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Ierasti Vidzemes uzņēmēj-
darbības izstāde “Vidzemes uz-
ņēmēju dienas” norisinās maijā, 
tomēr šogad izstāde tika pārcelta 
valstī esošās ārkārtējās situā-
cijas un noteikto ierobežojumu 
Covid–19 izplatības ierobežo-
šanai dēļ. “Vidzemes uzņēmēju 
dienas” 2020. gadā uzņēmējus 
un apmeklētājus pulcēja 18. un 
19. septembrī, nemainot tikša-
nās vietu – Valmieras kultūras 
centrā un tā apkārtnē. 

“Vidzemes uzņēmēju dienas” 
jau kļuvušas par ierastu un gai-
dītu notikumu, un Pārgaujas no-
vada pašvaldība, kā arī novada 
uzņēmēji tajā piedalās jau vai-

rākus gadus. Arī 2020. gada uz-
ņēmēju dienas nebija izņēmums, 
un Pārgaujas novads lielākajā 
Vidzemes uzņēmējdarbības iz-
stādē tika pārstāvēts arī šogad. 

Pasākums norisinājās jau 
22. reizi, pulcinot vienviet da-
žādu jomu un lieluma uzņē-
mumus no Vidzemes, kā arī 
no citām Latvijas vietām. Divu 
dienu laikā izstādes dalībnieki 
pasākuma apmeklētājus, pilsē-
tas viesus, kā arī citu novadu 
pārstāvjus iepazīstināja ar savu 
produkciju vai sniegtajiem pa-
kalpojumiem, veiksmes stāstiem 
un sadarbības iespējām. Dalība 
izstādē ir iespēja dibināt jaunus 
kontaktus, veidot sadarbības, 
atrast jaunus partnerus, kā arī 
iegūt jaunus klientus. 

Turpinājums 2. lpp.

Vidzemes uzņēmēji tiekas Valmierā

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

23. septembrī Stalbes pamat-
skolā norisinājās svinīgs pasā-
kums, kurā Stalbes pamatskola 
Valmieras Valsts ģimnāzijai 
nodeva gadu glabāto Cēsu Skol-
nieku rotas piemiņas karogu, 
kuru iepriekš glabāšanā saņēma 
no Mazsalacas vidusskolas. 

Pasākums norisinājās pie 
pieminekļa Vīlandes skolnieku 
rotas karavīriem un tika atklāts 
ar svinīgām uzrunām. Tāpat 
arī tika pieminēti un godināti 
1919. gadā Cēsu kaujās kritušie 
gan latviešu, gan igauņu skol-
nieku rotas karavīri. 

Savā uzrunā pasākuma da-
lībniekiem Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs 
Vents vērsa uzmanību tam, ka 
neviens cits nav atbildīgs par 
savas zemes mīlēšanu, patrio-
tismu, kā arī to, ka mūsu uzde-
vums ir šīs vērtības nodot jau-
najai paaudzei. H. Vents atzīmēja 
to, ka mūsu kaimiņvalstī Balt-
krievijā cilvēki cīnās par savu 
neatkarību, savukārt mūsu uz-
devums ir novērtēt un sargāt to, 
kas mums ir dots – neatkarība. 

Pasākumā īpašu brīdi pie-
dzīvoja arī pieminekļa papil-
dināšana ar divām plāksnēm. 
To autors ir akmeņkalis Arnis 
Lūsiņš no Straupes. Uz plāks-
nēm latviešu un igauņu valodās 
iegravēti kaujā kritušo igauņu 
skolnieku vārdi. Pieminekli ie-
svētīja Nacionālo Bruņoto spēku 
kapelāns Raimonds Krasinskis. 
“Cienīsim savas valsts vēsturi, 
mīlēsim un sargāsim savu val-
sti!” sacīja kapelāns un atgādi-
nāja, ka, pieminot tos, kuri at-
deva dzīvības par brīvību, mēs 
svinam patriotisma svētkus. 
Cēsu kaujas piemiņas saglabāša-
nas iniciators un piemiņas vietu 
atjaunotājs Māris Niklass infor-
mēja, ka finansējumu plākšņu 
izgatavošanai nodrošināja Igau-
nijas Ārlietu ministrija, vēstnie-
cība Latvijā un Igaunijas Karoga 
biedrība, jo pirms 11 gadiem 
Igaunijas zemessargu solītais 
finansējums pieminekļa uzstādī-
šanai netika saņemts ekonomis-
kās krīzes dēļ. Piemineklis tika 
uzstādīts par toreizējās rajona 
padomes līdzekļiem. 

Skolnieku rotas ceļojošo ka-
rogu pa gadam glabā Vidzemes 
skolas: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija, Gaujienas pa-
matskola, Valmieras Valsts ģim-

nāzija, Mazsalacas vidusskola, 
Rūjienas vidusskola, Smiltenes 
vidusskola, Stalbes pamatskola, 
Limbažu novada ģimnāzija, 
Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzija 
un Draudzīgā aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija. Katrā no šīm 
skolām tiek veikts papildu 
darbs – patriotiskā audzināšana. 

Katru gadu komisija vērtē, kura 
skola šajā jomā visvairāk izda-
rījusi, kā glabā tradīcijas un cik 
pamatīgi pēta Cēsu pulka Skol-
nieku rotas vēsturi, cik daudz 
paši skolēni dara, lai varētu le-
poties ar savu skolu un novadu.  

Cēsu pulka Skolnieku ro-
tas ceļojošā karoga komisijas 

Stalbes pamatskola svinīgā pasākumā 
nodod Cēsu Skolnieku rotas piemiņas 
karogu

priekšsēdētājs, viceadmirālis 
Gaidis Andrejs Zeibots reģionā-
lajam laikrakstam “Druva” pau-
dis savu pārliecību par paveikto: 
“Mēs atceramies vēsturi un cil-
vēkus, kuri palīdzējuši, lai mēs 
būtu brīvi. Leposimies, ka mums 
ir sava valsts”. 

Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga komisijas priekšsēdētājs, videadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots 
nodod karogu Valmieras Valsts ģimnāzijas direktoram Artūram Skrastiņam. Foto: Santa Kušķe

Ilmārs Āboliņš piedāvā Dižvīra pelmeņu produkciju. 
Foto: Iluta Balode

Kaspars Bērziņš un Aija Strazdiņa demonstrē, kā 
lietot Balansa dēli. Foto: Iluta Balode
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Bijušajā Raiskuma pamat-
skolas ēkā, kurā šobrīd atrodas 
Stalbes vidusskolas struktūrvie-
nība Auciemā un kurā ikdienā 
darbojas pirmsskolas grupas, ir 
uzsākti vienkāršoti ēkas atjau-
nošanas darbi. 

Tehniskais projekts izstrā-
dāts ar mērķi pielāgot esošās tel-
pas pirmsskolas plānojumam un 
vajadzībām, lai tās būtu funkcio-

Stalbes pamatskolas 
struktūrvienībā 
Auciemā notiek 
remontdarbi

nālas un ērtas gan bērniem, gan 
pedagogiem. Neskatoties uz to, 
ka ēkā notiek būvdarbi, pirms-
skolas izglītības iestādes darbs 
netiek pārtraukts un traucēts, jo 
būvdarbu zona ir stingri noro-
bežota. Darbus objektā plānots 
pabeigt līdz 2020. gada beigām, 
kā rezultātā tiks izskatīta iespēja 
atvērt 1–2 jaunas pirmskolas 
grupas. 

Būvdarbus veic uzņēmums 
SIA “ACCENT BŪVE”, būvuz-
raudzību SIA “Marčuks”, bet 
autoruzraudzību SIA “BŪVPRO-
JEKTS”. 

