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

Šis gads kultūras nozarē no-
teikti nav bijis tik bagātīgs, kā 
ierasts drošības pasākumu vī-
rusa Covid-19 izplatības ierobe-
žošanai dēļ. Tieši šāda iemesla 
dēļ arī Pārgaujas novada pašval-
dība ilgu laiku domāja par jau ie-
priekš plānoto Pārgaujas novada 
svētku formātu un norisi. Līdz ar 
ārkārtējās situācijas atcelšanu 
un pulcēšanās ierobežojumu 
atvieglojumiem, tika nolemts – 
Pārgaujas novada svētki tiks rī-
koti 31. jūlijā, 1. un 2. augustā.

Lai izpildītu visus valstī no-

Satikties Pārgaujas 
novada svētkos

teiktos ierobežojumus un notei-
kumus, tika izveidotas aproces, 
kas ikvienam, kurš vēlējās ap-
meklēt Pārgaujas novada svētku 
pasākumus, bija iepriekš jāie-
gādājas. Pasākumu teritorija 
tika norobežota un bez aproces 
teritorijā nevarēja iekļūt. Tas 
nodrošināja apmeklētāju skaita 
kontroli. Tāpat arī netika organi-
zētas aktivitātes, kas paredz cil-
vēku tiešo kontaktu vai saskari 
ar virsmām, piemēram, radošās 
darbnīcas vai piepūšamās at-
rakcijas. Teritorijā bija pieejami 
roku dezinficēšanas līdzekļi, kā 
arī pasākumu apmeklētājiem 
tika atskaņots audioieraksts, ar 
kura palīdzību tika atgādināts 
par higiēnas un citu drošības pa-

Zinību dienas pasākumi 
Pārgaujas novada 
izglītības iestādēs

2020. gada 1.septembrī
Stalbes pamatskolā:
 • pirmsskolas vecuma bērniem Stalbes pamatskolā 
    un Stalbes pamatskolas struktūrvienībā Auciemā plkst. 9.00
 • Stalbes pamatskolā (1.–9.klase) plkst. 10.00
Straupes pamatskolā (1.–9.klase) plkst. 9.00
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā plkst. 12.00

Vairāk informācijas attiecīgo izglītības iestāžu mājaslapā 
vai pie klašu audzinātājiem.

sākumu ievērošanu. 
Pārgaujas novada svētku 

tēma šogad bija “satikšanās”, jo 
pēc ziemas mēnešiem, kā arī ār-
kārtējā situācijā pavadītā laika 
atkalsatikšanās ar saviem drau-
giem, novadniekiem, kaimiņiem 
bija tieši tas, kas nepieciešams. 
Svētki tika atklāti piektdienas, 
31. jūlija, vakarā Stalbē, kad lie-
tus mākoņiem izklīstot, iedzī-
votāji un novada viesi ieradās 
uz grupas “Opus Pro” koncertu. 
Svētku atklāšanas uzrunā Pār-
gaujas novada domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents sveica 
koncerta apmeklētājus, novēlot 
izdevušos vakaru, kā arī aicināja 
svētkus svinēt atbildīgi. 

Notikumiem bagātākā Pār-

gaujas novada svētku diena tika 
aizvadīta 1. augustā Straupē, kur 
vairākās vietās norisinājās da-
žāda veida aktivitātes. Lielstrau-
pes pils visu dienu bija atvērta 

apmeklētājiem, kas vēlējās ap-
lūkot pils telpas, kā arī tiem, kas 
iepriekš bija paguvuši pieteik-
ties ekskursijām gida pavadībā. 

Turpinājums 3. lpp.

Mācīties ir tas pats, 
kas irties pret straumi: 

tiklīdz pārstāsi airēt – tūlīt tevi nesīs atpakaļ.
(Ķīniešu sakāmvārds)

Lai skolēniem, pedagogiem, skolu darbiniekiem un 
skolēnu vecākiem šis jaunais mācību gads ir kā motivācija 
nekad nepārtraukt mācīties, apgūt ko jaunu, jo jebkuras 
praktiskas un teorētiskas zināšanas, ko gūstam, var noderēt 
ikvienā dzīves izaicinājumā. Sveiciens Zinību dienā!

Pārgaujas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Hardijs Vents

Pārgaujas novada svētku atklāšanas vakarā 31.jūlijā Stalbē. Foto: Iluta Beķere

Supermeitenes no Kašera sapņu fabrikas iesaista aktivitātēs mazākos Pārgaujas 
novada iedzīvotājus. Foto: Iluta Beķere

Grupas “Pisang Ambon” koncerts Lielstraupes pilī. Foto: Iluta Beķere
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Jūlija beigās uzsākti būv-
darbi valsts autoceļa V287 Cē-
sis – Raiskums – Auciems 5,030 
- 6,300 km. Autoceļš jau vairāk-
kārt ticis iekļauts pārbūvējamo 
ceļu sarakstā, tomēr iepriekš 
būvdarbi atlikti. 

Būvdarbu laikā plānoti grāvju 
rakšanas, liekās grunts aizveša-
nas un celmu frēzēšanas darbi, 
kā arī teritorijas attīrīšana no 
krūmiem. Ceļa posmam tiks 

Pamatojoties uz no 2016. ga-
dā 1. janvārī spēkā esošo Ūdens-
saimniecības pakalpojumu liku -
mu un 2018. gada 27. decem-
bra Pārgaujas novada domes 
sēdē izdotajiem Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 14 “Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Pārgaujas novadā”, tiek 
paredzēts, ka īpašumos, kuros ir 
pašu ierīkotas notekūdeņu krāj-
bedres, tajā skaitā sausās tuale-
tes, tās ir jāreģistrē un noteiktā 
veidā jāapsaimnieko - to paredz 
arī Ministru kabineta (MK) «No-
teikumi par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu apsaimnieko-
šanu un reģistrēšanu», kas stājās 
spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Jaunās prasības noteiktas 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tē mu apsaimniekošanai apdzī-
votās vietās, kur lokālās no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķi un krājtvertnes koncen-
trētas nelielā, blīvi apbūvētā te-
ritorijā un var ietekmēt ne vien 
virszemes un pazemes ūdeņu, 
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti 
vietējās ūdensapgādes sistēmās, 
radot draudus cilvēku veselībai. 
Tātad noteikumi attiecas uz ik-
vienu, kurš dzīvo ciema teritorijā 

un kura māja vai dzīvoklis nav 
pieslēgti centralizētai kanalizā-
cijas sistēmai, un notekūdeņu sa-
vākšanai vai attīrīšanai izmanto:

• rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada apkārtējā vidē un kuru 
kopējā jauda ir mazāka par pie-
ciem kubikmetriem diennaktī;

• septiķus (rūpnieciski ra-
žotu vai individuāli izgatavotu 
tvertni ar 2 vai vairākām kame-
rām cilvēka radīto notekūdeņu 
un fekālo nogulšņu nostādināša-
nai ar pārplūdi vidē pēc nostādi-
nāšanas);

• notekūdeņu krājtvertnes, 
kurās uzkrājas neattīrīti notek-
ūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sis-
tēmu tīrīšanas atkritumi.

