
CĒSU NOVADA PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PĀRGAUJAS 
VĒSTIS NR. 147 • 2021. GADA 29. SEPTEMBRĪ

Cēsu novada domes īpaši sasauktā ārkārtas sēdē 
16. septembrī vienbalsīgi par pašvaldības izpilddirek-
toru tika apstiprināts Kaspars Auziņš.

Domes sēdes laikā deputāti uzklausīja izpilddirek-
tora amata kandidātu, kurš stāstīja par viņa redzē-
jumu pašvaldības procesu organizēšanai, personāla 
vadībai, stratēģiskajai attīstībai u.tml. Par K. Auziņa 
apstiprināšanu vienbalsīgi balsoja visi domes sēdē 
esošie 17 deputāti. 

Jaunais izpilddirektors pateicās deputātiem par iz-
rādīto uzticību, piebilstot, ka “savā iepriekšējā darba 
cēlienā, kas teju 30 gadu garumā bijusi saistīta ar 
vadības un stratēģisko jomu, esmu ieguvis vērtīgu 
pieredzi cilvēku vadīšanā, procesu administrēšanā un 
organizāciju problēmu risināšanā. Viens nav cīnītājs, 
tāpēc uzsveru, ka vērā ņemamus panākumus var pa-
nākt tikai spēcīga un saliedēta komanda, un daļa no 
komandas ir arī deputāti,” minēja Auziņš.

K. Auziņš arī akcentēja, ka centīsies veicināt vie-
notu izpratni par iestādes mērķiem un stiprināt 
organizatorisko kultūru, komandas saliedētību un 
lojalitāti. “Tāpat strādāsim pie pakalpojumu sniegša-
nas kvalitātes uzlabošanas, starpnozaru sadarbības, 
talantu veicināšanas, kā arī procesu vienkāršošanas 
un caurspīdības”, turpināja Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs pateicās visiem kandidātiem par dalību kon-
kursā, kā arī atzina, ka šis bija visprofesionālākais 
atlases konkurss, kāds organizēts līdz šim. “Ņemot 
vērā atbildīgo amatu un daudzu spēcīgu pretendentu 
pieteikšanos, tika veidota speciālistu darba grupa un 
pieaicināti profesionāli personāla atlases speciālisti, 
kuri vairāku kārtu atlases procesā izvēlējās Auziņa 
kunga kandidatūru”, uzsver Rozenbergs.

Turpinājums 3. lpp.

Cēsu novada 
pašvaldības 
izpilddirektora 
amatā apstiprināts 
Kaspars Auziņš

Iluta Balode,
jaunatnes lietu speciāliste

18. septembrī Pārgaujas jaunieši 
projekta “Lauzt robežas” ietvaros pie-
dalījās pārgājienā gar Braslas krastu. 
Projekta kopējais mērķis ir mazināt 
Covid-19 pandēmijas atstātās sekas 
uz jauniešu emocionālo labsajūtu, kā 
arī veicināt jauno cilvēku motivāciju 
un sevis apzināšanos. 

Apmēram 10 kilometru garo dis-
tanci veica 16 jaunieši. Tā kā Braslas 
taka nav marķēta kā oficiāla tūrisma 
taka, lai neapmaldītos, pārgājiena 
dalībniekus pavadīja un ceļu rādīja 
straupiete Edīte Rudzīte. Viņa labi 
pārzina Braslas krastus, jauniešiem 
pastāstot par maršrutā redzamajiem 
iežiem, par savu pieredzi pārgājienos 
ne tikai Braslas takā, bet arī citviet. 
Braslas taka un pārgājiena maršruts 
nav viegls, jo jāpārvietojas pa diezgan 
kalnainu apvidu. Pārgājiens tika uz-
sākts, pārvietojoties pa upes krastu, 
kurā atrodas vairums iežu, bet, lai tos 
varētu apskatīt, atpakaļceļu pārgā-
jiena dalībnieki mēroja pa otru Bra-
slas krastu, kas nozīmē, ka ar basām 
kājām tika šķērsota upe vietā, kur tā 
ir seklāka. Iešana pa auksto ūdeni un 

akmeņiem klāto upes gultni deva pa-
pildus enerģiju, kas pusceļā bija ļoti 
nepieciešama. 

Visu pārgājiena laiku ar jauniešiem 
kopā bija arī mentors Reinis Širikovs, 
kurš ar dažādu aktivitāšu palīdzību 
jauniešus iedrošināja vairāk domāt 
par savām izvēlēm, par viņu personī-

Jaunieši pārgājienā gar Braslu iepazīst tuvējo apkārtni un gūst informāciju par 
sevis motivēšanas metodēm. Foto: Iluta Balode

Pārgaujas jaunieši iepazīst Braslas krastus
bas izaugsmi, kā arī dalījās savā per-
sonīgajā pieredzē un deva praktiskus 
un vērtīgus padomus sevis motivē-
šanā. Mentora dalība un vadītās akti-
vitātes jauniešiem bija kā pievienotā 
vērtība pārgājienam, jo noslēgumā 
veidotajā atgriezeniskās saites aplī 
pārgājiena dalībnieki aktivitātēs gū-
tās atziņas minēja kā to vērtīgo lietu, 
ko paņems līdzi no dalības šajā pasā-
kumā. 

Jauniešu aktivitāšu organizēšanu 
Covid-19 seku novēršanai atzinīgi 
novērtē arī bērnu vecāki, jo socializē-
šanās ar saviem vienaudžiem ir neat-
ņemama pus  audžu dzīves sastāvdaļa, 
savukārt aktivitāšu organizēšana 
brīvā dabā nozīmē ne tikai laika pa-
vadīšanu svaigā gaisā, bet arī savas 
tuvās apkārtnes labāku iepazīšanu un 
piederības sajūtas stiprināšanu. 

Projektā plānots rīkot vēl vienu 
pārgājienu oktobrī, bet, ja jauniešu 
interese par došanos pārgājienos 
nemazināsies, tie tiks turpināti kā re-
gulāras aktivitātes, jo iespēja iet dabā 
ir laba metode, ko izmantot darba ar 
jaunatni īstenošanā, īpaši šajos, Co-
vid-19, apstākļos. 

Pārgaujas jauniešu īstenotajām ak-
tivitātēm iespējams sekot līdzi sociālo 
mediju Facebook un Instagram kon-
tos @pargaujasjauniesi. 

Projekts “Lauzt robežas (identifi-
kācijas Nr. VP2021/1-82) tiek īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts programmā 
2021.–2023. gadam.

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Publicitātes foto
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 Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontakt‑
informācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

2. maršruts Daibes autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

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

Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Dankers&Partneri” tālr. 29174757

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

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA “Imberteh” tālr. 29329852

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 “Imberteh” tālr. 29329852

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 Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldei piederošo 
autoceļu mehanizētu attīrīšanu no 
sniega 2021./2022. gada ziemas sezonā

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 

09.09.2021. lēmumam Nr.__ (prot. 
Nr. __, __.punkts).

