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

Lāčplēša dienai Pārgaujas novadā ir savas 
tradīcijas – lāpu gājieni, ziedu nolikšana pie-
miņas vietās, skrējiens apkārt Rozulai. Ņemot 
vērā valstī esošo ārkārtējo situāciju, Lāčplēša 
diena Pārgaujas novadā ar publiskiem pasāku-
miem, kā tas ir ierasts, netika atzīmēta.

Tomēr pieminot 1919. gada notikumus un 
Latvijas Brīvības cīņās kritušos, Pārgaujas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Kalniņš nolika ziedus, kā arī dedza sveces pie-
miņas vietās Pārgaujas novadā – pie pieminekļa 
brīvības cīņās kritušajiem karavīriem Rais-
kuma kapos, pie pieminekļa Vīlandes skolnieku 
rotas karavīriem Stalbē, pie Ziemeļlatvijas at-
brīvotāju pieminekļa Plācī.

Lāčplēša dienu atzīmējot

Tāpat arī, godinot Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valierus, to piemiņai tika apmeklētas Pārgaujas 
novada kapsētas un ordeņa kavalieru atdusas 
vietās nolikti ziedi. Kopā deviņās atdusas vietās 
Raiskuma, Strīķu, Unguru un Pārupes kapos. 

Pārgaujas novada pašvaldība 11. novembrī 
aicināja savus iedzīvotājus būt atbildīgiem, Lā-
čplēša dienu godināt un pieminēt savās ģime-
nēs, kopīgi dedzot sveces mājās un to pagalmos. 
Dienas noslēgumā vairākās vietās Pārgaujas 
novadā, māju logos, pagalmos bija manāmas 
sarkanbaltsarkanu sveču liesmas, kas tika deg-
tas Latvijas brīvības izcīnītāju piemiņai. 

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

Katru gadu, kopš 2010. gada, Pārgaujas novada pašvaldība 
izdod sienas kalendāru, kam šo gadu laikā veltītas dažādas tē-
mas – Pārgaujas novads attēlots skolēnu zīmējumos, pāršķirstī-
tas vēstures lappuses. Tāpat arī skatītas novada iedzīvotāju gar-
dākās ēdienu receptes, ūdenstilpes, neierastākās tūrisma takas, 
ceļi, kā arī godināts senču folkloras mantojums. 

2021. gada kalendārs ir Pārgaujas novada un tā viesu vēstī-
jums un atmiņas par Pārgaujas novada krāšņumu visos četros 
gadalaikos. Kalendārā redzamās fotogrāfijas ir to autoru ie-
spaidi, mirkļi un redzētais Pārgaujas novadā. Fotogrāfiju autori 
tās ievietojuši kādā no sociālo mediju vietnēm, pievienojot tēm-
turi #Pārgaujasnovads vai #Straupe, #Stalbe, #Raiskums. Sienas 
kalendāra dizaina autore ir Anda Nordena. Sakām lielu paldies 
ikvienam, kas iesaistījās kalendāra tapšanā – fotogrāfiju auto-
riem (Evai Meijerei, Gintam Raiskam, Dmitrijam Lobovam, Ed-
ītei Rudzītei, Matīsam Beķerim, Olgai Davidovai, Mārai Gruzdi-
ņai-Cīrulei, Sintijai Cērpiņai, Kristiānai Danielai Martinovai) un 
maketa veidotājai A. Nordenai. 

Par papildu kalendāra iegādes iespējām rakstīt uz e-pastu 
iluta.balode@pargaujasnovads.lv. Kalendāra cena ir 1,70 EUR un 
pircējiem tas būs pieejams no 27. novembra Lielstraupes pilī un 
Slow food Straupe tirdziņā Zirgu pastā. Kā dāvanu kalendāru sa-
ņems novada seniori.

Pārgaujas novada 
pašvaldība izdevusi 
sienas kalendāru 
2021. gadam

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore

Pārsteidzoši un daudzvei-
dīgi – ar tādām atziņām dalījās 
grupa novada tūrisma uzņē-
mēju, kuri bija devušies pie-
redzes apmaiņas braucienā, 
divu dienu garumā aplūkojot 
vietējo tūrisma piedāvājumu.

 Rudens pusē jau par tradī-
ciju ir kļuvis novada tūrisma 
uzņēmēju izziņas brauciens. 
Pēdējos gados esam devušies 
uz apkārtējiem novadiem – 
Limbažu, Cēsu, Siguldas, Ko-
cēnu novadu, tagad bija pie-
nācis laiks izzināt jaunumus 
pašu mājās. Pirms brauciena 
radās jautājums – kurus tū-
risma objektus skatīt. Mūsu 
trīs pagastos ir vairāk nekā 
40 tūrisma pakalpojuma snie-
dzēju un tūristu apskates 
objektu. Lai katrā pavadītu 
stundu vien, būtu nepiecie-
šamas veselas piecas darba 
dienas! Tāpēc brauciena da-

lībnieki tika aicināti izvēlēties 
tos objektus, kas interesē vis-
vairāk vai kuros pēdējo gadu 
laikā notikuši lielākās pār-
maiņas. Apskatei tika izvēlēti 
14 objekti un, lai paciemotos 
katrā, brauciens tika sadalīts 
divās dienās – pirmajā dienā 
devāmies uz Raiskuma pusi, 
otrajā – virzienā uz Straupi. 

 Pirmie ciemiņus uzņēma 
kempinga “Apaļkalns” saim-
nieki Juris un Ina Leimaņi. 
Negaidīti, ka pat oktobrī kem-
pingā bija nakšņotāji, un, kā 
atzina Juris, ar katru gadu 
tūrisma sezonu siltā rudens 
dēļ iespējams pagarināt. Pa-
ralēli tūristu apkalpošanai 
kempingā noritēja āra solu, 
galdu un mājiņu atjaunoša-
nas darbi, lai jau tagad saga-
tavotos nākamajai sezonai. 
Kempingā pastāvīgi domā par 
tā pilnveidošanu – īpaši par 
namiņu ērtību uzlabošanu, jo 
reti kurš tūrists vairs izvēlas 
nakšņošanai namiņu bez la-

bierīcībām. Te ir laivu un ve-
losipēdu noma, velomaršruti, 
infostends, tapis bērnu rotaļu 
laukums, minigolfa laukums, 
pēdējais jaunums “Apaļkalnā” 
ir plašā nojume ar izbūvētu 
virtuvi ēdināšanai un vasa-
ras pasākumiem. Šogad tā 
jau izmēģināta, un daudzi to 
atzinuši par mājīgu un ērtu. 
Lai gan “Apaļkalns” aicina pie 
sevis klusuma baudītājus, jau-
nums šogad bijis koncerts uz 
improvizētas skatuves Rais-
kuma ezerā, kas tapis sadar-
bojoties ar Dukuru ģimeni 
un ko varējis vērot no ezera 
krasta zāliena vai no savas lai-
vas vai SUP dēļa. Koncertā bi-
jis ļoti emocionāls brīdis, kad 
Ginta Smukā ģitāras skaņas 
rāmi plūdušas pāri ezeram. 
Nākamajam gadam Leimaņu 
ģimene jau ir radījusi jaunas 
idejas, jo šī labā iecere esot jā-
papildina un jāuzlabo. 

Turpinājums 4. lpp.

Novada tūrisma 
piedāvājums pārsteidz

Pārgaujas novada pašvaldības izdotais sienas kalendārs 
2021. gadam. Foto: Anda Nordena

Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Kalniņš Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
piemiņai nolika ziedus to atdusas vietās Pārgaujas 
novada kapsētās. Foto: Iluta Balode
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Pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma 

“Auciema ganības” izsole
Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Auciema ganības”, Raiskuma pagasts, 
Pārgaujas novads, kadastra numurs 42740080159, ar kopējo platību 29,95 ha. 
Nekustamais īpašums reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalī-
jumā nr. 561.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 77 800, drošības nauda EUR 
7780, dalības maksa EUR 20, minimālais izsoles solis EUR 200. Izsole notiks 
2020. gada 10. decembrī plkst. 11.30, pašvaldības telpās Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Izsoles”.

Maksājumi, norādot maksājuma mērķi, veicami Pārgaujas novada domes 
kontā bankā: AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts LV06 UNLA 0050 0143 0775 8.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosaukta-
jiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, 
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot 
pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@par-
gaujasnovads.lv līdz 2020. gada 7. decembra plkst. 12.00.

