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

2018. gada nobeigumā – 
28. decembrī – Straupes tautas 
namā koncertā “Sapņu Mozaīka” 
tikās visi Pārgaujas novada ama-
tiermākslas kolektīvi. Skatītājus 
priecēja gan kori, gan vokālie 
ansambļi, gan dejotāji, gan arī 
amatierteātru aktieri. 

Gada izskaņas koncerts ir 
viens no svarīgākajiem amatier-
mākslas kolektīvu gada notiku-
miem. Tas ir gaidīts ne tikai pašu 
dalībnieku, bet arī skatītāju vidū, 
par ko liecina vienmēr ar skatī-
tājiem piepildītās zāles. 

Pārgaujas novada amatier-
mākslas kolektīvu “Sapņu Moza-
īka” ar dejām priecēja dejotāji no 
senioru deju kolektīva “Munstu-
ris” (vadītāja Ineta Indriksone), 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Straupe” (vadītāja Rudīte Jur-
ciņa), jauniešu deju kolektīvs 
“Idumeja” (vadītāja Ginta Berķe) 
un deju kopa “Papardīte” (vadī-
tāja Ginta Berķe). Skaistas dzies-
mas izdziedāja vokālie ansambļi 
“Pārgaujas lakstīgalas” (vadītāja 
Elita Tomsone) un “Laika ritmi” 
(vadītāja Ina Aizgale), kā arī ko-
pīgā dziesmā vienojās Raiskuma 
un Straupes jauktie kori (vadī-
tāja Arta Zunde). Par asprātī-
giem momentiem gādāja novada 
amatierteātri – “Rozbeķēni” 
(režisore Insese Mangule), kuri 
iepazīstināja skatītājus ar Pin-
tiķi, “Sapņojums” (režisore Ināra 
Baltgalve) parādīja skatītājiem, 
kas ir īsts izaicinājums, aicinot 
2019.gadā vairāk pievērsties fi-
ziskām aktivitātēm, bet amatier-
teātris “Punkts uz i” (režisore 
Inese Kalniņa) nodemonstrēja 
savas improvizācijas prasmes, 
iesaistot arī publiku. 

Pasākuma beigās Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs 
Hardijs Vents gan amatier-
mākslas kolektīvu vadītājiem, 
gan dalībniekiem izteica patei-
cību par aktīvo darbību amatier-
mākslas kolektīvos, kā arī aktīvo 
dalību Pārgaujas novada kultū-
ras dzīvē. 

2018. gads amatiermākslas 
kolektīviem ir bijis bagāts no-
tikumiem – skates, koncerti, 
teātra izrādes, daudz ir dejots, 

2018. gada nogalē 
amatiermākslas kolektīvi priecē 
koncertā “Sapņu mozaīka”

dziedāts un spēlēts gan Pārgau-
jas novadā, gan viesojoties citur, 
piemēram, Hanzas dienās, kas 
norisinājās Rostokā. Savukārt 
centrālais notikums koriem 
un deju kolektīviem šogad bija 
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kas tika aiz-
vadīti simtgades zīmē, par ko arī 
kolektīvi koncerta “Sapņu mo-
zaīka” noslēgumā saņēma valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa at-
sūtītos pateicības rakstus. 

Jaunajā gadā kolektīviem 
novēlam tikpat aktīvu darbību, 
neizsīkstošu enerģiju un vēlmi 
darboties un turpināt tradīcijas!

 

Eva Meijere,
projektu vadītāja
Attīstības plānošanas nodaļa

Lai popularizētu vietējos uzņēmējus 
un viņu ražotos produktus un piedāvātos 
pakalpojumus, Pārgaujas novada paš-
valdība turpina atjaunot un uzlabot uz-
ņēmējdarbības sadaļu Pārgaujas novada 
mājaslapā. Aicinām visus Pārgaujas no-
vadā strādājošos uzņēmējus, mājražotā-
jus, individuālos komersantus, zemnieku 
saimniecības, pakalpojumu sniedzējus 
sniegt informāciju par savu uzņēmumu 
un piedāvātajiem produktiem un pakal-
pojumiem. Informācijas ievietošanu un 
uzturēšanu nodrošina Pārgaujas novada 
pašvaldība. Uzņēmējiem pakalpojums ir 
bez maksas. 

Informāciju sūtīt uz e-pastu 
eva.meijere@pargaujasnovads.lv, norādot: 

• uzņēmuma nosaukumu,
• adresi,
• telefona numuru,
• kontaktpersonu,
• mājaslapu (+ var norādīt sociālo 

tīklu kontus, ja tādi ir ),
• nozari,
• īsu aprakstu.
Paldies visiem uzņēmējiem, kas jau ir 

atsaukušies aicinājumam! Norādītā infor-
mācija ievietota mājaslapā un tiks rādīta 
arī uz informatīvā ekrāna Pārgaujas no-
vada klientu apkalpošanas centrā.

Pašvaldība aicina – būsim sava novada 
draugi, izzināsim, ko ražo mūsu pašu uz-
ņēmēji, un pirksim vietējo!

Aicinājums 
novada 

uzņēmējiem 

Jauniešu deju kolektīvs "Idumeja". Foto: Iluta Beķere

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

Amatierteātris "Rozbeķēni" . Foto: Iluta BeķereJauniešu deju kolektīvs "Idumeja". 
Foto: Iluta Beķere
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ros organizē atsevišķas darba 
grupas, kurās tiekas ar pašval-
dības speciālistiem, kā arī ie-
dzīvotājiem. Tas tiek darīts, la 
plānošanas dokuments būtu pēc 
iespējas reālāks un atbilstošāks 
esošajai situācijai. 

Kontaktpersona pašvaldībā 
Attīstības programmas izstrādes 
jautājumos: teritorijas plānotājs  
Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš, 
tālr. 27809705, e-pasts: krisja-
nis.baltpurvins@pargaujasno-
vads.lv

Februāra jautājums:
Vai esat apmierināts/-a ar au-

toceļu mehanizētās attīrīšanas 
no sniega kvalitāti 2018./2019. 
ziemas sezonā Pārgaujas no-
vadā?

  • Jā
  • Nē

Jā, 19 balsis

Nē, 49 balsis

28 %

72 %

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

Kā ierasts – katru mēnesi Pār-
gaujas novada mājaslapas www.
pargaujasnovads.lv apmeklētā-
jiem ir iespēja atbildēt uz dažā-

Pārgaujas novada 
mājaslapas mēneša 
jautājumu rezultātu 
apkopojums 

diem aktuāliem jautājumiem. 
Visu janvāra mēnesi tika jautāts, 
vai Pārgaujas novada iedzīvotāji 
ir aizpildījuši aptauju, kas tiek 
veikta Pārgaujas novada attīs-
tības programmas 2020.–2023. 
gadam izstrādes ietvaros. 

Aptaujas aizpildīšana ir viena 
no sabiedrības iespējām līdzdar-
boties Pārgaujas novada attīs-
tības programmas 2020.–2026. 
gadam izstrādē. 

Pārgaujas novada Attīstības 
programma 2020.–2026. gadam 
ir vidēja termiņa plānošanas do-
kuments, kurā noteikti 7 gadu 
pasākumu kopumi ilgtermiņa 
prioritāšu īstenošanai. Šis ir 
otrais kopējais novada Attīstī-
bas plānošanas dokuments, kas 
nosaka visu pagastu – Stalbes, 
Straupes un Raiskuma, intere-
ses, mērķus un redzējumu par 
kopīgu novada attīstību un nā-
kotni. 

Plānošanas dokumenta 
izstrādi veic uzņēmums SIA 
“Ķemers Business and Law 
Company”, kas iztrādes ietva-

Laima Poriete,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Arī Pārgaujas Dzimtsarakstu 
nodaļa ir sākusi 2019. gada 
darbu. Šogad jau reģistrēta 
1 dzimšana, 4 miršanas, kā arī 
saņemti 6 pieteikumi laulību re-
ģistrēšanai. 

Atskatāmies uz aizgājušajā 
gadā paveikto. 

Pārgaujas novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētas 
32 dzimšanas, no kurām 14 ar 
paternitātes noteikšanu. No-
slēgtas 33 laulības, no kurām 

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

Ar Pārgaujas novada domes 
27.12.2018. sēdes lēmumu (sē-
des protokols Nr. 13, 14.§) tika 
aktualizēts Pārgaujas novada 
Attīstības programmas 2013.–
2019. gadam Investīciju plāns. 

Investīciju plāns ir Attīstības 
programmai pievienotā Rīcības 
plāna sastāvdaļa, kurā ietver-
tas plānotās novada investīcijas 
vismaz turpmākajiem 3 gadiem. 
Investīciju plānu ieteicams ak-
tualizēt katru gadu, ņemot vērā 
tā izpildes progresu un kārtējam 
gadam apstiprināto budžetu, ne-
mainot Attīstības programmas 
Stratēģisko daļu.

Ir izvirzīti arī 10 pašvaldības 
prioritārie īstenojamie projekti: 

• projekts “Kultūra, vēs-
ture, arhitektūra Gaujas un 
laika lokos”, kas īstenots dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” SAM 5.5.1 
“Sagla bāt, aizsargāt un attīs-

2 baznīcā un 3 ar citu valstu 
valstspiederīgajiem.  Savukārt 
miršanas 2018. gadā tika reģis-
trētas 36 reizes. Gada laikā iz-
dotas 5 atkārtotas civilstāvokļa 
reģistrācijas apliecības, kā arī 6 
laulības reģistri papildināti ar 
ziņām par laulības šķiršanu. Ci-
vilstāvokļa reģistrācijas sistēmā 
ievadīti 11 vēsturiskie reģistri. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī 
2019. gadā ir plānots godināt 
jaundzimušos, kuri pasaulē nā-
kuši 2018. gadā un par savām 
mājām sauc Pārgaujas novadu. 
Arī šogad jaundzimušo godinā-

tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros 
(Ungurmuižas Leduspagraba 
atjaunošana un apkures izbūve 
Muižnieka dzīvojamai ēkai un 
blakus esošās skolas ēkai).

• bibliotēkas telpu atjauno-
šana Raiskuma muižas ēkā Dzel-
mes 1;

• attīrīšanas iekārtu pārbūve 
Raiskuma pagasta Auciemā;

• Stalbes siltumtrases pār-
būve;

• “Doktorāts” Plācī: energo-
efektivitātes uzlabošana, saim  -
niecības ēkas pārbūve;

• katlu mājas pārbūve Plācī;
• Stalbes vidusskolas struk-

tūrvienības ēkas Auciemā iekš-
telpu pārbūve;

• sporta infrastruktūras at-
tīstība: Straupes stadiona pār-
būve;

• ielu un citu publisko teri-
toriju apgaismojuma pārbūve 
Raiskuma, Stalbes un Daibes cie-
mos; 

• kapu teritorijas labiekārto-
šana: Straupes pagasta Pārupes 

kapu akmens mūra nožogoju ma 
atjaunošana; Raiskuma pagas ta 
Ungurkapu digitalizācija 
(LEADER projekts).

2019. gada aktualizētajā 
Inves tīciju plānā iekļauta šāda 
informācija:

• projekta nosaukums;
• projekta pamatojums – 

saistība ar Attīstības programmā 
noteiktajām vidēja termiņa prio-
ritātēm un rīcībām, kā arī pro-
jektu savstarpējā papildinātība;

• projekta izmaksu indika-
tīvo summu un finanšu instru-
mentus, ko iespējams vai plā-
nots apgūt projekta īstenošanā;

• plānotie projekta rezultāti;
• informācija par plānoto 

projekta uzsākšanas un noslē-
guma laiku un iespējamiem pro-
jekta partneriem.

Ar Pārgaujas novada aktuali-
zēto Investīciju plānu 2019. ga-
dam iespējams iepazīties Pār-
gaujas novada mājaslapā www.
pargaujasnovads.lv sadaļā “At-
tīstības plānošana”.

Aktualizēts Pārgaujas novada 
Attīstības programmas 
Investīciju plāns

2018. gadā Pārgaujas novada 
dzimtsarakstu nodaļā paveiktais

šanu veiksim vasaras sākumā, 
Starptautiskajā bērnu aizsardzī-
bas dienā. 

Informējam, ka Dzimtsa-
rak stu nodaļā joprojām atro-
das dāvaniņas, kas paredzē-
tas 2016. gadā dzimušajiem 
bērni ņiem, kuri neieradās uz 
jaun dzimušo godināšanas pa-
sākumu, kā arī kuru vecāki pēc 
tam neizņēma viņu bērniem 
domātās dāvaniņas. Tām pakaļ 
var ierasties Pārgaujas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, “Iktēs”, 
Stalbes pagastā. 

Pārgaujas novada pašval-
dības domes sēdē 24. janvārī 
tika izskatīti 13 jautājumi.

Deputāti noklausījās domes 
priekšsēdētāja sniegto pārskatu 
par 27.12.2018. domes sēdē pie-
ņemto lēmumu izpildes gaitu un 
pieņēma to zināšanai.