Apstiprināts ar Cēsu novada 
domes sēdes 09.09.2021. lēmumu 
Nr.__ (prot. Nr. __, __.punkts)

Kārtība, kādā Cēsu novada 
Pārgaujas apvienības pārvalde 

sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības iestādēs izglī-
tojamiem kuri deklarēti Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības 

teritorijā.

Mainījusies skolēnu autobusu biļešu kompensēšanas kārtība

Izdota saskaņā ar Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 
21. punktu, Ministru kabineta 
2021. gada 22. jūnija noteikumu 
Nr. 414  “Braukšanas maksas at-
vieglojumu noteikumi” 13., 14. un 
17. punktu.

1. Kārtība (turpmāk tek-
stā – Kārtība) nosaka kārtību 
kādā Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvalde (turp-
māk – Pārvalde) sedz sabied-
riskā transporta izdevumus, 
par braucieniem uz izglītības 
iestādi, vispārējās pamatizglī-
tības (1.–9. klase) un vispārējās 

vidējās izglītības (10.–12. klase) 
iestāžu izglītojamiem (turpmāk 
tekstā – Izglītojamie),  kuru dek-
larētā dzīves vieta ir Cēsu novada 
Pārgaujas apvienības teritorija 
un vispārējās pamatizglītības 
(1.–9. klase) izglītojamiem kuru 
deklarētā dzīvesvieta nav Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības 
teritorija, bet kuri mācās Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības iz-
glītības iestādēs. 

2. Braukšanas izdevumu kom-
pensācijas apmērs un saņemša-
nas kārtība:

2.1. Izglītojamiem vispārē-

jās pamatizglītības iestādēs 
(1.–9. klase) ir tiesības saņemt 
transporta izdevumu kompen-
sāciju 100 % apmērā par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā 
no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, ja izmanto sabiedrisko 
transportlīdzekli, kas pārvadā 
pasažierus pilsētas un reģionālās 
nozīmes maršrutos; 

2.2. Izglītojamiem Pašvaldības 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tādēs (10.–12. klase) ir tiesības 
saņemt transporta izdevumu 
kompensāciju 50 % apmērā par 
braucieniem, kas saistīti ar brau-
cieniem mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz izglītības ies-
tādei un atpakaļ Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, izmantojot sabiedrisko 
transportlīdzekli, kas pārvadā 
pasažierus pilsētas un reģionālās 
nozīmes maršrutos. 

2.3. Izglītojamiem, kuru dekla-
rētā dzīvesvieta nav Cēsu novada 
Pārgaujas apvienības teritorija, 
bet kuri mācās Cēsu novada 
Pārgaujas apvienības vispā-
rējās pamatizglītības iestādēs 
(1.–9. klase) ir tiesības saņemt 
transporta izdevumu kompen-
sāciju 100 % apmērā par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā 
no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ, ja izmanto 
sabiedrisko transportlīdzekli, kas 
pārvadā pasažierus pilsētas un 
reģionālās nozīmes maršrutos; 

3. Pārvalde nesedz transporta 
izdevumus:

3.1. Izglītojamo pārvadāju-
miem brīvdienās, svētku dienās, 
Izglītojamo brīvdienās, kā arī die-
nās, kad mācības izglītības ies-
tādē nenotiek;

3.2. Izglītojamiem, kuri pa-

Informējam, ka 2021./2022. mācību gadā Pārgaujas apvie-
nības pārvaldes pamatskolas skolēniem, kuri nokļūšanai uz 
Cēsu novada izglītības iestādēm izmanto sabiedrisko trans-
portu, tiks piešķirtas braukšanas kartes. 

Lai saņemtu braukšanas karti, vecākiem/bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz rakstisks iesniegums 
Pārgaujas apvienības pārvaldē, „Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Cēsu novads, LV-4151 vai elektroniski pargauja@
pakalpojumucentri.lv.

iesnieguma veidlapa atrodama mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā PAKALPOJUMI/IESNIEGUMI

Vēršam uzmanību, ka vidējās izglītības audzēkņiem biļešu 
kompensēšanas kārtība paliek nemainīga.

Par skolēnu 
braukšanas kartēm

matizglītības pakalpojumus sa-
ņem ārpus Cēsu novada adminis-
tratīvās teritorijas;

3.3. par dienām, kad Izglīto-
jamais nav apmeklējis Izglītības 
iestādi;

3.4. ja attiecīgajā maršrutā 
Izglītojamo pārvadājums tiek 
veikts ar Pārvaldes transportu.

4. Lai saņemtu braukšanas 
izdevumu kompensāciju, Izglī-
tojamā vecāks, aizbildnis, piln-
gadīgais Izglītojamais līdz katra 
mēneša 15.datumam iesniedz 
saskaņotu biļešu kopsavilkumu  
Pārvaldei, kura atskaites periods 
ir iepriekšējais (viens) mēnesis. 

5. Braukšanas biļetēm ir jābūt 
salīmētām hronoloģiskā secībā 
uz vienas papīra lapas, uz kuras 
norāda: izglītojamā vārdu, uz-
vārdu mācību iestādi, maršrutu 
un biļešu izdevumu kopsummu 
cipariem un vārdiem. Izglītības 
iestāde salīdzina iesniegto  biļešu 
kopsavilkumu ar izglītojamā fak-
tisko izglītības iestādes apmek-
lējumu, veic atzīmi par saskaņo-
jumu.

6. Kompensāciju, iesniedzot 
saskaņotu iesniegumu, var sa-
ņemt Pārvaldes kasēs. 

7. Izglītojamiem, kuri iegūst 
pamatizglītību (1.–9. klase) Pār-
valdes izglītības iestādē un no-
kļūšanai līdz Pārvaldes izglītības 
iestādei izmanto pakalpojuma 
sniedzēja AS “CATA” vai SIA 
“VTU VALMIERA” transporta pa-
kalpojumus, Pārvalde pamatojo-
ties uz izglītības iestāžu sagata-
votajiem sarakstiem izsniedz AS 
“CATA” un SIA “VTU VALMIERA” 
braukšanas kartes.

8. Braukšanas izdevumus sedz 
mācību gada garumā, no 1. sep-
tembra līdz 31. maijam ieskaitot. 
Izlaiduma klasēm līdz pē dējam 
eksāmenam izglītības iestādē.

9. Kārtība stājas spēkā 
2021. gada 1. septembrī.

Par  “Kārtība, kādā Cēsu no-
vada Pārgaujas apvienības pār-
valde sedz braukšanas izdevu-
mus vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestādēs iz-
glītojamiem, kuri deklarēti Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības 
teritorijā” apstiprināšanu

Ziņo Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldes vadītāja 
p.i. M. Drubiņa

1. Pamatojoties uz Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 
21. punktu un Ministru kabineta 

2021. gada 22. jūnija noteikumu 
Nr. 414 „Braukšanas maksas at-
vieglojumu noteikumi” 13., 14. un 
17. punktu, un ņemot vērā Cēsu 
novada domes Finanšu komite-
jas 2021. gada 2. septembra at-
zinumu (protokols Nr. 3), Cēsu 
novada dome nolemj:

2. Apstiprināt “Kārtību, kādā 
Cēsu novada Pārgaujas apvienī-
bas pārvalde sedz braukšanas iz-
devumus vispārējās pamatizglītī-
bas un vidējās izglītības iestādēs 
izglītojamiem, kuri deklarēti Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības te-

ritorijā” saskaņā ar pielikumu.
3. Ar 2021. gada 1. septembri 

atzīt par spēku zaudējušiem Pār-
gaujas novada domes 31.10.2013 
saistošos noteikumus Nr. 23 
“Kārtība, kādā Pārgaujas novada 
pašvaldība sedz braukšanas iz-
devumus vispārējās pamatizglītī-
bas un vidējās izglītības iestādēs 
izglītojamiem”.