Izsludināta izsole īpašuma 
“Rozulas skola” pārdošanai

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) iz-
soli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 428000704586, 49 ha platībā, 2 stāvu 
būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 42800070381001 un palīgēkas 
ar kadastra apzīmējumu 42800070381002, pārdošanai. Nekustamais īpa-
šums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma 
nr. 100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 90000, drošības nauda EUR 
9000, dalības maksa EUR 20, minimālais izsoles solis EUR 200. Izsole notiks 
2020. gada 10. decembrī plkst. 12.00, pašvaldības telpās Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājas-
lapā www.pargaujasnovads.lv, sadaļā “Izsoles”. 

Maksājumi, norādot maksājuma mērķi, veicami Pārgaujas novada domes 
kontā bankā: AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts LV06 UNLA 0050 0143 0775 8.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosaukta-
jiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, 
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot 
pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pargaujasnovads@par-
gaujasnovads.lv līdz 2020. gada 7. decembra plkst.12.00. 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš,
sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod...
     (K. Skalbe)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību valstī, Pārgaujas novada 
pašvaldība šogad nerīko senioru eglīti, bet tik un tā vēlas iepriecināt novada 
seniorus ar Ziemassvētku paciņu. 

Aicinām novada seniorus līdz 7. decembrim (ieskaitot) pieteikties pa 
tālruni pie sociālajām darbiniecēm: Straupes pagastā – 64132292; Stal-
bes pagastā – 64134414, Raiskuma pagastā – 29206234. 

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību valstī, Pārgaujas novada 
pašvaldība šogad nerīkos pirmsskolas bērnu eglītes, bērnu vecāki saldumu 
paciņas varēs saņemt pie sociālajām darbiniecēm katrā pagastā no 
2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim. Lai saņemtu pa-
ciņu, lūgums zvanīt sociālajām darbiniecēm pa tālruni: Straupes pagastā – 
64132292; Stalbes pagastā – 64134414, Raiskuma pagastā - 29206234. 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontakt-
informācija

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 Auciems 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 jā-
sazinās ar norādītajām kontaktpersonām un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanu.

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

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
izsludina LEADER projektu konkursa 

X kārtu
Atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–2020. gadam 

un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, Vidzemes 
lauku partnerība “Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa X kārtu. 

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana

2020. gada 18. decembris–2021. gada 18. janvāris

Sludinājuma kopsumma 
266 685,38 EUR 

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma.  
Rīcība – 200014,03 EUR
Rīcība – 66671,35 EUR

Projektu  īstenošanas 
termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas 
termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas 
nosaukums un adrese

Biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4152

Kontaktinformācija Līga Kārkliņa
Tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv 

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login 
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams 
arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par 
projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas 
kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo 
punktu skaitu un pamatojot punktu skaita 
atbilstību.

Vairāk informācijas par LEADER projektu konkursa X kārtu www.brasla.lv

mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.brasla.lv
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Agris Ķesa,  
vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldība vēlas atgādināt, ka joprojām 
spēkā ir lašveidīgo zivju ieguves liegums Gaujas un tās baseina 
upēs, kura laikā makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu ir aizliegta. 

Informējam, ka Pārgaujas novada pašvaldības vides aizsar-
dzības inspektors kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes vides 
inspektoriem turpina pastiprinātu kontroli lašveidīgo zivju lie-
guma laikā Gaujas upē un tās pietekupēs, kā arī  darām zināmu, 
ka minēto reidu laikā ir izņemti vairāki nelegāli zivju iegūšanas 
rīki.  

Atkārtoti atgādinām, ka lašveidīgo zivju (lašu, taimiņu un 
strautu foreļu) saudzēšanas periods jeb ieguves liegums ir spēkā 
līdz 31. decembrim, par vienu nelikumīgi iegūtu zivi lieguma 
laikā paredzētā zaudējuma atlīdzība ir līdz 715 eiro.

Būsim saudzīgi pret dabu, tāpēc aicinām iedzīvotājus ziņot 
par manītiem pārkāpumiem.

Vides inspektori 
veic pastiprinātu 
kontroli un reidus 
lašveidīgo zivju 
lieguma laikā

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai virzītos uz aprites ekonomikas īsteno-
šanu un veicinātu atkritumu saimniecības 
attīstību, SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūru, Valmieras biznesa 
inkubatoru, A/S “Valmieras stikla šķiedra” un 
citiem sadarbības partneriem vēlas dot iespēju 
jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides 
entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos 
procesos, radot inovācijas atkritumu izpētes un 
pārstrādes jomā trim atkritumu veidiem – rie-
pām, stikla šķiedras atkritumiem un no atkri-
tumiem iegūstamajam kurināmajam (NAIK).

2021. gada 20. un 21. februārī Reģionālais 
atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) 
“Daibe” un Vidzemes olimpiskajā centrā notiks 
Latvijā pirmais atkritumu pārstrādes veicinā-
šanas hakatons “DaibeZero”.

Pasākuma PATRONS Vides un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) norāda: 
“Atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu 
apjoms ir būtiski jāsamazina un jāpalielina to 
pārstrādes īpatsvars. Mūsdienu domāšana, ra-
doša pieeja un atvērtība inovācijām ir ceļš, kas 
ved uz samilzušu vides problēmu risināšanu. 
Nozarēm, valsts pārvaldei un privātajam sekto-
ram sadarbojoties, kopīgi jāatrod veids, kā pēc 
iespējas vairāk un produktīvāk saimnieciskajā 
apritē atgriezt izlietotos materiālus, piešķirot 
tiem otrreizēju vērtību, tādejādi īstenojot ap-
rites ekonomikas principus. Izsaku cerību, ka 
hakatons pulcēs tieši tādu sabiedrību - gan zi-
nošus speciālistus, gan tālredzīgus uzņēmējus, 
kas kopīgi spēs piedāvāt un īstenot drosmīgas 
idejas.” 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
uzsver: “Latvijā atkritumu pārstrādē jopro-

jām ir brīvas nišas, lai varētu domāt par jaunu 
pārstrādes uzņēmumu veidošanos. Hakatona 
rezultātā sagaidām atkritumu pārstrādes un 
izpētes procesa idejas jauna materiāla radīša-
nai, kas būs izmantojams tautsaimniecībā vai 
arī kā izejviela jaunu produktu radīšanai. Po-
tenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam 
tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izvei-
dei RAAC “Daibe”. Labākās idejas paredzēts ie-
sniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
rai tālākai attīstīšanai.”

Komandu pieteikumi tiek gaidīti no 1.de-
cembra līdz 17.janvārim. Komandās aicināti 
līdz 6 cilvēkiem, maksimālais komandu skaits 
– 10. Pasākuma nolikums un pieteikšanās 
mājaslapā www.daibezero.lv. Hakatona balvu 
fonds – 10 000 eiro.

Lai veiksmīgi sagatavotu idejas pieteikumu, 
pasākuma organizatori decembrī piedāvās 
vairākas hakatona mentoru on-line lekcijas 
materiālzinātnē, dizaina domāšanā, projektu 
vadībā, finanšu piesaistē, mārketingā un citās 
jomās. Potenciālajām komandām, pēc iepriek-
šēja pieteikuma, 12.decembrī būs iespēja ap-
meklēt arī RAAC “Daibe”, lai klātienē novērtētu 
pārstrādei pakļaujamo materiālu veidu, ap-
jomu un uzdotu interesējošos jautājumus.

Hakatona “DaibeZero” ģenerālsponsors 
ir A/S “AJ Power Recycling”. Hakatonu atbal-
sta Valmieras Attīstības aģentūra, Koprades 
darbnīca “Dare”, SIA “Vidzemes olimpiskais 
centrs”, Valmieras peldbaseins, PIKC “Valmie-
ras tehnikums”, Red Bull un citi.

Tiek izsludināta pieteikšanās 
pirmajam atkritumu 
pārstrādes veicināšanas 
hakatonam “DaibeZero”

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA 
“ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz 30.novembrim ir iespēja izteikt 
viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt 
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo 
klientu aptaujas anketu.

Klientu aptaujas anketa pieejama elektroniski www.zaao.lv, 
spiežot uz bannera KLIENTU APTAUJAS ANKETA. Anketas aiz-
pildīšana prasīs 8 līdz 10 minūtes laika.

ZAAO kvalitātes vadītāja Ingrīda Gubernatorova: “Mums 
vienmēr ir bijis svarīgs klientu viedoklis, lai kopīgi  rastu idejas 
pakalpojuma attīstībai, kā arī pilnveidotu sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Šobrīd atrodamies digitālo izaicinājumu un pārmaiņu 
laikā, tādējādi, arī mūsu nozarē klientiem vēlamies sniegt pēc ie-
spējas modernākus risinājumus.”