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

Jau devīto gadu Vidzemes 
plānošanas reģions aicināja gan 
Vidzemes pašvaldību pārstāvjus, 
gan uzņēmējus uz Vidzemnieku 
dārza svētkiem, lai godinātu 26 
uzņēmējus, īpaši izceļot viņu 
pieredzi, metodes un panāku-
mus uzņēmējdarbībā. Šogad pa-
sākums norisinājās 19. augustā 
Gulbenes novada Stāmerienas 
pilī. 

Lai godinātu uzņēmējus, Vi-
dzemes plānošanas reģions ap-
zināja Vidzemes pašvaldības, 
kuras izvirzīja tos uzņēmējus, 
kurus šogad vēlas īpaši izcelt. 
Visi pašvaldību izvirzītie uz-
ņēmēji tika sveikti, ņemot vērā 
kategorijas, kādās tie un viņu 
uzņēmējdarbības specifika tika 
grupēti – inovatīvs uzņēmējs, 
atbildīgs uzņēmējs, saimniecība, 
debija, eksportspēja, mājražo-
tājs/ amatnieks, entuziasts. 

No Pārgaujas novada šogad 
tika īpaši godināti uzņēmuma 
SIA “Balansa dēlis” un tā pār-

stāvji Aija Zariņa un Kaspars 
Bērziņš. 2019. gadā dibinātais 
SIA “Balansa dēlis” piedāvā ar 
rokām darinātus balansa dēļus, 
kas paredzēti līdzsvara, stājas 
un koordinācijas attīstīšanai.  
Uzņēmums tika sveikts katego-
rijā “debija”, jo tiek novērtēta 
jauno uzņēmēju tik spilgtā sevis 
pieteikšana uzņēmējdarbībā, kā 
arī unikālais produkts, kas savus 
klientus atradis ne tikai Latvijā, 
bet arī ārpus tās robežām. Po-

Vidzemnieku dārza svētkos 
tiek godināti uzņēmēji

zitīvi tiek vērtēta arī veiksmīgā 
sadarbība ar pašvaldību. 

Ar visiem Vidzemes uzņē-
mumu veiksmes stāstiem iespē-
jams iepazīties informatīvajā 
brošūrā, kas meklējama mājas-
lapā http://invest.vidzeme.lv/ . 

Tāpat arī Vidzemes plānoša-
nas reģiona uzņēmējdarbības 
centrs informē, ka nākamajā 
gadā Vidzemnieku dārza svētki 
notiks 10. reizi, kā arī to, ka tra-
dīcija noteikti tiks turpināta. 

Ilze Kalniņa,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 30 
jautājumi.

Deputāti noklausījās Marutas 
Drubiņas sniegto pārskatu par 
20.08.2020. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• piešķirt  finansējumu sav-

starpējiem norēķiniem RTU in-
ženierzinātņu vidusskolai par 
sniegtajiem izglītības pakalpoju-
miem;

• apstiprināt noteikumus  
“Dāvinājumu (ziedojumu) pie-
ņemšanas un izlietošanas kār-
tība Pārgaujas novada pašval-
dībā un tās padotības  iestādēs”;

• izdot saistošos noteiku-
mus Nr. 9 “Grozījumi Pārgaujas 
novada domes 2016. gada 20. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemē-
rošanas kārtību  Pārgaujas no-
vadā””;

• izdot saistošos noteiku-
mus Nr. 10 “Grozījumi Pārgaujas 
novada domes saistošajos notei-
kumos Nr. 1 “Pārgaujas novada 
budžets 2020. gadam””; 

• apstiprināt  zemes ierīcī-
bas projektus Straupes un Rais-
kuma pagasta nekustamajiem 
īpašumiem”;

• atļaut apmežot daļu Stal-
bes pagasta nekustamā īpašuma 
“Sencēberi” lauksaimniecībā iz
mantojamās zemes un mainīt 
zemes lietošanas mērķi, savu-
kārt citai nekustamā īpašuma 

lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei nolēma neatļaut mainīt 
zemes lietošanas mērķi;

• atļaut sadalīt Straupes 
pagasta un Raiskuma pagasta  
nekustamos īpašumus, izveidot 
jaunus nekustamos īpašumus,  
piešķīra nosaukumus un noteica 
zemes lietošanas mērķi;

• veikt grozījumus zemes 
nomas līgumos nekustamā īpa-
šuma “Centrs”, Stalbes pagastā 
iznomāšanai, pagarinot nomas 
līguma termiņu;

• iznomāt daļu no nekus-
tamā īpašuma “Centrs”, Stalbes 
pagastā;

• “nodot atsavināšanai  ne-
kustamā īpašuma “Zvārguļi”, 
Stalbes pagastā, septiņas zemes 
vienības;

• atcelt  Pārgaujas novada 
domes 2020. gada 20. augusta 
lēmumu Nr. 135 (protokols 
Nr. 12, 12.§) “Par nomas tiesību 
izsoli”;

• apstiprināt  nekustamā 
īpašuma “Pļaviņa”, Straupes pa-
gastā  izsoles rezultātus;

• izsniegt atļauju Cēsu ra-
jona Straupes pagasta zemnieku 
saimniecībai “ĀVAIDI” 2. katego-
rijas atklāta tipa šautuves darbī-
bai “Āvaidos”, Straupes pagastā;

• pagarināt vairākus no-
slēgto dzīvokļu īres līguma ter-
miņus.

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

Nākamā domes sēde notiks 
22. oktobrī, plkst. 15.00, komi-
teju sēdes – 15. oktobrī.

Pārgaujas novada 
pašvaldības 
24. septembra domes 
sēdes apskats

Turpinājums no 1. lpp. 

Pārgaujas novada stends šo-
gad tika iekārtots kā kempings, 
uzsverot to, ka novada teritorija 
ir ainaviska, tajā atrodas daudz 
ūdenstilpes, kas ir tūristu, kā arī 
vietējo novadnieku iecienītas 
atpūtas vietas. Stenda apmek-
lētājiem bija iespēja uzzināt par 
uzņēmējdarbību un tūrisma ie-
spējām Pārgaujas novadā, par 
populārākajiem apskates objek-
tiem, nogaršot novada uzņēmēju 
gardumus, kā arī interesentiem 
tika piedāvāta iespēja aizpildīt 
viktorīnu, un piedalīties balvu 
izlozē, kas izpelnījās īpašu ap-
meklētāju uzmanību, jo, atbildot 
pareizi uz visiem jautājumiem, 
bija iespējams laimēt vērtīgas 
balvas. Balvas bija sagādājusi 
Pārgaujas novada pašvaldība 
un novada uzņēmēji – “Ungur-
muiža”, “Balansa Dēlis”, Kem-
pings “Apaļkalns”, PKS “Straupe”, 
“Dabas spēks”, “Kiukīšu kārumi”, 
“Dižvīra pelmeņi”, “Braslas prie-
des”, “Rožkalnu maize”, “Minnā-
gas”, “Mājas Mārrutki”, “Unguri”, 
“Slow food Straupe” tirdziņš. 
Visas atbildes bija meklējamas 
stendā. Uzmanīgākajiem un acī-
gākajiem viktorīnas dalībnie-
kiem atbilžu meklēšana problē-
mas nesagādāja.

Laukumā pie Valmieras Kul-
tūras centra norisinājās amat-
nieku un uzņēmēju tirdziņš, 

kurā varēja iegādāties dažādus 
amatnieku darinājumus, gardu-
mus, stādus, tehniku u.c. Pārgau-
jas novadu tirdziņā pārstāvēja 
un savu produkciju apmeklētā-
jiem piedāvāja Ilmārs Āboliņš 
ar Dižvīra pelmeņu produkciju, 
Iveta Kazerovska ar Kiukīšu kā-
rumiem, Līga Krūmiņa piedāvāja 
piena produktus un konditorijas 
izstrādājumus, Inese Mangule 
ar klientiem jau pazīstamo zī-
molu “Dabas spēks”, SIA “Real 
Bread” ar iecienīto Rožkalnu 
maizi, Maija Ekerte ar Minnāgu 

produkciju, kā arī SIA “Balansa 
dēlis”, piedāvājot apmeklētājiem 
izmēģināt, kā arī iegādāties līdz-
svara dēļus. 