Atbildīgā par lēmuma izpildi 
Cēsu novada Pārgaujas apvie-
nības pārvaldes vadītāja p.i. 
M. Drubiņa.

mailto:pargauja@pakalpojumucentri.lv
mailto:pargauja@pakalpojumucentri.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Vakances
Cēsu novada pašvaldībā 

un iestādēs
•	 Pārgaujas	apvienības	pārvalde	aicina	darbā	APKURES	

IEKĀRTU OPERATORU.
Darba veikšanas vieta: Stalbes katlumāja (darbs veicams 
saskaņā ar darba grafiku).
Atalgojums: apkures sezonas laikā – 3,15 EUR par nostrādāto 
stundu, beidzoties apkures sezonai – 500 EUR (pirms valstī 
noteikto nodokļu nomaksas).
Lūgums pretendentiem pieteikties personīgi Pārgaujas 
apvienības pārvaldē “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā klientu 
apkalpošanas centrā vai zvanot saimniecības vadītājam 
Ilvaram Balodim, mob. tālr. 29453168.

•	 Pirmsskolas	iestāžu	māsa	uz	pilnu	slodzi	Priekuļu	pirmssko-
las izglītības iestādē “Mežmaliņa”

•	 Cēsu	novada	pašvaldības	policijas	priekšnieks

•	 Cēsu	novada	pašvaldības	sociāla	dienesta	vadītājs

•	 Cēsu	novada	Bāriņtiesas	priekšsēdētājs

Vairāk informācijas par pieejamajām vakancēm meklē 
www.cesis.lv

Irita Stjade,
ģimenes ārste

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka turpmāk valsts 
kompensētās gripas vakcīnas būs pieejamas pie 
ģimenes ārsta, kas nozīmē, ka valsts kompensēto 
vakcīnu turpmāk nav jādodas saņemt aptiekā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 26. sep-
tembra noteikumiem Nr. 330 “Vakcinācijas notei-
kumi” un plānotiem grozījumiem tajos, ar bezmak-
sas vakcīnu pret gripu ir vakcinējami:
•	 bērni	vecumā	no	6	līdz	23	mēnešiem	(ieskai-

tot);
•	 grūtnieces;
•	 ārstniecības	 personas	 un	 ārstniecības	 atbal-

sta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir 
tuvā kontaktā ar pacientiem;
•	 ilgstošas	 sociālās	 aprūpes	 centru	 darbinieki,	

kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar 
klientiem;
•	 ilgstošas	sociālās	aprūpes	centru	klienti;

Turpinājums no 1. lpp.

Vēlot enerģiju, veiksmi un pa-
nākumus, priekšsēdētājs pauda 
pārliecību, ka jaunā izpilddirek-
tora lielā vadības pieredze un 
personiskās īpašības būs nozī-
mīgas Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas dažādu jomu 
dar bības uzlabošanai un Cēsu 
novada attīstībai.

Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Ainārs Šteins, kurš vadīja 
pretendentu atlases komisiju, 
sacīja, ka uzdevums nav bijis 
viegls. Lai arī piedalījušies ļoti 
spēcīgi kandidāti, komisijai bija 
vienots un skaidrs redzējums, 
ar kādām kvalifikācijām un pras-
mēm jābūt apveltītam novada 
izpilddirektoram.

“Pirms atlases procesa defi-
nējām, ka izpilddirektoram jā-
spēj sekmēt iekšējos procesus 
un motivēt pašvaldības speciā-
listus attīstības mērķu sasnieg-
šanai. Pēc četrām atlases kārtām 
mums ir pārliecība, ka Auziņa 
kungs ir atbilstošs šim amatam. 
Vēlu neizsīkstošu darba sparu 
un sekmes jaunajā amatā!” tur-
pināja A. Šteins.

Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora amatā 
apstiprināts 
Kaspars Auziņš

K. Auziņš patlaban ir organi-
zāciju drošības lektors biznesa 
augstskolā “Turība”, taču ievēro-
jamāko profesionālā mūža daļu 
aizvadījis militārajā dienestā 
un ar to saistītās struktūrās, 
līdz 2011. gadam veidojot mili-
tāro karjeru dažādos Nacionālo 
Bruņoto spēku Speciālo uzde-
vumu vienības amatos un ieņe-
mot vadošus amatus Latvijā un 
starptautiskajā vidē. Savukārt 
pēdējos desmit gadus bijis gan 
NATO spēku integrācijas vienī-
bas Operatīvās plānošanas pār-
valdes, plānošanas daļas vecā-
kais virsnieks, gan Aizsardzības 
ministrijas atašejs un militārais 
pārstāvis starptautiskajā štābā 
Beļģijā, gan štāba virsnieks 
NATO Speciālo operāciju štābā, 
kā arī ieņēmis citus ar valsts 
drošību saistītus amatus.

Konkurss par Cēsu novada 
izpilddirektora amatu tika rīkots 
pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. Iepriekšējais pašval-
dības izpilddirektors Andris Mi-
haļovs 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās tika ievēlēts par Cēsu 
novada domes deputātu un sa-
glabāja mandātu, kas nav savie-
tojams ar izpilddirektora amatu.

Maruta Drubiņa,
Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

Septembris asociējas ar jaunu 
sākumu – skolēniem jauns mā-
cību gads, kā arī manāmas pir-
mās krāsainās lapas un rudens 
atnākšana. Šogad septembrī 
jauns sākums ir arī diviem spe-
ciālistiem, kas uzsākuši darbu 
Cēsu novada Pārgaujas apvienī-
bas pārvaldē.

6. septembrī darbu uzsācis 
datorsistēmu un datortīklu ad-
ministrators Egils Lobuzovs, sa-
vukārt 16. septembrī pirmā darba 
diena bija sabiedrisko attiecību 
speciālistei Santai Kūlītei. Iluta 
Balode, kura iepriekš pildīja sa-
biedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciālista pienākumus, 
turpina darbu kā jaunatnes lietu 
speciāliste. 

Patiess prieks par to, ka jaunie 
speciālisti ir arī Pārgaujas apvie-

Darbu Pārgaujas apvienības pārvaldē 
uzsāk jauni speciālisti

nības teritorijas iedzīvotāji, kas 
nozīmē, ka teritorijas, situācijas 
un cilvēku iepazīšana noritēs 
krietni raitāk. 

