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Gita Vilciņa, 
Raiskuma pagasta bibliotekāre

1991. gada barikādes bija nozīmīgs tautas pa-
šapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki 
bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un tās brī-
vību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, 
masveida gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad 
cilvēki izveidoja barikādes apkārt Augstākajai Pa-
domei, Ministru Padomei, pie Televīzijas un citiem 
stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā, arī Ulbrokā, 
Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur.

Barikādes pierāda, ka latvieši ir drosmīgi un pat-
riotiski. Vēsture palīdz izjust piederību savai nācijai 
tagadnē. Atceres pasākumu jēga ir ikkatram latvie-
tim ļaut atcerēties barikāžu notikumus un to nozīmi 
Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Šogad aprit 30 gadu kopš janvāra barikādēm. 
Gan tiem, kuri toreiz cēla un apsargāja barikādes, 
lai saglabātu atjaunoto Latvijas neatkarību, gan 
tiem, kuri tolaik vēl nebija dzimuši, tika piedāvāta 
daudzveidīga barikāžu atceres programma Latvijas 
Televīzijā, Latvijas Radio un citos formātos. Pandē-
mijas apstākļos tā notika attālināti. Notikumus atce-
rējās arī Pārgaujas novadā – 20. janvārī tika iedegti 
atmiņu ugunskuri Straupē, Stalbē un Raiskumā. 

Atceras notikumus 
pirms 30 gadiem

*Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ NOTEIKTIE DROŠĪBAS PASĀKUMI 
COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI IEVIESTI LĪDZ 7. FEBRUĀRIM

Maksājumus lūgums veikt 
ar pārskaitījumu

Atceries, ka naktīs no 
piektdienas uz sestdienu 
un no sestdienas uz 
svētdienu jāievēro 
mājsēde.

Laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 ārpus mājas var 
atrasties tikai neatliekamas nepieciešamības 
dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai 
ārstniecības iestādi.

Pārgaujas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs 
apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.
Pakalpojumi tiek sniegti TIKAI neatliekamos gadījumos. Ja pakalpojumu nav iespējams 
nodrošināt attālināti, lūgums iepriekš sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem.

Bibliotēkas ir atvērtas apmeklētājiem, 
lai izsniegtu grāmatas. 
Pārējie pakalpojumi tiek sniegti attālinati.

ESI ATBILDĪGS!

Atcelti vai pārcelti visi publiskie pasākumi
Aicinām ievērot 
epidemioloģiskās drošības  
pasākumus un ”2+2” principu!

Sporta zāles Pārgaujas novadā slēgtas

Nenotiek dzinējmedības

Kultūrvietu darbība apturēta:
apmeklētājiem slēgtas izstāžu vietas, 
tautas nami.
Arī individuāli amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājumi nenotiek. 
Atļautas tikai nodarbības attālināti.

Lolojam 
Lielstraupes pili 
Īsi par paveikto Lielstraupes pilī 
trīs gadu garumā un plānoto 
turpmākajam

Rudīte Vasile,
Pašvaldības tūrisma organizatore

2018. gada pašā sākumā, kad 
darbību Lielstraupes pilī beidza 
Straupes narkoloģiskā slimnīca, 
seno ēku uz līguma pamata Vese
lības ministrija nodeva Pārgau-
jas novada pašvaldībai ap saim
niekošanā. Pašvaldība saņēma 
pils atslēgas. Un nu bija jautā-
jums, ko darīt tālāk. 

Skaista, dižciltīga ēka, Strau-
pes kā senās Hanzas pilsētas 
lieciniece, vācbaltiešu dzimtas 
vērtību nesēja, daudzu Latvijas 
ģimeņu atveseļošanās stāstu vēs-
tītāja, šodienas Straupes simbols, 
novada vārti, Eiropas Hanzas kul-
tūras ceļa dalībniece...  

Tik daudz prieka pa šo pili. Un 
tik daudz rūpju. 

Rūpes
Kā katrā materiālās kultūras 

mantojuma objektā pats svarīgā
kais ir tā saglabāšana. Tam vaja-
dzīgs finansējums. Budžets jau 
bija apstiprināts, tomēr pašval-
dība atrada finansējumu ēkas uz-
turēšanai. Tika ierīkota apsardzes 
signalizācijas un drošības sistē
 ma, dūmu detektors. Lai telpās 
uz   turētu optimālo temperatūru, 
svarīga bija apkures sistēmas dar-
bība.  

Iedzīvotājiem visvairāk acu 
priekšā vienmērir bijis pils parks. 
Tāpēc tajā pašvaldība veica ko-
kaugu dendroloģisko izpēti. Sa
skaņā ar to tika likvidēti 11 sa-
trupējuši gājēju un satiksmes 
da  lībnieku drošību apdraudoši 
koki. Parka teritorija tika atbrī-
vota no padomju laikā uzliktās 
sētas paliekām. 