Īpašu paldies sakām uzņēmē-
jiem, kuri gādāja par viktorīnas 
dāvanām, kā arī par dalību “Vi-
dzemes uzņēmēju dienās”, kas 
ir iespēja pieteikt un reklamēt 
sevi, satiekot potenciālo klientu 
vai sadarbības partneri klātienē. 
Paldies arī visiem, kas apmeklēja 
Pārgaujas novada stendu. Uz tik-
šanos jau nākamajā gadā – “Vi-
dzemes Uzņēmēju dienās 2021!

Vidzemes uzņēmēji tiekas 
Valmierā

Publicitātes foto.

Pašvaldības stends izstādē “Vidzemes uzņēmēju dienas”. 
Foto: Iluta Balode

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VUC/VPR_VeiksmesStasti_2020-web.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VUC/VPR_VeiksmesStasti_2020-web.pdf
http://invest.vidzeme.lv/
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2020. gada 17. oktobrī no plkst. 
10.00, pulcējoties Ungurmuižā, notiks 
seminārs “Ozolu mežu apsaimniekoša-
nas pieredze Pārgaujas novadā”. 

Novada mežu īpašnieku un sabied-
rības izglītošana par mežu kopšanu un 
apsaimniekošanu ir kļuvusi par tradī-
ciju, jo semināri par šīm tēmām ir rī-
koti jau vairākkārt un vienmēr tie bijuši 
plaši apmeklēti. 

Šī semināra centrālā tēma ir ozols, 
ozolu meži un to apsaimniekošana, 
ozolu iekļaušana ainavā. Ozols ir Lat-
vijas, arī Pārgaujas novada dārgums  – 
novada teritorijā atrodas vairāki privāti 
ozolu meži, kā arī ozolu mežs ir pie 
Ungurmuižas, kas ir semināra sākuma 
punkts. 

Pasākumu rīko Pārgaujas novada 
pašvaldība sadarbībā ar mežsaimniecī-
bas demonstrējumu teritoriju “Pūpoli” 
un Meža konsultāciju pakalpojumu 
centru.

Pasākumā, kā eksperts piedalīsies 
Valsts augu aizsardzības dienesta pār-
stāvis.

Lai piedalītos seminārā, nepiecie-
šama iepriekšēja pieteikšanās. 

Savu dalību seminārā var pieteikt, 
sazinoties ar mežsaimniecības demons-

trējumu teritorijas “Pūpoli” pārstāvi 
Raimondu Mežaku, tālr. 29639946, 
epasts: raimonds.mezaks@gmail.com

Semināra programma:
10.00 Pulcēšanās Ungurmuižā (Pār-

gaujas novads Raiskuma pagasts).
10.15 Ungurmuižas ozolu mežu ap-

skate. Pieci gadi pēc biotopa kopšanas. 
Pašreizējā situācija, nākotnes izaici-
nājumi. Ar akūto ozolu kalšanu skarta 
koka apskate. Valsts augu aizsardzības 
dienesta pārstāvja komentārs. Iepazī-
šanās ar ozola dižstādu.

12.00 Brauciens uz apsaimnieko-
tiem ozolu mežiem (apmēram 3 km – 
5 km attālumā no Ungurmuižas).

12.15 Objektu apskate privātajos 
mežos Ungurmuižas apkārtnē:

objekts – īpaši aizsargājams ozolu 
mežs 5 gadus pēc biotopa kopšanas,

objekts – īpaši aizsargājams ozolu 
mežs 6 gadus pēc biotopa kopšanas,

objekts – bērzos ieaudzis ozols 5 ga-
dus pēc kopšanas,

objekts – bērzu mežaudze 5 gadus 
pēc izlases cirtes. Tās laikā veikta vai-
naga atbrīvošana vairākiem ozoliem.

16.00 Brauciens uz pēdējo apskates 
objektu.

16.30 Sarkano ozolu stādījuma ap-
skate.

17.00 Pasākuma noslēgums pie Ka-
lējalas.

Aicina uz semināru 
“Ozolu mežu 
apsaimniekošanas 
pieredze Pārgaujas 
novadā”

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

Jau iepriekš ziņojām, ka Pārgaujas no-
vada pašvaldība saņēmusi programmas “Ei-
ropas solidaritātes korpuss” finansējumu 
projekta “Pārgaujas novada jauniešu un 
sabiedrības medijpratības un digitālo pras-
mju veicināšana “Medijpratēja formula”” 
īstenošanai. 2020. gada 17. oktobrī plkst. 
11.00 Pārgaujas novada jauniešu radošajā 
istabā Rozulas tautas namā notiks pirmā 
projekta darbnīca. 

Pirmās projekta darbnīcas tēma ir “Me-
diji un mūsdienas”, tās mērķis ir noskaidrot 
jauniešu paradumus, izpratni par mediju 
darbību, kā arī runāt par to, kā mainījusies 
mediju vide, piemēram, kādas jaunas vēs-
tījumu formas pieejamas, kas ir jaunie vie-
dokļu līderi un satura radītāji. Darbnīcā tiks 
izmantotas neformālās izglītības metodes, 
dažādi tiešsaistes rīki. 

Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. 
gada septembrī un ilgs 7 mēnešus. Īsteno-
jot šo projektu, jaunieši vēlas vērst sabied-
rības uzmanību medijpratības jautājumu 
nozīmei, veidojot Pārgaujas novada vietējo 
kopienu atbildīgāku, labāk sagatavotāku 
un spējīgāku domāt kritiski, kā arī analizēt 
pieejamo informāciju un orientēties me-
diju pasaulē. Projekta ietvaros notiks vēl 

Notiks pirmā jauniešu 
īstenotā projekta 
“Medijpratēja formula” 
darbnīca

četras darbnīcas par dažādām medijpra-
tības komponentēm – kritiskā domāšana, 
ietekmējošā komunikācija un faktu pār-
baudīšana, tiešsaistes, sociālo mediju vide 
un datu drošība, vizuālā komunikācija un 
satura radīšana. 

Projekta rezultātā jaunieši, tā dalībnieki, 
veidos informatīvu materiālu par medij-
pratības komponentēm un būtiskāko, lai 
ikviens spētu vadīties un neapjukt mūs-
dienās tik plašajā informācijas apjomā. No-
slēdzoties projektam, ikviens tā dalībnieks 
saņems Youthpass sertifikātu par projektā 
apgūtajām un attīstītajām kompetencēm.

Aicinām sekot projekta aktualitātēm 
Pārgaujas novada pašvaldības un Pārgaujas 
novada jauniešu sociālo mediju profilos – 
Facebook un Instagram. 

Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc ne-
pieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Meklē 
pieteikuma anketu un piesakies šeit ht-
tps://ej.uz/medijprateja_formula 

Projekts “Pārgaujas novada jauniešu un 
sabiedrības medijpratības un digitālo pras-
mju veicināšana “Medijpratēja formula”” 
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 informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

mailto:raimonds.mezaks@gmail.com
https://ej.uz/medijprateja_formula
https://ej.uz/medijprateja_formula
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Iluta Balode, 
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Septembris ikvienam asociē-
jas ne tikai ar to, ka iezīmējas ru-
dens sākums, gaidāmas pirmās 
rudens salnas un krāsainās koku 
lapas, bet arī ar skolēnu atgrie-
šanos skolas solos. Iepriekšējais 
mācību gads, kas veica izmai-
ņas pierastajā ikdienas mācību 
darbā, bija pārbaudījums gan 
skolēniem, gan viņu vecākiem, 
gan skolotājiem. Sākot ar 1. sep-
tembri, izglītības iestādes ir at-
sākušas mācību darbu klātienē. 