ZAAO nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglī-
tošanas aktivitātes 27 pašvaldību iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē, 
Malienā un Pierīgā.

Aicina izteikt 
viedokli par 
atkritumu 
apsaimniekošanu

AR 19. NOVEMBRI PĀRGAUJAS NOVADA 
PAGASTU PĀRVALDĒS, PIE SOCIĀLAJIEM 
DARBINIEKIEM (IEPRIEKŠ SAZINOTIES) 

SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTI, KURIEM IR PIEŠĶIRTS
 TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS

STATUSS, VAR SAŅEMT 
VAIRĀKKĀRTĒJI LIETOJAMU,
MAZGĀJAMU SEJAS MASKU

Kontakti
Sociālā darbiniece Straupes pagastā: 64132292
Sociālā darbiniece Raiskuma pagastā: 29206234
Sociālā darbiniece Stalbes pagastā: 64134414
 

Foto: Agris Ķesa

http://www.daibezero.lv
http://www.zaao.lv
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Turpinājums no 1. lpp.

Arī Gunas un Jāņa Ruk-
šānu stādaudzētava ik gadus 
kaut nedaudz pagarina tū-
risma sezonu, jo pat oktobra 
beigās ir krietni daudz kā 
skaista, ko aplūkot – gan vairā-
kas no dīvainajām 200 hostu 
šķirnēm, gan mīlīgie rudens 
krokusi, kas pārstāv piecarpus 
tūkstošu sugu paraugu klāstu. 
Guna grupu sagaida oriģinālā 
pašdarinātā koka terasē, pa-
sniedzot ugunskurā uzkarsētu 
dzērienu un, daloties pieredzē 
par tūristu uzņemšanu, atzīst, 
ka ekskursijas veidošanā sva-
rīgākais ir tās sākums un bei-
gas. Tāpēc pēc dārza apskates 
Guna un Jānis mūs ieved pār-
steidzošā jaunbūvē – stikla 
oranžērijā, kur, rudens saules 
staros sasildījušies, tiekam 
uzjautrināti ar asprātīgu vik-
torīnu par augiem. 

Ungurmuižā daži no mums 
pirmo reizi ieraudzīja jauno un 
gaumīgo muzeja ekspozīciju 
ar oriģinālajām muižas lietām 
un izjuta mājīgo siltumu koka 
ēkās. Pārgaujas novada paš-
valdības īstenotais projekts, 
piesaistot Eiropas Savienības 
fondu finansējumu un ierīko-
jot ēku kompleksā apkuri, kā 
arī piesaistot ekspozīciju di-
zainerus, ir bijis krietns piene-
sums, lai senā ēka atdzīvotos 
un pamazām pilnveidotos par 
piedzīvojumiem bagātu tū-
risma galamērķi. Muižā varēja 
vērot klātienē arī restauratoru 
darbu, kas kā neliels piedzīvo-
jums varētu patikt ikvienam 
apmeklētājiem. Novērtējām 
arī eleganto galda klājumu 
un maltīti muižas restorānā, 
izvēloties nobaudīt kādu no 
vietējo zemnieku piedāvā-
tiem produktiem – zemnieku 
saimniecībā “Jaunzemi” au-
dzēto paipalu, papildinātu ar 
grilētiem kartupeļiem un zilā 
siera mērci. Garšas buķete bija 

lieliska.
 Viesu nama “Ungurma-

las” divstāvu ēka pretstatā 
vēsturiskajai Ungurmuižai ir 
veidota ar plašu priekštelpu 
un augstu terasi. Viesu nama 
kompleksā, kur ir gan sporta 
laukumi, stiklota ezermalas 
estrāde, laivu un peldvietu 
piedāvājums, ir visplašākās 
iespējas gan korporatīvajiem 
pasākumiem un kuplām svi-
nībām, gan individuāliem da-
bas baudītājiem, kuri vēlas 
nakšņot labiekārtotās, plašās 
istabās. 

Viesu nams ir pielāgojies 
attālinātam darbam, reģistra-
tūras vietā te ieviesta parocīga 
iekļūšanas sistēma un atslē-
dziņas, kas pieejamas katram 
apmeklētājam individuāli, 
sazinoties ar viesu nama pār-
valdnieku pa telefonu. “Un-
gurmalu” saimnieki ir izko-
puši Ungura ezera piekrasti, 
iekārtojot tur galdus, solus, 
pārģērbšanās kabīnes. Labie-
kārtoto pludmali vasaras pe-
riodā ikvienam atpūtniekam 
ir ļauts apmeklēt bez maksas, 
un tas ir liels ieguvums mūsu 
novadam. 

 Ruckas ezera kempingā 
gaidīta ir specifiska publika – 
makšķernieki. Viņiem tiek pie-
dāvātas ne tikai copes vietas 
uz ezerā izvietotām laipām, 
bet arī naktsmītnes atseviš-
ķos pietiekami labiekārtotos 
namiņos. Īpašs ir peldošais 
namiņš, kuru pēc nakšņo-
tāju vēlēšanās var noenkurot 
ezerā, baudot pilnīgu vientu-
lību ūdens klajumā. Ruckas 
ezers daudzus ir sajūsminājis 
ar skaistajiem saulrietiem, un 
tā arī mūsu brauciens beidzas 
vakarā, lūkojoties, kā saule no-
grimst ezerā. 

 Otrajā dienā ceļš veda tur, 
kur ceļa gandrīz nav – Liel-
straupes mežos pie ģimenes, 
kura pirms gadiem trim ir 
pārcēlusies uz mūsu novadu 
un jau paspējusi izveidot ko 

neparastu mūsu teritorijā – 
glempingu. Glempings ir viens 
no vārdiem, kas šajā brau cienā 
dažiem bija kas jauns. Angļu 
vārds glamping ir veidots, sa-
liekot kopā glamour un cam-
ping, – tātad tāds elegants 
kempings.  Otrs jaun vārds, kas 
arvien vairāk ienāk tūrisma 
produktu nosaukumos, un 
tika daudzkārt minēts arī šajā 
objektā, ir retrīts. Kā to tulko 
vietne http://contemplatio.
lv/, retrīts “ir laiks un telpa, 
kas tevi nošķir no ikdienas 
steigas un kņadas. Tu apstā-
jies, lai būtu kopā ar sevi, vir-
zītos uz sava Es dziļāko būtību. 
Vienlaicīgi tu esi kopā ar cilvē-
kiem, kuri ir līdzīgos meklēju-
mos”. Piedāvājums “Līčupēs” 
tā arī saucas – “Wild’ness 
Retreat & Studio”, un šajā 
kompleksā ir ne tikai labi ap-
rīkotas dzīvojamās teltis meža 
pļavās, bet arī senās guļbūvēs 
stilīgi iekārtotas telpas rado-
šām nodarbēm – meistarkla-
sēm, plenēriem, medi tācijai... 

Ir arī iekārtota meditatīva 
vieta meža dīķa malā pie liepu 
pudura, kas jau vairākas rei-
zes kalpojusi laulību ceremo-
nijai. Galvenā mērķauditorija 
te ir ārzemju tūristi, šovasar 
paspējuši būt viesi no Dānijas, 
Īrijas, Čehijas, kuriem dzīvo-
šana klusumā, pilnīgā neku-
rienē ir nebijis piedzīvojums. 
Rāmums, daba, svaigs gaiss 
ir galvenais tūrisma piedāvā-
jums. Te ganās aitas, no teltīm 
vērojami meža dzīvnieki, dzī-
vošana teltīs ir bez elektrības. 
Uz ziemu teltis tiek nojauktas, 
bet, ja pandēmija atkāpsies, 
nelielajos atjaunojos guļbūves 
namiņos ciemiņi tiks gaidīti 
arī ziemā.

Arī Braslas zivjaudzētava 
atrodas vietā, kas šķiet it kā 
nošķirta no ārpasaules. Ie-
plaku Braslas krastā no vienas 
puses ieskauj mežs uz smilš-
akmens klintīm, no otras Bra-
slas senleja. Tūristus, kuri vē-

las aplūkot zivju audzēšanas 
procesu, uz Braslas zivjaudzē-
tavu pašlaik neaicina, tam pie-
mērotāka esot zivjaudzētava 
Kārļos, toties skolēnu ekskur-
sijām, kā stāsta zivjaudzētavas 
vadītājs Jānis Balodis, cenšas 
neatteikt, uzskatot, ka dabas 
izglītība ir ļoti no svara. Pama-
zām te, Braslā, līdzās zivjau-
dzētavai, veidojas cits tūrisma 
piedāvājums, kas domāts spe-
cifiskai mērķu grupai – tiem, 
kuri savai atpūtai meklē jau 
minēto retrītu. Te atjaunotās 
koka ēkās iekārtotas nakts-
mītnes un sadarbes telpas ne-
lielām grupām, kas vēlas klu-
sumā, pārdomās, skaistā vidē 
sakārtot domas, atjaunot dzī-
vības enerģiju. Pagaidām šis 
piedāvājums vēl veidojas, bet, 
iespējams, tas arī pārāk plaši 
netiks reklamēts, lai saglabātu 
neskartas vides sajūtu.