Zināms, ka pils jumtam nepie-
ciešams remonts. Jau 2019. gadā 
speciālisti veica jumta tehniskā 
stāvokļa apsekošanu. Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes 
kultūras pieminekļu izpētes, res-
taurācijas un glābšanas prog-
rammā tika iesniegts projekts par 
vienas jumta daļas atjaunošanu. 
Tikko, 2021. gada janvārī, pēc rū-
pīgas speciālistu veiktas eksper-
tīzes, pašvaldība saņēma SIA “RR 
Architects” izstrādāto Lielstrau-
pes pils torņa jumta konstruk-
cijas atjaunošanas un jumta se-
guma nomaiņas būvprojektu. 
Finansējumu citu pils korpusu 
jumtu atjaunošanas būvprojek-
tiem neizdevās sa ņemt. Bet, ka-
mēr pašvaldība meklēja iespējas 
pieteikties projektu konkursos, 
bojātie dakstiņi veselāki netapa. 
Tā 2019. gada 4. novembrī, pēc 
vairākdienu nepārtraukta lietus, 
vairāk nekā desmit vietās cauri 
dakstiņu klājam sāka spraukties 
ūdens. Dažviet ūdens, nokļuvis uz 
otrā stāva grīdas, nekaunīgi izlīda 
līdz pirmā stāva griestiem un pa 
pilienam krita uz senā parketa. 
2020. gada pavasarī, kad Latvijā 
parādījās neparasti spēcīgs vējš, 
pils tornim tika norautas vairākas 
misiņa plāksnes. Augusta sākumā 
kādas skaistas sestdienas rītā no-
bruka daļa no pils atbalsta sienas. 
Gaidīt vairs nevarēja. 

Tagad, 2021. gada janvārī, 
izmantojot pašvaldības finansē-
jumu, lielākie jumta klājuma cau-
rumi ir aizlāpīti, uzlabots terases 
jumts, sakārtotas notekcaurules, 
torņa kupolam uzliktas vairākas 
jaunas misiņa plāksnes.

Turpinājums 3. lpp.

Foto: Rolands Bošs

Barikāžu atceres ugunskurs pie Stalbes tautas 
nama. Foto: Solveiga Ruska.



2

Pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas nr. 601, Jaunatnes 
ielā 1, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 42829000001, 
ar kopējo platību 11,9 m2, kā arī pie nedzīvojamās telpas piederošās kopīpašuma 
119/17465 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes gabala, pārdošanai. 
Nekustamais īpašums reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar 
Nr. 362601.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 1000 EUR, drošības nauda 100 EUR, 
dalības maksa 20 EUR, minimālais izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks 2021. gada 
11. februārī plkst. 12.00, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas 
novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā in-
ternetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

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

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem do-
kumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elek-
tronisko parakstu uz epastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 
8. februāra plkst. 12.00.

Pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (ceturto) izsoli 
ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas 
novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4280 007 0458 6,49 ha platībā, divstāvu būves (skolas ēkas) 
ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 
4280 007 0381 002, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma nr.100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 75 000 EUR, drošības nauda 7500 
EUR, dalības maksa 20 EUR, minimālais izsoles solis 200 EUR. Izsole notiks 
2021. gada 11. februārī plkst. 11.30, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pa-
gastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā 
internetā: www.pargaujasnovads.lv  sadaļā Izsoles.

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

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem 
dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes 
pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu 
ar drošu elektronisko parakstu uz epastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 
līdz 2021. gada 8. februāra plkst. 12.00.

Anita Kalniņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Sociālās palīdzības mērķis ir 
sniegt materiālu atbalstu zemu 
ienākumu mājsaimniecībām, lai 
nodrošinātu ienākumus garan-
tētā minimālā ienākumu sliek-
šņa līmenī un segtu ar mājokļa 
lietošanu saistītos izdevumus, 
kā arī sniegt atbalstu atsevišķu 
izdevumu apmaksai krīzes si-
tuācijās.

Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likums nosaka: 

• garantētais minimālais 
ienākumu slieksnis (GMI) ir 
109 EUR pirmajai vai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā un 
76 EUR pārējām personām māj-
saimniecībā;

• trūcīgas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis ir 272 EUR 
pirmajai vai vienīgajai  perso-
nai mājsaimniecībā un 190 EUR 
pārējām personām mājsaimnie-
cībā.

Pašvaldības sociālais dienests 
pirms lēmuma pieņemšanas 
par sociālās palīdzības pabalsta 
piešķiršanu mājsaimniecībai vai 
atsevišķai personai mājsaim-
niecībā izvērtē mājsaimniecības 
kopējos materiālos resursus, iz-
mantojot valsts un pašvaldības 
informācijas sistēmās esošos da-
tus un ievērojot šādus kritērijus:

1) par ienākumiem neuz-
skata ģimenes valsts pabalstu 
un piemaksas pie šā pabalsta, 
bērna invalīda kopšanas pabal-
stu, pabalstu invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana, pabal-
stu par asistenta izmantošanu, 
pabalstu transporta izdevumu 
kompensēšanai invalīdam, ku-
ram ir apgrūtināta pārvietoša-
nās, pabalstu ar celiakiju slimam 
bērnam, pabalstus bērna pie-
dzimšanas un personas nāves 
gadījumā, sociālās garantijas 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc ārpusģi-

menes aprūpes beigšanās, stu-
dējošā kredītu, stipendijas per-
sonām, kuras mācās vai studē, 
līdz minimālās mēneša darba 
algas apmēram, bērna, kas jau-
nāks par 18 gadiem, ienākumus 
no algota darba vai pašnodarbi-
nātības līdz minimālās mēneša 
darba algas apmēram, personai 
sniegto finansiālo atbalstu par 
dalību aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos, izņemot pasākumus 
ar darba līgumu slēgšanu, algo-
tos pagaidu sabiedriskos darbus, 
dotāciju bezdarbnieka ikmēneša 
ienākumiem komercdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākšanai, 
kompensāciju kriminālprocesā 
cietušai personai, atlīdzību par 
asins vai asins komponentu zie-
došanu, pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atmaksu, lī-
dzekļus, kas gūti no labdarības 
fondiem, un sociālo kampaņu 
rezultātā gūto materiālo labumu 
noteiktam mērķim, vienreizējo 
finansiālo atbalstu bēglim vai 
alternatīvo statusu ieguvušai 
personai, kā arī šajā likumā no-
teiktos pašvaldības sociālās pa-
līdzības pabalstus un pašvaldību 
brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

