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

2. oktobrī Straupes pagasta 
tautas namā, Plācī, norisinājās 
ikgadējais Pārgaujas novada 
pedagogu un izglītības iestāžu 
tehnisko darbinieku godināša-

nas pasākums. Par iepriekšējā 
mācību gada sasniegumiem un 
inovācijām ikdienas darbā Pār-
gaujas novada domes atzinības 
rakstus pasniedza Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents, Pārgaujas novada 
pašvaldības izpilddirektore Ma-
ruta Drubiņa, un tos saņēma 
kopā 34 pedagogi un izglītības 

iestāžu tehniskie darbinieki no 
Straupes pamatskolas, Stalbes 
pamatskolas un Aleksandra Bie-
ziņa Raiskuma pamatskolas. 

No Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas Pār-
gaujas novada domes atzinības 
rakstus saņēma deviņi izglītības 
iestādes darbinieki:

Valija Barbāne, dabas zinību, 
ģeogrāfijas, sociālo zinību un in-
ternāta skolotāja, par profesio-
nalitāti un ieinteresētību, veicot 
skolotājas darba pienākumus. 
Skolotāja darba gaitas Raiskuma 
skolā uzsāka 1976. gadā. Skolo-
tāja Valija darbu arvien ir veikusi 
radoši, ar atbildību, kā prioritāti 
izvirzot skolēna spēju vispusīgu 
attīstību, katra skolēna personī-
bas izaugsmi. Skolotājas Valijas 
vadībā skolēni bieži ar augstiem 
sasniegumiem piedalās speciālo 
klašu ģeogrāfijas olimpiādēs. 
Skolotāja veiksmīgi sadarbojas 
ar kolēģiem un plāno radošas, 
izzinošas nodarbības skolēniem. 

Ilze Babahina, speciālās iz
glītības skolotāja, par profe
sio  nālu attieksmi un labām 
sa    darbības prasmēm, veicot 
sko  lotāja darba pienākumus un 
pras  mīgu skolas estētiskās vides 
noformēšanu. 13 darba gados 
uzkrāta liela pieredze darbā ar 
skolēniem, kuriem ir speciālās 
vajadzības. Veiksmīgi vada kla-
ses kolektīvu, labi sadarbojas ar 
vecākiem un administrāciju sa-
režģītu situāciju risināšanā. Sa-
ziņā ar skolēniem pielieto zīmju 
valodu un citas saziņas formas, 
ir iniciatore jauninājumu ievie-
šanā. Vada un aktīvi darbojas 
speciālo klašu skolotāju meto-
diskajā komisijā. 

Vineta Millere, fiziotera-
peite, ārstnieciskās vingrošanas 
skolotāja, par ieguldījumu sko-
lēnu veselības nostiprināšanā, 
veselīga dzīvesveida populari-
zēšanā. Vineta ir zinoša un pras-
mīga, rūpējas par katra bērna ve-
selības nostiprināšanu. Pārzinot 
fizisko traucējumu medicīniskos 
aspektus, skolēniem vienkārši 
un pārliecinoši pamato vingrinā-
jumu nozīmi veselības nostipri-
nāšanā, sekmējot skolēnu vēlmi 
vingrinājumus veikt ar izpratni 
un atbildību. 

Turpinājums 3. lpp.

Godināti Pārgaujas novada 
izglītības iestāžu pedagogi 
un tehniskie darbinieki

Lai līgo lepna dziesma
Tev, brīvā Latvija!
Audz liela, skaista, spoža,
Kā saule lecoša!

        (Vilis Plūdons)

Lai ik dienu mūsu darbos, domās 
un sirdīs Latvijai būtu īpaša vieta! 

Lai ticība saviem spēkiem vieno 
un stiprina latviešu tautu!
Sveicu Latvijas Republikas 

Neatkarības proklamēšanas gadadienā! 

Pārgaujas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents

Titulu “Gada pedagogs” šogad ieguva Straupes pamatskolas 
skolotāja Sanita Kārkliņa. Foto: Iluta Balode



2

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

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

Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” izsludina LEADER pro-
jektu konkursa IX kārtu sabied-
riskā labuma projektiem no 
2020. gada 2. novembra līdz 
2. decembrim. 

Projektu konkursi norit at-
bilstoši Vidzemes lauku part-
nerības “Brasla” SVVA stratē-
ģijai 2014.–2020. gadam un 
2015. gada 13. oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 590 
“Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana no 2020. gada 2. novembra 
līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projekta konkursa IX kārtā 
pieejams finansējums 

Izsludināta 
LEADER projektu 
konkursa IX kārta 
sabiedriskā 
labuma projektiem

441 68,42 EUR.
Projektu pieņemšana notiks 

(MK not. nr. 590) 5.2. aktivitā-
tes “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” rīcībā (sabied-
riskā labuma projekti): 

5. Rīcība: Vietējo sabied-
risko aktivitāšu dažādošana 
un kapacitātes stiprināšana – 
441 68,42 EUR. 

Ar vietējās attīstības stratē-
ģiju, projektu vērtēšanas kritē-
rijiem var iepazīties biedrības 
Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” mājaslapā http://www.
brasla.lv un birojā, adrese: Bra-
slas iela 2, Straupe, Pārgaujas 
novads, LV4152.

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt elektroniski (EPS) Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login.

Ceturtdien, 1.oktobrī, Cēsīs uz 
pirmo kopsapulci tikās jaunvei-
dojamā Cēsu novada deputāti. 
Sēdē tika vienbalsīgi nobalsots 
par jaunas vēlēšanu komisijas 
izveidošanu, kas pārraudzītu 
jaunā Cēsu novada pašvaldības 
vēlēšanas.

Tādējādi tiek izsludināta 
pieteikšanās uz Cēsu novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja un locekļu ama-
tiem. Deputāti lēma, ka komisijā 
darbosies 11 locekļi, kas nodro-
šinātu lielāku iespēju komisijā 
pārstāvēt visus esošos nova-
dus. Pieteikšanās notiek līdz 
2020 gada 2. novembrim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt 
savus pārstāvjus vēlēšanu komi-
sijā ir:

• politiskajām partijām vai 
to apvienībām; 

• katram attiecīgās domes 
deputātam;

• vismaz 10 balsstiesīgiem 
Latvijas pilsoņiem (vēlētāju gru-
pai).

Katras partijas, deputāta vai 
vēlētāju grupas pieteikto kandi-
dātu skaits nedrīkst būt lielāks 
par attiecīgajā vēlēšanu komi-
sijā ievēlējamo locekļu skaitu, 
tātad – 11.

Vēlēšanu komisijā var dar-
boties Latvijas pilsoņi, kuri prot 
latviešu valodu un kuriem ir vis-
maz vispārējā vidējā izglītība. 
Par vēlēšanu komisijas locekli 
nevar kļūt Saeimas vai novada 
domes deputāts.

Pieteikšanas kārtība
Lai pieteiktu vēlēšanas komi-

sijas locekļa kandidatūru, jāaiz-
pilda pieteikums. Pieteikumam 
pievienojams katra kandidāta 

rakstveida paziņojums, ka viņš 
piekrīt savas kandidatūras pie-
teikšanai un savu personas datu 
apstrādei, kas veicama saskaņā 
ar likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju 
grupa, pieteikums jāparaksta 
katram vēlētājam, norādot savu 
vārdu, uzvārdu, personas kodu 
un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā 
partija vai politisko partiju ap-
vienība, pieteikumam pievieno-
jams arī izraksts no tās centrālās 
pastāvīgi funkcionējošās vadī-
bas institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2020. gada 
2. novembrim var iesniegt:

• Amatas novada pašvaldībā 
(“Ausmas”, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, LV4101, ama-
tasdome@amatasnovads.lv); 

• Cēsu novada pašvaldībā 
(Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu no-
vads, LV – 4101, dome@cesis.lv);

• Jaunpiebalgas novada paš-
valdībā (Gaujas iela 4, Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, LV4125, 
dome@jaunpiebalga.lv);

• Līgatnes novada pašval-
dībā (Spriņģu iela 4, Līgatne, 
Līgatnes novads, LV – 4110, no-
vadadome@ligatne.lv);

• Pārgaujas novada paš-
valdībā (“Iktes” Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads, LV
4151 pargaujasnovads@pargau-
jasnovads.lv);

• Priekuļu novada pašval-
dībā (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 
Priekuļu pagasts, Priekuļu no-
vads, LV4126 dome@priekulu-
novads.lv);

• Vecpiebalgas novada paš-
valdībā (Alauksta iela 4, Vec-
piebalga, Vecpiebalgas pagasts, 
Vecpiebalgas novads, LV4122, 
vecpiebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada pašvaldības vē-
lēšanu komisijas locekļu ievēlē-
šana notiks 2020. gada 26. no-
vembrī, kad deputāti sanāks uz 
otro kopsapulci.

Administratīvi teritoriālā re-
forma tiks īstenota 2021. gadā, 
kad vienā Cēsu novadā apvienos 
Amatas pagastu, Cēsu pilsētu, 
Drabešu pagastu, Dzērbenes 
pagastu, Inešu pagastu, Jaun-
piebalgas pagastu, Kaives pa-
gastu, Liepas pagastu, Līgatnes 
pagastu, Līgatnes pilsētu, Mārs-
nēnu pagastu, Nītaures pagastu, 
Priekuļu pagastu, Raiskuma pa-
gastu, Skujenes pagastu, Stalbes 
pagastu, Straupes pagastu, Tau-
renes pagastu, Vaives pagastu, 
Vecpiebalgas pagastu, Veselavas 
pagastu, Zaubes pagastu un Zo-
sēnu pagastu.

Izsludināta 
pieteikšanās uz 
amatiem jaunajā 
Cēsu novada 
vēlēšanu komisijāIlze Kalniņa

Kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 16 
jautājumi.

Deputāti noklausījās paš-
valdības izpilddirektores Ma-
rutas Drubiņas pārskatu par 
24.09.2020. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai. 

Deputāti nolēma:
• apstiprināt  noteikumus 

“Pārgaujas novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības noteikumi”;

•  apstiprināt Pārgaujas no-
vada pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmes  
savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem par periodu  no 
2020. gada 1. septembra līdz 
2020. gada 31. decembrim;

• noteikt  Pārgaujas novada 
Straupes pagasta nekustama-
jiem īpašumiem “Baukalnciems” 
un “Ceriņi” zemes lietošanas 
mērķus;

• veikt grozījumus nekus-

tamā īpašuma “Baukalni”, Strau-
pes pagastā,  zemes nomas lī-
gumā;

• mainīt nosaukumu Pār-
gaujas novada Straupes pagasta 
nekustamam īpašumam; 

• atļaut sadalīt Pārgaujas no-
vada Stalbes pagasta nekustamo 
īpašumu, izveidot  jaunu nekus-
tamo īpašumu, piešķīra  nosau-
kumu  jaunizveidotajam nekus-
tamajam īpašumam un noteica 
zemes lietošanas mērķi;

• atzīt nekustamo īpašumu 
Stalbes pagastā, kas sastāv no di-
vām zemes vienībām un būves, 
par vidi degradējošu un cilvēku 
drošību apdraudošu būvi;

• apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Mālenderi”, Raiskuma 
pagastā un nekustamā īpašuma 
“Zvārguļi”, Stalbes pagastā, ze-
mes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4280 002 0043, izsoles 
rezultātus;

• nodot atsavināšanai ne-
kustamā īpašuma “Līkloči”, 
Straupes pagastā, sastāvā esošo 
zemes gabalu 1,71 ha platībā, 
pārdodot to par brīvu cenu, un 
noteica nekustamā īpašuma no-

Pārgaujas novada 
pašvaldības 22. oktobra 
domes sēdes apskats

Precizējums Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā izde-
vumā nr. 135 “Pārgaujas Novada Vēstis” publicētajā rakstā “Pār-
gaujas novada izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads” 
sniegtajām ziņām. 