Kā ierasts, augusta beigās, 
mirkli pirms skolu gaiteņus un 
klases piepilda skolēnu čalas, 
notiek izglītības iestāžu telpu 
apsekošana, lai novērtētu to ga-
tavību jaunajam mācību gadam. 
Šogad tā notika 31. augustā, 
piedaloties Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājam Hardi-
jam Ventam un pārstāvjiem no 
Amatas novada pašvaldības ap-
vienotās izglītības pārvaldes – 
Dinai Dombrovskai un Uldim 
Blīgznam. Viesojoties Straupes 
pamatskolā, Stalbes pamatskolā 
un Aleksandra Bieziņa Rais-
kuma pamatskolā, tika secināts, 
ka visas Pārgaujas novada izglī-
tības iestādes jaunajam mācību 
gadam ir gatavas.

Mācības 1. klasē kopā šogad 
uzsākuši 35 skolēni – Straupes 
pamatskolā 14 pirmklasnieki, 
Stalbes pamatskolā 16, bet 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā  – pieci. Visas izglī-
tības iestādes no 1. līdz 9. klasei, 
šogad apmeklēs 277 skolēni – 
Straupes pamatskolā 88 skolēni, 
Stalbes pamatskolā – 101, bet 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā – 88. 

Pārgaujas novada izglītības 
iestāžu vadība atklāj, ka ir veik-
tas izmaiņas skolēnu ikdienā, 
lai varētu pielāgoties drošības 
prasībām, kas attiecas uz Co-
vid19 izplatības ierobežošanu, 
piemēram, atsevišķās izglītības 
iestādēs dažādām klašu grupām 
pusdienu starpbrīži paredzēti 
atsevišķos laikos, kā arī īpaša 
uzmanība tiek veltīta skolēnu, 
kā arī viņu vecāku informēša-
nai. Tāpat arī par prioritātēm 
izvirzīti tādi faktori, kā sadar-
bība, efektīva mācību stunda, 
praktiska darbošanās un jēg-
pilna laika pavadīšana. Izglītības 
iestādes ir gatavas pielāgoties 
dažādām situācijām, piemēram, 
nodrošināt skolēniem mācību 
darba procesu arī attālināti. 

Mācību gads visās novada 
izglītības iestādēs tika atklāts 
1. septembrī. Svinīgajos pasāku-
mos viesojās arī pašvaldības va-
dība, novēlot skolēniem izturību, 
pacietību, izdošanos un vēlmi 
gūt jaunas zināšanas! 1. septem-
bra pasākumos tika godināti arī 
tie skolēni, kuri iepriekšējā mā-
cību gadā uzrādījuši labas un 

teicamas sekmes mācībās, kā arī 
ieguvuši godalgotas vietas vai 
atzinības mācību olimpiādēs un 
konkursos. 

Par sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā apbalvoti divpad-
smit Stalbes pamatskolas sko-
lēni: Samanta Seikstule, Marta 
Kuzņecova, Elizabete Dārziņa, 
Alise Baumane, Brendons Breds 
Dūdens, Rebeka Ekerte, Katrīna 
Kārkliņa, Eunika Balode – Novi-
kova, Sandis Miks Rainskis, Laila 
Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš un 
Karlīna Gaspersone. 

Straupes pamatskolā apbal-
voti desmit skolēni: Dārta Anete 
Alksne, Kristers Jānis Āboliņš, 
Emīlija Izmailovska, Elisa Kār-
kliņa, Kristers Teteris, Gerda 
Vingre, Renārs Ruža, Linda Mil-
lere, Roberts Briška un Terēze 
Turlaja. 

Savukārt Aleksandra Bieziņa 
pamatskolā šāds apbalvojums 
piešķirts vienai skolniecei – 
Kristīnei Santai Pētersonei. 

Par sasniegumiem mācību 
olimpiādēs un konkursos ap-
balvoti trīs Stalbes pamatskolas 
skolēni – Santa Solovjova (Atzi-
nība Starpnovadu matemātikas 
olimpiādē 7. klasēm), Elizabete 
Dārziņa (3. vieta Starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 5. kla-
sēm), Natanaēls Novikovs 
(3. vieta Starpnovadu sākum-
skolas olimpiādē latviešu valodā 
3. klasei). Straupes pamatskolā 
par sasniegumiem mācību olim-
piādēs un konkursos iepriekšējā 
mācību gadā tiek apbalvoti piec-
padsmit skolēni – Rēzija Šķestere 
(1. vieta starpnovadu ģeogrāfi-
jas olimpiādē, atzinība starpno-
vadu latviešu valodas olimpiādē, 
atzinība LU Neklātienes mate-
mātikas skolas profesora Cipa-
riņa kluba rīkotajā konkursā, 
1. pakāpes Dižās stāstnieces ti-
tuls Republikas XXIII stāstnieku 
konkursa “Teci, teci, valodiņa” 
2019. gada finālā), Beāte Līga 
Novosada (1. vieta starpno-
vadu ģeogrāfijas olimpiādē, at-
zinība 48. Starptautiskās bērnu 
mākslas izstādes – konkursa 
“LIDICE 2020” Latvijas kārtā 
(VISC)), Linda Millere (3. vieta 
starpnovadu matemātikas olim-
piādē, atzinība DACVĢ 5.6. 
klašu matemātikas konkursā), 
Renārs Ruža (Atzinība starpno-
vadu matemātikas olimpiādē, 

Pārgaujas novada izglītības iestādēs 
sācies jaunais mācību gads

atzinība DACVĢ 5.6. klašu ma-
temātikas konkursā), Terēze 
Turlaja (3.vieta LU Neklātienes 
matemātikas skolas Mazās ma-
temātikas universitātes Jauno 
matemātiķu konkursā, 3.vieta 
LU Neklātienes matemātikas 
skolas Profesora Cipariņa kluba 
rīkotajā konkursā, Undīne Ku-
prēviča (3.vieta LU Neklātienes 
matemātikas skolas Mazās ma-
temātikas universitātes Jauno 
matemātiķu konkursā), Kristīne 
Gūtmane (Atzinība DACVĢ 5.6. 
klašu matemātikas konkursā), 
Matīss Vanags (Atzinība DACVĢ 
5.6. klašu matemātikas kon-
kursā), Katrīna Šulce (Atzinība 
DACVĢ 5.6. klašu matemātikas 
konkursā), Samanta Lejniece 
(Atzinība DACVĢ 5.6. klašu ma-
temātikas konkursā), Roberts 
Briška (Atzinība DACVĢ 5.6. 
klašu matemātikas konkursā), 
Ieva Vanaga (2.vieta starpno-
vadu zinātniski pētniecisko 
darbu konkursā), Emīlija Izmai-
lovska (1. vieta LU Neklātienes 
matemātikas skolas olimpiādes 
“Tik vai … cik” kopvērtējumā, at-

zinība 48. Starptautiskajā bērnu 
mākslas izstādes – konkursa 
“LIDICE 2020” Latvijas kārtā 
(VISC)), Kristers Teteris (2. vieta 
LU Neklātienes matemātikas 
skolu olimpiādes “Tik vai … cik” 
kopvērtējumā), Kristers Jānis 
Āboliņš (3. vieta LU Neklātienes 
matemātikas skolas olimpiādes 
“Tik vai… cik” kopvērtējumā). 

Pārgaujas novada pašvaldība 
arī šajā, 2020./2021. mācību 
gadā, skolēniem un arī pedago-
giem, skolēnu vecākiem novēl 

tikpat daudz sasniegumu gan 
ikdienas mācību darbā, gan arī 
olimpiādēs un konkursos, izvir-
zīt arvien jaunus mērķus un tos 
sasniegt! 

Tāpat arī aicinām visus mā-
cību procesā iesaistītos  skolē-
nus, vecākus, pedagogus  būt 
ļoti vērīgiem pret savu veselību, 
lūdzam bērnus uz skolu nedo-
ties, ja tie nejūtas veseli. Būsim 
atbildīgi pret savu un līdzcilvēku 
veselību.