2) par īpašumu un naudas 
līdzekļu uzkrājumu neuzskata 
mājsaimniecības nekustamo 
īpašumu vai tā daļu, kur savu 
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo 
iesniedzējs un pārējās personas, 
kurām ir kopīga saimniecība ar 
iesniedzēju, un nepieciešamo 
mājokļa kustamo mantu, dar-
bam un izglītības iegūšanai 
nepieciešamo aprīkojumu, so-
ciālajai funkcionēšanai nepie-
ciešamos transportlīdzekļus, bet 
ne vairāk kā vienu vienību māj-
saimniecībā un, ja mājsaimnie-
cībā ir bērni, ne vairāk kā divas 
vienības mājsaimniecībā, zemes 
īpašumus līdz pieciem hektā-
riem mājsaimniecībai, kā arī 
šim nekustamajam īpašumam 
funkcionāli piederīgas saimnie-

cības ēkas, kapitāla daļas vai 
īpašumus, kam uzlikts tiesu iz-
pildītāja vai citas kompetentas 
institūcijas liegums ar to rīkoties 
vai kas atrodas atbrīvošanas no 
parādsaistībām, maksātnespējas 
vai likvidācijas procesā, vai no 
kā 12 mēnešu periodā nav gūti 
ienākumi saimnieciskās darbī-
bas apturēšanas dēļ, bērna ne-
kustamo īpašumu un naudas lī-
dzekļu uzkrājumu, kā arī naudas 
līdzekļu uzkrājumu mājsaimnie-
cībai trūcīgas mājsaimniecības 
vienas personas ienākumu sliek-
šņa apmērā.

Personai darbspējīgā vecumā, 
kura vēlas saņemt sociālās palī-
dzības pabalstus, izņemot pa-
balstu krīzes situācijā, un kura 
nestrādā, ir pienākums reģistrē-
ties Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā un pildīt bezdarbnieka vai 
darba meklētāja pienākumus, iz-

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

2021. GADS SĀCIES AR IZMAIŅĀM SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš,
teritorijas plānotājs,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Pārgau-
jas novada pašvaldības 2020. 
gada 17. decembra sēdes lē-
mumu Nr. 212 (protokols Nr. 16, 
5. §) “Par jaunizveidojamā Cēsu 
novada attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu”, ir uzsākta Cēsu no-
vada attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrāde, 
apstiprināts darba uzdevums un 
izstrādes termiņš.

Attīstības programma ir vi-
dēja termiņa attīstības plāno-
šanas dokuments. Tās mērķis ir 

noteikt jaunizveidojamās Cēsu 
novada pašvaldības prioritātes, 
rīcības virzienus un pamatu paš-
valdības īstermiņa plānošanas 
dokumentiem.

Pārgaujas novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 2020. gada 
17. Decembra sēdes lēmumu Nr. 
213 (protokols Nr. 16, 6. §) “Par 
jaunizveidojamā Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.2035.gadam izstrādes uz-
sākšanu”, ir uzsākta Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2035. gadam izstrāde, ap-
stiprināts darba uzdevums un 
izstrādes termiņš.

Ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģija ir ilgtermiņa attīstības plā-

Paziņojums par jaunizveidojamā 
Cēsu novada attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes uzsākšanu

nošanas dokuments. Tās mērķis 
ir noteikt jaunizveidojamās Cēsu 
novada pašvaldības ilgtermiņa 
vīziju, ekonomiskās specializāci-
jas jomas un ilgtermiņa prioritā-
tes līdz 2035. gadam.

Jaunizveidojamā Cēsu novada 
attīstības plānošanas doku
men tu izstrāde ir uzsākta sadar
bībā ar Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Cēsu, Priekuļu un Vec
pie balgas novadiem.

Papildus informācija zva-
not vai sazinoties elektroniski 
ar Pārgaujas novada teritorijas 
plānotāju Ingvildu Krišjāni Balt-
purviņu, tālr. 27809705, epasts: 
krisjanis.baltpurvins@pargau-
jasnovads.lv

ņemot gadījumu, kad persona ir:
1) ar I vai II grupas invalidi-

tāti, ar invaliditāti no bērnības 
vai vecuma pensijas saņēmējs;

2) sieviete grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikā, 
viens no bērna vecākiem bērna 
kopšanas periodā vai cita per-
sona mājsaimniecībā, kura no-
drošina pirmsskolas vecuma 
bērna kopšanu, aprūpi, pieskatī-
šanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ 
nav iespējams nodrošināt citādā 
veidā;

3) viens no bērna ar invalidi-
tāti vecākiem, ja bērns nesaņem 
piemērotus aprūpes pakalpoju-
mus;

4) vecumā no 15 gadiem, kura 
iegūst izglītību klātienē pama-
tizglītības, vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības 
iestādē vai ir pilna laika studējo-
šais augstākās izglītības iestādē.

Pamata sociālās palīdzības 
pabalstus un mājsaimniecības 
statusu piešķir:

1) uz trim kalendāra mēne-
šiem, ja mājsaimniecībā ir vis-
maz viena persona darbspējīgā 
vecumā;

2) uz sešiem kalendāra mē-
nešiem, ja mājsaimniecībā nav 
nevienas personas darbspējīgā 
vecumā vai uz personu attiecas 
šā panta otrajā daļā noteiktie iz-
ņēmumi.

