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

2017. gada noslēgumā, 29. 
de cembrī, Straupes tautas 
namā notika Pārgaujas novada 
amatiermākslas kolektīvu gada 
izskaņas koncerts “Birst no 
gaisa balti milti”. Koncertā bija 
redzami novada amatiermākslas 
kolektīvi – amatierteātri, deju 
kolektīvi, vokālie ansambļi, kā 
arī kori. 

Gada izskaņas koncerts ir 
viens no svarīgākajiem Pār-
gaujas novada amatiermākslas 
kolektīvu sezonas notikumiem. 
Pasākums ir ļoti gaidīts arī iedzī-
votāju vidū – ir patīkami paska-
tīties kā kāds radinieks, kaimiņš, 
vai labs draugs kopā ar savu 
kolektīvu uzstājas uz skatuves.

Koncertā “Birst no gaisa balti 
milti” bija redzamas dejas deju 
kolektīvu “Idumeja”, “Idumejas 
studija”, deju kopas “Papardīte” 
(vadītāja Ginta Berķe) un deju 
kolektīva “Straupe” (vadītāja 
Rudīte Jurciņa) izpildījumā. 
Par skanīgām dziesmām gādāja 
Raiskuma (diriģents Andris 
Rubenis), kā arī apvienotais 
Raiskuma un Straupes koris 
(diriģente Arta Zunde), vokālie 
ansambļi “Laika ritmi” (vadī-
tāja Ina Aizgale) un “Pārgaujas 
lakstīgalas” (vadītāja Elita Tom-
sone). 

Koncerta programmu papil-
dināja asprātīgi sižeti, kas bija 
veidoti kā populāras televīzijas 
pārraides, piemēram, Saim-
nieks meklē sievu, 100g kultū-
ras, X-faktors, Superbingo. Tieši 
Superbingo sižets savu darbību 
turpināja arī uz skatuves, kur 
koncerta skatītājiem bija iespēja 
tikt pie dāvanām jeb laimes-
tiem. Videomateriālus, kas bija 
neatņemama koncerta sastāv-
daļa, skatītājiem bija sagatavo-
juši amatierteātri – Raiskuma 
pagasta amatierteātris “Punkts 
uz i” (režisore Inese Kalniņa), 
Rozulas amatierteātris “Rozbe-
ķēni” (režisore Inese Mangule) 
un Straupes pagasta amatier-
teātris “Sapņojums” (režisore 
Ināra Melngalve). 

Pārgaujas novada pašdarbības kolektīvu 
2017. gada izskaņas koncerts

Laima Poriete, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2017. gadā dzimtsarakstu 
nodaļā sākuma cerība, ka visa 
gada rezultāti būs pozitīvi, izplē-
nēja kā pērnais sniegs, jo pirmo 
gada sākumā reģistrējām mir-
šanu.

2017. gadā nodaļā reģis-
trēta dzimšana 34 bērniem 
(14 – meitenes; 20 – zēni) un 5 
bērnu dzimšana reģistrēta citās 
dzimtsarakstu nodaļās, bet dzī-
vesvieta deklarēta Pārgaujas 
novadā. Populārākais vārds mei-
tenēm – Emīlija, apritē atgrie-
zušies vārdi Elza, Alise, Marta, 
Kate un Ilze, ir arī nedzirdētāki 
vārdi kā Agate, Luīze, Magnolija 
un Kira; zēniem populārākais 
vārds – Olivers, atkal zēni tiek 
saukti vārdos: Kārlis, Raimonds, 
Edmunds, Ernests, Juris un 
Pēteris; svešāki ir vārdi: Kurts, 
Marats, Robijs un Lūkass.

Laulību iesniegumus rakstī-
juši 33 pāri, no kuriem 32 laulī-
bas slēguši mūsu novadā, 1 pāris 
saņēma izziņu par dokumentu 
pārbaudi un laulājās baznīcā.

Visbēdīgākie rādītāji ir, reģis-
trējot aizgājējus. Pagājušajā 
gadā miršanas reģistru skaits 
– 38 (18 – sievietēm; 20 – vīrie-
šiem), bet pavisam novadā 
mirušas 52 personas. Visskum-
jākais, ka no mums aizgāja vai-
rāki gados ļoti jauni cilvēki, kā 
arī desmitgadīgs bērns.

2017. gadā izsniegtas 9 atkār-
totas civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas apliecības, sistēmā ievadīti 
7 vēsturiskie civilstāvokļa aktu 
reģistri un veikti papildinājumi 
9 reģistros.

Kā katru gadu maijā, rīkojām 
iepriekšējā gadā dzimušo bērnu 
godināšanas pasākumu. Skumji, 
ka ne visi vecāki ar savām atva-
sēm varēja ierasties.

Turpinājums 2. lpp.

Par dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gadā 
paveikto

Pasākuma izskaņā Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents izteica pateicību 
ko  lek tīviem par aktīvo dalību 
novada kultūras dzīvē, kā arī ko 
lektīvu vadītājiem par ieguldīto 
darbu amatiermākslas kolektī
 vu izaugsmē un attīstībā. Gada 
izskaņas koncerts “Birst no gaisa 
balti milti” noslēdzās ar kopīgu 
dziesmu, kuru izpildīja apvienotais 
Pārgaujas novada amatiermākslas 
kolektīvu un to vadītāju koris.

Jaunajā gadā vēlam kolektīviem 
nezaudēt savu enerģiskumu, kā 
arī iesākto ceļu uz XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem, kas notiks 2018. gada 
vasarā, turpināt tikpat pārlieci-
noši un droši. 

Vairāk informācijas par Pārgau-
jas novada amatiermākslas kolek-
tīviem iespējams iegūt mājaslapas 
www.pargaujasnovads.lv sadaļā 
“Kultūra”. Senioru deju kolektīvs "Munsturis". Foto: Iluta Beķere

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe”. Foto: Iluta Beķere

Deju kolektīvs "Idumejas" studija. Foto: Iluta Beķere

http://www.pargaujasnovads.lv
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Pārgaujas novada mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu apkopojums 
par nepieciešamību novadā 
atzīmēt Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu

Jā, 61 balss

Vai Pārgaujas novadā būtu 
nepieciešams atzīmēt 
Starptautisko bērnu 

aizsardzības dienu, kuras 
ietvaros tiktu godināti 

2017. gadā jaundzimušie?

75 %

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

Decembra mēnesī, pēc Zie-
massvētkiem, piedaloties ap
taujā, Pārgaujas novada mājas-
lapā, iedzīvotāji tika aicināti 
izteikt savu viedokli par to, vai 
Pārgaujas novadā būtu nepie-
ciešams atzīmēt Starptautisko 
bērnu aizsardzības dienu, kuras 
ietvaros tiktu godināti 2017. 
gadā jaundzimušie.

Starptautiskā bērnu aizsar
dzības diena tiek atzīmēta 1. 
jūnijā visā pasaulē, un tās aiz-
sākumi meklējami 1925. gadā, 
kad Ženēvā norisinājās Pasaules 
konference bērnu labklājībai. 
Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku 
veidā veltīta speciāli bērniem, 
tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš 
tā laika Starptautiskā bērnu aiz-
sardzības diena ir kā nemainīga 
tradīcija daudzās pasaules val-
stīs un šajā dienā visā pasaulē 
notiek dažādi pasākumi, kas 
veltīti bērniem, sniedzot prieku 
un sajūtu, ka šī ir viņu diena. Arī 
Latvijā, dažādās vietās, kā arī ar 
dažādiem pasākumiem bērniem 

tiek atzīmēta šī diena. 
Pārgaujas novadā plašāki 

svētki tieši bērnu auditorijai 
pagaidām netiek rīkoti, bet tiek 
sumināti iepriekšējos gados 
novadā dzimušie bērniņi. Šā pa
sākuma laikā Pārgaujas no vada 
jaundzimušajiem tiek pa snieg-
tas dāvanas, lai izrādītu paš-
valdības prieku par jebkuru 
bērniņu, kurš turpmāk novadu 
sauks par mājām. Ir novērojumi, 
ka daudzi bērnu vecāki nerod 

iespēju ierasties uz pasākumu, 
kā arī nereaģē uz dzimtsarakstu 
nodaļas aicinājumiem izņemt 
nesaņemtās jaundzimušo dāva-
niņas. Tieši šāda iemesla dēļ 
tiek domāts par nepieciešamību 
pasākumu padarīt citādāku  
daudzveidīgāku, plašāku, kā arī 
radošāku. Viens no iespējama-
jiem variantiem ir ieviest jaunu 
tradīciju – turpmāk Pārgaujas 
novadā atzīmēt Starptautisko 
bērnu aizsardzības dienu, kuras 
ietvaros godināt iepriekšējā 
ga dā jaundzimušos bērniņus, kā 
arī vienkopus pulcēt pēc iespējas 
plašāku skaitu Pārgaujas novada 
bērnu, garantēt izglītojoši izklai-
dējošas aktivitātes. Pasākuma 
rīkošanā iesaistītos arī Pārgau-
jas novada jaunieši, piedāvājot 
savas idejas pasākuma realizē-
šanai. 

Janvāra jautājums:
Vai, jūsuprāt, būtu nepie-

ciešama publiski pieejama 
un labiekārtota peldvieta pie 
Ungura ezera, kas atrodas 
netālu no kempinga “Unguri”? 

• Ir nepieciešama
• Nav nepieciešama
• Man tas nav aktuāli

25 %

Nē, 20 balsis

Informācija par 
e-receptes izmantošanu
no 2018. gada 1. janvāra

Anita Kalniņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Lai iegādātos savas e-receptes zāles, iedzīvotājam 
jāuzrāda sava personas apliecība vai pase (iegādājoties zāles 
savam nepilngadīgajam bērnam, papildus jānosauc bērna vārds 
un uzvārds).

Iedzīvotājs var deleģēt Eveselības portālā citu cilvēku savu 
erecepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā deleģētajam cilvēkam 
(pircējam) aptiekā jāuzrāda savs personas apliecinošs 
dokuments un jānosauc pacienta, kura vietā iegādājas zāles, 
vārds un uzvārds.

Lai iedzīvotājs varētu iegādāties citam cilvēkam 
izrakstītas e-receptes zāles, viņam aptiekā:

• jāuzrāda (vai jānosauc) e-receptes ID numurs. Tas ir 
pieejams ārstam un pacietam. Numurs var būt izdrukāts no 
Eveselības sistēmas, tikt uzrādīts kā attēls telefonā u.c. veidos;

• jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
• jāuzrāda sava (pircēja) pase vai personas apliecība. 

Farmaceits atzīmē zāļu saņēmēju.

Sociālais dienests atgādina, ka lai saņemtu recepšu medi
kamentu iegādes apmaksu, trūcīgām personām/ģimenēm, 
personām ar I, II grupas invaliditāti vai bērniem ar invaliditāti, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz aptiekas izsniegta ereceptes 
kopija un izdevumus apliecinošs kases  čeks.

I.Kalniņa,
kancelejas nodaļas vadītāja

Pārgaujas novada pašvaldī-
bas domes sēdē tika izskatīti 24  
jautājumi.

• Deputāti noklausījās pašval-
dības izpilddirektores sniegto 
pārskatu par 21.12.2017. domes 
sēdē pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu un pieņēma to zināšanai.

Nolēma:
• izdot saistošos noteikumus 

Nr. 1  “Pārgaujas novada pašval-
dības budžets 2018. gadam“; 

•  veikt grozījumus Pārgau-
jas novada domes 19.10.2017. 
lēmumā Nr. 167 “Par Pārgaujas  
novada pašvaldības atlīdzības 
un sociālo garantiju nolikuma 
un darba koplīguma apstiprinā-
šanu” (protokols Nr. 13);

•  izstrādāt, iesniegt un īste-
not  projektu “Vides pieejamības 
uzlabošana Raiskuma internāt-
pamatskolas – rehabilitācijas       
centra teritorijā” biedrības “Cēsu 
rajona lauku partnerība” pro-
jektu konkursam Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 

“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”  un paredzēja projekta 
īstenošanai nepieciešamo  paš-
valdības budžeta līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta 
attiecināmo izmaksu summas;

• izstrādāt, iesniegt un īste-
not  projektu “Ungura kapsētas 
digitalizācija” biedrības “Cēsu 
rajona lauku partnerība” pro-
jektu konkursam  Latvijas  Lauku  
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” un paredzēja projekta 
īstenošanai nepieciešamo  paš-
valdības budžeta līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta 
attiecināmo izmaksu summas

• izstrādāt, iesniegt un 
īstenot  projektu “Pontona lai-
pas un stāvlaukuma izbūve pie 
Ungura ezera” biedrības “Cēsu 
rajona lauku partnerība” pro-
jektu  konkursam Latvijas Lauku 
attīstības  programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” un  paredzēja projekta 

īstenošanai nepieciešamo  paš-
valdības budžeta līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta 
attiecināmo izmaksu summas

• izstrādāt, iesniegt un īste-
not projektu “Riebiņu ezera 
pārvaldības plāns”  iesnieg-
šanu Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācijas  projektu 
konkursam “Ūdeņu aizsardzība” 
aktivitātē “Plānošanas doku-
mentu izstrāde publisko ūdeņu 
pārvaldībai”;

• slēgt nomas līgumu par 
daļas no nekustamā īpašuma 
„Centrs” Stalbes pagastā un 
“Ezermalas tīrumi” Raiskuma 
pagastā iznomāšanu;

• veikt grozījumus zemes 
nomas līgumā par nekustamo 
īpašumu Stalbes pagastā; 

• apstiprināt nekustamā īpa-
šuma  nosacīto cenu  un nodot to 
atsavināšanai;

• apstiprināja Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtē-
šanas komisijas nolikumu;  

• atļaut atdalīt no Stalbes 
pagasta nekustamā īpašuma  
zemes vienību, izveidot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķīra 
tam nosaukumu; 

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašu-
mam Stalbes pagastā;

•  piešķirt zvejas rīku licen-
ces Pārgaujas novada ūdenstil-
pēs un  noteica kopēju zvejas 
rīku limita vienas vienības 1 
metra maksu;  

• vairākām personām anulēt 
deklarētās dzīvesvietas ziņas; 

•  iznomāt telpas SIA “Strau-
pes narkologu centrs” no pašval-
dībai piederošā īpašuma “Dok-
torāts”  ārstu prakses psihiatrijā 
un narkoloģijā nodrošināšanai, 
noslēdzot nomas līgumu uz pie-
ciem gadiem;

•  noteikt  darba samaksas 
Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājam, priekšsēdētāja viet-
niekam un deputātiem.

• Apstiprināja Pārgaujas 
novada pašvaldības īpašumu 

Pārgaujas novada pašvaldības 
25. janvāra domes sēdes apskats

komisijas nolikumu.
• Apstiprināja aktualizēto 

Pārgaujas novada pašvaldības 
autoceļu un to posmu uzturēša-
nas klases sarakstu.

• Apstiprināja Pārgaujas 
novada pašvaldības dibināto 
amatiermākslas kolektīvu darbī-
bas finansēšanas kārtību.

Nākamā domes sēde notiks 
22. februārī, plkst. 15.00  Stalbē, 
komiteju sēdes – 15. februārī.

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

Turpinājums no 1. lpp.

Tāpat žēl, ka tie vecāki, kuri 
dažādu iemeslu dēļ nevarēja 
ierasties, vēl joprojām nav 
atraduši laiku ierasties dzimt-
sarakstu nodaļā pēc dāvaniņas 
jaundzimušajiem. 

ATGĀDINĀJUMS VECĀKIEM! 
Atcerieties par saviem 2017. 
ga dā dzimušajiem bērniņiem 
un, kuri to vēl neesat izdarījuši, 
ierodieties Pārgaujas novada 
dzimtsarakstu nodaļā, lai 
saņemtu dāvaniņu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 

varbūt vecākiem ir ierosinājumi 
iepriekšējā kalendārajā gadā 
dzimušo bērnu pasākuma nori-
sei. Varbūt šādu pasākumu vis-
pār nevajag rīkot? 

Šogad šo pasākumu plāno-
jam pārcelt uz jūnija sākumu, 
kad tiek atzīmēta Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena, plā-
nots arī mainīt pasākuma norisi, 
padarot to daudzveidīgāku. 

Priekšlikumus un ierosinā-
jumus lūdzam sūtīt uz epastu: 
dzimtsaraksti@pargaujasno-
vads.lv līdz 2018. gada 31. mar-
tam.

Par dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gadā 
paveikto

mailto:dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv
mailto:dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv
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Nora Ķibilda
RIKA biedrības Stalbes struktūrvienības 
vadītāja

2017. gadā Stalbes Mūžizglītības 
centra keramikas darbnīcā tika īstenots 
LEADER pro grammas projekts Nr. 1609 
AL20A019.2202000019 “Stal bes 
Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas 
aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu 

Noslēdzies RIKA biedrības projekts “Stalbes 
Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas 
aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana”

Keramikas nodarbību dalībniekiem 
bija iespēja iepazīt dažādus māla veidus 
un tā apstrādes tehnikas. Veidojām gan 
dekoratīvus traukus ar lapu atspiedu-
miem, gan iemēģinājām roku virpošanā 
un gatavo darbu glazēšanas procesā. Uzzi-
nājām, kas ir angobas, kā izveidot nestan-
darta formu traukus, izmantojot smilšu 
maisus un kā izveidot krūzīti, no kuras pēc 
tam patiešām var dzert, un vēl daudz citu 
interesantu lietu. Varētu teikt, ka radošo 
darbnīcu laikā keramikas kabinetā valdīja 
gandrīz tāda pati rosībā kā Ziemeļpola 
rūķu darbnīcā, kur prieks, radošums un 
labestība dzirkstī gaisā ik sekundi.

Gūt ieskatu projekta dalībnieku rado-
šajos lidojumos va  rēja, novembra mēnesī 
ap meklējot Pārgaujas novada pašvaldības 
ēku, kur katru mēneša nedēļu bija apska-
tāma cita keramikas darbu ekspozīcija. 
Fotogrāfijas no projekta nodarbībām, kā 
arī informācija par keramikas darbnīcas 
aktualitātēm aplūkojamas arī Stalbes 
Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas 
Facebook lapā.