Deputāti nolēma:
• izdot saistošos noteiku-

mus Nr. 1 “Par Pārgaujas no-
vada pašvaldībai piederošās vai 
piekritīgās zemes nomu un tās 
nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”;

• veikt grozījumus Pārgaujas  
novada pašvaldības atlīdzības 
un sociālo garantiju nolikumā;

• noteica darba samaksu 
Pārgaujas novada domes priekš-
sēdētājam, priekšsēdētāja viet-
niekam un deputātiem;

• apstiprināja zemes ierī-
cības projektu nekustamajiem 
īpašumiem Pārgaujas novada 
Straupes pagastā un Raiskuma 
pagastā; 

• izsludināt izsoli zemes 
no mas tiesībām uz nekustamo 
īpašumu “Stirnas” Raiskuma pa-
gastā, apstiprināja izsoles notei-
kumus, sākumcenu;  

• apstiprināt Pārgaujas 
no vada teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam grozījumus 
un izdot Pārgaujas novada paš-

valdības saistošos noteikumus 
Nr. 2 ”Grozījumi Pārgaujas no-
vada saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par Pārgaujas novada te-
ritorijas plānojuma 2013.–2024.
gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos un Gra-
fisko daļu””; 

• izskatīja Amatas no-
vada apvienotās būvvaldes 
12.12.2018. lēmuma Nr. 10-
1/66 “Par administratīvā ak-
ta-paskaidrojuma raksta malkas 
šķūņa būvniecību Straupes pa-
gastā;

• apstiprināja grozījumus 
nolikumā “Par Pārgaujas no-
va da pašvaldības balvām sporta 
jomā” un apstiprināja Balvu 
spor ta jomā piešķiršanas komi-
siju;

Sēdes slēgtajā daļā tika iz-
skatīts jautājums par ilgstošas 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
piešķiršanu sociālās aprūpes in-
stitūcijā  

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

Nākamā domes sēde notiks 
21. februārī, plkst. 15.00 Stalbē, 
komiteju sēdes – 14. februārī

Vai aizpildījāt Pārgaujas 
novada iedzīvotāju aptauju, 
kas tiek veikta Pārgaujas no-
vada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrādes 
ietvaros?

PĀRGAUJAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DOMES 
SĒDES APSKATS

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir izdevies 
piesaistīt stratēģisku sadarbības 
partneri otrreizējai pārstrādei 
derīgu materiālu realizācijai. No 
2019. gada janvāra privātperso-
nas 4 nolietotas automašīnu rie-
pas gadā (diametrā līdz 140 cm) 
EKO laukumos varēs nodot bez 
maksas. Bez maksas no privāt-
personām tiks pieņemts arī logu 
stikls un visa veida nolietota sa-
dzīves elektrotehnika.

ZAAO darbības reģionā ir 20 
EKO laukumi, tajos bez maksas 
no privātpersonām pieņem arī 
pudeļu stiklu, papīru, kartonu, 
polimērus (ar apzīmējumu 

LDPE un HDPE), PET dzērienu 
pudeles, metālu, luminiscentās 
spuldzes, baterijas, akumulato-
rus, koka paletes un lietošanai 
derīgus apavus. 

EKO laukumu pakalpojumi 
kļūst arvien pieprasītāki. 2018. 
ga da 11 mēnešos EKO lau kumus 
apmeklējuši vairāk nekā 62500 
klienti, par 3000 klientiem vai-
rāk nekā šajā laika periodā pērn. 
Visbiežāk uz EKO laukumiem ie-
dzīvotāji nogādā papīra, polieti-
lēna un stikla iepakojumu. 

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Atceļ maksu par riepu, logu 
stikla un elektrotehnikas 
nodošanu EKO laukumos

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
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Ar Pārgaujas novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumu “Par de-
tālplānojuma “Aroniju iela 3”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads apstiprināšanu” (protokols Nr. 13, 10.§), apstiprināts nekus-
tamā īpašuma “Aroniju iela 3”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgau-
jas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 011 0177, 
detālplānojums. 

Ar detālplānojumu var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā “Attīstības Plānošana/De-
tālplānojumi”, Ģeoportālā www.geolatvija.lv vai Pārgaujas novada ad-
ministratīvajā ēkā “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads, pašvaldības darba laikā.

Pārgaujas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2019. gada 
24. janvāra sēdes lēmumu, ir apstiprināti Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. 
gadam grozījumi, un izdoti saistošie noteikumi Nr. 2 ”Grozījumi Pārgaujas novada saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”” .

Ar Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam grozījumu materiāliem var ie-
pazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.pargaujasnovads.lv un darba dienās Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pagasta 
pārvaldē, “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.

Detālplānojuma 
“Aroniju iela 3” 
apstiprināšana

Paziņojums par Pārgaujas novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu apstiprināšanu

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa

Iedzīvotāji droši vien ir ie-
vērojuši, ka Lielstraupes pilī 
dažkārt iedegas gaisma un skan 
kaltu radīts troksnis. Pēdējo mē-
nešu laikā pilī noris aktīvi izpē-
tes darbi. 

Projekta HANSA ietvaros SIA 
“Arhitektoniskās izpētes grupa” 
veica ēkas arhitektoniski māksli-
niecisko izpēti. Viens no pētnie-
kiem, arhitekts Ilmārs Dirveiks, 
pils izpētē iesaistījās jau atkār-
toti – tieši viņam 1992. gadā bija 
uzticēta galvenā ārsta kabineta 
arhitektoniskā izpēte. Šoreiz 
I. Dirveiks kopā ar kolēģiem 
apzināja visu ēku, veicot apme-
tuma, krāsojuma un konstruk-
ciju zondāžu, un ar aizrautību 
meklējot jaunus būvvēstures 
faktus. 

Pētnieki ir izveidojuši plašu 
materiālu, kas pašlaik tiek ga-
tavots ievietošanai pašvaldības 
tūrisma informācijas interneta 
vietnē www.tourism.straupe.lv. 

Lielstraupes pilī 
notiek izpētes 
darbi

Pētījums sniedz nozīmīgu 
ieskatu ēkas būvvēsturē un ap-
liecina pils un baznīcas kā vi-
duslaiku vēsturiskās apbūves 
ansambļa unikalitāti. Tas tiks 
tulkots angļu valodā, lai būtu 
pieejams starptautiskai sabied-
rībai.

Šā gada sākumā ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu uz-
sākta pils jumta tehniskā apse-
košana. Pēc tehniskā slēdziena 
un rekomendāciju saņemšanas 
pašvaldība plāno iesniegt pro-
jekta pieteikumu konkursā par 
finansējuma saņemšanu kultū-
ras pieminekļu konservācijai un 
restaurācijai.

Saskaņā ar 2018. gada sā-
kumā noslēgto līgumu ar LR 
Veselības ministriju, pašvaldība 
nodrošina pils uzturēšanu – te-
ritorija tiek kopta, telpas ap-
kurinātas un apsargātas, nakts 
stundās pils tiek izgaismota no 
ārpuses. Pils apmeklējums ie-
spējams, iesniedzot iesniegumu 
pašvaldībai par telpu nomu pils 
iekštelpu apskatei. 

Informācija par Pārgaujas novada pašvaldībai 
piederošo autoceļu mehanizētu attīrīšanu 
no sniega 2018./2019. ziemas sezonā

Ceļu saraksts Pakalpojuma sniedzējs Kontaktinformācija

Stalbes pagastā

1. maršruts Rozulas autoceļu saraksts SIA,,SHAF” Jānis Herbsts, tālr. 29438550
2. maršruts Daibes autoceļu saraksts Z/S,,Jaunzemi” Jānis Plūme,  tālr. 29427092

3. maršruts Stalbes ielu un autoceļu 
saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr. 29327223.

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

Straupes pagastā

4. maršruts Mazstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”, tālr. 29327223
5. maršruts Lielstraupes ceļu saraksts SIA “Jumis” SIA “Jumis”,  tālr. 29327223

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

Raiskuma pagastā

6. maršruts Raiskuma ceļu saraksts SIA,,Vidzemes Betons”, Guntars Zicāns,  tālr. 28282165

7. maršruts Strīķu–Miglaču ceļu 
saraksts SIA,,Vidzemes Betons”, Guntars Zicāns,  tālr. 28660835

8. maršruts Auciems ceļu saraksts SIA “Rok un Būvē” Andris Beķeris,  tālr. 26626266
9. maršruts Kūduma ceļu saraksts Z/S,,Jaunzemi” Jānis Plūme,  tālr. 29427092

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

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

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

Sagaidot Latvijas simtgadi, 
2018. gads ir bijis ražens ne ti-
kai kultūras pasākumu piedā-
vājumā, bet arī saimnieciskos 
jautājumus. Domājot par to, lai 
Pārgaujas novads būtu sakār-
tota, ērta un draudzīga vieta sa-
viem iedzīvotājiem katru gadu 
tiek labiekārtoti, pārbūvēti un 
sakārtoti prioritārie objekti. 

Saistībā ar to, ka “šķūņa” ēka 
Raiskuma centrā, atradās teh-
niski nedrošā un videi bīstamā 
stāvoklī, tika veikta tās pārbūve. 
Atjaunotajā ēkā ir tehnikas no-
vietne, publiskās tualetes kā arī 
no tās tiek padots siltums uz 
Raiskuma pagasta pārvaldes ēku 
un topošo Raiskuma bibliotēku. 

Pārbūvi piedzīvojis arī ūdens-
tornis Straupes centrā, kurš ir 
ekspluatācijā no 1978. gada un 
atradās kritiskā stāvoklī. Tuvā-
kajā laikā plānot sakārtot arī 
ūdenstorņa sanitāro zonu. 

Veikti energoefektivitātes pa  -
sākumi Stalbes vidusskolas 
struk tūrvienības Auciemā ēkā – 
atjaunota skolas fasāde un jumts. 
Uzstādīta arī zibens aizsardzība, 
veikti ugunsdrošības uzlaboša-
nas pasākumi. Plānots ēkā veikt 
arī iekšdarbus, lai būtu iespē-
jams atvērt vēl vienu bērnudārza 
grupu, kā arī ir iecere uzlabot ap-
gaismojumu ēkas teritorijā.

Katru gadu tiek strādāts arī 
pie labiekārtošanas darbiem 
Pārgaujas novada kapsētās. 
Lenču, Strīķu un Daibes kapsē-
tās atjaunoti kapu mūri, Strīķu 
kapličai atjaunots arī jumts. Sa-
vukārt Straupes Pārupes kapos 
plānots atjaunot to mūra daļu, 
kas netika atjaunota 2017. gadā. 

Pārvērtības piedzīvojušas arī 
telpas Rozulas pagasta tautas 
namā, kas iepriekš bijušas dzī-
voklis, bet nu būs domātas kultū-
ras darba vajadzībām. Tāpat arī 
Straupes tautas namā atjaunotas 
telpas, kuras tagad kalpo sociālā 
dienesta un kultūras darba ne-
pieciešamībām. 

Līdzās Eiropas Savienības Ei-

ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos pro-
jekts “Pārgaujas novada pašval-
dības grants ceļu pārbūve”, kad 
9,27 km garumā tika pārbūvēti 
4 grants ceļi, pašvaldība, ieguldot 
savus līdzekļus, veica pārbūvi vēl 
diviem ceļu posmiem – Mazais-
krogs–Irbēni un Čaukas–Ziemeļi, 
kurus klāj asfalta segums. 

2018. gadā Stalbē uzstādīta 
ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
savukārt nākotnē ir plānots uz-
labot esošo ūdensvadu sistēmu, 
lai rastu iespēju ūdensvadu ska-
lošanai. Tiek strādāts pie apku-
res katla uzlabošanas Stalbē, kas 
būtiski samazina patērētā kuri-
nāmā daudzumu.

Kopš 2013. gada, kad tika 
apstiprināta pirmā Pārgaujas 
novada Attīstības programma, 
infrastruktūra un projekti tiek 
plānoti rūpīgi un mērķtiecīgi, un 
jāsaka, ka lielākā daļa no plānotā 
tiek arī paveikta. 

2018. gadā labiekārtoti 
prioritārie objekti 

http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
http://www.pargaujasnovads.lv
http://www.tourism.straupe.lv
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APSTIPRINĀTI ar Pārgaujas no-
vada domes  25.10.2018. lēmumu 
Nr. 184 (prot. Nr. 10, 21.§.).

PRECIZĒTI ar Pārgaujas  novada 
domes 27.12.2018. lēmumu Nr. 
212 (prot. Nr.13,15.§.)

