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Daiga Hofmane,
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas lietvede

Zinību diena Raiskuma skolā 
šogad bija īpaša, jo mācību gads 
tika uzsākts ar jaunu nosau-
kumu – Aleksandra Bieziņa Rais-
kuma pamatskola. 

Pasākumā svinīgi atklāja sko-

las jaunā nosaukuma plāksni. 
Saulainajā pirmdienā skolēnus, 
vecākus un skolas darbiniekus 
svinīgi sveica direktore Lolita 
Žagare, Pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
skolas dibinātāja Aleksandra 
Bieziņa mazdēls, ārsts, bērnu 
ķirurgs Olafs Volrāts ar saviem 
dēliem, kā arī A. Bieziņa muzeja 

Zinību diena 
Raiskuma skolā

vadītāja Ingrīda Pureniņa. Savā 
uzrunā skolēniem O. Volrāts pa-
stāstīja par vectēva bērnības un 
darba gaitām un novēlēja visiem 
nekad nepazaudēt cilvēcību un 
vienmēr censties sasniegt mērķi. 

Skolas vēsturniece Veneranda 
Driļevska klātesošos iepazīsti-
nāja ar skolas dibināšanas vēs-
turi un ārsta, profesora A. Bie-
ziņa nozīmi tajā. 1957 gadā, pēc 
A. Bieziņa iniciatīvas Raiskumā, 
pirmo reizi republikā, tiek iz-
veidota speciāla skola bērniem 
ar dažādiem kustību traucēju-
miem. Skolā rit mācību darbs 
un veselības uzlabošanas darbs. 
Skolēnus konsultē profesors 
A. Bieziņš, kuram vēl šodien 
daudzi ir pateicīgi par skolas iz-
veidošanu. Profesors visu mūžu 
strādājis savu sirds darbu, kas 
izpaudās bērnu ķirurģijā un or-
topēdijā. 1973. gadā Latvijas ār-
sti pasniedza profesoram A. Bie-
ziņam Zelta skalpeli – apliecinot 
kolēģu visdziļāko cieņu un aug-
stu vērtējot viņa izcilos nopel-
nus ķirurģijas, traumatoloģijas 

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

20. septembrī Pārgaujas no-
vada pašvaldība uzņēma viesus 
no sadarbības pašvaldībām Aly-
tus County Lietuvā un Suwałki 
Polijā.

Vizītes laikā ārzemju viesi pa-
bija Raiskuma pagasta pārvaldē, 
kur iepazinās ar tur strādājo-
šajiem speciālistiem, aplūkoja 
Raiskuma pagasta bibliotēkas 
renovētās telpas, kā arī devās 
ekskursijā uz Raiskuma labumu 
darītavu, kur iepazinās ar dzīvā 
alus tapšanas procesu, kā arī no-
degustēja Raiskumā cepto maizi, 
darīto alu un žāvēto gaļu, atzīstot 
tos par ļoti gardiem un vērtīgiem 
produktiem. Vizītes turpinājumā 
delegācija viesojās Ungurmuižā, 
apskatot nesen izveidotās pastā-

Sadarbības pašvaldības no 
Lietuvas un Polijas iepazīst 
Pārgaujas novadu

Par apmācībām lasiet 2. lpp.

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

Rudens pirmais mēnesis 
septembris saistās ne tikai ar 
gadalaika maiņu, pirmajām ru-
dens salnām, bet arī ar skolēnu 
atgriešanos skolas solos. Jaunais 
mācību gads iesācies arī Pārgau-
jas novadā esošajās izglītības 
iestādēs. 

Sākot ar šo mācību gadu, 
divām izglītības iestādēm Pār-
gaujas novadā jauns nosau-
kums – Stalbes pamatskola un 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskola. 

Mācības 1. klasē šogad uzsā-
kuši kopā 27 skolēni – Straupes 

pamatskolā – 6, Stalbes pamat-
skolā – 14 pirmklasnieki, bet 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā – 7. Savukārt izglī-
tības iestādēs no 1. līdz 9. klasei 
kopā šogad 292 skolēni. Stalbes 
pamatskolā 102 skolēni, Strau-
pes pamatskolā 87, bet Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma pa-
matskolā 103 skolēni. 

Mācību gads visās novada 
izglītības iestādēs tika atklāts 
2. septembrī. Svinīgajos pasāku-
mos viesojās arī pašvaldības va-
dība, novēlot skolēniem izturību, 
pacietību, izdošanos un vēlmi 
gūt jaunas zināšanas! 

Autobusu kursēšanas grafiks 
atkārtoti ievietots arī šajā infor-
matīvajā izdevumā. Skatīt 4. lpp.

Iesācies jaunais 
mācību gads

vīgās ekspozīcijas un novērtējot 
Ungurmuižu – unikālo kultūras 
mantojumu. Noslēgumā tika ap-
meklēts Dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA”, iepazīstot gan tā 
piedāvājumu un darbības virzie-
nus, gan reģionālā atkritumu ap-

un ortopēdijas attīstībā Latvijā. 
Profesors A. Bieziņš bērnību 

pavadījis Madonas rajona Dil-
maņu mājās, kur tagad izveidots 
profesora memoriālais muzejs. 
Muzeja vadītāja I. Pureniņa uz-
aicināja skolēnus un skolotājus 

doties ekskursijā uz muzeju un 
tuvāk iepazīt skolas dibinātāja 
dzīvi. 

Direktore Lolita Žagare ar 
lepnumu viesiem izrādīja skolas 
telpas un apkārtni.  

Turpinājums 2. lpp.

saimniekošanas centra “Daibe” 
un “ZAAO” nozīmi.

Sakām sirsnīgu paldies par 
viesu uzņemšanu, savas darbī-
bas prezentēšanu SIA “Raiskuma 
labumu darītava”, Umgurmuižai, 
DTP “URDA” un SIA “ZAAO” !

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, projektu 
vadītāja Eva Meijere un viesi no Polijas un Lietuvas. Foto: Iluta Beķere

No labās: skolas dibinātāja Aleksandra Bieziņa mazdēls, ārsts 
Olafs Volrāts, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
skolas direktore Lolita Žagare un direktores vietniece audzināšanas 
darbā Elīna Gulbe-Urbāne. 



2

Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums 

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

No 17. līdz 26. augustam Pār-
gaujas novadā viesojās bērni 
no Ļvovas apgabala Ukrainā. 
16 bērnu un divu pieaugušo 
grupa mitinājās Aleksandra Bie-
ziņa Raiskuma pamatskolā, ie-
pazina Pārgaujas novadu, kā arī 
pabija citos Vidzemes novados. 

Jūnijā savas vizītes uz Vidze-
mes plānošanas reģionu ietva-
ros, Pārgaujas novadā vieso-
jās Ukrainas vēstnieks Latvijā 
Oleksandrs Miščenko (Olexandr 
Mischenko). Šīs vizītes laikā 
tika apspriesta Ukrainas bērnu 
iespējamā viesošanās Latvijā. 
Bērniem brauciens uz Latviju 
bija kā atpūtas brauciens, jo viņu 
ģimenes dažādos veidos ir sais-

tīti ar karadarbību, kas notiek 
Ukrainā – vecāki ir karavīri, ro-
bežsargi. Bērni atklāja, ka karš 
un sarunas par to ir ikdiena Uk-
rainā, tāpēc brauciens uz Latviju 
ļāvis no tā visa atpūsties. 

Nedēļas laikā bērni baudīja 
gan atpūtu, sportiskas aktivitā-
tes, zinātni, gan iepazina Latvi-
jas kultūru un vēsturi, viesojo-
ties dažādos muzejos un muižās. 
Tāpēc Pārgaujas novada paš-
valdība saka lielu paldies Tīklu 
parkam, zinātkāres centram 
ZINOO, kempingam “Apaļkalns” 
par īpaši atsaucīgu uzņemšanu, 
kā arī A. Bieziņa Raiskuma pa-
matskolas personālam un peda-
gogiem par viesmīlību, Straupes 
pamatskolas skolotājai Ivetai 
Adamsonei par aktivitāšu izplā-
nošanu un laika pavadīšanu ar 
ukraiņu bērniem. 

Ukraiņu bērni 
viesojas Pārgaujas 
novadā

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 13 
jautājumi.

Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores Marutas 
DRUBIŅAS sniegto pārskatu par 
22.08.2019. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• atļaut sadalīt vairākus ne-

kustamos īpašumus Straupes, 
Stalbes un Raiskuma pagastos, 
izveidot jaunus nekustamos  īpa-
šumus, piešķīra nosaukumus un 
noteica zemes lietošanas mēr-
ķus;  

• nodot atsavināšanai Pār-
gaujas novada pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamā īpašuma „Plū-
mītes”, Stalbes pagastā;

Katru gadu Pārgaujas novada 
uzņēmējiem tiek piedāvāta ie-
spēja apmeklēt apmācības par 
dažādām tēmām, lai veicinātu 
izaugsmi, konkurētspēju un ra-
došumu. Šajā gadā novada uz-
ņēmējiem būs iespēja apmek-
lēt semināru RADOŠUMS UN 
INOVĀCIJA JAUNU PRODUKTU 
RADĪŠANAI, kas norisināsies 
30. oktobrī Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža” no 
9.30 līdz 16.00. 

