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MuMs ticis viszilākais ezers

un rudākais rudzu lauks.
visbaltākā bērzu birze,
visMelnākais rupjMaizes klaips.
un tieši latvijai ticis

vissvētākais debesu juMs,
jo savu visskaistāko zeMi

dievs ir atdevis MuMs.
                        (l. vāczeMnieks)

Pārgaujas novada domes vārdā 
Priekšsēdētājs Hardijs vents

Straupes jauktajam 
korim 155

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

Lai atzīmētu 155. jubileju, 
kopā būšanu un dziesmas spēku, 
Straupes jauktais koris aicināja 
uz Straupes tautas namu, kurā 
31. marta pēcpusdienā notika 
koncerts. 

1864. gadā Dikļos notika 
Dziedāšanas svētki, kas arī ir 

Dziesmu svētku tradīcijas aizsā-
kumi. Tieši Straupes kora dzie-
dātāji bija pirmie šajā pusē, kas 
bija dibinājuši kori un braukuši 
uz Dikļiem, lai būtu viens no 6 
koriem, kas palīdzēja Dikļu Dzie-
dāšanas svētkiem izaugt līdz vē-
rienīgai latviešu tradīcijai - Vis-
pārējiem Dziesmu svētkiem, kas 
pirmo reizi notika 1873. Rīgā. 
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 
Straupes jauktais koris pamatoti 
var lepoties ar savu vēsturi. 

Šo gadu laikā kora va-
dību uzņēmušies daudz izcilu 
cilvēku. Dionīsija Garklāvs 
(1825–1907) – draudzes skolas 
skolotājs un ērģelnieks – kori 
vadīja ilgus gadus un vēl jopro-
jām pie viņa piemiņas akmens 
piestāj jau kurā dziedātāju pa-
audze. Viņa darbu turpināja 
Donāts Garklāvs. Pēc Pirmā pa-
saules kara kori vada Jānis Bi-
ders (1886–1946). 1930. gados 
kori vada skolotājs un ērģelnieks 

Lieldienas Rozulā – iemīļota tradīcija
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pavasara atnākšana jau jūtama – 
dienas palikušas garākas, saulīte vai-
rāk lutina. Neatņemama pavasara 
sastāvdaļa Pārgaujas novadā ir ikga-
dējais Lieldienu pasākums Rozulā, 
kurš šogad norisinājās 21. aprīlī, pul-
cējot kuplu apmeklētāju skaitu. 

Jau vienu dienu pirms Lieldienām 
sociālo tīklu vietnēs tika ziņots par to, 
ka novadā vietām manīts Lieldienu 
zaķis, kas bija paviesojies gan pie uz-
ņēmējiem, gan arī Rozulas apkaimē. 
Tieši Lieldienu zaķi bija pasākuma 
galvenie varoņi, vadot koncertu, kā 
arī aicinot pasākuma apmeklētājus 
piedalīties visdažādākajās aktivitātēs. 

Koncertā ar dejām priecēja jau-

Augusts Zālītis. 1950. gados kori 
vada Ilgvars Biezais, Laimonis 
Leitis, Laima Pandere-Veitmane. 
60. gados kora mākslinieciskie 
vadītāji ir Visvaldis Grāvītis, Ulla 

Siksne, Gints Lācis. 80. gadi – Va-
lija Skarnele, Jānis Stirna, Ilga 
Šķendere, Arturs Maculēvičs, Ai-
vars Tomiņš. 

Turpinājums 3. lpp.

niešu deju kolektīvs “Idumeja”, ar dzies-
mām Straupes pamatskolas skolēni, ar 
atlētisku priekšnesumu pārsteidza Lote 
Lamberte un Sabīne Strazdiņa, bet dzejoli 
pupiņvalodā runāja Linda Millere.  Pasā-
kuma apmeklētājiem bija iespēja dižoties 
ar mājās nokrāsotajām Lieldienu olām, 
piedaloties krāšņākās olas konkursā. 

Zālē mazākie pasākuma apmeklētāji 
izbaudīja piepūšamo atrakciju prieku, 
bet, tā kā laukā bija jauka, saulaina diena, 
aktivitātes, kas norisinājās ārā, šogad 
bija īpaši pieprasītas – komandas va-
rēja pārbaudīt savu veiklību un attapību 
mini foto orientēšanās uzdevumos, kā arī 
stafetēs, kurās varēja piedalīties indivi-
duāli – šautriņu mešanā, olu ripināšanā, 
ķerras stumšanā, florbola bumbiņas me-
šanā un citās. Īpaši gara rinda veidojās 
futbola laukumā, kurā notika izjādes ar 
ponijiem, par ko rūpējās “Sesīļu poniji”. 

Turpinājums 3. lpp.

Straupes jauktā kora diriģente Arta Zunde kora jubilejas pasākumā. Foto: Iluta Beķere

Lieldienu galvenais varoanis – 
garausis. Foto: Iluta Beķere

Pasākuma apmeklētāju krāšņākās Lieldienu olas. 
Foto: Iluta Beķere
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iesaiste, iekļaujot visas pašvaldī  -
bas, skolas, biznesa jomas partne-
rus, medijus, diasporas organizā-
cijas, un, protams, pats galvenais 
– katru atsaucīgo talcinieku! 
Šajā gadā Lielā Talka pare-
dzēta 27. aprīlī. Pārgaujas no-
vada pašvaldība aicina iepazī-
ties ar oficiālajām talkošanas 
vietām un ievēlēties kādu no 
tām vai arī talkas dienā sa-
kopt savu īpašumu.

Aicinām būt atbildīgiem un 
šķirot atkritumus, kā arī lielga-
barīta atkritumus šķirošanas 
laukumos nenovietot!

Maija jautājums:
Vai piedalīsieties Eiropas Par-

lamenta vēlēšanās, atdodot savu 
balsi par kādu no kandidātu sa-
rakstiem?

•   Jā
•   Nē

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. 
Aprīļa mēnesī tika jautāts, vai 
iedzīvotāji plāno piedalīties Lie-
lajā Talkā 2019. 

Mājaslapā www.talkas.lv pie-
ejamā informācija skaidro, ka 
Lielā Talka ir lielākā Latvijas ne-
valstiskā kustība, kas balstās uz 
brīvprātīgu līdzdalību vides sa-
kopšanā, atveseļošanā un labie-
kārtošanā, radot saliedētību, po-
zitīvismu un labi padarīta darba 
sajūtu. Savas pastāvēšanas otro 
desmitgadi 2019. gadā Lielā 
Talka aizsāk ar jaunām vēsmām 

vides domāšanā, plašāk aicinot 
cilvēkus domāt un rīkoties, lai 
iznīdētu vides piesārņojuma cē-
loņus, ne tikai sekas, kā arī atve-
seļotu mūsu izpratni par cilvēka 
un dabas mijiedarbību.

Lielās Talkas kustības pamatā 
ir gudri organizēta sabiedrības 

Jā, talkošu savā īpašumā
32 balsis

Nē, nepiedalīšos, 38 balsis

56 %

39 % Pavasarī, kad ir paaugstināta ugunsbīstamība, aicinām visus 
būt īpaši piesardzīgus, kā arī sakām lielu paldies Uldim Rubinam 
par operatīvo darbību ugunsgrēka novēršanā.  

Leimaņu ģimene

Eva Meijere, 
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

Kopš februāra Ungurmuižā 
notiek aktīvi būvdarbi, kas šo-
brīd ietekmē muižas darbu. Pa-
redzams, ka muižas Kungu ēka 
un Vecās skolas ēka, kurā atro-
das restorāns, viesus pēc ierastā 
grafika sagaidīs jau maija vidū, 
kad lielākie būvniecības darbi 
iekštelpās būs pabeigti. Para-
lēli darbam iekštelpās būvnieki 
strādā pie Leduspagraba mūru 
atrakšanas un izpētes, lai tuvā-
kajā laikā uzsāktu ēkas atjau-
nošanu. Projekta ietvaros šajā 
ēkā paredzēts ievietot granulu 
apkures katlu, kas nodrošinās 
apkuri muižas ēkās, un granulu 
noliktavu. 

Projekta ietvaros tiks izveido-
tas arī divas pastāvīgās ekspozī-
cijas – “Vēsturiskā ekspozīcija” 
un “Dzīvā ekspozīcija”, kā arī 
“Cikliskā ekspozīcija”, kas paredz 
sarunu ciklu organizēšanu izglī-
tojošu kultūras pasākumu un se-
mināru veidā. Pirmais pasākums 
plānots jau 2019. gada 18. maijā, 

bet pastāvīgo ekspozīciju atklā-
šanas pasākums norisināsies 
maija beigās. 