Aizvadītais projekts bija neatsverama 
pieredze, jo pirmo reizi Stalbes Mūžizglī-

tības centra keramikas darbnīcā, nori-
sinājās tik ilgs nodarbību cikls. Projekta 
laikā gūts daudz vērtīgu atziņu un pamā-
cību priekšdienām. Priecēja, ka projekta 
dalībnieki pozitīvi novērtēja keramikas 
nodarbības un vairums izteica vēlmi arī 
nākotnē apmeklēt citus darbnīcas pasā-
kumus. Tas, ka izdevies cilvēkiem pielipi-
nāt degsmi darboties ar mālu, ir labākais 
atalgojums, ko varam gūt par paveikto 
darbu. Tas sniedz patiesu gandarījumu 
un dod pozitīvu stimulu arī nākotnē tur-
pināt attīstīt darbnīcu kā vietu, kur tikties 
novadniekiem un citiem interesentiem, 
lai kopīgi radoši un lietderīgi pavadītu 
laiku.

Ceram, ka ar savu darbību iedves-
mosim arī citus novada iedzīvotājus būt 
aktīviem un realizēt savas ieceres. Nepie-
ciešams tikai uzdrīkstēties un saskatīt 
iespējas, kā piesaistīt finansējumu un īste-
not savas idejas. Jo vairāk mūsu novadā 
būs šādu iniciatīvu un sabiedrisko aktivi-
tāšu, jo stiprāka, saliedētāka un laimīgāka 
būs mūsu novada kopiena. Veidosim savu 
novadu paši!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

nodroši nāšana”. Projektu realizēja 
Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta 
biedrība.

Projekta ietvaros darbnīcai tika iegā-
dāta jauna podnieka virpa un cepļa 
plaukti, kā arī norisinājās desmit bezmak-
sas keramikas nodarbību cikls. Nodar-
bības apmeklēja gan Pārgaujas novada 
iedzīvotāji, gan mūsu kaimiņi no Kocēnu 
un Sējas novadiem.

Keramikas darinājumu tapšanas process.

Keramikas nodarbību dalībnieces un viņu veidotie darbi.
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Rudīte Vasile,
Attīstības nodaļas speciāliste

Ar dalību divās starptau-
tiskās tūrisma izstādēs Gaujas 
Nacionālais parks, tajā skaitā arī 
Pārgaujas novads, janvārī tika 
popularizēts Somijā un Spānijā. 
Šīs ir divas no kopumā septiņām 
izstādēm, kurās Latvijas nacio-
nālajā stendā tiks pārstāvētas 

Gaujas Nacionālo parku popularizē 
tūrisma izstādēs Somijā un Spānijā

Gaujas Nacionālajā parkā eso-
šās pašvaldības, popularizējot 
zīmolu “Enter Gauja”. 

17.–21. janvārī notika starp-
tautiskais tūrisma gadatirgus 
“Fitur 2018” Spānijā. Izstādes 
pirmajās dienās bija gaidīti noza-

EIROPAS SAVIENĪBA
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

res profesionāļi un tika dibināti 
kontakti turpmākai sadarbībai, 
bet pārējās dienās to apmeklēt 
varēja ikviens interesents. 

Latvijas tūrisma piedāvājums 
Spānijas publikai tika rādīts 
pirmo reizi, ko stenda atklāšanā 

Gastronomiskais tūrisms 
arvien nostiprina savas pozīci-
jas starp citiem tūrisma veidiem, 
tāpēc šoruden Latvijā, Igaunijā 
un Zviedrijā ciemojās 3 ceļotāji 
no Vācijas un Nīderlandes, lai 
izgaršotu un izbaudītu mazo, 
šarmanto Hanzas pilsētu piedā-
vājumu. Šis bija pēdējais no trim 
projektā HANSA organizētajiem 
izmēģinājuma braucieniem ar 
mērķi gūt ceļotāju viedokli par 
esošo piedāvājumu, lai veidotu 
to arvien kvalitatīvāku un pil-
sētu viesiem interesantāku.

Šoreiz izmēģinājuma ceļotāju 
maršruts veda caur Kuldīgu, 
Straupi, Valmieru, Cēsīm, Vīlandi 
(Igaunija) un Visbiju (Zviedrija). 
Viesi atzina, ka pilsētas apbūra 
ar viesmīlību, izsmalcinātu un 
kvalitatīvu ēdienu no vietējiem 
produktiem, kā arī aizraujošiem 
stāstiem par vēsturi.

Vietējais uz svešzemju 
savijas vienā garšā

Jau Hanzas laikos maltīšu 
pamatā bija vietējie produkti, 
tomēr uzturā tika lietoti arī 
pārrobežu labumi, no kuriem 
ļoti nozīmīgs bija, piemēram, 
sāls – gan garšai, gan produktu 
konservēšanai. Projekta HANSA 
ietvaros veiktajos pilsētu vēstu-
res pētījumos atklāts, ka Hanzas 
savienības tirgotāju ietekmē 
būtiski mainījās viduslaiku 
ēdienkarte, jo viņi atveda ne 

Tūrisma zinātāji novērtē HANSA pilsētu 
stāstus un garšas

tikai jaunas garšvielas, bet arī 
jaunus produktus un receptes, 
kas mainīja daudzu produktu 
pagatavošanas veidu. Tika 
ievesti tādi produkti kā sālīta 
siļķe, vīns, žāvēti augļi, man-
deles, pipari un citi. Straupes 
Hanzas vēstures pētījums atklāj 
interesantu stāstu par pipa-
riem – tas bijis dārgs produkts, 
kas izmantots naudas vietā, 
lai iegādātos zemes īpašumus. 

iepriecināja vietējo labumu 
kiosks, un, nogaršojot pēc pro-
jekta laikā atrastas vēsturis-
kas receptes ceptās Kuldīgas 
magoņmaizītes, viņi atzina, ka 
smalkmaizītes stāsts un garša 
ir pārliecinoši. Straupes Zirgu 
pastā viesi novērtēja aizraujošo 
ieskatu vēsturē apvienojumā ar 
gardu ēdienu. Valmierā ceļotāju 
atzinību izpelnījās bruņinieku 
brokastis krodziņā “Pils ķēķis”, 
bet Cēsis iespaidoja ar vareno 
viduslaiku pils kompleksu un 
iedvesmojošo “Cēsu maizes” 
stāstu. Vīlandē tūrisma zinātāji 
ar prieku pielaikoja viduslaiku 
tērpus Bonifācija ģildē un ieju-
tās viduslaiku amatnieku lomā, 
pagatavojot ādas maciņus, bet 
pēcāk iepriecināja garšas kār-
piņas kafejnīcā “Fellin”. Visbija 
apbūra viesus ar Hanzas laika 
arhitektūru un interesantajām 
ekspozīcijām Gotlandes muzejā, 
kā arī viņi guva nebijušu piere-
dzi, piedaloties trifeļu meklē-
šanā un nogaršojot tās.

Šis un abi iepriekšējie izmē-
ģinājuma braucieni tika orga-
nizēti, lai uzlabotu tūrisma 
piedāvājumu HANSA projekta 
pilsētās, jo ceļotāju ieteikumi 
maršrutu un tūrisma pakal-
pojumu pilnveidē ļaus uzla-
bot HANSA pilsētu maršrutu 
kvalitāti. Pēc veiktajiem uzla-
bojumiem HANSA projekts 
2018. gadā organizēs iepazīša-
nās braucienus tūrisma aģen-
tiem un mediju pārstāvjiem, lai 
popularizētu pilsētu piedāvā-
jumu ar mērķi sekmēt tūristu 
skaita pieaugumu projekta pil-
sētās.

Par projektu:
Sadarbojoties 11 Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas part-
neriem, no 2015. gada oktobra 
līdz 2018. gada decembrim tiek 
ieviests projekts “Hanzas vēr-
tības ilgtspējīgai sadarbībai”. 
Projekts tiek īstenots ar Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
2014.–2020. gadam atbalstu, 
un tā mērķis ir stiprināt vēstu-
riskās Hanzas savienības vēr-
tības. No Latvijas projektā pie-
dalās Cēsu Kultūras un tūrisma 
centrs, Kokneses, Limbažu, 
Pārgaujas un Kuldīgas novadu 
pašvaldības, kā arī Valmieras 
pilsētas pašvaldība un Vidzemes 
plānošanas reģions, savukārt 
no Igaunijas projekta partneri 
ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu 
pašvaldības, bet no Zviedrijas – 
Gotlandes reģions un Gotlan-
des Tūrisma attīstības aģentūra 
“Inspiration Gotland”, kas ir arī 
projekta vadošais partneris. Vai-
rāk par projektu lasiet šeit.

Sekojiet līdzi aktualitātēm arī 
projekta Facebook lapā un pro-
jekta mājaslapā!

Rūta Ročāne
Projekta vadītāja Vidzemes 

plānošanas reģion
 

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

atzīmēja arī Latvijas Ministru 
prezidents Māris Kučinskis un 
Latvijas vēstniece Spānijā Argita 
Daudze. Ir jāņem vērā, ka spāņu 
interese par Latviju, īpaši tās 
dabas tūrismu, pieaug. Šogad 
spāņi tiek īpaši ielūgti uz Latvijas 
simtgades svētku pasākumiem.

Savukārt 19.–21. janvārī 
notika izstāde “Matka 2018” 
Somijā. Šajā izstādē plaši ir pār-
stāvētas valstis no visas pasau-
les, pulcējot ap 72 tūksto šiem 
apmeklētāju ik gadu.

Dalība izstādēs notiek Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā esošo 
pašvaldību – Siguldas, Cēsu, 
Valmieras, Līgatnes, Amatas, 
Pārgaujas, Kocēnu, Priekuļu un 
Inčukalna – kopīgi īstenotās 
stratēģija par Gaujas Nacionālo 
parku kā vienotu tūrisma 
galamērķi ietvaros. 

Šajā gadā “Enter Gauja” zīmols 
tiks popularizēts Nīderlandē, 
Spānijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā 
un divās izstādēs Vācijā.

Piedalīšanās tūrisma izstādēs 
un gadatirgos tiek organizēta 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru un Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu.

Arī mūsdienu virtuves ēdienos 
būtiski ir sezonāli un vietēji 
produkti, kas sniedz īpašu gas-
tronomisku pieredzi, jo vietējā 
zemnieka lolotais bieži vien 
ir ne tikai veselīgāks un gar-
šīgāks, bet arī apvij ēdienu ar 
stāstu. Tomēr bez ievestajiem 
produktiem neiztikt, jo, tāpat 
kā ceļošana paplašina pasau-
les skatījumu, arī citur augušas 
garšvielas un produkti bagātina 

vietējo garšu, radot to unikālo, 
mūsdienīgo buķeti, kas piesaista 
arī tūristus.

Baudījums visām maņām
Projekta HANSA pilsētu 

sagatavotā programma uzai-
cinātajiem ceļotājiem ļāva gan 
sajust mūsdienu Hanzas pilsētu 
garšu, gan iepazīt pilsētu vēs-
tures šarmu. Kuldīgā ceļotājus 
ar autentiskumu un plašu izvēli 

Baudījums visām maņām. Pusdienas Straupes Zirgu pastā.

"Enter Gauja" stends starptautiskajā tūrisma izstādē Spānijā.

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa
https://www.facebook.com/ExploreHANSA/
http://www.hanse.org/en/ExploreHANSA/
http://www.hanse.org/en/ExploreHANSA/
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APSTIPRINĀTI ar Pārgau-
jas novada domes 19.10.2017. 
sēdes lēmumu Nr.184 (protokols 
Nr. 13, 19§).

PRECIZĒTI ar Pārgaujas no 
vada domes 21.12.2017. sēdes 
lēmumu Nr. 227 (protokols Nr. 
16, 13. §).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 17. panta  
trešās daļas 21. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) nosaka 
pašvaldības materiālās palīdzī-
bas veidus Pārgaujas novadā, šīs 
palīdzības apmēru, piešķirša-
nas kārtību un to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt notei-
kumos minētos materiālās palī-
dzības pabalstus. 

2. Noteikumos lietotie ter-
mini:

2.1. Ģimene – laulātie, bērni 
un personas, kurām ir kopīgi 
izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī;
2.2. SOPA  sociālās palīdzī-
bas un sociālo pakalpojumu 
administrēšanas elektroniskā 
sistēma, kurā tiek uzglabāta 
informācija par ģimenēm un 
atsevišķi dzīvojošām perso-
nām piešķirtajiem pabalstiem 
un atvieglojumiem;
2.3. ČAES dalībnieki Černo-
biļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidēšanas dalīb-
nieki.
3. Pašvaldības pabalstus 

piešķir ģimenēm (personām), 
kuras savu pamata dzīvesvietu 
ir deklarējušas Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā un 
faktiski dzīvo deklarētajā adresē. 

4. Pabalstus, neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, 
piešķir un izmaksā Pārgaujas 
novada Sociālais dienests (turp-
māk – Dienests) apstiprinātā 
budžeta ietvaros. 

5. Pabalsta saņemšanai 
ģi me ne (persona), uzrādot per
sonu apliecinošu dokumentu, 
ie sniedz Dienestā iesniegumu, 
no rādot problēmu un vēlamo 
situā cijas risinājumu, kā arī 
attie  cīgā pabalsta saņemšanai 
nepie ciešamos dokumentus (ja 
šie doku menti nav pašvaldības 
rīcībā). 

6. Iesniedzot Dienestā šo 
noteikumu 5.punktā minēto 
iesniegumu, pabalsta piepra-
sītājs un visi pilngadīgie ģime-
nes locekļi dod atļauju iegūt un 
izmantot pašvaldības un valsts 
datu reģistros pieejamo informā-
ciju par visiem ģimenes locek-
ļiem, kas nepieciešama lēmuma 
pieņemšanai par sociālās palī-
dzības pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu, un 
veikt datu apstrādi elektronis-
kajā datu bāzē SOPA.

7. Dienests ģimenes (perso-
nas) sniegtās ziņas pārbauda 
izskatot iesniegtos dokumentus, 

novērtējot ģimenes (personas) 
dzīves apstākļus, ja tas ir nepie-
ciešams, pieprasot ziņas no 
valsts un pašvaldības institūci-
jām, kā arī citām juridiskajām un 
fiziskajām personām.

8. Sociālais dienests pēc 
lēmuma pieņemšanas informē 
per sonu par pieņemto lēmumu 
sa skaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto kārtību. 

9. Piešķirto pabalstu personai 
var izmaksāt skaidrā naudā, pār-
skaitīt personas norādītajā kontā 
vai pabalsta summas apmērā 
apmaksāt preces un/ vai pakal-
pojumus. 

10. Pašvaldības materiālā 
atbalsta veidi: 

10.1. vienreizējs bērna pie-
dzimšanas pabalsts; 
10.2. vienreizējs pabalsts 
apbe  dīšanai; 
10.3. svētku pabalsts 80, 85, 
90, 95, 100 gadu jubilejā un 
katra gada jubilejā pēc 100 
gadu sasniegšanas; 
10.4. pabalsts politiski repre-
sētajām un ČAES dalībnie-
kiem; 
10.5. vienreizējs pabalsts per
sonām, kuras atbrīvojušās no 
ieslo dzījuma vietas pēc soda 
izciešanas; 
10.6. pabalsts personas aplie-
cinošu dokumentu nokārtoša-
nai;
10.7. pabalsts atsevišķas situ
ācijas risināšanai;
10.8. brīvpusdienas.

II. Vienreizējs bērna pie-
dzimšanas pabalsts

11. Vienreizējs bērna pie-
dzimšanas pabalsts ir Pārgaujas 
novada pašvaldības brīvprā-
tīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot 
demogrāfisko situāciju Pārgau-
jas novadā un lai sniegtu mate-
riālu atbalstu jaundzimušā bērna 
(turpmāk tekstā bērna) vaja-
dzību nodrošināšanai. 

12. Vienreizēju bērna pie-
dzimšanas pabalstu ir tiesības 
saņemt vienam no vecākiem, 
kurš savu dzīvesvietu ir dekla-
rējis un faktiski dzīvo Pārgau-
jas novada administratīvajā 
teritorijā un jaundzimušo no 
dzimšanas reģistrēšanas brīža 
ir deklarējis Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā. 

13. Pabalstu piešķir vienam 
no bērna vecākiem; personai, 
kura adoptējusi bērnu vai perso-
nai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu 
iecelta par aizbildni (turpmāk 
pabalsta pieprasītājs), ja šis 
Pabalsts nav izmaksāts bērna 
vecākiem, ne vēlāk kā viena mē
neša laikā no dzimšanas apliecī-
bas izsniegšanas dienas. 

14. Pabalsta apmērs ir 75,00 
euro. 

III. Vienreizējs pabalsts 
apbedīšanai

15. Tiesības saņemt vienrei-
zēju apbedīšanas pabalstu ir 
personai, kura uzņēmusies veikt 

mirušās personas, kuras pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta bija Pār-
gaujas novads, apbedīšanu. 

16. Pabalsta apmērs ir 
105,00  euro. 

17. Pabalsts jāpieprasa ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no 
miršanas apliecības izsniegšanas 
dienas. 

IV. Svētku pabalsts 80, 85, 
90, 95, 100 gadu jubilejā un 
katra gada jubilejā pēc 100 
gadu sasniegšanas

18. Pabalsts 80, 85, 90, 95, 
100 gadu jubilejā un katru gadu 
pēc 100 gadu sasniegšanas ir 
Pārgaujas novada pašvaldības 
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi 
sniegt materiālu atbalstu cienī-
jama vecuma sasniegušām per-
sonām. 

19. Pabalsta apmērs 80, 85, 
90, 95 un katru gadu pēc 100 
gadu sasniegšanas ir 40,00 euro. 

20. 100 gadus sasniegušai 
personai 150,00 euro. 

21. Pabalstu izmaksā perso-
nas jubilejas dienā, viņa dzīves-
vietā Pārgaujas novadā. 

V. Pabalsts politiski repre-
sētajām personām un ČAES 
dalībniekiem

22. Pabalsts politiski represē-
tajām personām un ČAES dalīb-
niekiem ir Pārgaujas novada paš-
valdības brīvprātīgā iniciatīva ar 
mērķi sniegt materiālu atbalstu 
politiski represētajām personām 
un ČAES dalībniekiem veselības 
uzlabošanai. 

23. Tiesības saņemt pabal-
stu ir personai, kurai piešķirts 
politiski represētas personas 
vai ČAES dalībnieka statuss un 
šī persona ir deklarējusies un 
faktiski dzīvo Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā. 