Apmācības vadīs Elīna Miķel-
sone – doktora grāda kandidāte 
biznesa administrācijā, biedrī-
bas “Ideju inovāciju institūts” 
dibinātāja un valdes locekle. Elī-
nas darba pieredze ir saistīta ar 
jauno uzņēmēju un organizāciju 
atbalstu inovāciju un radošuma 

jomās, projektu attīstību un ap-
mācību vadīšanu. Radošums, 
inovācijas, radošā domāšana, 
ideju fitness ir Elīnas sirds lieta 
un pētniecības joma.

Nodarbības mērķis ir attīs-
tīt un nostiprināt zināšanas un 
prasmes, kas saistītas ar ideju un 
inovāciju vadību. Caur praktis-
kiem darbiem un radošiem uz-
devumiem, apmācību dalībnie-
kiem būs iespēja gūt izpratni par 
ideju un inovāciju vadību, apgūt 
ideju radīšanas metodes, uzzināt 
par elementiem, kas palīdz radīt 
labākas idejas.

Reģistrēšanās semināram 
līdz 25. oktobrim, aizpildot re 
ģistrācijas anketu (meklēt mā  jas 
lapā www.pargaujasnovads.lv)
vai sazinoties ar projektu vadī

Apmācības Pārgaujas 
novada uzņēmējiem

tāju Evu Meijeri: eva.meijere@
par gaujasnovads.lv,
tālr. 27324346.

Dalība pasākumā bez maksas, 
vietu skaits ierobežots.

Pārgaujas novada 
pašvaldības 19. septembra 
domes sēdes apskats

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

• saskaņā ar Valsts kontroles 
revīzijas (Nr. 2.4.123/2018) zi-
ņojumu, uzdot pašvaldības juris-
tei viena mēneša laikā izstrādāt 
Pārgaujas novada pašvaldības 
nolikuma grozījumu projektu 
un iesniegt to apstiprināšanai 
domē;

• piešķirt domes priekšsē-
dētājam Hardijam VENTAM  ik-
gadējā atvaļinājuma daļu no šā 
gada 14. oktobra līdz 22. oktob-
rim un no 2. decembra līdz 15. 
decembrim  piešķiršanu domes 
priekšsēdētājam Hardijam ven-
tam;

• nodot atsavināšanai paš-
valdībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Pekšezers”, Straupes 
pagastā, apstiprināja nosacīto 
cenu;

• apstiprināt publiskas vēs-

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. Tā 
kā termins administratīvi terito-
riālā reforma ir plaši apspriests 
gan mediju dienaskārtībā, gan 
arī ikdienas sarunās, šajā mē-
nesī Pārgaujas novada mājasla-
pas apmeklētājiem tika jautāts 
viņu viedoklis par administratīvi 
teritoriālo reformu. 

Adminstratīvi reģionālā re-
forma ir Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
īstenots darbību kopums, kas 
paredz Latvijas teritoriju iedalīt 
36 pašvaldībās. Sabiedrības vie-
dokļi par reformas ieviešanu da-
lās. Ir sabiedrības daļa, kas to at-
balsta, bet ļoti liela daļa to vērtē 
kā nepārdomātu un sasteigtu. 
Tieši tāds ir vairuma pašvaldību 
viedoklis. 16. septembrī Latvi-
jas pašvaldību savienībā notika 
ārkārtas domes sēde, kuras gal-
venie apspriežamie jautājumi 
bija saistīti tieši ar teritoriālo 
reformu. (Vairāk par sēdi un tajā 
pieņemtajiem lēmumiem lasīt 

Latvijas pašvaldību savienības 
mājaslapā www.lps.lv)

Savukārt Pārgaujas novada 
dome 19. septembra domes 
sēdē, pēc garām diskusijām 
par refomu, tās gaitu, nolēma 
apstiprināt publiskas vēstules 
tekstu par administratīvi terito-
riālo reformu un atbalstīja tās 
nosūtīšanu Latvijas Republikas 
Saeimai (tās frakcijām), Latvi-
jas Valsts Prezidentam, Latvijas 
Republikas Ministru kabinetam, 
Latvijas Zinātņu akadēmijai, 
Pašvaldību savienībai, medijiem. 

Reformas projekts paredz 
Pārgaujas novada teritoriju kopā 
ar Amatas, Jaunpiebalgas, Vec-
piebalgas, Priekuļu un Līgatnes 
pievienot Cēsu novadam. 

Oktobra jautājums:
Vai, iepērkoties vietējos 

veikalos, pamanāt Pārgaujas 
novadā ražotos produktus, kas 
tiek izcelti ar īpašu preču zīmi 
“Radīts Pārgaujas novadā”?

Turpinājums no 1. lpp.

Viesi bija patīkami pārsteigti 
par plašajām skolas mācību, 
atpūtas, pulciņu un internāta 
telpām, par piedāvāto rehabili-
tācijas un veselības uzlabošanas 
klāstu –  baseinu ar pacēlāju,  
ūdens un dūņu procedūrām, ka 
ir pieejams masieris, fiziotera-
peits, medicīnas māsas, ārstnie-

Zinību diena 
Raiskuma skolā

ciskā vingrošana, trenažieru zāle 
un zobārstniecība.

Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā mācās 103 skolēni, 
šogad skolas gaitas uzsākuši 
7 pirmklasnieki. Skolēni no Pār-
gaujas novada un visas Latvijas  
izglītojas un uzlabo veselību 
skolā skaistā Raiskuma ezera 
krastā. 

tules tekstu par administratīvi 
teritoriālo reformu un atbalstīja 
tās nosūtīšanu Latvijas Repub-
likas Saeimai (tās frakcijām), 
Latvijas Valsts Prezidentam, 
Latvijas Republikas Ministru 
kabinetam, Latvijas Zinātņu aka-
dēmijai, Pašvaldību savienībai, 
medijiem.

Tika vērtēta izstrādātā Pār-
gaujas novada integrētās attīs-
tības programmas 2020.–2026. 
gadam, gala redakcija un depu-
tāti lēma to apstiprināšanai vir-
zīt nākošajā domes sēdē.

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

Nākamā domes sēde notiks 
24. oktobrī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 17. oktobrī.

Reforma ir vajadzīga, 76 balsis

Uzskatu, ka gaidāmā reforma 
nav tendēta uz reģionu attīstību 

un nav vajadzīga, 80 balsis 

50 %47 %

3 %
Nav viedokļa, 5 balsis

Ukraiņu bērni, pedagogi kopā ar Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētāja vietnieku Imantu Kalniņu un skolotāju Ivetu Adamsoni pie 
pagasta pārvaldes Stalbē. Foto: Iluta Beķere

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

10. septembrī Raiskuma bib-
liotēkā projekta “KOPA/Kopienu 
pārdomāta attīstība” ietvaros 
notika Raiskuma apkaimes dar-
bnīca. 

Kas īsti ir projekts “KOPA/ 
Kopienu pārdomāta attīstība”? 
Divu gadu garumā 32 lauku te-
ritoriju kopienas iesaistīsies ak-
tivitātēs, meklējot un īstenojot 
praktiskus risinājumus saviem 
izaicinājumiem. Projekta mēr-
ķis ir sekmēt kopienu iesaisti 
savu vajadzību apzināšanā un 
risinājumu īstenošanā, snie-
dzot tām atbalstu un stiprinot 
to ilgtspējīgu izaugsmi. Pro-
jekts tapis, sadarbojoties vairā-
kām partnerībām – Cēsu rajona 

Lauku partnerībai, Pierīgas 
partnerībai, Kuldīgas reģiona 
partnerībai “Darīsim paši” un 
Lielvārdes Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrība “Zeme 
zied”. Projekta ietvaros plānots 
Latvijas lauku kopienu iedzīvo-
tājus aicināt kopīgi meklēt jau-
nus veidus, kā risināt problēmas 
un domāt radoši. 

Pēc Raiskumā notikušās pir-
mās apkaimes darbnīcas, tās 
vadītāja Baiba Roze informēja: 
“Šī bija pirmā kopiena, kurā bija 
tikai seniori un tas bija citādāk 
nekā citās apkaimju darbnīcās. 
Pieņemu, ja būtu arī citas grupas 
pārstāvētas, varbūt parādītos arī 
citas vajadzības, citas intereses 
un redzējums par pagastu. Diez-
gan grūti bija tikt pie rezultāta, 
idejas, ko kopiena varētu darīt 
projekta ietvaros, bet beigās, 
domājot par esošās kopas va-

Notikusi Raiskuma 
apkaimes darbnīca

jadzībām nonācām pie idejas, 
mērķa – ka notiek regulāras 
paš organizētas tikšanās, vismaz 
reizi mēnesī, kurās kāds no ko-
pienas dalās ar savām prasmēm, 
zināšanām, hobijiem un plānotu 
kopīgu “Kaimiņu būšanas” pasā-
kumu.”

Arī Pārgaujas novada pašval-
dība aicina Raiskuma pagasta ie-
dzīvotājus būt aktīvus, domājot 
par savām un vietējās kopienas 
vajadzībām un interesēm. Ie-
saistieties, jo kopīgi darbojoties, 
iespējams ne tikai jauki pavadīt 
laiku, bet arī panākt sev vēlamās 
izmaiņas. 

Par Raiskuma apkaimes ko-
pas turpmākajām darbnīcām 
vairāk informācijas iespējams 
iegūt, sazinoties ar Raiskuma 
pagasta bibliotekāri Gitu Vil-
ciņu (gita.vilcina@pargaujasno 
vads.lv).

Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldības terito-
rijā atrodas liels skaits ūdenstilpju, kuras 
par atpūtas vietām labprāt izvēlas vietē-
jie un apkārtnes iedzīvotāji, kā arī novada 
viesi. 