Sociālā dienesta klientu 
ievērībai – pieprasot mājokļa 
pabalstu, jāiesniedz izdevumu 
apliecinošs dokuments par 
kurināmā iegādi vai rēķins no 
kurināmā piegādātāja.

Sociālais dienests novēl vi-
siem šajā gadā stipru veselību, 
izturību, pacietību, labestību un 
gaišas domas!

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
mailto:krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv
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iedvesmojis kora diriģentu Pēteri 
Vaickovski jaunai idejai – radīt 
Pils svētku dienu ar viduslaiku 
mūzikas garšu, atkal eksperi-
mentējot un atska ņojot mūziku 
visneparastākās vietās. Ja Valsts 
kultūrkapitāla fondā izdosies ie-
gūt atbalstu svētkiem, to kopra-
dīšanā tiks aicināti iesaistīties arī 
iedzīvotāji. 

Šoziem pilī ir pārziemo māks-
linieces Kristīnes Kliginas radītie 
lāču un vārnu tēli izstādē “Starp-
nieki”, kas savus viedos stāstus 
stāsta pils 1. stāva salonu telpās. 
Bet pirmo reizi kāda izstāde ir ie-
kārtota otrajā stāvā. Blakus lielās 
zāles plašumiem ir balti krāsota 
telpa, kurā ir pils lielākais logs 
ar 56 rūtīm un ko barona fon Ro-
zena laikā saukuši par zilo zāli. 
Tajā līdz pat Lieldienu laikam būs 
skatāmas zilbaltas ziemīgas elpas 
piepildītas fotogrāfijas, ko radī-
jusi straupiete Niluta Bahmane, 
aicinot pamanīt mūsu apkārtnē 
tik sīkus brīnumus, ko “pat kur-
mis un svētelis neredz”. 

Atklājumi 
Pateicoties pašvaldības dalībai 

starptautiskajā projektā HANSA, 
2018. gadā bija iespēja veikt 
Lielstraupes pils arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju, 
ko izstrādāja pētnieku grupa 
Latvijā labi pazīstamā arhitekta 
un būvpētnieka Ilmāra Dirveika 
vadībā. Jau 1990. gadu sākumā 
viņš kā jauns speciālists tika pie-
aicināts vienas telpas izpētei, 
ko bija plānots pārbūvēt. Tolaik 
kādreizējā barona darba kabinetā 
tika atklātas vairākas nišas, kas 
saistījās gan ar 15. gadsimtu, gan 
1905. gadu. 

Tagad apslēptās vērtības tika 
meklētas visos pils četros stā-
vos. Lielākais pārsteigums bija 
15. gadsimta smailloka akmens 
portāls, kas tika atrasts salonā, 
turpat blakus kabinetam, un guva 
ievērību Latvijas mērogā kā vie-
nīgais šāda veida portāls Latvijas 
muižu un piļu iekštelpās. Portāla 
aprises pašlaik gan ir tikai iezī-
mētas, tās, iespējams, gaida savu 
restaurācijas laiku. 

Izpētes gaitā tika izveidoti pils 

būvapjomu plāni, kas pārskatāmi 
atspoguļo ēkas apjomu izmai-
ņas, sākot no 13. gadsimta līdz 
21. gadsimta sākumam. Šie ma-
teriāli pieejami mājas lapā www.
tourism.straupe.lv. 

Liela pievienotā vērtība pilij ir 
gidi, par ko var ļoti labi pārlieci-
nāties Google vietnē publicētajās 
atsauksmēs. Gidi ir strādājuši visu 
2020. gadu, kamēr vien muzejos 
un citās kultūrvietās bija atļauts 
pieņemt apmeklētājus. Tā kā pils 
vēsturisko ekspozīciju pašlaik 
veido tikai pārdesmit fotogrāfiju 
no fon Rozenu dzimtas arhīva un 
Straupes narkoloģiskās slimnīcas 
vēstures, gida stāsti ir tie, kas at-
dzīvina pils telpas. Pašvaldība ir 
noslēgusi līgumus ar divām gi-
dēm, kuras ir izgājušas apmācību 
kursus un kuru radošais gars liek 
tām meklēt arvien jaunus faktus 
un neparastus veidus, kā padarīt 
piedzīvojumu pilī īstāku, spēcī-
gāku. Tā nelielām grupām tiek 
piedāvāta orientēšanās pilī. Savu-
kārt tumsas stundās, , pilī notiek 
nakts ekskursijas. 

Janvāra vidū pirmo reizi Gaujas 
Nacionālā parka tūrisma klasteris 
Lielstraupes pilī izveidoja vir-
tuālo tūri, ko pārraidīja tiešraidē 
Facebook kontā “Enter Gauja”. 
Tiešraide notika angļu valodā, 
lai uzrunātu ārzemju auditoriju.  
Pils kā tūrisma objekts jau tagad 
piesaista gana daudz ārzemju 
ceļotājus, par ko liecina kaut vai 
dati par pagājušā gada vasaras 
ceļotājiem. Kopumā pili pērn tika 
apmeklējuši vairāk nekā 3000 tū-
ristu, viņu vidū arī viesi no Lietu-
vas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, 
Vācijas. Viņus iepriecina iespēja 
apskatīt gan pili, gan baznīcu, iz-
iet cauri parkam. Un tas, ko viņi 
novērtē šajā kompleksā, ir vietas 
un ēku autentiskums. 