Novēlam jaunajiem Pārgaujas 
apvienības pārvaldes darbinie-
kiem veiksmīgu, produktīvu, jau-
nām idejām bagātu darbošanos!

Speciālistu kontaktinformā-
cija atrodama Pārgaujas ap-
vienības pārvaldes mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“kontakti”. 

Cēsu novada domes sēdē 
9. septembrī izskatīti 68 jautā-
jumi. Deputāti apstiprināja “Paš-
valdības komisijas darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi” noli-
kumu, kā arī apstiprināja virkni 
novada izglītības iestāžu noliku-
mus. Deputāti akceptēja arī no-
vada izglītības iestāžu iesaistīša-
nos izglītojošos projektos. 

Deputāti sprieda par vairāku 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
atsavināšanu, kā arī aizņēmumu 
pašvaldības prioritārajiem pro-
jektiem un novada informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju pār-

valdības reorganizāciju.
Domes sēdē vienojās par 

Cēsu novada Sociālā dienesta 
izveidošanu un Pašvaldības poli-
cijas izveidošanu, veica izmaiņas 
Cēsu novada Priekuļu apvienī-
bas pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā. Sēdē atbalstīja prioritārā 
investīciju projekta “Rotaļu lau-
kumu iekārtošana Cēsu pilsētas 
1. pirmsskolas izglītības iestādes 
un Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijās” 
pieteikuma izstrādi un iesnieg-
šanu un ievēlēja Cēsu novada 
vēlēšanu komisiju.

Cēsu novada domes sēdēs 
septembrī

Ieteikumi vakcinācijai pret gripu 
2021.–2022. gada sezonā

•	 personas	vecumā	no	65	gadiem;
•	 personas,	 kuras	 pieder	 pie	 šādām	 veselības	

riska grupām: 
•	 personas	ar	hroniskām	plaušu	slimībām;
•	 personas	ar	hroniskām	kardiovaskulārām	sli-

mībām neatkarīgi no to cēloņa;
•	 personas	ar	hroniskām	vielmaiņas	slimībām;
•	 personas	ar	hroniskām	nieru	slimībām;
•	 personas	ar	imūndeficītu;
•	 personas,	 kuras	 saņem	 imūnsupresīvu	 tera-

piju;
•	 personas	ar	psihiskām	slimībām
Iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sazināties ar ģi-

menes ārstu, lai informētu par vēlmi vakcinēties, 
noskaidrotu vakcīnas pieejamību un vienotos par 
vakcinācijas laiku.

Iedzīvotājiem, kuri neietilpt valsts apmaksātajā 
pretgripas vakcinācijas grupā, jāsazinās ar savu ģi-
menes ārstu un, tāpat kā iepriekš, vakcīnas jāiegā-
dājas aptiekā.

Ārkārtas Cēsu novada domes 
sēdē 16. septembrī izskatīts viens 
jautājums. Par Cēsu novada paš-
valdības izpilddirektoru deputāti 
apstiprināja Kasparu Auziņu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sa-
rakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties cesunovads.
lv sadaļā “Informācija par domes 
darbu”.

Cēsu novada centrālā 
administrācija

Komunikācijas un klientu 
servisa pārvalde

http://www.pargaujasnovads.lv
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Evija Tiltiņa 
Ekoskolu koordinators 
Straupes pamatskolā

Septembra tradicionālā akti-
vitāte – Tēvu diena. Šī gada tēma 
“Iedvesmojoties no dabas”. Re-
zultāts – radoši un oriģināli darbi. 
Bērni, mammas, tēti un vectētiņi 
iesūtīja savu sapņu kaklasaiti, 
iedvesmai izmantojot skaisto 
rudens laiku Latvijā. 6. klases 
izglītojamie kopā ar dabaszi-
nību skolotāju Agitu Kandavnieci 
piedalījās Latvijas Valsts mežu 
rīkotajā meža ekspedīcijā Van-
gažu mežniecības iecirknī. Meža 
izziņas pārgājiens un satikšanās 

Eko un vides aktivitātes Straupes pamatskolā septembrī
ar meža nozares speciālistiem 
desmit stacijās. 

5. klase devās uz atkritumu 
apsaimniekošanas poligonu 
“Daibe” un Dabas un tehnoloģiju 
parku URDA, lai apgūtu dabas-
zinību tēmu – dabas resursi, to 
taupīšana, kā arī dizaina un teh-
noloģiju tēmu – kompozītmate-
riāli. Laboratorijā top vaskadrā-
niņas. 5.klases skolēni iepazinās 
ar šī gada jaunumiem – interak-
tīvu atkritumu noglabāšanas 
poligona maketu, īsfilmiņām un 
braucienu pa poligonu ar au-
tobusu, kas aprīkots ar īpašu 
skaņas un video sistēmu. No-
slēgumā bija pikniks mobilajā 

ugunskura vietā. 1.–4. klašu sā-
kumskolas skolēni izspēlēja spēli 
par poligonu, izmantojot aplikā-
ciju Overly. 

Skolā septembrī un oktobrī ie-
spējams aplūkot URDAS, DIC un 
LVAF projekta izstādi “Nākotne 
ir Tavās rokās”, ko jau tematiski 
savās stundās izmantojušas sko-
lotājas Daiga Kreituze un Elita 
Pakalne. Pēc skolotājas Ilzes 
Krivašonokas iniciatīvas, sākum-
skolā skolēniem ir iespēja iepazīt 
rudens ziedaugus!

Kampaņas ‘’Dzīvei gatavs’’ 
ietvaros, Straupes pamatskolas 
9. klases ekopadomes meiteņu 
komanda “izcilpoja” Swedbank 

interaktīvo mobilo spēli “Beelie-
vers Cilpo”. Skaistā atvasaras 
pēcpusdienā tā ir lieliska iespēja 
2 stundas izkustēties un nostip-
rināt esošās vai gūt jaunas zinā-
šanas par ilgtspējas tēmām. Ceļā 
radās jaunas idejas ekopadomes 
darbam, skanēja sajūsmas sau-
cieni par pareizām atbildēm. Iz-
pildīti 70 % un mūsu “cilpotāju” 

cilts ir ZAĶI – jautrie, neaptu-
ramie cilpotāji, cilpu mešanas 
meistari!

20. septembrī ikgadējā Eko-
skolu apbalvošanas ceremonija, 
kurā apbalvo iestādes, kas sa-
ņem prestižo starptautisko Zaļo 
karogu. Mums jau piekto reizi! 
Paldies visiem par ieguldīto 
darbu!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
aicina darba meklētājus un nodarbinātos, 
kuriem jāpilnveido savas profesionālās 
prasmes un iemaņas, pieteikties mācībām 
atvērto tiešsaistes kursu platformās. Tā 
ir iespēja iegūt vai uzlabot gan digitālās 
prasmes, zināšanas un profesionālās ie-
maņas tādās jomās kā uzņēmējdarbība, 
datorzinības, datu zinātne, informācijas 
tehnoloģijas, profesionālās ievirzes sveš-
valodu apguve, gan caurviju prasmes (soft 
skills) – komunikācija un sadarbība darba 
vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašor-
ganizēšanās un laika plānošana, radošums 
un inovācijas profesionālajā vidē, gan pār-
valdības prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir 
populārs e-mācību virziens, kas nodrošina 
iespēju iegūt neformālu izglītību starptau-
tiski atzītajās universitātēs un mācību or-
ganizācijās neatkarīgi no to atrašanās vie-
tas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami 
tādās mācību platformās kā Coursera, 
EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas. 