24. Pabalsta apmērs ir 40.00 
euro. 

25. Pabalsts tiek piešķirts un 
izmaksāts vienu reizi gada laikā: 

25.1. politiski represētām 
personām Komunistiskā 
geno cīda upuru piemiņas 
dienā marta mēnesī; 
25.2. ČAES dalībniekiem ČAES 
gadadienā aprīļa mēnesī. 

VI. Vienreizējs pabalsts per-
sonām, kuras atbrīvojušās no 
ieslodzījuma vietas pēc soda 
izciešanas

26. Vienreizējs pabalsts per-

sonām pēc soda izciešanas, kuras 
atbrīvojušās no ieslodzījuma vie-
tas, ir paredzēts personu pamat-
vajadzību nodrošināšanai, ja 
personas pēdējā deklarētā dzī-
vesvieta ir Pārgaujas novads. 

27. Pabalsta apmērs ir 40.00 
euro. 

28. Pabalsts jāpieprasa viena 
mēneša laikā no atbrīvošanās 
dienas. 

VII. Pabalsts personas do-
kumentu kārtošanai

29. Pabalsts paredzēts valsts 
nodevas apmaksai par personu 
apliecinoša dokumenta – pases 
vai personas apliecības – izsnieg-
šanu.

30. Pabalstu ir tiesības saņemt 
personai kurai ir noteikts trūcī-
gas ģimenes (personas) statuss 
Pārgaujas novada pašvaldības 
noteiktajā kārtībā un kura krīzes 
situācijā nespēj segt izdevumus 
par personu apliecinoša doku-
menta izsniegšanu, un personu 
apliecinoša dokumenta neesa-
mības dēļ persona nevar realizēt 
savas pamatvajadzības. 

31. Pabalstu noteikumu 30. 
punktā  minētajai personai pie-
šķir vienu reizi piecos gados:

31.1. personu apliecinoša do
kumenta pirmreizējai saņem-
šanai, sasniedzot 15 gadu ve
cumu;
31.2. ja iepriekšējais personu 
apliecinošais dokuments ir 
zudis un personu apliecinoša 
dokumenta turētājs rakstiski 
ir ziņojis par dokumenta zu
dumu Personu apliecinošu 
dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā;
31.3. iepriekšējais personu 
apliecinošais dokuments ir 
kļuvis lietošanai nederīgs.
32. Pabalsta apmērs ir nor-

matīvajos aktos noteiktās valsts 
nodevas par attiecīgā veida per-
sonu apliecinoša dokumenta 
izsniegšanu minimālajā apmērā.

33. Personai piešķirto pabal-
stu pārskaita uz Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes izziņā 
par dokumentu iesniegšanu per
sonu apliecinoša dokumenta 
izsniegšanai norādīto Valsts 
kases kontu.

VIII. Pabalsts atsevišķas 
situācijas risināšanai

34. Pabalsts tiek piešķirts 

trūcīgām un maznodrošinātām 
personām (ģimenei) atsevišķu 
situāciju risināšanai, 50% no val-
stī noteiktās minimālās mēnešal-
gas.

35. Dienestam ir tiesības lemt 
par sociālās palīdzības nepiecie-
šamību ģimenei (personai) īpašu 
dzīves grūtību pārvarēšanai vai 
mazināšanai situācijā, kad objek-
tīvu apstākļu dēļ ģimene (per-
sona) daļēji vai pilnībā nevar 
īstenot savas pamatvajadzības. 

36. Pabalstu piešķir, ja netiek 
pieprasīts cita veida pabalsts. 

IX. Brīvpusdienas
37. Neizvērtējot ģimenes 

materiālo stāvokli, brīvpusdie-
nas 100 % apmērā piešķir visiem 
Pārgaujas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu 5/6 gadīgiem 
izglītojamiem un vispārizglīto-
jošo skolu skolēniem, kuri nav 
valsts apgādībā.

38. Brīvpusdienu maksa par 
viena izglītojamā ēdināšanu 
dienā tiek noteikta ņemot vērā 
attiecīgajā izglītības iestādē eso-
šās ēdināšanas izmaksas vienam 
bērnam dienā. 

39. Brīvpusdienām piešķirtie 
līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpo-
jumu sniedzējiem, kas nodrošina 
ēdināšanu katrā konkrētā izglītī-
bas iestādē, saskaņā ar norēķinu 
dokumentiem.

X. Sociālā dienesta lēmuma 
apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

40. Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Pārgaujas 
novada domē. 

41. Pārgaujas novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. 

XI. Noslēguma jautājumi
42. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis.”

43. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē 
28.11.2013. saistošie noteikumi 
Nr. 28 “Par materiālo pabalstu 
Pārgaujas novadā”. 

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 10 
“Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10

Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Lai nodrošinātu noteikumu atbilstību pašreizējam un plānotajam tiesiskajam 
regulējumam normatīvajos aktos ir nepieciešams precizēt Pārgaujas novada pašvaldības 
domes 23.07.2015. izdotos saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Pārgaujas novada 
domes Saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā”. 
Ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tad 
atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumu’’ 140. punktam, ir jāsagatavo jauns noteikumu projekts.

Turpinājums 6.lpp.

https://likumi.lv/ta/id/243484-personu-apliecinosu-dokumentu-likums
https://likumi.lv/ta/id/243484-personu-apliecinosu-dokumentu-likums


6

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada domes 19.10.2017. sēdes 
lēmumu Nr. 185 (protokols Nr. 
13, 20. §).

Izdoti saskaņā ar  Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 33. panta otro daļu.

1. Saistošie noteikumi (turp-
māk – noteikumi) nosaka ienā-
kumu un materiālā stāvokļa 
līmeni, kuru nepārsniedzot 
ģimene, kas sastāv no laulāta-
jiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, vai atse-
višķi dzīvojoša persona (turp-
māk – ģimene (persona)), un 
kuras dzīvesvieta deklarēta Pār-

gaujas novada administratīvajā 
teritorijā, tiek atzīta par trūcīgu, 
kā arī kārtību, kādā novērtējami 
ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis.

2. Novērtējot ģimenes (perso-
nas) atbilstību trūcīgās ģimenes 
(personas) statusam, par īpa-
šumu   šo noteikumu izpratnē 
nav uzskatāms iesniedzēja vai 
tā ģimenes locekļa īpašumā eso-
šais:

 2.1. lauksaimniecībā izman-
tojama zeme un mežs, kuru 
kopējā platība nepārsniedz 
5 ha vai kadastrālā vērtība 
nepārsniedz 4270 EUR (četri 
tūkstoši divi simti septiņdes-
mit euro);

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.11  “Par trūcīgas ģimenes( personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Jaunus saistošos noteikumus par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā nepieciešams izdot, pamatojoties uz grozījumiem Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus 
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu nekā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, savukārt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punkts deleģē pašvaldībai tiesības noteikt ikmēneša kredītmaksājuma 
apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus, 19.4.apakšpunkts deleģē pašvaldībai tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot personas materiālo stāvokli.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa deleģē pašvaldībai tiesības noteikt ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, lai 
persona tiktu atzīta par maznodrošinātu. 
 Pārgaujas novada dome 2015.gada 15. oktobrī izdevusi saistošos noteikumus Nr.15 „Par nevērtējamo kustamo un nekustamo īpašumu, nosakot trūcīgas 
ģimenes (personas) statusu’”, savukārt, ņemot vērā to, ka  pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) 
atzīšanai par trūcīgu nekā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, Sociālais dienests konstatējis, ka ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā pašvaldības 
Sociālais dienests nosaka trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
 Ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tad atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.1 08 
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu’’ 140.punktam, ir jāsagatavo jauns noteikumu projekts.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu, kā arī likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu. 
 Izstrādātais saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona,  Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā tiek atzīta par 
trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 
Saistošo noteikumu projektā ir uzskaitīts īpašums, kāds, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, šo noteikumu izpratnē 
nav uzskatāms iesniedzēja vai tā ģimenes locekļa īpašumu, kā arī noteikti kritēriji trūcīgas personas statusa piešķiršanai uz trīs vai sešiem mēnešiem. Tiek 
noteikts ienākumu līmenis un tam atbilstošais ģimenes sastāvs, lai ģimene (persona) tiktu atzīta par trūcīgu.
Saistošo noteikumu projektā ir noteikts kredītmaksājuma par vienīgā mājokļa iegādi apmērs, par kuru sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot 
vidējos ienākumus. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai 
nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmēj darbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultā cijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā:
www.pargaujasnovads.lv.

2.2. viena automašīna vai 
divas automašīnas, ja ģimenē 
ir bērni vai persona ar invali-
ditāti, viens motocikls, viens 
motorollers vai mopēds, viens 
velosipēds katram ģimenes 
loceklim, viens traktors ar 
jaudu līdz 82 ZS un viena 
traktortehnikas piekabe, ko 
ģimene (persona) izmanto 
lauksaimniecības produktu 
ražošanai ģimenes (personas) 
patēriņam, katrs no trans-
portlīdzekļiem ir reģistrēts 
vismaz 12 mēnešus pirms 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusa pieprasīšanas;
2.3. viens nekustamais īpa-
šums vai tā daļa, kas pieder 

trūcīgai ģimenei (personai) 
vai kādam no viņa ģimenes 
locekļiem, un kur dzīvo un 
ir deklarēti ģimenes locekļu 
bērni, mazbērni, vecāki vai 
vecvecāki, kuriem nepieder 
cits nekustamais īpašums;
2.4. ar dzīvojamo māju funk-
cionāli saistītas palīgēkas, kas 
ir ģimenes (personas) īpa-
šumā un netiek izmantotas 
saimnieciskai darbībai. 
3. Aprēķinot ģimenes (perso-

nas) ienākumus trūcīgas ģime-
nes (personas) statusa saņemša-
nai, ienākumu summu samazina 
par 128.06 EURO, ja ģimene (per-
sona) veic kredīta maksājumu 
par vienīgo iegādāto mājokli, 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11

Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Pārgaujas novadā

kurā faktiski dzīvo un kurā ir 
deklarēta dzīvesvieta, bet ne vai-
rāk par veikto ikmēneša kredīta 
maksājumu, iesniedzot sociālajā 
dienestā kredīta apmaksu pierā-
došus dokumentus. 

4. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas bezmaksas izdevumā “Pār-
gaujas novada vēstis’’.

5.  Ar šo Noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Pār-
gaujas novada pašvaldības 2015. 
gada 15. oktobra saistošie notei-
kumi Nr. 15 „Par nevērtējamo 
kustamo un nekustamo īpašumu, 
nosakot trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu’’.

Domes priekšsēdētājs
 Hardijs VENTS  

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi „ Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka materiālās palīdzības 
veidus Pārgaujas novadā, palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību 
un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos 
minētos materiālās palīdzības pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi materiālās palīdzības 
pabalstu veidi: 
vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts; 
vienreizējs pabalsts apbedīšanai; 
svētku pabalsts 80,85,90,95,100 gadu jubilejā un katra gada 
jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas; 
pabalsts politiski represētajām un ČAES dalībniekiem; 
vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma 
vietas pēc soda izciešanas; 
pabalsts personas apliecinošu dokumentu nokārtošanai;
pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai;
brīvpusdienas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz 
pašvaldības budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai 
nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu 
saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība veidot jaunas 
amata vietas. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 
vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas.
Ņemtas vērā Pārgaujas novada iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās, 
materiālās palīdzības, izvērtējot Sociālā dienesta ikdienas 
saskarsmi ar klientiem.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma 
raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv.

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 10  “Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”
Turpinājums no 5. lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Pārgaujas novadā

APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas 
novada pašvaldības 23.11.2017.  
domes sēdes lēmumu Nr. 208, 
protokols Nr.14,21.§

 Precizēti ar  Pārgaujas novada 
domes lēmumu Nr.225 (proto-
kols Nr.16, 11.§)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības  pakalpojumu likuma 
6.panta  ceturto un piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi  
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk  Noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgā-
des tīkli vai kanalizācijas tīkli 
un būves tiek pievienotas cen-
tralizētajai ūdensapgādes sis-
tēmai vai centralizētajai kana-
lizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites 
mēraparāta mezgla izbūvei; 
1.2. centralizētās ūdensapgā-
des sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aiz-
sardzības prasības, tai skaitā, 
prasības notekūdeņu nova-
dīšanai centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā, brīvkrānu un 
ugunsdzēsības ierīču lietoša-
nas un aizsardzības prasības; 
1.3.sabiedriskā ūdenssaim-
niecības pakalpojuma līgumā 
ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozī-
šanas un izbeigšanas kārtību; 
1.4. administratīvo atbildību 
par šo noteikumu pārkāpšanu. 
2. Noteikumos ietvertie ter-

mini lietoti Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un saistīto 
normatīvo aktu izpratnē. 

3. Lietoto terminu skaidro-
jums: 

3.1. Lietotājs — nekustamā 
īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašumu mājā — visi dzī-
vokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida 
sabiedriskos ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumus, pamatojo-
ties uz noslēgtu Pakalpojuma 
līgumu; 
3.2. Pakalpojuma līgums – 
sabiedriskā ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma līgums starp 
Lietotāju un Pakalpojumu 
sniedzēju par noteikta veida 
sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanas, 
lietošanas, uzskaites un norē-
ķinu kārtību, kā arī abu pušu 
tiesībām, pienākumiem un 
atbildības robežām; 
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu 
akts – Pakalpojumu sniedzēja 
un Lietotāja parakstīts akts, 
kurā norādītas robežas, kādās 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus apkalpos katra Pakal-
pojuma līguma puse (pusēm 
vienojoties, tās var būt arī 
ārpus sabiedriskā pakalpo-
juma sniegšanas piederības 
robežas);  
3.4. Ūdens patēriņa norma 
komercuzskaitei  ūdens patē-

riņa norma vienam iedzīvo-
tājam (kubikmetri mēnesī), 
ūdens patēriņa normas lauk-
saimniecības dzīvniekiem 
un ūdens patēriņa normas 
laistīšanai vasaras periodā  
atbilstoši noteikumu 2.pieliku-
mam. 
4. Noteikumu mērķis ir 

noteikt sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu (turpmāk 
– ūdenssaimniecības pakalpo-
jumi) sniegšanas un lietošanas 
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un 
nodrošinātu Lietotājus ar nepār-
trauktiem pakalpojumiem, uzla-
botu vides situāciju Pārgaujas 
novadā un dabas resursu racio-
nālu izmantošanu. 

5. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskajām un juridiskajām per-
sonām Pārgaujas novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 

6. Šie noteikumi neattiecas 
uz lietus notekūdeņu novadī-
šanu kanalizācijas sistēmā un uz 
decentralizētajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem. 

II. Kārtība, kādā ūdensap-
gādes vai kanalizācijas tīkli vai 
būves tiek pievienotas  cen-
tralizētajai ūdensapgādes un 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centrali-
zētajai ūdensapgādes sistēmai 
un centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai nosaka Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likums, 
saistītie Ministru kabineta notei-
kumi un šie noteikumi. 

8. Tehnisko noteikumu sa
ņemšanai nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs iesniedz 
Pakalpojumu sniedzējam: 

8.1. aizpildītu tehnisko notei-
kumu saņemšanas iesnieguma 
veidlapu; 
8.2. papildus normatīvajos 
aktos noteiktajam pievieno 
ne kustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu perso-
nas datu apstrādei un pastāvī-
gai uzglabāšanai, kas ietverti 
tehnisko noteikumu pieprasī-
jumā. 
9. Ja nekustamā īpašuma īpaš-

niekam vai valdītājam, pieprasot 
tehniskos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpojumu snie-
dzēja sniegtajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, Pakal-
pojumu sniedzējs var atteikt 
izsniegt tehniskos noteikumus 
līdz minēto parādu saistību 
nokārtošanai. 

10. Tehnisko noteikumu derī-
guma termiņš ir 2 (divi) gadi. 

11. Nekustamā īpašuma pie-
slēgšana centralizētās ūdensap-
gādes sistēmai un centralizētās 
kanalizācijas sistēmai ir obligāta 
zemes gabalam jaunbūves būv-
niecības vai būves pārbūves gadī-

jumā, ja piegulstošajā ielā atro-
das centralizētās ūdensapgādes 
un centralizētās kanalizācijas 
tīkli, un pašvaldības teritorijas 
plānojumā attiecīgā teritorija ir 
noteikta kā apbūves teritorija, 
kur ir ierīkojamas centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas. 

12. Ja ūdens padeve ēkā 
paredzēta no divām neatkarī-
gām ārējās ūdensapgādes sis-
tēmām (piemēram: no vietējās 
akas vai urbuma un centralizē-
tās ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošana nav pieļaujama. 

13. Sanitāri tehniskās ierīces 
(piemēram: traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novie-
totas zemāk par tuvākās ska-
takas vāka līmeni (piemēram 
pagrabos), jāpievieno atsevišķai 
kanalizācijas sistēmai, izolēti no 
augstāk izvietoto telpu kanalizā-
cijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi. 
Lietotājs nodrošina sistēmu pret 
pretēja virziena plūsmu. 

14. Pēc ievada un/vai izvada 
izbūves pabeigšanas nekustamā 
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz visu infor-
māciju, kas norādīta Pakalpo-
juma sniedzēja izsniegtajos teh-
niskajos noteikumos. 

15. Pēc nekustamā īpašuma 
izvada izbūves līdz centralizēta-
jam kanalizācijas tīklam, nekus-
tamā īpašnieka vai valdītāja pie-
nākums ir likvidēt viņa īpašumā 
esošās būves un sistēmas, kuras 
tika izmantotas nekustamajā 
īpašumā radīto komunālo notek-
ūdeņu uzkrāšanai un var radīt 
kaitējumu videi. 

16. Ja ūdensvada ievadu vai 
kanalizācijas izvadu centralizē-
tajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai nav iespējams pievienot 
tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
kā blakuslietotājam pievadu pie-
vienot pie cita Lietotāja ūdensap-
gādes (aiz komercuzskaites 
mēraparāta mezgla) un kanali-
zācijas cauruļvadiem, tai skaitā 
šķērsojot cita īpašnieka nekus-
tamo īpašumu, ja šāda pievieno-
šana ir rakstveidā saskaņota ar 
zemes īpašnieku un Lietotāju, un 
šāda pievienošana nepasliktina 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma saņemšanu citiem 
Lietotājiem. Šādā gadījumā ir 
jābūt saskaņotam tīklu apkalpo-
šanas robežu aktam un noslēg-
tam līgumam starp blakuslieto-
tāju un Lietotāju. 