Jau iepriekš ziņots, ka Pārgau-
jas novada pašvaldība iesaistīju-
sies sadarbības projektā “Kul-
tūra, vēsture, arhitektūra Gaujas 
un laika lokos”, kas tiek īstenots 
Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” priori-
tārā virziena “Vides aizsardzības 
un resursu izmantošanas efekti-
vitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un da-
bas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” ietva-
ros. Saskaņā ar veiktajiem iepir-
kumiem, būvdarbus objektā veic 
SIA “WOLF SYSTEM”, būvuzrau-
dzību nodrošina SIA “NORD IN-
DUSTRY”” un autoruzraudzību 
SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa”. Darbi objektā uzsākti 
februārī, plānots tos pabeigt šī 
gada beigās. 

Ungurmuižas 
apkures sistēmas 
izbūves darbi 
turpinās

2018. gadā jaundzimušie 
bērniņi un viņu vecāki tiek 

aicināti uz jaundzimušo 
godināšanas pasākumu

Pārgaujas novada pašvaldība ir uzsākusi skaistu tradīciju - 
sveikt jaundzimušos bērniņus, kuri turpmāk par savām mājām 
sauks Pārgaujas novadu.

Arī šogad 1. jūnijā plkst. 10.00 Stalbes tautas namā notiks 
2018. gadā dzimušo bērniņu godināšana.

Lūdzam pieteikties līdz 25. maijam pa tālruni: 64134426 vai 
29465472, rakstot uz e-pastu dzimtsaraksti@pargaujasnovads.
lv, vai personīgi KAC, Stalbē.

*Pasākumā tiks fotografēts un iegūtais materiāls tiks izmantots 
organizatora publicitātes vajadzībām.

Pārgaujas novada pašvaldības 
domes sēdē tika izskatīti 12 jau-
tājumi.

Deputāti noklausījās domes 
priekšsēdētāja sniegto pārskatu 
par 28.03.2019. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• izdot  saistošos noteiku-

mus Nr. 3 “Pārgaujas novada paš-
valdības budžets 2019. gadam“;

• izstrādāt, iesniegt un īste-
not projekta iesniegumu “Rais-
kuma muižas parka labiekār-
tošana sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” biedrības “Cēsu 
rajona lauku partnerība” pro-
jektu konkursam Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 
“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”, 2.1. rīcības “Vietējās 
teritorijas un objektu sakārto-
šana pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai” ie-
tvaros, paredzot projekta īsteno-
šanai nepieciešamo pašvaldības 

budžeta līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projekta attiecināmo 
izmaksu summas;

• izstrādāt, iesniegt un īs-
tenot projekta iesniegumu 
“Straupes pamatskolas stadiona 
skrejceļa pārbūve” Vidzemes 
lauku partnerības “Brasla” pro-
jektu konkursam Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitā-
tes “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, 4. rīcības “Vides la-
biekārtošana pakalpojumu pie-
ejamības un kvalitātes uzlaboša-
nai” ietvaros, paredzot projekta 
īstenošanai nepieciešamo paš-
valdības budžeta finansējumu, 
t.sk. līdz finansējumu 10%, ap-
mērā no projekta attiecināmo 
izmaksu summas;

• izstrādāt, iesniegt un īs-
tenot projekta iesniegumu “Ra-
došās istabas izveide Pārgaujas 
novada jauniešu iniciatīvu īste-
nošanai” Vidzemes lauku part-
nerības “Brasla” projektu kon-
kursam Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”, 
5. rīcības “Vietējo sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana un kapa-
citātes stiprināšana” ietvaros, 
paredzot projekta īstenošanai 
nepieciešamo Pašvaldības bu-
džeta finansējumu, t.sk līdzfi-
nansējumu 10%, apmērā no 
projekta attiecināmo izmaksu 
summas;

• apstiprināja zemes  ierīcī-
bas projektu  Raiskuma pagasta 
nekustamajiem īpašumiem;

• iznomāt pašvaldībai pie-
krītošo  nekustamo īpašumu (ze-
mi)  Raiskuma pagastā  uz 5 ga-
diem;

• veikt grozījumus zemes 
nomas līgumā par nekustamo 
īpašumu Raiskuma pagastā, pa-
garinot līguma termiņu uz 5 ga-
diem;

• apstiprināja nekustamā 
īpa šuma “Auciemmuiža” Rais-
ku ma pagastā, pagraba telpu no-
mas tiesību izsoles rezultātus;

• apstiprināja Pārgaujas  no-
vada pašvaldības konsolidēto 
2018. gada pārskatu;

• piešķīra  domes priekšsē-
dētājam Hardijam Ventam ikga-
dējo atvaļinājumus no 7. līdz 19. 
maijam.

 Sēdes slēgtajā daļā  nolēma:
• personu ievietot ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijā,
• nepieņemt dāvinājumā 

īpa   šumu no privātpersonas. 
Ar pieņemto lēmumu izklāstu 

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

Nākamā domes sēde notiks 
30. maijā, plkst. 15.00 Stalbē, ko-
miteju sēdes – 23. maijā.

PĀRGAUJAS NOVADA DOMES 
18. APRĪĻA SĒDES APSKATS

Jā, talkošu kādā no
oficiālajām Talkas vietām,
3 balsis

5 %

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.talkas.lv
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Šogad savu 100. dzimšanas 
dienu un pastāvēšanas gadu svin 
Straupes pagasta bibliotēka. 
Līdz septiņdesmitajiem gadiem, 
kad pastāvēja gan Mazstraupes, 
gan Lielstraupes ciemi, Straupē 
bija divas bibliotēkas – pa katrai 
savā ciemā. Tomēr par Straupes 
bibliotēkas pirmsākumiem tiek 
uzskatīta Lielstraupes biblio-
tēka, jo arhīva fonda “Izglītības 
ministrija” dokumentos – biblio-
tēkas lietā redzams, ka Lielstrau-
pes pagasta padomes bibliotēka 
dibināta 1919. gadā. 

Šobrīd Straupes pagasta 
bibliotēkas vadītāja ir Gunta 
Blaumane, bet bibliotēkā 100 
gadu laikā strādājuši daudz 
darbinieku. Ir zināmi vien dažu 
personu vārdi, kas savulaik 

strādājuši Straupes bibliotēkā, 
piemēram, Ārija Karlsone, Milda 
Blumberga, kas bijušas biblio-
tēkas pārzines tās sākotnējos 
gados. Piecdesmitajos un seš-
desmitajos gados bibliotēkas 
darbinieki esot mainījušies teju 
katru gadu, bet no septiņdes-
mitajiem līdz deviņdesmitajiem 
gadiem, kad pēc kolhozu apvie-
nošanas tika izveidota viena bib-
liotēka, tās darbu vadījušas Dag-
nija Korne un Laima Veitmane. 

Bibliotēkas tagadējā vadī-
tāja Gunta Blaumane, meklējot 
vēstures liecības par bibliotēku, 
atradusi interesantus faktus par 
tās dzīvi dažādos laikos, piemē-
ram: 1950. gadā ciema izpildu 
komitejas priekšsēdētājs Dāvids 
Blaņķis uzdevis bibliotekārei 
Mildai Blumbergai panākt, lai 
vismaz puse no kolhozniekiem 
būtu bibliotēkas lasītāji, organi-
zēt avīžu lasīšanu visās brigādēs 
ražas novākšanas laikā, iekārtot 

Straupes pagasta 
bibliotēkai 100

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

2019. gada 16. aprīlī Pārgau-
jas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā “Iktes” notika 
Pārgaujas novada Attīstības 
programmas 2020.–2026. ga-
dam 1. redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sapulce, kurā, 
klātesot novada vadībai, spe-
ciālistiem un Pārgaujas novada 
iedzīvotājiem, tika prezentēti 
nākamā plānošanas perioda rīcī-
bas virzieni un prioritātes. 

Ar 2018. gada 25. oktobra 
Pārgaujas novada domes lē-
mumu Nr. 174 (protokols Nr. 10, 
11. §) tika uzsākta Pārgaujas 
novada Attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrāde. 

Pārgaujas novada Attīstības 
programma 2020.–2026. gadam 
ir vidēja termiņa attīstības plā-
nošanas dokuments, kas nosaka 
pašvaldības vidēja termiņa prio-
ritātes un pasākumu kopumu 
izvirzīto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai un īstenošanai. 
Attīstības programmā izvirzītie 
rīcības virzieni skar visas paš-
valdības pārziņā esošās jomas 
un nozares. Attīstības plānoša-
nas sistēmas likuma 10. pantā 
noteikts, ka Valsts un pašvaldī-
bas institūcijas atbilstoši savai 
kompetencei izstrādā attīstības 
plānošanas dokumentus pēc sa-
vas iniciatīvas, izpildot augstā-
kas institūcijas uzdevumu, kā 
arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz nor-
matīvais akts.