Jāņem vērā, ka mācības starptautiska-
jās atvērto tiešsaistes kursu platformās 
notiek svešvalodās, tādās kā, piemēram, 
angļu, franču, krievu, vācu un citās, tā-

pēc, izvēloties mācību platformu un prog-
rammu, pievērsiet uzmanību tam, kādās 
valodās tiek piedāvāta Jums nepieciešamā 
kursa apguve, un izvēlieties to svešvalodu, 
kurā varat mācīties.

 Atvērto tiešsaistes kursu platformu 
un mācību programmas var izvēlēties gan 
patstāvīgi, gan ar NVA atbalstu. NVA pie-
dāvā iespēju sadarbībā ar karjeras konsul-
tantu sagatavot piemērotāko mācību pie-

NVA aicina darba meklētājus un nodarbinātos pieteikties mācībām 
atvērto tiešsaistes kursu platformās

dāvājumu jeb “mācību portfeli”, ievērojot 
darba meklētāja vai nodarbinātā iepriek-
šējo izglītību, pieredzi un vēlmes.

Turpinājums 5. lpp.

Foto: Evija Tiltiņa
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Rudīte Vasile, 
tūrisma organizatore

Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 
kas 17.–19. septembrī norisinājās visā Lat-
vijā, tika izcelti vairāki kultūrvēsturiski 
nozīmīgi objekti mūsu pusē – prāmis pāri 
Gaujai un Straupes zirgu pasts. 

18. septembrī ikviens interesents tika 
aicināts doties izzinošā ceļojumā uz Līgat-
nes pārceltuvi. Prāmis pār Gauju ir vienīgā 
šāda tipa pārceltuve Baltijā. Tas būvēts uz 
divām paralēli novietotām tērauda laivām, 
kas savstarpēji savienotas ar platformu, 
virs kuras izveidots dēļu klājs. Konstrukci-
jas “mugurkauls” ir trose, kas stiepjas pāri 
Gaujai, un abās upes pusēs zemē iestip-
rināti betona/koka konstrukcijas enkuri, 
kas šo trosi un prāmi notur vietā. Pāri upei 
nostieptā trose, kas slīd pa diviem verti-
kāliem skrituļiem, dod iespēju prāmim 
pārvietoties no viena krasta uz otru, gal-
venokārt izmantojot tikai straumes spēku. 
Tas prasa no prāmja vadītāja iemaņas šo 
peldlīdzekli pareizi ievadīt upes straumē.

Svētku dienā pārcēlāja prasmes tika 
pārbaudītas, gandrīz stundas garumā 
Gaujas vidū noturot prāmi uz vietas. Uz 
prāmja kā uz improvizētās skatuves dar-
bojās folkloras kopa “Senleja”, kas izmēģi-
nāja ko nebijušu – pirmo reizi aicināja uz 
sadziedāšanos abus Gaujas krastus. Jauk-
tajam korim “Līgatne”, Straupes jauktajam 
korim, sieviešu ansamblim “Mantojums” 
un “Pārgaujas lakstīgalām” tas bija ekspe-
riments, nezinot, vai Gauja un vējš ļaus 
skaņai plūst pāri straumei. Tomēr – par 
prieku dziedātājiem – aplausi no pretējā 
krasta apliecināja, ka dziesmas sadzirdē-
tas. 

Svētku repertuāram bija izvēlētas 
dziesmas par Gauju, un klātesošie varēja 
pārliecināties, ka tādu ir daudz vairāk, 
nekā varam iedomāties.

Pēc sadziedāšanās, gluži tāpat kā 
dziesmā “dažu skaistu ziedu Gaujā kai-

sīju”, pa straumei tika palaists “Vēstījuma 
plosts”, kam šoreiz bija jāaiznes sveicieni 
mūsu kaimiņiem siguldiešiem. 

Pie Līgatnes Tautas zvejniecības aroda 
muzeja svētku dalībnieki varēja iebau-
dīt Līgatnes zivju zupu, ieklausīties Māra 
Anša Mitrevica stāstījumā par baļķu plu-
dināšanu Gaujā un pat izmēģināt plost-
nieku ķeksi tādos interesanta nosaukuma 
darbos kā kantēšana, bomēšana, vilkšana, 
stumšana un pinčošana.

Savukārt Straupes zirgu pastā 19. sep-
tembrī ikviens interesents tika aicināts 
izzināt sabiedriskā transporta attīstību no 
zirgu pasta līdz Rail Baltica ātrvilcienam. 
Savā stāstā dalījās Straupes zirgu pasta 
īpašnieks Guntis Āboliņš-Āboltiņš, kurš 
vairāku gadu garumā ir apkopojis unikālu 
faktu un vizuālo materiālu par seno pasta 
ceļu izveidi, agrākajiem kariešu braukša-
nas apstākļiem, pasta stacijās sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Attīstoties dzelzceļa satiksmei, zirgu 

Izzinām vēsturiskos ūdens un pasta ceļus

pasta pārvadājumi zaudēja savu nozīmi. 
Un tieši tagad dzelzceļš Latvijā piedzīvo 
nākamo attīstības pakāpi. Ir uzsākti Rail 
Baltica trases būvdarbi, jau notiek Rīgas 
dzelzceļa stacijas un tās apkārtnes pār-
būve. Sīkāk par to savā prezentācijā ar 
saistošiem 3D attēliem stāstīja būvapvie-
nības “BERERIX” projektētājs, būvnieks 
Andis Linde, apliecinot, ka projekta uni-
kalitāti veido arī tas, ka tā izstrādes gaitā 
notikušas nopietnas konsultācijas ar sa-
biedriskām organizācijām, kas pārstāv da-
žādas sabiedrības grupas, piemēram, jau-

nos vecākus, seniorus, cilvēkus ar kustību 
ierobežojumiem. 

Pasākumi notika Eiropas kultūras 
mantojuma dienu ietvaros. Latvijā Eiro-
pas kultūras mantojuma dienas norisinās 
kopš 1995. gada un par šī gada tēmu bija 
izvēlēts “Transports”, aicinot pievērst uz-
manību, izzināt un iepazīt ar transportu 
saistīto kultūras mantojumu, sākot ar ce-
ļiem un upju ceļiem, tiltiem, pārceltuvēm, 
kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar 
lidlaukiem, bākām un spēkratu kolekcijām. 

Zirgu pasta ceļš 1797.gada kartē. Starp citām iezīmētas pasta stacijas Raganā (Engelhardshof), Straupē (Roop), Lenčos (Lenzenhof). 

Esam ceļā no Gaujas labā krasta uz kreiso, pie līgatniešiem. Lauras Brohūzenas foto.