17. Ja nav iespējams komer-
cuzskaites mēraparāta mez-
glu izbūvēt normatīvajos aktos 
noteiktajā vietā, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut to 
izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktajā vietā.  

18. Pēc komercuzskaites 
mēraparāta mezgla izbūves, 

Pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
verificētu komercuzskaites mēr
aparātu, kas ir Pakalpojumu 
sniedzēja īpašums. 

19. Lietotājs atlīdzina Pakal-
pojumu sniedzējam izdevumus 
komercuzskaites mēraparāta 
zādzības vai bojāšanas gadījumā, 
pēc to faktiskiem apmēriem, kas 
saistīti ar jauna komercuzskaites 
mēraparāta iegādi un uzstādī-
šanu, izņemot gadījumus, kad 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla atrašanās vieta ir ārpus 
Lietotāja atbildības robežas. 

III. Centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas un centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmu piederība un 
uzturēšana

20. Pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā vai valdījumā ir: 

20.1. maģistrālie un sadalošie 
ūdensvada tīkli; 
20.2. ūdens ieguves urbumi, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, 
ūdens spiedienu paaugstino-
šas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, 
rezervuāri; 
20.3. maģistrālie un sadalošie 
kanalizācijas tīkli; 
20.4. notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spied
vadi, pašteces kanalizācijas 
tīkli; 
20.5. iepriekš minētajos apakš-
punktos minēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklos esošās 
skatakas, kontrolakas, cauruļ-
vadu armatūra, hidranti un 
hidrantu  plāksnītes; 
20.6. komercuzskaites mēra-
parāti; 
20.7. par Pakalpojumu snie-
dzēja finanšu līdzekļiem izbū-
vēti ūdensvada pievadu un 
kanalizācijas izvadu atzari no 
sadalošajiem tīkliem līdz pie-
derības robežai. 
21. Pakalpojumu sniedzēja 

apkalpes zonā var būt ūdensvada 
un kanalizācijas infrastruktūras 
daļas, kuras nav Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, 
bet kuras tam ir nodotas pakal-
pojuma sniegšanai, un noteik-
tas Pakalpojumu lietotāja un 
Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā 
līgumā vai līgumā par sabied-
risko pakalpojumu sniegšanu 
ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas 
saistīti ar šīs infrastruktūras 
apkalpošanu, nav uzskatāmi 
par sabiedriskajiem ūdens
saimniecības pakalpoju miem, un 
to maksai ir jābūt no teiktai attie-
cīgajā līgumā, ja tāda paredzēta. 

22. Lai Pakalpojumu snie-
dzējs varētu veikt centralizētās 
ūdensapgādes vai centralizētās 
kanalizācijas sistēmas apkopi vai 
remontu, kas atrodas citu juri-
disko vai fizisko personu nekus-

tamā īpašuma teritorijā, Pakal-
pojuma sniedzējs vismaz divas 
nedēļas iepriekš rakstveidā brī-
dina nekustamā īpašuma īpaš-
nieku vai valdītāju.  

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu 
sniedzējs konstatē centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma 
ris kus, tas var nekavējoties at 
slēgt Lietotāja ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu no cen 
tra  lizētās ūdensapgādes un ka 
nalizā cijas sistēmas. 

3.2. Prasības notekūdeņu 
no vadīšanai centralizētajā 
ka na lizācijas sistēmā

24. Centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā ir atļauts novadīt 
notekūdeņus: 

24.1. kuri nekaitē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, 
to ekspluatācijas mūžu; 
24.2. kuri nav bīstami centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apkalpojošā personāla 
veselībai; 
24.3. kurus kopā ar sadzī-
ves notekūdeņiem var attīrīt 
Pakalpojumu sniedzēja notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtās, 
ievērojot Pakalpojumu snie-
dzējam izsniegtās piesārņo-
jošās darbības atļaujas pra-
sības un izsniegtos tehniskos 
noteikumus, kā arī attīrīšanas 
iekārtu tehnoloģiskos para-
metrus; 
24.4. kuri nesatur vielas, kuras 
piesārņo kanalizācijas cau-
ruļvadus vai nogulsnējas uz 
kanalizācijas skataku sienām 
(piemēram – tauki); 
24.5. kuru sastāvā piesār-
ņojošo vielu koncentrācijas 
nepārsniedz 1. pielikumā no   
teiktās maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas un Pakalpo-
juma līgumā noteiktos pieņe-
mamo notekūdeņu apjomu 
ražošanas notekūdeņiem. 
25. Ja Lietotāja novadāmo 

notekūdeņu piesārņojums pār-
sniedz 1. pielikumā maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas, tad 
Lietotāja notekūdeņiem, pirms to 
novadīšanas centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem 
vietējās attīrīšanas iekārtās tādā 
pakāpē, ka netiek pārsniegtas 
piesārņojošo vielu maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas, kas 
norādītas 1. pielikumā. 

26. Lietotāja pienākums ir 
nekavējoties ziņot Pakalpojumu 
sniedzējam par paaugstināta 
piesārņojuma rašanos novadā-
majos notekūdeņos tehnoloģisku 
avāriju gadījumā, kā arī ziņot par 
atklātiem bojājumiem centrali-
zētajā ūdensapgādes vai centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā. 

Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

27. Gadījumos, ja noteikumu 
26.punktā minētais piesārņo-
jums tiek konstatēts iepludinā-
tajos notekūdeņos centralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā un to 
pieņemšanas nosacījumi nav 
noteikti Pakalpojuma līgumā ar 
Pakalpojumu sniedzēju, un tas 
var izraisīt vai izraisa avāriju 
centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā vai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbības traucējumus, 
tad Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības pārtraukt notekūdeņu 
pieņemšanu bez brīdinājuma. 

28. Pakalpojumu sniedzē-
jam ir tiesības veikt paraugu 
noņemšanu un ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu apsekošanu 
Lietotāja nekustamajā īpašumā 
Pakalpojumu līgumā u.c. norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Lietotājam nav tiesību aizliegt 
paraugu noņemšanu.  

29. Centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā ir aizliegts novadīt 
notekūdeņus, kuri satur: 

29.1. prioritārās vielas, kuras 
atzītas par ūdens videi īpaši 
bīstamām un kuru emisiju un 
noplūdi nepieciešams novērst 
līdz normatīvajos aktos noteik-
tajam laikam; 
29.2. degošus piemaisījumus 
un izšķīdinātas gāzveida vie-
las, kuras var veicināt uzlies-
mojošu maisījumu rašanos 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā; 
29.3. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka vese-
lībai bīstamu gāzu (sērūdeņ-
raža oglekļa oksīda, zilskābes, 
sēr oglekļa u.c.) izdalīšanos; 
29.4. radioaktīvas vielas; 
29.5. cietus priekšmetus, tek-
stilizstrādājumus, smiltis, 
grunti, eļļas, taukus un citas 
vielas, kas var veicināt centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu; 
29.6. nesasmalcinātus pārtikas 
un ražošanas atkritumus, kon-
centrētus šķīdumus, atslāņa 
un krāsvielu šķīdumus, kas 
radušies, skalojot cisternas, 
kublus un tml. 

3.3. Prasības centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmu ekspluatācijai un 
aizsardzībai

30. Jebkurai personai ir aiz-
liegts: 

30.1. centralizētās kanalizāci-
jas tīklu skatakās izliet aseni-
zācijas un citus notekūdeņus, 
novadīt nokrišņu un grunts-
ūdeņus, kā arī izmest cietos 
atkritumus vai citus priekšme-
tus; 
30.2. nepiederošām personām 
veikt jebkādas darbības Pakal-
pojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā esošajās centralizē-
tās ūdensapgādes un centra-
lizētās kanalizācijas sistēmās; 

30.3. nepiederošām personām, 
kurām nav izsniegta Pakal-
pojumu sniedzēja atļauja, 
atvērt un nocelt centralizētās 
ūdensapgādes un centralizē-
tās kanalizācijas tīklu skataku 
vākus; 
30.4. pirms komercuzskaites 
mēraparāta atstāt atvērtus 
iekšējās ūdensapgādes tīkla 
krānus, lai novērstu ūdensap-
gādes cauruļvada aizsalšanu, 
izņemot, ja ir saskaņojums par 
tādu rīcību ar Pakalpojumu 
sniedzēju; 
30.5. bojāt centralizētās 
ūdens apgādes sistēmas un 
centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas infrastruktūru un aprī-
kojumu, bojāt ugunsdzēsības 
hidrantu un citu iekārtu infor-
matīvās plāksnītes; 
30.6. novietot automašīnas un 
cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus 
uz atbilstoši apzīmētām hid-
rantu akām. 
31. Nekustamā īpašuma īpaš-

nieks vai valdītājs nedrīkst kavēt 
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras 
un skataku izvietojuma norādi 
izvietošanu uz ēku sienām vai 
žogiem. 

32. Ja Lietotāja ūdensapgādes 
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, 
kanalizācijas sistēmā nav her-
mētiski aizvērtas revīzijas (ēkas 
iekšējā kanalizācijas sistēmā 
ierīkota speciāla lūka, iespējai 
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti 
Lietotāja ēkas iekšējie ūdensap-
gādes vai kanalizācijas tīkli, vai 
netiek ievērotas šo noteikumu 
un būvnormatīvu prasības, Lie-
totājs ir atbildīgs par iespēja-
mām sekām. 

33. No decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā 
tikai Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās, speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietās, 
pamatojoties uz noslēgtu līgumu 
par šiem pakalpojumiem. 

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, 
to lietošanas un aizsardzības 
prasības

34. Ja Lietotāja komercuzskai-
tes mēraparāta mezglā ir apvad-
līnija, kas nodrošina ugunsdzē-
sības iekšējā ūdensvada un/
vai Lietotāja teritorijā esošo 
hidrantu darbību, Pakalpojumu 
sniedzējs noplombē apvadlīni-
jas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un 
sastāda plombēšanas aktu. Lie-
totājs ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabā-
šanu. 

35. Noņemt noteikumu 34. 
punktā minēto plombu no 
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst 
tikai dzēšot ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības dienestam vei-
cot ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi. Lietotājam 24 stundu 
laikā jāpaziņo Pakalpojumu snie-

dzējam par notikušo ugunsgrēku 
vai ugunsdzēsības sistēmas pār-
baudi un jāizsauc Pakalpojumu 
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa 
noplombēšanai. 

36. Lietot ūdeni no ugunsdzē-
sības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un Pakal-
pojumu sniedzēja vajadzībām. 

37. Pakalpojumu sniedzējs 
atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsī-
bas hidrantiem, ja par izlietoto 
ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, 
vai pamatojoties uz Pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu. 

3.5.  Brīvkrānu izmantoša-
nas kārtība

 38. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs likvidēt ūdens brīv-
krānus vietās, kur nekustamā 
īpašuma īpašniekiem ir nodro-
šināta iespēja izbūvēt ūdensvada 
ievadu un saņemt centralizētus 
ūdensapgādes pakalpojumus. 

39. Lai izmantotu ūdens 
brīvkrānus ūdenssaimniecības 
pa kalpojumu nodrošināšanai ne
kustamajā īpašumā, Lietotājam 
ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums 
ar Pakalpojumu sniedzēju. 

40. Gadījumos, ja tiek konsta-
tēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam vai policijai. 

41. Lietotājam, kam ir no
slēgts līgums ar Pakalpojumu 
snie dzēju par ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu nodrošināša
 nu nekustamajam īpašumam, 
izmantojot ūdens brīvkrānu, 
patērēto ūdens daudzumu no 
brīvkrāna nosaka pēc komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem. 

IV. Sabiedriskā ūdenssaim-
niecības pakalpojuma līgumā 
ietveramie noteikumi, līguma 
slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma 
slēgšana un tajā ietveramie 
noteikumi

42.  Pakalpojuma līgumu ar 
Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

42.1. nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs; 
42.2. dzīvojamās mājās, kas 
ir sadalītas dzīvokļu īpašumos 
 dzīvojamās mājas pārvald-
nieks vai dzīvokļu īpašnieku 
kopības pilnvarotā persona, 
attiecīgās dzīvojamās mājas 
īpašnieka vārdā, ja tas pare-
dzēts dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas uzdevumā vai 
dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumā, vai pašvaldības piln-
varots pārvaldnieks, gadīju-
mos, kad dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības nav 
pārņemtas no pašvaldības; 
42.3. dzīvojamās mājās, kas 
nav sadalītas dzīvokļu īpa-
šumos – dzīvojamās mājas 
īpašnieks (kopīpašnieki) vai 

kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnva-
rots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu, vai neuzdotās lie-
tvedības ietvaros; 
42.4. nedzīvojamo ēku gadī-
jumos  visi kopīpašnieki vai 
kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnva-
rots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu; 
42.5. persona, kas veic būv-
darbus nekustamajā īpašumā 
un izmanto sabiedriskos 
ūdens saimniecības pakalpoju-
mus būvniecības laikā; 
43. Pakalpojuma līguma saga-

tavošanai, Pakalpojuma līguma 
slēdzējs iesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam iesniegumu, norādot 
līguma slēgšanai nepieciešamās 
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās 
ziņas un pievienojot sekojošo: 

43.1. dokumentu, kas aplie-
cina nekustamā īpašuma 
piederību, ja ir attiecināms 
uz attiecīgo Pakalpojuma lie-
totāju (zemesgrāmatas akts, 
pirkšanas un pārdošanas 
līgums, maiņas līgums, dāvi-
nājuma līgums vai cits doku-
ments, kas apliecina, ka īpa-
šuma tiesības no atsavinātāja 
pāriet ieguvējam, vai spēkā 
stājies tiesas spriedums, man-
tojuma apliecība u.c.); 
43.2. informāciju par nekus-
tamā īpašuma lietošanas 
veidu; 
43.3. dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas līgumu vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu par 
Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
43.4. ja Pakalpojuma līgumu 
paraksta pilnvarota fiziska 
persona un šis pilnvarojums 
neizriet no likuma – doku-
mentu, kas apliecina šīs fizis-
kās personas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu; 
43.5. tehnisko informāciju 
(izpildmērījumu vai shēmu) 
par vietējo ūdens ieguves vietu 
un/vai notekūdeņu decentra-
lizēto savākšanas sistēmu, ja 
Pakalpojuma līguma slēdzē-
jam tādas ir; 
43.6. dzīvojamās mājas īpaš-
nieka (daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā mājā dzīvokļu īpašnieku 
kopības) lēmumu gadījumā, 
ja dzīvojamās mājas īpaš-
nieks (daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā mājā dzīvokļu īpašnieku 
kopība) ir nolēmis nodibināt 
tiešo maksājumu sistēmu par 
saņemtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem. 
44. Pakalpojumu sniedzējs 

ir tiesīgs, ja tas nepieciešams 
Pakalpojuma līguma noslēgša-
nai, apsekot Pakalpojumu lieto-
tāja iekšējos un ārējos ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklus, 
lai pārliecinātos, ka iesniegtā 
informācija ir patiesa, atbilstoša 
faktiskai situācijai un tā ir pie-
tiekama Pakalpojuma līguma 

noslēgšanai. 
45. Lietotājs pirms Pakal-

pojuma līguma noslēgšanas 
informē Pakalpojumu sniedzēju, 
ja tas tehnoloģiskajos procesos 
izmanto vai ja ražošanas tehno-
loģiskajā procesā rodas normatī-
vajos aktos definētās prioritārās 
vai bīstamās vielas vai to gru-
pas, par kurām sniegta detali-
zēta informācija iesniegumā, lai 
saņemtu atļauju piesārņojošās 
darbības veikšanai, un kuras 
var tikt novadītas centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā. 

46. Ja Pakalpojuma līguma slē-
dzējs, pārņemot nekustamo īpa-
šumu, nav pieaicinājis Pakalpo-
juma sniedzēju komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanai 
vai nevar uzrādīt komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu fiksēša-
nas dokumentu (piemēram, rādī-
jumu nodošanaspieņemšanas 
aktu), Pakalpojuma līguma slē-
dzējam norēķini par ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem jāsāk ar 
Pakalpojumu sniedzēja pēdējo 
konkrētajā īpašumā uzskaitīto 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumu. 

47. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanu pēc 
Pakalpojuma līguma noslēgša-
nas ar Lietotāju. 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūru, 
nosūtot Pakalpojuma līguma slē-
dzējam rakstveida paziņojumu, 
ja Pakalpojuma līguma slēdzējs: 

48.1. 1 (viena) mēneša laikā 
no Pakalpojumu sniedzēja pie-
prasījuma nav iesniedzis pie-
prasītos dokumentus un infor-
māciju atbilstoši prasībām; 
48.2. nav veicis vai nav vieno-
jies ar Pakalpojumu sniedzēju 
par komercuzskaites mērapa-
rāta mezgla izbūvi; 
48.3. nav nodrošinājis, ka 
ūdensapgādes ievada un/vai 
kana lizācijas izvada tehniskais 
stāvoklis atbilst ekspluatācijas 
prasībām. 
49. Pakalpojuma līgums tiek 

sagatavots 30 kalendāra dienu 
laikā no visu dokumentu iesnieg-
šanas. Minētais termiņš tiek 
skaitīts no dienas, kad Pakalpo-
jumu sniedzējs ir saņēmis no 
Pakalpojuma līguma slēdzēja 
visus nepieciešamos dokumen-
tus Pakalpojuma līguma noslēg-
šanas procedūras pabeigšanai. 

50. Pakalpojuma līgumā papil-
dus citos normatīvajos aktos 
noteiktajam iekļaujamas vismaz 
šādas ziņas un nosacījumi: 

51.1. informācija par līdzē-
jiem; 
51.2. sniegtā ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma veids un 
izmantošanas mērķis; 
51.3. adrese, kurā pakalpo-
jums tiek sniegts; 

Turpinājums 9. lpp.
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51.4. Pakalpojuma līguma un 
pakalpojuma sniegšanas sāku  
ma datums (ja tie nesakrīt); 
51.5. maksa par sniegto 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu/iem; 
51.6. pakalpojumu uzskaites 
kārtība; 
51.7. līgumsods vai samaksas 
nokavējuma procenti. 
51. Pakalpojuma līgumam 

pievienojams Pakalpojumu snie-
dzēja sagatavots Tīklu apkal-
pošanas robežu akts, kurā, ja 
nepieciešams, tiek norādītas arī 
notekūdeņu paraugu ņemša-
nas vietas (kontrolakas). Akts 
ir neatņemama Pakalpojumu 
līguma sastāvdaļa. 