Pēc pašvaldības pasūtījuma, 
plānošanas dokumenta izstrāde 
ir uzticēta SIA „Ķemers Business 
and Law Company”. Lai Attīstī-
bas programma tiktu izstrādāta 
pēc iespējas efektīvāk un atbil-
stošāk reālajai situācijai, uzņē-
mums izstrādes laikā aicinājuši 
Pārgaujas novada iedzīvotājus 
līdzdarboties plānošanas doku-
menta tapšanā, lūdzot aizpildīt 
iedzīvotāju aptauju, kā arī ai-
cinot piedalīties darba grupu 
diskusijās. Sadarbībā ar paš-
valdības speciālistiem, kā arī, 
balsoties uz darba grupās un 
iedzīvotāju aptaujā ievāktajiem 
datiem, ir izstrādāta Pārgaujas 
novada Attīstības programmas 
2020. –2026. gadam 1. redakcija, 
kura, pamatojoties uz Pārgaujas 
novada domes 2019. gada 28. 
marta sēdes lēmumu Nr. 40 ir 
nodota publiskajai apsprieša-
nai. Sabiedriskā apspriešana 
ilgst no 2019. gada 1. aprīļa līdz 
2019. gada 30. aprīlim. 

Rakstveida priekšlikumi un 
ieteikumi iesniedzami klātienē 
Pašvaldības administratīvajā 
ēkā “Iktes”, Stalbe, vai elektro-
niski uz e-pasta adresi pargau-
jasnovads@pargaujasnovads.lv

Papildus informācija zva-
not vai, sazinoties elektroniski 
ar Pārgaujas novada teritorijas 
plānotāju Ingvildu Krišjāni Balt-
purviņu, tālr. 27809705, e-pasts: 
krisjanis.baltpurvins@pargau-
jasnovads.lv

Notikusi publiskās 
apspriešanas sanāksme 
par Pārgaujas novada 
Attīstības programmas 
2020.–2026. gadam 
1. redakciju

Turpinājums no 1. lpp.

Īpaša rosība bija jūtama ra-
došo darbnīcu zonā, kur bija 
iespēja izpausties radoši, pa-
gatavojot tauriņu vējdzirnavas, 
izkrāsojot papīra olu vai veido-
jot šķīvīšu dekorus un ligzdiņas 
Lieldienu olām. 

Lieldienas Rozulā nav iedo-
mājamas bez spēka un izturī-
bas pārbaudes – umurkumura. 
Tas ir īsts pārbaudījums, jo bez 
jebkāda aprīkojuma jāuzkāpj 
stabā – jo augstāk kāpsi, jo vēr-
tīgāku balvu saņemsi. 

Savukārt Lieldienu lustes 
noslēdzās pašā vakarā, kad uz 
dančiem Rozulas tautas namā 
aicināja grupa “Roja”. 

Kārtējo reizi Lieldienas Ro-
zulā izvērtās par dienu, pilnu 
prieka un smieklu, tāpēc Pār-
gaujas novada pašvaldība saka 

Turpinājums no 1. lpp.

90. gadi – pārmaiņu laiks un 
korim tie ir krīzes gadi, bet pal-
dies Dagnijai Biezēkai, Dacei 
Neimanei, Elitai Tomsonei, ku-
ras uzturēja tradīciju un neļāva 
korim izjukt. 2000. gadi – Biruta 
Fokrote, kurai sekoja diri ģente 
Arta Zunde un koncertmeistare 
Solveiga Boka. Koristi atzinīgi 
vērtē A. Zundes un S. Bokas 
darbu, vadot kori. Īpaši tiek uz-
teikts diriģentes enerģiskums un 
spēja iedvesmot, kā arī koncert-
meistares spēja saglabāt mieru 
un “salikt visu pa plauktiņiem”. 

Koncertā koris izpildīja sa-
vas mīļākās dziesmas, kas ir 
gan dziesmu svētkos dziedātas 

dziesmas, gan tādas, kas ko-
ristiem īpaši mīļas un tuvas, to 
starpā dziesmas, kuras saistās 
vai kurās tēlots Straupes skais-
tums. Tika atklāti arī stāsti, kas 
saistās ar konkrētajām dzies-
mām, kā arī to, kāpēc tās īpaši 
mīļas, tuvas vai arī, kādi izaicinā-
jumi pieņemti, lai tās iemācītos.

Straupes jauktā kora jubile-
jas koncertu vadīja novadnieks 
Mārtiņš Ruskis, kurš arī veltīja 
Straupes jauktajam korim vai-
rākas dziesmas un apsveikuma 
vārdus, bet ar lustīgām dejām 
koncerta apmeklētājus priecēja 
kora draugi – jauniešu deju ko-
lektīvs “Idumeja”. 

Kora dalībnieki atzīst, ka 
dziedāšana korī ir vērtība, ritu-

āls un ierastā kārtība, tā ir vieta, 
kur apmainīties ar enerģiju un 
iegūt emocionālo pacēlumu un 
pozitīvas emocijas. 

Koncerta izskaņā tika teikti 
pateicības vārdi – gan korim no 
atbraukušajiem ciemiņiem, bi-
jušajiem dziedātājiem, kā arī no 
paša kora sev nozīmīgiem cilvē-
kiem un atbalstītājiem. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
lepojas ar to, ka viens no senā-
kajiem un tradīcijām bagātā-
kajiem Latvijas koriem atrodas 
šeit. Pašvaldība sveic kori, novē-
lot tradīcijas un mīlestību pret 
dziesmu saglabāt, turpinot ska-
nīgi dziedāt, vairojot pozitīvās 
emocijas gan savā kolektīvā, gan 
sniedzot tās skatītājiem. 

paldies Tatjanai un Imantam 
Rjazanoviem par saldumiem, kā 
arī visiem brīvprātīgajiem, bez 
kuru dalības un veiktā darba 
pasākums nebūtu iespējams tik 
plašs un atraktīvs. 

sienas avīzi ciema padomes tel-
pās un sakārtot sarkano stūrīti. 
Par citiem faktiem G. Blaumane 
stāstīs pasākumā, 17. maijā,  kad 
Straupes pagasta bibliotēkas tel-
pas pieskandinās Ieva Akurātere 
un Aivars Hermanis (par pasā-
kumu vairāk lasīt 8. lpp.). Ar šo 
pasākumu tiks atzīmēta biblio-
tēkas 100. jubileja. 

 Mūsdienās bibliotēka ir ne 
tikai iespēja lasīt grāmatas, avī-
zes un žurnālus, bet tā ir arī sa-
tikšanās vieta. Tieši tāpēc Gunta 
Blaumane ik gadu tajā rīko pa-
sākumus, kā arī rūpējas par to, 
lai bibliotēkas plauktos vienmēr 
būtu tās grāmatas, ko iedzīvotāji 
visvairāk vēlas izlasīt. 

 Pārgaujas novada pašvaldība 
sveic bibliotēku nozīmīgajā jubi-
lejā, novēlot saglabāt tikpat ku-
plu lasītāju pulku, kā arī vairot 
lasītprieku jaunajā paaudzē!

Straupes jauktajam 
korim 155

Lieldienas Rozulā – 
iemīļota tradīcija

Straupes jauktais koris, uzstājoties savā jubilejas pasākumā. Foto: Iluta Beķere

Spēka un izturības pārbaude –
umurkumurs. Foto: Iluta Beķere



4

Sākoties velosezonai, policija 
aicina velosipēdu īpašniekus rū-
pēties par savu velosipēdu dro-
šību. Saskaņā ar policijas rīcībā 
esošo informāciju, velosipēdu 
zādzības lielākoties notiek tieši 
pavasarī un vasarā, kad velosi-
pēds intensīvi tiek izmantots kā 
pārvietošanās līdzeklis ikdienā.

Policija aicina ievērot ve-
lodrošības pamatprincipus: 

Reģistrē! Pērkot jaunu velosi-
pēdu, uzreiz pēc iegādes, reģis-
trējiet to Ceļu satiksmes drošī-
bas direkcijas mājaslapā e.csdd.
lv, e-CSDD mobilajā aplikācijā vai 
klientu apkalpošanas centros. 
Tas ir nepieciešams, lai velosi-
pēda zādzības gadījumā policijai 
būtu meklēšanai nepieciešamā 
informācija, kā arī, atrodot zagtu 
velosipēdu, varētu noskaidrot tā 
likumīgo īpašnieku. Pirms lie-
tota velosipēda iegādes, veiciet 
rāmja numura pārbaudi CSDD 
mājaslapā, lai noskaidrotu, vai 
jūsu noskatītais nav reģistrēts 
kā nozagts velosipēds.