Pārgaujas novada Stalbes pagastā
2018. gada 27. decembrī  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta otro,  
ceturto un piekto daļu, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 25.2 panta pirmo un piekto 
daļu, Ministru kabineta 2009. gada 
17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kār-
tība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams  pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību”13. punktu, Minis-
tru kabineta 2018. gada 26. jūnija  
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi” 78. punktu, Ministru 
kabineta  2005. gada 15. novembra 
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām  bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes ap-
rūpē, kā arī pēc ārpusģimenes ap-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 

21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. 
gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociāla-
jiem pabalstiem Pārgaujas novadā” izstrādāti  pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
otro, trešo un ceturto daļu un 2018. gada 26. jūnija Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (turp-
māk – MK noteikumi) 78. punktu.
Saistošajos noteikumos ir nepieciešams izdarīt grozījumus 
2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”, grozot noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu un  19.2. apakšpunktu. Tāpat, lai  
paplašinātu pabalsta saņēmēju loku ir nepieciešams papildināt 
saistošos noteikumus ar 29.4 .apakšpunktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu 19.2. apakšpunktā ir veikti grozījumi, nosa-
kot ikmēneša pabalsta apmēru  katra audžuģimenē ievietotā  
bērna uzturam.
Vienlaikus ir papildināti saistošie noteikumi ar 29.4. apakšpun-
ktu, tādejādi paplašinot pabalsta saņēmēju loku, t.i. nosakot, ka 
pabalstu veselības aprūpes izdevumu daļējai apmaksai piešķir 
un izmaksā arī daudzbērnu ģimenēm. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi tiks nodro-
šināti pieejamā budžeta resursu ietvaros.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai noteiks un atbil-
stošu lēmumu pieņems Pārgaujas novada pašvaldības iestāde 
“Sociālais dienests”.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS

rūpes beigšanās” 27., 28., 30., 29., 
31. punktu

Izdarīt Pārgaujas novada domes 
2017. gada 21.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 15 “Par sociāla-
jiem pabalstiem Pārgaujas novadā” 
šādus grozījumus: 

1. Aizstāt noteikumu izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā vārdus un 
skaitļus “Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu Nr. 
1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu” ar vārdiem un skait-
ļiem “Ministru kabineta 2018. gada 
26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Au-
džuģimenes noteikumi” 78. pun-
ktu”.

2. Izteikt noteikumu 19.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“19.2. ikmēneša pabalstu katra 
audžuģimenē ievietotā bērna uz-
turam, kura apmērs ir divkāršā Mi-
nistru kabineta noteikto minimālo 
uzturlīdzekļu apmērā mēnesī bēr-
nam.”.

3.Papildināt  noteikumus ar 29. 
4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“29.4.  daudzbērnu ģimenei, uz-
rādot  “3+ Ģimenes karti.”.

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

Pārgaujas novada Stalbes pa-
gastā

2018. gada 27.decembrī
APSTIPRINĀTI  ar Pārgaujas 

novada domes 27.12.2018. sē-
des lēmumu Nr.208 ( protokols 
Nr.13, 11 §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturtās daļas 5.punktu,  
27.06.2017.  Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un re-
ģistrēšanu” 6.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi no-

saka:
1.1. Decentralizēto kanali-

zācijas sistēmu, kuras nav pie-
vienotas Pārgaujas novada paš-
valdības, turpmāk – Pašvaldība,  
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kontroles un uzraudzības kār-
tību;

1.2. Pašvaldības kompetenci 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uz-
skaites jomā;

1.3. Minimālo biežumu notek-
ūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizāci-
jas sistēmām;

1.4. Prasību minimumu ase-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Pārgaujas novadā

nizatoriem;
1.5 Asenizatoru reģistrācijas 

kārtību;
1.6. Decentralizēto kanalizā-

cijas sistēmu reģistrācijas kār-
tību;

1.7. Decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu īpašnieku un valdī-
tāju pienākumus;

1.8. Atbildību par saistošo no-
teikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mēr-
ķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības 
autonomās funkcijas – organizēt 
iedzīvotājiem decentralizētos 
kanalizācijas pakalpojumus iz-
pildi;

2.2. noteikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu ap-
saimniekošanas (attīrīšanas, 
savākšanas, transportēšanas, 
uzraudzības un kontroles) pra-
sības, lai aizsargātu cilvēku dzī-
vību un veselību, nodrošinātu 
vides aizsardzību un dabas re-
sursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas kārtību; 

2.4. nodrošināt Pašvaldības 
administratīvajai teritorijai nor-
matīvajos aktos noteikto notek-
ūdeņu attīrīšanas un emisijas 
prasību ievērošanu. 

3. Saistošie noteikumi ir 

saistoši visām fiziskajām un ju-
ridiskajām personām Pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā 
– ciemos, kuru īpašumā vai val-
dījumā ir decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas.

4. Šajos saistošajos noteiku-
mos lietotie termini atbilst ter-
miniem, kuri noteikti normatī-
vajos aktos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomā, 
Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu likumā un decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanas un reģistrēšanas no-
teikumos.

II. Pašvaldības kompetence 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uz-
skaites jomā

5. Pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizāci-

jas sistēmu reģistra izveidošanu 
un uzturēšanu; 

5.2. asenizatoru reģistrāciju;
5.3. prasību ievērošanas kon-

troli notekūdeņu un nosēdumu 
savākšanā no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, to trans-
portēšanā un novadīšanā centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā;

5.4. decentralizētajā kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notek-
ūdeņu un nosēdumu izvešanas 
biežuma kontroli un uzraudzību;

5.5. decentralizēto kanalizāci-

jas sistēmu ekspluatācijas un uz-
turēšanas prasību ievērošanas 
kontroli;

III. Minimālais biežums no-
tekūdeņu un nosēdumu izveša-
nai no decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām.

6. Pašvaldības administratī-
vās teritorijas robežās esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās, uzkrātie notekūdeņi 
un nosēdumi ir jāizved uz paš-
valdības teritorijā esošām sa-
dzīves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām (NAI) vai speciāli izvei-
dotajām notekūdeņu pieņemša-
nas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu iz-
vešanas biežums mēnesī no krā-
jtvertnēm, ir nosakāms saskaņā 
ar formulu:

I = B/A, kur
I – decentralizētās kanali-

zācijas tvertnes izvešanas bie-
žums mēnesī (reizes), rezultātu 
noapaļojot ar vienu zīmēm aiz 
komata 

A – decentralizētās kanalizā-
cijas tvertnes (krājtvertnes) til-
pums kubikmetros;

B – nekustamajā īpašumā 
vai nekustamo īpašumu grupā 
esošo personu kopējais ūdens 
patēriņš mēnesī m3, pieņemot, 
ka vienas personas ūdens pa-
tēriņš ir atbilstošs 23.11.2017. 

Saistošajos noteikumos Nr.13 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Pārgaujas no-
vadā” noteiktajām normām,  vai 
tiek izmantoti dati par  faktisko 
ūdens patēriņu atbilstoši uzstā-
dītam ūdens patēriņa mēraparā-
tam. 

8. Faktiskais ūdens patēriņš 
tiek noteikts sekojoši:

8.1. Ja decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja nekustamajā īpašumā 
tiek izmantoti centralizētie 
ūdensapgādes pakalpojumi, tad 
novadīto notekūdeņu daudzumu 
pieņem vienādu ar patērētā 
ūdens daudzumu un to izvešanas 
biežums ir nosakāms saskaņā 
ar augstāk norādīto formulu, 
ietverot faktiskos datus par ne-
kustamajā īpašumā izlietotajiem 
ūdensapgādes pakalpojumiem, 
ko ir fiksējis ūdens patēriņa ko-
mercuzskaites mēraparāts vai 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu piegādes līgumā 
noteikto ūdens patēriņa normu 
komercuzskaitei. Notekūdeņu 
daudzuma uzskaitē nav ņemams 
vērā izlietotā ūdens daudzums, 
kas izmantots dārza vai piemā-
jas teritorijas laistīšanai, ja tā 
apjoms ir noteikts ar šim nolū-
kam speciāli ierīkotu ūdens mē-
riekārtu. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
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8.2. Ja decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja nekustamajā īpa-
šumā tiek izmantota lokālā 
ūdens iegūšanas iekārta, tā var 
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa 
mēraparātu  novadīto/ notek-
ūdeņu daudzuma noteikšanai, 
un decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izvešanas biežums ir 
nosakāms, ietverot faktiskos da-
tus par nekustamajā īpašumā iz-
lietotajiem ūdensapgādes pakal-
pojumiem, ko ir fiksējis ūdens 
patēriņa mērītājs, ja to nav ie-
spējams ierīkot, tad notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai pielieto 
pašvaldības noteikto ūdens pa-
tēriņa normu komercuzskaitei.

Aprēķina piemēri :
A= 3 m³; B= 0.5 m³/mēnesī; 

I=0.5/3=0.16, noapaļojam ~ 0.2 
reizes mēnesī jeb 5 mēnešos 1 
reizi

A=3m³; B=10 m³/mēnesī; 
I=10/3=3.33, noapaļojam 3.3 
reizes mēnesī jeb 3 mēnešos 10 
reizes un tas nozīmē ka 3-šajā  
mēnesī jāizved 4 reizes

9. Minimālais notekūdeņu, 
nosēdumu izvešanas biežums 
no septiķa ir - viena reize gadā, 
ja septiķis atbilst šādiem nosacī-
jumiem:

- septiķis ir tāda hermētiska 
caurplūstoša tvertne, kuras mi-
nimālais darba  tilpums  vismaz  
3x reizes lielāks par vidējo dien-
nakts ūdens faktisko patēriņu, 
bet ne mazākam par 1.0 m3 , un 
tajā ir vismaz divām secīgi caur-
plūstošām kamerām. 

- Izlaidei no septiķa vidē ir 
jābūt nodrošinātai cauri at-
bilstošiem filtrācijas laukiem vai 
apakšzemes drenāžas sistēmām, 
smilts grants filtriem, filtrāci-
jas grāvjiem, filtrācijas akām 
vai niedru laukiem.  Filtrācijas 
lauks un drenāžas sistēmas teh-
niski nav izmantojamas mālai-
nās gruntīs un vietās ar augstu 
gruntsūdens līmeni (mazāks 
par vienu metru no infiltrācijas 
sistēmas). Filtrācijas aku mak-
simālā diennakts jauda ir 1 m3/
dnn. Visu šo būvju izmēri  ir at-
karīgi no tehniskā risinājuma, 
bet  ar nelieliem izņēmumiem(s-
milts grants filtrs)  tehniski jābūt  
robežās no 5 – 50 l/m3 dnn.  

- Tā kā septiķis ir bioloģiska 
notekūdeņu attīrīšanas ietaise, 
kura veic notekūdeņu attīrīšana 
anaerobos (bez skābekļa klāt-
būtnes) apstākļos tad,  atbilstoši 
labai praksei, izvedamais ap-
joms no septiķa sastāda 70-75 % 
no septiķa apjoma. Atstājot daļu 
septiķa  notekūdeņu un nosē-
dumu, kā ieraugu tālākai septiķa 
darbības nodrošināšanai

- Par septiķa izbūvi jābūt 
pieejamai atbilstošai būvniecī-
bas dokumentācijai par to no-
došanu ekspluatācijā (atsevišķi 
vai kopā ar dzīvojamo ēku) vai 
par šo būvju atbilstību jāsaņem 
slēdziens no atbilstoša komer-
santa, par septiķa un šo būvju 
atbilstību minimālajām tehnis-
kajām prasībām

10. Minimālais notekūdeņu, 
nosēdumu vai dūņu izvešanas 
biežums no rūpnieciski izga-
tavotām attīrīšanas iekārtām 
kuras attīrītos notekūdeņus no-
vada vidē un kuru kopējā jauda 
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, 
ir nosakāms ievērojot iekārtas 
ražotāja izdoto tehnisko doku-
mentāciju vai instrukcijas par šo 
iekārtu ekspluatāciju, vai atbil-
stoša komersanta rakstveida at-
zinumu par iekārtas ekspluatā-
cijas nosacījumiem, gadījumos, 
ja decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
rīcībā nav sākotnējās iekārtas 
tehniskās dokumentācijas.  

IV. Decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu kontroles un uzrau-
dzības kārtība 

11. Pašvaldība ir tiesīga :
11.1. pieprasīt un pārbaudīt 

decentralizēto notekūdeņu pa-
kalpojuma saņemšanas fakta 
apliecinošo attaisnojuma doku-
mentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku, 
valdītāju, piekļūt decentralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, tās 
tehniskā nodrošinājuma un eks-
pluatācijas prasību ievērošanas 
kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistrā ietvertās informācijas 
atbilstību, nepieciešamības ga-
dījumā, veicot tās precizēšanu, 
balstoties uz veiktajiem pārbau-
des rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par 
izvesto notekūdeņu apjomu no 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu reģistrā iekļautajiem ase-
nizatoriem;

12. Ja Pašvaldībai radušās 
šaubas par decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības pra-
sību ievērošanu un to atbilstību 
normatīvo aktu regulējumam,  
Pašvaldībai ir tiesības rakstiski 
pieprasīt decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi de-
centralizētās kanalizācijas sistē-
mai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas ārpuskārtas 
tehnisko apkopi pie atbilstoša 
komersanta, kas specializējies 
šādu darbu izpildē un iesniegt 
apliecinājumu par iekārtas teh-
nisko stāvokli un norādījumus 
tās turpmākai ekspluatācijai. 