Aicinām tos nekustamo 
īpašumu īpašniekus, kuru 
īpašumi atrodas ciematu teri-
torijās un kuru kanalizācijas 
sistēmas tiek apsaimniekotas 
decentralizēti, iepazīties ar 
Pārgaujas novada saistoša-
jiem noteikumiem nr. 14 “Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Pārgaujas 
novadā”, lai izpildītu prasības. 

Atkārtots paziņojums 
par izmaiņām 
decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanā

Saistošie noteikumi pieejami 
Pārgaujas novada mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā, 
Saistošie noteikumi, kā arī tika 
publicēti pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā “Pārgaujas No-
vada Vēstis” nr. 115, 2019. gada 
janvārī.

To īpašumu saimniekiem, uz 
kuriem attiecas šī informācija, 
kopā ar informatīvo pašvaldības 
izdevumu pasta kastītē tika ie-
vietota veidlapa jeb reģistrācijas 
iesniegums, kuru lūgums aizpil-
dīt un iesniegt klientu apkalpo-
šanas centrā “Iktes”, Stalbe, Pār-
gaujas novads, LV-4151. 

Reģistrācijas veidlapa atro-
dama arī Saistošo noteikumiem 
Nr. 14 “Par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību Pārgau-
jas novadā”  3. pielikumā. 

Ja radušies jautājumi, tad lū-
gums kontaktēties ar konkrētā 
pagasta komunālās saimniecī-
bas vadītājiem:
 Straupes pagastā 
Druvis Kreituzis, tālr. 22009250;
 Stalbes pagastā 
Ilvars Balodis, tālr. 29453168;
 Raiskuma pagastā 
Andris Erenbots, tālr. 26529894. 

Agris Ķesa,
Vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldības 
viena no prioritātēm ir rūpēties 
par sava novada ūdenstilpēm, lai 
tās būtu pievilcīgākas un pieeja-
mākas gan dabas baudītājiem, 
gan arī  makšķerniekiem. 

Tiek domāts ne tikai par rek-
reācijas nolūkos pieejamāku un 
sakoptāku vidi pie ūdenstilpēm, 
bet ik gadu tiek atjaunoti arī 
zivju resursi novada ūdenstilpēs, 
un šis gads nav izņēmums, jo ar 
Zivju fonda atbalstu tika reali-
zēts projekts zivju resursu atjau-

Uzsākti valsts 
autoceļa Cēsis–
Raiskums–Auciems 
pārbūves darbi

veikta divkārtu virsmas ap-
strāde, kad grants seguma vietā 
ceļš iegūst melnu segumu, kas 
līdzinās asfaltam. Šādi uzlabots 
ceļa segums ir komfortablāks 
braukšanai, neput, kā arī šā-
diem ceļiem nav nepieciešams 
veikt greiderēšanu, atšķirībā no 
grants segumiem. 

Minētie darbi tiek finansēti 
no valsts budžeta, tos veic SIA 
“Saldus ceļinieks”, un plānots 
būvdarbus pabeigt š.g. oktobrī. 
Ceļa posmā, kur notiek būvdarbi, 
noteikts ātruma ierobežojums 
50 km/h un 70 km/h. 

2020. gada 1. septembrī:

Raiskums – 8.10
Brīnumi – 8.15
Vētras – 8.17
Palejas – 8.35
Strīķi – 8.45
Billes – 8.52
Vējkrogs – 9.00
Vītautas – 9.10
Kūdums – 9.20
Auciema skola – 9.30
Katrīnas – 9.35
Purmaļi – 9.40
Stalbes vidusskola – 9.50

Pārgaujas novada 
pašvaldības 
skolēnu autobusa 
maršruts un laika 
grafiks

2020./2021. mācību gada 
mācību dienās

Raiskums – 6.40
Brīnumi – 6.43
Vētras – 6.45
Palejas – 7.05
Strīķi – 7.13
Billes – 7.20
Vējkrogs – 7.25
Vītautas – 7.30
Kūdums – 7.35
Katrīnas – 7.40
Auciema skola – 7.45
Pagrieziens uz Vārnēniem – 7.58
Mucenieki – 8.03
Stalbes pamatskola – 8.10.

Informējam, ka A/S “Cata” izpildīto maršrutu Nr. 5605 Cēsis–
Daibe–Stalbe, Nr. 6250 Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis, Nr. 6491 Cē-
sis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis, Nr. 6280 Cēsis–Straupe, Nr. 6280 
Cēsis– Straupe kustības maršruts un laika grafiks vēl tiek pre-
cizēts. Tas tiks ievietos pašvaldības informatīvā izdevuma “Pār-
gaujas Novada Vēstis” septembra numurā, kā arī Pārgaujas no-
vada mājaslapā www.pargaujasnovads.lv. 

Tiek papildināti zivju 
resursi Raiskuma ezerā

nošanai Sārumezerā, savukārt 
Raiskuma ezerā ar Pārgaujas 
novadā dzīvojošo uzņēmēju ini-
ciatīvu un atbalstu š.g. augustā 
tika noorganizēta zivju resursu 
papildināšana, ielaižot desmit 
tūkstošus zandartu mazuļus, ku-
rus piegādāja Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskā institūta “BIOR” zivju 
audzētava “Tome”.  

Pārgaujas novada pašval-
dība izsaka īpašu pateicību 
personām, kuras ar savu atbal-
stu rūpējas par novada ūdeņu 
ilgtspējīgu attīstību, jo arī zivju 
resursu atjaunošana ir solis kā 
radīt daudzveidīgāku vidi, kurā 
paši dzīvojam. Vēlamies atgādi-
nāt un aicināt ikvienu izturēties 
pret dabu un tās resursiem ar 
cieņu, kā arī makšķerniekiem 
lomos nepaturēt zivis, kuras nav 
atļauts paturēt to nārsta laikā, 
kā arī ievērot noteikto paturamo 
zivju daudzumu un to izmēra li-
mitus. Uzsāktie ceļa pārbūves darbi. Foto: Iluta Beķere Zivju resursu papildināšana Raiskuma ezerā. Foto: Agris Ķesa

http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Saistosie_noteikumi/2019/SN_DK_publ_.docx
http://www.pargaujasnovads.lv
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Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore

Šovasar vairāk nekā iepriekšējos gados 
novadnieki un Latvijas iedzīvotāji izvēlas 
savai atpūtai vietējos tūrisma objektus. 
Lai vieglāk orientēties un atrast iecerēto 
apskates vai atpūtas vietu, vai naktsmā-
jas, Stalbē pie autobusa pieturas Pārgau-
jas novada pašvaldība ir novietojusi karti, 

Turpinājums no 1. lpp. 