Rakstā minēts, ka 1. septembra svinīgajos pasākumos par ie-
priekšējā mācību gada sasniegumiem ikdienas mācību darbā un 
mācību olimpiādēs tika sumināti Pārgaujas novada izglītības ies-
tāžu skolēni.  Informējam, ka augsti sasniegumi ikdienas mācību 
darbā bijuši arī Stalbes pamatskolas skolēniem Līgai Laudiņai, 
Santai Solovjovai, Artai Kristai Paeglei, Alisei Elīnai Petkevičai, 
Veronikai Ruskai, Amandai Šimkusei, savukārt sasniegumus olim-
piādēs guvuši arī Elizabete Dārziņa (3. vieta matemātikas olimpi-
ādē 5. klasei, atzinība DACVĢ 5.–6.klašu matemātikas konkursā), 
Katrīna Kārkliņa (atzinība DACVĢ 5.–6. klašu matemātikas kon-
kursā), Alise Baumane (atzinība DACVĢ 5.–6. klašu matemātikas 
konkursā), Sandis Miks Rainskis (atzinība DACVĢ 5.–6. klašu ma-
temātikas konkursā). Savukārt Straupes pamatskolā sasniegumus 
ikdienas mācību darbā iepriekšējā mācību gadā uzrādījuši arī Un-
dīne Kuprēviča, Lote Lamberte, Rinalds Ruža, Ieva Vanaga, Megija 
Zīle, Rēzija Šķestere. 

sacīto cenu;
• rīkot atkārtotu (trešo) iz-

soli nekustamajam īpašumam 
«Rozulas skola», Stalbes pa-
gastā, kas sastāv no vienas ze-
mes vienības 6,49 ha platībā, 
2stāvu būves (skolas ēka) un 
palīgēkas, pārdodot nekustamo 
īpašumu  atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli un noteica 
nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu;

• nodot atsavināšanai ne-
kustamo īpašumu “Auciema 
ganības”, Raiskuma pagastā, ar 
kopējo platību 29,95 ha, pārdo-
dot nekustamo īpašumu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli;

• apstiprināt  krīzē nonā-
kušu personu īslaicīgu izmiti-
nāšanu pašvaldībai piederošā 
īpašumā – dzīvoklī “Pavasari”9, 
Kūdumā, Raiskuma pagastā,  ka-
dastra numurs 4274 900 0074, 
un noteica krīzes dzīvokļa sta-
tusu;

• piešķirt domes priekšsē-
dētājam Hardijam Ventam  ne-
izmantotā ikgadējā atvaļinājuma 
daļu – 2 kalendārās nedēļas sā-
kot ar šā gada 2. novembri līdz 
15. novembrim ieskaitot un uz-
deva domes priekšsēdētāja viet-
niekam Imantam Kalniņam šajā 
laikā veikt domes priekšsēdētāja 
pienākumus;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu  Raiskuma pagasta ne-
kustamajam īpašumam,

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

Nākamā domes sēde notiks šā 
gada 26.novembrī, plkst. 12.00, 
komiteju sēdes – 11. novembrī.

Informācijas 
precizējums

http://www.brasla.lv
http://www.brasla.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/Pieteikums.docx
https://likumi.lv/ta/id/35108-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-likums
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Turpinājums no 1. lpp.

Agita Jānelsiņa, sākumsko-
las skolotāja palīgs, par patiesu 
ieinteresētību, atbildību un uz 
pozitīvu sadarbību vērstu mā-
cību vides veidošanu. Skolotāja 
ir profesionāls palīgs klases 
audzinātājai, prasmīgi veido at-
tiecības ar kolēģiem un ikdienā 
risina skolēnu saskarsmes grū-
tības. Saskarsmē ar skolēniem 
skolotāja ir prasīga, korekta un 
iejūtīga. Lai veicinātu skolēnu 
sadarbības prasmes un skolēni 
lietderīgi izmantotu brīvo laiku, 
skolotāja Agita organizē izglīto-
jošas, izzinošas un izklaidējošas 
aktivitātes, kurās skolēni darbo-
jas ar prieku un aizrautību, gūs-
tot gandarījumu par paveikto. 

Dace Putniņa, vizuālās 
mākslas skolotāja, par cieņpilnu, 
labestīgu, atbalstošu un mie-
rīgu attieksmi pret skolēniem, 
prasmi novērtēt skolēnu spe-
ciālās vajadzības un fiziskās ie-
spējas veikt mācību uzdevumus, 
kas ir pamats labai sadarbībai 
mācību procesā. Prot ieintere-
sēt un motivēt skolēnus iepazīt 
mākslas pasauli. Regulāri rod 
iespējas skolēniem savas pras-
mes apliecināt konkursos un iz-
stādēs, gūstot panākumus ne ti-
kai Latvijā, bet arī starptautiskā 
mērogā. 

Ints Bakāns, direktora viet-
nieks administratīvi saimniecis-
kajā darbā, par atbildīgu skolas 
saimnieka pienākumu pildīšanu 
un aktīvu sadarbību, īstenojot 
pārmaiņas skolā. Ints savas kom-
petences ietvaros profesionāli 
risina problēmas skolā, pārzina 
skolu no pagrabstāva līdz jum-
tam, veic visus galvenos remon-
tdarbus skolā, apkalpo skolas 
katlu māju un koordinē skolas 
tehniskā personāla darbu. 

Gunta Broka, galvenā grā-
matvede, par teicamu amata 
pienākumu izpildi, precīzi plā-
nojot un atbildīgi izlietojot sko-
las finanšu resursus. Gunta prot 
atrast un izvēlēties izdevīgākos 
preču piedāvājumus, kā arī ak-
tīvi iesaistās skolas estētiskās 
vides, pagalma un ābeļdārza lab
iekārtošanā.

Evija Priedīte, nakts aukle, 
par spēju iejūtīgi un prasmīgi 
sniegt bērniem atbalstu. Pildot 
aukles pienākumus, Evija skolā 
nostrādājusi vairāk nekā 20 ga-
dus. Evija prot mierīgi izvērtēt 
situācijas, uzņemties atbildību 
un atbilstoši rīkoties. Evija lab-
prāt iesaistās skolas vides uzla-
bošanas darbos.

Jautrīte Jēkabsone, bērnu 
aprūpētāja, par spēju racionāli 
novērtēt situācijas, sniegt bēr-
niem nepieciešamo atbalstu. 
Jautrīte izrāda iniciatīvu un iz-
saka priekšlikumus skolas vides 
un skolēnu sadzīves apstākļu uz-
labošanai bērniem ar speciālām 
vajadzībām. Veiksmīgi sadarbo-
jas ar kolēģiem, lai skolēni laikus 
nokļūtu uz procedūrām, būtu 

paēduši un tiktu nodrošināta 
viņu vajadzībām nepieciešamā 
aprūpe.

No Stalbes pamatskolas, kā 
arī Stalbes pamatskolas struk-
tūrvienības Auciemā Pārgaujas 
novada domes atzinības rakstus 
saņēma 11 pedagogi un skolas 
tehniskie darbinieki:

Inese Stalaža, par godprā-
tīgu darbu un nozīmīgu ieguldī-
jumu pirmsskolas bērnu izglīto-
šanā. Inese ar savu entuziasmu, 
neizsīkstošu enerģiju un mēr-
ķtiecīgu darbu jau 40 gadus ir 
veidojusi un attīstījusi Stalbes 
jauno paaudzi. Inese vienmēr ir 
smaidīga, labestīga un atsaucīga. 

Agrita Jānelsiņa, par god-
prātīgu darbu un nozīmīgu ie-
guldījumu pirmsskolas bērnu 
izglītošanā. Darba jubileja – 
35 gadi. Agrita ir pirmsskolas 
skolotāja, kas aktīvi seko līdzi 
laikam, ir mūsdienīga un labprāt 
iegulda savas zināšanas bērnos, 
iedvesmojot un prasot iesākto 
pabeigt līdz galam, saskatīt un 
turēt godā dzīves pamatvērtī-
bas: godaprātu, darba prieku un 
atbildību.

Irita Rudzīte, par godprātīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu 
pirmsskolas bērnu aprūpē. Iri-
tai ir izcilas sadarbības pras-
mes ar līdzcilvēkiem, jo īpaši ar 
bērniem, ikviens viņas tuvumā 
jūtas aprūpēts, atbalstīts, lolots 
un gaidīts. Iritai ir svarīga sa-
kopta apkārtējā vide, tāpēc viņa 
ar lielu prieku un aizrautību to 
vienmēr uztur kārtībā. Irita lab-
prāt iesaistās mācību procesa 
organizēšanā un atbalsta skolo-
tājas viņu radošajās idejās. Irita 
ir izcils skolotājas palīgs.

Jana Palsa, par atbildīgu 
metodiskā darba veikšanu sā-
kumskolā un skolēnu sagatavo-
šanu olimpiādēm un zinātnisko 
darbu konferencei “Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu”. Jana neat-
laidīgi meklē un atrod labākos 
paņēmienus, kā katram tik da-
žādajam klases skolēnam sniegt 
vislabāko uzmundrinājumu vai 
atbalstu gan mācību, gan audzi-
nāšanas darbā. Jana izvirza aug-
stas prasības sev un arī citiem, 
daudz lieki nerunā, bet dara.

Inta Lapsiņa, par godprātīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu 
sākumskolas bērnu izglītošanā. 
Darba jubileja – 30 gadi. Inta ar 
vislielāko atbildības sajūtu veic 
katru uzticēto pienākumu, ir 
saprotoša un ieinteresēta katra 
bērna izaugsmē. Inta ar entu-
ziasmu un neatlaidību cenšas 
apgūt jaunas metodes un paņē-
mienus, lai pilnvērtīgi realizētu 
jauno mācību saturu 1.klasē.

Solvita Freiberga, par atbil-
dīgu iesaistīšanos skolas me-
todiskajā darbā un ieinteresē-
tību savas audzināmās klases 
skolēnu izaugsmē. Solvita sa-
skarsmē ar skolēniem vienmēr 
prot saglabāt laipnu stingrību 
un ar rāmu pacietību veic sko-
las logopēda darbu. Ir atvērta 
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jaunām idejām un ieinteresēta 
skolas attīstībā. Solvita vienmēr 
vēlas darbu izdarīt pēc iespē-
jas kvalitatīvi un to prasa arī no 
skolēniem, mudinot saprast, ka 
rezultāts ir atkarīgs no paša ie-
guldījuma.

Jānis Mičulis, par ikgadēju 
rezultatīvu skolēnu sagatavo-
šanu mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādēm. Skolotājs spēj 
aizraut un ieinteresēt skolēnus 
praktiski darboties, rādot savu 
pozitīvo piemēru. Atsaucīgs un 

atvērts sadarbībai – ja skolā va-
jadzīgs kāds koka izstrādājums, 
skolotājs spēj uztvert un kopā 
ar skolēniem realizēt teju katru 
ideju.

Turpinājums 4. lpp.

Pārgaujas novada vadība un A. Bieziņa pamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs. 
Foto: Iluta Balode

Pārgaujas novada vadība un Straupes pamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs. 
Foto: Iluta Balode

Pārgaujas novada vadība un Stalbes pamatskolas un struktūrvienības Auciemā pedagogu un tehnisko 
darbinieku kolektīvs. Foto: Iluta Balode
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Turpinājums no 3. lpp.

Valija Vilciņa, par atbildīgu 
un rūpīgi veiktu grāmatveža 
darbu. Valija prot rūpēties ne ti-
kai par to, lai algas dienā katra 
kolēģa kontā ieripo naudiņa, bet 
vienmēr apvaicājas, kā klājas, un 
prot ar savu optimismu uzmun-
drināt citus. Valija neatlaidīgi 
cenšas apgūt visu jauno, ir iein-
teresēta sava darba kvalitatīvā 
paveikšanā.

Zigrīda Krūmiņa, par at-
bildīgu un rūpīgu apkopējas 
ikdienas darbu. Zigrīdai ir nozī-
mīgas idejas skolas darba vides 
pilnveidē. Zigrīdas pieeja darba 
jautājumiem ir vienmēr opti-
mistiska un ieinteresēta, ikviens 
darbs Zigrīdas rokās top pavei-
cams.

Inguna Cepa, par sporta dzī-
ves organizēšanu pirmsskolā, 
par dažādām interesantām 
sportiskām aktivitātēm ikdienā, 
skolotājai pārtopot dažādos 
tēlos, tā ieinteresējot, aicinot 
aktīvi sportot, iesaistīt bērnus, 
vecākus un pedagogus.

Inese Štulberga, par augstu 
atbildības sajūtu pirmsskolas 
izglītības iestādes apkārtējās vi-
des sakārtošanā un uzkopšanā.