12.3. veikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzi. Iz-
devumus, kas saistīti ar decen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzi, sedz:

 12.3.1. Pašvaldība, ja decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzē netiek konstatētas vie-
las, kuras neatbilst normatīvo 
aktu prasībām par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī, 

 12.3.2. decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieks, 
ja decentralizētās kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu pa-

raugu analīzē tiek konstatētas 
vielas, kuras neatbilst normatīvo 
aktu prasībām par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī.

12.4. uzdot veikt decentrali-
zētās kanalizācijas sistēmas pār-
būvi vai jaunas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai 
uzstādīšanu, lai novērstu videi 
nodarāmo kaitējumu.

V. Prasību minimums aseni-
zatoriem

13. Decentralizētos kanali-
zācijas pakalpojumus ir tiesīgs 
sniegt asenizators, kurš atbilst 
šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir reģistrējies Paš-
valdībā.

14. Prasību minimums  aseni-
zatoram:

14.1. nodrošināt decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojuma 
sniegšanas fakta attaisnojošo 
dokumentu izveidi, atbilstoši 
MK noteikumos Nr.384 un šajos 
saistošos noteikumos noteikta-
jām prasībām un to izsniegšanu 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu īpašniekiem vai valdītā-
jiem;

14.2. veikt  Pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu 
un nosēdumu, dūņu apjoma uz-
skaiti;

14.3. decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās savāktos 
notekūdeņus pārvadāt ar šim 
nolūkam paredzēto specializēto 
transportlīdzekli; 

14.4. noslēgt rakstveida lī-
gumu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu (NAI) vai specializēto 
noliešanas punktu īpašnieku par 
decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu 
un/vai nosēdumu novadīšanu 
un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepie-
ciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
aizsērējumu, decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanas rezul-
tātā;

 14.6. līdz kārtējā gada 25. 
februārim iesniegt pašvaldībā 
rakstveida deklarāciju par ie-
priekšējā saimnieciskajā gadā iz-
vesto notekūdeņu un nosēdumu 
apjomu konkrētās pašvaldības 
teritorijā, saskaņā ar pielikumā 
pievienoto veidlapu (1.pieli-
kums), iesniedzot to klātienē, 
nosūtot pa pastu vai elektroniski 
normatīvajos aktos par elektro-
nisko dokumentu noformēšanu 
noteiktajā kārtībā.

 
VI. Asenizatoru reģistrācijas 

kārtība
15.  Papildus MK noteikumos 

Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas 
prasībām asenizators iesniedz 
Pašvaldībā rakstveida iesnie-
gumu (2. pielikums), kuram 
pievieno 16. punktā norādīto 
rakstveida informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai 
iesniedz dokumentus, kas satur 
ziņas, par atbilstību zemāk no-

rādītajām nepieciešamām pra-
sībām:

16.1. līguma kopiju ar notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) 
vai speciāli izveidotu notek-
ūdeņu pieņemšanas vietu īpaš-
nieku.

16.2. asenizatoram ir jāap-
liecina, ka ir tiesīgs veikt kravas 
autopārvadājumus Latvijas Re-
publikas teritorijā, ja tiek sniegts 
kravas pārvadājuma pakalpo-
jums Latvijas republikas terito-
rijā un tam paredzēts izmantot 
autotransportu. 

17. Reģistrācijas iesniegumu 
asenizators var iesniegt:

17.1. personīgi Pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā - 
“Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā;

17.2. pa pastu;
17.3.elektroniski normatīva-

jos aktos par elektronisko doku-
mentu noformēšanu noteiktajā 
kārtībā.

18. Lai veiktu reģistrāciju, 
Pašvaldības saimniecību vadītāji 
pārbauda iesniegto informāciju 
un pārliecinās par Uzņēmumu 
reģistra piešķirtajiem aseniza-
tora reģistrācijas datiem, ja ase-
nizators ir juridiska persona;

19. Asenizatoram ir tiesības 
pašam iegūt un iesniegt Paš-
valdībā šo noteikumu 18. pun-
ktā minēto informāciju aplieci-
nošus dokumentus.

20. Pašvaldības  saimniecību 
vadītāji veic Asenizatora reģis-
trāciju, ja tas ir izpildījis šo no-
teikumu prasības, iesniedzot vi-
sus nepieciešamos dokumentus. 

21. Asenizatora iesniegums 
tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā, no tā saņem-
šanas dienas. Iesniegums tiek 
uzskatīts par saņemtu ar brīdi, 
kad ir iesniegti visi (pēdējais)  
noteikumos norādītie nepiecie-
šamie dokumenti.

22. Pašvaldība  triju darba 
dienu laikā publicē Pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē informāciju 
par asenizatora reģistrācijas 
faktu, normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā vai reģistrācijas fakta 
neveikšanas gadījumā, nosūta 
rakstveida informāciju aseniza-
toram par trūkumiem, kas kon-
statēti reģistrācijas iesnieguma 
izskatīšanas gaitā, un to novēr-
šanas termiņu. Gadījumā, ja trū-
kumi netiek novērsti norādītajā 
termiņā, asenizatora reģistrācijas 
iesniegums tiek uzskatīts par ne-
iesniegtu un saņemtie dokumenti 
tiek atgriezti asenizatoram.

23. Ja asenizatora darbībās 
tiek konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi, kas skar ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegša-
nas jomu, komerctiesību jomu, 
profesionālās darbības sfēru, 
finanšu saistību izpildi, kravu 
autopārvadājumu jomu, vides 
aizsardzības jomu, dome anulē 
attiecīgā asenizatora reģistrāci-
jas faktu, nosūtot rakstveida pa-
ziņojumu asenizatoram, un dzēš 
par to ziņas  Pašvaldības tīmekļa 
vietnē.

24. Asenizators ir tiesīgs ap-
strīdēt reģistrācijas anulēšanas 

faktu, 15 darba dienu laikā no 
paziņojuma saņemšanas, ie-
sniedzot rakstveida iesniegumu 
domē, kurā tiek noradīts lūguma 
pa matojums un ziņas par iesnie-
gumā ietvertajiem apgalvoju-
miem.  

25. Ziņas par asenizatoru 
Pašvaldības  tīmekļa vietnē tiek 
atjaunotas pamatojoties uz aug-
stākstāvošas  institūcijas (do-
mes) lēmumu, ar kuru atcelts 
reģistrācijas anulēšanas fakts.

26. Gadījumā, ja aseniza-
tora reģistrācijas fakts ir anu-
lēts, balstoties uz apstiprinošu 
informāciju, ka asenizatoram 
ir apturēta vai anulēta kravas 
autopārvadājumu veikšanas li-
cence Latvijas Republikas admi-
nistratīvajā teritorijā, ziņas par 
asenizatora reģistrācijas faktu 
tiek atjaunotas, pamatojoties uz 
kompetentās valsts iestādes lē-
mumu, kas izskata jautājumus 
par kravas autopārvadājumu 
licences un licences kartītes dar-
bības apturēšanu uz laiku vai 
anulēšanu.

27. Gadījumā, ja decentralizē-
tos kanalizācijas pakalpojumus 
nodrošina pašvaldības sabied-
risko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējs, par šo faktu 
reģistrā tiek veikts atbilstošs ie-
raksts un šī informācija ir publi-
cēta  Pašvaldības tīmekļa vietnē.

VII. Decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistrācijas kār-
tība

28. Pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā (ciema terito-
rijā) esoša nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, kura 
īpašumā esošā decentralizētā 
kanalizācijas sistēma nav re-
ģistrēta, iesniedz  Pašvaldībā 
- decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra uzturētājam 
pirmreizējo decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu, saskaņā ar no-
teikumiem pievienoto paraug-
veidni (3.pielikums). 

29. Nekustamā īpašuma at-
savināšanas gadījumā vai, ja ir 
notikušas izmaiņas ziņās par 
decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas ekspluatāciju (pārbūve, 
veida maiņa, izmaiņas plānoto 
notekūdeņu novadīšanas ap-
jomā, izmaiņas deklarēto vai fak-
tiski dzīvojošo personu sastāvā), 
decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašniekam vai valdītājam 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 
(trīs) mēnešu laikā pēc nekus-
tamā īpašuma iegādes vai izmai-
ņām par decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas ekspluatāciju, 
jāiesniedz personiski – Pašvaldī-
bas klientu apkalpošanas centrā 
“Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā, vai nosūtot 
pa pastu vai elektroniski, ja tas 
sagatavots saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu, šo no-
teikumu 27. punktā norādītais 
iesniegums pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā
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VIII. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašnieku un valdītāju pie-
nākumi

30. Ikvienas decentralizēto kana-
lizācijas sistēmas īpašnieka vai valdī-
tāja pienākumi papildus MK noteiku-
mos Nr.384. noteiktajam ir:

30.1. nodrošināt radīto notek-
ūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu eks-
pluatācijā nodotās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās;

30.2. segt izmaksas Pašvaldībai, 
kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 
analīzes veikšanu, ja  uzkrāto notek-
ūdeņu paraugu analīzē tiek konstatē-
tas vielas, kuras neatbilst normatīvo 
aktu prasībām par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī, pēc to faktiskajām 
izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rē-
ķinu;

30.3. nodrošināt Pašvaldības 
saimniecību vadītājiem (pārstāvim) 
piekļuvi decentralizētajai kanalizā-
cijas sistēmai, tās tehniskā nodroši-
nājuma, ekspluatācijas prasību ievē-
rošanas  kontrolei un tās darbības 
pārbaudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim 
iesniegt Pašvaldībā atbilstoša ko-
mersanta rakstveida apliecinājuma 
kopiju par veikto decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, 
par tās tehnisko stāvokli un turpmā-
kajiem norādījumiem tās eksplua-
tācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek 
ekspluatēti turpmāk norādītie decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu veidi:

30.4.1. rūpnieciski izgatavotas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē 
un kopējā jauda ir mazāka par 5m3/
diennaktī;

30.5. uzrādīt Pašvaldības pār-
stāvim, decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu fakta saņemšanas pie-
rādošo dokumentāciju. Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas fakta pierādošo doku-
mentāciju var kalpot noslēgts līgums 
par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un no-
sēdumu nodošanu attīrīšanai vai 
decentralizēto kanalizācijas pakalpo-
juma saņemšanas darījuma aplieci-
nošo attaisnojuma dokumentu, kurā 
uzrādīta pakalpojuma sniegšanas 

adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas 
datums un pakalpojumu sniedzēja 
rekvizīti.

IX . Atbildība par saistošo notei-
kumu pārkāpumiem

31. Par šo saistošo noteikumu pār-
kāpumiem personas ir saucamas pie 
atbildības Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kār-
tībā.

32. Saistošo noteikumu ievēro-
šanu uzrauga un kontrolē Pašvaldī-
bas saimniecību vadītāji (pārstāvji), 
bet administratīvā pārkāpuma pro-
tokolu ir tiesīgas sastādīt Pašvaldības 
policijas priekšnieks. 

33. Administratīvais sods šo sais-
tošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo 
no pienākuma novērst pārkāpumu, 
kā arī no pārkāpuma rezultātā noda-
rīto zaudējumu atlīdzināšanas.

34. Par šo saistošo noteikumu 
prasību neievērošanu var izteikt brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu: fi-
ziskām personām – līdz 350 EUR, ju-
ridiskām personām – līdz 1400 EUR.

35. Administratīvos protokolus 
izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.

X Noslēguma jautājums
36. Ja decentralizēto kanalizāci-

jas sistēmu īpašnieks vai valdītājs 
ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas 
neatbilst šajos saistošajos noteiku-
mos un Latvijas Republikas norma-
tīvajos aktos izvirzītajām prasībām, 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieks vai valdītājs nodrošina de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu 
atbilstību šo saistošo noteikumu un 
Latvijas republikas normatīvo aktu 
prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 
31. decembrim. 

37. Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esoša nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 
31.decembrim iesniedz Pašvaldībā 
pirmreizējo decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas reģistrācijas aplieci-
nājumu, saskaņā ar noteikumiem pie-
vienoto paraugveidni (3.pielikums).

Domes priekšsēdētājs
Hardijs VENTS

1. pielikums
2018. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu  sniegšanas un uzskaites 
kārtību Pārgaujas novadā”

ASENIZATORA
___________________________________________________________
jur. pers. nosaukums, reģistrācijas Nr.

DEKLARĀCIJA PAR  20__.  GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN  NOSĒDUMU 
APJOMU

1. Objekta adrese ___________________________________
2. Notekūdeņu un  nosēdumu izvešanas reižu skaits  ________ gab
3.Izvesto notekūdeņu  un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m3

VAI 
N.p.k. Objekta 

adrese
Transp. 
reģ. Nr.

Cisternas 
reģ. Nr.

Izvešanas 
reizes
gab.