Vienmēr saslēdz! Atstājot 
velosipēdu bez uzraudzības – 
tas jāsaslēdz. Lielākoties gadī-
jumu bez uzraudzības atstāta 
velosipēda zādzība notiek 2–20 
minūšu laikā, tādēļ, ieskrienot 

mājās vai veikalā kaut tikai „uz 
piecām minūtēm“, vienmēr tas 
jāsaslēdz. Policijas rīcībā esošā 
informācija liecina, ka aptuveni 
70% no aizvadītā gadā Vidzemes 
reģiona pārvaldes apkalpojamā 
teritorijā reģistrētām zādzībām, 
ir bijušas iespējamas dēļ pašu 
īpašnieku vieglprātības un ne-
uzmanības. Tipiskās velosipēdu 
zādzības vietas ir daudzdzīvokļu 
māju kāpņu telpas, dažādas pub-
liskas vietas, kā arī neaizslēgtas 
vai viegli uzlaužamas būves (ga-
rāžas, šķūņi).

Saslēdz droši! Iegādājies 
kvalitatīvu velosipēda saslēgu. 
Par visdrošāko tiek uzska-
tīta U-veida slēdzene. Lietojot 
U-veida saslēdzēju, tas jāsaslēdz 
pēc iespējas zemāk pie rāmja un 
ar atslēgas caurumu uz zemi, lai 
zaglis to nemēģinātu atmūķēt. 
Velosipēds jāsaslēdz ne tikai ar 
pašu velosipēdu, bet arī pie sta-
cionāra objekta, velo novietnē, 
pie koka, staba vai citiem ob-
jektiem, kas neļauj velosipēdu 
nozagt. Vienmēr rūpīgi novērtē-
jiet, vai objekts, pie kā pieslēdzat 
velosipēdu, ir drošs pret salau-
šanu, deformāciju un pārvieto-
šanu. Arī pārvadājot velosipēdu 
uz automašīnas velo turētāja, 

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra (turpmāk VTUA) ir 
pārskatījusi un tā rezultātā piln-
veidojusi traktortehnikas eksa-
minācijas veikšanas iespējas, kā 
arī atgādina par traktortehnikas 
vadīšanas klāsta paplašināšanos 
līdz ar traktortehnikas vadītāja 
apliecības maiņu.

Līdzšinējo 16 VTUA biroju 
vietā turpmāk traktortehnikas 
pretendenti varēs pieteikties 
veikt teorētisko eksāmenu par 
ceļu satiksmes noteikumiem un 
ceļu satiksmes drošību (turp-
māk – CSN eksāmens) un teo-
rētisko eksāmenu par traktor-
tehnikas ekspluatācijas drošību 
(turpmāk – Ekspluatācijas ek-
sāmens) sev ērtā vai tuvākajā 
VTUA birojā (https://www.zm.
gov.lv/valsts-tehniska-uzrau-
dziba/statiskas-lapas/kontak-
ti?nid=2664), izņemot Vidzemes 
nodaļas biroju Alūksnē.

Savukārt traktortehnikas 
praktiskās vadīšanas eksāmenu 
(turpmāk – vadīšanas eksā-
mens), tāpat kā līdz šim, pieņem 
visi VTUA biroji, t.sk. Vidzemes 

nodaļas birojs Alūksnē.
Traktortehnikas vadītāja 

tiesības pēc visu trīs sekmīgas 
eksāmenu veikšanas var iegūt 
persona, kas pabeigusi teorē-
tisko un praktisko apmācību, kā 
arī attiecīgās kategorijas teorē-
tiskās zināšanas un praktisko 
pieredzi ir apguvusi pašmācībā. 
Pašmācībā var iegūt TR1 katego-
riju, savukārt TR2, TR3 vai TR4 
kategoriju pašmācībā atļauts 
iegūt personai, kurai vismaz 12 
mēnešus jau ir kāda no traktor-
tehnikas vadītāja kategorijām. 
Persona ir atbrīvota no ceļu sa-
tiksmes noteikumu eksāmenu 
kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt 
traktortehniku vai C1 vai C ka-
tegorijai atbilstošus transportlī-
dzekļus.

Kategoriju eksāmenus iespē-
jams veikt jebkurā darba dienā, 
tiesa, iepriekš piesakoties un 
vienojoties par eksaminācijas 
iespējām ar ērtāko vai tuvāko 
VTUA biroju, līdz ar to eksāmenu 
biežumu katrā VTUA birojā 
plāno individuāli, bet ne retāk kā 
reizi nedēļā. CSN eksāmens tiek 

Traktortehnikas 
eksaminācijas veikšanas 
un apliecības apmaiņas 
iespējas

policija aicina rūpēties 
par velosipēdu drošību

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

Kārtējās Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanas Latvijā notiks 
sestdienā, 2019. gada 25. maijā. 
Latvija šajās vēlēšanās ir viens 
vēlēšanu apgabals, un EP no Lat-
vijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) informē, ka Tiesības pie-
dalīties EP vēlēšanās ir Latvijas 
pilsoņiem un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu 
valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzī-
votāju reģistrā un Latvijas vēlē-
tāju reģistrā. Lai piedalītos vēlē-
šanās, vēlētājam vēlēšanu dienā 
jābūt vismaz 18 gadus vecam. 
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās 
lieto iepriekš izveidotus vēlētāju 
sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģis-
trēts noteiktā iecirknī, kurā jā-
balso vēlēšanu dienā. Sākotnēji 
vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai 
dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, 
bet no 2019. gada 16. marta līdz 
7. maijam (18. dienai pirms vēlē-
šanām) iecirkni var mainīt.  Re-
ģistrēties balsošanai citā iecirknī 
būs iespējams divos veidos:

• tiešsaistē – izmantojot ie-
cirkņa maiņas e-pakalpojumu;

• klātienē – piesakot iecir-
kņa maiņu jebkurā pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas ies-
tādē.

EP vēlēšanu likumā ir pare-
dzētas vairākas iespējas, kā vēlē-
tāji var piedalīties EP vēlēšanās. 
Šīs iespējas ir:

• balsot savā vēlēšanu iecir-
knī vēlēšanu dienā no pulksten 
7.00 līdz 20.00;

• balsot iepriekš 22., 23. un 
24. maijā, kad iecirkņi strādās 
dažas stundas dienā;

• balsot savā atrašanās vietā, 
ja veselības stāvokļa dēļ nav ie-
spējams nobalsot iecirknī, vēlē-
tājs ir slimnieku aprūpētājs vai 
atrodas apcietinājumā ieslodzī-
juma vietā vai īslaicīgās aizturē-

šanas vietā;
• balsot ārvalstīs pa pastu 

vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs 
(vairāk informācijas par bal-
sošanu atrodoties ārvalstīs 
www.cvk.lv). 

Savukārt tiem balsstiesīga-
jiem Latvijas pilsoņiem, kuri 
dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, 
ir iespēja izvēlēties – balsot par 
Latvijas EP deputātu kandidātu 
sarakstiem vai arī reģistrēties 
balsošanai mītnes valstī un bal-
sot par šīs valsts deputātu kan-
didātiem. Izvēloties balsot mīt-
nes zemē, vēlētājs zaudē tiesības 
attiecīgajās vēlēšanās balsot par 
Latvijas EP kandidātu saraks-
tiem un kandidātiem. 

ATGĀDINĀM, ka, lai pieda-
lītos vēlēšanās, nepieciešams 
personu apliecinošs doku-
ments – pase vai personas ap-
liecība.

Kā ierasts, Pārgaujas novadā 
darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi: 

381. Raiskuma vēlēšanu 
iecirknis – Raiskuma pagasta 
pārvalde, “Pagastmāja”, Rais-
kums, Raiskuma pag. Pārgaujas 
novads LV-4146;

384. Stalbes vēlēšanu 
iecirknis – Pārgaujas novada 
pašvaldība, „Iktes”, Stalbe, Stal-
bes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4151;

385. Straupes vēlēšanu 
iecirknis – Straupes pagasta 
pārvalde, “Tautas nams”, Plācis, 
Straupes pagasts. Pārgaujas no-
vads, LV-4152.

Aicinām Pārgaujas novada 
iedzīvotājus būt pilsoniski aktī-
viem un doties uz saviem vēlē-
šanu iecirkņiem un balsot. 

Visa ar EP vēlēšanām saistītā 
informācija, tajā skaitā, kandi-
dātu saraksti, pieejama Centrā-
lās vēlēšanu komisijas mājas-
lapā www.cvk.lv.

Neskaidru jautājumu gadī-
jumā zvaniet Pārgaujas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tājam Ilgonim Vimbam pa tāl-
runi 29363644.

Gatavojoties 
Eiropas 
Parlamenta 
vēlēšanām

pieņemts elektroniskajā veidā, 
bet ekspluatācijas eksāmens 
rakstiski.