Evija Tiltiņa, 
Straupes pamatskolas skolotāja

Skolas tradīcijas bērni ielāgo 
ātri. Kad 1. septembrī lauvēns 
Simba jautāja, ko bērni dara ot-
rajā skolas dienā, visi atbildēja: 
“Ejam pārgājienā.’’ 

Straupē netrūkst vietu, ko 

apskatīt. 9. klase devās uz šau-
šanas sporta klubu ‘’Mārkulīči’, 
8. klase devās pretī 7. klasei, ejot 
apkārt Riebiņa ezeram, 6. klase 
iepazina Piķiera namiņā esošo 
Vidzemes lauku partnerības 
‘’Brasla’’ darbību un tālāk de-
vās uz Vējiņu pazemes ezeriem, 
5. klase apmeklēja Lielstraupes 

pili. 4. un 3. klases skolēni devās 
uz atpūtas vietu ‘’Braslas prie-
des’’, kur bija iespēja spēlēt meža 
futbolu un meža biljardu, 2. un 
1. klase apmeklēja uzņēmumu 
“OMA FOOD’’. Audzinātājas plā-
noja pārgājienu ar uzdevumiem, 
kas bija jāveic vai nu pirms pār-
gājiena, pārgājiena laikā vai pēc 
tā. Skolēni un audzinātājas saka  
paldies Rudītei Vasilei, Edītei 
Rudzītei, Līgai Kārkliņai, Sandai 
Muižniecei, Zandai un Ilmāram 
Ķīšiem, “Oma Food’’ kolektī-
vam, Jānim Tučam un gaļas ceha 
kolektīvam. Straupē iepazītas 
jaunas vietas, noieti daudzi kilo-
metri, labi pavadīts laiks klases 
kolektīvā!

Tēti ir pelnījuši Tēvu dienu, 
mums šī svinamā diena ir jāatce-
ras! Mūsu skolā Tēvu dienas pa-
sākums jau ir tradīcija un tēvu, 
audžutēvu, vectētiņu atsaucība 
ir liela. 

Turpinājums 5. lpp.

Aktivitātes Straupes 
pamatskolā septembrī

1. septembris Stalbes pamatskolā 1. septembris Straupes pamatskolā

1. septembris A.Bieziņa Raiskuma pamatskolā

Publicitātes foto.
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Pārgaujas novada pašvaldības 
skolēnu autobusa maršruts 

un laika grafiks
2020./2021. mācību gada  mācību dienām  

sākot ar  2020. gada 2. septembri:
Raiskums – 6.55
Brīnumi – 6.58
Vētras – 7.00
Palejas – 7.20
Strīķi – 7.28
Billes – 7.35
Vējkrogs – 7.40
Vītautas – 7.45
Kūdums – 7.50
Katrīnas – 7.55
Auciema skola – 8.00
Pagrieziens uz Vārnēniem – 8.13
Mucenieki – 8.18
Stalbes pamatskola – 8.25

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 15.10 15.10
Zeltiņi 15.17 15.17
Stalbe 15.40 15.40
Kūduma 
pagrieziens

15.46 15.46

Kalnozoli 15.52 15.52
Vārnas 16.02 16.02
Daibe 16.08 16.08
Vārnas 16.15 16.15
Kūduma 
pagrieziens 

16.20 16.20

Stalbe 16.31 16.31
Rozula 16.38 16.38
Rucka 16.49 16.49
Vainiži 16.54 16.54
Rucka 17.00 17.00
Stalbe 17.10 17.10

Izpildes 
dienas

3 12-45
Sk. mācību laikā

Maršruts Nr. 5605  Cēsis–Daibe–Stalbe
Stalbe 06.55 06.55
Kūduma 
pagrieziens

07.07 07.07

Vārnas 07.06 07.06
Daibe 07.11 07.11
Vārnas 07.16 07.16
Kalnozoli 07.26 07.26
Kūduma 
pagrieziens

07.31 07.31

Stalbe 07.41 07.41
Rucka 07.50 07.50
Vainiži 07.55 07.55
Rucka 08.07 08.07
Rozula 08.12 08.12
Stalbe 08.22 08.22
Stalbe 08.41 ---
Unguri 08.47 ---
Auciems 08.53 ---
Gauja 09.00 ---
Cēsu AO 09.10 ---

Izpildes 
dienas

3 12-45
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 

1234
56

Izpildes 
dienas 

12345
Sk.brīvlaikā 

un
01.06.-31.08.

12345
Sk. 

mācību 
laikā

6

Maršruts Nr. 6491
Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis
Cēsu AO 06.50
Gauja 06.58
Raiskums 07.04
Auciems 07.10
Unguri 07.15
Stalbe 07.21
Plācis 07.25
Straupe 07.29
Strautiņi 07.32
Brasla 07.37
Lielstraupe 07.42
Vārnkalni 07.45
Rajēni 07.52
Priežkalni 08.01
Straupe 08.05
Straupes skola 08.09
Plācis 08.14
Stalbe 08.19
Unguri 08.25
Auciems 08.36
Raiskums 08.42
Gauja 08.49
Cēsu AO 08.59

Izpildes dienas 
12345

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
Rajēni 16.42
Klāmaņi 16.48
Unguri 16.57
Auciems 17.02
Gauja 17.08
Cēsu AO 17.17

Izpildes dienas 
12345

Sk. mācību 
laikā

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
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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
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*Skolu brīvlaiks periods 01.06.–31.08.
**Skolu mācību dienas periodā 01.09.–31.05.

Turpinājums no 4. lpp.

Šogad to atzīmējām citādi – 
kopīgs radošs darbs mājās, gata-
vojot transportlīdzekli no otrreiz 
izmantojamiem materiāliem. 
Aktīvi dalībnieki gan pirms-
skolā, gan pamatskolas jaunā-
kajās klasēs. Radoši risinājumi, 
interesantas idejas pārtapušas 
oriģinālās mašīnās, lidmašīnās, 
autobusos, motociklos. Paldies 
visiem dalībniekiem!

LVM Meža ekspedīcija 6. kla-
sēm, apgūstot dabaszinības 
mežā. 2 km garš izglītojošs pār-
gājiens ar 10 meža izziņas pietu-
rām pieredzējušu mežsaimnieku 
vadībā. Pieturās praktiski vai 
radoši uzdevumi, kas tiek fiksēti 
speciālās darba burtnīcās. Sko-

lēni meža ekspedīcijā saprot, kā 
dabaszinībās iegūtās zināšanas 
būs izmantojamas ikdienā, ap-
zinās cilvēka ietekmi uz meža 
ekosistēmu, veido izpratni par 
meža saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm.

Svinīgākais pasākums – at-
tālinātā Ekoskolu apbalvošanas 
ceremonija. Svinīgajā uzrunā 
Ekoskolas sveica Valsts prezi-
dents Egils Levits, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce, Valsts izglī-
tības un satura centra pārstāve 
Inese Liepiņa, Starptautiskā 
vides izglītības fonda izglītības 
programmas direktors Pramod 
Kumar Sharma, Vides izglītības 
fonda vadītājs Jānis Ulme un 
Ekoskolu programmas vadītājs 

Aktivitātes Straupes 
pamatskolā septembrī

Nr. 6280 Cēsis–Stalbe
Cēsu AO 14.35
Gauja 14.43
Auciems 14.50
Unguri 14.56
Stalbes centrs 
(skola)

15.03

Izpildes dienas
12345 

Sk. mācību 
dienās

Stalbes centrs (skola) 15.50
Ozoli 16.00
Unguri 16.06
Auciems 16.12
Raiskums 16.19
Gauja 16.25
Cēsu AO 16.35

Izpildes dienas 12345
Sk. mācību 

dienās

Latvijā Daniels Trukšāns. Mums 
karogs jau 4. reizi! Priecājamies 
arī par Stalbes pamatskolu, ar 
kuru kopīgi plānojam ekoaktivi-
tātes mācību gada laikā.

