudīte Truce, 
rūpējoties par katru no mums, 
īpaši izvēloties vingrojumus 
muguras stiprināšanai un skrie-
melīšu iedarbināšanai. 

Ja arī Tu vēlies nodarboties ar 
aktīvu dzīvesveidu un gūt po zi-
tīvas enerģijas, atstājot ikdienu 
ārpusē, tad esi laipni gaidīts 
ceturtdienās, plkst. 13.00 Stal-
bes tautas nama mazajā zālē. 
Nāc un sniedz savam ķermenim 
vingrumu!

“...Jā, es kā tāds bards vai dziesminieks braucu. Viens pats 
vai citreiz, kad vajag krāšņāku muzikālo sadaļu, ņemu līdzi 
Andri Grīnbergu, kurš ir labs ģitārists. Internetā redzēju sižetu: 
konditorejā bija puisītis ar mammu, gribēja nopirkt torti, bet 
nepietika naudas. To torti nopirka viens cits vīrietis un iedeva 
viņiem. Puisītis izauga liels un piedzīvoja līdzīgu situāciju – nopirka 
citam puisītim, kam nebija naudas. Mēs katrs varam izdarīt kaut 
ko labu. Tas, ko es varu izdarīt, ir braukt uz nelielām vietām, uz 
Latvijas ciematiem, kultūras namiem, bibliotēkām kam uz gadu ir, 
piemēram, iedalīts 900 eiro budžets. Ko par to naudu var izdarīt? 
Neko. Tāpēc es braucu un padziedu cilvēkiem...” 

Ēriks Loks 

dītis, Amanda Grahoļska, Rūta 
Dāboliņa, Aleksandrs Fiļimo-
novs, Kenets Strēlnieks, Rebeka 
Ekerte. 

Par izcīnīto bronzas medaļu 
varēja priecāties Emīlija Izmai-
lovska, Jānis Rudzītis, Edīte 
Rudzīte, Līga Hofmane, Rihards 
Priedītis, Staņislavs Dzalbs, Alise 
Elīna Petkeviča, Sabīne Straz-
diņa, Toms Grahoļskis, Jānis Gūt-
manis, Terēze Turlaja.

Paldies visiem skrējiena 
dalībniekiem. Pateicoties jums, 
Lāčplēša dienai veltītais skrē-
jiens “Apkārt Rozulai” ir kļuvis 
par gaidītu un sirsnīgu tradīciju, 
kas notika jau 21. reizi.

                                              8. decembrī
                                              plkst. 17.00

Straupes pagasta tautas namā

Pirms starta signāla. Foto: Iluta Beķere

Veselības vingrošanas senioriem nodarbība. 
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*Pasākumā tiks fotografēts, iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām

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 2. un 16. decembrī
Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

28. DECEMBRĪ PLKST. 22.00
STRAUPES TAUTAS NAMĀ

IEEJAS MAKSA 3,50 EUR

GALDIŅU REZERVĀCIJA LĪDZ 23. DECEMBRIM
PA TĀLRUNI 22485145 (MADARA)

1. decembrī plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta tautas namā “Auciemmuiža”

“Benjamiņa kundze”
Dokumentāls stāsts – muzikāla izrāde, 

balstīta uz faktiem. Režisore – B. Rubesa, mūzika – 
N. Gothams. Galvenajā lomā – Indra Burkovska. 

Ieejas maksa EUR. 4.00. Biļetes iespējams iepriekš 
rezervēt pa tālruni 22485145 (Madara) 

22. decembrī uz senioru eglīti kursēs autobuss.
Maršruts Raiskuma pagastā:

10.05  pietura “Dimdas” (braucot uz Raiskumu);
10.15  pietura “Raiskums”; 10.25  “Dzintari” Auciems;
10.28  pietura “Auciems”; 10.30  veikals “Līdumnieki” 
Auciemā;
10.50  pietura “Pielekši”;  10.55  pietura “Miglači”;
11.00  Ķienes krustojums;  11.10  Lenču krustojums;
11.30  Kūduma veikals;   11.40  pietura “Unguri”;
11.45  Stalbe.

Maršruts Straupes un Stalbes pagastos:
11.00  pietura “Straupe”;  11.05  Straupes pamatskola;
11.07  pietura “Kraujas”;  11.10   pietura “Plācis”;
11.15  Stalbes tautas nams; 11.30  pietura “Rucka”;
11.40  Rozulā pie veikala;  11.50  Stalbes tautas nams.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