 Virzienā uz Straupi gar A3 
šoseju ir izvietojušies vairāki 
tūrisma pakalpojumu snie-
dzēji. Medību sporta un at-

Novada tūrisma piedāvājums pārsteidz
pūtas laukumā “Mārkulīči” 
jaunums ir oriģinālie tīkla 
parka elementi, kas šova-
sar lietoti testa režīmā. Brīvā 
kritiena šūpoles, kā dīvainā 
lidojuma konstrukciju nosau-
cis tā autors Vilnis Jaunzems, 
juniors. Otrs jaunums ir ne-
lielā, mājīgā pirtiņa ģimenis-
kai kompānijai un iespējas 
nakšņot labiekārtotās istabi-
ņās Braslas upes krastā, kas 
tapušas, īstenojot LEADER 
projektu. 

 Ar lielu pietāti un izjūtu 
Braslas upes krastu izkopuši 
atpūtas vietas “Braslas prie-
des” saimnieki. Viņu oriģinālā 
ideja ir meža biljards un meža 
futbols, kas spēlējams 800 m 
garā trasē, kur dažādi uzde-
vumi raisa azartu gan pieau-
gušajiem, gan bērniem. Uz 
meža spēlēm iepriekš ir jāpie-
sakās, jo pakalpojums ir par 
samaksu. Kā nekā šāda labie-
kārtotā taka prasa pastāvīgu 
kopšanu. 

Turpinājums 5. lpp.

Viesu namā "Ungurmalas" izveidota parocīga iekļūšanas sistēma. 
Foto: Rudīte Vasile

Viesojoties pie Jāņa un Gunas Rukšāniem, brauciena dalībniekiem ir iespēja aplūkot 
jaunizveidoto oranžēriju. Foto: Rudīte Vasile

"Wild'ness Retreat & Studio" atpūtniekiem elegantās teltīs piedāvā baudīt mieru un 
klusumu. Foto: https://www.wildnesscollective.com

http://contemplatio.lv/
http://contemplatio.lv/
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Turpinājums no 4. lpp.

 Kafejnīcā “Zem ozola” 
garāmbraucēji parasti pa-
mana telpas pirmajā stāvā, 
bet, izrādās, ka ģimeniskiem 
vai saviesīgiem pasākumiem 
saimniece Inta Ekerte piedāvā 
otrā stāva zāli, kurā pie gal-
diem var piesēst ap 40 viesu. 
Zāle ir plaša un gaiša, to šo-
vasar labprāt izmantojušas 
arī ekskursantu grupas. Mūsu 
brau ciena dalībnieki, izbaudot 
pusdienu piedāvājumu, pār-
runā, ka kafejnīcas lielākā vēr-
tība ir svaigi gatavots un sātīgs 
ēdiens. 

 Ja kāds vēlas apskatīt 
Lielstraupes pili, tad jārēķi-
nās, ka ekskursija gida pava-
dībā parasti ilgst vismaz pus-
otru stundu. Toties – kā nesen 
kāds no apmeklētājiem bija 
ierakstījis interneta atsauks-
mēs – “Privāta ekskursija ir 
vērtība”. Šoreiz gide Elita Mar-
tinsone cauri pilij izvadā pa īso 
maršrutu, vien ļaujot grupai 
iegūt pārliecību, ka pils labi-
rintos interesanti ir ikvienam, 

un jaunatklājumus izdara pat 
tie, kas savulaik strādājuši pilī, 
kad tā pildīja slimnīcas funkci-
jas.  

 Kempings “Paegļi” kār-
tējo reizi pārsteidz – te pēdē-
jos gados ir palielinājies ne 

tikai nakšņošanai paredzēto 
namiņu skaits, labiekārtota 
plaša teritorija, bet ir arī uz-
celts plašs un gaišs guļbūves 
nams, kurā kāzas vai jubilejas 
var svinēt līdz pat 80 viesu.  
Saimniekiem Melitai un An-

dim Muižniekiem stāstāmā ir 
daudz, arī par to, ko vēl iece-
rēts būvēt un pilnveidot, lai 
labi justos gan tie, kas vēlas 
atpūsties kopā ar ģimeni vai 
darba kolektīvu, gan tie, kas 
vēlas baudīt individuālu at-
pūtu makšķerējot, laivojot pa 
blakus esošo Sāruma ezeru. 

 Iepriecinoši, ka Straupē jo-
projām ir skatāma īsta smē de, 
kurā darbojas metālmāks-
linieks Dainis Mežancis. 
Dainim ir iemaņas darbā ar 
tūristu grupām, viņš rāda, kā 
viņa rokās metāls kļūst pade-
vīgs un veido lukturu rotāju-
mus, vārtiņu tīklojumus, un 
ļauj izmēģināt kalšanas dar-
bus arī apmeklētājiem. Līdzās 
smēdei ir neliela kalēja darbu 
izstāde, kurā iespējams iegā-
dāties gan praktiskas lietas, 
gan greznus kalumus. Daiņa 
saimniecībā ir arī naktsmīt-
nes. 

 Brīvdienu mājā “Upesle-
jas”, kā vienmēr, gaidītas ir 
ģimenes ar bērniem. Te pat 
mēteļa pakaramais ierīkots 
augstumā, kas parocīgs maza-

Novada tūrisma piedāvājums pārsteidz
jiem. Šovasar namiņš ticis pie 
jauna jumta, un līdz ar to brau-
ciena dalībniekos raisa prak-
tiskas sarunas par namiņu un 
viesu māju uzturēšanu, izde-
vumu un ieņēmumu sabalan-
sēšanu, nosacījumu izveidi tū-
ristiem, cenu politiku – par ko 
tūristiem tiek prasīta samaksa 
un kas tiek pasniegts bonusā. 

 Kopīgi tika secināts, ka 
joprojām mums citam no cita 
ir ko mācīties un cits no cita 
spējam iedvesmoties. Lai arī 
apskatīta tikai trešā daļa no 
visiem novadā esošajiem ak-
tīviem tūrisma uzņēmumiem 
un objektiem, divas dienas 
bija pavadītas vērtīgi, iegūstot 
iedvesmu mārketinga aktivitā-
tēm, vides sakārtošanai, jaunu 
pakalpojumu un tūrisma pro-
duktu izveidei.  Nostiprinājās 
pārliecība, ka novadā ir pie-
tiekami daudzveidīgs tūrisma 
piedāvājums, lai tas piesais-
tītu dažādas mērķauditorijas 
un spētu mūsu teritorijā notu-
rēt tūristus arī vairāku dienu 
garumā. 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) piedāvā nodarbinātajiem lie-
lisku iespēju bez maksas apgūt jaunas 
zināšanas vai pilnveidot jau esošās, 
mācoties starptautiskajā attālinātās 
izglītības platformā “Coursera”, kur ir 
pieejams vairāk nekā 3,8 tūkstoši mā-
cību kursu ap 400 specializācijās.

Bez maksas mācīties un iegūt sertifi-
kātu par “Coursera” kursu pabeigšanu 
var tad, ja mācībām esat pieteicies un 
tās uzsācis līdz šī gada 14. decembrim, 
bet pabeidzis līdz 2021.gada 15. febru-
ārim. Elektroniskā pieteikšanās bez-
maksas mācībām platformā “Coursera” 
notiek NVA vietnē: https://www.nva.
gov.lv/lv/apmacibu-platforma-cour-
sera. Nenokavējiet!

“Coursera” mācību programmas ir 
izstrādājušas dažādu valstu izglītības 
iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas 
universitātes kā Hārvarda, Oksforda, 
Jeila un citas. Covid-19 seku mazināša-
nas iniciatīvas “Coursera for Workforce 
Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem 
bezdarbniekiem, darba meklētājiem, 
kā arī nodarbinātajiem tiek piedāvāti 
kursi, kas palīdzēs iekļauties darba 
tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, 
uzlabot psiholoģisko noturību, pilnvei-
dot digitālās uzņēmējdarbības un citas 
prasmes.