Izvestie 
m3

Piezīmes

1 2 3 4 5 6 7

Datums ____________  
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds   _______________________________
                                                          (personiskais paraksts)

 2. pielikums
2018. gada 27. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu  sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā”
 ________________________________________________ 
                                 (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

Pārgaujas novada (ciema nosaukums) _____________________________ teritorijā
 20__.gada ______. __________________
___________________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese:____________________________________, reģ. Nr. __________________  
Tālr.: _________________          E-pasts:______________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas republikas  MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 384 un Pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem, lūdzu reģistrēt _______________________________tīmekļa vietnē _______________________ 
(asenizatora nosaukums)  kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Pārgaujas novada  
____________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializē-
tajiem transporta līdzekļiem:

Nr. 
p.k.

Transportlīdzekļa 
marka

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. 
(ja  attiecināms)

1
2

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. Līguma kopija (apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) ar Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. 
Iesnieguma iesniedzējs: ___________________________________________________ 
      (vārds, uzvārds un amats, paraksts)

3. pielikums
2018. gada 27. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu  sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā”
 ________________________________________________ 
                             (adresāts)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS  (APLIECINĀJUMS)
1. Objekta adrese  __________________________________________________ 
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  ____________
3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits  ____________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 
 ⎕ ir   ⎕ nav 
5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3 
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
 ⎕ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada 

vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
 ⎕ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur 

speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts 
grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošai 
likumdošanai

 ⎕ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tu-
alete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas 
sistēmu atkritumi.

 ⎕ Cits _____________________________________________________________________
                 (Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu) 
7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
 ⎕ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai 

līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
 ⎕ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 ⎕ Pēc vajadzības pasūtu  nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 ⎕ Netiek nodrošināta 
8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums:
 ⎕ 1 x mēnesī vai biežāk ⎕ 1 x 2 mēnešos ⎕ 1x ceturksnī ⎕ 1 x gadā un retāk 

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:
 ⎕ < 3m3  ⎕ 3 līdz 5 m3  ⎕ 5 līdz 10 m3  ⎕ > 10 m3 

10.Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
 ⎕ 1 x mēnesī vai biežāk ⎕ 1 x ceturksnī ⎕ 1x gadā ⎕ retāk kā 1x gadā 

9.1.  Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________  
                                                        (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
10. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
 ⎕ jā (atbildiet uz 11. jautājumu)  ⎕ nē 

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
 ⎕ 2017. gada laikā ⎕ 2018. gada laikā ⎕ līdz 2020. gadam 

Datums   
Objekta īpašnieka vārds, uzvārds __________________________________
                                                        (personiskais paraksts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
2018. gada 27. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.14

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija

1.Īss projekta satura 
izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 
noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu”;
1.2. Saistošo noteikumu mērķis:
1.2.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aiz-
sargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu;
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.3.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaimniekošanas 
kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to novadīšanas kārtību;
1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;
 1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, 
to uzturēšanai un atjaunošanai;
1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu apsaim-
niekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;
1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt 
kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieeja-
mību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakal-
pojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības apstiprināšanā noteikta 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā un 2017.
gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 

2013. gada 27. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14 “Pārgaujas novada 
pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamato-
jums

Pārgaujas  novada domes 27.12.2018. lēmumu ir 
apstiprināti  grozījumi  Saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Pārgaujas  novada pašvaldības nolikums”, 
ar kuriem  tika veikti precizējumi Pārgaujas 
novada pašvaldības struktūrā un organizācijā, jo 
pamatojoties uz Ministru kabineta 17.10.2017. 
noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu 
konflikta risku novēršanai publiskas personas 
institūcija” 4.punktu, kas noteic, ka lai nodrošinātu 
iekšējās kontroles sistēmas izveidi, pilnveidošanu 
un uzturēšanu, institūcijas vadītājs vai viņa 
pilnvarota persona var izveidot iekšējās kontroles 
struktūrvienību vai pilnvarot kādu institūcijas 
struktūrvienību vai darbinieku veikt šīs darbības.  
Ar Saistošajiem noteikumiem minētās funkcijas 
deleģētas Pārgaujas novada domes finanšu komitejai. 
Ņemot vērā minēto ir veikti precizējumi un 
apstiprināta Pārgaujas novada pašvaldības struktūra, 
kas ir Saistošo noteikumu pielikums.

2. Īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi precizē un optimizē Pārgaujas 
novada pašvaldības struktūru un darba organizāciju.

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav

4. Saistošo noteikumu iespē-
jamā ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav

5. Saistošo noteikumu  
iespējamā ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām

Tiks noteikta uzraudzība un  atbildība par  iekšējās 
kontroles sistēmas izveidošanu korupcijas un inte-
rešu konflikta risku novēršanai.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 
saistībā ar saistošajiem 
noteikumiem

Nav

Domes priekšsēdētājs     Hardijs  VENTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013. gada 27. jūnija Saistošajos 
noteikumos Nr. 14 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”

Pārgaujas novada Stalbes pagastā
2018. gada  27. decembrī

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 
24. pantu.

Izdarīt Pārgaujas novada domes 
27.06.2013. saistošajos noteikumos Nr. 14 
“Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”, 
turpmāk – Nolikums,  šādus grozījumus:

Izteikt Nolikuma 1.3. punktu šādā redak-
cijā:

“1.3. Pārgaujas novada pašvaldības no-
likums, turpmāk – Nolikums, ir saistošie 
noteikumi, kas nosaka tās pārvaldes organi-
zāciju atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struk-
tūrai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumu”. 

Izteikt Nolikuma 1.5. punktu šādā redak-
cijā:

“1.5. Pārgaujas novada pašvaldības admi-
nistratīvais centrs ir “Iktēs”, Stalbē, Stalbes 
pagastā, Pārgaujas novadā”. 

Izteikt Nolikuma 1.8. punktu šādā redak-
cijā:

“1.8. Domes pieņemto lēmumu izpildi 
nodrošina Pašvaldības administrācijas, kas 
sastāv no Pašvaldības iestādēm, nodaļām un 
speciālistiem (izņemot fiziskā darba veicēji), 
un kura nodrošina Pašvaldības kompetences 
īstenošanas atbalsta funkcijas un darbojas 
saskaņā ar Pašvaldības izpilddirektora iz-
dotiem rīkojumiem un normatīvajiem doku-
mentiem un darbojas izpilddirektora pakļau-
tībā. Pašvaldības administrācija sastāvā ir:”

Svītrot  Nolikuma 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8., 
1.8.9., 1.8.10., 1.8.11., 1.8.12., 1.8.13. punktu.

Papildināt Nolikumu ar 1.8.14. punktu 
ar šādiem apakšpunktiem no 1.8.14.1.  ̶  
1.8.14.7.:

“1.8.14. Administrācijas sastāvā ir šādi 
speciālisti:

1.8.14.1. vides aizsardzības inspektors 
(1); 

1.8.14.2. saimniecības vadītājs (3); 
1.8.14.3. darba aizsardzības speciālists 

(1); 
1.8.14.4. jurists (2); 
1.8.14.5. datorsistēmu un datortīklu ad-

ministrators (1); 
1.8.14.6. kultūras pasākumu organizators 

(1); 
1.8.14.7. kultūras pasākumu vadītājs (1)”.
6. Izteikt Nolikuma 1.15. pun ktu šādā re-

dakcijā, ar šādiem apakšpunktiem no 1.15.1–̶  
1.15.8:

“1.15. Atsevišķu pašvaldības un valsts 
deleģēto funkciju pildīšanai Dome no depu-
tātiem, pieaicinātiem speciālistiem un Pār-
gaujas  novada iedzīvotājiem izveido šādas 
pastāvīgās komisijas: 

1.15.1. Vēlēšanu komisija;  
1.15.2. Administratīvā komisija; 
1.15.3. Iepirkumu komisija; 
1.15.4. Pašvaldības īpašumu komisija; 
1.15.5. Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisija;
1.15.6. Simbolikas komisija;
1.15.7. Darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisija;
1.15.8 Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēša-
nas komisija”. 

7. Izteikt Nolikuma 2.2. punktu šādā re-
dakcijā”

“2.2. Lēmumu projektus, kas saistīti ar 
finanšu, drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumiem izskatīšanai Domes 
sēdē sagatavo, pamatojoties uz Finanšu ko-
mitejas atzinumu”.

8. Papildināt Nolikumu ar 2.3.9. apakš-
punktu:

“2.3.9. organizē un kontrolē jautājumus 
korupcijas un interešu konflikta risku novēr-
šanas jomā”.  

Domes priekšsēdētājs
 Hardijs Vents 

3.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās 
ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu 
nav prognozēta.

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

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir Pārgaujas 
novada pašvaldības aglomerācijā esošo 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki un valdītāji;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums attiecībā uz mērķa grupu 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un 
iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, 
uzlabos pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti u.c.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.Saistošo noteikumu ievērošanu 
kontrole ir noteikta  šo noteikumu 
paredzētajā kārtībā..
5.2.Administratīvā pārkāpuma protokolu 
ir tiesīgs sastādīt Pašvaldības policijas 
priekšnieks. 
5.3.Administratīvos protokolus izskata 
pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika 
veiktas.

Domes priekšsēdētājs  H.VENTS
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Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un 
jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa

No 16. līdz 22. decembrim 
Pārgaujas novada pašvaldība 
tika pārstāvēta jauniešu apmai-
ņas projektā “Start to be Circu-
lar: Recycle Yourself”, Eiropas 
Savienības programmas “Eras-
mus+: jaunatne darbībā” ietva-
ros. Projekts norisinājās Itālijā, 
Sicīlijas pašvaldībā Roccalu-
mera. 

Projektā piedalījās dažādas 
jaunatnes organizācijas vai arī 
tādas, kas īsteno darbu ar jau-
natni no 6 dalībvalstīm – Latvi-
jas, Igaunijas, Portugāles, Spāni-
jas, Bulgārijas un Itālijas. Katras 
valsts delegācija sastāvēja no 
grupas līdera un 5 jauniešiem 
vecumā no 18 līdz 27 gadiem. 
Projekta aktivitātes – dialogs, 
starpkultūru sadarbība, pastip-
rinātu uzmanību pievēršot vi-
des, resursu ilgtspējības nodro-
šināšanas, aprites ekonomikas 
un objektu dzīves cikla tēmai. 

Projekta pirmajā dienā valstu 
delegācijas iepazīstināja ar sevi, 
prezentējot savu valsti, kā arī 
organizāciju, ko tie pārstāv. Jau-
nieši pastāstīja, viņuprāt, svarī-
gāko par Latviju, kā arī pastās-
tīja par Pārgaujas novadu, rādot, 
kur tas atrodas, pastāstot par 
raksturīgo tieši Pārgaujas nova-
dam. Citu valstu pārstāvji izteica 
prieku par iespēju uzzināt vairāk 
par kādu Latvijas pašvaldību, jo 
līdz šim valsts asociējusies ar 
galvaspilsētu Rīgu. 

Pievēršot uzmanību objektu 
dzīves cikla ilgumam, notika 
radošā darbnīca, kurā projekta 
dalībnieki veidoja mākslas dar-
bus, kā izejmateriālu izmantojot 
no jūras izskalotus priekšmetus. 
Dalībnieki viesojās vietējā skolā, 

kur iepazinās ar izglītības ies-
tādes vadītāju, skolotājiem un 
skolēniem, kuri prezentēja savu 
realizēto praksi un vīziju par za-
ļāku un tīrāku ikdienu. 

Katrai dalībvalstij bija mājas-
darbs – jāsagatavo interaktīvs 
seminārs par konkrētu tēmu. 
Pārgaujas novada tēma bija 
“Use your food, eat your mind” 
jeb “Izmanto savu ēdienu, apēd 
savu prātu”. Seminārā jaunieši 
aktualizēja jautājumu par ne-
lietderīgi patērētajiem dabas un 
finanšu resursiem, importējot 
pārtikas produktus no citām val-
stīm, kā arī to, ka importēto pār-
tikas produktu salīdzinoši ze-
mās izmaksas bieži vien attaisno 
patērētāja izvēli – nopirkt par 
daudz, neizlietot un izmest. Jau-
nieši aicināja pirkt vietējo preci, 
kā labo piemēru no prakses, ko 
veic Pārgaujas novadā, minēja 

2018. gada nogalē jaunieši piedalās 
apmaiņas projektā Sicīlijā 

Slow food kustību un Straupes 
lauku labumu tirdziņu. 

Savukārt starpkultūru vaka-
riņu laikā, kad visas dalībvalstis 
galdā lika līdzpaņemtos gardu-
mus no mājām, Latvijas jaunieši 
cienāja ar Rožkalnu rupjmaizi 
un citiem konditorijas izstrādā-
jumiem, kaņepju sviestu, dzēr-
venēm cukurā, Rīgas melno bal-
zamu, Laimas saldumiem. Tika 
padomāts arī par noformējumu 
– gardumi tika rotāti ar Latvijas 
karodziņiem. Īpašu atzinību no 
citiem projekta dalībniekiem 
saņēma Rožkalnu maize, dzēr-
venes pūdercukurā un, protams, 
Rīgas melnais balzams. 