Lai veicinātu atpūtnieku atbildību pret 
kārtību atpūtas vietās pie ūdenstilpēm, 
Pārgaujas novada pašvaldība iesaistī-
jusies Dabas aizsardzības pārvaldes un 
Pasaules dabas fonda īstenotajā infor-
matīvajā kampaņā “Dabā ejot. Ko atnesi, 
to aiznes”. Kampaņas ietvaros Pārgaujas 
novadā, atpūtas vietās pie Ungura ezera, 
Raiskuma ezera, Auciema ezera, kā arī 
pie Auciema ezera izveidotās pastaigu un 

Kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi,
to aiznes!” ietvaros pie ūdenstilpēm 
uzstāda informatīvās zīmes

Eva Meijere,
projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 11.–14. septembrim Vi-
dzemes lauku partnerība “Bra-
sla” viesojās Somijas vietējās rī-
cības grupas Kehittämisyhdistys 
SILMU ry teritorijā, lai piedalītos 
projekta “Maršruti pāri robežām 
Latvijā un Somijā” pieredzes 
apmaiņas pasākumā. “Maršruti 
pāri robežām Latvijā un Somijā” 
ir starpvalstu sadarbības pro-
jekts, kurā no Latvijas iesaistītas 
piecu novadu pašvaldības – Alo-
jas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu 
un Pārgaujas.  Projekta mērķis 
ir veicināt zināšanu pārnesi un 
inovāciju lauku apvidu teritori-

jās, stiprinot saikni pār novadu 
teritorijām, rosinot pašvaldības 
un privāto personu (juridisko 
un fizisko) sadarbību, lai nodro-
šinātu informētu un ilgtspējīgu 
dabas vērtību mantojuma iz-
mantošanu tūrismā.

Vizītes laikā somu partneri 
iepazīstināja ar saviem dabas tū-
risma objektiem Porvo reģionā, 
pieaugušo izglītības centru 
“Kuggom”, Postimaki muzeju, in-
dustriālā mantojuma objektiem 
Strömfors bijušās dzelzslietuves 
teritorijā, kas kļuvuši par tūristu 
piesaistes instrumentiem. Pie-
redzē dalījās Vantas upes aiz-
sardzības asociācijas pārstāvis, 
stāstot par upes un zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem. No-
tika arī seminārs, kurā pieaici-
nātie speciālisti stāstīja par pro-
jektu “Kings Road in Finland”, 
Geocaching attīstību Somijā un 
par dabas taku erozijas proce-
siem.

Pirmais projekta partneru 
tikšanās pasākums norisinājās 
augusta beigās, kad VRG “Bra-
sla” teritorijā viesojās Somijas 
pārstāvji, kuri tika iepazīstināti 
ar projektā iesaistīto pašval-
dību teritorijās esošajām dabas 
takām. Darbs norisinājās 5 gru-
pās tūrisma informācijas centru 
speciālistu vadībā. Pārgaujas 
novadā projekta Latvijas un So-
mijas partneri kopīgi izstaigāja 
taku ap Riebiņu ezeru un darba 
grupā strādāja pie takas tālākas 
izveides plāna. Projekta aktivi-
tātes turpināsies arī 2020. gadā.

Projekts Nr. 1900A019.333
000001 “Maršruti pāri robežām 
Latvijā un Somijā” tiek īstenots 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Starp-
teritoriālā un starpvalstu sadar-
bība” ietvaros.

Vidzemes lauku 
partnerība “Brasla” 
piedalās pieredzes 
apmaiņas pasākumā 
Somijā

laivu piestātnes laipas uzstādītas 9 infor-
matīvās zīmes ar mērķi mainīt sabiedrības 
priekštatu un uzvedību ejot dabā neatstāt 
atkritumus.

Dabas aizsardzības pārvalde mājaslapā 
www.daba.gov.lv in for mē, ka lai atgādinātu 
ikvienam šo pavisam vienkāršo principu 
– ko atnesi, to aiznes! – dabas objektos un 
takās īpaši aizsargājamajās dabas teritori-
jās tiek izvietotas 2000 informatīvās zīmes 
ar āpša attēlu un aicinājumu apdomīgai un 
atbildīgai rīcībai.

Arī Pārgaujas novada pašvaldība aicina 
cilvēkiem būt atbildīgākiem pret dabu un 
vidi, kurā dzīvojam. Un ne tikai pievērst uz-
manību, ievērot aicinājumu, bet būt arī sau-
dzīgiem pret iezvietotajām zīmēm.

Raiskuma apkaimes darbnīcas dalībnieki. Foto: Iluta Beķere

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki. 

Kampaņas informatīvā zīme. Foto: Agris Ķesa
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Nr. 6280 Cēsis–Straupe
Cēsu AO 14.35 Stalbes centrs (skola) 15.50
Gauja 14.43 Ozoli 16.00
Auciems 14.50 Unguri 16.06
Unguri 14.56 Auciems 16.12
Stalbes centrs (skola) 15.03 Raiskums 16.19
Izpildes dienas 12345 Gauja 16.25

Sk.mācību 
dienās

Cēsu AO 16.35

Izpildes dienas 1 2 3 4 5
Sk.mācību

dienās

Informācija par Pārgaujas novada skolēnu 
autobusu maršrutu un kustības laika grafiks 

2019./2020. mācību gada mācību dienās, sākot ar 
2019. gada 3. septembri:

Raiskums 6.40
Brīnumi 6.43
Vētras 6.45
Palejas 7.05
Strīķi 7.13
Vējkrogs 7.25
Ausekļi (Lenči) 7.27
Eglaines 3 (Lenči) 7.30

Kūdums 7.35
Katrīnas 7.45
Auciema skola 7.48
Purmaļi 7.58
Vaiņagi 8.01
Mucenieki 8.03
Stalbes pamatskola 8.10

Maršruts Nr. 5605 Cēsis–Daibe–Stalbe

Cēsu AO 12.35 ---
Gauja 12.44 ---
Auciems 12.52 ---
Kūdums 13.01 ---
Kūduma 
pagrieziens

13.07 ---

Vārnas 13.12 ---
Daibe 13.20 ---
Vārnas 13.25 ---
Kūduma 
pagrieziens

13.30 ---

Stalbe 13.35 ---
Stalbe 15.30 15.30
Kūduma 
pagrieziens

15.36 15.36

Kalnozoli 15.42 15.42
Vārnas 15.52 15.52
Daibe 15.58 15.58
Vārnas 16.05 16.05
Kūduma 
pagrieziens 

16.10 16.10

Stalbe 16.20 16.20
Rozula 16.30 16.30
Rucka 16.40 16.40
Rozula 16.47 16.47
Zaķi 16.53 16.53
Zeltiņi 16.59 16.59
Stalbe 17.05 17.05
Izpildes 
dienas

3 1 2 – 
4 5

Sk. mācību laikā

Stalbe 06.40 06.40
Kūduma 
pagrieziens

06.45 06.45

Vārnas 06.50 06.50
Daibe 06.55 06.55
Vārnas 07.00 07.00
Kalnozoli 07.10 07.10
Kūduma 
pagrieziens

07.15 07.15

Stalbe 07.22 07.22
Zeltiņi 07.28 07.28
Zaķi 07.34 07.34
Rozula 07.40 07.40
Rucka 07.47 07.47
Rozula 07.57 07.57
Stalbe 08.07 08.07
Stalbe 08.40 ---
Unguri 08.47 ---
Auciems 08.53 ---
Gauja 09.00 ---
Cēsu AO 09.10 ---
Izpildes 
dienas

3 1 2 – 
4 5

Sk. 
mācību 

laikā

Maršruts Nr. 6250 Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis

Cēsu AO 06.10 Cēsu AO 15.50 15.50 15.50
Gauja 06.19 Gauja 16.00 16.00 16.00
Dimdas 06.22 Dimdas 16.02 16.02 16.02
Raiskums 06.26 Raiskums 16.08 16.08 16.08
Auciems 06.33 Auciems 16.16 16.16 16.16
Mežniecība 06.40 Kūdums 16.26 16.26 16.26
Pielekši 06.47 Lenči 16.35 16.35 16.35
Miglači 06.51 Vējakrogs 16.41 16.41 16.41
Lenči 06.58 Lenči 16.46 16.46 16.46
Kūdums 07.10 Miglači 16.51 16.51 16.51
Auciems 07.22 Strīķi -- 16.56 --
Raiskums 07.31 Miglači -- 17.01 --
Dimdas 07.38 Pielekši 16.55 17.05 16.55
Gauja 07.40 Mežniecība 17.01 17.11 17.01
Cēsu AO 07.50 Auciems 17.09 17.19 17.09

Dimdas 17.13 17.23 17.13
Gauja 17.15 17.25 17.15
Cēsu AO 17.25 17.35 17.25

Izpildes 
dienas 

1 2 3 4 
5 6

Izpildes 
dienas 

1 2 3 4 5
Sk. brīv-
laikā un
01.06.–
31.08.