Savukārt no Straupes pa-
matskolas šogad tika godināti 
14 izglītības iestādes pedagogi 
un tehniskie darbinieki:

Daiga Kreituze, pirmssko-
las un vizuālās mākslas skolo-
tāja. Skolotāja Daiga Kreituze 
strādā gan ar pirmsskolas, gan 
pamatskolas skolēniem. Radoši 
un prasmīgi darbojoties, sko-
lotāja meklē un attīsta vizuālās 
mākslas talantus katrā skolēnā. 
Neiztrūkstošs ir skolotājas Dai-
gas darbs skolas estētiskās vi-
des veidošanā. Ik gadu skolēni 
piedalās dažādos radošos kon-
kursos, kur ir saņēmuši godal-
gotas vietas. Paldies skolotājai 
Daigai Kreituzei par ieguldīto 
darbu skolas 90 gadu jubilejas 
pasākuma sagatavošanā un re-
zultatīvu skolēnu sagatavošanu 
konkursiem.

Ilona Čerņavska, dārzniece, 
floristikas pulciņa skolotāja, 
Ilona Čerņavska ikdienā rūpējas 
par sakoptu un ziedošu skolas 
vidi. Skolēni labprāt apmeklē 
Ilonas vadīto floristikas pulciņu. 
Katru gadu floristikas pulciņa 
bērni piedalās dažādos radošos 
konkursos, viņu darbi ir atzinīgi 
novērtēti, saņēmuši atzinības. 
Paldies Ilonai Čerņavskai par ie-
guldīto darbu skolas 90 gadu ju-
bilejas pasākuma sagatavošanā 
un rezultatīvu skolēnu sagata-
vošanu konkursiem.

Kristīne Eidmane, pirms-
skolas pedagoga palīgs. Apzi-
nīgi veic savus pienākumus. 
Atvērta, draudzīga, atsaucīga. 
Liels atbalsts audzinātājām ik-
dienas darbā. Cilvēks, uz kuru 
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var paļauties. Paldies Kristīnei 
Eidmanei par atbildību darba 
pienākumu izpildē un ieguldī-
jumu bērnam nozīmīgu dzīves 
prasmju apguvē pirmsskolā.

Rudīte Riteniece, ķīmijas 
skolotāja. Skolotāja Rudīte Ri-
teniece ir pozitīva, atvērta un 
atsaucīga gan strādājot ar skolē-
niem, gan sadarbojoties ar kolē-
ģiem. Prot ieinteresēt skolēnus 
ķīmijas zinātnē. Paldies Rudītei 
Riteniecei par rezultatīvu sko-
lēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Iveta Adamsone, sociālo zi-
nību skolotāja. Paldies Ivetai 
Adamsonei par ieguldīto darbu 
skolas 90 gadu jubilejas pasā-
kuma sagatavošanā.

Elita Pakalne, latviešu va-
lodas skolotāja. Skolotāja Elita 
Pakalne ikdienā māca latviešu 
valodu un literatūru, veic savu 
darbu ar augstu profesionālo 
meistarību, attīsta skolēnos ra-
došumu, izziņas un sadarbības 
prasmes. Regulāri izglītojas, 
labprāt dalās pieredzē un sadar-
bojas ar kolēģiem. Paldies skolo-
tājai Elitai Pakalnei par ieguldīto 
darbu skolas 90 gadu jubilejas 
pasākuma sagatavošanā un re-
zultatīvu skolēnu sagatavošanu 
olimpiādēm.

Aiva Gūtmane, sākumskolas, 
pasaules un Latvijas vēstures 
skolotāja. Aiva radoši un pro-
fesionāli plāno mācību stundu, 
veiksmīgi izmanto stundās digi-
tālos materiālus, pielieto tehno-
loģijas. Aiva regulāri izglītojas, 
labprāt dalās pieredzē ar kolē-
ģiem. Veicina skolēnu dziļāku 
izpratni par vēstures jautāju-
miem. Paldies Aivai Gūtmanei 
par rezultatīvu skolēnu sagata-
vošanu olimpiādēm.

Zane Berga, matemātikas 
skolotāja. Zane mērķtiecīgi at-
tīsta skolēnos talantus. Regulāri 
augsti sasniegumi dažādos ma-
temātikas konkursos un olim-
piādēs. 2019./2020. m.g. tika 
iegūta 3. vieta Valsts olimpiādē 
matemātikā. Zane ir mērķtie-
cīga, neatlaidīga, motivēta un 
enerģiska darbā ar skolēniem. 
Paldies Zanei Bergai par rezul-
tatīvu skolēnu sagatavošanu 
olimpiādēm. 

Tatjana Biezā, pirmsskolas 
pedagoga palīgs. Pozitīva, izpa-
līdzīga, sirsnīga. Bērnu mīlēta, 
vienmēr smaidīga. Lai gan dzī-
ves laikā strādājusi citās jomās, 
vienmēr ir bijusi vēlme būt kopā 
ar bērniem. Paldies Tatjanai 
Biezajai par atbildību darba pie-
nākumi izpildē un ieguldījumu 
bērnam nozīmīgu dzīves pras-
mju apguvē pirmsskolā. 

Dagne Maļinovska, pirms-
skolas skolotāja. Dagne atbildīgi, 
radoši un prasmīgi veic pirms-
skolas skolotājas pienākumus, 
sagatavojot bērnus mācībām 
sko  lai, māca viņiem dažādas 
dzīvei noderīgas prasmes. Dagni 

raksturo iekšējs miers, smaids 
un pozitīvisms. Paldies Dagnei 
Maļinovskai par ieguldījumu 
seš  gadīgo bērnu sagatavošanā 
skolai.

Dana Gaile, angļu valodas 
skolotāja. Paldies Danai Gailei 
par ieguldīto darbu skolas 90 
gadu jubilejas pasākuma saga-
tavošanā.

Evija Tiltiņa, bioloģijas sko-
lotāja. Paldies Evijai Tiltiņai par 
ieguldīto darbu skolas 90 gadu 
jubilejas pasākuma sagatavo-
šanā.

Ivans Grahoļskis, sētnieks. 
Ivans ikdienā rūpējas par sko-
las apkārtnes kārtību un tīrību, 
savu darbu dara atbildīgi jebku-
ros laika apstākļos. Paldies Iva-
nam Grahoļskim par atbildīgu 
darbu skolas apkārtnes sakop-
šanā.

Ligita Krūmiņa, skolas di-
rektore. Direktore Ligita Krū-
miņa Straupes pamatskolu vada 
25 gadus. Profesionāla, mērķtie-
cīga, uz izaugsmi vērsta pieeja 
darbā ar skolotājiem, skolēniem 
un tehnisko personālu. Direkto-
res vadībā skola ir attīstījusies 
par iestādi, kas veicina skolēnu 
talantu attīstību, sasniedz augs-
tus rezultātus olimpiādēs un 

 Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “Vienotnes” Tālr. 29114576

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts SIA “Vidzemes Betons” Tālr. 28350057

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “8 CBR” Tālr. 29415918

Atbildīgā persona pašvaldībā, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā – Ilvars BALODIS, tālr. 29453168

Straupes pagastā

 4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” Tālr. 29398627

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “8 CBR” Tālr. 29415918

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

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “8 CBR” Tālr. 29415918

7. maršruts Strīķu–Miglaču ceļu saraksts SIA “Imberteh” Tālr. 29329852

8. maršruts Auciema ceļu saraksts SIA “Imberteh” Tālr. 29329852

9. maršruts Kūduma ceļu saraksts SIA“8 CBR” Tālr. 29415918

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

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

Informācija par Pārgaujas 
novada pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizētu attīrīšanu 
no sniega 2020./2021. ziemā

konkursos, pilnveido un attīsta 
skolēnu akadēmiskās un dzī-
ves prasmes. Paldies direktorei 
Ligitai Krūmiņai par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības jomā un 
Straupes pamatskolas attīstībā.

Titulu “Gada pedagogs 2020” 
saņem Sanita Kārkliņa. Sanita 
ir sākumskolas skolotāja Strau-
pes pamatskolā, kas pasniedz 
latviešu valodu, matemātiku, 
sociālās zinības, dizainu un 
tehnoloģijas, dabaszinības un 
angļu valodu. Skolotāja gadu 
no gada aicina un motivē sko-
lēnus piedalīties konkursos un 
olimpiādēs. 2019./2020. m. g. 
trīs Sanitas skolēni piedalījās 
Latvijas Universitātes A.Liepas 
neklātienes matemātikas skolas 
starptautiskajā 4. klašu olimpi-
ādē “Tik vai… Cik?” un ieguva 
godalgoto 1., 2. un 3. vietu kop-
vērtējumā. Ar savu audzināmo 
klasi skolotāja aktīvi iesaistījās 
un piedalījās Latvijas Olimpis-
kās komitejas projektā “Sporto 
visa klase” un Vidzemes Olim-
piskā centra projektā “Ledus 
gladiatori”, kur 4. klašu divīzijā 
ieguva 3. vietu. arī šogad skolo-
tāja veic sākumskolas metodiķa 
pienākumus, apgūstot specifis-
kās mācības Dibel Next. Sistēma 

ir paredzēta bērna agrīnās la-
sītprasmes attīstības operatīvai 
novērtēšanai.

Šajā gadā pedagogu un skolu 
tehnisko darbinieku godināša-
nas pasākums tika organizēts 
nedaudz citādā formātā – peda-
gogiem bija jāsēž vietās pa divi 
ierasto galdiņu vietā, kā arī pa-
sākuma dalībniekiem nemitīgi 
tika atgādināts par drošības un 
higiēnas prasību ievērošanu. 
Tomēr nemainīgi arī šogad pa-
sākumā izskanēja neskaitāmi 
pateicības vārdi, novērtējot 
sirsnīgo, nesavtīgo, enerģisko 
un dinamisko darbu, ko ikdienā 
veic pedagogi un izglītības ies-
tāžu tehniskie darbinieki. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
novēl pedagogiem un skolu dar-
biniekiem turpināt pašaizlie-
dzīgo darbu skolas tēla un attīs-
tības veidošanā, kā arī nezaudēt 
degsmi skolēnu izglītošanā. 

Lai nezūd entuziasms arvien 
jaunu metožu un radošu pieeju 
izmantošanā, lai ikvienam izai-
cinājumam un situācijai vien-
mēr tiek rasti vislabākie risinā-
jumi, kā arī, lai  panākumiem 
bagāti arī turpmākie gadi!
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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. 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.

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

Autobusu maršruti un kustības laika grafiks Pārgaujas novadā

Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja

Kā ierasts, Pārgaujas novada 
pašvaldība piedalās Latvijas 
Pašvaldību savienības realizētā 
projektā, kas norisinās ar Meža 
attīstības fonda finansiālu at-
balstu. Pagājušajā gadā “Meža 
dienu” ietvaros tika izveidotas 
divas krāšņas apstādījumu do-
bes Raiskuma muižas parkā. 
Turpinot darbus pie Raiskuma 
muižas parka sakopšanas, šogad 
stādījumi papildināti ar piecām 
krastu kļavām, kas iekļaujas eso-
šajā parka ainavā un bagātina to. 
Papildus iegādāti arī valrieksta 
un korķa koka dižstādi. Šie koki 

Realizēts Meža dienu 2020 
projekts

jau vēsturiski rotājuši parka 
ainavu, tādēļ to papildināšana 
ar jauniem stādiem nodrošinās 
dendroloģisko vērtību turpinā-
šanu.

2020. gadā projekta īstenotāji 
akcentē mežu nozari un moto 
ir “Skaista ainava un mežsaim-
niecība ekonomikai”. Pārgaujas 
novads ir viens no retajiem no-
vadiem Latvijā, kura ģerbonī 
iekļauta ozollapa, tā simboliski 
apliecinot vietējās ainavas vēr-
tību, kurā bieži vien galvenā rota 
ir atsevišķi kupli ozoli vai ozolu 
alejas, vai pat veselas ozolu au-
dzes. Arī iedzīvotāju, mežu īpaš-
nieku Interese par ozoliem, to 
apsaimniekošanu un ainavas 
veidošanu jau izsenis ir bijusi 

pietiekami liela. Tāpēc Pārgaujas 
novadā 17. oktobrī norisinājās 
seminārs “Ozolu mežu apsaim-
niekošanas pieredze Pārgaujas 
novadā”, pulcējot  interesentus 
no visas Latvijas. Seminārā tika 
apskatītas mežu īpašniekiem 
un apsaimniekotājiem svarīgas 
tēmas par koku aizsardzības lī-
dzekļiem, ozolo akūto kalšanu 
un biotopu kopšanu. Zināšanās 
dalījās jomas eksperti un entu-
ziasti (vairāk par notikušo semi-
nāru lasīt 7. lpp. ).