52. Iebildumi par Pakalpo-
jumu sniedzēja izrakstīto rēķinu 
Lietotājam jāiesniedz rakstiskā 
veidā 30 kalendāra dienu laikā 
no rēķina saņemšanas dienas. 
Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no 
rēķina samaksas pilnā apmērā 
Pakalpojuma līgumā noteiktajā 
termiņā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
veic korekcijas, izrakstot rēķinu 
par nākamo norēķinu periodu. 

53. Pakalpojuma līguma 
noteikumu izpildes kontrolei 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pārbaudīt Lietotāja īpašumā eso-
šās iekšējās un ārējās ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmas 
un to darbību. Pakalpojumu 
sniedzējs par to informē Lie-
totāju, kurš nav tiesīgs aizliegt 
Pakalpojumu sniedzējam veikt 
inženierkomunikāciju pārbaudi. 
Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
tiek konstatēti pārkāpumi Pakal-
pojuma līguma noteikumos, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pārtraukt pakalpojuma snieg-
šanu līdz brīdim, kad Lietotājs 
ir novērsis konstatētos pārkā-
pumus vai vienojies ar Pakalpo-
jumu sniedzēju par pārkāpumu 
novēršanas kārtību un termi-
ņiem. 

54. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs veikt Lietotāja iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nola-
sot faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par Lie-
totājam sniegto ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu daudzumu un, 
ja tiek konstatēta neatbilstība 
Lietotāja iesniegtajiem datiem, 
Pakalpojumu sniedzējs veic pār-
rēķinu, un Lietotājs veic samaksu 
atbilstoši faktiskajiem rādīju-
miem. 

55. Ja personai ir parāds 
par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem, ko tā saņem no Pakal-
pojumu sniedzēja tās īpašumā 
vai valdījumā esošajos nekusta-
majos īpašumos un šī persona 
vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju 
noslēgt līgumu par pakalpo-
jumu saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pieprasīt Civillikumā paredzētu 

Nr. 
p.k. Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija vidēji 

diennaktī (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350

4. Kopējais fosfors 23

5. Kopējais slāpeklis 80

1. pielikums. Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
  

saistību izpildes nodrošinā-
jumu (drošības naudas iemaksu 
u.tml.) vai atteikties slēgt jauno 
Pakalpojuma līgumu, kamēr šī 
persona nav nokārtojusi parā-
dus vai nav noslēgusi ar Pakal-
pojumu sniedzēju vienošanos 
par minēto parādu nokārtošanas 
kārtību. 

56. Sniegto ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu apjoma kon-
trolei Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs uzstādīt kontrolmērapa-
rātus, rakstiski paziņojot par to 
Lietotājam vai, ja kontrolmēra-
parāts tiek uzstādīts Lietotāja 
atbildības robežās, saskaņojot 
ar Lietotāju. Lietotājs nav tiesīgs 
traucēt Pakalpojumu sniedzējam 
veikt kontrolmērījumus. 

57. Pakalpojumu snie-
dzējs nosaka kontroles mērī-
jumu periodu. Ja starpība starp 
patērētā ūdens daudzumu pēc 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem un kontroles mēra-
parāta rādījumiem ir lielāka par 
20%, turpmākos norēķinus, bet 
ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, 
veic pēc kontroles mēraparāta. 
Minētajā laika periodā Pakalpo-
jumu sniedzējs un Pakalpojumu 
lietotājs vienojas par patērētā 
ūdens daudzuma uzskaites turp-
māko kārtību un izdara grozīju-
mus Pakalpojuma līgumā, ja tas 
nepieciešams.  

4.2. Pakalpojuma līguma 
grozīšanas kārtība

58. Pakalpojuma līgumu var 
grozīt, abām pusēm par to raks-
tiski vienojoties. 

59. Normatīvo aktu izmaiņu 
gadījumā, kas būtiski groza 
Pakalpojuma līguma noteiku-
mus, Pakalpojuma līguma notei-
kumi tiek piemēroti un izpildīti 
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 
normatīvā akta regulējumu. 

60. Gadījumā, ja ir veikti būv-
darbi, kas izmaina Pakalpojuma 
līgumā iekļauto Tīklu apkalpo-
šanas robežu aktu, Pakalpojumu 
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu 
apkalpošanas robežu aktu un tā 
oriģināleksemplāru nosūta Lie-
totājam. Aktuālais Tīklu apkal-
pošanas robežu akts stājas spēkā 
30 kalendāra dienu laikā, skaitot 
no tā nosūtīšanas dienas Lietotā-
jam. 

4.3. Pakalpojuma līguma 
izbeigšanas kārtība

61. Pakalpojuma līgums ir 
spēkā līdz brīdim, kad: 

61.1. puses Pakalpojuma 
līgu mu izbeidz savstarpēji vie-
nojoties; 
61.2. Pakalpojuma līgums, 30 
dienu iepriekš rakstiski brīdi-
not, tiek izbeigts pēc Lietotāja 
pieprasījuma; 
61.3. Pakalpojuma līgumu 
izbeidz noteikumu 62. punktā 
paredzētajā kārtībā Pakalpo-
jumu sniedzējs; 
61.4. beidzas Pakalpojuma 

līgu ma termiņš; 
61.5. ir atsavināts nekusta-
mais īpašums un jaunais īpaš-
nieks 30 kalendāra dienu laikā 
no nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanas brīža nav nodrošinā-
jis jauna Pakalpojuma līguma 
noslēgšanu. 
62. Pakalpojumu sniedzējs 

var vienpusēji izbeigt Pakalpo-
juma līgumu: 

62.1. ja mainoties nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai val-
dītājam, jaunais īpašnieks vai 
valdītājs iesniegumu Pakal-
pojuma līguma noslēgšanai 
ir iesniedzis, bet Lietotājs pa 
ziņojumu par Pakalpojuma 
līgu ma izbeigšanu nav iesnie-
dzis; 
62.2. Lietotājam izbeidzas val-
dījuma tiesības (piemēram, no 
pārvaldīšanas saistībām izrie-
tošus Pakalpojuma līgumus 
izbeidz dzīvokļu īpašnieku 
kopības noteiktajā datumā); 
62.3. pilnvarotās personas 
maiņas gadījumā; 
62.4. ja Lietotājs ir mainījis 
Pakalpojuma līgumā noteikto 
ūdensapgādes izmantošanas 
mērķi; 
62.5. ja Lietotājs vairāk kā 6 
(sešus) mēnešus Pakalpojumu 
sniedzējam nav iesniedzis 
informāciju par lietoto pakal-
pojumu apjomu, nav infor-
mējis par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nelietošanu un 
nav atbildējis uz Pakalpojumu 
sniedzēja rakstisko brīdinā-
jumu par Pakalpojuma līguma 
laušanu. 
63. Izbeidzot Pakalpojuma 

līgumu, Pakalpojumu sniedzējs 
nekustamajam īpašumam pār-
trauc sniegt ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus. 

64. Ja Pakalpojuma līgums 
tiek izbeigts, Lietotājs līgumā 
norādītajā termiņā veic pilnu 
norēķinu par tiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, ko tas 
ir saņēmis līdz Pakalpojuma 
līguma izbeigšanai. 

V. Administratīvā atbildība 
par noteikumu pārkāpšanu

 65. Par noteikumu 15., 27., 
30., 31., 34. punktā minēto pra-
sību pārkāpumiem personas var 
tikt sauktas pie administratīvās 
atbildības, izsakot brīdinājumu 
vai uzliekot naudas fiziskām 
personām līdz 350,00 euro, juri-
diskām personām līdz 1000,00 
euro. 

66. Noteikumu izpildi kon-
trolēt un sastādīt administra-
tīvos protokolus savas kompe-
tences robežās ir tiesīgas šādas 
amatpersonas: 

66.1. administratīvos protoko-
lus sastāda pašvaldības polici-
jas priekšnieks; 
66.2. kontroli par šo noteikumi 
ievērošanu veic komunālās 
saimniecības vadītāji. 
 67. Administratīvos protoko-

lus izskata Pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija. 

68. Administratīvā soda uzlik-
šana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas. 

VI. Noslēguma jautājumi
69. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas informatīvajā izdevumā  
“Pārgaujas Novada Vēstis”. 

70. Līdz noteikumu 43.6. 
apakš punkta izpildei Pakalpo-
jumu sniedzējs piemēro tiešos 
maksājumus, kur rēķinu katram 
atsevišķā dzīvokļa īpašuma īpaš-
niekam izraksta Pakalpojumu 
sniedzējs.

71. Nekustamajos īpašumos, 
kuros nodarbojas ar sabiedris-
kās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu vai pārtikas produktu 
ražošanu, un kuru kanalizācijas 

tīklā līdz noteikumu spēkā stā-
šanās dienai nav ierīkoti tauku 
uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) 
mēnešu laikā no noteikumu 
spēkā stāšanās dienas. 

72. Līdz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un šo notei
kumu spēkā stāšanās dienai 
noslēgto Pakalpojuma līgumu 
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl 
tie nav pretrunā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma 
regulējumu, tā saistīto norma-
tīvo aktu regulējumu un šiem 
noteikumiem. Pretrunu konsta-
tēšanas gadījumā, līdz Pakalpo-
juma līguma pārslēgšanas jaunā 
redakcijā, ir piemērojami Ūdens-
saimniecības pakalpojumu liku
 ma un šo noteikumu normas. 

Domes priekšsēdētājs 
Hardijs VENTS

2. pielikums. 
Ūdens patēriņa normas komercuzskaitei iedzīvotājiem

 Nr. 
p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja 
ūdens patēriņš 

mēnesī,
m3 /mēnesī

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju 

6

2. Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju 

6

3. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un 
vietējo kanalizāciju

1

Ūdens patēriņa normas lauksaimniecības dzīvniekiem 

Nosaukums Patēriņa norma 
litri/diennaktī 

Patēriņa norma m3/
mēnesī 

Liellopiem virs 2 g. 100 3 

Jaunlopiem, teļiem līdz 
2 g. 

50 1,5 

Zirgs 80 2,4 

Kumeļš līdz 1,5 g. 45 1,35 

Cūka 15 0,45 

Sivēnmāte ar sivēniem 60 1,80 

Aita 10 0,3 

Jērs 6 0,18 

Trusis 3 0,09 

Pīle, zoss 2 0,06 

Tītars 1,5 0,045 

Vista 1 0,03 
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Saistošie noteikumi Nr. 15

Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka 

sociālas palīdzības pabalstu vei-
dus, to apmēru, saņemšanas 
kārtību Pārgaujas novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā 
pamata dzīvesvietu deklarēju-
šām personām, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtību.

2. Iesniedzot iesniegumu, 
pabalsta pieprasītājs Sociālajam 
dienestam dod atļauju izmantot 
pašvaldības un valsts datu reģis-
tros pieejamo informāciju par 
personu (ģimeni).

II.  SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTU VEIDI

3. Latvijas Republikas likumos 
un normatīvajos aktos noteiktie 
pašvaldību obligāti izmaksājamie 
sociālās palīdzības pabalsti:

3.1. pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai (GMI);
3.2. dzīvokļa pabalsts;
3.3.  pabalsti bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bēr-
niem;
3.4. pabalsts audžuģimenēm;
3.5. pabalsts krīzes situācijā.
4. Pašvaldība piešķir citus 

pabalstus:
4.1.   pabalsts veselības aprūpes 
izdevumu daļējai apmaksai;
4.2.   pabalsts aprūpei mājās.
4.3.  pabalsts ēdināšanai pirms-
skolas, vispārējās un profesio-
nālās izglītības  iestādēs;
4.4. pabalsts bērna izglītībai un 

– pabalsta apmērs 170,00 EUR 
(viens simts septiņdesmit euro 
un 00 centi);
9.2. personām (ģimenēm), 
kurām normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā piešķirts maz-
nodrošinātas  personas/ģime-
nes statuss – pabalsta apmērs 
100.00 EUR (viens simts euro 
00 centi);
9.3.  nestrādājošam, vientuļam 
pensionāram, kura kopējie 
ienākumi nepārsniedz 50% no 
valstī noteiktās minimālās algas 
– pabalsta apmērs 170,00 EUR 
(viens simts septiņdesmit euro 
un 00 centi);
9.4. personai ar 1. vai 2.grupas 
invaliditāti, kuras kopējie ienā-
kumi nepārsniedz 50% no val-
stī noteiktās minimālās algas – 
pabalsta apmērs 170,00 EUR 
(viens simts septiņdesmit euro 
un 00 centi).
10. Dzīvokļa pabalstu Pār-

gaujas novada pašvaldība izmaksā 
1 (vienu) reizi kalendārajā gadā, 
pēc personas iesnieguma.

V.  PABALSTI BĀREŅIEM UN 
BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKU-
ŠIEM BĒRNIEM PĒC PILGADĪ-
BAS SASNIEGŠANAS

11. Pēc pilngadības sasnieg-
šanas bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, 
līdz 24 gadu vecumam, par kura 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu 
ir pieņēmusi Pārgaujas novada 
bāriņtiesa, ir tiesības saņemt 
visus normatīvajos aktos noteik-

Ūdens patēriņa normas laistīšanai vasarā 
(maijs – septembris)

Ūdens izlietojuma veids Mērvienība Ūdens patēriņš, 
l/m2 

1. Ielu un laukumu 
mehanizētā mazgāšana 1 mazgāšanas reize 1,5 

2. Ielu un laukumu 
mehanizētā laistīšana 1 laistīšanas reize 0,4 

3. Ielu un laukumu 
laistīšana ar šļūteni 

1 laistīšanas reize 0,5 

4. Apstādījumu laistīšana 1 laistīšanas reize 4 

5. Zālāju un puķu dobju 
laistīšana 

1 laistīšanas reize 6 

6. Stādījumu laistīšana 
siltumnīcās 

1 laistīšanas reize 
(vienu reizi diennaktī) 15 

7. Stādījumu laistīšana 
lecektīs 

1 laistīšanas reize 
(vienu reizi diennaktī) 6 

Stādījumu laistīšana 
piemājas dārzos: 
sakņu dārzos 
augļu dārzos 

1 laistīšanas reize 
(vienu reizi diennaktī) 

15 
15 

Piezīmes: 
Ja nav datu par teritorijas labiekārtošanu, pieņem, ka ūdens patē-

riņš laistīšanai (laistīšanas sezonā) vidēji diennaktī ir 90 l/dn uz vienu 
iedzīvotāju atkarībā no ūdensgūtnes ražības, teritorijas labiekārtotī-
bas pakāpes un citiem vietējiem apstākļiem. 

Pieņem, ka laistīšanas biežums ir 2 reizes diennaktī. 
Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS saistošajiem noteikumiem Nr.13
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Pārgaujas novadā

Paskaidrojuma  
raksta sadaļas Informācija

Projekta nepie-
ciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto 
pilnvarojumu pašvaldībai. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējā 
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz: kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās  
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramos noteikumos, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
noteikumus, kā arī brīvkrānu izmantošanas kārtību.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, 
uzlabotu vides kvalitāti un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi, atbilstoši normatīvajā aktā dotajam pilnvarojumam, nosaka: 
kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas 
un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 
ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 
administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Netiek plānota. 

Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek plānota

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Pārgaujas novadā

audzināšanai.

III.  PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA 
NODROŠINĀŠANAI

5. Pārgaujas novada pašval-
dībā garantētais minimālā ienā-
kuma līmenis (GMI) personai 
ir atbilstošs Ministru kabineta 
noteiktajam.

6. Pabalstu garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai personai (ģimenei) pie-
šķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem un citiem normatī-
vajiem aktiem.

7. Pabalstu garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai izmaksā personai naudā 
pagasta pārvaldes kasē vai pār-
skaita uz personas kontu, līdz kār-
tējā mēneša pēdējai darbdienai.

IV. DZĪVOKĻA PABALSTS
8. Dzīvokļa pabalstu piešķir 

personām (ģimenēm), kuras savu 
pamata dzīvesvietu deklarējušas 
Pārgaujas novadā, lai palīdzētu 
segt īres (apsaimniekošanas) 
maksu, apkures, un komunālos 
maksājumus un izdevumus kuri-
nāmā iegādei par dzīvojamo telpu, 
kurā persona (ģimene) faktiski 
dzīvo, neatkarīgi no tā, kas ir dzī-
vojamās platības īpašnieks.

9. Tiesības saņemt dzīvokļa 
pabalstu ir:

9.1.  personām (ģimenēm), 
kurām normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā piešķirts trūcī-
gas personas/ģimenes statuss 

tos pabalstus, tajā skaitā:
11.1. vienreizēju pabalstu pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai, kurš 
ir divu valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalstu apmērā, bet 
personai ar invaliditāti no bēr-
nības – divu tai noteikto valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmērā;
11.2. vienreizēju pabalstu 
sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, kura apmērs 
ir 250,00  EUR (divi simti piec-
desmit euro 00 centi);
11.3. pabalstu ikmēneša izde-
vumiem, kurš ir valsts soci-
ālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā, bet personai ar invali-
ditāti no bērnības – tai noteiktā 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek 
turpinātas mācības vispārējās 
vidējās, profesionālās izglītības 
iestādē, augstskolā vai koledžā;
11.4. dzīvokļa pabalstu:
11.4.1. izdevumiem par dzī-
vojamās telpas lietošanu (īres 
maksa, nepieciešamie izdevumi  
par obligāti veicamajām pārval-
dīšanas darbībām);
11.4.2. izdevumiem par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzī vo
ja mās telpas lietošanu  (elektro
enerģija, gāze, sadzīves atkri-
tumu apsaimniekoša na, apkure 
vai siltumenerģijas resursu 
iegā 
de apkures periodā), ja tie nav 
ietverti īres maksā vai nepiecie-
šamajos izde vumos par obligāti 
veicamajām pār valdī šanas dar-

bībām).
12. Dzīvokļa pabalsta apmērs 

mēnesī tiek aprēķināts sekojoši:
12.1. Dzīvokļa kompensējamā 
platība ir noteikta līdz 25 m2 
apmērā.
12.2. Pabalstu aprēķina pēc 
sekojošiem izcenojumiem:   
12.2.1. Īres maksa – 0.21  EUR 
par 1  m 2.  
12.2.2. Par apkuri vai siltu-
menerģijas resursu iegādi apku-
res periodam (7. mēnešus  no 
oktobra līdz maijam) atbilstoši 
faktiskajām apkures vai siltum
enerģijas resursu iegādes izmak-
sām, bet ne vairāk kā  35.00 EUR 
(trīsdesmit pieci euro 00 centi) 
apkures periodā mēnesī. 
12.2.3. Elektroenerģija – 
atbilstoši faktiskām izmaksām, 
bet ne vairāk kā  15.00 EUR 
(piecpadsmit euro 00 centi) 
mēnesī. 
12.2.4. Gāze – atbilstoši faktis-
kām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 3.00 EUR (trīs euro 00 centi) 
mēnesī.
12.2.5. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana – atbilstoši 
faktiskām izmaksām, bet ne vai-
rāk kā  1.50 EUR (viens euro 50 
centi) mēnesī.
12.2.6. Par ūdeni un kanali-
zāciju – atbilstoši faktiskām 
izmaksām, bet ne vairāk kā  
5.00 EUR (pieci euro 00 centi) 
mēnesī.