1 2 3 4 5
Sk. mācību 

laikā
6

Maršruts Nr. 6491 Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis

Cēsu AO 06.55
Gauja 07.03
Raiskums 07.09
Auciems 07.15
Unguri 07.20
Stalbe 07.26
Plācis 07.30
Straupe 07.34
Strautiņi 07.37
Brasla 07.42
Lielstraupe 07.47
Vārnkalni 07.50
Priežkalni 07.53
Straupe 07.57
Straupes skola 08.01
Plācis 08.06
Stalbe 08.11
Unguri 08.17
Auciems 08.22
Raiskums 08.28
Gauja 08.35
Cēsu AO 08.45
Izpildes dienas 1 2 3 4 5

Sk.mācību 
laikā

Cēsu AO 15.20
Gauja 15.28
Auciems 15.35
Unguri 15.40
Stalbe 15.47
Plācis 15.51
Straupes skola 15.55
Straupe 15.57
Priežkalni 16.03
Strautiņi 16.09
Brasla 16.14
Lielstraupe 16.19
Silēni 16.26
Lielstraupe 16.32
Vārnkalni 16.35
Klāmaņi 16.41
Unguri 16.50
Auciems 16.55
Gauja 17.01
Cēsu AO 17.10
Izpildes dienas 1 2 3 4 5

Sk. 
mācību 

laikā

Cēsu AO 07.10 15.20
Gauja 07.18 15.28
Raiskums 07.25 ---
Auciems 07.30 15.35
Unguri 07.35 15.41
Stalbe 07.41 15.48
Plācis 07.45 15.52
Straupe 07.50 15.55
Lielstraupe 07.58 16.03
Straupe 08.10 16.10
Plācis 08.15 16.15
Stalbe 08.20 16.20
Unguri 08.25 16.25
Auciems 08.30 16.30
Raiskums --- 16.35
Gauja 08.35 16.41
Cēsu AO 08.45 16.50
Izpildes dienas 1 4 1 4

Sk. brīvlaikā un 01.06.–31.08.

Maršruts Nr. 6280 Cēsis–Straupe

Cēsu AO 07.10 07.10 09.10 11.40 15.20 15.20 16.10 17.30 20.25
Gauja 07.18 07.18 09.18 11.48 15.28 15.28 16.18 17.38 20.33
Raiskums 07.25 07.25 09.24 --- --- --- --- 17.46 20.39
Auciems 07.30 07.30 09.29 11.55 15.35 15.35 16.25 17.52 20.44
Unguri 07.35 07.35 09.34 12.01 15.41 15.41 16.31 17.57 20.49
Stalbe 07.41 07.41 09.39 12.08 15.48 15.48 16.38 18.02 20.54
Plācis 07.45 07.45 09.42 12.12 15.52 15.52 16.42 18.07 20.57
Straupe 07.50 07.50 09.45 12.15 15.55 15.55 16.45 18.10 21.00

Izpildes dienas 6 2 3 5 7 1 2 3 4 
5 6 7 6 2 3 5 1 2 3 

4 5
1 2 3 4 
5 6 7

1 2 3 
4 5

Sk. 
brīvl. un 
01.06.
31.08.

Sk. 
brīvl. un 
01.06.–
31.08..

Sk. 
mācību 

laikā

Straupe 08.10 08.10 09.50 12.20 12.20 12.55 16.10 16.10 16.50 18.15 21.05
Plācis 08.15 08.15 09.53 12.23 12.23 12.28 16.15 16.15 16.53 18.18 21.08
Stalbe 08.20 08.20 09.58 12.28 12.28 13.03 16.20 16.20 16.58 18.23 21.12
Unguri 08.25 08.25 10.04 12.34 12.34 13.09 16.25 16.25 17.04 18.29 21.16
Auciems 08.30 08.30 10.10 12.40 12.40 13.15 16.30 16.30 17.10 18.35 21.20
Raiskums --- --- 10.15 12.46 12.46 13.22 16.35 16.35 --- 18.40 21.25
Gauja 08.36 08.36 10.21 12.52 12.52 13.30 16.41 16.41 17.16 18.46 21.31
Cēsu AO 08.45 08.45 10.30 13.00 13.00 13.40 16.50 16.50 17.25 18.55 21.40
Izpildes 
dienas 6 2 3 5 7 67 1 2 3 

4 5
1 2 3 
4 5 6 2 3 5 1 2 3 

4 5
1 2 3 4 
5 6 7

1 2 3 
4 5

Sk. 
brīvl. un 
01.06.–
31.08..

Sk. 
brīvl. un 
01.06.
31.08.

Sk.
mācību

laikā

Sk. 
brīvl. un 
01.06.
31.08.. 

Sk. 
brīvl. un 
01.06.
31.08..

Sk.
mācību

laikā

*Skolu brīvlaiks periods 
01.06.–31.08.
**Skolu mācību dienas 
periodā 01.09.–31.05.
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Daiga Stikute,
Pārgaujas novada lauksaimnieku 
konsultante

“Novadu garša” noslēguma 
pasākums Hanzas personā
27. un 28. septembrī Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs rīko lielu noslēguma pa-
sākumu “Novadu garša 2019” 
Rīgā, Hanzas perona izstāžu 
kompleksā. Pirmajā dienā notiek 
konference, kuras mērķis ir vei-
cināt veselīgu uzturu sabiedrī-
bai – skolās, bērnu iestādēs u.c., 
diskutēt par vietējo produktu 
nonākšanu iepirkumos. Konfe-
rence notiks no plkst. 10 līdz 19. 
Tās programma ir izstrādāta 
ļoti aptveroša. Dalības maksa 
60 EUR, ietilpinot pasākuma no-
risi, ēdināšanu, auto stāvvietu 
apmaksu. 

28. septembrī grandiozi gar-
šas svētki “Nogaršo Latviju Rīgā!” 
Latvijas zemnieki, un pārtikas 
ražotāji no Vidzemes, Kurzemes, 
Zemgales, Latgales un Pierīgas ar 
savu labāko, veselīgāko un inte-
resantāko produkciju! Garšu pie-
turas visām gaumēm un garšām! 

Iepirkšanās un baudīšana! Bērnu 
pieturā, lauku dzīves ziņa un bur-
vība! Konkursa “Tautas garša” 
uzvarētāju gatavotā produkcija! 
Kūpinātas zivis, grilēts steiks, 
putraimdesas, pašbrūvēts alus 
un sulas, pašcepta maize un 
kliņģeri, pašsiets siers un ka-
ņepju sviests, Latgales špeks, 
“šmakovka” un “gunjaks”, un 
pat Imanta Ziedoņa kulturālie 
kartupeļi, un daudz vēl kā laba 
acīm, vēderam un sirdspriekam! 
Slavenu Latvijas pavāru visu 
novadu garšu meistarklases, 
degustācijas un svētku maltīte! 
Populāri dziesminieki un mū-
ziķi no Latvijas novadiem! Kon-
kursi un garšīgas balvas! Vietējo 
produktu izsoles! Namatēvs ak-
tieris Normunds Laizāns! Visas 
dienas garumā Imanta Ziedoņa 
fonda “Viegli” “Kartupeļu lauka 
radio” tiešraide un intervijas 
no notikumu vietas! (uzstājas 
Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, 
Mārtiņš Ruskis, postfolklo-
ras grupa “Rikši”) Biļetes cena 
5 EUR. Daudz bērnu ģimenēm 
ar 3+ karti un bērniem līdz 17 
gadu vecumam vecāku pavadībā 

LAUKU ZIŅAS

Turpmāk svarīga informācija 
lauksaimniekam, mežsaimnie-
kiem un zivsaimniekiem būs 
pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku 
atbalsta dienests ir sagatavojis 
ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Ap-
likāciju var izmantot visi tie die-
nesta klienti, kuri izmanto Elek-
tronisko pieteikšanās sistēmu. 

Mobilā aplikācija ir pieejama 
gan Android gan iOS viedierīcēm 
bez maksas. 

Mobilā aplikācija nodrošina 
ātrāku un vienkāršāku komu-
nikācija starp dienestu un tā 
klientiem. Rezultātā lauksaim-
nieki informāciju saņem ātrāk, 
spēj ātrāk reaģēt dažādās prob-
lēmsituācijās un par to informēt 
dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem 
būs iespēja apskatīt, piemēram, 
svarīgāko notikumu kalendāru, 
saņemtos maksājumus, pieeja-
mās bezakcīzes dīzeļdegvielas 
apjomu, saņemtās vēstules no 

Lauksaimniekiem 
pieejama mobilā 
aplikācija

LAD, informāciju par gaidāma-
jām kontrolēm saimniecības un 
to rezultātiem, kā arī ērti nofo-
tografēt laukus, īstenoto investī-
ciju projektu rezultātus un atsū-
tīt informāciju dienestam.

Lauku atbalsta dienests rūpē-
joties par klientiem, vēlas nodro-
šināt pēc iespējas vienkāršāku 
un ērtāku visu pakalpojumu un 
informācijas pieejamību, tāpēc 
mobilā aplikācija lauksaimnie-
kiem ir mērķtiecīgs nākamais 
solis mūsdienīgo rīku ieviešanā 
dienestā.

Turpmākajā laikā mobilā ap-
likācija tiks papildināta ar citām 
jaunām funkcionalitātēm. Pie-
mēram, aplikācijā būs informā-
ciju par citu zemkopības resora 
iestāžu veiktajām pārbaudēm 
saimniecībā.

Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību

daļas vadītāja

ieeja par brīvu! Pirmajām 1000 
biļetēm cena 3 EUR. Vairāk infor-
mācijas LLKC Cēsu konsultāciju 
birojā (Dace, tel. 28381477).