Projekta norises laikā tā da-
lībnieki tika iepazīstināti arī ar 
Sicīlijas un Roccalumeras nozī-
mīgākajām kultūrvēsturiskajām, 
kā arī skaistākajām vietām, pie-
mēram, rakstnieka Kvazimodo 
parku un viņam veltīto piemi-
ņas ekspozīciju. Tika apmeklēta 
arī Taorominas pilsēta, Savocas 
ciemats, kurā uzņemta daļa no 

filmas “Krusttēvs”. 
Projekta noslēgumā ikviens 

dalībnieks saņēma Youthpass 
sertifikātu, kas apliecina dalību 
projektā, kā arī tajā attīstītās 
kompetences. 

Starptautiskai pieredzes ap-
maiņai vienmēr ir liela nozīme, 
īpaši darbā ar jaunatni. Saskaņā 
ar Eiropas Komisijas prioritātēm 
attiecībā uz jaunatnes politiku, 
apmaiņas projektu galvenais 
mērķis ir iesaistīt jauniešus ak-
tīvā līdzdalībā kultūras, sociālajā 
un politiskajā dzīvē, izmantojot 
globālu dimensiju, dodot viņiem 
iespēju attīstīt savu pilsonības 
izjūtu. Dalība konkrēti šajā pro-
jektā bija vērtīga un nozīmīga, 
jo notika pieredzes un kultūras 
apmaiņa. Iepazīstot jauniešus 
no citām valstīm, bija iespēja no-
vērtēt kultūru atšķirības, lauzt 
vai gluži pretēji – gūt apstiprinā-
jumu stereotipiem. 

Projektu finansē Eiropas Sa-
vienības programma Erasmus+: 
jaunatne darbībā. 

Rudīte Vasile,
deputāte, Pārgaujas novada 
pašvaldības īpašumu komisijas 
sekretāre

Šā gada 17. janvārī Pārgaujas 
novada pašvaldības īpašumu 
komisijas sēdē tika skatīts jau-
tājums par Rozulas skolas tālāku 
izmantošanu. 

Kā zināms, Rozulas pamat-
skolas darbība tika pārtraukta 
2008. gada 1. jūlijā, pēc tam, kad 
Rozulas pamatskolas skolēnu 
skaits bija sarucis līdz 13, un 
atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām skola vairs nevarēja pa-

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli 
par Rozulas skolas tālāku izmantošanu

stāvēt.  
Cienot Rozulas skolas no-

zīmi vietējo iedzīvotāju izglīto-
šanā, Rozulas kopienas dzīvē 
un cerot, ka ēku kādreiz atkal 
izdosies izmantot, pašvaldība 
visus šos gadus ir nodrošinā-
jusi ēkas uzturēšanu – ierīko-
jusi apkures sistēmu, apsardzi, 
sakārtojusi apkārtējo teritoriju. 
Skolai tiek iepirkta malka, algots 
viens darbinieks. Kopumā kopš 
2010. gada īpašuma uzturēšanai 
izlietoti 106 034 EUR. 

Tomēr risinājumu ēkas iz-
mantošanai līdz šim nav izdevies 
atrast. Interesi par ēkas nomu 

izrādīja dažas profesionālas ra-
došas organizācijas, diemžēl 
sarunas nenoveda pie rezultāta. 
Pašvaldība piedāvājusi telpas iz-
mantošanai novada sabiedriska-
jām organizācijām, tomēr skolas 
atrašanās vieta nevienai no tām 
nešķita piemērota. Arī uzņēmēji, 
ar kuriem uzsāktas sarunas par 
iespējamu telpu nomu, izvēlējās 
savu darbību attīstīt citur.  Pirms 
kāda laika tika izvērtēta iespēja 
ēkā veidot vietējo novadpētnie-
cības muzeju, taču tika aplēsts, 
ka muzejs, kas atrodas tik attāli-
nāti no galvenajiem autoceļiem, 
nebūtu dzīvotspējīgs. Turklāt, 

lai ēku varētu izmantot kādas 
ieceres īstenošanai, jāveic pār-
būve vai atjaunošana un iekšējo 
inženiertīklu izbūve, kam nepie-
ciešamais finansējums ir vairāk 
nekā 520 000 EUR.

Ēka jau desmit gadus stāv 
tukša, un īpašumu komisijā ir 
izskanējis viedoklis arī par to, 
ka ēku un tai pieguļošo zemes 
gabalu varētu atsavināt. Iegūtos 
līdzekļus saskaņā ar pašvaldības 
investīciju plānu varētu mērķtie-
cīgi ieguldīt Rozulas tautas nama 
atjaunošanā un infrastruktūras 
attīstīšanā – nomainīt jumtu, 
uzlabot ēkas energoefektivitāti, 

atjaunot fasādi un sakārtot iek-
šējos inženiertīklus. 

Pašvaldība vēlas noskaidrot 
sabiedrības viedokli par Rozulas 
skolas turpmāku izmantošanu 
un lūdz iedzīvotājus līdz 21. feb-
ruārim aizpildīt interaktīvo ap-
tauju pašvaldības mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv vai 
iesniegt priekšlikumu par ieceri 
un tai iespējamo investīciju pie-
saisti rakstiskā veidā Klientu ap-
kalpošanas centrā novada pār-
valdē Stalbē, vai sūtot uz e-pastu 
pargaujasnovads@pargaujasno-
vads.lv.

Pārgaujas novada delegācija starpkultūru vakarā.

Apmaiņas projekta “Start to be Circular: Recycle Yourself” dalībnieki.

http://www.pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
mailto:pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
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Evija Tiltiņa,
Straupes pamatskolas skolotāja

Ekopadomes vecāko klašu 
skolēni sagatavojušies, un va-
dīja stundas 1.–4. klasē par gada 
tēmu – mežs, gan veidojot domu 
karti par meža nozīmi, gan mi-
not, pildot faktus par meža au-
giem un dzīvniekiem. Tika pildīti 
uzdevumi par koksnes produk-
tiem ikdienas dzīvē.

Jussis, Mazule, Fredis, Ilzīte, 
Ansītis, Grietiņa, Leonore, Ri-
žiks, Filozofe, Puika... Jūs domā-
jat, ka kāda seriāla varoņi? Nē! 
Līgatnes dabas taku iemītnieki, 
par kuriem gan skarbus, gan 
brīnumainus un jautrus atgadī-
jumus ieradās pastāstīt Līgatnes 
dabas taku zvērkope Velga Vītola 
– par mežacūkām, kurām uz mu-
guras var pat auzas uzaugt, par 
gada dzīvnieku alni – cik viņu ir 
Latvijā? Vai vāvere var uzdauzīt 
zilu aci? Var! Velgas stāsts par to, 
kā cienājot ar āboliem, veiklais 
dzīvnieks var satraumēt. Un 
kurš gan ticēs, ja teiks, ka vāvere 
uzdauzīja zilu aci? 

Projektu nedēļa, kuras tēma – 
Spēles veidošana par mežu, tikai 
maija beigās, bet šajā dienā lozē-

Ziemas ekopēcpusdiena 
Straupes pamatskolā

jām savu tēmu, lai varētu veik-
smīgi to plānot. 

Aktivitāte svaigā gaisā, gaidot 
Pasaules Sniega dienu - uzcelt 

sniegavīru!
Paldies PKS Straupe par at-

balstu!

Inese Lunte,
Stalbes vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā

Ar Ziemassvētku koncertuz-
vedumu “Sniega karaliene” un 
“Rūķu balli” noslēdzies 1. semes-
tris Stalbes vidusskolā. Atskato-
ties uz paveikto, esam lepni par 
skolēnu sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā, sportā un olimpi-
ādēs, kā arī dalību ārpusstundu 
aktivitātēs, tā atraisot savu ra-
došumu, attīstot uzņēmējspēju, 
stiprinot prasmi sadarboties un 
uzņemties atbildību par rezul-
tātu. Šajā pārmaiņu laikā gan 
skolotājiem, gan skolēniem un 
viņu vecākiem jāmācās saprast, 
ka tik daudz apspriestās kompe-
tences ir kompleksas prasmes, 
kas veidojas pakāpeniski un ti-
kai darot pašiem – gan mācību 
stundās, gan ārpus tām.

 Stalbes vidusskolas skolēni 
ir turpinājuši piedalīties starp-
tautiskos sadarbības projektos 
(Vācija, Lietuva), izglītojušies 
karjeras izglītības meistarklasē 
“Kā sevi sagatavot veiksmīgai 
karjerai” (projekts “Esi līderis”) 
un “Kā atrast savu nākotnes ai-
cinājumu” (ESF projekta “Karje-
ras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” 
sadarbībā ar biedrību “Jauniešu 
akadēmija Pacelt Pasauli”), “Kā 
veidojas karjera?” (sadarbībā 
ar Nodarbinātības valsts aģen-
tūru),  uzlabojuši komunikācijas 
prasmes SPKC organizētajās no-

darbībās, organizējuši Ekoskolu 
rīcības dienas un piedalījušies 
vēl citās aktivitātēs.

Tāpat kā visas skolas, šajā 
semestrī izmantojām akcijas 
“Latvijas skolas soma” piedāvā-
tās iespējas. Nodarbības Cēsu 
muzejā, kinofilmas  “Tēvs Nakts” 
skatīšanās, uzveduma “Abas ma-
las” apmeklējums, nodarbība 
“Nofilmē savu filmu” – tik dažā-
das aktivitātes varējām skolē-
niem piedāvāt pirmajā pusgadā. 
Liels ieguvums šajā akcijā ir ie-
spēja skolēniem piedzīvot dažā-
das emocijas un paskatīties uz 
lietām no cita skata punkta. Ot-
rajā semestrī akcija turpināsies.

Arī mācību stundās arvien 
lielāka uzmanība tiek pievērsta 
pašam mācību procesam un for-
matīvajai vērtēšanai, kuras uzde-
vums ir palīdzēt arvien uzlabot 
sniegumu, nevis tikai novērtēt 
zināšanas un prasmes, tomēr 
semestra beigās visiem svarīgi 
ir rezultāti. Esam lepni, ka vidē-
jais vērtējums skolā saglabājas 
augsts – 6,96 balles, 52 % sko-
lēnu ir ieguvuši tikai optimālus 
vai augstus vērtējumus (ne ze-
māk par 6 ballēm) un ka gandrīz 
puse skolēnu savus vērtējumus, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu,  
vidēji ir uzlabojuši. Par teica-
mām sekmēm un apzinīgu at-
tieksmi mācību darbā (vismaz 
7 balles un vidējā atzīme vismaz 
7,8 balles)  1. semestrī pateicī-
bas saņēma 15 skolēni: 4. klasē 
E. Dārziņa, B. B. Dūdens, K. Kār-

kliņa, K. Strēlnieks; 5. klasē 
A. Brauna; 6. klasē L. Laudiņa, 
S. Solovjova; 7. klasē D. Mocāns, 
A. E. Petkeviča; 8. klasē R. Be-
ļājeva, L. Lapsiņa, A. R. Robītis, 
E. Pužule, S. Strazdiņa; 9. klasē: 
E. Dakša (nosauktie 5.–9. kl. sko-
lēni saņēma sudraba liecības). 

Pateicības par labām sekmēm 
mācībās (visos mācību priekš-
metos iegūtas vismaz 6 balles, 
2.–3. klasē labi apgūti visi mā-
cību priekšmeti) saņēma 31 sko-
lēns: 

2. klasē M. Mikasenoks; 
3. kla sē S. M. Pērkone, S. Seiks-
tu le, R. Strazdiņš; 4. kla sē 
A. Bau mane, R. Ekerte, A. Gūt -
manis, M. Krujelis, D. R. Kū lītis, 
R. Ozoliņš, R. Ru daks, M. Tau-
riņš; 5. klasē K. S. Brū dere, 
S. Egle, L. Podziņa, A. Prie dīte, 
S. M. Rainskis; 6. klasē L. L Be-
ļājeva, E. Dārziņš,  S. Iva nova, 
R. R. Krupenko, R. Med nis,  
S. Ošiņa, R. Reiziņš,  M. R. Tau-
riņš; 7. klasē K. Gasper sone, 
K. Ozola, V. Ruska, R. Šū manis; 
9. klasē K. V. Ruble.

Olimpiāžu laiks sācies ar sko-
las mēroga olimpiādēm. Mate-
mātikas olimpiādē godalgotās 
vietas: 

5. klasē 1. vieta K. S. Brūderei, 
2. vieta S. M. Rainskim, 3. vieta 
A. Priedītei; 6. klasē 1. vieta 
R. Mednim, 2. vieta S. Solovjovai; 
7. klasē 1. vieta K. Gaspersonei, 
2. vieta D. Mocānam, 3. vieta 
R. Šūmanim; 8. klasē 1. vieta 
S. Strazdiņai, 2. vieta R. Beļā-

“Nāc un dari, tu to vari!” (skolas moto)

Elīna Gulbe-Urbāne
Raiskuma internātpamatskolas- 
rehabilitācijas centra direktores 
vietniece audzināšanas darbā

2018. gada nogalē Raiskuma 
internātskolas-rehabilitācijas 
centra skolēni un darbinieki at-
skatījās uz aizgājušā gada noti-
kumiem un jūtas pateicīgi par 
brīnišķīgām iespējām un skais-
tām dāvanām. 