Tāpat arī Lielstraupes pilī tika atklāta 
tēlnieka Matiasa Jansona un gleznotāju 
Signes Vanadziņas un Riharda Delvera 
košo darbu izstāde, kas apmeklētājiem 
pieejama vēl līdz 29. augustam. Lielstrau-
pes pils terasē notika arī grupas “Pisang 
Ambon” koncerts. Grupas līderis Matiass
Jansons skaidroja, ka tās nosaukums bieži 
vien cilvēkos rada izbrīnu, bet, lai nebūtu 
nekādu pārpratumu, mākslinieks pastās-
tīja, ka Pisang ir kalnu virsotne Nepālā, 
kā arī Pisang Ambon ir stipra alkoholiska 
dzēriena nosaukums. Baudot lielisko at-
mosfēru, apstiprinājās tas, ka Lielstrau-
pes pils pagalms ir lieliska vieta koncer-
tiem. 

Mazstraupes pilī norisinājās pasākums 
par godu Straupes pamatskolas 90 gadu 
jubilejai. Šajā vasarā plānots bija arī ab-

solventu salidojums, kas notika Pārgaujas 
novada svētku ietvaros citādā formātā 
– skolas telpas bija atvērtas ikvienam – 
absolventiem, bijušiem skolotājiem, dar-
biniekiem, jebkuram inte resentam. Ap-
meklētājiem tika piedāvāta iespēja brīvā 
atmosfērā izstaigāt skolas ēku un parku, 
satikties ar skolotājiem, kā arī aplūkot 
skolu fotogrāfijās un video. 

Savukārt Straupes estrādē pēcpus-
dienā ar muzikālu izrādi bērniem priecēja 
Supermeitenes no Kašera sapņu fabrikas, 
kuras parūpējās par to, lai nevienam no-
vada svētku apmeklētājam netrūktu ener-
ģijas. Pēc supermeiteņu uzstāšanās pie 
svētku apmeklētājiem ieradās spēkavīri, 
demonstrējot savu spēku un cilājot dažā-
dus smagus priekšmetus. Tāpat arī tika iz-
aicināti Pārgaujas novada spēcīgākie vīri, 
kuru uzdevums bija pacelt apmēram 65 
kg smagu baļķi. Tie, kuriem tas izdevās, 

Satikties Pārgaujas novada svētkos

varēja iegūt spēkavīru pasniegtas balvas. 
Spēka demonstrējumiem sekoja bigbenda 
“Cēsis” koncerts, kas izpildot dažādas pa-
zīstamas melodijas, radīja ļoti svinīgu no-
skaņu. Pēc stundas pārtraukuma Strau-
pes estrādē sākās apmeklētāju ierašanās 
uz dienas, iespējams, gaidītāko notikumu 
– Intara Busuļa un Abonementa orķestra 
koncertu. Pirms koncerta klātesošos uz-
runāja Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents, sveicot visus 
Pārgaujas novada svētkos. Apmeklētāji I. 
Busuli un Abonementa orķestri sagaidīja 
ar ovācijām. Tikpat skaļi skatītāju aplausi 
skanēja pēc katras dziesmas. Pēc kon-
certa Pārgaujas novada svētki turpinājās 
ar koncertballi grupas “Mākoņstūmēji” 
izpildījumā. Vakara kulminācijā bija ska-
tāms svētku salūts. 

Pārgaujas novada svētku izskaņā, 2.au-

Karte novada 
apceļotājiem

kurā redzami nozīmīgākie dabas un tū-
risma objekti, ceļi, kā arī minēta tūrisma 
kontaktinformācija mūsu novadā.  

Savukārt pašvaldības izdotās tūrisma 
kartes papīra formātā ir pieejamas Rais-
kumā kempingā “Apaļkalns”, Plācī (Strau-
pes pagasta pārvaldē un veikalā “Sena 
Hanza”), Straupē (Lielstraupes pilī, Pi-
ķieru namiņā un kafejnīcā “Zem ozola”).

gusta pēcpusdienā, Raiskuma estrādē no-
risinājās grupas “Turaidas roze” koncerts. 
Grupas solists Uģis Roze izsacīja prieku 
un atzinīgi novērtēja Pārgaujas novada 
sakopto vidi un skaisto apkārtni, savukārt 
soliste Olga Rajecka sūtīja sveicienus to 
bērnu vecākiem, kuri atradās koncerta 
skatītāju rindās, un, kuru bērni kādreiz 
piedalījušies vokālistu konkursā “Olgas 
disenīte”. Koncertā izskanēja populārākās 
grupas “Turaidas Roze” izpildītās kompo-
nista Imanta Kalniņa dziesma. 

Pārgaujas novada pašvaldība saka 
lielu paldies ikvienam, kurš palīdzēja tapt 
Pārgaujas novada svētkiem skaistiem un 
sirsnīgiem. Īpašs paldies 27. bataljona ze-
messargiem par kārtības uzraudzīšanu. 
Paldies pasākumu apmeklētājiem – bija 
patiesi liels prieks atkal satikties!

Ekskursija Lielstraupes pilī. Foto: Iluta Beķere Bigbends “Cēsis” Straupes estrādē. Foto: Iluta Beķere

Grupas “Turaidas roze” koncerts Raiskuma estrādē. 
Foto: Iluta Beķere Spēka vrīru šovs. Foto: Iluta Beķere Intara Busuļa koncerts Straupes estrādē. Foto: Iluta Beķere

Foto: Iluta Beķere
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Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā “Daibe” 
(RAAC “Daibe”) SIA “ZAAO Ener-
ģija”, sadarbojoties ar vietējiem 
uzņēmējiem, nodrošina efektī-
vāku lietderīgās siltumenerģijas 
izmantošanu vasaras periodā. 

Atjaunojamie energoresursi 
uzņēmēju produktu sagatavošanā

Jau kopš 2009. gada RAAC 
“Daibe” tiek savākta poligona 
biogāze, kas rodas sadzīves at-
kritumu noglabāšanas rezultātā. 
No poligona gāzes tiek ražota 

elektroenerģija un siltumener-
ģija, kura apkures periodā tiek 
izmantota RAAC “Daibe” ēku un 
iekāru, tai skaitā Dabas un teh-
noloģiju parka “URDA” apsildei. 
Vasaras periodā, kad siltumener-
ģijas pašpatēriņš telpu apsildei 
nav nepieciešams, tiek meklēti 
risinājumi efektīvam atjauno-

jamo energoresursu patēriņam.  
Kopš 2019. gada RAAC 

“Daibe” tiek darbinātas beram-
kravu žāvēšanas iekārtas šķel-
das un malkas žāvēšanai. Vasarā 
iespējams aptuveni 40% mitru 
malku septiņu dienu laikā izžā-
vēt līdz aptuveni 10% mitruma. 
Šovasar ir uzsākta sadarbība ar 

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Pļa-
viņa”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 
4282 004 0470, ar kopējo platību 3,01 ha, pārdošanai. Nekusta-
mais īpašums ir reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas noda-
lījumā ar Nr. 100000599039.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 7200,00, dro-
šības nauda EUR 720,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais 
izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020. gada 3. septembrī 
plkst. 12.00, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašval-
dības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izso-
les.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā:
AS „SEB banka”,  kods UNLALV2X, 
konta Nr. LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos 
nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada paš-
valdībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu 
apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko 
parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 
2020. gada 2. septembra plkst.12.00. 