Iespēja pieteikties atbalstam 
inovāciju un jaunu produktu 

izstrādei lauksaimniecībā
Lauku atbalsta dienests 

(LAD) no 2019. gada 1. oktobra 
līdz 2019. gada 1. novembrim 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu pasākuma “Sadar-
bība” apakšpasākumā “Atbalsts 
jaunu produktu, metožu, pro-
cesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Pasākuma mērķis ir veicināt 
sadarbību starp vismaz diviem 
sadarbības partneriem lauk-
saimniecības, mežsaimniecības 
vai lauksaimniecības produktu 
pārstrādes nozarē jaunu pro-
duktu, metožu, procesu un teh-
noloģiju izstrādei.

Plašākā informācija par at-
balsta pasākuma nosacījumiem, 
iesnieguma veidlapa un cita 
informācija pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi/Projekti un in-
vestīcijas”.

Atbalsts lauksaimniecības 
dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšanai
No 1. septembra var pieteik-

ties atbalstam lauksaimniecības 
dzīvnieku ģenētisko resursu sa
glabāšanai. Šo valsts atbalsta 
maksājumu var saņemt vietējo 
nozīmīgo lauksaimniecības 
šķir ņu – Latvijas brūnās un Lat-
vijas zilās šķirnes govju, Latvi-
jas baltās šķirnes cūku, Latvijas 
tumšgalves šķirnes aitu, Latvi-
jas zirgu šķirnes braucamā tipa 
zirgu, Latvijas vietējās kazu šķir-
nes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu preten-
dentam Lauku atbalsta dienestā 
līdz 2019. gada 30. septembrim 
ir jāiesniedz iesniegums, kā arī 
Šķirnes lauksaimniecības dzīv-
nieku audzētāju organizācijas at-
zinums par dzīvnieku atbilstību 
šķirnes aprakstam. Iesniegumu 
var iesniegt tikai izmantojot 
Lauku atbalsta dienesta Elektro-
nisko pieteikšanās sistēmu.

Pieteikuma veidlapas un sī-
kāka informācija pieejama mā-
jaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Valsts atbalsts”.

Atbalsts mežu īpašniekiem
No 2019.gada 1.oktobra līdz 

2019.gada 30.decembrim: 
• apakšpasākumā “Meža 

ieau dzēšana” varēs pieteikties 
meža ieaudzēšanas un kopša-
nas aktivitātēm, kā arī ieaugušas 
mežaudzes papildināšanai un 
kopšanai.

• apakšpasākumā “Meža 
ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcinātu mežaudžu at-
jaunošana” atbalstu piešķir par 
meža atjaunošanu platībās, ku-
rās atbilstoši Valsts meža die-
nesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katas-
trofa – vējgāze, vējlauze, sniega 
un ledus radīti postījumi. 

Plašāku informācija par pra-
sībām atbalsta pretendentiem, 
nosacījumiem atbalsta saņem-
šanai un citiem jautājumiem var 
lasīt LAD mājaslapā sadaļā “At-
balsta pasākumi”.

Informācija sagatavota, pa-
matojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta un SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra” 
publicēto informāciju. 

SIA ZAAO (ZAAO) Dabas un 
tehnoloģiju parkā (DTP) “URDA” 
un Reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā (RAAC) 
“Daibe” jaunajā 2019./2020. 
mācību gadā aicina izglītības ies-
tādes un ikvienu interesentu ap-
meklēt vides izglītības projekta 
“CILVĒKS VIDĒ” interaktīvas 
mācību nodarbības, kā arī pie-
dalīties dažādās akcijās un pasā-
kumos, lai veicinātu izpratni par 
vides aizsardzības jautājumiem, 
sekmētu interesi par dabas 
procesiem un rosinātu rīcības 
maiņu.

RAAC “Daibe” ZAAO īsteno 
vairākas licencētas bērnu un 
jauniešu interešu izglītības 
programmas, kas ietver mācību 
nodarbības ar praktisku darbo-
šanos, RAAC “Daibe” teritorijas 
apskati un došanos dabā.

Mācību programmas izstrā-
dātas gan pirmsskolēniem, gan 
skolēniem, kā arī ir mācību pie-
dāvājumi pieaugušajiem. Šajā 
mācību gadā piedāvājums vēl 
vairāk sadalīts pa apmācāmo 
vecumu posmiem, respektējot 
katrs grupas intereses un zinā-
šanu bāzi.

Pirmsskolēniem iespēja ap-
meklēt DTP “URDA”, lai piedalī-
tos mācību programmā “Skud-
ras Urdas gudrā māja. Tajā tiks 
skaidrotas tādas tēmas, kā pār-
tikas dzīves cikls un pārtikas at-
kritumi, gaisa un ūdens piesār-
ņojums, rotaļlietu dzīves cikls, 
kā arī, praktiski darbojoties, 
bērni gūs idejas, kā ikdienā var 
mazināt savu ietekmi uz vidi, da-
rinot alternatīvas lietas – piemē-
ram, pašu gatavotas rotaļlietas, 

vannas bumbas.
Mācību programma “Skudra 

Urda domā meklē un atklāj” pie-
dāvā pirmsskolas izglītības ies-
tādēm iespēju tikties ar Skudru 
Urdu, kas apciemos bērnus uz 
vietas izglītības iestādē. Kopā 
ar bērniem Skudra Urda pētīs 
ūdeni, papīra pārstrādi, atkri-
tumu šķirošanu un to, kā ikdienā 
neradīt atkritumus.

Arī skolēnus DTP “URDA” ai-
cina apmeklēt mācības reālajā 
vidē.

1.–6. klašu skolēniem tiek 
piedāvāta mācību programma 
“Zeme. Uguns. Gaiss. Ūdens.”, 
kuras laikā skolēni gan eksperi-
mentēs, gan apmeklēs poligona 
teritoriju, gan dosies dabā.

Savukārt 7.–12. klašu sko-
lēniem izveidota mācību prog-
ramma “Resursi Tavās rokās”, 
kas tapusi sadarbībā ar vairā-
kiem sadarbības partneriem: 
beziepakojuma preču veika-
liem Latvijā – “Zemes draugs”, 
“TURZA”, “BURKA”, “Ber un sver”, 
“Zeroveikals” un “ieber.lv”, kā 
arī ar AS “Latvijas valsts meži”, 
biedrību “Zaļā brīvība”, biedrību 
“Baltijas vides forums”.

Īpaši vidusskolēniem radīta 
mācību programma “Atklāj pro-
fesiju”, kas savieno vides jautāju-
mus ar karjeras izglītību. Vidus-
skolēni iepazīs profesiju klāstu 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, kā arī tiksies ar augstāko 
izglītības iestāžu pārstāvjiem. 
Programmu atbalsta Latvijas 
Universitāte, Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija, Daugavpils 
Universitāte, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, Vidzemes 

ZAAO piedāvā plašas vides 
izglītības apguves iespējas

Augstskola, Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. 

Visiem interesentiem, sākot 
no piecu gadu vecuma, tiek pie-
dāvāta iespēja izzināt atkritumu 
poligona darbību un apgūt pa-
reizu atkritumu šķirošanu, mā-
cību programmā “Izpētes brau-
cienā pa RAAC “Daibe””. 

Mācību programmu piedāvā-
tās nodarbību tēmas ir iekļauja-
mas izglītības iestāžu mācību sa-
turā dabas zinību, sociālo zinību 
jomā, nodrošinot padziļinātas 
zināšanas par dabas sistēmām, 
procesiem, cilvēka un vides mij-
iedarbību, tostarp atkritumu 
samazināšanu. Būtiski, ka arī 
RAAC “Daibe” teritorijas apska-
tes laikā skolēni iegūst jaunas 
zināšanas par videi draudzīgu 
atkritumu apsaimniekošanu un 
otrreizējās pārstrādes iespējām.

Šajā mācību gadā skolēnu iz-
glītošanai uzsvars likts uz prak-
tisko darbību un sadarbības pra-
tību veicināšanu. Skolēniem būs 
iespēja pašiem darboties, izzinot 
lietu kopsakarības.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums, 
kurš savas darbības laikā arvien 
attīsta vides izglītības piedāvā-
jumu, kas vērsts uz bērnu, jau-
niešu un jebkura cita interesenta 
līdzdalību vides kvalitātes uzla-
bošanā.

Izglītības piedāvājuma satura 
izklāstu un pieteikšanās iespējas 
skatīt www.urda.lv.

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Publicitātes foto
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Solveiga Ruska,
kultūras pasākumu organizatore

Ik gadu Pārgaujas novada 
pašvaldība saviem novada se-
nioriem dāvina iespēju doties 
vienas dienas ekskursijā uz da-
žādām Latvijas vietām, šogad 
ekskursija notika tepat pa Vi-
dzemi. 10. un 12. septembrī se-
niori devās lūkot Smilteni, Gul-
beni, Stāmerienu un Alūksni.

Ar izvēlētajām dienām senio-
riem ļoti veicās, pirmajā dienā, 
kad ekskursijā, galvenokārt, de-
vās Raiskuma seniori, bija ļoti 
silta, saulaina, pat nedaudz kar-
sta diena, savukārt, otrā dienā, 
12. septembrī ekskursijā lielā-
koties devās Straupes un Stalbes 
pagasta iedzīvotāji, kuriem, ie-
spējams nebija tik karsts laiks kā 
pirmajai grupai, bet gana jauks 
un galvenais sauss laiks. Pa kā-
dai lietus lāsei parādījās tikai 
ekskursijas noslēgumā, kad visi 
veiksmīgi jau bija sakāpuši auto-
busā, lai dotos mājup.