Jau novembra izskaņā varē-
jām kopīgi izzināt iespējas brīv-
prātīgi darboties starptautiskā 
vidē. Mūsu skolā viesojās absol-
vente Vita Bitte un organizācijas 
“Jaunatne par!” pārstāvji, kuru 
vidū arī dalībnieki no Turcijas, 
Francijas un Lietuvas. 

Pateicoties projektam “Skolas 
soma” esam noskatījušies Lat-
vijas simtgades filmas “Turpi-
nājums” un “Tēvs nakts”, kuras 
mums sarūpēja Kinopunkts. Kā 
arī redzējuši brīnišķīgas izrādes 
“Čučumuiža” Valmieras kultūras 
centrā un “Planēta Nr. 85” Dailes 
teātrī.

Gaidot Ziemassvētkus gan 
paši sniedzām koncertu, gan 
uzņēmām viesus – Cēsu 1. pa-
matskolas skolēnus –, kuri ar 

Raiskuma 
internātpamatskola 
saka paldies

savu muzikālo priekšnesumu 
radīja gaišas svētku sajūtas. 
Neizsakāms prieks Raiskuma 
internātpamatskolas-rehabilitā-
cijas centra skolēniem bija par 
labdaru dāvanām. Lielu paldies 
sakām mūsu skolas absolven-
tam Gunāram Kocerim un viņa 
dzīvesbiedrei Maijai Zujevai 
par lielajiem un krāsainajiem 
pupu maisiem – pufiem, kas ļauj 
iekār oties ērtāk un atpūtināt kā-
jas skolas gaiteņos un jauniešu 
ista bā. 

Īpašs izbraukums Raiskuma 
skolas pārstāvjiem pirms svēt-
kiem bija uz Baložiem, kur no-
tika labdarības spēle florbolā, 
kuras laikā Baložu iedzīvotāji un 
spēles dalībnieki vāca ziedoju-
mus tieši mūsu skolai. Ar prieku 
un pateicību saņēmām gan 
grāmatas, gan spēles, apģērbu 
un sporta inventāru. Īpašs pal-
dies jāsaka visiem ziedotājiem, 
komandām FK “Baloži” un FK 
“NND”, kā arī labdarības spēles 
organizētājiem Edgaram Gailī-
tim un Kristīnei Legzdiņai.

Mīlestība un laba sirds 
visu padara skaistu – lai pie-
tiek mīles tības un labestības 
2019. gadā!

jevai, 3. vieta K. Virsei; 9. klasē 
1. vieta E. Dakšam, 2. vieta 
M. Dakšai, 3. vieta K. V. Rublei. 
Kā ierasts, 1. semestrī norisi-
nājās starpnovadu kārta bio-
loģijas olimpiādē 9. klasei, kur 
E. Dakša izcīnīja 1. vietu un tiesī-
bas janvāra beigās startēt valsts 
olimpiādē (skolotāja I. Rēķe). 
Vēlam veiksmi gan Emīlam, gan 
visiem pārējiem skolēniem, kas 
2. semestrī piedalīsies mācību 
priekšmetu olimpiādēs! 

Tradicionāli katru semestri 
izvirzām arī labākos skolēnus 
atsevišķos mācību priekšmetos. 
Šoreiz tie ir:

•  latviešu valodā: 5. kl. S. Eg-
le, 7. kl. V. Ruska, 8. kl. L. Lap siņa, 
9. kl. E. Dakša;

• literatūrā: 5. kl. A. Brauna, 
6. kl. L. Laudiņa, 8. kl. S. Straz-
diņa, E. Pužule, 9. kl. M. Dakša, 
K. V. Ruble;

• matemātikā: 5. kl. S. M. Ra-
ins kis, 6. kl. R. Mednis, 7. kl. 
D. Mocāns, 8. kl. S. Strazdiņa, 
9. kl. E. Dakša;

• angļu valodā: 4. kl. K. Strēl-
nieks, 5. kl. J. Antonovs, 6. kl. 
R. R. Krupenko, 7. kl. K. Ozola; 
9. kl. E. Dakša;

• krievu valodā: 6. kl. 
M. R. Tau  riņš;

• bioloģijā: 7. kl. D. Mocāns, 
8. kl. R. Beļājeva, 9. kl. E. Dakša;

• ģeogrāfijā: 7. kl. A. E. Pet-
keviča, 8. kl. S. Strazdiņa, 9. kl. 
E. Dakša;

• fizikā: 8. kl. S. Strazdiņa, 
9. kl. E. Dakša;

• datorikā: 4. kl. E. Dārziņa, 
5. kl. A. Brauna, 6. kl. S. Solov-
jova, 7. kl. D. Mocāns;

• ķīmijā: 8. kl. S. Strazdiņa, 
9. kl. E. Dakša;

• sociālajās zinībās 5. kl. 
A. Priedīte, 6. kl. S. Solovjova, 
7. kl. D. Mocāns, 8. kl. R. Beļājeva;

• sportā 1. kl. R. Balodis,  
4. kl. E. Dārziņa, K. Kārkliņa, 
A. Gūtmanis, 5. kl. J. Gūtmanis, 
6. kl. E. Eglītis, 8. kl. S. Strazdiņa;

• vizuālajā mākslā: 5. kl. 
A. Brauna, 6. kl. S. Solovjova, 
L. Laudiņa, 8. kl. R. Beļājeva, 9. kl. 
M. Dakša;

• mājturībā un tehnoloģijās: 
6. kl. S. Solovjova, 7. kl. A. E. Pet-
keviča, 8. kl. S. Strazdiņa, 9. kl. 
K. V. Ruble. 

Lepoties varam ar nepār-
spējamo 3.–5. klašu komandu –
starpnovadu sacensībās tautas 
bumbā iegūta kārtējā pārlieci-
nošā 1. vieta (skolotāji R. Hmeļ-
ņicka, O. Urbāns)! 

Ne tikai skolēnu, bet arī sko-
lotāju labsajūta mums ir svarīga, 
un te būtiskas ir arodbiedrības 
aktivitātes. Lepojamies ar sa-
ņemto balvu “Labākā arodorga-
nizācija 2018” (arodorganizāci-
jas priekšsēdētāja M. Buša).

Nobeigumā gribu novēlēt, 
lai 2. semestris ir tikpat radošs 
un darbīgs un lai katrā lietā, ko 
darām, izdodas saskatīt iespēju 
personīgajai izaugsmei – gan 
skolēniem, gan pieaugušajiem!

Straupes pamatskolas skolēni Pasaules Sniega dienā.
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Elīna Gulbe -Urbāne,
Raiskuma internātpamatskolas- 
rehabilitācijas centra direktores 
vietniece audzināšanas darbā

Decembris Raiskuma inter-
nātpamatskolai-rehabilitācijas 
centram bija īpašs mēnesis, jo 
pirms 61 gada, 1957. gadā, sla-
venais bērnu ķirurgs profesors 
Aleksandrs Bieziņš Raiskuma 
muižā izveidoja speciālo skolu 
bērniem ar dažādiem kustību 
traucējumiem. 

Raiskuma skolai 61

Katru gadu 12. decembrī 
skola atzīmē savu dzimšanas 
dienu. Jau no rīta skolas direk-
tore Lolita Žagare ar skolēnu 
pārstāvjiem iededza sveces pie 
pieminekļa skolas dibinātājam 
A. Bieziņam. Vakarā skolēni un 
skolas darbinieki sapulcējās uz 
svētku vakariņām – sapucēju-
šies un sagādājuši cienastus, pat 
izcepuši tortes, skolēni un sko-
lotāji kopīgi gan pārdomāja sva-
rīgas atziņas, gan pasmējās paši 
par sevi un dzīvi skolā. 

Raiskuma internātskolas 
kolektīvs novēl ikvienam, lai 
izdodas īstenot Aleksandra Bie-
ziņa teikto: “Laime tas ir strādāt 
bērnu labā, viņu nākotnei!”

Bērnu izglītošana ir nozīmīga, 
domājot par nākotnes sabied-
rības izpratnes un ieradumu 
veidošanu, tāpēc Vidzemes plā-
nošanas reģions sadarbībā ar 
nozares ekspertu – Vides izglī-
tības fonda Ekoskolas program-
mas vadītāju Danielu Trukšānu – 
izstrādās atkritumu audita 
metodiku, ar kuras palīdzību 15 
Vidzemes plānošanas reģiona iz-
glītības iestādēs audzēkņi kopā 
ar skolotājiem novērtēs skolās 
un bērnudārzos radīto sadzīves 
atkritumu daudzumu un veidu 
un izvirzīs rīcības situācijas uz-
labošanai.

Kur cilvēks, tur atkritumi
Diemžēl cilvēka radīto atkri-

tumu apjoms pasaulē ik gadu pa-
lielinās. Lai arī Latvija starp Eiro-
pas Savienības valstīm saražoto 
sadzīves atkritumu apjoma ziņā 
ir saraksta lejasgalā ar vairāk 
nekā 400 kg uz vienu iedzīvotāju 
gadā, ar šķirošanu un pārstrādi 
mums tik labi neveicas, jo lielāko 
īpatsvaru veido tieši nešķirotie 
sadzīves atkritumi.

Eiropas Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas jomā izvir-
zītie uzdevumi attiecas arī uz 

Latviju, un neizbēgami ikvienam 
būs jāmaina savi paradumi, lai 
mēs kopā varētu izpildīt nākot-
nes vajadzībām atbilstošās pra-
sības. Sadzīves atkritumi ir tikai 
daļa no lielā cilvēku radītā atkri-
tumu kalna, taču par to apjomu 
ikkatrs ir atbildīgs. Lai veicinātu 
sabiedrības izpratni par atkri-
tumu problēmu, Vidzemes plā-
nošanas reģions šoruden kopā 
ar partneriem ir uzsācis īstenot 
projektu “WasteArt”, kurā viena 
no aktivitātēm ir atkritumu au-
dits izglītības iestādēs.

5 pirmsskolas un 10 skolas 
uzskaitīs atkritumus

Lai īstenotu iecerēto, visas 
Vidzemes plānošanas reģiona 
izglītības iestādes – gan pirms-
skolas, gan skolas – tika aicinā-
tas izteikt interesi piedalīties 
šajā projektā. Pēc pieteikumu 
izvērtēšanas, kurā par priori-
tāti bija izvirzīta skolu motivā-
cija un iespējas, kā arī iesaiste 
Ekoskolu programmā vai aktīva 
darbošanās dabaszinātņu/vides 
jomā, dalībai tika apstiprinātas 
15 izglītības iestādes – 5 pirms-
skolas un 10 skolas no Alūksnes 
(Alūksnes PII “Sprīdītis”, Zie-

(Valmieras pilsētas 5. PII “Vā-
lodzīte” un tās struktūrvienība 
“Krācītes”, ZAĻĀ SKOLA). 

10. decembrī Vidzemes plā-
nošanas reģiona un izglītības 
iestāžu pārstāvji tikās Smiltenē, 
lai pārrunātu turpmāko 2 gadu 
sadarbību, kas ietvers peda-
gogu apmācības par audita rīka 
izmantošanu, skolotāju un au-
dzēkņu kopīgi veiktu atkritumu 
uzskaiti un novērtēšanu, turp-
māko rīcību izvirzīšanu un šo 
rīcību īstenošanu. Projektā plā-
nota arī pieredzes apmaiņa starp 
Vidzemes un Dienvidigaunijas 
pedagogiem. Tas būs eksperi-
mentāls komandas darbs, kur 
viens otram var lūgt un sniegt 
padomu, lai kopīgiem spēkiem 
rosinātu  paradumu maiņu sko-
lās, ģimenēs, sabiedrībā.

Mazi soļi, lieli sasniegumi?
Atzīstami, ka izglītības ies-

tādes jau tagad cenšas ieviest 
videi draudzīgākus paradumus. 
“Skolas ekskursija, līdzi ņemot 
tikai vairākkārt lietojamos trau-
kus; džinsu vākšana skolā, lai 
tos nodotu tālāk uzņēmumam, 
kas tiem piešķir jaunu dzīvi; 
ēdināšanā jau no 3 gadu vecuma 
lete, kur bērni paši liek ēdiena 
daudzumu, cik var apēst”, – šīs 
ir tikai dažas no labajām ide-
jām, ar ko dalījās skolotāji. Kaut 
arī tika norādīts uz nepilnībām 
atkritumu apsaimniekotāju un 
valsts līmenī (nepietiekamas 
atkritumu šķirošanas iespējas, 
nespēja rast vienprātību jautā-
jumā par depozīta sistēmas ie-

15 Vidzemes izglītības iestādes sadarbībā 
ar Vidzemes plānošanas reģionu veiks 
atkritumu auditu

viešanu), katra darbība sākas ar 
maziem soļiem un jāveļ “sniega 
bumba” tālāk. Viena rīcība no-
ved pie citas, un ar savu paraugu 
varam uz pozitīvām pārmaiņām 
rosināt apkārtējos.