Līgatnes un mūsu puses sieviešu vokālie ansambļi Gaujai veltīja savu sadziedāšanās dziesmu. 
Lauras Brohūzenas foto

Turpinājums no 4. lpp.

Aicinām izvēlēties Jums nepieciešamo 
mācību programmu kādā no atvērto tieš-
saistes platformām un pieteikties mācī-
bām elektroniski, aizpildot pieteikumu 
NVA tīmekļvietnē. Desmit darba dienu 
laikā NVA Jums organizēs karjeras kon-
sultāciju, bet pirms mācību uzsākšanas 
tiks noslēgts līgums par dalību mācībās.

Darba meklētājs vai nodarbinātais 
var iesaistīties kopumā sešu mācību 
programmu apguvē. NVA nodrošina mā-
cību izdevumu kompensāciju - līdz 500 
eiro.  Mācību izdevumi tiek kompensēti 
piecpadsmit darba dienu laikā pēc kursa 
apguves apliecinoša dokumenta un mak-
sājumu apliecinoša dokumenta saņemša-

nas. Ir iespēja saņemt avansa maksājumu 
50% apmērā par katru no izvēlētajām mā-
cību programmām. Par mācībām atvērto 
tiešsaistes kursu platformās bezdarbnie-
kiem tiks maksāta arī stipendija – 5 eiro 
par mācību dienu.

Detalizētāka informācija pieejama NVA 
tīmekļvietnē vai NVA filiālēs (visu filiāļu 
kontaktinformācija – sadaļā “Kontakti”).   

Plānots, ka pilotprojekta ietvaros mā-
cībās atvērto tiešsaistes kursu platformās 
tiks iesaistīti līdz 1,5 tūkstošiem darba 
meklētāju un nodarbināto.

Darba meklētāju un nodarbināto mācī-
bas atvērto tiešsaistes kursu platformās 
notiek pilotprojekta “Nākotnes prasmju 
iniciatīva” ietvaros.

NVA aicina darba meklētājus 
un nodarbinātos pieteikties 
mācībām atvērto tiešsaistes 
kursu platformās

https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
https://www.nva.gov.lv/lv/filiales


6

Gita Vilciņa,
Raiskuma pagasta bibliotekāre

Raiskuma pagasts, atrodo-
ties Cēsu rajona lauku partnerī-
bas teritorijā, ir daļa no projekta 
“KOPA”. Projektu ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu īsteno četri 
partneri - biedrība “Pierīgas 
partnerība”( vadošais partneris), 
biedrība “Darīsim paši!”, biedrība 
“Cēsu rajona lauku partnerība”, 
biedrība “PPP” un biedrība “Zied 
zeme”. Projekta ietvaros organi-
zētas apkaimes darbnīcas terito-
rijās, kas aptver vairākus nova-
dus.  Projekta mērķis ir sekmēt 
iedzīvotāju kopienu iesaisti savu 
vajadzību un risinājumu īsteno-
šanā, sniedzot tām atbalstu un 
stiprinot to izaugsmi. 

Uz pirmo Raiskuma apkaimes 
darbnīcu 2019. gada 10. septem-
brī Raiskuma pagasta bibliotēkā 
tika aicināti nākt kopā Raiskuma 
pagasta iedzīvotāji. Saprast, kas 
ir kopiena un kā tā strādā, mums 
palīdzēja tā laika projekta va-
dītāja Baiba Roze. Notikušas 3 
darbnīcas un tikšanās Raiskuma 
aktīvajiem iedzīvotājiem. Darb-
nīcās, kopā ar projekta koordina-
torēm un piesaistītām personām, 
kas dalījās savā pieredzē par 
kopienu līdzdalības veicināšanu 
un nozīmi, meklējām to unikālo, 
nepieciešamo un īpašo tieši 
Raiskumā. Darbnīcu dalībnieki 
secināja, ka vietējiem iedzīvotā-
jiem vajadzētu būt aktīvākiem, 
saliedētākiem, pašapzinīgākiem 
un lielākiem pagasta patriotiem, 
lepoties ar to, kas ir viņu mājas, 

Projekts” KOPA” Raiskumā noslēdzies
kas ir viņi paši. Tika nolemts, ka 
vajadzētu satikt tuvākus un tālā-
kus pagasta iedzīvotājus, iepazīt 
tos vairāk, apzinot viņu talantus 
un prasmes.

Un tā 2020. gada 3. oktobrī 
Raiskuma muižas parkā trīs 
stundu garumā, iesaistoties vie-
tējiem iedzīvotājiem, notika pir-
mie Raiskuma apkaimes svētki 
jeb kopienas izziņas darbnīca. 
Pasākumā pulcējās raiskumieši, 
kas citus priecēja ar muzikāliem 
priekšnesumiem, un tie, kas ir 
talantīgi rokdarbnieki, keramiķi, 
amatnieki, kā arī dārznieki un pa-
vāri. Tā bija iespēja iepazīt citam 
citu, kā arī Raiskuma viesiem, tās 
dienas pasākuma apmeklētājiem, 
izzināt tās vērtības un cilvēkus, 
kas raksturo Raiskumu. Ikvienam 
apmeklētājam bija iespēja no-
klausīties Andra Geidāna lekciju 
par Raiskuma vēsturi. 

Raiskuma apkaimes svētki 
daudziem atmiņā palikuši kā 
sirsnīgi un jauki. Tādi, kuriem 
bija nepieciešams turpinājums, 
tomēr, ņemot vērā Covid-19 ie-
robežojumus valstī, Raiskuma 
kopienas kodolam neizdevās 
savu darbību uzreiz turpināt un 
īstenot iecerētās aktivitātes, kā 
rezultātā, tā darbība pieklusa un 
dabīgi apstājās. 

Taču 2021. gada 25. augustā 
Raiskuma pagasta tautas namā 
“Auciemmuiža” uz Raiskuma 
resursu apzināšanas noslē-
dzošo darbnīcu pulcējās aktīvie 
pagasta seniori. Radošo darb-
nīcu  – Raiskuma identitāte un 
resursi  vadīja neformālās izglītī-
bas trenere Ieva Johansson. “Kad 

tu dari no sirds to, ko vari izdarīt 
un radīt pasaulei, tad viss no-
tiek. Apzinos, ka šobrīd pasaule 
ir tāda. Es to nevaru mainīt no 
“āra uz iekšu”, es to varu mainīt 
tikai no “iekšas uz āru”. Viss, ko 
no sevis varu iedot, var to pamai-
nīt,” uzskata Ieva. Nodarbības 2 
stundas pagāja nemanot, aktīvi 
darbojoties Ievas vadībā. No-
darbības noslēgumā dalībnieces 
izveidoja kopīgu zīmējumu, kurā 
tika atspoguļots tas, kas trūkst 
Raiskumā, piemēram, tikšanās ar 
sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, 
koncerti estrādē. Labsajūtas uz-
labošanai Raiskuma centrā va-
rētu būt kafejnīca, interesantas 
būtu pavāru un citas meistar-
klases. Darbnīcas noslēgumā pie 

mums ieradās ciemiņi, atpazīsta-
mības zīmes “Viedais ciems” ie-
guvēji Ropažu novada Kākciema 
senioru iniciatīvas grupa Marijas 
Cinītes vadībā. Šogad Latvijā 
pirmo reizi tika piešķirta atpazīs-
tamības zīme “Viedais ciems”, ko 
saņēma 12 ciemi un kopienas un 
kuras mērķis ir atzīt un atbalstīt 
iedzīvotāju centienus veidot ak-
tīvāku kopienas dzīvi ciemā. Kāk-
ciema aktīvās dāmas dalījās savā 
pieredzē par dažādu pasākumu 
organizēšanu, vietējo iedzīvotāju 
uzrunāšanu un iesaistīšanos arī 
jau divu grāmatu izdošanā.