Dinamiskajās pauzēs un 
starpbrīžos gatavojāmies Olim-
piskās dienas vingrošanai “Mēs 
esam sportiņā”. Pēc kopīgās vin-
grošanas sporta aktivitātes tur-
pinājās sagatavotajās disciplī-
nās: florbola elementi, lēcieni ar 
maisu, stafete, futbola elementi, 
tenisa elementi, orientēšanās 
labirints. Dažās stacijās klašu 
komandām bija jāizdomā, kādu 
aktivitāti veikt ar doto sporta in-
ventāru! Paldies Lailai Lamber-
tei un Aijai Alksnei!

Autobusu maršruti un kustības laika grafiks Pārgaujas novadā
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Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Pašvaldību atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmums SIA “ZAAO” uzsācis 
dalīti vāktu atkritumu konteineru uz-
līmju nomaiņu, lai iedzīvotāji vēl precī-
zāk saprastu, kurš iepakojums ir derīgs 
pārstrādei un kuram pārstrādes iespēju 
šobrīd nav, tāpēc tas nav jāšķiro.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “ZAAO 
par augstu vērtību vienmēr tur ne tikai 
klientu pieprasītu pakalpojumu attīstī-
šanu, bet arī informēšanu un izglītošanu 
par pakalpojumu pareizu izmantošanu. 
Esam uzsākuši vairāku tūkstošu kontei-
neru uzlīmju nomaiņas procesu uzņē-
muma darbības reģiona EKO punktos, 
EKO laukumos un juridiskajiem klien-
tiem, lai ar foto attēliem, tekstu, atļau-
jas un aizlieguma zīmēm vēl precīzāk 
norādītu, kas ir derīgs pārstrādei. Uz 
uzlīmēm izvietotā informācija pieejama 
arī elektroniski uzņēmuma mājas lapā, 
sociālos tīklos, kā arī plānots to izplatīt 
pašvaldību informatīvajos kanālos. Dru-
kātā veidā informācija par pareizu šķi-
rošanu pieejama dažādos pasākumos un 
iedzīvotājiem tiks izplatīta sadarbībā ar 
namu apsaimniekotājiem.”

Stikla iepakojumam paredzētajos 
konteineros drīkst izmest tikai pudeļu 
un burku stiklu. Biežākās kļūdas, kuras 
iedzīvotāji pieļauj attiecībā uz pudeļu 
un burku stikla konteineriem ir spoguļu, 
māla, porcelāna un fajansa trauku me-
šana tajos. Šajos konteineros nedrīkst 
mest arī logu stiklu, kuru bez maksas var 
nodot EKO laukumos. 

Papīra, polimēra, metāla šķiroša-
nai paredzētajos konteineros drīkst 
ievietot avīzes, žurnālus, grāmatas, ap-
rakstītu papīru, kartona iepakojumu, 

dzērienu pakas, kartona kastes, kā arī 
polietilēna plēvi, maisiņus (LDPE), PET 
pudeles, pārtikas, kosmētikas, sadzī-
ves ķīmijas iepakojumu, kas ir spaiņi, 
kannas, pudeles ar apzīmējumu HDPE. 
Tāpat šajos konteineros drīkst ievietot 
metāla dzērienu bundžas un konservu 
kārbas, kā arī citus metāla sadzīves 
priekšmetus. Šajos konteineros nedrīkst 
mest vienreiz lietojamos traukus, papīra 
salvetes, follija izstrādājumus, krējuma, 
margarīna trauciņus, vakuuma iepako-
juma traukus, tomātu mērces un eļļas 
pudeles, saplēstas rotaļlietas, kancelejas 
priekšmetus, auto un būvniecības apda-
res materiālus. Aizliegts mest konteine-
ros asus metāla priekšmetus – žiletes, 
adatas, nažus – ar kuriem var savaino-
ties darbinieki, kuri sagatavo materiālus 
pārstrādei.

Priekšmetiem, kuri tiek ievietoti da-
līti vāktu atkritumu konteineros, ir jābūt 
tīriem, bez pārtikas piejaukuma. 

Konkrētie konteineri nav paredzēti 
medicīnisko, lielgabarīta, zaļo, būvniecī-
bas, bīstamo, elektronisko un nešķirotu 
sadzīves atkritumu izmešanai! Vēršam 
uzmanību, ka negodprātīgas rīcības kon-
trolei vairākas ZAAO darbības reģiona 
pašvaldības EKO punktos jau izvietoju-
šas video novērošanas kameras.

Dalīti vāktu atkritumu konteineros 
savāktais materiāls tiek transportēts uz 
Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 
centru “Daibe”, kur tas tiek pāršķirots 
atbilstoši pārstrādātāju prasībām un sa-
gatavots transportēšanai uz pārstrādes 
rūpnīcām. 

ZAAO darbības virziens ir atkritumu 
savākšana, šķirošana, uzglabāšana, ap-
strāde, pārkraušana, pārvadāšana un 
apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabied-
rības izglītošanas un informēšanas ak-
tivitātes.

ZAAO jaunās konteineru 
uzlīmes vērš uzmanību 
uz pareizu šķirošanu

Izrāde notiks 24. oktobrī plkst. 18.00 
Rozulas tautas namā. Tā ir situāciju komē-
dija par četriem jauniem cilvēkiem ap četr-
desmit, kuri alkst pēc mīlestības, tuvības 
un attiecībām. Mets palīdz savam draugam 
Endijam ielikt iepazīšanās sludinājumu 
avīzē: “Brīvs baltais vīrietis, virs 40, veik-
smīgs biznesmenis. Spēlē tenisu.” Vala lūdz 
savu draudzeni policisti Ninu nākt viņai lī-
dzi uz aklo randiņu ar Endiju, kurš sev par 
atbalstu aicina radio dīdžeju Metu. Šeit tad 
arī sākās dažādu pārpratumu un situāciju 
virkne, kas iespējams novedīs līdz laimī-
gām beigām. Izrādes darbība risinās 70. ga-

Izrāde “Meklēju īsto”

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

Iepriekšējā sezona pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas tika pilnībā pārtraukta, 
tā arī nepabeidzot izslēgšanas spēļu sērijas un nenoskaidrojot sezonas uzvarētājus. 
Tieši tāpēc šī sezona ir gaidīta, jo īpaši florbola līdzjutēju vidū. 

Pagājušajā sezonā SK “Pārgauja” florbolisti izslēgšanas spēlēs tikās ar Rubenes 
komandu, kurai pretī stājās arī šī gada pirmajā spēlē. Sezona tika iesākta ar zaudē-
jumu Kocēnos, kuram sekoja vēl viens zaudējums Ķekavā, spēlējot ar Ķekavas ko-
mandu. Pirmā sezonas uzvara tika izcīnīta Irlavā, spēkojoties ar florbola komandu 
“Irlava/Avant”. 

Pārgaujas novada pašvaldība jaunajā sezonā komandai novēl izturību, spēku un 
veiksmi, kā arī aicina līdzjutējus atbalstīt komandu klātienē. 

Nākamās spēles:
03.10 16.00 SK Pārgauja Oxdog Ulbroka Kocēnos

08.10 20.00 FBK Valmiera SK Pārgauja Valmierā, Vidzemes 
Olimpiskajā centrā 

11.10 18.10 Lekrings SK Pārgauja Cēsu Sporta 
kompleksā

24.10 16.00 SK Pārgauja Lielvārde/FatPipe Kocēnos
30.10 20.30 SK Pārgauja Bauska Stalbē

Atgādinām, ka biļetes uz spēlēm iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā un 
ierobežotā skaitā. Par biļešu iegādi interesēties, zvanot pa tālr. 28812726. 

Par izmaiņām spēlētāju sastāvā – www.floorball.lv 
Komandas aktualitātēm sekot līdzi var SK “Pārgauja” Facebook lapā @skpargauja. 

Sākusies florbola sezona

dos Amerikā, kad mati bija garāki, krāsas 
spilgtākas un bikšu gali platāki, bet viena 
lieta gan paliek tā pati – cilvēki grib mīlēt 
un grib būt mīlēti. 