Pilī viesi skata saglabātos inter-
jerus, ozolkoka durvis ar kaltajām 
eņģēm, centrālās kāpnes, podiņu 
krāsnis. Kopš pērnā gada vasaras 
pilī ir atgriezušies oriģinālie, tai 
savulaik piederējušie krēsli. Kad 
apmeklētājiem saku, ka mums ir 
divarpus autentisku krēslu, tas 
vienmēr izsauc smaidu. Jā, viens 

Lolojam Lielstraupes pili 
Īsi par paveikto Lielstraupes pilī trīs gadu garumā un plānoto turpmākajam

Didzis Baumanis,
Pārgaujas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks

No 2020. gada 30. decembra 
valstī brīvdienās un svētku dienās 
ir noteikta komandantstunda jeb 
mājsēde. Tas nozīmē, ka naktīs 
no piektdienas uz sest dienu un 
no sestdienas uz svētdienu laika 
posmā no plkst. 22.00 līdz 05.00 
iedzīvotājiem jāuzturas savā dzī-
vesvietā un bez pamatota iemesla 
nedrīkst atrasties ārpus tās. 

Pārgaujas novadā, tāpat kā 
visā valstī,  Pašvaldības policija 
veic kontroli pašvaldības terito-
rijā, lai nodrošinātu, ka tiek ie-
vēroti 2020. gada 6. novembra 

Ierobežojumi tiek kontrolēti
Ministru kabineta rīkojuma Nr. 
655 “Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu” noteiktie ierobežo-
jumi. Ikdienā, veicot patrulēšanu, 
tiek kontrolētas tirdzniecības 
vietas un citas vietas,  kur iespē-
jama cilvēku pulcēšanās.  Policija 
kontroli veic ar mērķi veikt pre-
ventīva rakstura darbības, infor-
mējot iedzīvotājus par noteikumu 
ievērošanas nepieciešamību un 
iespējamiem sodiem  pārkāpumu 
gadījumā. 

Mājsēdes kontroles laikā no 
30.12.2020. līdz 17.01.2021. Pār-
gaujas novada Pašvaldības po-
licija pārbaudījusi 63 personas, 
22 gadījumos veiktas pre  ventīva 
rakstura darbības un sniegta pa-

līdzība pašapliecinājuma aizpildī-
šanā, vienā gadījumā par atklātu 
noteikumu igno rēšanu uzsākta 
administratīvā lietvedība. Pašval-
dības policija reaģē arī uz iedzī-
votāju sūdzī bām par pulcēšanās 
noteikumu pārkāpumiem un 
pārbauda saņemto informāciju. 
Līdz šim nav konstatēti nopietni 
pārkāpumi, kas saistīti ar privāto 
pasākumu organizēšanu. 

Arī turpmāk Pārgaujas novada 
Pašvaldības policija turpinās veikt 
kontroli un preventīvas darbības, 
lai nodrošinātu spēkā esošo notei-
kumu ievērošanu. Paš valdības po-
licija aicina iedzīvotājus būt atbil-
dīgiem un ievērot valstī noteiktos 
ierobežojumus.

Turpinājums no 1. lpp.

Arī pils pagrabi pamazām 
piedzīvo zināmu atjaunināšanu – 
tiek novākts dēļu klājums, tā 
nodrošinot atsegtajām 13. gad-
simta mūra sienām labāku gaisa 
piekļuvi. Pašvaldības pieaicināti 
speciālisti strādā pie pils ēkas 
tehniskā apsekojuma atzinuma, 
kur prioritārā secībā tiks parādīti 
neatliekamākie ēkas glābšanas 
darbi. Pašvaldība savukārt iecerē-
jusi uzlabot apkures sistēmu. 

Pēc ilgāka laika, pateicoties 
Jāņa Dāvidsona prasmēm, atjau-
nots laternu apgaismojums gar 
celiņu, kas ved starp dīķiem uz 
pili. Pērnā gada nogalē, iespējams, 
daudzi pamanīja pils izgaismoto 
pagalmu, ko ar spuldzīšu virteni 
pēc savas iniciatīvas bija izrotā-
juši valmierieši Evija un Atis Žen-
tiņi, un dekorus logos, ko speciāli 
pilij bija izgatavojuši mākslinieki 
Iveta un Kaspars Šmiti no Sigul-
das. 

Pārsteigumi 
Iespējams, ka mēs paši pie 

Lielstraupes pils esam pieraduši 
un uztveram to par mūsu ikdie-
nas vides normālu sastāvdaļu. 
Tomēr tie, kuru ceļi biežāk vai 
retāk ved cauri Straupei, pili A3 
šosejas malā vienmēr ierauga kā 
negaidītu pārsteigumu, un viņus 
pārņem spilgtas emocijas, sākot 
no sajūsmas līdz žēlumam. 

2020. gadā pils saņēma vairā-
kas dāvanas – tā bija mākslinieces 
Zaigas Putrāmas darbu izstāde un 
mākslas nodarbība skolu jaunie-
šiem un pieaugušajiem. Pārgau-
jas novada svētkos pils 1. stāva 
barona salonos tika izvietota trīs 
mākslinieku darbu izstāde, kurus 
vienkopus bija aicinājis tēlnieks 
Matiass Jansons. Matiass arī sa-
rīkoja pirmo pagalma koncertu, 
pārsteidzoši parādot, ka vidus-
laiku pils ar tās daudzo gadsimtu 
pieredzi spēj pieņemt pat rokmū-
ziku. Otrais koncerts septembra 
rēnā dienā bija mierīgāks – Latvi-
jas Universitātes kamerkora “De-
Coro” akustiskais koncerts. Tas 
bija eksperiments pils pagalmam 
kā kultūras telpai, un tagad tas ir 