Kas var pieteikties NVA organizēta-
jām bezmaksas mācībām attālinātās 

izglītības platformā “Coursera”?
Pieteikties var nodarbinātais ve-

cumā no 15 gadiem līdz pensijas vecu-
mam, kurš atbilst kādam no šiem kri-
tērijiem:

• izglītība un prasmes neatbilst 
darba tirgus prasībām; 

• dzīvesvieta atrodas teritorijā ar 
zemu ekonomisko aktivitāti;

• ir noteikta vai prognozējama in-
validitāte; 

• ir bijusi pārejoša darbnespēja, kas 
nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mē-
nešus; 

• ir sasniedzis 50 gadu vecumu;
• uzteikts darba līgums.
NVA vietnē turpinās arī NVA reģis-

trēto bezdarbnieku un reģistrēto darba 
meklētāju elektroniskā pieteikšanās 
bezmaksas mācībām attālinātās izglītī-
bas platformā “Coursera”.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu 
dienu laikā uz pieteikumā norādīto 
e-pasta adresi tiks nosūtīts “Coursera” 
uzaicinājums pievienoties, izvēlēties 
programmu un uzsākt mācības. Atgā-
dinām, ka mācības jāuzsāk līdz šī gada 
14.decembrim, bet jāpabeidz līdz 2021.
gada 15.februārim.

Izmantojiet NVA piedāvāto iespēju 
tiešsaistē bez maksas mācīties attālinā-
tās izglītības platformā “Coursera”!

NVA bezmaksas informatīvais tālru-
nis – 80200206.

Aicinām nodarbinātos 
pieteikties NVA bezmaksas 
mācībām starptautiskajā 
attālinātās izglītības 
platformā “Coursera”

Ievēro 
un esi atbildīgs!
*Saskaņā ar 2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ LĪDZ 2020. GADA 6. DECEMBRIM 
IZSLUDINĀTA ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA, KURAS LAIKĀ PĀRGAUJAS NOVADĀ:

Pārgaujas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs 
apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.

Pakalpojumi tiek sniegti attālināti vai ar iepriekšēju pierakstu

Atcelti vai pārcelti 
visi publiskie 
pasākumi

Pašvaldības telpas
privātajiem pasākumiem
netiek iznomātas

Sporta un amatiermākslas 
kolektīvu nodarbības visās 
Pārgaujas novada sporta 
zālēs un tautas namos 
ir atceltas!
Atļautas tikai individuālas 
nodarbības.

Apmeklējot pagastu 
pārvaldes, tautas 

namus, bibliotēkas, 
obligāti jālieto sejas 

maskas, kā arī jāievēro 
citi drošības pasākumi!

Lūdzam līdzcilvēkus būt 
vērīgiem un atsaucīgiem 

pret cilvēkiem, kuriem 
pārvietošanās, lai sarūpētu 

pārtiku vai medikamentus, ir 
apgrūtināta.

Palīdziet paši vai sniedziet 
informāciju Sociālajam 

dienestam.

Metālmākslinieks Dainis Mežancis demonstrē kā veido lukturu 
rotājumus. Foto: Rudīte Vasile

http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
http://www.coursera.org/
http://coursera.org/
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Eva Meijere,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Gada sākumā Pārgaujas novada pašvaldība noslēdza 
līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turp-
māk- IKVD) par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts 
“PUMPURS”). Projekta aktivitātēs iesaistījušās divas no-
vada skolas – Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola 
un Stalbes pamatskola.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp skolu, pedagogiem, vecākiem, lai lai-
kus identificētu jauniešus ar risku pārtraukt mācības 
un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Individuālās 
konsultācijas bija plānots uzsākt jau pavasarī, taču ne-
skaidrās COVID-19 situācijas dēļ klātienes nodarbības 
nevarēja notikt. Sākoties jaunajam mācību gadam, skolas 
aktīvi uzsāka dalību projektā, organizējot klātienes kon-
sultācijas, taču pasliktinoties epidemiloģiskajai situācijai 
un lielai daļai skolēnu mācoties attālināti, arī konsultāci-
jas projekta “PUMPURS” ietvaros tiek organizētas attā-
lināti. 

Par pirmajiem projekta rezultātiem novada skolās se-
cinājumus varēs izdarīt, kad būs beidzies mācību gads, 
taču skolu personāls ir optimistiski noskaņots un pauž 
cerību, ka “PUMPURS” būs motivējis gan skolēnus, gan 
pedagogus un vecākus. 

Projekta “PUMPURS” 
konsultācijas 
turpinās arī 
skolēniem mācoties 
attālināti

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Straupes pamatskolā 2. no-
vembrī 1.–6. klases skolēniem 
stundas notika dabā, jo viens 
Rīcības dienu uzdevums ir – tau-
pīt elektroenerģiju. Otrs – dalība 
Latvijas Dabas fonda akcijā “Iesēj 
savu kvadrātmetru’’. Stundas no-
tika skolas parkā un Zaļajā klasē. 
Sportiskā matemātika, vides zinī-
bas par pareizu atkritumu šķiro-
šanu, dabaszinības par putniem 
– nometnieki, gājputni, putnu 
balsis, ko varam Latvijā dzirdēt 
rudenī un ziemā; dabaszinības, 
izmantojot projekta HOBS me-
todes – ar telefonu jāatšifrē ne-
redzēti “brīnumi’’, kas patiesībā 
ir ozolu ābolveida panglapsenes 
kāpura “guļamistaba’’; mājtu-
rības  stunda ar atmiņas spēli, 
kādas lietas atrodas kabinetā; 
audzināšanas stunda emociju 
stacijā, kas sagādāja vislielāko 
jautrību. Varbūt kāds izlozēja 
emocijzīmīti tieši tādu, kā tajā 
dienā jutās? Protams, dinamiskā 
pauze ar vingrošanu parkā.  Ar 
skolas dārznieces Ilonas Čer-
ņavskas  un 5. klases puišu palī-
dzību tika izvēlēta labākā akcijas 
‘’Iesēj savu kvadrātmetru’’ vieta. 
Puiši pēc iesūtītajām prasībām 
izveidoja laukumu, kurā tika ie-
sētas mūsu vietai izvēlētās un at-
sūtītās puķu sēkliņas. Audzināša-
nas stundā turpinājām pārrunāt, 
cik ģimenes mājsaimniecībā tērē 
elektroenerģiju mēnesī, cik par 
to maksā vecāki, kā varam ietau-

pīt. 1.–6. klases grupā tika ievē-
lēti klases “gaismas dežuranti’’, 
kuri atbildīgi, lai klasē nedeg 
gaisma, kad dodas pusdienās, uz 
sporta stundu. 

Projekta “Ar cieņu par pār-
tiku – globālā pieeja pārtikas 
atkritumu mazināšanai nefor-
mālā izglītībā” mērķauditorija ir 
jaunieši. Vecāko klašu skolēniem 
eko aktivitāte notika oktobrī, 
kad mācības vēl notika klātienē. 
Interaktīvs simulācijas seminārs 
“Kečupa saldskābais stāsts – ga-
tavots Latvijā vai Ķīnā” – kopā ar 
“Zaļā brīvība” un Valteru Kinnu. 
Padomi un ieteikumi, kā izvairī-

Ekoskolu Rīcības dienas 2020 
“Labie darbi planētai”

Daiga Hofmane
neformālās grupa 
“Mēs Raiskumam” koordinatore

Neformālā grupa “Mēs Rais-
kumam” šajā rudenī īstenoja 
projektu “Zaļā klase āra nodar-
bībām un brīvā laika pavadīšanai 
pie Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas.” Āra klase izveidota 
netālu no skolas ieejas, kur tā ir 
pieejama ikvienam skolēnam. 
Pārgaujas novads projekta īsteno-
šanai piešķīra maksimāli vienam 
projektam paredzēto summu – 
500 eiro. Par piešķirto finansē-
jumu iegādāti āra galdi, soli, tāfele 
un daļa bruģa vietas labiekārtoša-
nai. Projektu līdzfinansēja Alek-
sandra Bieziņa Raiskuma pamat-
skola un privātpersonas. 

Šī gada vīrusa ierobežojumu 
dēļ ar visu netikām galā, tāpēc 
plānoto bruģa ieklāšanas talku 

rīkosim nakamajā pavasarī. Virs 
galdiem būs polikarbonāta jumts, 
materiāls ir iegādāts. Spēles un 
elementus turpinām izgatavot 
māj turības stundās un brīvajā 
lai kā.

Septembrī un oktobrī skolēni 
aktīvi izmantoja zaļo klasi mācību 
stundām un pēcpusdienu spēlēm, 
izmantojot pašu gatavotus spēļu 
kauliņus un dabas materiālus.