Maršruts Nr. 6491
Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis
*Precizēts maršruta Cēsis–Lielstraupe–Cēsis 
kustības grafiks. Izmaiņas stājas spēkā 
ar 26. oktobri

Cēsu AO 06.50
Gauja 06.59
Raiskums 07.05
Auciems 07.11
Unguri 07.16
Stalbe 07.22
Plācis 07.25
Straupe 07.30
Strautiņi 07.33
Brasla 07.38
Lielstraupe 07.42
Vārnkalni 07.46
Rajēni 07.53
Priežkalni 08.02
Straupe 08.06
Straupes skola 08.09
Plācis 08.13
Stalbe 08.17
Unguri 08.23
Auciems 08.28
Raiskums 08.34
Gauja 08.41
Cēsu AO 08.50
Izpildes dienas 12345

Sk.mācību 
laikā

Cēsu AO 15.20
Gauja 15.29
Auciems 15.35
Unguri 15.40
Stalbes centrs 15:46
Stalbe 15.48
Plācis 15.52
Straupes skola 15.53
Straupe 15.56
Priežkalni 16.02
Strautiņi 16.08
Brasla 16.13
Lielstraupe 16.18
Silēni 16.24
Lielstraupe 16.30
Vārnkalni 16.33
Rajēni 16.40
Klāmaņi 16.46
Unguri 16.53
Auciems 16:58
Gauja 17.03
Cēsu AO 17.12
Izpildes 
dienas 

12345
Sk.mācību 

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

Sestdien, 17. oktobrī, Pārgau-
jas novada jauniešu radošajā is-
tabā norisinājās pirmā darbnīca 
projektā “Pārgaujas novada jau-
niešu un sabiedrības medijpratī-
bas un digitālo prasmju veicinā-
šana “Medijpratēja formula”” . 

Darbnīcas tēma bija “Mediji 
un mūsdienas” un tās mērķis 
bija noskaidrot jauniešu mediju 
un interneta lietošanas paradu-
mus, izpratni par mediju dar-
bību un par to, kā mediju vide 
ir mainījusies vien dažu gadu 
laikā. Izpratnes veicināšanai 
par minēto tēmu tika izmanto-
tas neformālās izglītības meto-
des – spēles, uzdevumi, dažādu 
digitālo rīku izmantošana. No-
risinājās aktīvas diskusijas par 
dažādām jaunajām vēstījumu 
formām, kā arī par jauniešu vidū 
populārākajiem viedokļu līde-
riem un satura radītājiem. Jau-
nieši cits citam pastāstīja, kuri ir 
viņu iecienītākie satura radītāji, 
kādi ir viņu vēstījumi un kā tie 
savas vērtības atspoguļo sabied-
rībai. Rezultātā tika secināts, ka 
mūsdienu mediju vide ir dažāda, 

Norisinājusies pirmā projekta “Medijpratēja 
formula” darbnīca

piesātināta un ka katram pašam 
ir jābūt možam, kritiskam un 
loģiskam, lai neapjuktu plašajā 
informācijas piedāvājumā, kā arī 
lai nepakļautos tās ietekmei. 

Jau tika ziņots, ka projekta 
īstenošana tika uzsākta 2020. 
gada septembrī un ilgs septiņus 
mēnešus. Īstenojot šo projektu, 
jaunieši, kas iesaistījušies darba 
grupā, vēlas vērst sabiedrības 
uzmanību medijpratības jautā-

jumu nozīmei, veidojot Pārgau-
jas novada vietējo kopienu at-
bildīgāku, labāk sagatavotāku un 
spējīgāku domāt kritiski, kā arī 
analizēt pieejamo informāciju 
un orientēties mediju pasaulē. 
Projekta ietvaros notiks vēl 
četras darbnīcas par dažādām 
medijpratības komponentēm – 
kritiskā domāšana, ietekmējošā 
komunikācija un faktu pārbaudī-
šana, tiešsaistes, sociālo mediju 

vide un datu drošība, vizuālā ko-
munikācija un satura radīšana. 

Nākamā projekta darbnīca 
norisināsies 14. novembrī plkst. 
11.00 Pārgaujas novada jauniešu 
radošajā istabā, Rozulas tautas 
namā. Darbnīcas tēma būs “Kri-
tiskā domāšana”, un to vadīs 
Adele Pužule no Latvijas Debašu 
asociācijas “Quo Tu domā?”. Aici-
nām sekot projekta aktualitātēm 
Pārgaujas novada pašvaldības 

un Pārgaujas novada jauniešu 
sociālo mediju profilos – Face-
book un Instagram. 

Projekta rezultātā jaunieši, tā 
dalībnieki, veidos informatīvu 
materiālu par medijpratības 
komponentēm un būtiskāko, lai 
ikviens spētu vadīties un neap-
jukt mūsdienās tik plašajā in-
formācijas apjomā. Noslēdzoties 
projektam, ikviens tā dalībnieks 
saņems Youthpass sertifikātu 
par projektā apgūtajām un attīs-
tītajām kompetencēm.

Dalībnieku skaits darbnīcās 
ierobežots. Tāpat arī sekojam lī-
dzi valdības lēmumiem par dro-
šības noteikumu ieviešanu vai 
mazināšanu. Nepieciešamības 
gadījumā pasākums var tik pār-
celts vai rīkots attālināti. 

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. 

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

14. oktobrī plkst. 11.00 Pārgaujas novada 
jauniešu radošajā istabā, Rozulas tautas namā, 
notiks projekta “Pārgaujas novada jauniešu un 
sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju 
veicināšana “Medijpratēja formula”” otrā 
darbnīca. 

Otrās darbnīcas tēma ir “Kritiskā domā-
šana”, tās mērķis ir parādīt cik būtiska ir kri-
tiskā domāšana, lai plašsaziņas līdzekļos 
pie ejamā informācija nespētu maldināt un ap-
mānīt. Jāpiemin, ka kritiskās domāšanas pras-
mes ir nozīmīgas ne tikai, lai spētu orientēties 
informācijas avotos, bet arī savstarpējās attie-
cībās un jebkurā dzīves situācijā.

“Kritiskās domāšanas” darbnīcu vadīs 
Adele Pužule no Latvijas Debašu asociācijas 
“QUO TU DOMĀ?”. Asociācijas komandā ir 
Latvijas vadošie argumentācijas, kritiskās do-
māšanas, informācijas analīzes un uzstāšanās 
prasmju pārzinātāji. 

Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. gada 
septembrī un ilgs 7 mēnešus. Īstenojot šo pro-
jektu, jaunieši, kuri iesaistījušies projekta 
komandā, vēlas vērst sabiedrības uzmanību 
medijpratības jautājumu nozīmei, veidojot 
Pārgaujas novada vietējo kopienu atbildīgāku, 
labāk sagatavotāku un spējīgāku domāt kri-
tiski, kā arī analizēt pieejamo informāciju un 
orientēties mediju pasaulē. Projekta ietvaros 
notiks vēl 3 darbnīcas par dažādām medijpra-
tības komponentēm – ietekmējošā komunikā-
cija un faktu pārbaudīšana, tiešsaistes, sociālo 
mediju vide un datu drošība, vizuālā komuni-

kācija un satura radīšana. Pirmā darbnīca par 
tēmu “Mediji un mūsdienas” norisinājās 17. ok-
tobrī, un par to vairāk var lasīt šeit: https://
ej.uz/MF1_darbnica. 

Projekta rezultātā jaunieši, tā dalībnieki, vei-
dos informatīvu materiālu par medijpratības 
komponentēm un būtiskāko, lai ikviens spētu 
vadīties un neapjukt mūsdienās tik plašajā in-
formācijas apjomā. Noslēdzoties projektam, 
ikviens tā dalībnieks saņems Youthpass serti-
fikātu par projektā apgūtajām un attīstītajām 
kompetencēm.

Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc nepie-
ciešama iepriekšēja pieteikšanās. Meklē pietei-
kuma anketu un piesakies šeit https://ej.uz/
medijprateja_formula.

Tiek sekots līdzi valdības norādījumiem par 
drošības noteikumu pastiprināšanu vai mazi-
nāšanu. Nepieciešamības gadījumā pasākums 
var tikt pārcelts vai rīkots attālināti. 

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

Projekts “Pārgaujas novada jauniešu un sa-
biedrības medijpratības un digitālo prasmju vei-
cināšana “Medijpratēja formula”” tiek finansēts 
ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes kor-
pusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starp
tautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī pub-
likācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietver-
tās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta “Medijpratēja formula” 2. darbnīca 
tiks veltīta tēmai “kritiskā domāšana”

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Līdzfinansē Eiropas
Savienības Eiropas
Solidaritātes korpuss

Pirmā projekta "Medijpratēja formula" darbnīca. Foto: Marta Martinsone-Kaša

https://ej.uz/MF1_darbnica?fbclid=IwAR1M4RebIcIc2dMYo4_Z0vms0f8qDBr8Zm5pm_NBbN3ExzhKhphy0XlN6HM
https://ej.uz/MF1_darbnica?fbclid=IwAR1M4RebIcIc2dMYo4_Z0vms0f8qDBr8Zm5pm_NBbN3ExzhKhphy0XlN6HM
https://ej.uz/medijprateja_formula
https://ej.uz/medijprateja_formula
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Raimonds Mežaks,
Mežsaimniecības demonstrējumu 
teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks

Šī gada 17. oktobrī Ungur-
muižā notika seminārs par ozolu 
mežu apsaimniekošanu. Tajā 
pulcējās vairāk kā 20 interesenti 
ne tikai no Pārgaujas novada, 
bet arī no Viļakas, Gulbenes, Ēr-
gļiem, Mālpils, Rundāles, Salac-
grīvas, Rīgas un citām Latvijas 
vietām. 

Pasākuma pirmajā daļā semi-
nāra dalībnieki iepazinās ar 11 
gadus vecu ozolu dižstādu, kurš 
izaudzēts privātā kokaudzētavā 
Priekuļu novada Mārsnēnu pa-
gastā. Šādus stādus var izmantot 

Interesējas par ozolu mežu apsaimniekošanu

gan veidojot mežaudzes, gan arī 
atjaunojot parkus un alejas. Kā 
uzsvēra Meža konsultāciju pa-
kalpojumu centra vecākais mež-
saimniecības konsultants Andris 
Vīrs, pēc koku iestādīšanas par 
tiem nedrīkst aizmirst. Ozoli ir 
koku suga, kuru bojā gan peles, 
gan briežveidīgie. Stumbra bo-
jājumi var rasties arī tempera-
tūras svārstību rezultātā. Tāpēc 
pēc iestādīšanas, veicot kopšanu 
ozolus nevajadzētu pilnībā at-
segt. Svarīgi veidot stabilu mik-
roklimatu. Ap kokiem augošie 
zālaugi un kokaugi tādu nodro-
šina. Apaugums tos var pasar-
gāt arī pret pelēm, stirnām un 
citiem dzīvniekiem. Andris Vīrs 

demonstrēja arī dažādus koku 
aizsardzības līdzekļus – sākot no 
stumbru smērēm, kuru pamat-
masu veido smiltis un asinis, līdz 
pat dažāda izmēra plastmasas 
spirālēm. 

Pasākuma turpinājumā dalīb-
niekiem bija iespēja iepazīties 
ar turpat Ungurmuižā augošu 
parasto ozolu, kuru skārusi 
slimība – akūtā kalšana. Park-
veida ainavā augošajam kokam 
daļa vainaga jau nokaltusi, bet 
uz stumbra redzamas eksudāta 
(melnas krāsa šķidrums) tecēša-
nas pēdas. Šķidrums izdalās bak-
tēriju darbības rezultātā. Valsts 
augu aizsardzības dienesta Lat-
gales reģionālās nodaļas vecākā 

inspektore Valda Meijere atklāja, 
ka Ungurmuižas ozolam akūtā 
kalšana apstiprināta, veicot pa-
raugu ievākšanu dabā un pēc 
tam pārbaudot laboratorijā. Spe-
ciāliste uzsvēra, ka slimība līdz 
galam nav izpētīta, tāpēc die-
nests turpinās ozolu novērošanu 
visā Latvijā. Uz pasākuma ap-
meklētāju jautājumu par to, ko 
darīt ar bojāto ozolu, V. Meijere 
atbildēja, ka koka nozāģēšana 
un sadedzināšana problēmu 
neatrisinās, jo izpētīts, ka akūto 
kalšanu izraisošās baktērijas at-
rodamas ne tikai koksnē, bet arī 
augsnē. Ja koks ir slims, tad ne-
vajadzētu to aiztikt. 