ir lielisks ozolkoka krēsls pils ves-
tibilā, kura bijušo atrašanās vietu 
apliecina sena fotogrāfija. Otrs 
ir barona krēsls – pīts no lazdu 
klūgām, viegls, elegants. Trešais 
ir krēsls ar salmu pinumu atz-
veltnes daļā. Tā kā krēslam trūkst 
dažu detaļu un, šķiet, tas atradies 
Mazstraupes pilī, esam iesaukuši 
to par puskrēslu. Tomēr arī tas ir 
ļoti svarīgs. Tāpat kā oriģinālais 
padomju laika patafons, izšūtie 
priekšauti, rakstainās galda drā-
nas, dvieļi, tautiskie krekli, ma-
zās, šarmantās šņabja glāzītes, 
kam piemīt sava vērtība... Tās ir 
lietas, ko līdz šim izstādīšanai pilī 
pašvaldība ir saņēmusi no novada 
iedzīvotājiem un par ko vēl un vēl 
vēlas pateikt lielu, cilvēcīgu pal-
dies – par uzticēšanos, atsaucību 
un par mīlestību pret pili. 

Pilnīgi pieļauju, ka kaut kur 
kādās mājās ir saglabājusies vēl 
kāda lieta, kas varētu papildināt 
pils stāstu. Ja tā ir, un, ja ir iespēja 
nodot to pilij, tad ziniet – tā tiks 
saudzēta, aprūpēta un ļoti lolota.  

Šķiet, ka pils nākotnei svarīgi 
ir divi atslēgas vārdi. Viens (kas 
pilij piemīt pašlaik) ir tās auten-
tiskums.  Otrs – varbūt skanēs ba-
nāli –, bet tā ir mīlestība.

Kādreiz saņemu zvanus no ie-
dzīvotājiem, kuri labprāt izdarītu 
kaut ko labu pilij. Kaut vai uz īsu 
brīdi, bet brīvā brīdī pilī ienāk 
jaunieši, kas palīdz veikt pavisam 
vienkāršus darbus, atbrīvojot 
koka grīdas no nagliņām, ar ku-
rām bijis piesists linolejs. Citreiz 
saņemu piedāvājumu izvietot 
puķes pils telpās vai izdekorēt te-
rasi. Vai arī ideju veidot Straupes 
vēstures istabu. 

Pašvaldība saņēmusi arī biz 
ne sa augstskolas ”Turība” Tūris  ma 
pētniecības centra va dī tāja  Ērika 
Lingebērziņa piedā vāju mu veidot 
pils attīstības vīzi ju. Projektam va-
jadzētu īste no ties šā gada martā. 

Tiek plānots veikt arī Liel
straupes parka vēsturisko izpēti, 
lai ar laiku varētu izstrādāt parka 
rekonstrukcijas plānu. 

Tālāk
Tupinās nogaidīšanas laiks. 

Pašvaldība joprojām apliecina 
savu gatavību pārņemt nekus-
tamo īpašumu “Lielstraupes pils” 
savā īpašumā. Tomēr, tā vai citādi, 
neatkarīgi no pils īpašnieka, seno, 
izcilo vēsturisko ēku komplekss 
Straupes centrā bija, ir un būs. Te-
pat pie mums. Ar mums. 

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

Septiņu pašvaldību (Amatas, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebal-
gas) speciālisti ir uzsākuši kopīgu 
darbu pie jaunizveidojamā Cēsu 
novada plānošanas dokumentu 
izstrādes. Noteikts Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam 
un Ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas 2021.–2035. gadam dar ba 
uzdevums un izstrādes termiņš. 

Lai plānošanas dokumentus 
varētu izstrādāt pēc iespējas at-
bilstošākus un piemērotākus 
eso šajai situācijai, nepieciešams 
situācijas raksturojums ne tikai 
no speciālistu skatpunkta. Lai ap-
zinātu teritoriju iedzīvotāju vie-
dokli, vēlmes un lai labāk izprastu 
viņu vajadzības, arī Pārgaujas 
novada iedzīvotāji tika aicināti iz-
teikt savu viedokli un vērtējumu 
par dzīvi Pārgaujas novadā. 

Aptauja elektroniskā formātā 
līdz 18. janvārim bija pieejama viet 
nē https://www.surveylegend.com. 
Apkopoti rezultāti un tie liecina, 
ka lielākā daļa respondentu ar 
dzīvi Pārgaujas novadā ir ļoti ap-
mierināti (46%) un vidēji apmie-
rināti (45%), kā arī Pārgaujas no-
vadā jūtas droši (88%). Savukārt, 
vērtējot pašvaldības darbību, 
31% aptaujāto to novērtējuši kā 
labu, 16% kā ļoti labu, bet 22% 
kā vidēju; kā sliktu 18%, bet ļoti 

Noslēgusies 
Pārgaujas novada 
iedzīvotāju aptauja

sliktu 11%. 58% aptaujas respon-
dentu atzīst, ka pašvaldībai uzti-
cas. Par populārākajiem pašval-
dības aktualitāšu un informācijas 
iegūšanas avotiem aptaujā atzīti 
– mājaslapa www.pargaujasno-
vads.lv, pašvaldības informatīvais 
izdevums “Pārgaujas Novada Vēs-
tis” un pašvaldības profili sociālo 
mediju platformās. Aptaujas da-
lībnieki norāda, ka galvenajām 
prioritātēm Pārgaujas novada 
paš valdības darbā būtu jābūt ceļu 
un ielu infrastruktūrai, dzīvojamā 
fonda attīstībai, izglītības un izglī-
tības infrastruktūras uzlabošanai, 
uzņēmējdarbības attīstībai un arī 
veselības veicināšanai. 