Paldies skolēniem un skolo-
tājai Dacei Putniņai par galdu 
apzīmēšanu un piemērošanu āra 
spēlēm, Intam Bakānam un An-
dim Bruņiniekam par tehniskiem 
darbiem un transportu. Liela 
pa  teicība visiem čaklajiem, kas 
iesaistījās un vēl iesaistīsies īste-
nošanā!

Paldies Pārgaujas novada paš-
valdībai par ikgada projekta kon-
kursu, kura ietvaros varam labie-
kārtot Raiskuma skolas vidi! 

Īstenots projekts “Zaļā klase āra nodarbībām 
un brīvā laika pavadīšanai pie Aleksandra 
Bieziņa Raiskuma pamatskolas”

ties no pārtikas atkritumiem, to-
mātu kvalitātes kontroles spēle, 
neliela daļa no filmas “The em-
pire of red gold”, aktivitāte par 
termiņu norādi uz pārtikas pro-
duktiem “ieteicams līdz’’ un “iz-
lietot līdz’’. Semināra laikā pār-
runāti temati: enerģija, godīga 
tirdzniecība, klimats, pārtikas 
atkritumi, produktu sastāvs.

7.–9. klase, kas mācās attā-
lināti, audzināšanas stundās 
patstāvīgi turpinās iepazīties ar 
tēmām par elektroenerģijas tau-
pīšanu, noskatīsies ReTV raidī-
jumu “Zūmeri” –  Atkritumi.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

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

valsts dienests

Foto: Evija Tiltiņa

Zaļās klases tapšanas process. Foto: Daiga Hofmane
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Grieta Grosberga, 
ekskursijas organizatore

 Ceļojumā devāmies sep-
tembrī. Laika ziņas brīdināja, 
ka šajā dienā vējš pie jūras 
sasniegs vētras spēku. Rupjas 
lietus lāses sitās mājas logos 
un ārā tumsa, ka dur vai acī. 
Radās šaubas, vai ieradīsimies 
visi, kuri ceļot vēlējāmies vēl 
vakar. Vējš ar katru brīdi pie-
ņēmās spēkā, un šādā laikā 
saimnieks pat suni nedzen 
ārā! Kaķis uz mājas sliekšņa 
ilgi domāja – vai vērts mērcēt 
kažociņu? Klāt laiks likt plecos 
ceļasomu un doties pretim ne-
zināmajam. 

 Mašīnu gaismām šķeļot 
tumsu un lietu, ieradās ce-
ļotgribētāji no attālākajām 
viensētām. Spītējot lietum un 
vējam, nedaudz samirkuši, 
bet priecīgi, sēdāmies pašu 
īrētajā autobusā un uzsākām 
ceļu, lai uzņemtu ceļotājus, 
kuri gaidīja vai aiz katra ceļa 
līkuma. Bija gandarījums, ka 
esam ceļotāji – vīrs un vārds! 
Ceļojumā izvēlējāmies iepa-
zīt Dunti, Tūju, Salacgrīvu un 
Limbažu novadu. 

 Ap brokastlaiku nonācām 
Duntē.  Brokastojām vasaras 
kafejnīcā, kur reizēm šķita, ka 
spēcīgais piejūras vējš telti pa-
cels gaisā un aiznesīs uz jūru, 
bet mēs paliksim sēžam zem 
klajām debesīm... Viss beidzās 
labi!

 Ieturējuši maltīti, ceļojumu 
turpinājām uz Skultes pagasta 
“Zelmeņiem”. Ciemojāmies 
pie Vidzemes podnieka Arņa 
Preisa. Aplūkojām kristālke-
ramikas darbu ekspozīciju. 
Kristaliskās glazūras trauki 
ir labi zināmi daudzās mājās. 
Dārgi!  Tos tirgo vienīgi meis-
taram pieņemamās vietās, 
un tādu nav daudz. Guļbūves 
klētī uzzinājām visu par atklā-
tās uguns cepļa kurināšanu. 
Ar lielu interesi vērojām, kā 
meistara burvju māka ļauj 
radīt, to vienīgo un neatkārto-
jamo priekšmetu, kas var kļūt 
par prieku un veiksmi. Kera-
mika top, izmantojot seno Vi-
dzemes meistaru slepenās zi-
nāšanas. Īpaši izraudzīti māli, 
uz augiem nostādināts ūdens, 
trauka gatavošanas un apde-
dzināšanas diena, dzīvā mal-
kas uguns, krāsa, rotājums un 

Meistara prasmes. Šo izstrā-
dājumu paturot rokās, sajūtas 
ir īpašas...

 Podnieka vaļasprieks ir 
darbs bišu dravā. Viņš saka, 
ka, darbojoties pie bitēm, var 
pilnībā atslēgties no ikdienas 
un rast sirdsmieru. Dravā ir 
80 bišu saimes, kas no vasaras 
ganībām pārvestas uz piemā-
jas plašo ābeļdārzu, kur katra 
zariņa galā šūpojās sārti ābo-
līši. Degustējām dažādu ziedu 
medu, un šķita, ka esam kā 
bites pielipušas pie medus po-
diem. Iegādājāmies sev tīka-
mākos medus produktus. 

 Arnis Preiss ir uzlicis aug-
stu latiņu, lai to noturētu, 
viņš dzīvo pēc sev pielāgotas 
dzīvības formulas, ievērojot 
rituālus un principus. Savu-
laik dzīvē gāzis ne vienu vien 
podu, bet tagad iesirmais 
kungs saka: “Gribas skaisti no-
vecot un baudīt!”

 Šis ceļojums izvērtās par 
skaistu mirkli mūsu ceļa-
biedra jubilejā. Par godu jubi-
lāram Meistars cienāja ar paša 
gatavotu medus liķieri un vel-
tīja viņam muzikālu sveicienu. 
Podnieka raupjie pirksti slī-
dēja pāri ģitāras stīgām un iz-
vilināja melodijas, kurām pie-
vienojās viņa dobjā un sulīgā 
balss, pieskandinot telpu, un 
pa pusatvērtām nama durvīm 
izskanēja pielijušā pagalmā, 
kur spēcīgais vējš skaņas sa-
grāba un uzrāva līdz tuvējo 
priežu galotnēm, izbārstot pa 
sveķainiem čiekuriem, lai pa-
vasarī turpinātu skanēt putnu 
dziesmās. Kad pavasarī iesir-
mais Meistars ar ģitāru pa-
dusē no melleņu cera pacels 
priedes nomesto čiekuru un 
sāks spēlēt, putni apklusīs un 
klausīsies brīnišķās skaņās, 
un bites mājās atgriezīsies 
smagas, aplipušas ar ziedpu-
tekšņiem...

 Ceļojumu turpinājām uz 
Minhauzena muzeju, kur sa-
stapām nama saimnieci Jako-
bīni. Mūsu jubilārs viņai pa-
sniedza rudenīgu ziedu pušķi, 
bet pats dāvanā saņēma brīv-
biļeti muzeja apmeklējumam! 
Skaisti! 

 Daudzi apgalvo, ka Minhau-
zens ir bijis vispatiesākais cil-
vēks pasaulē! To apstiprināt 
vai noliegt var, apmeklējot 
Minhauzena muzeju un uz-
klausot asprātīgos stāstus. Ir 
apskatāma pastāvīgā vēstu-
res ekspozīcija “Minhauzena 
pasaule”, kas piedāvā iepazīt 
baronu kā prinča Antona Ul-
riha pāžu Ukrainas stepēs un 
Krievijas galmā, kā armijas 
virsnieku, mīlošu vīru, kais-
līgu mednieku un aizrautīgu 
stāstnieku – cilvēku, kurš aiz-
gūtnēm bauda dzīvi, saglabā-
jot spēju smieties par sevi un 
citiem un citādāk skatīties uz 

Ceļojums spītējot vējam un lietum
pasauli. Dažus skaistākos dzī-
ves gadus Minhauzens ar savu 
Jakobīni ir pavadījuši Duntes 
muižā. Gadsimtiem ilgi cil-
vēki nebeidz stāstīt fantastis-
kos atgadījumus no barona 
dzīves. Duntē jūra sastopas 
ar mežu, mednieks ar vienu 
šāvienu trāpa desmit pīlēm, 
kuras uzreiz caur skursteni 
iekrīt pannā!  Minhauzena 
muzejā viss ir patiess – tikai 
savādāks! Muzejā apskatījām 
neparastus eksponātus: me-
dību trofejas, ieročus, vaska 
figūras u.c. Jakobīnes pava-
dībā ielūkojāmies Slavas zālē, 
iepazinām viņu dzīves gaitas, 
un Jakobīne centās mums pie-
stāstīt pilnas ausis. Grupas da-
lībnieki izmantoja iespēju ie-
tērpties senlaicīgos tērpos un 
nofotografēties, paskatoties 
uz sevi it kā no citas dzīves un, 
protams, pasmaidīt! Arī jubi-
lārs ar dzīvesbiedri iejutās kā 
senos laikos. Jauks ģimenes 
piedzīvojums!