Turpinājums no 9. lpp.

Turpinājums 11. lpp.
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Turpinājums no 10. lpp.

13. Dzīvokļa pabalsta apmērs 
nevar pārsniegt faktiskos ar dzī-
vojamās telpas lietošanu saistītos 
izdevumus un  šo  noteikumu 12. 
punktā minētos apmērus.

14. Dzīvokļa pabalstu bāre-
nim piešķir bez ienākumu un 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts 
lēmums par dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu.

15. Dzīvokļa pabalstu pārskaita 
Bāreņa  norādītajā  kredītiestādes 
kontā, pēc attiecīga iesnieguma 
un tam pievienoto dokumentu 
iesniegšanas Sociālajā dienestā. 

16. Bārenim ir pienākums 
izlietot dzīvokļa pabalstu  ar dzī-
vojamās telpas lietošanu saistīto  
izdevumu un izdevumu par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu, segšanai. 

17. Kārtējā dzīvokļa pabalsta 
saņemšanai bārenis iesniedz Soci-
ālā dienestā ar dzīvokļa lietošanu 
saistīto maksājumu dokumentu 
(rēķini, kvītis, maksājumu uzde-
vumi u.c.).

18. Bārenim ir pienākums 
nekavējoties informēt Sociālo die-
nestu par apstākļiem, kas varētu 
būt par pamatu materiālā atbalsta 
izmaksas pārtraukšanai vai mate-
riālā atbalsta apmēra grozīšanai.

VI. PABALSTS AUDŽUĢIME-
NĒM

19. Pamatojoties uz savstar-
pējo Pašvaldības un audžuģime-
nes noslēgto līgumu, audžuģime-
nei izmaksā:

19.1. vienreizēju pabalstu 
apģērba, mīkstā inventāra iegā-
dei ievietojot audžuģimenē  
bērnu 200.00 EUR (divi simti 
euro 00 centi). 
19.2. ikmēneša pabalstu katra 
audžuģimenē ievietotā  bērna 
uzturam 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas.   
20. Personai, kas noslēgusi 

līgumu ar pašvaldību, ir tiesības 
saņemt  pabalstu no dienas, kad 
bērns nodots  audžuģimenes 
aprūpē. 

21. Ja bērns ievietots audžu-
ģimenē uz laiku, kas ir īsāks par 
vienu mēnesi, Sociālais dienests 
piešķir: 

21.1. atlīdzību par audžuģime-
nes pienākumu pildīšanu pro-
porcionāli dienu skaitam, par 
pamatu ņemot apmēru, kādu no 
valsts pamatbudžeta līdzekļiem 
saskaņā ar Valsts sociālo pabal-
stu likumu noteicis Ministru 
kabinets, ja nav piešķirta valsts 
atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu;
21.2. pabalstu bērna uzturam 
proporcionāli dienu skaitam, 
par pamatu ņemot šo sais-
tošo noteikumu 19.2. punktā 
noteiktā pabalsta apmēru bērna 
uzturam vienam audžuģimenē 
ievietotam bērnam mēnesī; 
22. Pabalsta izmaksu pārtrauc, 

kad izbeidzas līgumā noteik-
tais termiņš, kā arī tad, ja bērna 
uzturēšanās audžuģimenē tiek 
izbeigta pirms termiņa.

VII.  PABALSTS KRĪZES 
SITUĀCIJĀ

23.Pabalsts krīzes situācijā ir 

pašvaldības nodrošināta mate-
riāla un cita veida palīdzība, kuru, 
ņemot vērā stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu aps-
tākļu radīto zaudējumu sekas vai 
sociālajai rehabilitācijai un soci-
ālās situācijas uzlabošanai nepie-
ciešamos izdevumus, neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, 
piešķir personai (ģimenei). 

24.Pabalstu ir tiesības piepra-
sīt pamatvajadzību nodrošināša-
nai:

24.1.  katastrofu gadījumos;
24.2.  citos no personas (ģime-
nes) gribas neatkarīgu apstākļu 
gadījumos, ja persona (ģimene) 
savas pamatvajadzības nespēj 
nodrošināt saviem spēkiem.
25. Pabalsta krīzes situācijā 

mērķis ir novērst vai mazināt krī-
zes situācijas izraisītās negatīvās 
sekas personas dzīvē, nodroši-
nāt sociālā statusa atgūšanu un 
iekļaušanos sabiedrībā. 

26. Nosakot pabalsta krīzes 
situācijā apmēru, tiek ņemts vērā:

26.1. apstākļu radīto zaudē-
jumu apmērs; 
26.2. pabalsta pieprasītāja spē-
jas apmierināt savas pamat-
vajadzības (ēdiens, apģērbs, 
mājoklis, veselības aprūpe, 
obligātā izglītība), izmantojot 
savā rīcībā esošos resursus;
27. Pabalsta krīzes situācijā 

apmērs Pārgaujas novadā tiek 
noteikts ne vairāk kā valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas 
apmērā vienai personai kalendārā 
gada laikā, nepārsniedzot fak-
tisko izdevumu apmēru. Piešķirot 
pabalstu, tiek ņemts vērā doku-
mentāli pamatots nepieciešamo 
līdzekļu apjoms pamatvajadzību 
nodrošināšanai, krīzes situāciju 
apliecinošus dokumentus.

28. Pabalsts netiek piešķirts:
28.1. ja konstatēts, ka krīzes 
situācija radusies personas 
(ģimenes) ļaunprātīgas darbī-
bas dēļ;
28.2. ja pabalsts pieprasīts 
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc 
krīzes situācijas iestāšanās.

VIII. PABALSTS VESELĪBAS 
APRŪPES IZDEVUMU DAĻĒJAI 
APMAKSAI

29. Pabalstu piešķir un tas tiek 
izmaksāts šādām personām:

29.1. trūcīgai personai/ģime-
nei;
29.2. personai ar I, II grupas 
invaliditāti;
29.3. bērnam ar invaliditāti;
30.Veselības aprūpes veidi, 

ku rus var saņemt Noteikumu 29. 
punktā norādītās personas:

30.1. recepšu medikamentu 
iegāde;
30.2.izdevumu segšana par 
ārstēšanos slimnīcā, medicīnis-
kiem izmeklējumiem, procedū-
rām, un medicīnas preču iegādi;
30.3. zobārstniecības pakalpo-
jumi;
30.4. briļļu lēcu iegāde.
31. Pabalsta apmērs kalendā-

rajā gadā nevar pārsniegt 200.00 
EUR (divi simti euro 00 centi).

IX. PABALSTS APRŪPEI MĀJĀS
32. Ikmēneša pabalstu aprū-

pei mājās piešķir personai, kuras 
veselības stāvokļa dēļ nespēj pil-
nībā vai daļēji veikt pašaprūpi .

33. Pabalstu var saņemt:

33.1. vientuļie pensionāri, 
kuriem noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas sta-
tuss.
33.2. atsevišķi dzīvojošas per-
sonas ar 1.vai 2. invaliditātes 
grupu, kurām noteikts trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas 
statuss;
33.3. ja persona iesniegusi 
ģimenes ārsta izziņu par 
pabalsta nepieciešamību. 
34. Pabalsta apmērs vienai 

personai  tiek noteikts atkarībā 
no nepieciešamā aprūpes apjoma:

34.1 ja persona jāaprūpē vienu 
reizi nedēļā, pabalsta apmērs 
60.00 EUR (sešdesmit euro 00 
centi);
34.2. ja persona jāaprūpē divas 
reizes mēnesī, pabalsta apmērs 
30.00 EUR (trīsdesmit euro 00 
centi).
35. Pabalsts tiek piešķirts uz 

laiku, kas nepārsniedz 12 mēne-
šus. Beidzoties minētajam perio-
dam, pabalsts var tikt atkārtoti 
piešķirts pēc personas iesnie-
guma un ģimenes ārsta izziņas 
iesniegšanas.

36. Pabalsts aprūpei mājās 
netiek piešķirts personām, kurām 
smagu funkcionālo traucējumu 
dēļ ir piešķirts valsts atmaksāts 
īpašas kopšanas pabalsts. 

X. PABALSTS ĒDINĀŠANAI 
PIRMSKOLAS, VISPĀRĒJĀS UN 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒS

37. Pašvaldības atmaksātu ēdi-
nāšanas pabalstu (brokastis vai 
launags) piešķir Pārgaujas novadā 
deklarēto:

37.1. trūcīgo ģimeņu bērniem, 

Paskaidrojuma raksts saistošiem noteikumiem Nr. 15 
Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Uz doto brīdi sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt 
noteikumos minēto sociālo palīdzību reglamentē 17.11.2016. Pārgaujas 
novada  domes  saistošie noteikumi Nr. 14  “Par sociālajiem pabalstiem 
Pārgaujas novadā” un 15.10.2015. Pārgaujas novada  domes  saistošie 
noteikumi Nr. 14 “„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Pārgaujas 
novadā’’.
 2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā. Ņemot vērā, ka grozāmo normu apjoms 
pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tad atbilstoši 
Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumu’’ 140. punktam, ir jāsagatavo jauns 
noteikumu projekts. Tāpat norādāms, ka ar jauniem noteikumiem tiek 
noteikts jauns pabalsta veids –pabalsts krīzes situācijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Pārgaujas novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstu veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes 
(personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Plānotā budžeta ietvaros

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pārgaujas novada
Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav organizētas. Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un 
paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv

kuri mācās Pašvaldības terito-
rijā esošajās izglītības iestādēs; 
37.2. trūcīgo ģimeņu bērniem 
2.50 EUR (divi euro 50 centi) 
apmērā dienā, kuri mācās vis-
pārizglītojošās un profesionālās 
vidējās izglītības iestādēs; 
37.3. neizvērtējot ģimenes 
materiālo stāvokli, audzēk-
ņiem, kuri mācās Pašvaldības 
teritorijā esošajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs: 
37.3.1. ģimenēm, kuras aprūpē 
ir vismaz trīs bērni, to skaitā 
audžuģimenē ievietoti un   aiz-
bildnībā esoši bērni. Par dau-
dzbērnu ģimenes bērnu uzska-
tāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu 
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglī-
tību;
37.3.2. bērniem, kuriem 
noteikta invaliditāte.
38. Pabalsta apmērs tiek 

noteikts ņemot vērā attiecīgajā 
izglītības iestādē esošās ēdinā-
šanas izmaksas vienam bērnam 
dienā, izņemot šo noteikumu 
37.2. punktā minēto;

39. Pabalstam piešķirtie 
līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpo-
jumu sniedzējiem, kas nodrošina 
ēdināšanu katrā konkrētā izglītī-
bas iestādē, saskaņā ar norēķinu 
dokumentiem.

XI. PABALSTS BĒRNA IZGLĪ-
TĪBAI UN AUDZINĀŠANAI

40. Pabalstu bērna izglītībai 
un audzināšanai 30.00 EUR (trīs-
desmit euro un 00 centi) apmērā 
piešķir katram trūcīgas ģimenes 
skolēnam, uzsākot mācību gadu 
vispārizglītojošās mācību iestā-

dēs.
41. Noteikumu 40.punktā 

minēto pabalstu bērna izglītībai 
un audzināšanai piešķir aizbild-
nībā esošiem bērniem, neizvērtē-
jot materiālo stāvokli, ja lēmumu 
par ārpusģimenes aprūpi ir pieņē-
musi Pārgaujas novada bāriņtiesa 
(iepriekš Raiskuma, Stalbes vai 
Straupes bāriņtiesa).

XII. SOCIĀLĀ DIENESTA 
LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA

42. Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Pārgaujas 
novada domē. 

43. Pārgaujas novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. 

XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
44. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas bezmaksas izdevumā “Pār-
gaujas novada vēstis’’.

45. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē 
17.11.2016. Pārgaujas novada  
domes  saistošie noteikumi Nr. 14  
“Par sociālajiem pabalstiem Pār-
gaujas novadā”.

46. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē 
15.10.2015. Pārgaujas novada  
domes  saistošie noteikumi Nr. 14 
“Par pašvaldības palīdzību bāre-
ņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas Pārgaujas novadā’’. 

 Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Saistošie noteikumi Nr. 15
Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Pārgaujas novada pašvaldība 
2018. gadam ir izdevusi galda 
kalendāru “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas sniedz informā-
ciju par novada uzņēmējiem. 
Tā vāku rotā 2017. gadā radītā 
preču zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”, un katrs mēnesis vel-
tīts kādam konkrētam novada 
uzņē mumam. Janvāra mēnesis 
kalendārā veltīts uzņēmumam 
SIA “Straubek Furniture”. Lai 
noskaidrotu nedaudz vairāk par 
uzņēmumu, uz sarunu tiekos ar 
SIA “Straubek Furniture” vadī-
tāju Janeku Savčenkovu un 
viņa vietnieku Agni Kūlīti. 

Iluta Beķere (I.B.): Kad 
un kā radās ideja par šāda 
biznesa uzsākšanu? Kā tā tika 
attīstīta?

Janeks Savčenkovs (J.S.): Viss 
sākās pašā grūtākajā laikā – 
2008. vai 2009. gadā. Tad es 
strādāju līdzīgā uzņēmumā kā 

Labākā reklāma – labi padarīts darbs

šis. Tur darbojās arī kokzāģē-
tava, kurai atpakaļ tika atsūtīti 
divi konteineri ar kokmateriālu, 
kurš pasūtītājam nederēja vai 
kaut kas pasūtītāju neapmie-

rināja. Ap to brīdi arī zināmu 
iemeslu dēļ uzņēmumam sava 
darbība bija jāpārtrauc, tomēr 
ar tiem materiāliem, kas atradās 
divos konteineros kaut kas bija 
jādara. Izgatavojām gultas, kuras 
izpirka zibenīgā ātrumā. Pār-
svarā visi pircēji bija viesu nami, 
un tad mēs sapratām, ka tas ir 
tas, kas ir vajadzīgs – izturīgas, 
ilgi kalpojošas gultas. Tajā brīdī 
izveidotās gultas nebija pašas 
skaistākās, bet izturīgākās pavi-
sam noteikti. Tā kā var apgalvot, 
ka mūsu uzņēmums sākās ar 
diviem konteineriem materiāla, 
kurš pārtapa masīvkoka gul-
tās. Pašos pirmsākumos mūsu 
ražotne atradās Lielstraupē, kur 
darbojāmies apmēram 6 cilvēku 
sastāvā. Sākām just, ka mums 
paliek arvien mazāk vietas, 
kur izvērsties, jo arī pasūtījumi 
palika arvien vairāk. Nu jau trīs 
gadus darbojamies šeit, Stalbē, 
esam krietni lielāks kolektīvs 
un jūtam, ka arī šīs telpas varētu 
būt nedaudz plašākas. 

(I.B.): Kas ir tas, ko piedā-
vājat saviem klientiem?

J.S.: Šis ir brīdis, kad vieglāk 
nosaukt to, ko mēs nepiedāvā-
jam. Ja nopietni, tad mūsu pie-
dāvājums un sortiments ir ļoti 
plašs. Ir iespējams apmēbelēt 
visu dzīvojamo platību, izgatavo-
jam gultas, naktsskapīšus, skap-

jus, kumodes, virtuves iekārtas, 
galdus, krēslus, taburetes, iekš-
telpu durvis – principā visu. 
Piedāvājam arī savas izgatavotās 
mēbeles uzstādīt un samontēt, 
kur nepieciešams, kā arī jau-
nums piedāvājumā ir matrači, ko 
izgatavojam šeit. Ir ļoti liela daļa 
klientu, kuri pie mums vēršas ar 
savu dizainu, savu īpašo vēlmi 
par galarezultātu, mēs viņu vēl-
mes realizējam. Uztaisīt var visu, 
bet šeit viens no svarīgākajiem 
faktoriem ir izmaksas, kas daž-
reiz arī mēdz ietekmēt klientu 
izvēli. 

(I.B.): Kādas ir uzņēmuma 
galvenās vērtības? 

J.S.: Varbūt izklausīsies senti-
mentāli un banāli, bet patiesi – 
mūsu uzņēmuma galvenā 
vērtība ir mūsu darbinieki. Ja 
nebūtu darbinieki, es te sēdētu 
viens pats pie visām iekārtām, 
bet ko es varētu izdarīt? Bez 
viņiem nekā. Es nepārtraukti 
strādāju pie tā, lai darbiniekiem 
patiktu nākt uz darbu, lai viņiem 
no rītiem nebūtu jādomā par to, 
vai viņiem tas darbs vispār ir 
vajadzīgs. Protams, ir jau reizēm 
jābūt arī stingram, bet ar dzīvi 
un savu darbu apmierināti dar-
binieki ir pamats tam, lai tiktu 
radīti kvalitatīvi produkti. Arī 
kvalitāte ir mūsu vērtība. Ir tāds 
teiciens, ka nekļūdās tas, kurš 

neko nedara. Arī mēs strādā-
jam ar šādu principu. Darboja-
mies un komunicējam ar saviem 
klientiem līdz tam brīdim, kad 
abas puses ir apmierinātas ar 
gala rezultātu. Un varbūt tas ir 
skaļi teikts, bet nav gadījies tā, 
ka kāds klients paliek neapmie-
rināts. 