Pēc bojātā ozola apskates se-
mināra dalībnieki devās pastaigā 
pa Nobela prēmijas nominanta, 
zinātnieka Paula Valdena vārdā 
nosaukto taku, kas vijās cauri 
mistrotam ozolu–ošu–lie pu–lap
egļu mežam, kurā pirms se šiem 
gadiem “For Rest” projekta ie-
tvaros veikta meža biotopa kop-
šana. Gadu gaitā izveidojies grūti 
caurskatāms pamežs. To pa matā 
veido salīdzinoši agresīvās kļa-
vas un lazdas. Lai atēnotu zem-
sedzi un nodrošinātu mežaudzes 
labāku pārskatāmību, nākotnē 
veicama atkārtota kopšana. 

Pēc Ungurmuižas mežu ap-
skates, semināra dalībnieki ie-
pazinās ar aizsargājamo ozolu 
mežu piemēriem privātajās ze-
mēs. Vienā no nogabaliem, ap-
mēram 130 gadus veci ozoli un 
neliels daudzums egļu. Pirms 
pieciem gadiem saskaņā ar sugu 
un biotopu eksperta atzinumu 
veikta egļu skaita samazināšana. 

Izzāģētas egles, kuras bija ieau-
gušas ozolu vainagos. Apskatot 
mežaudzi nācās secināt, ka pēc 
kopšanas palikušo egļu vainagi 
sakuplojuši un nākotnē atseviš-
ķās vietās biotopa kopšana jā at 
kārto. Turpat blakus cits zemes 
īpašums, kurā biotopa kop-
šana veikta pirms sešiem ga-
diem. Ozolu vecums apmēram 
180 gadi. Veicot kopšanu izzā-
ģēta daļa no eglēm, kuras trau-
cēja ozolu attīstību. Piecu gadu 
laikā atsevišķās nogabala vietās 
saaugušas lazdas. Izveidojušās 
ozolu un egļu paaugas grupas. 
Šīs sugas nākotnē konkurēs un 
zemes īpašniekam iespējams 
būs jāiejaucas un egļu skaits jāsa
mazina. Nogabalā atrodama uni-
kāla ozolu kritala, uz kuras aug 
dabiskus ozolu mežus rakstu-
rojošā sēne – plaisājošā rūtaine. 

Noslēdzot Ungurmuižas tu
vu  mā esošo privāto zemju ap-
skati, pasākuma dalībnieki iepa-
zinās ar ozolu lauksaimniecības 
zemē, kurš savulaik audzis klajā 
vietā, bet laikam ejot ap to sa-
auguši bērzi un apses. Zemes 
īpašnieks pirms pieciem gadiem 
pamanījis, ka ozols no ainavas 
pazudis, redzami tikai bērzi un 
atsevišķas apses. Tāpēc nolemts 
ap ozolu veikt koku ciršanu. Lai 
arī nav nocirsti visi koki, ozols 
ainavā kļuvis redzams, tā vai-
nagam brīvi piekļūst gaisma. Šo 
gadu laikā nocirsto koku vietā 
izaugušas pāris metru garas ap-
ses, kuras nākotnē aizsegs ozolu, 
tāpēc zemes īpašniekam būs jā-
plāno to zāģēšana. 

Turpinājums 8.lpp.

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

Turpinot 2016. gadā uzsākto tradīciju, arī šo-
gad, 28. novembrī, Auciemmuižā no plkst. 11.00 
līdz 16.00 notiks Pārgaujas novada jaunatnes 
miniforums “Pacel ideju”, kas šogad būs jau 
piektais. 

Pārgaujas novada jaunatnes miniforums sā-
kotnēji tika organizēts ar mērķi veidot jauniešos 
ieinteresētību un vēlmi darboties uzņēmējdar-
bības nozarē un veicināt viņu uzņēmējspējas, 
tomēr šobrīd lielāks uzsvars tiek likts uz jau-
niešu iedvesmošanu, viņu vēlmju, vajadzību un 
iespēju izzināšanu. Tāpat arī rosināt uz jaunu 
ideju rašanos un to īstenošanu Pārgaujas no-
vadā. 

Pateicoties jaunatnes miniforumam “Pacel 
Ideju”, pirms trīs gadiem izveidojās neformālā 
jauniešu grupa “Pārgaujas novada jaunieši”, ar 
kuru sadarbībā tiek organizēti dažādi jauniešu 
pasākumi, kā arī īstenoti projekti un apzināti ar-
vien vairāk aktīvie novada jaunieši. 

Arī šogad viens no pasākuma mērķiem ir vei-
cināt jauniešos vēlmi uz aktīvāku darbošanos, 

kā arī savstarpējās komunikācijas uzlabošanu, 
ideju ģenerēšanu un īstenošanu. Centrālais pasā-
kuma jautājums šoreiz būs – kā veiksmīgi turpi-
nāt darbu ar jaunatni lauku reģionos pēc novadu 
apvienošanas? Pasākuma laikā izskanēs vairāki 
motivējoši veiksmes stāsti, kurus pastāstīs Pār-
gaujas novadā dzīvojoši vai ar novadu saistīti jau-
nieši, kuri savas idejas jau īstenojuši un turpina 
tās attīstīt. Pasākuma īpašā viešņa šajā gadā būs 
Elīna Miķelsone, pasniedzēja vairākās Latvijas 
augstskolās, Ideju un inovāciju institūta biedrī-
bas valdes priekšsēdētāja. Kopā ar E. Miķelsoni 
norisināsies “Ideju Fitness” jeb treniņš radošu-
mam un inovācijām. 

Pasākums paredzēts galvenokārt Pārgaujas 
novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Iepriekšēja pieteikšanās pasākumam obligāta.
Piesakies, aizpildot reģistrācijas formu.
EJ.UZ/PACELIDEJU20 
Aicinām ievērot noteiktos drošības pasāku-

mus un pasākumu apmeklēt ar sejas masku. 
Tāpat arī informējam, ka, ņemot vērā esošo 

situāciju valstī un stingrāku drošības pasākumu 
ieviešanas gadījumā, pasākums var tikt atcelts 
vai pārcelts. 

Vairāk informācijas: iluta.balode@pargaujas-
novads.lv 

Piektais Pārgaujas novada 
jaunatnes mini-forums 
“Pacel Ideju”

*Ņemot vērā valstī noteikto drošības noteikumu pastiprināšanu
 vai mazināšanu, pasākums var tikt pārcelts uz citu laiku

EJ.UZ/PACELIDEJU20

Publicitātes foto

file:///Users/anda/Documents/AVI%cc%84ZES/AVI%cc%84ZE%20Pa%cc%84rgaujai/PargNV-OKT/%2bokt/EJ.UZ/PACELIDEJU20
mailto:iluta.balode@pargaujasnovads.lv
mailto:iluta.balode@pargaujasnovads.lv
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Iluta Balode,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

2020. gada rudens ir bijis da-
žādiem notikumiem bagāts – pa-
saules sporta elites uzmanību, 
atzinību veselības nozarē strā-
dājošajiem un pat dalību televī-
zijas šovos. Tādiem notikumiem, 
kas nesuši pozitīvas emocijas, 
pārsteigumus un atzinīgus no-
vērtējumus mūsu novada iedzī
votājām. Par to priecājas un 
lepo jas arī Pārgaujas novads. 

Vēsturisks notikums Latvijas 
sportā šomēnes. Pirmo reizi kāds 
no Latvijas sportistiem nomi-
nēts par Pasaules spēļu mēneša 
atlētu, un šāds gods ticis orien-
tieristei, Latvijas sieviešu iz
lases līderei, straupietei Sandrai

Grosbergai. Pasaules spēles, 
ko rīko Starptautiskā Pasaules 
spēļu asociācija (IWGA) un ko 
oficiāli atzīst arī Starptautiskā 
olimpiskā komiteja, notiek kopš 
1981. gada. Tajās tiek pārstāvēti 
daudzi sporta veidi un disciplī-
nas, kas nav iekļauti Olimpisko 
spēļu programmā. Pasaules spē-
les notiek ik četrus gadus – vienu 
gadu pēc Vasaras olimpiskajām 
spēlēm. Jau kopš 2014. gada tiek 
paziņots arī Pasaules spēļu mē-
neša atlēts, un šis gods tiek pie-
šķirts tam sportistam, kurš izcē-
lies visas pasaules līmenī gan ar 
sportiskajiem panākumiem, gan 
ar sabiedrisko darbību. Nu par 
Pasaules spēļu 2020. gada sep-
tembra atlēti nominēta Latvijas 
sportiste – orientieriste Sandra 
Grosberga. Lūk, kā savu izvēli 
pamato Starptautiskā pasaules 

Nopelniem bagātais rudens
spēļu asociācija: “Orientēšanās ir
viens no tiem sporta veidiem, 
kur konkurenti atrodas brīvā 
dabā un nav nepieciešams pā-
rāk cieši kontaktēties. Tas šo-
brīd atvieglo sacensību rīkošanu 
un piedalīšanos tajās. Latvijas 
orientieriste Sandra Grosberga 
šo iespēju pilnībā izbaudīja – 
viņa šoruden startēja un ar labu 
pārsvaru uzvarēja trijos Latvi-
jas čempionātos. Un šī sportiste 
ir mūsu 2020. gada septembra 
atlēts! Sandra Grosberga zelta 
medaļas sāka vākt jūlijā garajā 
distancē. Viņa 10,9 km garo 
orientēšanās skrējienu veica ar 
vairāk nekā 7 minūšu pārsvaru! 
Augustā 25 gadus vecā spor-
tiste uzvarēja sprintā Valmierā, 
bet septembrī triumfēja vidējā 
distancē. Grosberga ir vārds, no 
kura jāuzmanās nākamā gada 
pasaules čempionātā  un, pro-
tams, 2022. gada pasaules spē-
lēs, kur tiekas pasaules labākie 
sportisti!” Jāatzīmē, ka Sandra 
Grosberga ir ne tikai pir mā Lat-
vijas sportiste, kura ieguvusi šo 
augsto novērtējumu, bet ir arī 
tikai trešā orientēšanās sporta 
veida pārstāve no visas pasau-
les, kas atzīta par Pasaules spēļu 
mēneša atlētu (Informācijas 
avots: Latvijas Orientēšanās fe-
derācijas mājaslapa www.lof.lv). 

Septembrī, kad norisinājās 
nozīmīgākais gada notikums ve-
selības nozarē – “Gada balva me-
dicīnā 2019” svinīgā ceremonijā, 
ko rīko Latvijas Ārstu biedrība, 
augsto novērtējumu un balvu 
“Gada māsa” saņēma rozuliete 
Inga Medne, kura ikdienā strādā 
Cēsu slimnīcas NMP. I. Medni 
daļa Pārgaujas novada iedzīvo-
tāju atceras kā ģimenes ārsta 
palīgu Iritas Grīnbergas ģimenes 
ārsta praksē Straupes pagastā, 
kur viņa trīs gadus strādāja pa-
ralēli darbam Cēsu klīnikā. Ingas 
Mednes moto ir: “Nedari citiem 
to, ko negribi, lai kāds dara tev”. 
Viņas atsaucību un profesionali-
tāti novērtē, gan pacienti, gan ko-

lēģi, lielā vienprātībā daudzkārt 
apgalvojot, ka viņa ir māsa ar 
lielo burtu (informācijas avots: 
Latvijas Ārstu biedrības mājas-
lapa www.arstubiedriba.lv).