Ekskursijās abas dienas sākās 
ar Smilteni, kas daudziem bija 
pārsteigums un jaunatklājums, 
jo nereti tika dzirdētas frāzes, ka 
Smiltenē jau nav ko redzēt, bet 
bija gan ko redzēt! Divos aizrau-
tīgos stāstījumos dzirdējām par 
Smiltenes vēsturi, aplūkojām 
ievērojamākās vietas un nogar-
šojām Kalnamuižas vietējos la-

bumus. 
Tālāk ceļš veda uz Gulbeni, 

kur bija iespēja izbraukt ar šaurs-
liežu bānīti maršrutā Gulbene – 
Alūksne, bānītis, kas ik dienu di-
vas reizes dodas no Gulbenes uz 
Alūksni un atpakaļ. Mūsu grupu 
bānītis veda līdz Stāmerienai. 
Nonākuši Stāmerienā seniori 
devās uz Stāmerienas Sv. Ņevas 

Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore 

Šķiet, ka tepat, tepat bija gada 
garākā diena, īsākā nakts. Kopā 
ar bērniem no pļavu ziediem pi-
nām vainadziņus un rotājāmies 
ieskandinot vasaras Saulgriežus. 
Svētki ziediem, tad tautas namā 
dižojās daudzkrāsainās peonijas 
sacensdamās gan smaržas, gan 
ziedu dažādībā. Annas diena, 
kad no rudziem vainagu pin Jē-
kabs Annai un pirmos kartupe-
ļus lūkot iet, bet Anna slavē savu 
vārda dienas laiku, kad līdz pat 
debess vārtiem zeme zied!  

Klāt augusts! Saules ceļš kļu-
vis krietni īsāks, rītos gaisā jū-
tams dzestrums. Pie sliekšņa jau 
mīņājas rudens. Steidzam vākt 
dārza un meža veltes. Gatavo-
jam gardumus ziemai. Pagrabos 
plaukti pildās ar burkām, burci-
ņām. Vecmāmiņas atliec dārza 
darbos nogurušās muguras, no-
rauš sviedrus, sapucējas, sēžas 
pašu īrētā autobusā un dodas 
lūkot kā dzīvo ļaudis Talsu pusē. 

Vējš šajā pusē skarbs un 
brunčos zied nopietnas krāsas, 
tādas kā jūra vētrā, tādas kā 
zeme un grauds. Mūsu pirmā 
pietura ar leģendām apvītā 

Senioru ekskursija pa Vidzemi
Aleksandra pareizticīgo baznīcu, 
kas atrodas Stāmerienas ezera 
krastā un skaidrā dienā, kad nav 
vēja, tad iespējams redzēt baz-
nīcas atspulgu ezerā un Stāme-
rienā mirdz 2 baznīcas. Netālu 
no baznīcas atrodas arī Stāme-
rienas pils, kas pašlaik atrodas 
rekonstrukcijā, tiek atjaunota 
pils fasāde un jumts, bet jau uz 
valsts svētkiem novembrī plā-
nots pili atvērt. 

Tālāk ceļš veda uz Alūksni, 
kur dalījāmies divās daļās, viena 
daļa apmeklēja Alūksnes mu-
zeju, otra devās izbraucienā uz 
plostu “Kaija” pa Alūksnes ezeru. 
Muzejā bija iespēja uzzināt par 
Alūksnes vēsturi, pilsētas dibi-
nāšanu un apskatīt Vitālija Jer-
molajeva mirdzošo gleznu teātra 
izstādi “Inner light”, kur gleznas 
mainoties apgaismojumam mai-
nījās arī pašas un atklāja dienas 
gaismā paslēpto un nezināmo. 
Muzejā bija apskatāma unikāla 
leļļu izstāde „No trimdas Lat-
vijā – Austras Lindes 120 tautu 

meitu miniatūras”, kur katrai lel-
lei bija savs tautas tērps. Izstādē 
bija apskatāmi arī tautas tērpi 
no Pārgaujas novada – divi no 
Rozulas un viens no Lenčiem.

Savukārt, uz plostu braucošie 
uzzināja daudz jauna gan par 
Alūksni, gan par Alūksnes ezeru, 
ekskursiju ik pa laikam papildi-
nāja muzikāli priekšnesumi.

Pēc ekskursijas vairums se-
nioru atzina, ka Smiltene bija 
liels pārsteigums, jo atklājās, ka 
Smiltene sevī slēpj daudz skaistu 
un aizraujošu vietu, bet vislabāk 
patika izbrauciens ar plostu 
“Kaija” pa Alūksnes ezeru.

Taujājot kur būtu jābrauc 
nākošajā gadā, vairums izteica 
Vēlmi apskatīt Bruknu, bet izska-
nēja arī tādas atbilde kā Dauga-
vas loki, Liepāja, Indra, bet daļa 
teica, ka nevar tik ātri izlemt, kur 
vēlētos braukt, bet apsolījās līdz 
senioru eglītei izlemt.

Lai senioriem laba veselība, 
mundrs prāts un prieks par atkal 
satikšanos!

Aizsteidzas vēl viena vasara
Talsu pilsēta. Pašā Talsu sirdī 
Ķēniņkalna pakājē atrodas Talsu 
tautas nams, būvēts kā Biedrības 
nams. Izveidota Radošā sēta, tur 
ir pieejamas amatniecības darb-
nīcas, izstāžu zāle, jaunas telpas 
izrādēm, koncertiem. 

Talsu ezera promenāde ved 
gar ezeru, kas senāk saukts par 
Martinelli ezeru. Gājēju ērtībām 
apkārt ezeram izbūvēts celiņš un 
laipas, ezera vidū saules staros 
rotājas brīnišķīga strūklaka.

Talsu Baznīckalns rakstos mi-
nēts jau senos laikos, kā senču 
kulta vieta. Jau iztālēm redzama 
kalna galā baltā un staltā Talsu 
evanģēliski luteriskā baznīca. 
1567. gadā celtā ēka ir vecākais 
mūra nams ap kuru veidojās 
miests, vēlāk pilsēta. Pie baz-
nīcas laukumā līdz 20.gs. 30. 
gadiem notika slavenais piekt-
dienas zivju tirgus. Stāvo Baznīc-
kalnu ar Lielo ielu 20. gs. sākumā 
savienoja koka kāpnes. Šajā 
Dievnamā no 1802. gada līdz 
1836. gadam par mācītāju kalpo-
jis komponista Ludviga van Bēt-
hovena jaunības dienu draugs 
Kārlis Ferdinands Amenda. 

Viena no vecākajām ir Dzir-
navu iela, tajā skatienam pa-
veras bijušais ebreju lūgšanu 
nams – sinagoga, būvēta 19. gs. 
vidū. Dzirnavu ielā bērnību pa-
vadījis aktieris Juris Bartkevičs. 
Neskaldītais akmens bruģis sa-
glabājies Ūdens un Kalēju ielās. 
Vecpilsētā joprojām ir pilsētai 
raksturīgie ūdens pumpji.

Dzirnavkalns agrāk saukts 
Sudmalkalns. No kalna pave-
ras skats uz Vilkmuižas ezeru, 
tirgus laukumu. Tur atrodas 
Talsu ledus halle. Ejot pa Kalna 
ielas veco bruģi nonākam sla-
venā Dižmāras tirgus vietā. Te 
iekārtota piemiņas vieta 1997. 

gada 28. jūnijā Talsu traģēdijas 
upuriem “Dzīvības aplis – nāves 
ēnā” (tēlnieks Ojārs Arvīds Feld-
bergs). Vilkmuižas kalns, kas 
to var pateikt, vai ezers kalna 
vārdā, vai kalns ezera vārdā no-
saukts? Krievragkalns – atrodas 
Jauntalsu pusē. 

Ķēniņkalnā ar Latviešu Sa-
draudzības atbalstu ierīkots 
Pilsētas dārzs. Terasēs ierīkoti 
gājēju celiņi, soliņi, romantiskas 
koka kāpnes ar 122 pakāpieniem, 
iestādīti košumkrūmi un koki. 
Kopš 1996. gada Kēniņkalnu rotā 
Kārļa Zemdega iecerētā skulp-
tūra “Koklētājs” (tēlnieks Vilnis 
Titāns), veltīta Latvijas brīvības 
cīņās kritušajiem.

Esot Talsos var ievērot Talsu 
saulītes mūžīgo klātesamību. 
Talsu vārds rakstos pirmo reizi 
minēts 1231. gadā, arī senā 
Kuršu etnogrāfiskā raksta “Talsu 
saulīte” vēsture ir tikpat sena. 
Arī Talsu laikraksta pirmo lapu 
rotā šī “Talsu saulīte”. 

Talsu novada muzejs atrodas 
vienā no skaistākajām, vēstu-
riski nozīmīgākajām ēkām pil-

sētā. Tā būvēta augstākajā pilsē-
tas pakalnā – Tiguļkalnā. Muzeja 
apkārtni ieskauj barona laikā ie-
kārtotais dendroloģiskais parks 
ar vairāk kā 300 kokaugu sugām.