Tāpat arī Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko 
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma 
“Mālenderi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra nu-
murs 4274 011 0232, ar kopējo platību 10,33 ha, pārdošanai. Ne-
kustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā ar Nr. 100000177368.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 21700,00, dro-
šības nauda EUR 2170,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais 
izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 3.septembrī 
plkst.12.30, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašval-
dības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izso-
les.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: 
AS „SEB banka”,  kods UNLALV2X, 

konta Nr. LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos 

nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada paš-
valdībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu 
apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko 
parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 
2020. gada 2. septembra plkst.12.00. 

Vairāk informācijas par izsolēm:
Rudīte Vasile, īpašumu komisijas sekretāre
Tālr. 29464946

Pašvaldībai 
piederošo 
nekustamo 
īpašumu izsoles

Rudīte Vasile

Jūlija vidū vēsturiskajā Strau-
pes Zirgu pastā, kultūrvēsturiskā 
vidē, notika plašs pasākums – 
4. Latvijas Vīndaru svētki, uz ku-
riem pulcējās lielākā daļa Latvi-
jas vīndaru, piedāvājot nobaudīt 
augļu, ogu un ziedu vīnu daudz-
veidīgās garšas. 

Ideju par Latvijas mēroga vī-
ndaru svētkiem pirms četriem 
gadiem radīja Straupes lauku la-
bumu tirdziņa rīkotāji, kuri vēlē-
jās papildināt tirdziņa piedāvāto 
vietējo produktu klāstu ar vietē-
jiem vīniem. Latvijas vīna darinā-
šanai ir senas tradīcijas un tās ir 
pārliecinošs mūsu nemateriālais 
kultūras mantojums. Tāpēc jau sā-
kotnēji rīkotāji svētkiem izvirzīja 
augstāku virsuzdevumu – ne tikai 
parādīt vīna darināšanas pras-
mes, bet arī turpināt tās izkopt 
augstākā, profesionālā pakāpē – 
lai vīndaru radītais produkts ie-
gūtu atzinību ne tikai atsevišķu 
vīna pārzinātāju vidū, bet tiktu ar 
lepnumu piedāvāts visos Latvijas 
restorānos.  

Šogad svētki tika veidoti sa-
darbībā ar Latvijas Vīnkopju un 
vīndaru biedrību, un pasākuma 
viesiem bija iespēja tikties ar 

pieredzes bagātākajiem vīnda-
riem, kas apvienojušies projektā 
“Latvijas vīna tūre” (www.latvi-
jasvinature.lv). Pasākuma uzma-
nības centrā bija Latvijas vīnu 
un ēdienu saderības vērtēšana, 
kas bija nopietnāka nekā jebkad. 
Īpašus ēdienus svētkiem gatavoja  
“Slow Food Latvija šefpavāru 
alianses” biedri Juris Pētersons 
(viesnīcas “Villa Santa” resto-
rāns), Ingmārs Ladigs (“Re’chef 
virtuve”), Ēriks Dreibants (Pavāru 
māja Līgatnē) un Renārs Purma-
lis (restorāns “Buržujs”). Ēdiena 
un vīnu “sapārošanas” ekspertu 

Svētki vīndaru amata prasmei

Pārgaujas novada ķiploku audzē-
tājiem ražas žāvēšanai un ātrākai 
realizēšanai. “ZAAO Enerģija” žā-
vēšanas kapacitāte ir divi beram-
kravu konteineri, katrs ar 35 m3 
tilpumu. 

“ZAAO Enerģija” ir atvērta sa-
darbībai arī citiem Ziemeļvidze-
mes uzņēmējiem. Interesentiem 
jāvēršas RAAC “Daibe” pie atbil-
dīgajiem speciālistiem.

SIA “ZAAO Enerģija” dibinā-
tājs un kapitāla daļu turētājs 
ir pašvaldību atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums SIA 
“ZAAO”. “ZAAO Enerģija” darbī-
bas mērķis ir inovatīvu projektu 
īstenošana, kas saistīta ar atjau-
nojamās enerģijas (elektroener-
ģijas, siltumenerģijas) ražošanas 
no atkritumu pārstrādes pro-
duktiem – biomasas un biogāzes.

vidū bija Latvijas vadošie vīnziņi 
Jānis Kaļķis un Agnese Gintere, kā 
arī pazīstamais šefpavārs Māris 
Jansons.

Pasākumu vadīja žurnāliste 
Una Ulme, svētku muzikālo gai-
sotni veidoja “Cafe Rīga kvartets”, 
kas izpildīja populāru džeza ins-
trumentālo mūziku. 

Svētku viesiem atraktīvākā pa-
sākuma daļa, iespējams, bija jaunā 
vīna darināšana – ikviens bija ai-
cināts ņemt līdzi augļus un ogas 
un likt tās vienā mucā. Pēc tam 
ar aplausiem tika sagaidīta  ”Aijas  
kūku” vadītāja Kitija Dzērve, kura 
mūzikas pavadībā ar kājām veica 
ogu mīcīšanas rituālu. 

Jau tradicionāli  vīndaru svēt-
kos netika izmantotas ne plastma-
sas, ne papīra glāzes – dzērieni 
tiek pildīti tikai stikla glāzēs, ko 
varēja iegādāties pie ieejas. Savu-
kārt tie, kas bija saglabājuši glāzi 
un glāžu turētāju no iepriekšē-
jiem svētkiem, varēja droši ņemt 
to līdzi.  

Pasākumam bija plašs skanē-
jums dažādos Latvijas mēroga 
medijos. Nozīmīgs bija Pārgaujas 
novada pašvaldības finansiālais 
un informatīvais atbalsts, lai tik 
plaši svētki noritētu organizēti, 
kva litatīvi un mūsu vietējā terito-
rija iegūtu lielāku atpazīstamību 
Latvijā un ārpus tās. 

Foto:  Ingars Tenis

Foto:  Ingars Tenis Foto:  Elīna Andersone

Publicitātes foto.

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

5. un 6. augustā Mednieku 
apmācību un atpūtas bāzē “Mār-
kulīči” notika trešais Pārgaujas 
novada jauniešu saliedēšanās 
pasākums “Lauzt robežas”, kura 
mērķis arī šogad bija uzlabot 
jauniešu savstarpējās attiecības, 
veicināt komunikāciju, kā arī 
motivēt uz aktīvāku darbošanos 
un diskutēt par jauniešiem aktu-
ālām tēmām. 