(I.B.): Jau minējāt, ka bez 
darbiniekiem neko nevarētu 
paveikt. Raksturojiet savu 
komandu!

J.S.: Komanda sastāv no 22 
cilvēkiem. 

Agnis Kūlītis (A.K).: Darbi
niekiem patīk strādāt šeit, un 
komanda paliek tikai lielāka un 
spēcīgāka.

J.S.: Mēs arī mēģinām radīt 
apstākļus, lai darbinieki izvē-
lētos šeit palikt, un es vēlos, 
lai komanda būtu saliedēta un 
draudzīga. Tieši tāpēc dodamies 
kopīgos pasākumos, piemēram, 
laivu braucienos vai apmeklējam 
hokeja spēles. Katram darbinie-
kam ir savs raksturs, katram ir 
savas unikālās īpašības, kā arī 
savi untumi un spītības, un daž-
reiz viņu domas un viedokli pat 
nav iespējams mainīt. 

A.K.: Neskatoties uz to, darbi-
nieks savu funkciju veic perfekti 
un vēl citreiz arī priekšniekam 
varēs dot labu padomu. 

J.S.: Tie darbinieki, kuri strādā 
jau ilgāku laiku, saka, ka tad, kad 
komandā bija 5, 6 cilvēki, esot 
bijis nedaudz vieglāk. Tagad 
ir citādāk, bet neviens nesaka, 
ka sliktāk. Tieši tāpēc cenša-
mies saliedēties un būt vienota 
komanda. 

A.K.: Ir iespējams arī novērot 
darbinieku izaugsmi. Tā ir atka-
rīga no tā, ko paši darbinieki grib 
iemācīties un paveikt, cik daudz 
ir gatavi mācīties no savām un 
kolēģu kļūdām. Ja galdnieks 
vēlas iegūt zināšanas un piln-
veidoties, tad mēdz būt arī tā – 
atnāk darbinieks ar pamata 
zināšanām, pat īsti neko neprot, 
bet pēc kāda laika jau kaut ko 
viņš prot, un vēl pēc kāda brīža 
viņš var daudz ko. Aug viņa spē-
jas, prasmes un darba kvalitāte. 

J.S.: Šeit darbinieki var kļūt 
par labu galdnieku. Savus darbi
niekus un viņu paveikto mēs 
novērtējam. 

Turpinājums 13. lpp.

SIA “Straubek Furniture” kolektīvs. Foto:  no personīgā arhīva

SIA "Straubek Furniture" salonveikals Rīgā.SIA “Straubek Furniture” radītās mēbeles
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Turpinājums no 12. lpp.

(I.B.): Kas ir galvenā mērķ-
auditorija, kas iegādājās SIA 
“Straubek Furniture” preces?

J.S.: Es gribētu teikt, ka mēr-
ķauditorija ir visi interesenti. 
Reizēm, kad esmu kādā no mūsu 
Rīgas veikaliem, redzu, ka ienāk 
cilvēki, apskatās, pasaka, ka viss 
ļoti skaisti, bet, ka nevar atļau-
ties nopirkt – pa dārgu. Šis ir 
tas brīdis, kad pircējs neapzi-
nās izejmateriāla, mūsu gadī-
jumā masīvkoka, vērtību, kā arī 
to, ka mēbele ir roku darbs, kas 
sastāda cenu. 

(I.B.): Kā potenciālie 
uzņēmuma klienti atrod 
informāciju par SIA “Straubek 
Furniture”?

Labākā reklāma – labi padarīts darbs
J.S.: Pēdējā laikā var redzēt 

lielāku aktivitāti no mums soci-
ālajos tīklos, bet pirms tam vis-
pār daudz nekur nereklamējā-
mies, jo labākā reklāma ir labi 
padarīts darbs, par ko pēc tam 
runā. Klients, piemēram, pasūta 
kumodi, mēs uztaisām, aizvedam 
un samontējam, pasūtītājs dod 
labu atsauksmi, atnāk nākamais 
un nopērk. Tā tas strādā. Tieši 
tāpēc strādājam tā, lai klienti 
būtu ar mūsu darbu apmierināti. 
Esam piedalījušies arī dizaina 
izstādēs Ķīpsalā, kā arī ir bijuši 
sižeti par mums televīzijā.

A.K.: Mums ir arī transports 
ar uzdrukātu firmas logo un 
kontaktinformāciju. Esam arī 
ar savu produkciju piedalījušies 
iepirkumu konkursos, bet 
mīnuss ir tas, ka iepirkumu 

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

Iedzīvotāji ir mūsu lielākā 
bagātība. Īpaši tie iedzīvotāji, 
kuri kādu no Pārgaujas novada 
pa gastiem par savu dzimto sauc 
jau kopš dzimšanas. Šie iedzīvo-
tāji bieži vien var pastāstīt daudz 
interesantu un vēl neatklātu faktu 
par savu dzimtu, par novadu, par 
tradīcijām, kultūras dzīvi pirms 
vairākiem gadu desmitiem. 

Termins Latvijas simtgade jau 
daudzkārt ir izskanējis pagāju-
šajā gadā, bet šogad to dzirdēsim 
vēl biežāk, jo 2018. gads ir mūsu 
valsts simtgades gads, kas ir ne 
tikai svinību un svētku gads, bet 
arī laiks, kad īpaši tiecamies stip-
rināt savas saknes, izzināt savas 
dzimtenes vēsturi un lepoties 
ar to, kas ir Latvija, kas ir mūsu 
novads, kas esam mēs un kādas 
ir mūsu tradīcijas. Tieši tāpēc 
visa gada garumā veidosim stāstu 
sēriju par tiem novada iedzīvotā-
jiem, kuri Pārgaujas novadu par 
savu dzimteni saukuši visu vai lie-
lāko daļu sava mūža. 

Kādā saulainā pēcpusdienā 
kopā ar Raiskuma pagasta biblio
tekāri Gitu Vilciņu de vāmies pie 
raiskumietes Ilgas Eglītes, kura 
2015. gadā atzīmēja 80. dzimšanas 
dienu un labprāt dalījās ar mums 
stāstos par savu bērnību, jaunību, 
kā arī sabiedrisko dzīvi, kuru 
pavadījusi Raiskuma “Zvirgzdos”. 

 “Zvirgzdi” esot Ilgas mātes 
mājas, kur tēvs ienācis kā iegātnis 
un sācis saimniekot. Ilga saviem 
vecākiem ir vienīgā atvase. Tomēr 
laimīga ģimenes dzīve nav tas, ko 
liktenis lēmis ģimenei, jo 46 gadu 
vecumā mūžībā aizgāja I. Eglī-
tes māte Velta, kura saslimst ar 
smagu slimību – kuņģa vēzi. Ilgai 
tajā laikā ir vien 11 gadu. Mei-

Novadnieku stāsti. 
Ilga Eglīte – Raiskumā kopš dzimšanas

tas audzināšana paliek tēva un 
vecmammas pārziņā. Tieši šāda 
iemesla dēļ jaunā meitene iet tēva 
pēdās, iemīlot smagu darbu darī-
šanu, piemēram, lauku apstrādā-
šanu, zirgu kopšanu, kā arī siena 
pļaušanu. Sarunā Ilga atklāj, 
ka viņas vecmamma teikusi tā: 
“Dieva darbi būs ar to skuķi. Zirga 
mugurā kāps, bet kotleti diez vai 
izceps.”

 Zināma taisnība vecmammas 
teiktajam ir bijusi, jo pati Ilga 
Eglīte stāstīja, kā skolas direktors 
Puriņu Pauls licis viņai tupēt uz 
zirņiem par reizrēķina nezinā-
šanu, ko kopš tā brīža perfekti 
zinājusi, kā arī viņai piemitis un 
joprojām esot šerps raksturs, par 
ko liecinājusi pretī runāšana pat 
kolhoza priekšsēdētājam Brie-
dim. 

 Ilga, kā arī viņas dzimtas 
mājas “Zvirgzdi” piedzīvojušas 
dažā  dus laikus, no kuriem vis-
bailīgākais bijis kara laiks, kad 
varas viena pēc otras mainījās. 
Ilga atminas: “Biju mazs, pārbijies 
skuķis. Atceros, ka vispirms te 
ienāca vācieši. Viņi pilnu māju ar 
salmiem un siena ķīpām sanesa. 
Sākumā jau likās, ka dedzinās, bet 
tad te sāka nest iekšā ievainotos 
karavīrus. Visādi bija – sašauti, 
cits bez kājas, asinis pilēja. Daudz 
neko neatceros. Vācieši aizgāja 
ar lielu blīkšķi – uzspridzināja 
lielo tiltu pār Gauju, kā rezultātā 
mums virtuvē logiem izbira stikli. 
Pēc tam nāca krievi. Mūsu lielā 
māja viņiem bija nepieciešama, 
kur apmesties. Kādu mēnesi dzī-
vojām kopā ar zaldātiem un virs-
niekiem. Biedējošs bija tas laiks.” 
Baisi ir bijis arī izsūtīšanu laikā, 
kad ar bailēm ģimene dzīvoja, jo 
zināja, ka aizvestas vairākas vie-
tējās ģimenes. 

 Ģimenei bija lemts palikt šeit, 
un Ilga ar prieku atceras savas 
jaunības dienas, kad tika apmek-
lētas neskaitāmas balles un izde-

kon kursos bieži vien nepasūta 
tikai koka mēbeles, kas ir mūsu 
pamatprodukcija. 

J.S.: Mums ir svarīgi, lai par 
padarīto runātu mūsu darbi. 
Uzskatu, ka, ja labi padarīsim 
savu darbu, tad klients atgrie-
zīsies. Kļūdīties jau var, bet tad 
ir jāstrādā tā, lai galarezultāts 
apmierina klientu. Ir grūti tad, 
kad preci klients iegūst caur 
trešo personu, kura pēc tam 
neliekas par to ne zinis. 

A.K.: Reizēm, defekti rodas 
pārvadājot, vai montējot bez 
speciālista klātbūtnes, klientam 
līdz galam neizprotot, kā tas 
pareizi jādara. Tieši tāpēc paši 
arī mēģinām savu produktu vest 
un uzstādīt paši. Ir bijuši pat 
gadījumi, kad mēģinām klientus 
atrunāt no tā, ka viņi paši vēlas 

jotas vēl vairāk dejas. Balles notikušas 
gan Raiskuma parkā, kur bijusi iespēja 
dejot pūtēju orķestra pavadījumā, kā 
arī varenas balles bijušas arī Brenguļu 
līcī. Izklaide un dejošana ir jaukas atmi-
ņas, tomēr ikdienā tika ļoti smagi strā-
dāts kolhoza labā, kā arī tika iznēsāti un 
izaudzināti 7 bērni – Vita, Daiga, Vineta, 
Dace, Farids, Vilnis, Valdis. Tagad Ilga 
Eglīte ir arī bagāta vecmamma, un savu 
ikdienu pavada savās dzimtajās mājās 
“Zvirgzdos” meitas Daigas sabiedrībā. 

 Sakām lielu paldies Ilgai Eglītei par 
uzņemšanu un dalīšanos atmiņās, kā arī 
fotogrāfiju un citu vēstures liecību nodo-
šanu Raiskuma bibliotēkai. Apbrīnojam 
viņas pozitīvo skatu uz dzīvi un mīles-
tību pret dzimtajām mājām. Novēlam arī 
stipru veselību, enerģiju un izturību arī 
turpmāk.

 Ja ir zināms vēl kāds novadnieks, 
kurš varētu pastāstīt ko interesantu 
par savu dzīvi, dzimtu un par kādu no 
novada pagastiem, aicinām rakstīt uz 
avize@pargaujasnovads.lv, un iespē jams 
tieši par viņu varēs lasīt kādā no nāka-
majiem “Pārgaujas Novada Vēstis” nu
muriem. 

samontēt mēbeles, īpaši, ja tās ir 
sarežģītākās.

J.S.: Atsakoties no montāžas, 
cilvēki cer ietaupīt naudu, bet 
bieži vien tas ir veids, kā rodas 
nevajadzīgas problēmas. 

(I.B.): Kur ir iespējams 
iegā dāties SIA “Straubek” pro-
dukciju?

J.S.: SIA “Straubek” pro
dukciju var iegādāties, kā arī 
veikt pasūtījumus, mūsu divos 
salonveikalos Rīgā. Cenšamies 
klientu pasūtījumus realizēt 2 – 
4 nedēļu laikā. Gada iesākums 
parasti ir klusāks, bet pirms 
Jāņiem un Ziemassvētkiem ir 
ļoti noslogots laiks. Vēl mūsu 
produkciju iespējams nopirkt 
dažādos mēbeļu veikalos Cēsīs, 
Valmierā, Liepājā, Ogrē, Līvānos 

Rīgā, pat Tartu un Tallinā. 
Vislabākais variants jau ir – 
atbraukt pie mums uz Stalbi, 
pa sūtīt šeit uz vietas vai ieiet 
mūsu mājaslapā. 

Ja jums ir radusies interese 
par SIA “Straubek” produk-
ciju, tad to ir iespējams pasūtīt, 
apmeklējot uzņēmuma mājas-
lapu www.straubekmebeles.lv,
vai dodoties uz kādu no SIA 

“Straubek” salonveikaliem Rīgā, 
Brīvības 197A vai A. Čaka 57. 
Iespējams arī doties uz ražotni 
Stalbē, iepriekš sazinoties ar 
uzņēmuma īpašnieku Janeku 
Savčenkovu. 

https://www.facebook.com/
StraubekFurniture/

Ilga Eglīte savā 80. dzimšanas dienā. Foto: no personīgā 
arhīva. 

 I. Eglīte Raiskuma bibliotēkai uzdāvināja dažas vēsturiskas fotogrāfijas. Šajā atrodami Ilgas vecāki.

mailto:avize@pargaujasnovads.lv
http://www.straubek-mebeles.lv
https://www.facebook.com/StraubekFurniture/
https://www.facebook.com/StraubekFurniture/
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Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore 

Jaunais gads Stalbes tautas namā iesākās ar 
Zvaigznes dienu. Parasti aicinām ciemos intere-
santus cilvēkus ar savu dzīvesstāstu. Šajā reizē pie 
mums ciemojās dziesminiece Anita Ozola, kura 
pērnā gada vasarā izdeva kārtējo dziesmu albūmu 
“Ceļa maize”. Viņa sevi nesauc ne par komponisti, 
ne arī par dižu mākslinieci, bet par vienkāršu cil-
vēku, kurš dara savu sirds darbu. Anitas pūrā ir 
ap 300 dziesmas ar pašas sacerētām melodijām. 
Galvenokārt patīk dzeja par dabu, mīlestību un 
tā tiek “apaudzēta” ar melodiju, kāda dotā brīdī 
virmo gaisā. 

Pēc dziesmas “Ceļa maize” Anita saņēma “Rož-
kalnu” maiznīcā ar mīlestību, tieši šim nolūkam 
ceptu maizes klaipu, kuru nosūtījām Anitas mam-
mai Silvijai. Lai viņai ilgi vēl pietiek ceļamaizes, jo 
katrs sākums sākas pateicoties mātei. 

Pasākumu apmeklēja gan ciematā dzīvojošie, 
gan arī no novada attālākām viensētām. Laiks 
muzikālā gaisotnē aizskrēja nemanot, un vairākos 
mājokļos arī turpmāk skanēs Anitas Ozolas “Ceļa 

Zvaigznes diena Stalbē

Ina Bogomola, 
Straupes pamatskolas direktora 
vietniece mācību darbā

2017. gada nogalē Straupes 
pamatskola saņēma pateicību 
par dalību Starptautiskajā lasīt
prasmes novērtēšanas pētījumā 
IEA PIRLS 2016 4. klasēm. 
Pētījumā piedalījās 50 pasaules 

Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunat-
nes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

Arī 2018. gadam Pārgaujas 
novada pašvaldība ir izdevusi 
galda kalendāru – “Radīts Pār-
gaujas novadā”. Šis ir jau cetur-
tais Pārgaujas novada galda 
kalendārs, kurš sniedz infor-
māciju par novada uzņēmējiem. 
2018. gadā uzmanība tiek pie-
vērsta tam, ka uzņēmēji, kuri 
darbojas Pārgaujas novadā, pār-
stāv dažādas uzņēmējdarbības 
nozares, sniedz pakalpojumus, 
kā arī ražo daudzveidīgus pro-
duktus.

2017. gadā tika izveidota 
preču zīme “Radīts Pārgaujas 
novadā”, kas rotā galda kalen-
dāra vāku un kas ir Pārgaujas 
novada pašvaldības dāvana 
novada uzņēmējiem Latvijas 
100. gadadienā. Preču zīme ļaus 
mums pašiem, kā arī novada vie-
siem labāk pamanīt un novērtēt 
tos pakalpojumus, ko piedāvā 
mūsu novada iedzīvotāji. Zīme 
veicinās vietējo preču apmaiņu. 
Lauku teritorijā, kur darbojas 
mazi uzņēmumi, ikkatrs ražo-
jums vai pakalpojums līdzinās 
autordarbam, tāpēc zīmolā apzi-
nāti iekļauts nevis vārds “ražot”, 
bet gan “radīt”, kas liecina par 
produkcijas veidošanas procesu 
tā, neatkārtojamību, autorību.

Katrs kalendāra mēnesis ir 
veltīts kādam novada uzņēmē-
jam, un tajā redzami tādi novada 
uzņēmumi kā “Straubek”, “Oma 
Food”, “Baltic Vikings”, “EK Ovo” 

un “Straupes ligzda”, “Unguri”, 
“Aijas Kūkas”, z/s “Idumēni”, z/s 
“Muižnieki”, z/s “Ūdensrozes”, 
z/s “Jaunzemi”, “Roze MJ” un 
“GRG Food”.