Savukārt televīzijas šovu cie-
nītājiem nepamanīts noteikti 
nav palicis tas, ka Latvijas tele-
vīzijā ar jaunu sezonu atgriezās 
šovs “Īstās latvju saimnieces”. 
Šī bija ļoti īpaša sezona, jo Pār-
gaujas novadu šovā pārstāvēja 
veselas divas saimnieces – Dace 
Reiziņa no Stalbes pagasta un 
Brigita Puriņa no Straupes pa-
gasta. Daci Reiziņu visbiežāk 
var sastapt Slow food Straupe 
tirdziņā, kur viņas gatavotos ze-
fīrus jau pazīst un ir iecienījuši 
tirdziņa apmeklētāji. Brigita Pu-

riņa, kura ir arī šīs sezonas uzva-
rētāja un titula “īstā latvju saim-
niece 2020” ieguvēja, visbiežāk 
saimnieko Slow food Straupe 
tirdziņa virtuvē Straupes Zirgu 
pastā. Brigita ir arī viena no kus-
tības „Slow Food Straupe” dibi-
nātājām, kā arī gastronomijas 
vēstures un ēšanas kultūras en-
tuziaste, viesmīlības speciāliste. 

Pārgaujas novada pašvaldība 
pauž prieku, lepnumu un ganda-
rījumu par novadnieču sasnie-
gumiem. Novēlam neizsīkstošu 
enerģiju tam, ko darāt, tam, kas 
sniedz piepildījumu un gandarī-
jumu – jūsu sirdsdarbam. Turpi-
niet to, ko esat iesākušas un apzi-
nieties, ka esat novērtētas!

Turpinājums no 7.l pp.

Dienas pēdējais apskates objekts bija desmit gadus vecs sar
kano ozolusudrabkļavu stā  dī  jums. Koki stādīti ar frēzi izvei
dotās vagās. Katram iestādītajam kokam saimnieks stumbra 
lejasdaļā uzlicis plastmasas pudeli. Tas nepieciešams, lai kokus 
aizsargātu pret pelēm. Zemes īpa š nieks daudzu gadu garumā veic 
jaunaudzes kopšanu, bet bojā gājušu koku vietā iestāda jaunus. 

Pārgaujas novadā atrodami gan ozolu meži, gan atsevišķi au-
goši koki. Situācija dabā ir tāda, ka bieži vien ozolus noēno citu 
sugu koki, sevišķi egles. Tāpēc vēlētos aicināt zemes īpašniekus 
doties dabā un apsekot savas zemes, lai varētu konstatēt, kā jū-
tās tur augošie ozoli. Ja ozola vainagā ieaugušas citas koku sugas 
un daļa zaru jau nokaltusi, tad visticamāk pienācis laiks veikt 
atēnošanu. Ja Jūsu īpašums atrodas Gaujas nacionālajā parkā, 
un ir veikta sugu un biotopu inventarizācija, tad darbus plānot 
palīdzēs Meža apsaimniekošanas plānā ietvertās rekomendāci-
jas. Lai veiktu koku ciršanu, jāsaņem apliecinājums. Neskaidrību 
gadījumā aicinu sazināties ar Valsts meža dienestu, Dabas aiz-
sardzības pārvaldi vai pašvaldību. Jautājumus varat sūtīt arī uz 
epastu raimonds.mezaks@gmail.com.

Interesējas par ozolu 
mežu apsaimniekošanu

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

Straupes estrādes nosaukums 
saistās ar vasaras sezonas kultū-
ras un izklaides pasākumu nori-
ses vietu Pārgaujas novadā. Tā kā 
estrāde ir publiska būve, saskaņā 
ar Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.337 LBN 40515 “Būvju 
tehniskā apsekošana” periodiski 
ir jāveic tās tehniskā apsekošana, 
lai noteiktu ēkas mehāniskās stip-
rības un stabilitātes, lietošanas 
drošības un esošo ugunsdrošības 
risinājumu atbilstību. 

Veicot pēdējo tehnisko apseko-
šanu Straupes estrādē, tika seci-
nāts, ka būves tehniskais stāvoklis 

kopumā ir neapmierinošs. Šāda 
iemesla dēļ plānots Straupes es-
trādē uzsākt būvdarbus, ievērojot 
tehniskajā atzinumā iekļautos ie-
teikumus, lai novērstu laika gaitā 
radušās problēmas un uzlabotu 
būves tehnisko stāvokli. 

Šobrīd notiek estrādes pārbū-
ves projekta izstrāde. To veic SIA 
“Būvprojekts”. Saskaņā ar tehnis-
kās apsekošanas ziņojumu, ēkas 
pamatiem jānodrošina aizsar-
dzība pret mitrumu, kā arī izdru-
pušo vietu labošana. Tāpat jāat-
jauno nesošās mūra sienas zem 
partera, kuras atsevišķās vietās 
ir daļēji sabrukušas. Esošajiem 
metāla karkasa elementiem ne-
pieciešams atjaunot pretkorozijas 
apstrādi un metinājuma mezglus, 
savukārt koka karkasa elementi 

Plāno pārbūves darbus 
Straupes estrādē

tribīņu zonā, kas saskaras ar 
grunti vai nav atdalīti no sienu 
konstrukcijām, ir satrupējuši un 
arī tos nepieciešams atjaunot. Tā-
pat arī uzlabojumi nepieciešami 
jumta segumam un tā nesošajai 
konstrukcijai. Straupes estrādes 
abās pusēs atrodas kāpnes, kuru 
pakāpienus pārbūvēs un pašas 
kāpnes aprīkos ar margām. Plā-
noti arī uzlabojumi elektroapgā-
des sistēmai – zibensaizsardzības 
tīklu izbūvēšana, kā arī pagraba 
telpu apgaismojuma uzlabošana, 
lai tas būtu atbilstošs likumdoša-
nas prasībām. 

Šobrīd pie estrādes ēkas izvie-
tots nožogojums un brīdinājuma 
zīmes par būves bīstamību, kā arī 
aizliegums tajā atrasties. Aicinām 
ņemt vērā brīdinājuma zīmes!

Inga Medne. Publicitātes foto.

Sandra Grosberga. Publicitātes foto.

Brigita Puriņa. Publicitātes foto.

Dace Reiziņa. Publicitātes foto.

http://www.lof.lv
http://www.arstubiedriba.lv
mailto:raimonds.mezaks@gmail.com
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Grieta Grosberga,
ekskursijas organizatore

 Ceļojumā devāmies augustā. 
Svētelis staba gala klabināja, 
vēstīdams, ka lidos prom. Jau 
atkal viena vasara aizsteidzas! 

 Ceļojuma rītā saulīte lūkojās 
caur miglas vāliem un siltiem 
sveicieniem apmīļoja steidzī-
gos ceļotājus. Priecīgi, laimīgi 
par atkalredzēšanos un iespēju 
nolikt malā ikdienas darbus, 
sēdāmies pašu īrētā autobusā. 
Izvēlējāmies mazāk apdzīvotus 
ciemus un ceļojām pa Piebalgas 
gleznainiem pakalniem. Ap bro-
kastu laiku baudījām Vecpie-
balgas skaisto ainavu ar bērzu 
birzi, dīķi ar ūdensrozēm un 
strūklaku. Uz saliņas izveidota 
mākslīga ūdensroze, kas ziedēs 
visos gadalaikos. Brokastojām 
kafejnīcā un devāmies tālāk uz 
Jaunpiebalgas novadu. 

 Pusceļā starp Veco un Jauno 
Piebalgu simtgadīgu liepu ale-
jas galā divstāvu mūra ēkā 
gandrīz 100 gadus darbojās 
Jāņaskola. Te skolotāju ģimenē 
dzimis komponists Emīls Dār-
ziņš. 1969. gadā ēkā atvērts 
Emīlā Dārziņa un Jāņa Sudrab-
kalna memoriālais muzejs “Jā-
ņaskola”. Lielajā zālē ir iespēja 
noklausīties Emīla Dārziņa 
mūziku. Daudzas komponista 
piemiņas lietas saglabājusi viņa 
māte. Klavieres, uz kurām spē-
lējis komponists, kā arī tā laika 
polifons un harmonijs. Pēdējā 
dzīvesvieta komponistam bi-
jusi Rīgā. Dzīvojis no 1875. līdz 
1910. gadam. Muzeja pirmajā 
stāvā apskatāma dzejniekam 
Jānim Sudrabkalnam veltīta 
ekspozīcija. 

 Svētā Toma evaņģēliski lu-
teriskā baznīca Jaunpiebalgā. 
Pirmā koka baznīca Jaunpie-
balgā tika uzcelta 1646. gadā, 
bet nākamā koka baznīca uz-
celta 1673. gadā. Taču Ziemeļu 
karā tā nodedzināta. 1722. gadā 
tika uzcelta atkal jauna koka 
baznīca. Tagadējā mūra baz-
nīca, Cēsu būvmeistara Fridriha 
Feita vadībā uzcelta 1801.–
1804. gadam, tad arī iesvētīta. 
Baznīca pilnīgi pārbūvēta un 
paplašināta, tā ir akmens mūra 
garenbūve ar piebūvētu masīvu 
divstāvu torni, kas noslēdzas 
ar četrstūra smaili. Augšdaļa 
greznota ar arhitektūras ele-
mentiem un trīsstūra fronto-
niem. Baznīcā 800 sēdvietas, 
altāris un kancele no ozolkoka. 
Bija iespēja noklausīties nelielu 
koncertu, ko sniedza Jaunpie-
balgas Mūzikas skolas skolotāja 
ērģelniece Aija Petrovska un ģi-
tārists Jānis Žagariņš. 

 Ciemojāmies Jaunpiebalgas 
novada lauku sētā “Dzirkstiņi”. 
Starp gleznainiem Piebalgas 
pakalniem sev klusu mājvietu 
radusi un radoši darbojas rī-

dziniece, māksliniece Inese Lie-
piņa. Viņa pļavas ziedu un augu 
dabīgās krāsās krāso dzijas, un 
top brīnišķīgi apģērbi ar dažā-
diem dabas ainavu elementiem. 
Divus vienādas krāsas kamolī-
šus neatradīsi, jo katrs zieds un 
augs ir vienreizējs. Ar interesi 
aplūkojām apģērbu ekspozīci-
jas. Mūsu rokdarbnieces guva 
jaunas atziņas un redzējumu 
nebaidīties krāsu salikumos. Tā 
kā mūsu ceļotāju grupai šis bija 
25. reiss, tad, izbaudot šo klusās 
dabas stūrīti, cienājāmies ar ju-
bilejas brauciena kliņģeri. 

Savu ceļojumu turpinā-
jām uz Zosēnu pagasta Skrāģu 
krogu. Ceļš cara laikos no Jaun-
piebalgas gar Skrāģu krogu uz 
Pēterburgu  bijis stratēģiski 
dzīvs. Šodien putekļainais 
lauku lielceļš starp krogu un 
“Piekalnēm” aizvijas kluss. Ja nu 
kāda kustība vienā vai otrā vir-
zienā notiek, tā uzreiz pievērš 
vietējo ļaužu uzmanību. Tā arī 
tika pamanīta mūsu ierašanās. 
Saimnieks, kreklam vējā plan-
dot, steidzās sagaidīt un sasvei-
cināties ar atbraucējiem, sacī-
dams. “Tā mēs te atpūšamies, 
nepajokam!” smej ilggadējais 
Latvijas Nacionālās operas re-
žisors un tagadējais Rīgas Lat-
viešu biedrības priekšsēdētājs 
Guntis Gailītis. Zāles gružus no 
galošām purinādams un svied-
rus no pieres krekla stūrī slau-
cīdams: “Vieta te ir fantastiska. 
Piebalga – tas jau izsaka visu! 
Nevienu rītu šeit, Zosenā, nav 
vienāda saullēkta, katrs unikāls 
un īpašs”. Jau 18 gadus viņa un 
dzīvesbiedres eksbalerīnas Li-
tas Beiris dzīve saistīta ar “Pie-
kalnēm”. “Tā speciāli vaļoties 
gan nav sanācis, bet šīs vietas 
īpašās pievienotās vērtības ir 
jāsaredz un jāsajūt. Senču at-
stātais mantojums, viņu dzīves 
laikā sastrādātais, ir patiesas 
apbrīnas vērts. Pieskaries jeb-
kurai viņu atstātai lietai un, 
gribi vai ne, rodas jautājums 
– vai šodien mēs varētu tāpat 
dzīvot un strādāt ar tik lielu 
vērienu, tālredzīgi domājot par 
nākotni? Gribas šo īpašumu sa-
kopt pēc labākās sirdsapziņas”, 
tā saka Guntis Gailītis un vedina 
pakāpties kalnā tepat aiz mājas. 
“Vectēvam bijusi ideja šo kalnu 
apaudzēt ar ābelēm. Ideja nav 
realizējusies, taču varenas un 
gardu ābolu pilnas ābeles pa-
kalnē aug. Pa nogāzi augšup 
kāpjot, saimnieks ik pa laikam 
apstājas un pārlaiž cienīgu 
skatienu plašumiem, kas pār-
skatāmi līdz horizontam. Pēc 
laukos pavadītas nedēļas noga-
les atgriežoties pilsētā, galva ir 
skaidra, spēks kaulos, un graudi 
no pelavām atsijājušies. Atkal 
var iet pilsētas burzmā”, tā Gun-
tis Gailītis.  Gunta Gailīša mātes 
tēva brālis Artūrs Krūmiņš dzi-

mis 1879. gadā Skrāģu kroga 
krodzinieka ģimenē. Arhitekts, 
profesors, pirmās latviešu na-
cionālās operas “Baņuta” lib-
reta autors. Pie muzeja ir viņam 
veltīts piemiņas akmens.