Pasākums jau kļuvis par gai-
dītu notikumu Pārgaujas novada 
jauniešu vidū. Par to liecina tas, 
ka “Lauzt robežas” pirmajos no-
rises gados jaunie cilvēki bija 
īpaši jāuzrunā dalībai tajā, taču 
šogad, jauniešiem iepriekš pie-
sakoties, ierobežotais pasākuma 
dalībnieku skaits tika sasniegts 
apmēram nedēļas laikā. Šī gada 
Pārgaujas novada jauniešu sa-
liedēšanās pasākums “Lauzt 
robežas” uzskatāms par īpašu, 
ne tikai tāpēc, ka par to lielu 
interesei izrādījusi vietējā jau-
natne, bet tādēļ, ka pirmo reizi 
pasākumā tika uzņemti viesi - 
jaunieši un jaunatnes darbinieki 
no Alojas novada un Jūrmalas, 
tādejādi veicinot labās pieredzes 
apmaiņu, kā arī jaunu sadarbību 
un sadraudzību veidošanu. Ko-
pumā “Lauzt robežas” piedalījās 
teju 40 jaunieši. Ideja par šāda 
veida sadarbību radās jaunatnes 
darbinieku semināros un piere-
dzes apmaiņā. 

Pasākuma pirmajā dienā gal-
venais uzdevums bija iepazīties 
un uzzināt ko vairāk citam par 
citu. Izspēlējot vairākas iepazī-
šanās spēles, bija nepieciešama 
vien apmēram stunda, lai jau-
nieši sadraudzētos, un, skatoties 
no malas, nevarēja manīt, ka 
vairums vienaudžu pirms brīža 
cits citu satika pirmo reizi dzīvē. 
Par iepazīšanās aktivitātēm 
parūpējās Pārgaujas un Alojas 
novada jaunatnes lietu speciā-
listes. Turpinājumā Jūrmalas 
jaunatnes iniciatīvu centra jau-
natnes darbinieces pasākuma 
dalībniekiem bija sagatavojušas 
vairākus jautrus un dinamiskus 
komandu saliedēšanas uzdevu-

mus. Arī šogad pasākumā vieso-
jās pārsteiguma viesis. Šoreiz tas 
bija “RadioTev” ētera balss, pa-
sākumu vadītājs, sociālo mediju 
video satura radītājs, bet kā pats 
sevi dēvē – vienkāršs latgalie-
tis – Lauris Zalāns. Jaunietis pa-
stāstīja pasākuma dalībniekiem 
par saviem sapņiem, par grūto 
ceļu uz to sasniegšanu, kā arī 
rosināja jaunos cilvēkus nebai-
dīties savas ieceres izteikt skaļi, 
jo kāds noteikti var sadzirdēt. 
L. Zalāns pastāstīja par sociālo 
mediju lomu viņa karjerā, kā arī 
aicināja jauniešus novērtēt to 
sniegtās iespējas. Pirmās dienas 
noslēgumā norisinājās vakara 
aktivitātes – tika organizēta mini 
popiela, dziesmas pie uguns-
kura, lomu spēle “Mafija”. 

Otrā Pārgaujas novada jau-
niešu saliedēšanās pasākuma 
“Lauzt robežas” diena allaž ir 

Aizvadīts trešais Pārgaujas novada jauniešu 
saliedēšanās pasākums “Lauzt robežas” 

tā atbildīgākā – ar jauniešiem 
strādā komandu saliedēšanās 
treneri. Šoreiz šī atbildība tika 
uzticēta biedrības “Atklāj sevi” 
treneriem, kuri, uzdodot sarež-
ģītus uzdevumus, pārbaudīja 
jauniešu komunikācijas spējas, 

spēju darboties komandā, kā arī 
darboties krīzes situācijās un 
reaģēt uz problēmām, meklējot 
tām piemērotākos risinājumus. 
Tāpat arī jaunieši tika izaicināti 
kā personības, rosinot tos izteikt 
savu viedokli un apzināties sa-

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

Jūlija beigās Pārgaujas no-
vada pašvaldība saņēma Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūras lēmumu par maijā 
programmā “Eiropas solidaritā-
tes korpuss” iesniegtā projekta 
pieteikuma “Pārgaujas novada 
jauniešu un sabiedrības medij-
pratības un digitālo prasmju 
veicināšana “Medijpratēja for-
mula”” apstiprināšanu. 

Projekta īstenošana tiks uz-
sākta 2020. gada septembrī un 
ilgs 7 mēnešus. Īstenojot šo pro-
jektu, jaunieši vēlas vērst sabied-
rības uzmanību medijpratības 
jautājumu nozīmei, veidojot Pār-
gaujas novada vietējo kopienu 
atbildīgāku, labāk sagatavotāku 
un spējīgāku domāt kritiski, kā 

Pārgaujas novada jaunieši 
īstenos projektu, lai veicinātu 
medijpratības prasmes

arī analizēt pieejamo informā-
ciju un orientēties mediju pa-
saulē. Plānots, ka projekta ietva-
ros notiks piecas darbnīcas par 
dažādām medijpratības kompo-
nentēm – mūsdienu mediju vide, 
kritiskā domāšana, ietekmējošā 
komunikācija un faktu pārbaudī-
šana, tiešsaistes, sociālo mediju 
vide un datu drošība, vizuālā ko-
munikācija un satura radīšana. 
Darbnīcu vadīšanai tiks piesais-
tīti minēto nozaru speciālisti. 
Projekta rezultātā jaunieši, tā 
dalībnieki, veidos informatīvu 
materiālu par medijpratības 
komponentēm un būtiskāko, lai 
ikviens spētu vadīties un neap-
jukt mūsdienās tik plašajā infor-
mācijas apjomā. 

Projekts atbalstīts, piešķi-
rot tam finansējumu 3500 EUR 
apmērā, un, lai to īstenotu, nav 
nepieciešams pašvaldības līdzfi-
nansējums. Iesaistīties projekta 

aktivitātēs varēs jebkurš inte-
resents. Aicinām sekot projekta 
aktualitātēm Pārgaujas novada 
pašvaldības un Pārgaujas novada 
jauniešu sociālo mediju profi-
los – Facebook un Instagram. 

Projekts “Pārgaujas novada 
jauniešu un sabiedrības medij-
pratības un digitālo prasmju 
veicināšana “Medijpratēja for-
mula”” tiek finansēts ar Eiropas 
Komisijas Eiropas Solidaritātes 
korpusa, kuru Latvijā admi-
nistrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu. 

vas spējas, vēlmes un prasmes. 
Dienas noslēgumā, pasā-

kuma dalībniekiem atvadoties, 
izskanēja sirsnīgi pateicības 
vārdi un vēlme tikties turpmāk. 
Pasākuma laikā pie jauniešiem 
viesojās arī Pārgaujas novada 
priekšsēdētājs Hardijs Vents, 
kurš uzsvēra Pārgaujas novada 
pašvaldības jau veiksmīgo sa-
darbību gan ar Alojas, gan Jūr-
malas pašvaldībām, un novēlēja 
nākotnē turpināt tik veiksmīgi 
iesākto sadarbību arī jaunatnes 
jomā, īstenojot kopīgus projek-
tus un pasākumus. 