Pārgaujas novada pašvaldība 
galda kalendārus izdod jau kopš 
2015. gada, ar mērķi vairāk iepa-
zīstināt novada iedzīvotājus, kā 
arī viesus ar vietējiem uzņēmē-
jiem un to darbības nozarēm 
un virzieniem. 2015. gadā tika 
izdots pirmais galda kalendārs 
“Pārgaujas novada gardumi”, 
kurā apkopota informācija par 
mājražotājiem novadā, 2016. 
gadā tapa galda kalendārs “Pār-
gaujas novada meistardarbi”, 
iepazīstinot ar radošajiem uzņē-
mējiem un amatniekiem, bet 
2017. gadā kalendārā varēja 
atrast informāciju par nakts-
mītnēm Pārgaujas novadā. Šajā 
gadā kalendāra kopējā vadlīnija 
ir “Radīts Pārgaujas novadā” un 
uzņēmēji, kuri 2017. gadā uzrā-
dījuši izaugsmi, bijuši jaunat-
klājums, vai arī ir jau tradīcijām 
bagāts uzņēmējs

Galda kalendāru “Radīts Pār-
gaujas novadā” iespējams iegā-
dāties Stalbes, Straupes un Rais-
kuma pagastu pārvaldēs – kasēs, 
un tā cena ir 2,78 EUR

Pagastu pārvaldēs joprojām 
iespējams iegādāties arī Pārgau-
jas novada pašvaldības izdotos 
sienas kalendārus, kuru cena ir 
1,57 EUR.

Abu kalendāru dizaina autore 
ir Anda Nordena.

Vēlam visiem pamanīt to vēr-
tīgo un unikālo, ko rada mūsu 
novadā!

valstis, katrā no tām skolēni no 
150 skolām.

Pētījuma izlasē Latvijas skolas 
definētas pēc urbanizācijas gru
pām: Rīga, lielās pilsētas (8), 
mazās pilsētas (67), lauki.

Esam gandarīti par mūsu 
skolas sasniegumu, kas punktos 
pārsniedz ne tikai Latvijas vidējo 
rezultātu, bet arī 10 pētījumā 

Straupes pamatskolas 
rezultāti starptautiskajā 
lasītprasmes novērtēšanas 
pētījumā

labāko valstu, tajā skaitā 1. vietas 
ieguvējas  Krievijas, vidējos 
re zul tātus. Starp Latvijas 150 
pētījumā izvirzītajām skolām  
ieņemam 16. – 18.  vietu. 

Paldies skolēniem, kuri 
šobrīd mācās 6. klasē, vecākiem 
un bijušajai klases audzinātājai 
Laurai Silickai.

maizes” dziesmas. 
Paldies Pārgaujas novada pašvaldībai par 

transportu un līdzfinansējumu Zvaigznes dienā. 
Paldies tiem, kuri atvēlēja laiku kopā būšanai. 

Joprojām iespējams 
iegādāties Pārgaujas 
novada galda un 
sienas kalendārus 
2018. gadam

Dziesminiece Anita Ozola un pasākuma dalībnieki

Dziesminiece Anita Ozola
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Aiva Gūtmane,
Straupes pamatskolas skolotāja

„Tici sev, un es arī ticu tev,
   Roku dod un tik dari!
   Mēs kopā varam.” 
       (no dziesmas „Tici sev”)

Straupes pamatskolā tika 
saņemts uzaicinājums piedalī-
ties Cēsu Vēstures un mākslas 
mu zeja rīkotajā pasākumā 
„Dzies mas spēks. 1991. gada 
bari kā des”. 

Ar prieku pieteicāmies pie-

dalīties un dzirdēt atbildes uz 
mūsu jautājumiem par Barikāžu 
laiku. Jautājumus uzdeva 6. kla-
ses skolēni, tos uzrakstījām uz 
plakāta, kas bija mājas darbs 
dalībniekiem – Gvido Jursam, 
Aleksejam Karpenko un Rebekai 
Šilkinai (9. kl.).

Pasākumā piedalījās mūziķe 
Māra UpmaneHolšteine un Juris 
Kalnišs no grupas „Astro`n`out”. 
Māras bakalaura darba tēma 
„Dziesma Atmodas notikumu 
un ideju komunikācijā (1987–
1991)”.

Sajust tā laika noskaņojumu 
palīdzēja dziesmas, sarunas, 
atmiņas, atbildes uz jautāju-
miem un cienāšanās ar pašu 
līdz   paņemtajām desmaizēm 
un muzeja sarūpēto karsto un 
gardo tēju.

„Man ļoti patika! Māra stās-
tīja par dziesmu zemtekstiem, 
iepriekš par to nebiju aizdo-
mājusies. Piemēram, vārdi „…
ko lāsteka darīs, kad to sadurs 
saules stariņš ass” apslēpta 

Citādas barikādes

Inese Lunte,
Stalbes vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā

Aizvadīts darbīgs semes-
tris Stalbes vidusskolā, taču 
skolas galvenais uzdevums ir 
un paliek mācību darbs. Lai 
cik svarīgi nebūtu dažādi pro-
jekti, ārpusstundu nodarbī-
bas un citas aizraujošas lietas 
gan skolēni, gan skolotāji, gan 
vecāki vienmēr gaida atzīmes. 
Un mēs varam lepoties ar sko-
lēnu sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā 2017./2018. m.g. 
1. semestrī.

 22. decembrī par teicamām 
sekmēm un apzinīgu attiek-
smi pret mācību darbu (vis-
maz 8 balles un ļoti labi apgūti 
visi mācību priekšmeti 2.–3. 
klasē vai vismaz 7 balles un 
vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 
4.–9. klasē) pateicības saņēma 
16 skolēni. 3. klasē tie bija 3  
Elizabete Dārziņa, Brendons 
Breds Dūdens un Kenets Strēl-
nieks. Šogad nolēmām tiem 4.–9. 
klases skolēniem, kam vidējais 
vērtējums ir 9 balles un aug-
stāks, izsniegt zelta liecības un 
tiem, kam vidējais vērtējums ir 
7,8 balles un augstāks, – sud-
raba liecības. Zelta liecības 
saņēma: Marta Kristiāna Anto-
nova (6. kl.) un Sabīne Strazdiņa 

(7. kl.). Sudraba liecības saņēma 
Līga Laudiņa, Roberts Mednis, 
Santa Solovjova (5. kl.), Karlīna 
Gaspersone, Roberts Gūtmanis, 
Alise Elīna Petkeviča (6. kl.), 
Renāte Beļājeva, Elva Pužule, 
Armands Ričards Robītis (7. kl.), 
Emīls Dakša (8. kl.), Paula Dzene 
(9. kl.).

Pateicības par labām 
sekmēm mācībās (visos mācību 
priekšmetos iegūtas vismaz 6 
balles, 2.–3. klasē labi apgūti  visi 
mācību priekšmeti) saņēma 
26 skolēni: Sabīne Fjodorova, 
Sanija Maiga Pērkone, Samanta 
Seikstule (2. kl.), Katrīna 
Kārkliņa, Renārs Ozoliņš, Ričards 
Rudaks, Mikus Tauriņš (3. kl.), 
Amēlija Brauna, Liāna Podziņa, 
Amanda Priedīte, Sandis Miks 
Rainskis, Letīcija Rozīte (4. kl.), 
Laila Līga Beļājeva, Emīls 
Dārziņš, Daniels Dāvis Grabis, 
Sanija Ivanova, Ralfs Ričards 
Krupenko, Rolands Reiziņš, 
Markuss Raivo Tauriņš (5. kl.), 
Kristī Ozola, Dairis Mocāns, 
Arta Krista Paegle, Veronika 
Ruska, Roberts Šūmanis (6. kl.), 
Loreta Lapsiņa (7. kl.), Nikita 
Pahmurkins (7. kl.). Par centību 
un izaugsmi paldies teicām 
arī Dairim Kļaviņam (8. kl.) un 
Sentim Butkum (9. kl.).

Lai izceltu talantīgos un 
ieinteresētos skolēnus, tur

Mēs lepojamies!
pinām divas reizes gadā noteikt 
arī labākos katrā mācību 
priekšmetā. 1. semestrī tie ir: 

• vizuālajā mākslā: M. K. An 
to nova, S. Strazdiņa, M. Dakša, 
A. G. Opincāns; mājturībā un teh-
noloģijās: S. Solovjova, M. K. An
tonova, R. Gūtmanis, S. Straz-
diņa, A. R. Robītis, K. V. Ruble, 
E. Dakša, S. Beļājeva, P. Dzene; 

• matemātikā: K. Strēlnieks, 
B. B. Dūdens, S. M. Rainskis,  
M. K. Antonova, U. Baumanis, 
E. Dakša, S. Zariņa;

• datorikā un informātikā: 
L. Podziņa, D. D. Grabis, R. Gūt-
manis, A.R. Robītis;

• fizikā: P. Dzene, E. Dakša; 
• ķīmijā: E. Dakša; 

• sociālajās zinībās: K. Ozola;
• dabaszinībās: J. Antonovs, 

M. K. An tonova, R. Gūtmanis; 
• ģeogrāfijā: S. Strazdiņa, 

K.V. Ruble, E. Dakša, P. Dzene; 
• bioloģijā: E. Gūtmane, 

E. Dak ša, A. Svikle, A. R. Robītis;
• Latvijas un pasaules vēs-

turē: S. Strazdiņa; E. Dakša, 
P. Dzene; 

• latviešu valodā: E. Dārziņa,  
L. Rozīte, R. Gūtmanis, S. Zariņa, 
E. Gūtmane; 

• literatūrā: M. K. Antonova, 
P. Dzene;

• latviešu valodā un litera-
tūrā: S. Strazdiņa, E. Dakša;

• angļu valodā: K. Strēlnieks, 
J. Antonovs, R. R. Krupenko,  

M. K. Antonova, A. R. Robītis, 
Emīls Dakša;

• sportā: E. Eglītis, R. Gūtma-
nis, S. Strazdiņa. 

Mēs priecājamies par katru 
skolēnu, kam ir pozitīva izaug-
sme, par katru, kas turpina 
uzrādīt arvien labākus mācību 
rezultātus, jo visi nevar mācī-
ties izcili, taču katrs var uzlabot 
savus sasniegumus, veiksmīgi 
sadarbojoties visām ieinteresē-
tajām pusēm – skolēniem, sko-
lotājiem, vecākiem. Lai mums 
visiem radošs,  interesants, ar 
jaunu pieredzi un panākumiem 
bagāts 2. semestris – olimpiāžu 
un konkursu laiks!

doma, ka Padomju varu latviešu 
spēks izkausēs. Pulcēšanās ap 
ugunskuru ļāva izjust to dienu 
sajūtu – dūmu smaržu, radio, 
tējas dzeršanu, dziesmas, saru-
nas, smieklus”. (Rebeka Šilkina)

„Pašai Mārai bija tikai 6 gadi 
tajā laikā. Viņa atceras, ka tēvs 
neļāva iet pie logiem un to, kā 
vecāki strīdējušies, jo mamma ir 
bijusi pret to, ka tēvs iet uz bari-
kādēm.” (Gvido Jurss)

“Pēc jautājuma, vai mēs esam 

gatavi iet uz barikādēm, atbilde 
bija: „Nē.” Vecākās paaudzes vīrs 
pat sadusmojās par šo atbildi, 
bet es atbildēju godīgi. Dziesma 
palīdzēja barikāžu dalībniekiem 
pārvarēt aukstumu, bailes.” 
(Aleksejs Karpenko)

Paldies par ielūgumu, pasā-
kums bija inovatīvs un saistošs. 
Paldies barikāžu dalībniekiem 
par drosmi!

Baiba Duņēna,
Raiskuma internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra direktora 
vietniece audzināšanas darbā

“1991. gada janvāris pienāca 
ar nopietniem pārbaudījumiem 
Baltijas valstu iedzīvotājiem. 
Mums vajadzēja izcīnīt un pie-
rādīt, ka esam stipri garā un dar-
bos, ka ar nevardarbīgām meto-
dēm, varam sasniegt kopējo 

1991. gada barikādes
mērķi – atgūt neatkarīgu, savu 
Latviju.”

Cēsu vēstures un mākslas 
muzejs mums piedāvāja iespēju 
iepazīties ar interesantiem 
ma teriāliem. Ceļojošā izstāde 
“1991. gada barikādes” no 15.  
līdz 18. janvārim atradās skolā. 
Izstāde atgādina par 1991.gada 
barikāžu notikumiem un stāsta 
kā cēsnieki devās Rīgu sargāt, kā 
arī par vīriem, kuri aktīvi iesais-

tījās barikāžu organizēšanā, 
pauda savu viedokli un bija klāt 
“karstākajos” punktos.

Lai gan izstādes tēma saistīta 
ar mācību programmas “Latvijas 
vēsture” tēmu 9. klasei, atbildes 
uz neklātienes konkursu par 
barikāžu notikumiem meklēja 
skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Vislabāk, protams, veicās 
devītajām klasēm.

Straupes pamatskolas skolēni, skolotāja A. Gūtmane un mūziķi Māra 
Upmane - Holšteine un Juris Kalnišs
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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!

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

Straupes zirgu pastā  4. un 18. februārī

Teātra izrāde 
“PRECIES, 
MĀSIŅ!”

Izrāde notiks 25. februārī 
plkst. 14.00 Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža”.

Alise ir sieviete labākajos 
gados, kura jau trešo reizi 
mēģina iestūrēt laulības ostā, 
bet nav līdz galam pārliecināta 
vai viņas izvēle ir īstā. 

Vilis ir Alises vecākais brālis, 
kurš ļoti mīl māsu un no sirds 
vēlas, lai viņa aprecas, viņš pat 
ir uzņēmies kāzu organizēšanu. 

Fredis ir muzikants kurš spēlē 
kāzās, bērēs, apkūlībās un citos 
lielos godos, jaunībā pazinis 
Alisi ar kuru pat vienubrīd 
izveidojošās romantiskas attie
cibas, bet dzīve aizvedusi katru 
uz savu pusi. Fredis ir arī labs 
Viļa draugs un darba partneris.

Viņi visi satiekas Alises kāzu 
dienā, viesnīcā kur pēc stundas 
ir jāsākas kāzu ceremonijai…

Ieejas maksa EUR 3,50.
Biļetes iespējams iepriekš 

rezervēt pa tālruni 26234766 
(Solveiga).

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

Balstoties uz Datu valsts 
inspekcijas 2018. gada 4. jan-
vārī sūtīto vēstuli, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija ir informējusi Pār-
gaujas novada un citas pašval-
dības par Datu valsts inspekci-
jas priekšlikumiem, kas vērsti 
uz pašvaldību informatīvajiem 
izdevumiem, kuros tiek publi-
cēta informācija par attiecīgajā 
mēnesī pašvaldībā dzimušajiem 
bērniem, kā arī jubilāriem, norā-

dot minēto personu vārdus un 
uzvārdus. 

Pamatojoties uz Fizisko per-
sonu datu aizsardzības likuma 
tiesisko regulējumu, Datu valsts 
inspekcija pauž viedokli, ka 
sabiedrību informēt par attiecī-
gajā pašvaldībā dzimušajiem, kā 
arī jubilāriem u.c. var, neidentifi-
cējot konkrētās personas. Proti, 
nepubliskojot personu vārdus 
un uzvārdus.

 Ņemot vērā saņemto infor-
māciju un konkrēto institūciju 
prasības, turpmāk Pārgaujas 
novada informatīvajā ikmēneša 
izdevumā “Pārgaujas Novada 
Vēstis” informācija par novadā 
dzimušajiem bērniņiem, jubilā-
riem un mūžībā aizgājušajiem 
netiks ievietota.

Lūdzam iedzīvotājus būt 
saprotošus, jo arī Pārgaujas 
novada pašvaldībai ir žēl, ka 
augstāk stāvošās institūcijas ir 
pieņēmušas šādu lēmumu un 
izvirzījušas konkrētās prasī-
bas, kuru dēļ novada iedzīvotāji 
nesaņems sev interesējošo un tik 
ierasto informāciju. 

Paziņojums par 
izmaiņām pašvaldību 
informatīvajos 
izdevumos

15. februārī plkst. 13.00 
Stalbes tautas namā notiks 
bērnu izrāde “Rotaļlietu stāsts”.

Šajā izrādē runāsim par drau-
dzību, palīdzību vājākajam, cīņu 
par taisnību un labestību. 

Stāsts raisās ap mazā Toma 
rotaļlietām, kuras atdzīvojas, 
cilvēkiem izejot no istabas. Kad 
dzimšanas dienā tiek dāvinātas 
jaunas rotaļlietas, sākas uztrau-
kums par savu vietu Tomiņa 
rotaļlietu topā. Pārpratumi, joki, 
dziesmas, dažādas satraucošas 
situācijas un, protams, laimīgas 
beigas – tas viss Valmieras kino-
studijas bērnu izrādē “ROTAĻ-
LIETU STĀSTS”. 

Lomās gan jaunie, gan piere-
dzējušie profesionālie aktieri no 
dažādiem Latvijas teātriem. 

Izrādes režisors Imants 
Strads saka: “Man šī rotaļlietu 
tēma ir ļoti tuva, jo mēs bērnībā 
nespēlējām spēlītes datoros vai 
telefonos, bet paši piešķīrām 
lietām identitātes, tas ievēro-
jami attīstīja mūsu fantāziju, un 
mans sapnis ir nodot šo prasmi 
fantazēt nākamajām paaudzēm.”

Iedomājieties, kā jebkura 
lieta rīkotos, ja tā būtu dzīva...

Ieejas maksa EUR 2,00.

2. februārī Stalbes tautas 
namā notiks Sveču dienas 
pasākums. No plkst. 10.00 līdz 
13.00 pasākuma apmeklētājiem 
būs iespēja darboties radošajās 
darbnīcās, kur varēs liet bišu 
vaska sveces, kā arī darboties ar 
tādiem materiāliem, kā māls un 
koks.

No plkst. 13.00 skatītājus 
priecēs koncerts, kurā pie
dalīsies:

• Deju kopa “Papardīte”;
• Stalbes vidusskolas skolēni 

ar fragmentiem no A.Upīša lugas 
“Sūnu ciema zēni” un mūsdienu 
dejām;

• Nora Ķibilda, kura priecēs 
ar skanīgām ģitāras melodijām.

Pasākuma apmeklētāji varēs 
apskatīt arī Stalbes vidusskolas 
floristikas pulciņa dalībnieku 
gatavotās sveces.

Ieeja pasākumā bez maksas. 

Valmieras kinostudija mazajiem skatītājiem 
piedāvā mīļu un jauku bērnu izrādi 
“ROTAĻLIETU STĀSTS”

25. FEBRUĀRĪ
PLKST. 14.00

AUCIEMMUIŽĀ

BIĻETES IESPĒJAMS
IEPRIEKŠ REZERVĒT

PA TĀLRUNI 26234766
                      (SOLVEIGA)

IEEJAS MAKSA EUR 3,50

15. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00
S TA L B E S  TA U TA S  N A M Ā

IEEJAS MAKSA EUR 2,00
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