Tāpat arī tika vaicāts aptaujas 
dalībnieku viedoklis par pašval-
dības pakalpojumu saņemšanu, 
satiksmes un pārvietošanās pa-
radumiem, kultūras un sporta 
pasākumu apmeklēšanas paradu-
miem, to daudzveidību un pieeja-
mību.  Paldies ikvienam, kurš at-
vēlēja laiku anketas aizpildīšanai. 

Katrs saņemtais viedoklis ir 
būtisks, lai uzlabotu sniegto pa-
kalpojumu kvalitāti un pašvaldī-
bas darbu.

Papildus informācija par plā-
nošanas dokumentu izstrādi un 
aptaujas anketas rezultātiem, 
zvanot vai sazinoties elektroniski 
ar Pārgaujas novada teritorijas 
plānotāju Ingvildu Krišjāni Balt-
purviņu, tālr. 27809705, epasts: 
krisjanis.baltpurvins@pargaujas-
novads.lv
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums 
“Pārgaujas Novada Vēstis”

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

Paldies visiem, kuri palīdzēja materiālu un avīzes tapšanā!

Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas 
procesā, ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Ekoskolu starta projekta 
apritē centrētai ekonomikai 
ESPACE ietvaros, aicinām Strau-
pes pamatskolas skolēnus, pe-
dagogus, darbiniekus, pagasta, 
novada iedzīvotājus piedalīties 
fotokonkursā ‘’Vecākā lieta jūsu 
mājā’’.

Kopš industriālās revolūcijas 
sākumiem mums ir izdevies bū-
tiski paaugstināt cilvēka dzīves 
kvalitāti un dzīves standartus. 
No vienas puses šīs straujās pār-
maiņas un attīstība cilvēces vēs-
turei salīdzinoši īsā laika posmā 
ir atvieglojusi dzīvi, uzlabojusi 
labklājību, tomēr no otras puses 
palielinājies enerģijas un dabas 
resursu patēriņš. Novērtēsim 
lietas, kas ražotas pirms ilgāka 
laika un, iespējams, kalpo vēl 
šobrīd!  Noteikti skapjos, lādēs, 
šķūnīšos, klētī,  plauktos atra-
dīsies vecas, senas un vērtīgas 
lietas – gludeklis, vecmāmiņas 
kristību kleita, pulkstenis, sud-
raba karotīte, vērpjamais ratiņš, 
akordeons, čemodāns, izšūtas 
sedziņas un vēl daudz citu lietu, 
kas piederējušas Jūsu ģimenei. 

Iesūtot foto, pieraksti gadu, 
lai zinām, cik veca ir lieta, kā arī 
fotogrāfijas labajā apakšējā stūrī 
norādi vārdu un uzvārdu. 

Fotogrāfijas līdz 2021.gada 
28. februārim sūtīt uz epastu 
evijatiltinja@inbox.lv vai 
lita09@inbox.lv. 

Pārgaujas novada 
iedzīvotāji aicināti 
piedalīties fotokonkursā

Daiga Hofmane,
neformālās grupas “Rozbeķu 
aktīvisti” projekta koordinatore

Mazie rozulieši ar prieku iz-
bauda ierīces, kas vēlā rudenī 
uzstādītas Rozulas rotaļu lau
kumā. Neformālā grupa “Roz
beķu aktīvisti” īstenojusi Pār-
gaujas novada pašvaldības 
līdz  finansētu projektu “Rotaļu 
lau kuma pilnveidošana Pārgau-

jas  novada Rozulā”. Iegādāts un 
uzstādīts kāpelēšanas tīkls, iz-
veidota klinšu kāpšanas siena, 
nomainītas nedrošās koka daļas 
mazajām šūpolēm. Vislielāko 
mazo bērnu sajūsmu izraisa uz-
stādītās atsperšūpoles “Žirafe”.

Vairāku mēnešu garumā, 
spītējot 2020. gada pandēmijas 
ietekmei, atbilstoši pulcēšanās 
ierobežojumiem, noritēja sa-
skaņošanas, iegādes un uzstā-

Rozulas rotaļu laukums 
pilnveidots

dīšanas darbi. Kā katru gadu, ja 
plāni lielāki par pieejamo finan-
sējumu, tad jāsadarbojas ar ļoti 
atsaucīgiem cilvēkiem. Un šoreiz 
tas izdevās īpaši labi – gan dāvi-
nājumu, gan atlaižu formā. Pal-
dies atsaucīgajiem rozuliešiem, 
kas katru gadu atbalsta projektu 
aktivitātes cītīgi strādājot – Gun-
tis Gūtmanis, Valdis Cīrulis, Gun-
tars Mednis, Dimitrijs  Solovjovs. 
Paldies par dāvinājumiem ZS 
“Zaķi” saimniekam Jānim Bērzi-
ņam par kokmateriālim, “Mudī-
tes virtuves” saimniecei Mudītei 
Rutkai par gardām pusdienām, 
ZS “Klāmaņi” saimniekam Dzin-
taram Mednim par kokmateriālu 
ēvelēšanu, Valdim un Guntim 
par transportu. Prieks par katru 
atsaucīgu cilvēku, kurš palīdz 
veikt labas lietas, nežēlojot laiku 
un līdzekļus.

Paldies  Pārgaujas novadam 
par projektu konkursu un at-
balstu vides labiekārtošanai Ro-
zulā!

Gita Vilciņa, 
Raiskuma pagasta bibliotekāre

Jaunā, 2021. gada sākumā, 
Raiskuma pagasta bibliotēka 
saņēma raiskumieša Voldemāra 
Zālīša dāvinājumu: grāmatas, 
rok rakstus – vēstures liecības 
par Raiskumam nozīmīgo skolo-
tāju Puriņu dzimtu.