Paldies Pārgaujas novada 
jauniešiem, Alojas novada jau-
natnes lietu speciālistei Montai 
Melderei un viņas jauniešu ko-
mandai, kā arī Jūrmalas jaunat-
nes iniciatīvu centra jaunatnes 
darbiniecēm Anitai Bāliņai un 
Laurai Lazdānei, un Jūrmalas 
jauniešu komandai par aktīvo 
iesaisti, par patieso, sirsnīgo, 
draudzīgo un jautro noskaņo-
jumu divu dienu garumā! Pal-
dies arī Laurim Zalānam par vel-
tīto laiku un iedvesmošanu, kā 
arī biedrības “Atklāj sevi” trene-
riem Miķelim Resnim, Artūram 
Gailītim un Diānai Lismanei par 
tik nozīmīgajiem komandu salie-
dēšanās uzdevumiem, to anali-
zēšanu. Paldies arī “Mārkulīču” 
saimniekiem par uzņemšanu un 
Ivetai Kazerovskai, kas rūpējās 
par gardām maltītēm. 

Arī turpmāk strādāsim, lai 
iesāktā sadarbība un draudzība 
turpinātos un attīstītos. 

Pasākuma fotogalerija pie-
ejama šeit: https://photos.app.
goo.gl/5JjB3LBBZJ3r8PtDA 

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Līdzfinansē Eiropas
Savienības Eiropas 
Solidaritātes korpuss

Pasākuma dalībnieki iepazīst cits citu. Foto: Iluta Beķere

Visas drošības prasības tika 
ņemtas vērā. Foto: Iluta Beķere

Aktivitātes biedrības “Atklāj sevi” komandu saliedēšanās treneru 
vadībā. Foto: Iluta Beķere

Komandas darbā atbalsts ir ļoti svarīgs! Foto: Iluta Beķere

https://photos.app.goo.gl/5JjB3LBBZJ3r8PtDA
https://photos.app.goo.gl/5JjB3LBBZJ3r8PtDA
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Tikšanās jūlija vidū īpaši aizraujoša, jo 
Gaujas Nacionālā parka Jaunie Reindžeri 
nebija tikušies kopš ziemas brīvlaika. Pār-
gājiens pa gravām un nogāzēm bagāto Si-
guldas apkārtni. Lai sasniegtu galamērķi 
– Pēteralu, pa ceļam divi uzdevumi –foto-
orientēšanās un labais darbs – apkārtnes 
sakopšana. Vakarā došanās uz Māra Anša 
Mitrevica ceļveža-albuma ‘’No Elkas kalna 
līdz jūrai’’ stāstu vakaru. Pasākumā svarīgi 
uzzināt ko jaunu, tāpēc logo viktorīna par 

Latvijas nacionālajiem parkiem un rezer-
vātiem. Piedalījās Roberts Briška.

4.–6. augustā pasākums Rāznas Na-
cionālā parka teritorijā ar praktiskām 
aktivitātēm un neformālo izglītību, vei-
cinot jauniešu interesi par dabu un tās 
aizsardzību – šoreiz siena talka, niedru 
pļaušana Ežezerā, orientēšanās spēles, 
ekskursijas uz Lielo Liepu kalnu, Mākoņ-
kalnu, Andrupenes lauku sētas piedzīvo-
jums. Sižetu par nometni filmēja Latgales 
Reģionālā TV. Piedalījās Roberts Briška 
un Annija Alksne.

Jauno Reindžeru 
aktivitātēs piedalās 
Straupes pamatskolas 
skolēni

Mēslošana mežos 
un atpūtas vietās pie 
ūdenstilpēm joprojām 
aktuāla problēma
Agris Ķesa,
vides aizsardzības inspektors

Viena no Pārgaujas novada pašvaldība 
prioritātēm ir tīra un sakopta vide. Tieši 
tāpēc pašvaldība jau vairākkārt ir infor-
mējusi par mēslošanu mežos un atpūtas 
vietās pie ūdenstilpēm, kā arī par to, ka 
mēslošana dabā ir sodāma rīcība. 

Saprotams, ka vasaras laikā cilvēki tie-
cas pavadīt laiku un atpūsties dabā un pie 
ūdenstilpēm, taču ne vienmēr atpūtnieku 
rīcība ir atbildīga pret apkārtējo vidi. Do-
mājot par cilvēku ērtībām, pie vairākām 
ūdenstilpēm, tajā skaitā pie Auciema 
ezera, pašvaldība ir labiekārtojusi atpū-
tas vietas, uzstādot galdus un soliņus, 
taču apsekojot šīs vietas, ir konstatēts, ka 
joprojām ir sabiedrības daļa, kas pēc at-
pūtas aiz sevis nenokopj, izmētājot tukšās 
pudeles, papīrus, izsmēķus, stikla lauskas 
un citus atkritumus. Tāpat arī tiek bojāti 
uzstādītie galdi un soli, dedzinot tos. 

Dabas aizsardzības pārvaldes kampa-
ņas ietvaros Pārgaujas novadā uzstādītas 
informatīvās zīmes ar moto “Dabā ejot. 
Ko atnesi, to aiznes” ar mērķi – mainīt sa-
biedrības priekšstatu un uzvedību, uztu-
roties dabā. Pārgaujas novada pašvaldība 

atgādina, ka dabā atkritumiem vietas nav 
un tīša atkritumu izgāšana un mēslošana, 
kā arī infrastruktūras bojāšana ir sodāma 
rīcība. Par šādu pārkāpumu izdarīšanu 
piemērojama administratīvā atbildība. 

Aicinām ikvienu izturēties ar cieņu 
pret dabu un nepalikt vienaldzīgiem, ja 
tiek manītas nekārtības un šāda veida 
pārkāpumi. Lūdzam nekavējoties ziņot 
Pārgaujas novada vides aiz sardzības in-
spektoram vai Pār gaujas novada pašval-
dības policijai. Ja ir iespējams, lūdzam 
veikt foto fiksācijas, lai vainīgās personas 
varētu saukt pie atbildības, jo mežiem, 
atpūtas vietām jābūt tīrām, drošām gan 
cilvēkiem, gan arī meža dzīvniekiem. 