Pasākuma noslēgumā pie 
mums ciemojās arī Cēsu novada 
domes deputāts Hardijs Vents, 
kurš pats ir Raiskuma iedzīvotājs. 

H. Vents viesiem no Kākciema iz-
rādīja Auciemmuižas telpas, pa-
stāstot par paveikto tautas nama 
atjaunošanā, savukārt pēc tam 
piedalījās neformālajās sarunās, 
atzīstot to, ka no kopienas ak-
tivitātes un iniciatīvām ļoti lielā 
mērā atkarīga vietas, vietējās sa-
biedrības attīstība, izaugsme un 
kopējā labsajūta. 

Projekts ir noslēdzies un šo-
brīd tas, vai Raiskuma kopiena 
turpinās savu darbību, ir atkarīgs 
no tā, vai arī pēc projekta beigām 
būs pietiekami liela vietējo iedzī-
votāju vēlme iesaistīties, īstenot 
savas iniciatīvas un vēlmes, lai 
kopīgi darbotos un Raiskumu 
veidotu par tādu vietu, kādu paši 
vēlamies. 

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Iluta Balode,
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā 
8. un 9. oktobrī notiks ielu mākslas darbnīca 
jauniešiem kopā ar Latvijā pazīstamo māksli-
nieku RudensStencil jeb Daini Rudeni. 

Darbnīcas laikā plānots A. Bieziņa Raiskuma 
pamatskolas teritorijā esošu sienu ne tikai pa-
darīt krāsaināku, bet arī dzīvāku. Plānots uz 
tās attēlot spēļu elementus, kas pēc tam ļautu 
skolas audzēkņiem sienu izmantot arī mācību 
procesa vajadzībām, jo blakus tai iekārtota sko-
las zaļā klase āra nodarbību īstenošanai. Tāpat 
arī darbnīcas laikā jaunieši ne tikai būs iesaistīti 
sienas zīmējumu veidošanā, bet arī ar dažādu 
neformālās izglītības metožu palīdzību tiks ak-
tualizēta sociālās iekļaušanas tēma.

Meistarklasē aicināti piedalīties Pārgaujas 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Ņemot 
vērā valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības 
noteikumus, dalībnieku skaits meistarklasē ie-
robežots, kā arī dalība tajā, uzrādot sadarbspē-

jīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinā-
cijas procesa pabeigšanu vai pārslimošanu vai 
ar negatīvu Covid-19 testu (skolēni var uzrādīt 
testus, kurus iknedēļu veic izglītības iestādēs). 

Lai piedalītos, nepieciešams aizpildīt reģis-
trācijas anketu: https://ej.uz/pargaujastreetart.

Dainis Rudens ir viens no Latvijā zināmā-
kajiem māksliniekiem, kas nodarbojas ar ielu 
mākslu, un tieši viņš ir autors vai līdzautors 
lielākajiem un atpazīstamākajiem Latvijas ielu 
mākslas šedevriem, piemēram, “Saule, Pēr-
kons, Daugava” Rīgā, kā arī Baltijas augstāka-
jam sienu gleznojumam – ūdenstornim Olainē. 
Tāpat arī mākslinieks ir autors sienu gleznoju-
miem Cēsīs un citās Latvijas pilsētās. 

Pasākums tiek īstenots projekta “STreet 
ARt” ietvaros, ko finansē fonds “Eiropa Pilso-
ņiem”. 

Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidot Ei-
ropas pilsētu tīklu, lai popularizētu ielu mākslu 
kā instrumentu pilsoniskās līdzdalības veicinā-
šanai, sociālās atstumtības mazināšanai, kā arī 
starptautiskas pieredzes gūšanai. 

 

Jaunieši aicināti piedalīties ielu 
mākslas meistarklasē

https://ej.uz/pargaujastreetart
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Ieva Ņevečorova,
Ungurmuižas vadītāja

Ungurmuiža pavadījusi košu un notiku-
miem bagātu vasaru, taču darbi neapstājas, 
ceram uz jaunu 18.gs. sienas gleznojumu res-
taurāciju ziemas periodā, kā arī koncertiem 
un izstādēm. Pateicoties ES (S.A.M.5.1.1.) siltu-
mapgādes projektam, Ungurmuiža ir apska-
tāma visu gadu.

Oktobri Ungurmuižā sagaidīsim ar jaunu 
izstādi.

Šoreiz Ievas Epneres fotoizstāde “Esparū 
pils”. Fotogrāfijas radušās jau pirms vairākiem 
gadiem, kad māksliniecei bija brīnišķīga ie-
spēja viesoties jaunizveidotā mākslinieku re-
zidences programmā Esparū pilī (château de 
l’Esparrou) un būt šīs rezidences pirmajai da-
lībniecei. Esparū pils atrodas Francijas dienvi-
dos Rusijonas reģionā, celta 1891. gadā un tai 
ir ļoti interesanta vēsture. Šobrīd Esparū pils 
iepriekšējo īpašnieku iedibinātās tradīcijas 
un misiju turpina mūziķe, mūzikas pedagoģe 
Bertije de Svarte (Bertille De Swarte), kas ir 
pils iepriekšējās saimnieces Rozas Siskelas 
mazmeita, un kura savai vecaimātei īsi pirms 
viņas nāves deva solījumu censties saglabāt 
pili atvērtu mākslas pasaulei, turpināt uzņemt 
viesus mūziķus, māksliniekus un citus rado-
šus cilvēkus. Par modeļiem Ievas Epneres fo-
togrāfijās kļuva īstie pils mantinieki, un katru 
dienu tika atklāts kāds interesants fakts par 
šo vietu, par cilvēkiem, kuri šeit dzīvojuši pa-

Ungurmuiža aicina viesoties rudenī
gātnē, par attiecībām ģimenē senākā pagātnē 
un šobrīd. 

Ieva Epnere ir latviešu māksliniece, kas 
dzīvo un strādā Rīgā. Strādā ar fotogrāfiju, 
veido video un filmas. Regulāri piedalās iz-
stādēs Latvijā un ārpus tās: Waiting Room 
(2015), Contretype, Brisele; Galerie des Ho-
spices (2014), Kanēanrusijona (2014); “Telpas 
atmiņa/Mindscapes”(2013), kim? Laikmetīgās 
mākslas centrs, Rīga; “Zaļā zeme” (2010), kim? 
Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga; “Darbi” 
(2009), Kulturforum Alte Post, Neisa; “Mikro-
rajons” (2007), LNMM izstāžu zāle “Arsenāls”, 
Rīga; Encounters (2006), Atelier Hoeherweg, 
Diseldorfa. Grupu izstādes: Le fragole del Bal-
tico, Careof, Milānā (2015); Ornamentalism. 
The Purvītis Prize (2015), Arsenale, Venēcija; 
61. starptautiskais īsfilmu festivāls (2015).