Saņemtais ir tikai neliela daļa 
no visiem materiāliem, kuros 
ir liecības par laiku, kad Rais-
kumā bērnus izglītoja šīs dzim-
tas skolotāji. Dāvinājumā, kurš 
glabājies “Lāpsalu” mājās, ir ap 
35 dažāda lieluma grāmatām. 
Ir tādas, kuras var ielikt kabatā, 
un tādas, kuru izmērs ir A3 (pēc 
jaunā standarta), ir pamatīgi ie-
sietas un labi saglabājušās grā-
matas un tādas, kuru vākus laika 
zobs nav žēlojis. Grāmatas ir 
latviešu, krievu un vācu valodās. 
Tematiski, dāvinājumā ir mācību 
grāmatas, piemēram, Rīgā 1925. 
gadā izdotā J. Endzelīna un K. 

Raiskuma bibliotēka 
saņem dāvinājumu

Mīlenbaha “Latviešu gramatika”, 
pareizrakstības grāmata krievu 
valodā (izdošanas gads nav sa-
glabājies), Skolotāju kalendārs 
1926./27. m. g., kā arī daiļlite-
ratūras grāmatas, piemēram, 
Oskars Vailds “Laimīgais prin-
cis” (izdota Rīgā 1937. gadā), Žils 
Verns “Kapteiņa Granta bērni” 
(šo grāmatu ne vienu reizi vien 
lasījis dāvinātājs), ir arī nošu 
materiāli. Unikāls materiāls ir 
“Raiskuma skolas vēsture”, ko 
sarakstījis P. Puriņš 1928. gadā. 
Interesants materiāls “Raiskuma 
tautas vecajie” jeb bērnības at-
miņas, ko uzrakstījis M. Puriņš 
1935. gadā, publicētas “Cēsu 
Vēstīs” 1936. gadā no 166. līdz 
175. numuram.

Paldies Voldemāram Zālītim 
par uzdrīkstēšanos, uzticēšanos 
Raiskuma bibliotēkai, un, kā vē-
lējās dāvinātājs, bibliotēkā laika 
gaitā tiks iekārtots tematisks 
plaukts ar dāvinātajām grāma-
tām un interesantajiem vēsturis-
kajiem materiāliem.  

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

Šī brīža situācija un noteiktie 
ierobežojumi Covid19 izpla-
tības ierobežošanai, izmainī-
juši ierasto kārtību arī darbā ar 
jaunatni – pārcelts ikgadējais 
Pārgaujas novada jaunatnes 
miniforums “Pacel ideju”, darb-
nīcas projekta “Medijpratēja 
formula” ietvaros, kā arī citas 
plānotās aktivitātes Pārgaujas 
novada jauniešu radošajā istabā, 
Rozulas tautas namā. 

Neskatoties uz to, ka šobrīd 
jaunatnes jomā Pārgaujas no-
vadā viss šķiet kluss un mierīgs, 
darbs nav pilnībā apstājies un 
aktīvi tiek strādāts pie aktivi-
tāšu plānošanas. Lai pēc iespējas 
efektīvāk un jauniešu auditorijai 

piemērotāk plānoto varētu īste-
not, šobrīd norisinās jauniešu 
aptauja. Aptaujā aicināti pieda-
līties Pārgaujas novadā dzīvojoši 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, un ar tās palīdzību Pār-
gaujas novada pašvaldība vēlas 
noskaidrot vietējās jaunatnes 
vēlmes, vajadzības un intereses, 
kā arī vērtējumu par esošo akti-
vitāšu piedāvājumu un iespējām. 
Aptauja ir anonīma, un to var 
aizpildīt līdz 2021. gada 22. feb-
ruārim. 

Anketa aizpildāma elektro-
niski: https://ej.uz/jauniesuap-
tauja_PAR

Informācija par aktivitātēm 
jauniešiem pieejama Pārgaujas 
novada mājaslapā www.pargau-
jasnovads.lv sadaļā “Jaunieši”, kā 
arī Pārgaujas novada Facebook 
lapā un Instagram profilā @par-
gaujasnovadajauniesi. 

Pārgaujas novada 
jaunieši aicināti 
piedalīties aptaujā

Agris Ķesa,
Vides aizsardzības inspektors

Pārgaujas novada pašvaldība 
informē, ka uz ūdenstilpēm no-
vada teritorijā ledus kārta ir 
nevienmērīga, uzsnigusī sniega 
kārta neļāva izveidoties vienmē-
rīgam ledum un aukstās dienas, 
kad termometra stabiņš noslī-
dēja zem 20° C un vairāk sasal-
dēja vietas, kuras iepriekš nebija 
aizsalušas, taču neskatoties uz 
to, šādās vietās ledus ir nevien-
mērīgs. Aicinām iedzīvotājus 

un makšķerniekus uz ledus būt 
piesardzīgiem un katram pašam 
izvērtēt nepieciešamību pārvie-
toties pa ledu kā arī atgādinām 
neatstāt atkritumus uz ledus 
un pēc atpūtas atstāt tīru un sa-
koptu vietu.

Visiem aktīvās atpūtas cienī-
tājiem lūgums cienīt dabu kā arī 
par manītiem pārkāpumiem uz 
ūdenstilpēm informēt Pārgaujas 
novada pašvaldības vides aizsar-
dzības inspektoru Agri Ķesu, tel. 
+37126578332.

Ledus nevienmērīgs 

Pilnveidotais rotaļu laukums Rozulā. Foto: Daiga Hofmane.
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