Atpūtnieku atstātie atkritumi atpūtas 
vietā pie Auciema ezera. Foto: Agris Ķesa
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Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rī-
kotais ikgadējais gadatirgus šogad atzīmētu 
jau 50. jubilejas sezonu, taču pulcēšanās iero-
bežojumu dēļ gadatirgus norise tika pārcelta 
uz 2021. gadu. Lai nodrošinātu pircējiem no 
Latvijas un ārzemēm iespēju iegādāties vietējo 
amatnieku un mājražotāju preces un tirgotā-
jiem pārdot jau saražoto, ar Luminor bankas 
iniciatīvu un atbalstu ir izveidots tirgošanās 
portāls www.egadatirgus.lv

Gunta Velpa ar aušanu nodarbojas jau 20 ga-
dus, cenšoties popularizēt vienu no vecākajiem 
rokdarbu veidiem Latvijā. “Esmu izveidojusi 
savu uzņēmumu – Atspole, un līdz šim pircēji 
galvenokārt bijuši ārzemju tūristi, kas manus 
darbus aizveduši līdzi uz mājām kā suvenīrus 
no Latvijas. Priecājos, ka ir tapis egadatirgus.
lv, kas kalpos kā papildu veids, kā iegūt vairāk 
klientu Latvijā un arī ārpus valsts robežām.” 

Šobrīd egadatirgus.lv reģistrējušies jau vai-
rāk nekā 130 amatnieku un mājražotāju no 
visas Latvijas. Produkti ir izvietoti vairākās ka-
tegorijās – keramika; koks un tāss, tekstils; ro-
taļlietas; metāls; rotas; āda; stikls un pārtika un 
dzērieni, no kurām pārstāvētākās šobrīd ir tek-
stils, rotas un koka izstrādājumi.  Visvairāk tir-
gotāju pieteikušies no Rīgas un apkārtnes (50 
%), Vidzemes (17 %), Zemgales (12 %),  Latga-
les (11 %) un Kurzemes (10 %).

“Atskārstot, ka šogad lielie amatnieku svētki 
nevar noritēt kā ierasts, vēlējāmies tomēr šo 
gadu Latvijas amatniecības vēsturē atzīmēt kā 
būtisku, jo rūpes par savējiem un nepiecieša-
mība izcel un lolot vietējos darinājumus ir tikai 
augusi. Arī šajā on-line Gadatirgū piedalīsies 
amatnieki un mājražotāji, kuri sevi ir pierādī-
juši. Esam ļoti priecīgi par lielo amatnieku un 

mājražotāju atsaucību un interesi pircējus sa-
stapt arī virtuāli. Pateicoties viņiem, Latvijas 
amatniecība un mājražošanas tradīcijas tiek 
uzturētas dzīvas, jo tikai tā varam saglabāt šo 
nozīmīgo kultūras mantojumu. Mēs atšķirībā 
no daudzām tautām varam būt lepni, ka mums 
patiešām ir izdevies saglabāt to, kas daudziem 
jau zudis, stāsta Kristīne Kūla, Brīvdabas mu-
zeja direktora vietniece. 

Interesi par egadatirgus.lv jo īpaši jau iz-
rādījuši tautieši ārzemēs, tāpēc par projekta 
lieldraugu kļuvis DPD Latvija, kas palīdzēs ie-
gādātajiem darinājumiem ātri un droši nonākt 
pie pircējiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. 

“Mēs iestājamies par Latvijas vērtībām, 
tādēļ jūtamies pagodināti būt daļa no šī gran-
diozā projekta! Cik zīmīgi, ka tieši 50. gadatir-
gus sezona iesākas jaunā formā – tiešsaistē, 
tādējādi esam atvēruši jaunu lappusi mūsu vēs-
tures mantojuma grāmatā. Lai atbalstītu vietē-
jos amatniekus un stiprinātu saikni starp tau-
tiešiem Latvijā un ārzemēs, esam sagatavojuši 
īpašu sadarbības piedāvājumu egadatirgus.lv 
amatniekiem un aicinām visus pircējus izman-
tot iespēju iegādātās preces un dāvanas saņemt 
ar DPD starpniecību”,  saka Jānis Grants, DPD 
Latvija valdes priekšsēdētājs. 

Tirgošanās portāls www.egadatirgus.lv dar-
bojas kā e-katalogs, kurā pircēji no Latvijas un 
citām valstīm var ērti aplūkot piedāvājumu un 
sazināties ar meistariem, lai iegādātos izvēlētās 
preces.

Papildu informācija:
Inese Kronberga, Luminor sabiedrisko 

attiecību vadītāja
Tālr. 29215409, e-pasts: 
Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Brīvdabas muzeja gadatirgus 
uzsāk darbu tiešsaistē
www.egadatirgus.lv 

Seminārs Cēsīs 
par digitāliem 
rīkiem un 
auditorijas 
sasniegšanu 
Vidzemes NVO

Lai veicinātu savas nevalstis-
kās organizācijas (NVO) atpazīs-
tamību un efektivizētu tās ikdie-
nas darbību, Cēsu un to apkārtējo 
novadu NVO un neformālo grupu 
pārstāvji tiek aicināti uz seminā-
riem “Kā sasniegt vēlamo audi-
toriju Facebook un e-pastā” un 
“Noderīgi digitālie rīki NVO ikdie-
nai”. Semināri notiks piektdienā, 
21. augustā, Cēsu Valsts ģimnāzijā 
(Leona Paegles iela 1), to rīko Val-
mieras novada fonds ar Kultūras 
ministrijas atbalstu. 

Semināru laikā tiks aplūkots, kā 
uzstādīt un pārvaldīt Facebook lapu 
un izveidot apmaksātu reklāmu, kā 
veik smīgi sagatavot publikācijas 
tek stu un vizuālo noformējumu. 
Lai sa sniegtu vēlamo auditoriju, 
tiks ap ska tītas “Mailchimp” 
e-pasta servisa priekš rocības, kā 
arī produktivitātes rīki Clockify, 
Google kalendārs, Microsoft Teams, 
Google Groups. Tā ir iespēja NVO 
aktīvistiem uzlabot organizācijas 
sociālo tīklu publicitātes kvalitāti, 
apgūt jaunus rīkus ikdienas 
darbam un gūt atbildes uz sev 
interesējošajiem jautājumiem. 

Seminārus vadīs digitālo rīku 
entuziasts Artis Krists Mednis, 
kurš iepriekš minētos rīkus ir iz-
mantojis savā ikdienā, vairāku 
gadu garumā vadot projektus un 
kārtojot lietvedības un grāmatve-
dības procesus tādās biedrībās kā 
“Latvijas Lauku forums”, “Sansusī”, 
“Valmiermuižas kultūras biedrībā, 
“VirziensA”, kā arī nodibinājumā 
“Valmieras novada fonds”. Līdz 

šim Arta vadītās tiešsaistes no-
darbības dalībnieki atzinuši par 
vērtīgām, atklājot sev noderīgus 
instrumentus ikdienas uzdevumu 
ātrākai, precīzākai un efektīvākai 
paveikšanai.