Autors – Norms Fosters, tulkojums – Aija 
Dzērve, režisors Māris Bezmers, kostīmu 
māksliniece Dace Bezmere.

Lomās: Vala – Aija Dzērve, Nina – Sar-
mīte Rubule, Endijs – Māris Bezmers, 
Mets – Kristians Kareļins.

Ieejas maksa 4.00 EUR, biļetes iepriekš-
pārdošanā Stalbes pagasta pārvaldes kasē. 
Vietu skaits ierobežots!

https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/26-oxdog-ulbroka
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/27-fbk-valmiera
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/1028-lekrings
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/14-lielvarde-fatpipe
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/13-sk-pargauja
https://www.floorball.lv/lv/2020/chempionats/vv/komanda/8-bauska
https://www.floorball.lv/
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Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis 

Atlētiskās vingrošanas 3. 
posmā Amatas novada Līvos 
sievietēm vajadzēja izpildīt 
pievilkšanos kārienā balstā, 
atspiešanos balstā guļus un 
ķermeņa augšdaļas pacelšanu 
uz laiku vienā minūtē. Vīrie-
šiem – pievilkšanās kārienā, 
atspiešanās līdztekās un ķer-
meņa augšdaļas pacelšanu uz 
laiku vienā minūtē. 

Pārgaujas novada sportistu 
sasniegumi:

sieviešu kategorijā 1. vie
 tā – Daiga Hofmane (Pārgaujas 
novads), 2. vietā – Olga Ora-
ševska (Pārgaujas novads), 
3. vietā Anastasija Gammerš-
mite (Pārgaujas novads);

vīriešu kategorijā 2. vietā 
Jurijs Gammeršmits (Pārgau-
jas novads);

senioru kategorijā 2. vietā – 
Ivars Oraševskis (Pārgaujas 
novads).

Absolūtajā vērtējumā vī-
riešiem 2. vietā – Jurijs Gam-
meršmits;  sievietēm 1. vietā – 

Atlētiskās 
vingrošanas 
sacensībās

Astrīde Rozīte,
biedrības “Slow Food Straupe” 
vadītāja 

Jau pagājušā gada rudenī bied-
rība Slow Food Straupe aicināja 
visus aktīvi iesaistīties Eiropas 
mēroga akcijā “Good Food Good 
Farming” (GFGF), lai mēs ap-
jaustu, ka mūsu dzīvošana laukos 
un pilsētās ir cieši saistīta ar visas 
Eiropas kopējo lauksaimniecības 
politiku. 

Šī politika nosaka to, kāda 
būs sadarbība starp sabiedrību 
un lauksaimniekiem. Tās mērķi 
ir gan atbalsts lauksaimniekiem, 
lai tie varētu nodrošināt stabilu 
pārtikas piedāvājumu Eiropai un 
nopelnīt sev pienācīgu iztiku, gan 
ilgtspējīga dabas resursu pārvalde 
un klimata pārmaiņu kontrole. 

Tās uzdevums ir uzturēt dzīvu 
lauksaimniecības ekonomiku, tajā 
pašā laikā saglabājot lauku dabu 
un ainavu. Kopš Eiropas Kopējās 
lauksaimniecības politikas izvei-
des 1962.gadā, tā ir reformēta 
vairākkārtīgi un pašreiz pilnā 
sparā norit intensīvas sarunas 
par jaunām reformām un to stra-
tēģiju, kas Eiropas parlamentam 
jāpieņem 2021.gadā.

Tāpēc 2020.gads būs izšķirošs 
Eiropas Savienības pārtikas un 
lauksaimniecības politikā un tas 
ir īstais brīdis, lai pievērstu uz-
manību mazo lauku saimniecību 
atbalstam, mūsu augsnes, ūdens, 
ekosistēmas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai. Tieši 
tāpēc no 1. līdz 31.oktobrim visā 
Eiropā norisināsies akcija “Good 
Food Good Farming“ (GFGF).

Biedrība “Slow Food Straupe”, 
gluži tāpat kā pagājušogad, aicina 
visus mazo zemnieku un mazo 
pārtikas ražotāju atbalstītājus 4. 
un 18. oktobrī piedalīties GFGF 
akcijā, ko latviski varētu tulkot 
“Laba saimniekošana – laba pār-
tika”.

Šogad biedrība sarūpējusi ne-
lielu intrigu, un kampaņa notiks 
nedaudz neierastā formātā – sa-
darbībā ar Latvijas Kultūras aka-
dēmijas Eduarda Smiļģa Teātra 
muzeju. Mēģināsim lūkoties uz 
izvirzītajām kampaņas problē-
mām ne tikai caur mūsu gastro-
nomiskās kultūras redzējumu, bet 
vērosim to arī caur latviešu lite-
ratūras, dramaturģijas un teātra 
spēlēšanas tradīcijām. Tieši tāpēc 
abus pasākumus vadīs teātra vēs-
turnieks, Latvijas Kultūras akadē-
mijas profesors, veikls stāstnieks 
Jānis Siliņš. Akciju sola atbalstīt 
arī citas radošas personības un 
Slow Food Latvija Alianses pavāri. 

Kā jau ierasts, šīs aktivitātes 
tiks īstenotas Slow Food Straupe 
tirdziņa laikā, kas vienmēr pulcē 
vienkopus daudzus apmeklētājus 
Straupes Zirgu pastā. 

4. oktobrī. no 11.00 līdz 13.00 – 
pākšveidīgo kultūra. Cik daudz 
par to zinām un vai kdienā patērē-
jam pietiekoši daudz pupiņas un 

GFGF – Eiropas akcija 
Slow Food Straupe tirdziņā 
ar “teātra garšu”

zirņus? Par to, cik daudzveidīgas 
un krāsainas var būt pupiņas, va-
rēs pārliecināties aplūkojot zem-
nieku saimniecības «Zutiņi» brī-
nišķīgo kolekciju un uzzināt, 
kāpēc Latvijas lielie pelēkie zirņi 
ir ieguvuši Aizsargātas cilmes vie-
tas nosaukumu. Uz daudziem jau-
tājumiem atbildes sniegs Pūres 
Dārzkopības pētījumu centra zi-
nātniece Dr.agr. Līga Lepse. 

Rūdolfs Blaumanis ir rakstī-
jis, ka “zirņus taukšķējuši dažādā 
modē. Vienā veidā tāpat nemēr-
cētus zirņus liek uz pannas”…, bet 
otrā veidā…? Iespējams, ka tir-
dziņā ar “Teātra garšu” sarūpēsim 
atbildes!

18.oktobrī no pl. 11:00 līdz 
13:00 par bišu kopšanu Lat-
vijā – senu un tradīcijām bagātu 
nodarbošanos. Kā tā veicina 
mūsu bioloģisko daudzveidību 
un kāpēc bites ir tik svarīgas mūsu 
lauksaimniecībai? Kas apdraud 
šo nozari? Par to stāstīs Latvijas 
Biškopības biedrības konsultante 
Santa Biļinska. Rūdolfa Blaumaņa 
“Skroderdienās Silmačos” bitēm 
ir zīmīga loma, bet arī citos literā-
ros darbos varam tās sastapt.  Tā-
pēc arī rudenī mēs varam koši ap-
runāt bites un medu. 

“Māksla ir medus, ko glabā cil-
vēku dvēseles un kas tiek sanests 
ar darba un grūtību spārniem,” 
teicis rakstnieksTeodors Dreizers.

“Viena bite daudz medus nesa-
nes” – saka latviešu sakāmvārds, 
tāpēc gaidīsim jūs kuplā skaitā un 
tiekamies tirdziņā !