Ceļojumu turpinājām uz Kur-
zemes jūrmalu. Roja ir apdzīvota 
vieta Kurzemē, tās centrs atrodas 
vietā, kur jūrā ietek Rojas upe. 
Runā, ka Rojā ir Latvijā viszilākā 
jūra, visbaltākās pludmales smil-
tis un zaļākie meži, kas sevī glabā 
gadsimtiem senus noslēpumus. 
Gides pavadībā iepazinām Rojas 
centru un tālāk devāmies uz Kal-
tenes akmeņaino jūrmalu, kas ir 
viena no garākajām un stiepjas 
7 km garumā. Kaltenes mežu un 
jūras piekrastes dabas bagātība 
ir iespaidīga, tur ir putnu taka 
ar putnu vērošanas torni. Tā kā 
Kaltenes akmeņainā jūrmala 
nav piemērota peldēšanai, tad 
devāmies uz pludmali pie mola. 
Drosmīgākās peldētājas veldzē-
jās jūrā, bet vairumā izbaudījām 
jūras svaigo gaisu. Atceļā no jū-
ras devāmies pusdienot piejūras 
kafejnīcā “Mare”. 

Laucienes “Mierkalnos” ap-

meklējām Latvijā lielāko dienli-
liju dārzu. Tiek audzētas vairāk 
kā 950 pasaulē vadošo kolekcio-
nāru un pašu radītas dienliliju 
šķirnes. Šovasar ziedēšana pa-
steigusies ātrāk, ziedēja vien vē-
lās šķirnes. Iegādājāmies jaunus 
stādus. Turpat esošajā vīna darī-
tavā “Vējkalnietis” izgaršojām un 
iegādājāmies tīkamākos mājas 
vīnus. Šeit trešajā paaudzē tiek 
izmantotas tradicionālās vīnu 
darināšanas tehnoloģijas. Vī-
niem netiek pievienoti ķīmiskie 
stabilizatori, dzidrinātāji un gar-
šas uzlabotāji. Tie tiek gatavoti 
no Latvijā audzētas produkcijas 
un konkursos godalgas ir saņē-
muši tādi vīni kā melnā plūškoka 
ziedu, un rožu ziedlapiņu vīni. 

Nebūsi jūrā bijis, ja mājās  
atgriezīsies bez asakas. Mājup-
ceļā iegriezāmies Ragaciemā pie 
zvejniekiem un zivju kūpinātā-
jiem. Iegādājāmies zivis, kas no-
zvejotas Rīgas jūras līcī, Baltijas 
jūrā un ne tikai. Priecīgi par kopā 
pavadīto dienu un gūtiem jau-
niem iespaidiem Kurzemes pusē 
atgriezāmies mājās. 

Paldies ekskursijas dalībnie-
kiem par možu garu visas die-
nas garumā!  Fotogrāfijas par 
ekskursiju var aplūkot Pārgaujas 
novada mājas lapā www.pargau-
jasnovads.lv/galerija.

• • •
Ikviens, kam tuva cienīja-

mās aktrises OLGAS DREĢES 
skatuves māksla, laipni aici-
nāti uz tikšanos ar mākslinieci 
Stalbes tautas namā 28. sep-
tembrī plkst. 14.00. koncertā 
aktrise dziedās, runās dzeju 
no kinofilmām un teātra izrā-
dēm. Arī mūsu novadā uzņem-
tas kinofilmas, kurās lomas 
atveido tautā iemīļotā aktrise. 

Svecīšu vakari 
Pārgaujas novada 

kapsētās

 5. oktobrī
Raiskuma pagastā

15.30 Strīķu kapos
16.30 Lenču kapos
17.00 Unguru kapos
18.00 Raiskuma kapos

 12. oktobrī Stalbes pagastā
17.00 Daibes kapos

Senioru ekskursijas dalībnieki no Raiskuma pagasta. 
Foto: Solveiga Ruska

Senioru ekskursijas dalībnieki. 

http://www.pargaujasnovads.lv/galerija
http://www.pargaujasnovads.lv/galerija
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Līdz ar oktobra un rudens atnākšanu, amatierkolektīvi uzsāk jauno 
sezonu. Ja arī Jums ir vēlme brīvajā laikā sevi pilnveidot dziedot, de-
jojot vai spēlējot teātri, tad šis ir īstais laiks, lai pievienotos kādam no 
Pārgaujas novada atraktīvajiem amatiermākslas  kolektīviem! Būsiet 
gaidīti pirmajos mēģinājumos, kas notiks oktobra sākumā. 

Pirmie mēģinājumi Pārgaujas novada amatiermākslas kolektī-
viem:

• Senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi”, vadītāja Ina Aizgale. 
Pirmais sezonas mēģinājums 7. oktobrī plkst. 19.00 Raiskuma pa-
gasta pārvaldē.

• Amatierteātris “Punkts uz i”, režisore Inese Kalniņa. Pirmais se-
zonas mēģinājums 2. oktobrī plkst.19.00 Raiskuma pagasta tautas 
namā “Auciemmuiža”.

• Amatierteātris “Rozbeķēni”, režisore Inese Mangule. Pirmais se-
zonas mēģinājums  3. oktobrī plkst. 19.30 Rozulas tautas namā.

• Senioru deju kopa “Papardīte”, vadītāja Ginta Berķe. Pirmais se-
zonas mēģinājums 3. oktobrī plkst. 12.00 Stalbes tautas namā. 

• Vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas”, vadītāja Elita Tom-
sone. Pirmais sezonas mēģinājums 4. oktobrī plkst. 18.00 Straupes 
pagasta tautas namā.

• Straupes jauktais koris, diriģente Arta Zunde. Pirmais sezonas 
mēģinājums 1. oktobrī plkst.18.00 Straupes pagasta tautas namā.

• Amatierteātris “Sapņojums”, režisore Ināra Baltgalve. Pirmais 
sezonas mēģinājums 3. oktobrī plkst. 20.00, Straupes pagasta tautas 
namā.

• Senioru deju kolektīvs “Munsturis”, vadītāja Ineta Indriksone. 
Pirmais sezonas mēģinājums 2. oktobrī plkst. 19.30 Straupes pagasta 
tautas namā. 

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe”, vadītāja Rudīte Jur-
ciņa. Pirmais sezonas mēģinājums 4. oktobrī plkst. 20.00 Straupes 
pagasta tautas namā. 

• Deju kolektīvs “Idumeja”, vadītāja Ginta Berķe. Pirmais sezonas 
mēģinājums 6. oktobrī plkst. 17.00 Straupes pagasta tautas namā.

Pārgaujas novada 
amatiermākslas 
kolektīvi sāk jauno 
sezonu

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

14. septembrī 30 kilometru 
garā maršrutā noslēdzās atlē-
tiskās vingrošanas 4.posms “Ri-
teņbraukšana” ar kontrolposteni 
Cēsīs. 

Prasības bija izturēt distanci, 
katrs dalībnieks saņēma piemi-
ņas medaļu par nobraukto dis-
tanci un posmu kopvērtējumā 
ieskaitē 32 punktus. 

Pasākumu atbalstīja Latvijas 
tautas sporta asociācija,Izglītī-
bas zinātnes ministrija un Latvi-
jas sporta federāciju padome.

Atlētiskās vingrošanas 
4.posms noslēdzies

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

Konkurss “Mis Vecmāmiņa” 
Latvijā notiek jau kopš 2012. 
gada. Konkurss tiek rīkots, godi-
not vecmāmiņas. Idejas autore ir 
uzņēmēja Elita Drāke. Konkursa 
ietvaros tā dalībnieces iepazīst 
Latviju, viesojoties dažādās tās 
vietās, izzinot tās un gūstot jau-
nas zināšanas. Šajā nedēļas no-
galē konkursa dalībnieces, viņu 
atbalstītāji un žūrija viesojās 
Pārgaujas novadā. 

Pirmais pieturas punkts bija 
Lielstraupes pilī, kur gides Ru-
dītes Vasiles pavadībā viesi iepa-
zina Lielstraupes pils telpas, vēs-
turi. Viesi ar interesi klausījās 
R. Vasiles stāstījumā, uzdodot 
jautājumus par pils vēsturi da-
žādos laika posmos – gan baronu 
laikā, gan arī laikā, kad pils tel-
pās mājvietu rada narkoloģiskā 
slimnīca. Konkursa dalībniecēm 
un visiem atbalstītājiem, kas arī 
lietainajā sestdienas pēcpus-
dienā viesojās Pārgaujas novadā, 
tika piedāvāta arī iespēja uzkāpt 
Lielstraupes pils tornī, kas lab-
prāt tika izmantota. 

Pēc kopīgas fotosesijas uz 
Lielstraupes pils kāpnēm, ceļš 
veda uz Straupes baznīcu, kurā 
laipni sagaidīja Straupes baz-
nīcas mācītājs Gints Polis, kurš 
vadīja aizlūgumu par visām vec-
māmiņām, aicinot ikvienu izzi-
nāt savas saknes, cienīt un nodot 
savas zināšanas nākamajām pa-
audzēm. Ar melodiskām un sirs-
nīgām dziesmām viesus priecēja 
vokālais ansamblis “Pārgaujas 
lakstīgalas” (vadītāja Elita Tom-
sone), bet ar interesantu stās-
tījumu par Straupes baznīcu 
dalījās Ausma Antonišķe, kuru 
mācītājs, iepazīstinot ar viesiem, 
nodēvēja par “draudzes enciklo-
pēdiju”. 

Nākamā pieturas vieta bija 

Ungurmuiža, kur gide Zanda 
Krūmiņa iepazīstināja viesus ar 
muižu, tās vēsturi un stāstiem 
par Kampenhauzenu dzimtu. 
Viesiem bija iespēja apskatīt 
jaunizveidotās ekspozīcijas un, 
klausoties stāstos par Kam-
penhauzeniem, to attiecībām 
ar muižas cilvēkiem, novērtēt 
dzimtas atstāto mantojumu, ko 
iespējams baudīt arī mūsdienās. 