Tāpat VTUA atgādina, ka kopš 
2018. gada septembra tiek mai-
nīta vecā parauga traktorteh-
nikas vadītāja apliecība, pat, ja 
derīguma termiņš vēl nav bei-
dzies, pret jauno kategoriju bez 
papildu eksāmenu veikšanas. 
Jaunā traktortehnikas vadītāja 
apliecība paplašina traktorteh-
nikas kategoriju grupas – per-
sona ir tiesīga vadīt plašāku 
traktortehnikas klāstu nekā tas 
ir paredzēts vecā parauga aplie-
cībā.

Traktortehnikas vadītāja ap-
liecības izsniegšanu, apmaiņu 
un atjaunošanu veic visos VTUA 
birojos.

Līdz ar pērnā gada izmai-
ņām traktortehnikas vadītāja 
apliecību kategoriju nosaukumi 
nedublējas ar autovadītāju kate-
gorijām Latvijā un Eiropas Savie-
nībā. Traktortehnikas vadītāju 
kategorijas pēc traktortehnikas 
specifikācijas un to galvenā iz-
mantojuma veida grupētas šādi:

TR1 — traktori, lauksaim-
niecības pašgājējmašīnas, ko-
munālās mašīnas, universālās 
pašgājējmašīnas, ekskavatori, 
iekrāvēji un speciālās pašgājēj-
mašīnas ar pilnu masu līdz 7500 
kilogramiem,

TR2 — visi traktori, lauk-
saimniecības pašgājējmašīnas, 
komunālās mašīnas, universālās 
pašgājējmašīnas, buldozeri, eks-
kavatori, iekrāvēji un speciālās 
pašgājējmašīnas,

TR3 — meža mašīnas, eks-
kavatori, iekrāvēji un speciālās 

pašgājējmašīnas,
TR4 — ceļu būves mašīnas, 

buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji 
un speciālās pašgājējmašīnas.

 Plašāku informāciju ska-
tīt VTUA tīmekļa vietnē, sa-
daļā “Traktortehnikas vadī-
tāji” (https://www.zm.gov.lv/
valsts-tehniska-uzraudziba/
statiskas-lapas/traktortehni-
kas-vaditaji?nid=2666#jump)

Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups–Kutraitis

VTUA sabiedrisko attiecību 
speciālists

pieslēdz velosipēdu pie velo 
turētāja. Svarīgi atcerēties, ka 
arī saslēgtu velosipēdu nevajag 
atstāt ilgstošu laika posmu bez 
uzraudzības, it īpaši nakts laikā 
vai slikti pārredzamā vietā, jo 
arī saslēgs negarantē 100% dro-
šību. Velosipēda saslēgšana vai-
rāk kalpo kā zādzības izdarīšanu 
kavējošs faktors, jo likumpārkā-
pējs prioritāri izvēlas viegli un 
ātri iegūstamu objektu.

Glabā drošībā! Uzglabājot ve-
losipēdu mājās (šķūnītī, garāžā, 
pagrabā), iesakām pārliecinā-
ties, ka šīs telpas ir aizslēgtas 
ar drošām slēdzenēm. Drošības 
labad, arī glabājot telpās, velo-
sipēdu saslēdziet pie kāda sta-
cionāra objekta. Nav ieteicams 
velosipēdu glabāt uz balkona, 
jo zaglis var kāroto mantu no-
lūkot un nozagt, pat neiekļūstot 
telpās. Noņemiet no velosipēda 
visus tā aksesuārus, kurus uz-
skatāt par vērtīgiem, jo tie var 
pievilināt zagli. Neatstājiet savas 
personīgās mantas velogroziņos 
vai velosomas.

Sintija Gulbe, 
Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvaldes Kārtības policijas 
biroja Prevencijas grupas vecākā 

inspektore

https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664
http://www.cvk.lv
http://www.cvk.lv
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Māra Buša, 
Stalbes vidusskolas skolotāja

Martā Priekuļu vidusskolas matemā-
tiķi skolotājas Ingas Ruskules vadībā aici-
nāja ciemos matemātiķus no Jaunpiebal-
gas un Stalbes vidusskolām. Šogad jau 18. 
reizi. Mūsu skola piedalījās 16. reizi. 

Pasākums sākās ar komandu vizīt-
kartēm. Šogad visu komandu vizītkartēs 
bija jāiesaistās pārējiem dalībniekiem. 
Draudzības vakars nav sacensības, bet 
gan interesanti kopā pavadīts laiks. Mājas 
saimnieki šoreiz pasākumā uzsvaru bija 
likuši uz eksperimentiem. Skolēni tika 
sadalīti pa pāriem, un katram pārim bija 
jāiziet vairākas radošās stacijas. Tika mē-

rīts “Rolton” makaronu garums. Izrādās, 
ja visu paciņas saturu izšķetina, tad sanāk 
32 m. Vajadzēja no tasītes ar ūdeni izņemt 
monētu, nesaslapinot pirkstus. Lai šo uz-
devumu veiktu, palīgā bija jāņem glāze 
ar sveci. Skolēniem bija jāpamato, kāpēc 
svece deg arī zem ūdens. 

Pēc aktīvas darbības visiem bija iespēja 
apmeklēt Priekuļu baseinu. Vakara turpi-
nājumā bija kopīgas atrakcijas, dziesmas.  

Kopīgi atpūšoties un aktīvi sadarbo-
joties, nemanot pienāca šķiršanās brīdis, 
protams, līdz nākamajam gadam. Mājup-
ceļā skolēnos turpinājās vakara jaukās 
emocijas, skolēni šādus pasākumus gri-
bētu biežāk. 

Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

„Naudas koks 2019” ‒ pamatskolēna 
iespēja apjaust un izrādīt savas prasmes, 
iepazīt profesiju daudzveidību, gūt par 
tām nepieciešamo informāciju, sākt ceļu 
uz savu nākotnes izglītību un darbu. 

Šogad tajā piedalījās arī Straupes pa-
matskolas 9. klases skolēnu komanda 
‘’Straupes žikiņi” – Evelīna Meņģele, 
Ritvars Vanags, Ralfs Daniels Novosads, 
Ričards Gailis. Mājas darbs – izveidot logo 
“Naudas koks”, to prezentēt konkursa 

dienā. Konkursa laikā bija jāpiedalās pro-
fesiju darbnīcās – būvtehniķis, autome-
hāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, 
ēdināšanas pakalpojumu speciālists, da-
torsistēmu tehniķis un programmēšanas 
tehniķis, augkopības tehniķis, sportiskās 
aktivitātes/stafetes. Katras komandas uz-
devumos 1. vietas ieguvēji saņēma diplo-
mus un konkursa atbalstītāju balvas. 

Mūsu komandai 1. vieta profesiju 
darbnīcā – būvtehniķis. 

Kopvērtējumā Straupes pamatskolas 
komandai ‘’Straupes žikiņi’’ 1. vieta.

Matemātiķi tiekas 
18. reizi

Stalbes vidusskolas matemātiķi S. Strazdiņa, E. Pužule, R. Beļājeva, L. Lapsiņa, M. S. 
Rainskis, S. Solovjova, E. Dakša, A. R. Robītis, D. Mocāns, R. Mednis.

Priekuļu tehnikuma 
karjeras konkurss 
jauniešiem 
“Naudas koks 2019’’

Ieva Ņevečorova, 
Ungurmuižas vadītāja

Šogad Ungurmuižu sagaida 
lielas pārmaiņas. Pārgaujas no-
vada pašvaldība iesaistījusies 
sadarbības projektā “Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos”, kas tiek īstenots 
Eiropas Savienības fondu 2014.-
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” priori-
tārā virziena “Vides aizsardzības 
un resursu izmantošanas efek-
tivitāte” 5.5.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” ie-
tvaros.

Pašlaik muižā norit aktīvi 
remonta darbi, tiek iekārtota 
siltumapgādes sistēma, kas 
ļaus muižai pilnvērtīgi darbo-
ties arī ziemas sezonā. Paralēli 
tam norit darbs pie vairākām 
jaunām ekspozīcijām, kas sais-

tošā un interaktīvā veidā stās-
tīs par Ungurmuižas vēsturi un 
tās kādreizējiem saimniekiem 
– Kampenhauzenu dzimtu. 
Būs apskatāmi 18., 19.gs. tērpi, 
trauki, fotogrāfijas, saimniecības 
lietas, top skaists muižas makets. 
Otrajā stāvā tiks iekārtota bērnu 
spēļu istaba, kas mazajiem vie-
siem interesantā veidā iepazīsti-
nās ar muižas laika rotaļām.

Aicina atsaukties ikvienu, kam ir vēstures 
liecības vai informācija par Ungurmuižu

lāks prieks tās parādīt apmeklē-
tājiem.