1999. gadā, gatavojoties Pie-
balgas pagasta kultūras svēt-
kiem, Robertam Ruķim dzimusi 
ideja Skrāģu krogā iestudēt “Ba-
ņutas” brīvdabas izrādi. Šī ideja 
bija jārealizē divu mēnešu laikā. 
Gadiem nekoptā purvainā pļavā 
vajadzēja iekārtot parku ar ska-
tuvi, solu rindām un daudzmaz 
sakoptu apkārtni. 1999. gada 
21. augustā Baņutas parkā no-
tika neaizmirstama un emo-
cionāli saviļņojoša brīvdabas 
izrāde. Gadu vēlāk, teiku un no-
stāstu apvītajos Zosēnos, netālu 
no Svētezera, Guntis Gailītis re-
žisēja Līgo svētkus, krāšņus, īs-
tus, tikai Piebalgai raksturīgus. 
Kalna galā sakurts ugunskurs, 
dziesmas, dejas. Svētkos pieda-
lījās toreizējā Valsts prezidente 
Vaira VīķeFreiberga. Tika reali-
zēts darbs, kas apliecina Gailīša 
cieņu senču radošajam man-
tojumam. “Pie mums joprojām 
viss ir īsts – tīrākais ūdens, 
veselīgākais gaiss, dzidrākās 
debesis, spožākās zvaigznes, 
zaļākā zāle un iepriekšējo pa-
audžu atstātā garamanta”, savu 
“Piekalnu” sēts vidū stāvot, pār-
liecinoši apgalvo Guntis Gailītis. 
Nav iemesla sacītajam neticēt. 
Aizbrauc un izbaudi arī tu!

Jaunpiebalgas pusē uzbūvē-
tas Latvijas arhitektūrai neie-
rastas kupolmājas. Braucot pa 
lauku ceļu jau iztālēm uzkalni-
ņos pamanāmas košas, apaļas 
būves. Šajā brīnišķīgi ainavis-
kajā vietā vairāki domubiedri 
piecu gadu laikā uzcēluši trīs 
kupolmājas. Pasaulē šādas celt-

nes būvē jau sen. Mēs ciemojā-
mies jaunā ģimenītē, un saim-
nieks pastāstīja, ka visas mājas 
tapušas pašu spēkiem. Cik esi 
spējīgs pats izdarīt, tik arī būs! 
No ārpuses būve izskatās ne-
liela, bet, ieejot iekšā, ir pār-
steigums! Māja ir 120 m2 liela 
– pamatīga ģimenes ēka. Tiekot 
izstrādāts projekts būvēt tādas 
kupolmājas, kas pilnībā piemē-
rotas mūsu klimatiskajiem aps-
tākļiem. Katrs no šiem elemen-
tiem ir kā “lego” – saliekams un 
tāpat izjaucams. “Pēc laika, kad 
sāc sadzīvot ar enerģijas pie-
plūdumu, no rīta pamosties, tev 
uzreiz skaidra apziņa – kāpēc tu 
esi, kas tev jādara”. Mājas saim-
niece izveidojusi baltā māla 
darbnīcu “Pūces”. Mūsu gru-
pas dalībniekiem bija iespēja 
iegādāties no māla gatavotus 
dažāda lieluma vēja zvanus, sie-
nas pulksteņus un citas skaistas 
lietas. Pacienājušies ar ūdeni, 
kas bagātināts ar piparmētrām 
un meža ogām, gandarīti par re-
dzēto un dzirdēto, turpinājām 
ceļojumu uz Rankas muižu. Tā, 
lūk, tepat mūsu pusē! 

Rankas muižā atjaunotas 
trīs vēsturiskas ēkas: jaunā pils, 
klēts un stallis, kurās ir izvie-
tota mākslas galerija un divas 
bibliotēkas. Jaunajā pilī atrodas 
Rankas muižas Romas katoļu 
kapela. Muižas teritorijā 10 
hektāru platībā ir plašs ainavu 
un skulptūru parks ar skatu vie-
tām un Veselības taku. Tagadē-
jās Rankas muižas centra veido-
šanās sākusies pēc 1724. gada. 
Plašākas pārbūves notikušas ap 
1866. gadu, kad pils iekštelpu 
interjers tika veidots atbilstoši 
tā laika klasicisma stilam. Pēc 
Otrā pasaules kara pils tika 
piešķirta Rankas Lauksaimnie-

cības skolai, kas mēģināja ēkas 
atjaunot, taču 1986. un 1990. 
gadu ugunsgrēkos pils tika iz-
postīta. Kopš 2003. gada tiek 
ieguldīti līdzekļi, lai Rankas 
muižas kompleksu atjaunotu. 
Ekskursijas laikā muižā apska-
tāmas visas telpas. Muižas kom-
plekss pieejams dažādu svinību 
rīkošanai. 

Ceļojuma noslēgumā ciemo-
jāmies Maijas Breikšas dāliju 
dārzā Beverīnas novadā. Dā-
liju audzētāja stāsta, ka viņas 
sapnis ir radīt jaunas šķirnes. 
Pašreiz izveidotas astoņas, bet 
nevar zināt, vai tās aizies tau-
tās. Dāliju ziedi ir skaisti un 
koši akcenti jebkurā dārzā. Mai-
jas Breikšas kolekcijā ir vairāk 
nekā divi simti šķirņu dālijas. 
Kolekcija tiek atjaunota katru 
gadu, tajā ir gan pašmāju au-
dzētāju izveidotās šķirnes, gan 
jaunumi no Eiropas un Ame-
rikas dāliju audzētavām. Puķu 
audzētāja atzīst, ka dālijas ir 
pacietīgas puķes, kaitēkļi tās 
īpaši neaiztiek, bet, lai priecētu 
ar skaistiem ziediem, tās jāap-
rūpē un jāčubina. Katrs dāliju 
audzētājs zina, cik daudz pūļu 
prasa gumu saglabāšana. Kad 
gumi ieziemoti, jārūpējas par 
atbilstošu temperatūru un mit-
rumu noliktavā. Puķkope dalās 
savā pieredzē un uzņem arī ap-
meklētājus. Viņai vislabāk patīk 
ūdensrožu tipa dāliju ziedi, bet 
cilvēku gaumes ir dažādas.

Bagātinājušies ar krāšņo 
ziedu skaistumu, posāmies mā-
jupceļam. Paldies ekskursijas 
dalībniekiem par možu garu vi-
sas dienas garumā!

Fotogrāfijas no ekskursijas 
var aplūkot Pārgaujas novada 
mājaslapas galerijā.   

Ceļojums pa Vidzemi

Ekskursijas dalībnieki. Foto: Valda Indrēvica
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Iluta Balode,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

3. oktobrī Raiskuma muižas 
parkā trīs stundu garumā, iesais-
toties vietējiem iedzīvotājiem, 
notika pirmie Raiskuma apkai-
mes svētki jeb kopienas izziņas 
darbnīca. 

Raiskuma pagasts, atrodoties 
Cēsu rajona lauku partnerības 
teritorijā, ir daļa no projekta 
“KOPA”. Tā mērķis ir sekmēt ko-
pienu iesaisti savu vajadzību 
apzināšanā un risinājumu īste-
nošanā, sniedzot tām atbalstu 
un stiprinot to ilgtspējīgu iz-
augsmi. Jau iepriekš notikušas 3 
darbnīcas un tikšanās Raiskuma 
aktīvajiem iedzīvotājiem kopā 
ar projekta koordinatorēm. Tik-
šanās laikā tika apzinātas vaja-
dzības un problēmas Raiskuma 
vietējās kopienas attīstībā un 
spēcīgākas vietējās piederības 
veidošanā. Darbnīcu dalībnieki 
secināja, ka vietējiem Raiskuma 
iedzīvotājiem vajadzētu būt sa-
liedētākiem, pašapzinīgākiem un 
lielākiem lokālpatriotiem. Tieši 
tāpēc tika nolemts, ka biežāk va-
jadzētu satikt tuvākus un tālākus 
pagasta kaimiņus, apzinot viņu 
talantus un prasmes. 

Raiskuma svētku pirmajā daļā 
notika izglītojoša Andra Geidāna 
(biedrība “Vēsturiski aktīvs Rais-
kumā”) lekcija par Raiskuma 
vēsturi. Pasākuma apmeklētāji 
atzina, ka A. Geidāna pusstundu 
garais stāstījums ir bijis intere-
sants, raits, kā arī faktu un atziņu 
bagāts. Tāpat arī notika neliels 
koncerts, kurā piedalījās Rais-
kuma pagasta senioru vokālais 
ansamblis “Laika Ritmi” (vadī-
tāja Ina Aizgale), kā arī Raiskuma 
iedzīvotāja Megija Līva Ozola, kas 
izpildīja savu oriģināldziesmu 
“Vētra” un pārsteidza ar vairā-
kiem skaņdarbiem, ko spēlēja uz 
akordeona. Ar sveicienu Raisku-
mam no Straupes un Stalbes pa-
gastiem bija ieradušies jaunieši  

Izskanējuši pirmie Raiskuma apkaimes svētki

Marta MartinsoneKaša, Kalvis 
Martinsons un Gustavs Bērziņš, 
kuri izpildīja četras dziesmas. 

Iepriekš notikušajās darb-
nīcās vairākkārt izskanēja vie-
dokļi par to, ka interesanti būtu 
noskaidrot, kādi ir Raiskuma 
iedzīvotāju talanti un prasmes, 
lai varētu dalīties ar pieredzi, 
apmainīties metodēm, pras-
mēm. Tieši tāpēc svētku ietva-
ros norisinājās akcija “Iepazīsti 
Raiskumiešu talantus”. Tajā bija 
iespējams satikt vietējos rok-
darbniekus, amatniekus, ražo-
tājus, pavārus, dārzkopjus, un 
nogaršot, apskatīt, aptaustīt 
savu kaimiņu veikumu. Kā īstiem 
svētkiem pienākas, apmeklētā-
jus gaidīja arī cienasts – rudens 
zupa, kuru bija sagatavojusi 
“Kiukīšu” saimniece Iveta Kaze-
rovska. Parkā atradās arī “Tau-
tas grāmatu skapis” jeb grāmatu 
apmaiņas punkts, kuru čaklākie 
lasītāji arī labprāt izmantoja. 

Ņemot vērā to, ka tuvojas Ad-
ministratīvā teritoriālā reforma, 
ir ļoti būtiski saglabāt vietējās 
piederības sajūtu un stiprināt 
savas kopienas garu. Sirsnīgs 
paldies ikvienam, kurš iesaistī-
jās pasākuma tapšanā. Paldies 
Raiskuma kopienas līderei un 
pasākuma koordinatorei Gitai 
Vilciņai, paldies Raiskuma ko-
pienas aktīvajām dalībniecēm 
par iesaistīšanos dekorāciju ga-
tavošanā, paldies ikvienam rais-
kumietim, kurš parādīja savu 
talantu, paldies mūziķiem par 
uzstāšanos. Paldies pasākuma 
vadītājai Evijai Streičai. 

Vairāk informācijas par gaidā-
majiem Raiskuma kopienas pa-
sākumiem, sazinoties ar bibliote-
kāri 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”, bied-
rība “PPP biedrība “Zied zeme”.