Lai jaunās zināšanas tiktu apgū-
tas veiksmīgi, semināru dalībnieki 
praktiski līdzdarbosies jauno zi-
nāšanu apguvē. Savukārt mēneša 
garumā pēc apmeklētās nodar-
bības dalībniekiem būs pieejams 
atbalsts tiešsaistes konsultāciju 
formā ar semināra organizatoriem 
apgūto semināra tēmu nostiprinā-
šanā.

Augustā Valmieras novada 
fonds organizē četrus seminārus 
Vidzemes NVO par digitālo rīku 
un datu apstrādes programma-
tūras izmantošanu – Naukšēnos 
(17.08), Smiltenē (19.08), Gulbenē 
(20.08) un Cēsīs (21.08). Papildus 
informācija par tiem atrodama re-
ģistrācijas anketā. 

Semināru vietu skaits ir iero-
bežots, tāpēc aicinām semināriem 
reģistrēties tiešsaistē ej.uz/NVO-
2020VIDZ/. Tā kā tiks aplūkoti da-
žādi digitālie rīki un programmas, 
semināri notiks telpās, kas aprī-
kotas ar pieejamiem datoriem. Ja 
semināra dalībnieks jūtas komfor-
tablāk, strādājot uz sava personīgā 
datora, aicinām to ņemt līdzi uz 
semināru! Kontakti jautājumu vai 
neskaidrību gadījumā: samanta.
berga@vnf.lv; 26035182. 

Informāciju sagatavoja:
Samanta Berga, 

Valmieras novada fonds

http://www.egadatirgus.lv
https://egadatirgus.lv/
http://www.egadatirgus.lv
https://ej.uz/NVO2020VIDZ
https://ej.uz/NVO2020VIDZ
mailto:samanta.berga@vnf.lv
mailto:samanta.berga@vnf.lv
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Straupes zirgu pastā
6. un 20. septembrī

Hanzas
tirgus
pie Straupes
pienotavas

13. un 27. septembrī

www.tirdzinsplacis.lv

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.

Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo vecā mājā ar lielu, aizlaistu 
dārzu, ierodas jaunais uzņēmējs Kārlis, kurš vēlas nopirkt māju, taču 
Armands tam nepiekrīt. Armanda dārzs ir lieliska vieta, kur spēlēties 
bērnu četrotnei par spīti tam, ka Armands regulāri cenšas bērnus 
padzīt no dārza. Viss izmainās bērnu un Armanda starpā, kad bērni 
uzzina, ka Kārlis ar saviem padotajiem vēlas pārņemt dārzu ar nego-
dīgām metodēm, lai tajā uzceltu veikalu, un sāk Armandu aizstāvēt. 
Izrādās, ka iecere par veikala būvi ir tikai Kārļa viltīgs gājiens, jo viņš 
zina, ka dārzs slēpj sevī daudz lielāku noslēpumu. 

Režisors inscenētājs – Olafs Okonovs, režisore Gunita Groša. Ieeja 
bez maksas.

Svecīšu 
vakari 

Pārgaujas 
novada 
kapsētās

19. septembrī
Straupes pagastā

 17.00 Pārupes kapos
 18.00 Vecajos kapos

3. oktobrī
Raiskuma pagastā

 15.00 Strīķu kapos
 16.00 Lenču kapos
 17.00 Unguru kapos
 17.30 Raiskuma kapos

10. oktobrī
Stalbes pagastā

 17.00 Daibes kapos

22. augustā   plkst. 22.00   Raiskuma estrādē

Ungurmuižas kungu mājas telpu raupjo sienu ie-
kļāvumā interesentiem un mākslas draugiem ska-
tāma Signes Putriņas gleznu izstāde. 

S. Putriņai jau no bērnības bijusi vēlme būt saistītai 
ar mākslu. Tuvināšanās mākslas pasaulei sākusies ar 
ādas māksliniecisko apstrādi un tiek turpināta glez-
nošanas nodarbībās pie zināmās mākslinieces Līgas 
Jukšas, apgūstot eļļas glezniecību. Ceļš līdz gleznoša-
nai nav bijis ātrs, bet, nonākusi līdz audeklam, māks-
liniece atzīst: “Man māksla ir veids, kā izbaudīt, izjust 
pasauli, un saistošs ir pats gleznošanas process!”. 

Daudzveidīgo izjūtu pasauli darbu autore S. Put-
riņa ietērpusi vairākos desmitos gleznu, no kurām 
Ungurmuižā apskatāmas 49. Izstāde atvērta apmek-
lētājiem līdz 1. oktobrim. 

Ungurmuižā atklāta Signes Putriņas 
personālizstāde “Dzīvesprieks”

DELVERĪGA
SESTDIENA
Lielstraupes pilī

Gaujas nacionālā parka
Ceļotāju diena Lielstraupes pilī:

12.00 un 14.00 ekskursijas
Lielstraupes pilī ar gidu

13.30  mākslinieces
Kristīnes Kliginas

izstādes atklāšana

16.00 pils pagalmā
LU studentu kora 

 “DECORO”
koncerts

Ieeja pilī ar ieejas biļeti.
Maksa par gida

pakalpojumiem 2 EUR.
Ekskursijām pieteikties

pa tālr.  29464946

Tēlnieka Matiasa Jansona,
gleznotāju Signes Vanadziņas 

un Riharda Delvera 
košo darbu izstāde Lielstraupes pilī 

apmeklētājiem pieejama 
līdz 29.  augustam.

Ik gadu ir ierasts, ka septembra kul-
tūras aktivitātes vairāk ir veltītas novada 
senioriem, jo septembrī seniori dodas 
kopīgā Pārgaujas novada pašvaldības 
finansētā ekskursijā, savukārt mēneša 
beigās kā ierasts tiek atzīmēta Starptau-
tiskā veco ļaužu diena. Tāds plāns bija 
arī šogad un datumi pasākumiem jau bija 
rezervēti, bet Covid-19 vīruss ir veicis iz-
maiņas plānos. 

Izvērtējot valstī noteiktos iero-

Senioru ekskursija un senioru diena 
šogad izpaliks

bežojumus un novada tautas namu kapa-
citāti, ir nolemts, kas šobrīd tiek atcelta 
plānotā senioru ekskursija un Senioru 
diena septembra izskaņā. Jāņem vērā tas, 
ka senioru ekskursijas ir ļoti pieprasītas 
un brīvu vietu autobusos parasti nav, kā 
arī tas, ka autobusā tiek pavadītas ilgas 
stundas. Seniori un gados vecāki cilvēki 
ir riska grupā, kas nozīmē, ka ir lielāka 
iespējamība saslimt, saslimšana var būt 
smagāka un atveseļošanās process ilgāks. 

Vēlam novada iedzīvotājiem stipru veselību un 
možu garu, un, ceram vēl uz tikšanos šajā gadā klā-
tienē!

Vairāk informācijas:
Solveiga Ruska,
Kultūras nodaļas vadītāja,
tālr. 29171764;
Santa Kušķe,
kultūras pasākumu vadītāja,
tālr. 26359939.