Veidojot jauno pastāvīgo Un-
gurmuižas vēstures ekspozīciju, 
vēlamies uz sadarbību aicināt 
ikvienu, kam ir informācija par 
muižas vēsturi, mēbeles vai in-

Pēdējo gadu laikā Ungur-
muižā atgriežas lietas, kas reiz 
piederējušas tās saimniekiem 
un atdāvinātas apkārtējiem ļau-
dīm. Tā muiža var atkal lepoties 
ar senām grāmatām, klavierēm, 
greznu spoguli, stikla pērlīšu 
kolekciju, mazgājamo galdiņu, 
traukiem. Šādas oriģinālas lietas 
dod pilnvērtīgāku priekšstatu 
par muižas sadzīvi, tāpēc jo lie-

terjera priekšmeti, kam saikne 
ar Ungurmuižu. Kopīgiem spē-
kiem veidosim sava novada vēs-
turi!

Sīkāka informācija pa tāl-
runi 22007332 vai e-pastā: 
info@ungurmuiza.lv

Foto: Ieva Ņevečerova

Foto: Ieva Ņevečerova

Straupes pamatskolas komanda kopā ar skolotāju Eviju Tiltiņu.

mailto:info@ungurmuiza.lv
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Madara Lasmane, 
kultūras pasākumu vadītāja
Solveiga Ruska, 
kultūras pasākumu organizatore

Kā ierasts pavasarī, kad saule 
aiz loga sāk lutināt arvien biežāk, 
tiek aizvadīta ikgadējā ansambļa 
skate. 30. martā ansambļi pul-
cējās Cēsīs. Šajā gadā skate gan 
nedaudz citādā formātā – bez 
punktu un pakāpju piešķiršanas. 
Varētu domāt, ka tas ansambļu 
vidū uztraukumu mazināja, bet 
tomēr nē, jo katram ansamblim 
bija vēlme sevi parādīt no labā-
kās puses. Lai skates kolektīviem 
sniegtu atgriezenisko saiti, to rū-
pīgi noklausījās diriģents Mār-
tiņš Klišāns. Pēc skates kolektīvi 
tika aicināti uz kafijas pauzi, 
kuras laikā neformālā gaisotnē 
Klišāns detalizēti katram kolek-
tīvam izstāstīja savu redzējumu 
par to sniegumu. Viņš arī atzina, 
ka šajā reizē skati noklausīties 
bija kā svētki un skaists dziesmu 
koncerts, jo nebija jādomā par 
atbildīgo pakāpju sadalījumu. 

No Pārgaujas novada skatē 
startēja abi ansambļi – sieviešu 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
lakstīgalas” un senioru vokālais 
ansamblis “Laika ritmi”. Klau-
soties abos novada ansambļos, 
pārņēma neviltots prieks, jo ko-

lektīvi bija nopietni sagatavoju-
šies.

Savukārt 13. aprīlī Priekuļu 
kultūras namā pulcējās Cēsu ap-
riņķa kori, lai rādītu savas dzie-
dāšanas spējas. Pārgaujas no-
vadu skatē pārstāvēja Straupes 
pagasta jauktais koris. Līdzīgi kā 
ansambļiem, arī koriem šogad 
netika likti punkti un pakāpes, 
bet satraukumu tas nemazināja. 
Kori varēja izpildīt brīvi izvē-
lētas dziesmas, vienai gan vē-
lams bija būt a cappella formātā 
(dziedāšana bez pavadījuma). 
Koris skatei izvēlējās neierastu, 
bet korim iemīļotu latviešu tau-
tas dziesmu P. Vaska apdarē “Ar 
vilciņu Rīgā braucu”, kuru ierasti 
skatēs nevarētu izpildīt, bet šo-
gad, ņemot vērā, ka bija brīvā 
izvēle, koris to izvēlējās. Kā otru 
dziesmu koris izpildīja latviešu 
tautasdziesmu Emiļa Melngaiļa 
apdarē “Rīgas torņa gala zīle”. 
Koru koncertu klausījās Cēsu ap-
riņķa koru virsdiriģents Mārtiņš 
Klišāns, kurš skates izskaņā diri-
ģēja arī Cēsu apriņķa kopkori.

Lai ansambļa un kora dalīb-
niekiem arī turpmāk dziedāt-
prieks pavada ik uz soļa, bet va-
dītājiem un diriģentiem radošas 
idejas un jauni sasniegumi kopā 
ar saviem dziedātājiem!

Iveta Adamsone,
Straupes pamatskolas skolotāja

2019. gada 5. aprīlī Rīgā, Kul-
tūras pilī „Ziemeļblāzma” Labo 
darbu festivālā “Ceļā uz nākamo 
simtgadi”, pulcējās 7.–12. klašu 
skolēni, profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi un viņu peda-
gogi. Straupes pamatskolu pār-
stāvēja 9. klases skolēni Evelīna 
Meņģele un Ričards Gailis. 

Pasākums notika Latvijas 
valsts simtgadei veltītā pasā-
kumu cikla „Pilsoniskās līdzda-
lības un labo darbu maratons” 
ietvaros, kuru īsteno Valsts iz-
glītības satura centrs jau vairāku 
gadu garumā. Pasākumu cikla 
mērķis bija sekmēt bērnu un 
jauniešu piederību savai skolai, 
vietējai kopienai un valstij, vei-
cināt viņu pilsonisko līdzdalību, 
patstāvību, atbildību un pieda-
līšanos valsts simtgades svinē-
šanā un Latvijas valstiskuma 
stiprināšanā.

Uz pasākumu tika uzaicinātas 
77 komandas no dažādām Latvi-
jas skolām. Skolēnu mājasdarbs 
bija sagatavot prezentāciju vi-

deo formātā no dažādiem pasā-
kumiem, kas notikuši skolā un 
pašvaldībā, kuros viņi piedalīju-
šies, gatavojoties Latvijas simt-
gadei. Abi skolēni darbojas arī 

jauniešu iniciatīvu grupā “Pār-
gaujas novada jaunieši”. 

Evelīna Meņģele apmeklēja 
meistarklasi „Nākamie 100”. 
Šajā meitarklasē jaunieši disku-

Labo darbu festivāls 
“Ceļā uz nākamo simtgadi”

Apriņķu skates - 
pavasara vēstneši 
ansambļiem un 
koriem

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

Pateicoties neformālās gru-
pas “Pārgaujas novada jaunieši” 
iniciatīvai, arī Pārgaujas novadā 
tika atzīmēta Zemes stunda. 30. 
marta 20:30–21:30 bija laiks, 
kad cauri laika joslām visā 
pasaulē tika atzīmēta Zemes 
stunda, kad ikviens iedzīvotājs, 
uzņēmums, pašvaldība vai orga-
nizācija tika aicināti izslēgt ap-
gaismojumu uz vienu stundu, kā 
arī organizēt aktivitātes. 

Papildu ielu apgaismojuma 
izslēgšanai Pārgaujas novada 
ciematu centros, Straupē norisi-
nājās Zemes stundas pārgājiens 
no Mazstraupes līdz Lielstrau-
pes pilij kopā ar gidi Elitu Mar-
tinsoni. Pārgājiens notika tumsā, 
kas kā E. Martinsone atzina, ir 

iemesls pārgājienu baudīt ar ci-
tām maņām – bija uzmanīgāk jā-
klausās, jāsajūt, kas atrodas zem 
kājām, kā arī jāiztēlojas. Gide 
Elita stāstīja par Straupi, tās cil-
vēkiem un ēkām dažādos laikos. 
Pārgājiens noslēdzās Straupes 
baznīcā, kur pasākuma dalīb-

Pārgaujas novadā tiek atzīmēta 
Zemes stunda

tēja un dalījās ar savām idejām, 
ko viņi būtu gatavi darīt, gaidot 
nākamo simtgadi. Ričards Gai-
lis piedalījās „FIZMIX ekspe-
rimenti” meistarklasē, kurā 

jaunieši runāja par fizikas liku-
miem, vielu savstarpējo reakciju. 
Teorētiskās zināšanas ķīmijā un 
fizikā praktiski pielietoja ekspe-
rimentos.

Festivāla dalībniekiem par 
tēmu „Varonība un Latvijas sargi 
pagātnē un tagadnē” pārdomās 
dalījās Latvijas Kara muzeja Iz-
glītības un informācijas nodaļas 
vadītājs M.Mitenbergs. Ar jau-
niešiem kopīgi darbojās līdz-
dalības eksperts V.Brūveris un 
jauniešu IDEJU MĀJAS vadītāja 
A. Tīmane, Jaunsardzes un in-
formācijas centra 5.novada no-
daļas jaunsargi, FIZMIX projektu 
vadītājs R. Streičs, māksliniece 
K. Lasmane. Savukārt ar skolotā-
jiem tikās Brocēnu vidusskolas 
skolotāja D. Barančane, radio 
un televīzijas raidījumu vadītāja 
B.Sipeniece-Gavare, olimpieši, 
kamaniņu braucēji brāļi Šici. 
Muzikālus priekšnesumus snie-
dza jaunie mūziķi no Madonas 
– grupa “Sub Scriptum” – un jau-
niešu vidū populārais “Bermudu 
Divstūris”.

nieki tumsā klausījās ērģeļu 
spēli. 