Aicinām Ungurmuižu apmeklēt rudenī! 
Sadarbības projekts “Kultūra, vēsture, ar-

hitektūra Gaujas un laika lokos”, tiek īstenots 
Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā vir-
ziena “Vides aizsardzības un resursu izman-
tošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozī-
mīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds

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

P ā r g a u j a s  a p v i e n ī b a s  p ā r v a l d e s 
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UZSĀK SEZONU 
UN AICINA JAUNUS DALĪBNIEKUS

Jau rudens iekrāso savās krāsās koku galotnes, un ir jūtama amatiermākslas kolektīvu 
rosīšanās jaunajai sezonai. Amatiermākslas kolektīvos jaunās sezonas ieskandināšana 
rit pilnā sparā. Jau ar oktobra pirmo nedēļu notiks jauno dalībnieku uzņemšana vairākos  
kolektīvos, un savu interešu sfēru diezgan droši var atrast ikviens.
Droši pievienojies kolektīvu kuplajam pulkam jau ar pirmajiem sezonas mēģinājumiem!

Senioru vokālais 
ansamblis 

“Laika ritmi”
Vadītāja Inga Aizgale
Pirmais sezonas mēģinājums 
7. oktobrī, plkst. 19.00 
Raiskuma pagasta Tautas namā 
“Auciemmuiža”. 
Mēģinājumi notiek ceturtdienās.

Straupes jauktais koris
Vadītāja Arta Zunde
Pirmais sezonas mēģinājums 
5. oktobrī, plkst. 18.00 
Straupes pagasta Tautas namā. 
Mēģinājumi notiek otrdienās.

VPDK “Straupe”
Vadītāja Rudīte Jurciņa
Pirmais sezonas mēģinājums 
1. oktobrī, plkst. 20.00 
Straupes pagasta Tautas namā. 
Mēģinājumi notiek piektdienās.

Sieviešu vokālais ansamblis
“Pārgaujas lakstīgalas”

Vadītāja Elita Tomsone
Pirmais sezonas mēģinājums 7. oktobrī, 
plkst. 18.00 Straupes pagasta Tautas 
namā. Mēģinājumi notiek ceturtdienās.

JPDK “Idumeja”
Vadītāja Ginta Berķe
Pirmais sezonas mēģinājums 
8. oktobrī, plkst. 19.00 Stalbes Tautas 
namā. 
Mēģinājumi notiek piektdienās.

Amatierteātris 
“Sapņojums”

Režisore Ināra Baltgalve
Pirmais sezonas mēģinājums 7. oktobrī, 
plkst. 20.00 Straupes pagasta tautas 
namā. Mēģinājumi notiek ceturtdienās.

Amatierteātris 
“Rozbeķēni”

Vadītāja Inese Mangule
Pirmais sezonas mēģinājums 5. oktobrī, 
plkst. 19.00 Rozulas Tautas namā. 
Mēģinājumi notiek otrdienās.

SDK “Munsturis”
Vadītāja Ineta Indriksone
Pirmais sezonas mēģinājums 
6. oktobrī, plkst. 19.30 
Straupes pagasta Tautas namā. 
Mēģinājumi notiek trešdienās.

SDK “Papardīte”
Vadītāja Ginta Berķe
Pirmais sezonas mēģinājums 
8. oktobrī, plkst. 16.00 
Stalbes Tautas namā. 
Mēģinājumi notiek piektdienās.

Amatierteātris “Punkts uz i”
Vadītāja Antra Priedīte
Pirmais sezonas mēģinājums 6. oktobrī, 
plkst. 19.00 Raiskuma pagasta 
Tautas namā “Auciemmuiža”. 
Mēģinājumi notiek trešdienās.

WWW.PARGAUJASNOVADS.LV
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Svecīšu vakari
2. oktobrī Raiskuma pagastā
 15.00 Strīķu kapos
 16.00 Lenču kapos
 17.00 Unguru kapos
 17.30 Raiskuma kapos

9. oktobrī Stalbes pagastā
 17.00 Daibes kapos

Pārgaujas apvienības pārvaldes informatīvais 
izdevums  “Pārgaujas Vēstis”

Izdevējs un izplatītājs:  Pārgaujas apvienības pārvalde.
 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  Vēstis” tapšanas procesā, 
 ir notikusi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības regulu.

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

“EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE” ir daudzsēriju filma, kas sešās spēlfilmu 
un vienā dokumentālajā sērijā tiek atainots laika periods no Emīlijas Benjamiņas izdotā 
žurnāla “Atpūta” pirmsākumiem līdz viņas bojāejai Sibīrijā, katrā no sērijām atspogu-
ļojot kādu nozīmīgu viņas dzīves fragmentu – ģimenes dzīvi, uzņēmējdarbību, sociālā 
statusa nostiprināšanu, ietekmi uz politiskajām un kultūras norisēm 20. un 30. gados, 
sievietes sapņus un problēmas, darbinieku nodevību – un atklājot personības daudzpu-
sīgās šķautnes.

Režisori: Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe
Filmas scenārija autori: Ivo Briedis, Baņuta Rubess, Aiva Birbele, Tabita Rudzāte
Operators-inscenētājs: Andrejs Rudzāts
Mākslinieki: Kristīne Jurjāne, Aivars Žukovskis
Montāžas režisori: Andris Grants, Armands Začs, Paula Popmane, Toms Krauklis
Komponists: Kārlis Auzāns
Skaņu režisors: Ernests Ansons
Producenti: Gints Grūbe, Inese Boka-Grūbe
•	 9. oktobrī plkst. 18.00 Straupes pagasta Tautas namā (1., 2. sērija). 
  Ieejas maksa EUR 2.00.
•	 16.	oktobrī	plkst.	18.00	Stalbes	pagasta	Tautas	namā	(3.,	4.	sērija). 
  Ieejas maksa EUR 2.00.
•	 23.	oktobrī	plkst.	18.00	Raiskuma	pagasta	Tautas	namā	“Auciemmuiža”	
		 (5.,	6.	sērija). Ieejas maksa EUR 2.00.
Pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai pārslimo-

šanu un personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. 
Bērniem līdz 12 gadiem ieeja bez COVID-19 sertifikāta.

30. oktobrī
plkst. 19.00

Straupes pagasta
Tautas namā

koncerts 

“VISAM IR SAVS LAIKS”

Ieejas maksa EUR 4.00.
Pie ieejas jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina 
vakcināciju vai pārslimošanu un personu apliecinošs 
dokuments – pase vai ID karte. 

Piedalās saksofonists Raivo Stašāns
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