 Ciemojāmies Ojāra Kirš-
teina daiļdārzā “Tūjas kas-
kāde”. Šajā vietā var izjust 
dabas skaistumu, tās spēku, 
enerģiju, būt harmonijā ar 
dabu, kā arī izjust ne tikai ak-
meņu, augu, latvju zīmju un 
āderu enerģiju, bet akmeņi 
ir kā rota dārzam. Dārzs ir 
ar skatu uz jūru un ūdens-
kritumu kaskādi, kura priecē 
pavasaros un rudeņos, bet va-
sarā tā ir akmens upe. Dārzā ir 
vairāku šķirņu skujeņi, deko-
ratīvie krūmi, rododendri, al-
pinārijs un ziemcietes. Dārzs 
ar ezotēriku. Pa akmeņaino 
upi nogājām līdz jūrai. Šis 
dārzs daudzkārt godalgots Sa-
lacgrīvas novadā un Latvijas 
mērogā.

 Limbažu pagasta zem-
nieku saimniecības “Virbot-
nes” saimniece Modra Puisīte 
stāsta: “Interese par kazko-
pību radusies, jo laukos jā-
domā par saimniekošanas 
dažādošanu. Eiropā un arī 
Latvijā pieaug pieprasījums 
pēc kazas piena produktiem. 
Tas skaidrojams ar cilvēku 
vēlmi izvēlēties veselīgu pār-
tiku.” Savu ganāmpulku pa-
plašināt vēlas arī “Virbotņu” 
saimniece. “Virbotņu” sētā 
saimniece rosās tā – pa īstam, 
ar stipru tvērienu, gudru pa-
domu. Visus gardumus uzbu-
rot pati ar savām rokām. Piena 
devējas, saimnieces samīļotas, 
lepojas ar gardo pienu. Pirms 
tapis siers un saldējums, labie 
vārdi un domas tiek noglabāti 
katrā piena lāsē. Radot sieru, 
katrs rullītis tiek pagrozīts, 
uzpliķēts, pārbaudīts, vai ir 
gana labs, lai dotu tautās. Lai 
sieru baudot, būtu sajūtams, 
cik daudz dažādu puķīšu dabā 
kaziņas apēdušas, cik rasas 
lāsīšu saules pielietajos zāles 

stiebros nobirdinājušas un vai 
pati saimniece ir gana centu-
sies. Receptes, pēc kurām gar-
dais siers gatavots, meklētas 
gan sirmā latvju senatnē, gan 
smalkās eiropiešu virtuvēs.  

 Iebraucot Salacgrīvā, cie-
mojāmies zvejnieku saimnie-
cībā “Kurķis”. Tā ir vienīgā 
vieta Eiropā, kur var iepazīt 
senu nēģu zvejas arodu. Tas 
saglabāts pēc senākajām 
senču tradīcijām. Saimnieks 
labprāt aicina ciemos un ļauj 
sajust senā aroda kalumu, da-
lās zināšanās un piedāvā tikko 
malkas krāsnī ceptus nēģus. 
Viņš saka: “Šeit esmu tāpat 
kā mūsu senči pirms simts 
gadiem – īstenā sirds darbā.” 
Nēģu zvejas darbs balstīts 
zināšanās, kas tiek nodotas 
no paaudzes paaudzē. Kopš 
2000. gada joprojām turpinās 
nēģu tača darbība senajā tra-
dīcijā. Mēs ar interesi klausījā-
mies stāstījumā, kā tacis katru 
gadu tiek ierīkots no jauna. 
Tiek izmantoti dabīgi mate-
riāli, murdus vakarā pirms 
saulrieta iegremdē upē, bet 
pirms saullēkta ceļ ārā. Gadās 
arī, ka pavasara pali tačus aiz-
skalo prom. Uzzinājām, kāds 
ir nēģa dzīves īstais ritums. Ie-
pazinām īpašu darba rīku, ko 
dēvē pa kurķi, kā vārdā nodē-
vēta pati saimniecība. 

 Apmeklējām veselības 
augu brīvdabas ekspozīciju 

Lādes “Avotiņos”. Jānis Ulmis 
nodarbojas ar ārstniecības 
augu audzēšanu, pētīšanu un 
izmantošanu veselības uzla-
bošanai. Reiz sācis pats ar sevi 
un savu ģimeni, nu savā saim-
niecībā izveidojis iespaidīgu 
ārstniecības augu kolekciju, 
un audzē vairāk nekā 300 ve-
selības augus, kas aug ekolo-
ģiski tīrā vidē. Tiek gatavoti 
zaļie kokteiļi, fito produkti 
veselībai un fito suvenīri dāvi-
nāšanas priekam. Jānis Ulmis 
saka: “Cilvēkam nav jāslimo, 
bet jādzīvo saskaņā ar dabu!” 
Noklausījāmies nelielu lekciju 
par ārstniecības augu izman-
tošanu cilvēka veselības uzla-
bošanā. Iegādājāmies tīkamā-
kās zāļu tējas un uzlējumus, 
kā arī uzzinājām par to pielie-
tošanu. 

 Diena tuvojās vakaram, un 
šķita, ka spēcīgas vējš zau-
dējis savu spēku, cīnoties ar 
viļņiem jūrā. Sajutāmies patī-
kami noguruši, bet gandarīti 
par izdevušos ceļojumu šādā 
dienā. Bijām izbaudījuši vēt-
ras spēku pie jūras. 

 Paldies ceļojuma dalībnie-
kiem par izturību un možumu 
visas dienas garumā! 

Ceļojuma fotogrāfijas var 
aplūkot Pārgaujas novada mā-
jaslapas galerijā.

Paldies Valdai Indrēvicai 
par notikuma iemūžināšanu 
fotogrāfijās! 

Līga Uzulniece
“Eņģeļa pasts” vadītāja

Šis gads nav izņēmums, jo 
Sociālais uzņēmums Eņģeļa 
Pasts (www.engelapasts.lv) 
jau septīto gadu organizē so-
ciālo projektu “Ziemassvētku 
vecīša darbnīca 2020”. Neska-
toties uz situāciju pasaulē (Co-
vid-19), kas skārusi mūs visus 
un ļoti ietekmējusi ikdienu, 
cilvēki sociālās aprūpes cen-
tros mīt joprojām un tur būs 
arī rīt un šajos Ziemassvētkos. 
Tieši tāpēc mums ir svarīgi to 
atcerēties un radīt šiem cilvē-
kiem prieku un pārsteigumu, 
lai ikdiena kļūst nedaudz vieg-
lāka un priecīgāka.

Mums katram ir iespēja 

piedalīties šī prieka un pār-
steiguma radīšanā un ieprieci-
nāt cilvēkus sociālās aprūpes 
centros.

Sociālais projekts “Ziemas-
svētku vecīša darbnīca 2020” 
ir atvērts no 13. novembra un 
norisināsies līdz 20. decem-
brim, lai jau pašos Ziemas-
svētku pasākumos visas dāva-
niņas būtu saņemtas centros 
un gaidītu savus jaunos saim-
niekus un saimnieces.

Ticu, ka mums kopā viss 
izdosies! Paldies, no sirds, pa 
dalību sociālajā projektā! Radi 
to, kas tev ir pa spēkam – radi 
prieku!

Projekta mājas lapa: www.
engelapasts.lv

Dāvini prieku 
un pārsteigumu 
Ziemassvētkos!

No 1. novembra
pārceltuves

darba laiks
no 8.00 līdz 16.00
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Hanzas

tirgus
pie Straupes

pienotavas

13. un 27. decembrī

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
6. un 20. decembrī
www.straupestirdzins.lv
Fecebook: straupestirgus

Ieva Ņevečerova,
Ungurmuižas vadītāja

Ungurmuiža ir unikāls 
18. gs. Latvijas kultūras un 
vēstures piemineklis, vienīgā 
Baroka laika koka ēka Lat-
vijā, kas daudzu gadu gaitā ir 
soli pa solim kopta un kļuvusi 
par iecienītu tūristu apskates 
objektu, tradīcijām bagātu sa-
biedrisko kultūras pasākumu 
norises vietu, tāpēc vēlamies 
it īpaši uzsvērt šīs vietas vēs-
turisko un arhitektūras no-
zīmību, atstājot paliekošu un 
kvalitatīvi veiktu darbu – lie-
cību nākamajām paaudzēm.