Pirms pārgājiena ikvienam 
tika piedāvāta iespēja apmeklēt 
radošo darbnīcu, kurā varēja iz-
veidot savu gaismas laternu no 
dabai draudzīgiem materiāliem. 
Savukārt Straupes pamatskolas 
skolotāja Evija Tiltiņa pievērsās 
šī gada Zemes stundas tēmai 
“bioloģiskā daudzveidība”, izspē-
lējot ar darbnīcas dalībniekiem 
spēli, kurā tiem bija jāatmin da-
žādu augu nosaukumi. 

Paldies pasākuma dalībnie-
kiem un apmeklētājiem par ie-
interesētību. Esam priecīgi par 
lielo atsaucību un apmeklētāju 
skaitu. Paldies gidei Elitai Mar-
tinsonei par interesanto un iz-
zinošo stāstījumu, kā arī Dainai 
Cukurai un Imantam Akmenim 
par ērģeļu spēli, kā arī par at-
saucību Evijai Tiltiņai un Aijai 
Alksnei. 

Labo darbu festivāla dalībnieku kopīgais foto. 

Zemes stundas pārgājiena dalībnieki dodas pārgājienā pa Straupi. 
Foto: Matīss Veinbergs

Radošā darbnīca, kurā pirms pārgājiena bija iespēja sagatavot savu 
gaismas laternu. Foto: Iluta Beķere
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Haralds Bruņinieks, 
sacensību galvenais tiesnesis

Šī gada 30. martā Pārgau-
jas novada Stalbes vidusskolas 
sporta zālē notika piektais Lat-
vijas čempionāts atlētiskajā vin-
grošanā, pirmais posms. 

Sacensību programma pare-
dzēja izpildīt četrus vingrināju-
mus pietupienus ar svara stieni 
plecos, svara stieņa spiešanu gu-
ļus, pievilkšanos kārienā (siev.
dzim. ar balstu) un stieņa rau-
šanu. Minētos vingrinājumus 
vajadzēja izpildīt plūsmas me-
todē ar maksimālo atkārtojumu 
skaitu un noteiktu svara lieluma 
pēc ķermeņa masas, vecuma un 
dzimuma kategorijām. 

Pārgaujas novadu pārstāvēja 
5 dalībnieki – pusaudžu kate-
gorijā meitenēm pirmo vietu 
pārliecinoši izcīnīja Sanija Krista 
Vestfāle, kas liecina, ka jaunā 
maiņa Pārgaujas novadā būs. 
Jauniešu kategorijā nepaveicās 
Mikam Blažukam, taču sacen-
sību pieredze tika gūta. Diemžēl 
sacensību noteikumi paredzēja 
diezgan augstas prasības, jo 
pietupienā, sākot ar jauniešu 
kategoriju vajadzēja spēt pa-
celt 120% no ķermeņa masas, 
spiešanā attiecīgi 90%, raušanā 
50%, pie tam spēt vēl pievilkties 

pie stieņa. Junioru kategorijā 
pirmā vieta Egīlam Lobuzovam. 
Līdera pozīcijas saglabāja Mar-
gita Zariņa kļūstot par šī posma 
absolūto uzvarētāju. Senioru ka-
tegorijā nepārspēts palika Ivars 
Oraševskis, absolūtajā vērtē-
jumā piekāpjoties tikai vaidavie-
tim Edijam Seleckim. 

Pasākumu atbalstīja Latvijas 
Tautas sporta asociācija, Izglītī-
bas un zinātnes ministrija, Latvi-
jas sporta federāciju padome un 
Pārgaujas novada pašvaldība. 

Nākamās 2. posma sacensī-
bas notiks 27. jūlijā Pārgaujas 
novada Straupē, kur dalībnie-
kiem nāksies sacensties svaru 
bumbu celšanā.

Jānis Bendiks, 
Komandas “Auciems” spēlētājs

Šā gada 6. aprīlī noslēdzās 
jau 4. Cēsu novada Čempionāts 
(CNČ) florbolā, kur šosezon par 
lābākās komandas titulu cīnijās 
rekordliels komandu skaits – ko-
pumā 12 komandas. Starp tām 
arī mūsu novadnieki “Auciems 
(Pārgaujas novads)” komanda. 
Arī šogad “Auciems” cīnijās lie-
lajā finālā, kur pērn sīvā cīņā pie-
kāpās komandai “Einšteins” un 
nācās samierināties ar sudraba 
godalgām. 

Jau šīs sezonas ievadā bija 
skaidrs, ka “Auciems” šogad ir 
gatavi cīnīties tikai par augstākā 
kaluma medaļām un likumsaka-
rīgi, parādot stabilu sniegumu, 
regulāro sezonu noslēdza kā lī-
deri, pa visām spēlēm zaudējot 
tikai vienu punktu. Aizvadot tik-
pat veiksmīgas play-off kārtas, 

“Auciems” iekļūst lielajā finālā, 
kur par 1. vietu cīnijās ar “Ama-
tas” komandu. 

Pirmā spēle starp komandām 
tika aizvadīta pirms divām nedē-
ļām, kur ar rezultātu 3:1 uzvaru 
izcīnīja tieši “Auciems”. Tas deva 
itkā drošības sajūtu, jo atbildes 
spēlē derētu arī neizšķirts.

Spēles pirmais periods iesā-
kās pozitīvāk “Amatas” florbo-
listiem, kuriem spēles 5. minūtē 
izdevās atklāt rezultātu panākot 
1:0, bet jau pāris minūtes vēlāk 
atbildes vārti Edija Venta izpil-
dījumā un uz tablo viss bija sā-
cies no jauna. Turmpāk spēle 
izvērtās nedaudz piesardzigākā 
un spēles pirmais periods noslē-
dzas ar nemainīgu rezultātu 1:1.

Arī otrā perioda sākums bez 
lielām izmaiņām, līdz perioda 
7. minūtē komandas rezultatī-
vākais spēlētājs Aivis Bukovskis 
panāk 2:1, izvirzot vadībā “Au-

10. aprīlī Vidzemes Olimpis-
kajā centrā norisinājās izšķirošā 
finālspēle, kurā tika noskaidroti 
Vidzemes Čempionāta hokejā 
(VČH) 3. līgas uzvarētāji. Ar pār-
liecinošu rezultātu – 6:1 – uzva-
ras laurus plūca SK „Pārgauja” 

tātes punktiem uzvaras mačā 
izcēlās deviņi komandas spē-
lētāji, īpaši izceļot Toma Vīto-
liņa (2+1), Edmunda Eizentāla 
(1+1) un Jāņa Maļinovska (0+2) 
sniegumu, kā arī vārtos stāvošo 
Oskaru Paltiņu, kurš atvairīja 16 
pretinieku komandas metienus.

Pēc finālspēles komentāru 
sniedza SK „Pārgauja” koman-
das pārstāvis Jānis Lauga, kurš 
sezonu kopumā vērtē atzinīgi: 
„Iesākām kā jauna komanda, ne-
viens nedomāja, ka „Pārgauja” 
uzvarēs, bet mēs saspringām, 
aizvadījām lielisku finālu un no-
spēlējām visi kā viens, kas arī 
ļāva mums izcīnīt titulu.”

Jautāts par emocijām pēc 
zelta medaļu iegūšanas, Lauga ir 

tiešs, sakot, ka emocijas ir dalī-
tas – no vienas puses, protams, ir 
liels prieks, ka izdevies sekmīgi 
pārstāvēt novadu, taču no otras 
puses tuvojas lielāka atbildība, 
jo nākamā sezona būs jāuzsāk 
jau 2. līgā, kur spēles līmenis ir 
augstāks.

„Izšķirošajā spēlē komanda 
nospēlēja labi, bijām daudz spē-
lētāju, kā arī sakrita goli. Pro-
tams, bija satraukums, bet jau 
pirms spēles redzēju, ka koman-
dai ir vēlme uzvarēt un degsme, 
kas palīdzēja uz laukuma,” par 
izšķirošo spēli stāsta Lauga.