Haralds Bruņinieks,
atlētiskās vingrošanas treneris 

Šī gada 10. oktobrī Jēkabpils 
un Viesītes novados noslēdzās 
projekts “Sēlijas mežabrāļi”. Pa-
visam  piedalījās 44 dalībnieki, 
jaunākajam bija 6 gadi un vecā-
kajai – 74. Vēsturiski tāds pats 
vecums bija Sēlijas apkārtņu me-
žabrāļiem, jaunākajam Viktoram 
Mežaraupam, segvārdā “mazais 
laupītājs” bija 6 gadi un vecāka-
jai Minnai Tunķelei bija 71 gads. 
Dalībniekiem pirmā aktivitāte 
sākās ar skrējienu vai soļojumu 
līdz nacionālo partizānu Indā-
naGrāvelsona piemiņas vietai – 
baltajam krustam. 

Pārgaujas novada sportistu 
sasniegumi:

skriešanas disciplīnā senioru 
grupā 1. vietas ieguva Ivars Ora-
ševskis un Līga Grāvele;

jauniešu grupā 2. vieta Kristi-
anam Gaspersonam;

soļošanas disciplīnā senio-
rēm 2. vieta Ivandai Lācei.

Otrajā pasākumā daļā vēs-
turnieks Haralds Bruņinieks 
iepazīstināja ar Sēlijas meža-
brāļu (Aknīstes, Biržu, Gārsenes, 
Elkšņu, Susējas, Saukas,Viesītes) 
apkārtņu pretestību okupāci-
jas varai pēckara periodā. Stās-
tījuma laikā tika demonstrēts 
apģērbs, kādu lietoja minēto 
apkārtņu mežabrāļi. Nākamā 

aktivitāte sākās ar IndānaGrā-
velsona bunkura apmeklējumu 
un īsu stāstījumu par 1950. gada 
25. februāra nacionālo parti-
zānu pēdējo kauju. Projekta da-
lībnieki tika sadalīti grupās, ko 
nosauca nacionālo partizānu ko-
mandieru vārdos.

Turpinājums 11. lpp.

Noslēdzies projekts 
“Sēlijas mežabrāļi”

Raiskuma kopienas līdere projektā “Kopa”, Raiskuma pagasta bibliotekāre Gita Vilciņa. 
Foto: Iluta Balode

Raiskuma apkaimes svētkos. Foto: Iluta Balode

Raiskuma apkaimes svētkos. Foto: Iluta Balode

Publicitātes foto.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē
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Cēsu novada pašvaldība iz-
sludina ideju talku “Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas 2027” (EKG) 
Cēsu kandidatūras kultūras pro
grammai, lai iesaistītu visdažā-
dākos cilvēkus, apkopotu visda-
žādākās domas un projektus. 

Idejas kultūras projektiem 
var iesniegt individuāli vai ko-
lektīvi no Amatas, Cēsu, Jaunpie-
balgas, Līgatnes, Pārgaujas, Prie-
kuļu un Vecpiebalgas novadiem.

“Cēsu kultūras programmu 
nav iespējams radīt kabinetā. Tai 
jādzimst, esot ielās, viesojoties 
viensētās, skolās, bērnudārzos, 
uzņēmumos, dažādās organi-
zācijās, tiekoties ar kultūras 
ļaudīm un diskutējot ar vietējo 
zemnieku. Taču apstākļos, kad 
pulcēšanās ierobežota, vācam 
idejas šādā veidā – uzrunājot 

ikvienu cilvēku un ideju ģenera-
toru”, min Cēsu novada pašvaldī-
bas administrācijas vadītājs un 
EKG darba grupas vadītājs Atis 
EgliņšEglītis.

“Vēlos vērst uzmanību uz pā-
ris lietām, iesniedzot idejas EKG 
kultūras aktivitātei: 

1) nav muļķīgu ideju. Visas 
idejas ir vērtīgas;

2) nav jābīstas būt ambicio-
ziem un domāt Eiropas līmeņa 
mērogos;

3) idejai jābūt tādai, ko ie-
sniedzējs, organizācija, vai vie-
tējā kopiena būtu gatava īstenot;

4) kultūras projekta idejai jā-
atbilst kādam no trīs pieteikuma 
pīlāriem,” turpina EgliņšEglitis.

“Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas 2027” pieteikuma izstrādes 
darba grupa vienojusies par šā-

Izsludināta ideju talka 
Cēsu Eiropas kultūras 
galvaspilsētas programmai

7. novembrī plkst. 15.00
Stalbes tautas namā piedzīvojumiem bagāta leļļu izrāde ar 

laimīgām beigām
visu vecumu bērniem

 “KAS ZAĶĪTI PASARGĀS?” 
Izrādē darbojas Zaķis, Ezis, Skunkss, Bruņurupucis, Vilks (Laila 

Kirmuška, Edgars Lipors un Jānis Kirmuška).
Režija – visi iepriekš minētie.
Lugas autors un mākslinieks Māris Putniņš, Edgara Lipora muzi-

kālais noformējums, leļļu meistares – Dace Rožlapa un Ilze Kiršteina.
Ieejas maksa EUR 3.50. Biļetes iespējams iegādāties iepriekš Stal-

bes pagasta pārvaldes kasē.

Ungurmuižas restorāns aicina baudīt īpašu trīs kārtu 
maltīti, piedaloties Cēsu rudens restorānu nedēļā! 

Ēdienkartē – gaileņu krēmzupa ar virpinātu pastinaka čipsi, se-
zama eļļu un “Ņiprajiem zaļumiem”, pīles confit ar cukiniburkānu 
nūdelēm, pašu gatavotu ābolukanēļa džemu un grilētu ķiploku vai 
bulgurs ar lauku sviestā ceptiem sezonas dārzeņiem un ķirbja sēk-
lām, kazas siera kūka ar smiltsērkšķubrūkleņu zapti. Trīs kārtu mal-
tītes cena 20,00 EUR. Galdiņus rezervēt pa tālr. 22007332

diem pieteikuma pīlāriem:
VIDE un KLIMATS

Kā varam palīdzēt dabai, iz-
mantojot kultūru? Kā varam sa-
runāties un atjaunot kontaktu 
ar dabu? Kā varam padarīt mū
su vidi par vienu lielu kultūras 
tel  pu? Uz šiem jautājumiem 
mek  lēsim atbildes, veidojot 
Eiro pas kultūras galvaspilsētas 
pie teikumu.

IZGLĪTĪBA
Kā kultūra var palīdzēt mums 

tapt vēl izglītotākiem? Kā kul-
tūra var iedvesmot jauniem 
sasniegumiem? Kā kultūra var 
palīdzēt mums iegūt globālas 
zināšanas? Uz šiem jautājumiem 
meklēsim atbildes, veidojot Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas 
pieteikumu.

DEMOKRĀTIJA
Kā kultūra var nākt talkā, lai 

runātu par demokrātiju? Varbūt 
kultūra pati ir demokrātija? Kā 
runāt par demokrātiju, izmanto-
jot kultūras projektus? Uz šiem 
jautājumiem meklēsim atbildes, 
veidojot Eiropas kultūras galvas-
pilsētas pieteikumu.

Ideju talkā ievāktās kultūras 
projektu idejas tiks apkopotas 
un analizētas. Labākās tiks ie-
kļautas Eiropas kultūras galvas-
pilsētas 2027 Cēsu pieteikumā, 
un tām ir liels potenciāls kļūt par 
Eiropas mēroga notikumu. 

Kultūras projektu idejas 
gaidīsim līdz 20. novembrim, 
aizpildot pieteikumu, kas atro-
dams mājaslapā cesis.lv.

Papildu informācijai lūgums 
sazināties ar Ati EgliņuEglīti, 
atis.eglins@cesis.lv.

Turpinājums no 10. lpp.

Tās bija Pētera Prauliņa, Al-
berta Karankeviča, Mārtiņa 
Pokļevinska un Alfona Meža-
raupa grupas. Pēc tam sekoja 
iepazīšanās ar apkārtni un mē-
ģinājums atrast nacionālo par-
tizānu apbedījuma vietu. Šoreiz 
diemžēl tas neizdevās, bet pro-
jekta dalībnieki turpināja pār
gājienu līdz ezeram Sūpes purva 
vidū. Šī ezera apkārtnē bijušas 
daudzas ar nacionālajiem parti-
zāniem saistītas epizodes, tikša-
nās vietas un sapņi par Latvijas 
brīvību. Noslēgumā visiem re-
ģistrētajiem projekta dalībnie-
kiem tika pasniegts Latvijas Tē-
vijas Sargu partizānu apvienības 
(LTS(p)A)  dibinātais, bet pro-
jektā leģendētais apbalvojums 
“Kalpaka krusts” ar šī ordeņa de-
vīzes vēstījumu: “Vistumšākajos 
brīžos, nāvi mānot, stāvi savai 

tautai par sargu klāt!”
Paldies projekta atbalstītā-

jiem “Latviešu fondam” ASV, 
Izglītības un zinātnes ministri-
jai, Latvijas Sporta federāciju 
padomei, Latvijas Tautas sporta 
asociācijai, Jēkabpils un Viesītes 
novadu pašvaldībām, Vidusdau-
gavas televīzijai, laikrakstam 

“Brīvā Daugava”. Paldies Jēkab-
pils novada pašvaldībai par 
sagādāto cienastu sporta akti-
vitāšu dalībniekiem. Projektu 
klātienē vēroja Daugavpils uni-
versitātes Humanitārās fakultā-
tes vēstures katedras pārstāvji 
un Dr. hist. asociētais profesors 
Henrihs Soms. 

Noslēdzies projekts 
“Sēlijas mežabrāļi”

Vēsturnieks Haralds Bruņinieks stāsta par kādreizējo mežabrāļu 
apģērbu. Publicitātes foto.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHP1Qee9upaXWHATFxvUd9X1GzULPO15_wecIlu9t4ryXRTQ/viewform
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Hanzas
tirgus
pie Straupes
pienotavas

8. un 22. novembrī

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.

Straupes zirgu pastā
1. un 15. novembrī
www.straupestirdzins.lv
Fecebook: straupestirgus

Lai iepazītu Latvijas vēsturi, 
arhitektūru, notikumus un citas 
vērtības, kas glabātas simtiem 
gadu, Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācija oktobra pēdējā sestdienā 
rīko “Leģendu nakti”. Ikviens in-
teresents gaidīts daudzviet Lat-
vijā – pilīs, muižās, muzejos.

Kā katru gadu, oktobra pē-
dējā sestdienā arī Ungurmuiža 
no plkst. 20.00 līdz 23.00, ai-
cina uz “Leģendu nakti”!

• 20.00 koncerts “Travers
flautas Eiropā un Latvijā”. Pie-
dalās traversflautistes Kristīne 
Stumbure un Maija Kļaviņa, kla-
vesīniste Gertruda Jerjomenko.

Vietu skaits ierobežots, per-
sonalizētas sēdvietas, nepiecie-
šama iepriekšēja rezervācija!

• 21.30 ekskursija gida pava-
dībā.

“Leģendu nakts” pasākumi 
bez maksas!

Tāpat līdz 29. novembrim 
Ungurmuižā muzeja darba laikā 
apskatāma Ingrīdas Rutkas 
per sonāl izstāde “Itālijas pie-
zīmes”.

Leģendu nakts 
31. oktobrī!

Visos pašvaldības 
organizētajos 

pasākumos 
tiks ievēroti 

epidemioloģiskie 
drošības noteikumi.

Pasākumos, kas 
notiek iekštelpās 

obligāti jālieto 
sejas maska.

 
Tāpat arī aicinām 

sekot līdzi aktuālajai 
informācijai 

par pasākumiem 
Pārgaujas novada 

mājaslapā un sociālo 
mediju kontos, jo, 

ņemot vērā situāciju 
valstī un stingrāku 

drošības noteikumu 
ieviešanas gadījumā, 
konkrētie pasākumi 

var tikt atcelti 
vai pārcelti.

 
www.pargaujasnovads.lv

FB: @pargaujasnovads

Ierobežots pasākuma apmeklētāju skaits. Ieeja koncertā tikai ar ieejas aproci. 
Aproces var saņemt Pārgaujas novada pagastu bibliotēkās, sākot ar 2. novembri.

(Viens cilvēks var saņemt līdz 4 aprocēm).
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