Ungurmuižas Kungu mājas 
restaurēšana un apsaimnie-
košana vienmēr prasījusi vis-
lielāko uzmanību un naudas 
līdzekļu ieguldījumu, jo tās 
mērķtiecīga un profesionāla 
atjaunošana un kopšana ir 
vienīgā izdzīvošanas iespēja, 
saglabājot sabiedrisko pieeja-
mību un muzeja vērtību. 

Fragmentāri saglabājusies 
18. gadsimta koka apbūves 
sienu glezniecība. Gleznojumi 
šobrīd eksponēti dažādā teh-
niskā stāvoklī – dažviet tikai 
fragmentāri atsegti no vēlāku 
laika periodu uzslāņojumiem, 
t.i., 19. gs. apmetuma kārtas 
izveides virs apgleznotajiem 
koka baļķiem un dēļiem, un 
vēlāk 20. gs. 50. gados pār-
vietotie apgleznotie starp-
sienu posmi, kas 2000.–2002.
gadā demontēti, apgleznotie 
guļbaļķu elementi pārvietoti 
sākotnējās vietās, atkal kom-
plektējot vēsturisko sienu 
glez nojumu kompozīcijas. 

 Iepriekšējos gados ar 
VKKF atbalstu padarīts nozī-
mīgs restaurācijas darbs “Ve-
cajā istabā”, atklājot tempera 
tehnikā gleznoto ainavu. Res-
taurācijas darbus turpinot, 

iecerēts atklāt gleznojumus 
blakus telpā –  muižas pirmās 
saimnieces Helēnes Juliānes 
fon Kampenhauzenas guļam-
kambarī, kas vēlāk pārtapis 
Zaļajā viesistabā. Šī ir telpa, 
kur muižas apmeklētāji dodas 
vispirms, jo telpā atrodas pa-
mata informācija par muižu. 
Viesus piesaista zaļā siena, 
uzdodot daudz jautājumus 
par restaurācijas procesu. 
Sienu sedz pārkrāsojuma un 
noņemtā apmetuma netīrumu 
slānis, kas liedz saskatīt uni-
kālo gleznojumu.

Restaurācijas darbus veiks 
restauratore, stājglezniecības 
meistare, monumentālās glez-
niecības specialiste Natālija 
Jātniece un restauratore Irbe 
Grīnberga. Restaurēto glez-
nojuma daļu atzinīgi novēr-
tējusi restaurācijas ekspertu 
komisija – Dace Čoldere, Aīda 
Podziņa, Dzintra Temerova, kā 
arī Valsts Kultūras mantojuma 
pārvaldes pārstāvji, un ietei-
kuši turpināt iesākto darbu. 

Šī projekta pamatmērķis ir 
saglabāt ļoti vērtīgu 18. gad-
simta kultūrvēsturisko koka 
muižas būvniecības piemēru, 
kam Latvijā nav analogu, vei-
cinot tā prestižu un kultūr-
vēsturisko pārmantošanu 
nā kamajām paaudzēm, sagla-
bāt un atjaunot Ungurmuižas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
autentisko piemēru, veicot iz-
pēti, konservāciju un restau-
rāciju, tuvinātu vēsturiskajam 
izpildījuma oriģinālam, plašai 
sabiedriskajai pieejamībai pa-
rādīt kvalitatīvu mākslas pro-
fesionālas restaurācijas darbu 
kvalitāti, vairot estētisko vēr-

Sienas gleznojuma fragmenta 
restaurācija Helēnes Juliānes 
guļamkambarī Ungurmuižā

tību unikāli saglabājušās Un-
gurmuižas, kā īpaša 18. gad-
simta kultūras pieminekļa 
paraugu, pasaules kultūras un 
vēstures ekspertiem un inte-
resentiem ilglaicīgā laika pe-
riodā vairākās paaudzēs.

Projekta īstenošanu plā-
nots veikt laikā no 2020. gada 
27. oktobra līdz 30. decem-
brim, strādājot diviem restau-
ratoriem un ņemot vērā ne-
pieciešamo žūšanas periodu. 

Restaurācijas projektā visi 
paredzētie restaurācijas darbi 
notiks Ungurmuižā uz vietas. 
Restaurācija notiks, atbilstoši 
zinātniski vēsturiskās restau-
rācijas principiem, izmantojot 
tikai autentiskiem materiā-
liem atbilstošus materiālus 
un pielietojot 18. un 19. gs. 
laikam raksturīgās tehnoloģi-
jas un krāsas, kā arī konsul-
tācijām pieaicinot ekspertu 
komisiju. 

Apgleznotie dēļi ilgus gadus 
atradušies zem kaļķu javas ap-
metuma ar skalu pinuma star-
pliku. Šobrīd apgleznotie dēļi 
ir atsegti – apmetums un skalu 
pinums ir noņemti. Atsegtā 
plakne tikusi nostiprināta. Un 
šobrīd redzamais stāvoklis ir 
šāds: vietās, kur bijuši skaliņi, 
sakrājies biezs netīrumu slā-
nis, bet skaliņu intervālos – 
bez plāna netīrumu slāņa ir 
arī ievērojami dažādi krāsas 
slāņa noberzumi: 

a) līdz kokam, 
b) līdz baltam plānam 

grunts slānim, 
c) noberzta tikai glezno-

juma virskārta (lielākoties 
gleznots vismaz divos slāņos, 
atsevišķas detaļas gleznotas 
kā trešais slānis ar gaismu vie-
tām kā ceturto slāni). 

Uztvert gleznojuma kom-
pozīciju apgrūtina netīrumu 
“rūtojums” no skalu režģa un 
gleznojuma noberzumi “rū-
tojuma” lodziņos. Netīrumus 
pie gleznojuma virsmas stip-
rāk piesaistījis stiprināšanā 
izmantotais adhezīvs. Viss ne-
tīrumu slānis noņemams pa 
laukumam, vispirms uzmitri-
not un pēc tam mehāniski at-
dalot ar skalpeli. Mitrināšana 
un atdalīšana vienā vietā vei-
cama vairākkārt, līdz laukums 
ir vienmērīgi attīrīts. Lai at-
gūtu krāsu toņu dzidrumu, ne-
pieciešams reģenerēt krāsas 
slāni, to arī dara pakāpeniski. 

2020. gads ienesis pārmai-
ņas, saistībā ar COVID-19 vī-
rusa izraisītajām sekām, kas 
krietni samazinās apmeklē-
tāju skaitu, taču nemazina 
nepieciešamību turpināt ēkas 
restaurācijas darbus.

Jau iepriekšējā restaurāci-
jas posmā apmeklētājiem bija 
iespēja vērot restauratorus 
darba procesā, kas radīja lielu 
interesi ne tikai par konkrēto 
gleznojumu, bet palielināja in-
teresi par Ungurmuižas sienu 
gleznojumiem kopumā. Arī 
turpmāk plānots, saskaņojot 
ar restauratoriem, ļaut ap-
meklētājiem vērot viņu darbu. 
Apmeklētāju skaits un inte-
rese pieaugs, redzot un novēr-
tējot, ka Ungurmuižas unikālā 
vērtība tiek palielināta ilglai-
cīgā periodā, veicot pēc iespē-
jas vairāk kvalitatīvus restau-
rācijas darbus. 

Sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas pasākumu “Trīs 
Zvaigžņu balva 2020” organizē vadošās Latvijas sporta organizā-
cijas – Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komi-
teja un Latvijas Sporta federāciju padome, ar Izglītības un zināt-
nes ministrijas atbalstu.

Šogad Latvijas sportā tiek ieviests jauns koncepts sasniegumu 
godināšanā – “Trīs Zvaigžņu balva 2020”. 

Arī mūsu novadniece biatloniste Baiba Bendika ir izvirzīta šīs 
balvas saņemšanai nominācijā “Gada sportiste”. Pirmo reizi liela 
nozīme uzvarētāju noteikšanā būs tieši sabiedrības viedoklim, 
tāpēc mājaslapā https://triszvaigznubalva.lv ir sācies tautas bal-
sojums par 10 nominācijām, kas noslēgsies 29. novembrī. Tāpēc 
aicinām Pārgaujas novada iedzīvotājus atbalstīt Baibu un nobal-
sot par sportisti. 

Pārgaujas novada pašvaldība novēl veiksmi un izdošanos!

Novadniece 
Baiba Bendika 
izvirzīta “Trīs 
Zvaigžņu balvai 2020”

Foto: Ieva Ņevečerova

Foto: Latvijas Olimpiskā komiteja