Edīte Mežciema, 
Vidzemes Olimpiskais centrs

Ar pārliecinošu uzvaru 
VČH 3. līgas čempiontitulu 
izcīna “Pārgauja”

Atlētiskās 
vingrošanas 
5. čempionāta 
1. posms noslēdzies

Čempioni – “Auciems”
ciemu”. Piecas minūtes vēlāk 
“Auciems” vēlreiz precīzi un nu 
jau drošāk dodas pretī panā-
kumam - 3:1. Lai arī pretinieki 
cenšas ko mainīt, nepilnas divas 
minūtes vēlāk precīzs arī kaptei-
nis Gatis Grāvelis – rezultāts 4:1. 
Minūti vēlāk “Amatas” komanda 
atbild ar vieniem vārtiem, taču 
visu sezonu pārliecinoši spēlē-
jošā “Auciema” komanda nedod 
nekādas cerības pretiniekam, 
turpinot kontrolēt spēles gaitu, 
pašā spēles izskaņā gūstot vēl 
vienus vārtus izcīnā uzvaru ar 
5:2. “Auciems (Pārgaujas no-
vads)” forbolisti jaunie CNČ čem-
pioni, saņemot savā īpašumā tik 
ilgi gaidīto ceļojošo kausu un 
zelta medaļas.

Kā atzina arī paši spēlētāji 
pirms spēles jau bija skaidrs, ka 
uzvarai jābūt mūsu un šodien 
tikai jānokārto formalitātes. Kā 
panākumu atslēgu minot tieši 
to, ka komandas pamatsastāvs 
nav mainījies jau no pirmajiem 
gadiem un katrs spēlētājs viens 
otru pazīst un zin kur komandas 
biedrs atradīsies laukumā. Kas 
atspoguļojās arī stabilajā sezo-
nas sniegumā. Protams, aizva-
dīti regulāri treniņi, kas ļāvuši 
godam sagatavoties sezonai un 
nonākt pie panākuma.

Komanda saka lielu paldies 
līdzjūtējiem, kuri vienmēr bija 
atbalstīt gan regulārājā sezonā, 
gan lielajā finālā. Kā arī lielu pal-
dies Pārgaujas novada pašvaldī-
bai. 

Līdz nākamajiem panāku-
miem!

hokejisti, liekot HK „Gulbene/
SCO” samierināties ar godpilno 
otro vietu.

Jau spēles pirmajā periodā 
Pārgaujas hokejisti guva divus 
bezatbildes vārtus, kam vēlāk 
sekoja vēl trīs. Lai arī noslēdzošā 

perioda piektajā minūtē gulbe-
niešiem vienus vārtus izdevās 
atspēlēt, spēles gaitu lauzt neiz-
devās, mačam noslēdzoties par 
labu „Pārgaujas” komandai

Trešās līgas čempionu ko-
mandas rindās ar rezultativi-

Publicitātes foto

Publicitātes foto
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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.

AMATIERTEĀTRA
“SAPŅOJUMS” IESTUDĒJUMS

BAIBAS JUKŅĒVIČAS DRAMATURĢIJA 
REŽISORE INĀRA BALTGALVE

26. MAIJĀ PLKST. 18.00
STRAUPES TAUTAS NAMĀ

PIEDALĀS: 
Alfs Lapsiņš, Aija Alksne, Andra Āboliņa,
Jānis Šulcs, Zigrīda Krūmiņa, Jana Palsa, 
Ērika Ferbera, Sarma Zirne, Baiba Tomiņa, 
Māris Tomiņš, Vilis Marnauzs, Maija Katkeviča

                                    IEEJA BEZ MAKSAS

*Informējam, ka pasākuma laikā tiks 
fotografēts un fimēts.

KOPĀ AR NORMUNDU
JAKUŠONOKU

3. MAIJĀ
PLKST. 22.00

STALBES TAUTAS NAMĀ

GALDIŅU REZERVĀCIJA
PA TĀLR. 29171764

LĪDZ 2. MAIJAM

IEEJA BEZ MAKSAS

Ievas Akurateres 
un Aivara Hermaņa 
dziesmas koncertā 
“Vēlēšanās”

Dziedātāja Ieva Akuratere savā 60. gadu 
jubilejā klausītājus iepriecināja ar jaunu solo-
albumu “Vēlēšanās”, kas tapis sadarbībā ar 
ģitāristu un komponistu Aivaru Hermani. 
Koncertā skanēs dziesmas no jaunā CD, kā 
arī citas abu mākslinieku sadarbībā radušās 
dziesmas. 

Latvijā labi pazīstamo un iemīļoto mūziķu 
sadarbība aizsākās pirms 30 gadiem. Radošo 
saskaņu un vienotu muzikālo izjūtu viņi at-
klāja, strādājot pie dziesmu cikla “Klusums 
starp mums” (1990) ar Igo dzeju. Sekoja dzej-
nieka Linarda Tauna vārsmu iedvesmots cikls 
“Plīvošana ar pilsētu” (1997), bet jaundarba 
“Vēlēšanās” dziesmu vārdu autore lielākoties 
ir pati Akuratere.

Pirmais šāda darbības virziena impulss 
bija Ievas agrā jaunībā sacerētais dzejolis 
“Naktī”, kam pirms dažiem gadiem Aivars at-
rada vajadzīgo melodiju. No viņa puses izska-
nēja pamudinājums turpināt dzejot, lai varētu 
radīt jaunu ieskaņojumu albumu. Pirms čet-
riem gadiem Akurateri bija uzrunājis Vizmas 
Belševicas dzejolis “Vienaldzības”, kas, Her-
maņa skaņu valodā tverts, tika atskaņots abu 
kopīgajos koncertos. No jaunības dziedātājai 
saglabājās laikraksta izgriezums – amerikāņu 
dzejnieces Kellijas Čerijas dzejoļa “Gaiss ir mī-
lestība” publicējums, kas pirms vairākiem ga-
diem tapušas dziesmas veidolā veidoja trešo 
stūrakmeni jaunā diska arhitektūrā.

Ieva Akuratere kā dzejniece un dziesmu 
vārdu autore izpaudusies gan savā solo daiļ-
radē, gan grupu “Simulācija” un “Lidojošais 
paklājs” programmās. Ieilgusī pauze dzejā 
dziedātāju darīja nedrošu, taču pērnajā ziemā 
veidojās ideāli apstākļi radošajam procesam. 
Savā Apšuciema mājā Ieva pa vienu logu va-
rēja raudzīties uz Lāčupīti, pa otru – tālumā 
saskatīt jūru, un ar baltu vilku suni pie kājām 
dzejoja sev tīkamā, harmoniskā un laimīgā si-
tuācijā nobriedušas sievietes pašapziņā. Her-
maņa daiļrades princips ir mūzikas radīšana 
jau gatavam dzejolim. Lai izjustu savu rindu 
ritmiskumu, Ieva tās, staigājot gar jūru, skan-
dēja tik ilgi, līdz dzeja ieguva ideālu veidolu. 
Topošā albuma stilu mūziķi formulē kā im-
presionismu – tā ir viegla, gaisīga rotaļa ar si-
tuācijām, svarīgu lietu nesvarīga piesaukšana, 
uzplaiksnījumu un gaismēnu mija. Abu autoru 
saliedētību pierāda dziesmas “Stāvs” tapšana: 
Akuratere dzejojot paturēja prātā budistu 
klostera atmosfēru un izbrīnījās, kad Herma-
nis atsūtīja pavadījumu ar gongu, zvaniņu un 
tablu skaņām, jo bija intuitīvu nojautis Ievas 
domu pat bez skaidrojuma. 

Jaunais CD albums noteikti sniegs baudī-
jumu tandēma Akuratere – Hermanis līdz-
šinējiem cienītājiem un visiem, kas mūzikā 
meklē dabiskumu, sirsnību, reizē vienkāršību 
un izsmalcinātību. „Darījām to, kas pašiem pa-
tīk” – ierakstu, kas tapis Hermaņa mājas stu-
dijā, vērtē tā radītāji.

Koncertā tiks izpildītas dziesmas arī no ag-
rāk izdotajiem CD.

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā 5. un 19. maijā

17. maijā plkst. 18.00
Straupes pagasta bibliotēkā

viesosies mūziķi
IEVA AKURĀTERE

un
AIVARS HERMANIS

Ieeja bez maksas

Pēc pasākuma 
plānotas jaukas 

sarunas pie kafijas 
tases

koncertā “VĒLĒŠANĀS”
Apmeklējot pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt  fotografēts un filmēts

SENIORU KOLEKTĪVU
FESTIVĀLS
STALBES PAVASARIS 
2019
1. MAIJĀ
STALBES TAUTAS NAMĀ

PLKST. 13.00  DALĪBNIEKU   
             GĀJIENS

PLKST. 13.30  KONCERTS

KONCERTĀ PIEDALĀS KOLEKTĪVI NO
CĒSĪM, LĪGATNES, GARKALNES, 
RENCĒNIEM, SEDAS, STALBES, 
VAIDAVAS, ALOJAS, VILZĒNIEM, 
MORES, LIEZĒRES, SAULKRASTIEM, 
ZOSĒNIEM, SIGULDAS, POCIEMA, 
VIDRIŽIEM, LĒDURGAS, MĀLPILS

IEEJA BEZ MAKSAS

Pasākumā tiks fotografēts, iegūtais materiāls 
tiks izmantots publicitātes vajadzībām


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