Santa Kušķe,
kultūras pasākumu vadītāja

Oktobrī, aicinot pievienoties jaunus dalībniekus, radošo se-
zonu uzsāk Pārgaujas novada amatiermākslas kolektīvi. Ikviens, 
kurš jūt sevī radošu nemieru, vēlmi izpausties un pilnvērtīgi pa-
vadīt brīvo laiku, ir laipni gaidīts kolektīvu kuplajā pulkā.

Pirmie mēģinājumi Pārgaujas novada amatiermākslas kolek-
tīviem:

• senioru vokālais ansamblis “Laika ritmi”, vadītāja Ina 
Aizgale. Pirmais sezonas mēģinājums 5. oktobrī plkst. 19.00 Rais-
kuma pagasta pārvaldē;

• amatierteātris “Punkts uz i”, režisore Inese Kalniņa. Pir-
mais sezonas mēģinājums 5. oktobrī plkst.19.00 Raiskuma pa-
gasta tautas namā “Auciemmuiža”;

• amatierteātris “Rozbeķēni”, režisore Inese Mangule. Pir-
mais sezonas mēģinājums 6. oktobrī plkst. 19.30 Rozulas tautas 
namā;

• senioru deju kopa “Papardīte”, vadītāja Ginta Berķe. Pir-
mais sezonas mēģinājums 8. oktobrī plkst. 12.00 Stalbes tautas 
namā;

• vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas”, vadītāja Elita 
Tomsone. Pirmais sezonas mēģinājums 8. oktobrī plkst. 18.00 
Straupes pagasta tautas namā;

• Straupes jauktais koris, diriģente Arta Zunde. Pirmais se-
zonas mēģinājums 6. oktobrī plkst.18.00 Straupes pagasta tautas 
namā;

• amatierteātris “Sapņojums”, režisore Ināra Baltgalve. Pir-
mais sezonas mēģinājums 8. oktobrī plkst. 20.00, Straupes pa-
gasta tautas namā;

• senioru deju kolektīvs “Munsturis”, vadītāja Ineta Indrik-
sone. Pirmais sezonas mēģinājums 7. oktobrī plkst. 19.30 Strau-
pes pagasta tautas namā;

• vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe”, vadītāja Ru-
dīte Jurciņa. Pirmais sezonas mēģinājums 2. oktobrī plkst. 20.00 
Straupes pagasta tautas namā; 

• deju kolektīvs “Idumeja”, vadītāja Ginta Berķe. Pirmais se-
zonas mēģinājums 2. oktobrī plkst. 20.00 Stalbes tautas namā.

Pārgaujas novada 
amatiermākslas 
kolektīvi uzsāk 
jauno sezonu

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

Raiskuma pagasts, atrodoties 
Cēsu rajona lauku partnerības te-
ritorijā, ir daļa no projekta “KOPA”. 
Tā mērķis ir sekmēt kopienu ie-
saisti savu vajadzību apzināšanā 
un risinājumu īstenošanā, snie-
dzot tām atbalstu un stiprinot to 
ilgtspējīgu izaugsmi. Jau iepriekš 
notikušas 3 darbnīcas un tikšanās 
Raiskuma aktīvajiem iedzīvotā-
jiem kopā ar projekta koordinato-
rēm. Tikšanās laikā tika apzinātas 
vajadzības un problēmas Rais-
kuma vietējās kopienas attīstībā 
un spēcīgākas vietējās piederības 
veidošanā. 

Lai sekmētu un veicinātu Rais-
kuma kopienas saliedēšanu, tika 
nolemts organizēt Raiskuma ap-
kaimes svētkus, kas norisināsies 
2020. gada 3. oktobrī no plkst. 

12.00 līdz 15.00 Raiskuma es-
trādē. Pasākuma laikā paredzēta 
Andra Geidāna (Vēsturiski aktīvs 
Raiskumā) lekcija par Raiskuma 
vēsturi, tāpat arī notiks neliels 
svētku koncerts, kur ar priekšne-
sumiem priecēs vokālais ansamb-
lis “Laika Ritmi” (vadītāja Ina Aiz-
gale), deju kolektīvs “Munsturis” 
(vadītāja Ineta Indriksone), kā 
arī jaunieši Marta Martinsone–
Kaša, Kalvis Martinsons un Gus-
tavs Bērziņš. Iepriekš notikušajās 
darbnīcās vairākkārt izskanēja 
viedokļi par to, ka interesanti 
būtu noskaidrot kādi ir Raiskuma 
iedzīvotāju talanti un prasmes, lai 
varētu dalīties ar pieredzi, apmai-
nīties metodēm, prasmēm. Tieši 
tāpēc svētku ietvaros norisināsies 
akcija “Iepazīsti Raiskumiešu ta-
lantus”, kur kopā sanākušie rok-
darbnieki, amatnieki, ražotāji, 
pavāri citiem parādīs, ar ko viņi 
nodarbojas. Raiskuma apkaimes 
svētku apmeklētāji tiks cienāti ar 

Notiks pirmie Raiskuma 
apkaimes svētki

rudens zupu, būs pieejams “tau-
tas” grāmatu skapis jeb grāmatu 
apmaiņas punkts, kā arī mazākie 
apmeklētāji varēs uztaisīt savus 
rudens zīļukus. 

Ņemot vērā to, ka tuvojas Ad-
ministratīvā teritoriālā reforma, 
ir ļoti būtiski saglabāt vietējās 
piederības sajūtu un stiprināt sa-
vas kopienas garu. Tieši tāpēc uz 
pasākumu tiek īpaši aicināti Rais-
kuma iedzīvotāji, bet laipni gaidīts 
būt ikviens interesents. 

Pasākumu vadīs Evija Streiča.
Ja radušies papildus jautājumi, 

sazinieties ar Raiskuma pagasta 
bibliotekāri Gitu Vilciņu, tālr. 
28761006.

Projektu ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
atbalstu īsteno četri partneri – 
biedrība “Pierīgas partnerība” 
(vadošais partneris), biedrība 
“Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu 
rajona lauku partnerība”, biedrība 
“PPP biedrība “Zied zeme”.

Daiga Hofmane, 2. vietā Olga 
Oraševska.

Sacensības atbalstīja Lat-
vijas tautas sporta asociācija, 
Izglītības un zinātnes minis-
trija, Latvijas sporta federāciju 
padome, Amatas novada paš-
valdība.

19. septembrī  Kocēnu 
sporta namā noslēdzās atlē-
tiskās vingrošanas 5. posms 
“Svara stieņa spiešana guļus uz 
atkārtojumu skaitu” un spēka 
vingrinājumos – kāju iztaisno-
šana platformā, pietupieni ar 
svara stieni plecos, palēcieni 
no platformas, hanteles spie-
šana sēdus, atspiešanās līdz-
tekās un ķermeņa augšdaļas 
pacelšana slīpajā solā. 

Pārgaujas novada pār-
stāvju sasniegumi: jaunietēm 
1. vietā – Sannija Vestvāle 
(Pārgaujas novads), senioru 
kategorijā 1. vietā Ivars Ora-
ševskis.

Sacensības atbalstīja Lat-
vijas tautas sporta asociācija, 
Izglītības zinātnes ministrija, 
Latvijas sporta federāciju pa-
dome.
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums 
“Pārgaujas Novada Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:   Pārgaujas novada pašvaldība.
 E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv .   Iznāk reizi mēnesī.  Metiens 1600 eksemplāri. 

Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes tapšanā!
Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā,

ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Hanzas

tirgus
pie Straupes

pienotavas

11. un 25. oktobrī

www.tirdzinsplacis.lv

Svecīšu vakari Pārgaujas novada 
kapsētās

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

Ieejas maksa 4.00 EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā Straupes pagasta 

pārvaldes kasē. 
Vietu skaits ierobežots!

24. oktobrī plkst. 18.00  Rozulas tautas namā
Ieejas maksa 4.00 EUR, biļetes iepriekšpārdošanā 

Stalbes pagasta pārvaldes kasē

 

Straupes zirgu pastā
4. un 18. oktobrī

www.straupestirdzins.lv
Fecebook: straupestirgus
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