Tālāk konkursantes devās 
uz Raiskumu, kur viesu namā 
“Augstrozes” tās sagaidīja gan 
mācīšanās, gan pārbaudījumi. 
Dāmas gaidīja alus degustācija, 
galda kultūras un etiķetes ap-
guve, kā arī ieteikumi, kā gūtās 
zināšanas iemācīt mazbērniem. 
“Mis Vecmāmiņa” viens no uzde-
vumiem bija arī fotosesija Rais-
kumā. 

Konkursa idejas autore Elita 
Drāke informēja, ka šogad kon-
kursantes atbalsta ļoti daudzi 
vīri, kas kopā ar dalībniecēm 
dodas kopā šajos izbraukumos. 
E. Drāke pastāstīja arī to, ka ie-
priekšējo gadu laureātes arī pie-
vienojas šajos izbraukumos un ir 
žūrijas sastāvā. Konkursantes cī-
nās par diviem kroņiem – vienu 
piešķir žūrija, bet otru – sabied-

“Mis Vecmāmiņa” 
konkursantes viesojas 
Pārgaujas novadā

rība ar balsojumu internetā. 
Vecmāmiņa, kura iegūst žūrijas 
piešķirto kroni dodas uz starp-
tautisko konkursu “Grandma 
Universe”, kas gadu no gada no-
risinās Bulgārijā. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
bija priecīga uzņemt un sagai-
dīt konkursantes, iepazīstināt ar 
savu novadu, vēsturi un tā skai-
stākajām vietām. Novēlam kon-
kursantēm izturību, daudz jaunu 
iespaidu, zināšanu un emociju!

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

Ne visiem septembra galve-
nais ir skolas sākums – Sporta 
kluba “Pārgauja” (SK “Pārgauja”) 
florbolistiem, līdzjutējiem un at-
balstītājiem tas nozīmē florbola 
sezonas sākumu. Arī šogad SK 
“Pārgauja” ir viena no Elvi flor-
bola līgas komandām, kas cīnās 
par 2019./2020. gada sezonas 
spēcīgākās komandas statusu. 

Sezona florbolistiem iesākās 
15. septembrī, kad viesojoties 
Bauskā, ar rezultātu 12:2 tika 
svinēta pirmā uzvara. Toties 
pirmo mājas spēli komanda 
aizvadīja 20. septembrī Kocēnu 
sporta namā, skatītāju piepildī-
tās tribīnēs, kur tai pretī stājās 
“Talsu NSS/Krauzers”. Spēles 
pirmais periods noslēdzās ne-
izšķirti (2:2), bet otrais periods 
noslēdzās ar SK “Pārgauja” vārtu 
pārsvaru (4:3). Trešā perioda 
laikā Stalbes komandai izdevās 
gūt vēl 3 vārtus, uz kuriem Talsu 
komanda neatbildēja. Rezul-
tātā tika gūta uzvara 7:3. Dotajā 
brīdī, pēc divām nospēlētām 
spēlēm, komanda čempionāta 
tabulā atrodas līderu pozīcijā ar 
6 gūtiem punktiem. 

2019./2020. gada sezonā SK 
“Pārgauja” spēlētāju sarakstā 
lielas izmaiņas nav manāmas, 
tomēr tai pievienojušies 6 spēlē-
tāji. Lauris Ābols, kurš pēc nelie-
las pauzes atgriezies komandā, 
pievienojies Endijs Kleistrovs, 
kas iepriekš bijis Ķekavas spēlē-
tājs, Māris Zicmanis no Lekringa, 
pievienojušies arī Kristaps Ķi-
kāns un Kristaps Krujelis, kas 

iepriekš spēlējuši Lekringa sa-
stāvā 1. līgā, kā arī Jēkabs Berko-
lts no jauniešu līgas. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
komandai novēl izturību, spēku, 
nezūdošu cīņas sparu un vēlmi 
uzvarēt! 

Arī līdzjutēji tiek aicināti būt 
tikpat motivējošs un skaļš at-
balsts saviem sportistiem! 

Esi klāt un atbalsti savējos!

SK “Pārgauja”  tuvākās spēles:
28.09. 18.00 SK Pārgauja Kurši/Ekovalis Stalbe
05.10. 18.00 Rubene SK Pārgauja Kocēni
13.10. 18.00 Ogres Vilki SK Pārgauja Ogres 1. vsk.
26.10. 18.00 Irlava/Avant SK Pārgauja Irlavas SN
27.10. 16.00 SK Pārgauja Ķekava Kocēni

Florbola sezona 
2019./2020. ir sākusies!

"Mis Vecmāmiņa" konkursantes un viņu atbalstītāji uz Lielstraupes 
pils kāpnēm. Foto: Iluta Beķere 

http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/1040-kursi-ekovalis
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/1-rubene
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/1524-ogres-vilki
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/1668-irlava-avant
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
http://www.floorball.lv/lv/2019/chempionats/vv/komanda/509-kekava


8

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.Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā 6. un 20. oktobrī

Biļetes – Biļešu paradīzes kasēs
Cena 12,00 EUR

Informācija – www.ungurmuiza.lv

Programmā
Roberta Šūmaņa un Franča Šūberta mūzika

Ungurmuižā 12.oktobrī   plkst. 16.00

Olgas Palijas (Olga Paliy)

solokoncerts

Pianistes

Cēsu teātris aicina uz izrādi – 
Mihails Sebastians “Nezināmā 
zvaigzne”, režisore Edīte Siļķēna.

Mazpilsētā dzelzceļa stacija 
reizēm mēdz būt visromantis-
kākā vieta – tur vilcienus sagai-
dot un pavadot saplūst visi pilsē-
tas ļaudis, tā reizē ir jūra, osta un 
nezināmā tāle.

Un ja kādu dienu šai mazpil-
sētas stacijā ierodas kāda nezi-
nāma dāma, kura veidota no ne-
daudz smaržu, daudz slinkuma 
un zināmas devas fantāzijas… 
var sākties daudz pārpratumu, 
aprunāšanas, humora, kaislīgas 
satikšanās un sāpīgas šķiršanās.

Romantiska komēdija, tā lai-
kam vislabāk varētu raksturot 
šo izrādi. Lugu autors sarakstīja 
1944.gadā, tā kalpojusi par pa-
matu vairākām filmām, tikusi un 
joprojām tiek iestudēta daudzos 
pasaules un Latvijas teātros.   
Lai arī lugas darbība norit kādā 
Rumānijas mazpilsētā pagājušā 
gadsimta sākumā, šāda situācija 
pirms gadiem simts varēja atga-
dīties arī mūsu pusē.

Cēsu teātris turpina savas 
muzikālā teātra tradīcijas, izrādē 
skanēs dziesmas, kuras radījuši 
paši teātra dalībnieki, mūzika  
Juris Krūze, vārdi  Lauma Dau-
giša. Režisore Edīte Siļķēna atkal 
pratusi lugā iesaistīts visu teātra 
plašo kolektīvu, padarot izrādi 

dzīvespriecīgu un piesātinātu.
Lomās: Mona, Nezināmā – 

Laimdota Eliase, Skolotājs – Mār
tiņš Jēgers, Grigs – Guntars Nor-
buts, Stacijas priekšnieks – Gints 
Eliass, Madmuazele Kukū – Inese 

Pilābere, Udrja – Jānis Gabrāns, 
Konduktors – Gatis Gabrāns, Pil-
sētnieki, zvaigznes, vilciens – visi 
Cēsu teātra dalībnieki

Izrāde Straupes Tautas namā 
5. oktobrī plkst. 19.00

 

26. oktobrī plkst. 18.00 
Raiskuma pagasta tautas 

namā “Auciemmuiža” 
spēlfilma “Jelgava 94”
Filma stāsta par četrpadsmit 

gadus veco pusaudzi Jāni pagā-
jušā gadsimta deviņdesmitajos 
gados Jelgavā. 1994. gads Jelgavā 
kļūst leģendārs izbēgušo cietum-
nieku dēļ, bet pasaulē jaunieši 
pielūdz mirušo grupas Nirvana 
solistu Kurtu Kobeinu. Vietējās 
skolas devītajai klasei, kurā mā-
cās Jānis, pievienojas Kristīne. 
Viņa nezina, ka Jānis bijis pats 
neievērojamākais, pats neinte-
resantākais skolas puisis. Lai vi-
ņas acīs izceltos, Jānis pievēršas 
alternatīvajai kultūrai – metāl-
mūzikai. Viņam ir vajadzīgi īstie 
draugi, īstā mūzika un īstās drē-
bes. Jānim ir jāspēlē grupā.

Ieejas maksa 2 EUR.

Uz pasākumu kursēs autobuss:
12.30 Biekas
12.35 Raiskuma
12.40 Auciems
13.00 Stalbe
13.10 Straupes skola
13.15 Kraujas
13.30 Rucka
13.35 Rozula
13.45 Stalbes tautas nams

Biedrība 
“Straupes Dzirkstelītes” 

aicina uz tikšanos 
16. oktobrī plkst. 15.00 
Straupes tautas nama 

biedrības telpās

Priecāsimies uzņemt 
jaunas dalībnieces, 
lai kopā radoši un 

interesanti pavadītu 
laiku. 

Tālr.  26828438

“Nezināmā zvaigzne” uzmirdzēs Plācī

Raiskuma pagasta 
tautas namā 

“Auciemmuiža” 

26. oktobrī 
plkst. 18.00
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