Projektu “WasteArt” (“Otr-
reizēja atkritumu izmantošana, 
pielietojot mākslu un amatnie-
cību”), kurā ar mākslas un citu 
radošu aktivitāšu palīdzību ie-
cerēts pievērst uzmanību pieau-
gošā atkritumu daudzuma prob-
lēmai un izglītot sabiedrību par 
atkritumu daudzuma samazi-
nāšanu, atkārtotu izmantošanu 
un pārstrādi, finansiāli atbalsta 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sa-
darbības programma un līdzfi-
nansē projekta partneri. No Lat-
vijas projektā piedalās Vidzemes 
plānošanas reģions, Vides risi-
nājumu institūts un atkritumu 
apsaimniekotājs ZAAO.

Šis raksts atspoguļo tikai tā 
autora viedokli. Programmas 
vadošā iestāde neatbild par tajā 
ietvertās informācijas iespējamo 
izmantošanu.

Vairāk informācijas: 
Maija Rieksta, 
projekta “WasteArt” vadītāja 
Vidzemes plānošanas reģionā, 
+371 26099521, 
maija.rieksta@vidzeme.lv
     Informāciju sagatavojusi: 
Māra Sproģe, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
+371 26488091, 
mara.sproge@vidzeme.lv

meru pamatskola), Cēsu (Cēsu 
3. PII, Rāmuļu pamatskola, Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskola), 
Gulbenes (Gulbenes sākum-
skola, Galgauskas pamatskola), 
Madonas (Madonas pilsētas vi-
dusskola, Vestienas pamatskola), 
Pārgaujas (Stalbes vidusskola, 
Straupes pamatskola) un Valkas 
(Valkas pilsētas PII “Pasaciņa”) 
novada, kā arī Valmieras pilsētas 

Direktore L. Žagare un skolēni svētku rītā noliek svecītes pie skolas 
dibinātaja profesora A. Bieziņa piemiņas akmens

Skolas direktore un vēstures pulciņa vadītāja V. Driļevska visus izglīto 
ar interesantiem faktiem par skolu

Publicitātes foto.

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/info/
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Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore

Un vakaros, kad dāsni sijā 
zvaigznes,
Es uzmeklēju Zvaigzni vienīgo,
Un Dievam palūdzu, 
Lai mēs vēl ilgi būtu kopā,
Un vairāk it neko…

Gatavojoties Zvaigznes die-
nas pasākumam Stalbes tautas 
namā, ciemos aicinājām Pasau-
les apceļotāju brālības prezi-
dentu Pēteri Strūbergu ar kun-
dzi Valdu. Ceļotājs pabijis vairāk 
nekā 80 pasaules zemēs visos 
četros kontinentos. Ceļojuma 
iespaidus viņš publicējis vairā-
kās grāmatās, kuras bibliotēkas 
piedāvā lasītājiem. Ja vien aicina 
ciemos, ceļotājs labprāt dalās re-
dzētajā un piedzīvotajā. 

Mums bija skatāma ceļojumu 
filma divu stundu garumā un ap-
lūkojams plašs suvenīru klāsts 
no visas pasaules. Pagājušā gadā 
pabijis Kenijā un Papuā Jaungvi-
nejā. Mūsu tikšanās izvērtās kā 
interesants ceļojums. Neklātienē 
bija iespēja pabūt tālās, mums 

ne katram aizsniedzamās zemēs, 
nedaudz iepazīt kultūru, arhi-
tektūru un tur mītošās tautas. 
Raisījās interesantas diskusijas, 
jo uz tikšanos bija ieradušies 
mūsu novadnieki, kuriem inte-
resē ceļošana un kuri katru gadu 
kravā ceļa somas, lai dotos ārpus 
valsts, lai iepazītu svešas zemes, 
un uzkrātu spēkus jaunam darba 
cēlienam. 

Paldies apmeklētājiem un 
novada pašvaldībai par atbalstu 
pasākumam! 

Zvaigznes diena 
Stalbē

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

2018. gada 15. decembrī Pār-
gaujas novada Raiskuma pagasta 
tautas namā “Auciemmuiža” no-
slēdzās Atlētiskās vingrošanas 
4. čempionāts. Saskaitot visu 
posmu rezultātus, kur bija ie-

4. Latvijas čempionāts 
atlētiskajā vingrošanā 
noslēdzies

kļautas vairākas disciplīnas, ie-
skaitot vieglatlētiku, par absolū-
tajiem uzvarētājiem 2018. gadā 
kļuva Juris Liniņš no Limbažiem, 
un sieviešu konkurencē Margita 
Zariņa no Pārgaujas novada. 

Sakām paldies mūsu atbalstī-
tājiem un sponsoriem: Pārgau-
jas novada pašvaldībai, Latvijas 

Tautas sporta asociācijai, Latvi-
jas sporta federāciju padomei, 
Izglītības un zinātnes ministri-
jai, „Rāmkalni“, “Kaija“, un mājas 
maizes ražotnei  „Rožkalni“.  

Sacensību galvenais tiesne-
sis:Haralds Bruņinieks

Sacensību sekretārs: Andris 
Šalgūns

Latvijā gripas 
epidēmija – kā rīkoties?

Turpinot jau otro iniciatīvas 
“LĪDERES KODS” sezonu, šī gada 
21. februārī plkst. 16.00 Pārgau-
jas novadā viesosies biedrība 
“Līdere”, kas apvieno Latvijas 
sievietes – uzņēmējas un aug-
stākā līmeņa vadītājas. 

“LĪDERES KODS” mērķis 
ir noskaidrot Latvijas sievie-
tes – uzņēmējas spēka for-
mulu, vērtību, dzīves un darba 
pamatvērtību kodu, un aktu-
alizēt pamatvērtību nozīmi 
valsts un uzņēmējdarbības 
izaugsmē.

Lai to paveiktu, esam uzmek-
lējušas Pārgaujas novada sievie-
tes uzņēmējas, kas būtiski ie-
tekmējušas novada attīstību un 
ar kurām lepojas novada iedzī-
votāji. Uzklausīsim šo sieviešu 
stāstus un kopīgi secināsim, kas 
mūsu valsti dara stipru!

Kopā ar jums – Pārgaujas 
novada uzņēmējām, brīvā at-
mosfērā diskutēsim par sievie-
tes – uzņēmējas vērtībām, kas 
palīdzējušas veidot un attīstīt 
savus uzņēmumus, kas palīdzē-
jušas nepadoties un devušas 

drosmi pretoties grūtībām un 
virzīties uz priekšu.

Nav būtiski, vai Jūsu uzņē-
mumā nodarbināta esat Jūs 
viena, vai Jums ir izdevies uzbū-
vēt lielu un stabilu uzņēmumu, 
kas dod darbavietas daudziem 
novada iedzīvotājiem - mēs ar 
prieku gaidīsim katru no jums, 
jo tikai kopā mēs varam izveidot 
diskusiju un atrast mūsu kopī-
gās un atšķirīgās vērtības, tādē-
jādi izveidojot patieso “LĪDERES 
KODU”, visā tā krāsu bagātībā.

Aicinām arī Jūs būt klāt un 
kopīgi veidot Latvijas Līderes 
spēka kodu! 

Tiksimies
Raiskuma pagasta tautas 

namā “Auciemmuiža”
2019. gada 21. februārī

no plkst. 16.00 līdz 19.00! 

Dalība pasākumā bez maksas.
Lūdzam pieteikt savu da-

lību līdz 15. februārim, zvanot 
uz tālruņa numuru: 27324346 
(Eva Meijere), vai atsūtot savu 
pieteikumu uz e-pasta adresi 
eva.meijere@pargaujasnovads.
lv

Pārgaujas novada 
uzņēmējas – līderes 
tiek aicinātas uz 
kopīgu stāstu 
pēcpusdienu

Tā kā Slimību profilakses 
un kontroles centrs ir izziņojis 
gripas epidēmijas sākumu no 
2019. gada 15. janvāra, Nacio-
nālais veselības dienests (NVD) 
informē par medicīniskās palī-
dzības saņemšanas iespējām ar 
gripu saslimušajiem iedzīvotā-
jiem. 

Ja ir radušās aizdomas par 
saslimšanu ar gripu, vispirms ie-
dzīvotāji tiek aicināti telefoniski 
sazināties ar savu ģimenes ārstu, 
lai pārrunātu labāko risinājumu 
palīdzības saņemšanai – kādus 
atveseļošanās pasākumus veikt 
mājas apstākļos vai ieteicamāk 
apmeklēt ģimenes ārsta praksi 
jeb ar ģimenes ārstu vienoties 
par mājas vizīti. Akūtā gadījumā 
iespējams arī vērsties pie sava 
ģimenes ārsta “akūtajā stundā” – 
pieņemšanas laikā pacientiem 
ar akūtām saslimšanām bez ie-
priekšēja pieraksta. Lauku teri-
torijās iedzīvotāji var zvanīt arī 
uz feldšerpunktiem.

Jānorāda, ka gripas epidē-
mijas laikā no valsts budžeta lī-
dzekļiem tiek apmaksātas ģime-
nes ārstu mājas vizītes pie gripas 
slimniekiem. Šiem pacientiem 
par vizīti jāmaksā tikai valstī 
noteiktais pacienta līdzmaksā-
jums* – 2,85 EUR. NVD atgādina, 

ka ģimenes ārstu mājas vizīti var 
pieteikt katru darba dienu līdz 
vismaz plkst. 15.00, un veselības 
aprūpes pakalpojumus ģimenes 
ārsti sniedz savas darbības pa-
matteritorijā. Ģimenes ārsts var 
nodrošināt pakalpojumus savā 
praksē reģistrētam pacientam 
arī ārpus savas darbības pam-
atteritorijas, ja ģimenes ārsts ir 
vienojies ar pacientu par mājas 
vizītes veikšanu. 

Ārpus ģimenes ārstu darba 
laika medicīniskus padomus var 
saņemt, zvanot uz valsts Ģime-
nes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001 (darba dienās no 
plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt 
brīvdienās visu diennakti). Ar 
tālruņa speciālistiem iedzīvotāji 
ir aicināti sazināties arī gadīju-
mos, kad ir šaubas, vai palīdzība 
nepieciešama steidzamā kārtā.

Latvijas pilsētās valsts ap-
maksātu medicīnisko palīdzību 
var saņemt pie dežūrārstiem, 
kuri sniedz medicīniskas kon-
sultācijas ģimenes ārsta kom-
petences ietvaros. Dežūrārsts ir 

Sirsnīgs paldies ģimenes ārstei Iritai Grīnbergai par iejūtību 
un ārstēšanu ilglaicīgas slimības laikā. 

Maija Krūmiņa

arī tiesīgs atvērt darbnespējas 
lapu un izrakstīt zāļu receptes. 
Savukārt ārpus Rīgas un lielajām 
pilsētām iedzīvotājiem palīdzību 
sniedz steidzamās medicīniskās 
palīdzības punktos un  uzņem-
šanas nodāļās slimnīcās.

Savukārt, ja gripas saslimša-
nas dēļ veselības stāvoklis ir bū-
tiski pasliktinājies un ir apdrau-
dēta cilvēka veselība vai dzīvība, 
palīdzību sniedz slimnīcu uz-
ņemšanas nodaļas, atsevišķās 
pilsētās arī steidzamās medicī-
niskās palīdzības punktos.

Lai gripas epidēmijas laikā 
mazinātu profilaktisko un regu-
lāro apskašu saņēmēju plūsmu 
ģimenes ārsta praksē, iedzīvotāji 
aicināti pārdomāti plānot vizītes 
pie ģimenes ārsta profilaktiskās 
apskates saņemšanas un hro-
nisko slimību dinamiskās novē-
rošanas gadījumos, ja vien nav 
radušās aizdomas par hroniskās 
slimības paasinājumu. 

Informācija:
Nacionālais veselības dienests 

Pēteris Strūbergs Zvaigznes 
dienā. Foto: Madara Lasmane
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Pārgaujas novada pašvaldības  informatīvais izdevums  “Pārgaujas Novada Vēstis”
Izdevējs un izplatītājs:  Pārgaujas novada pašvaldība.  E-pasts: avize@pargaujasnovads.lv Iznāk reizi mēnesī. 

Metiens 1600 eksemplāri.                        Paldies visiem, kuri palīdzēja  materiālu un avīzes tapšanā!
Datu apstrāde, kas veikta informatīvā izdevuma “Pārgaujas Novada Vēstis” tapšanas procesā, 

ir notikusi saskaņā ar fizisko personu  datu aizsardzības regulu.

Grieta Grosberga,
pasākuma organizatore 

8. februārī no plkst. 10.00 
līdz 13.00 darbosies radošās 
darbnīcas:

• nāc un izlej savu vaska 
sveci kopā ar bitenieku Mārtiņu, 
jo Sveču dienā lietās sveces gaiši 
deg;

• keramikas pulciņa vadītā-
jas Noras padoms noderēs vei-
dojot no māla dāvaniņas saviem 
mīļajiem;

• rokdarbniece Dzidra dalī-
sies prasmēs apsveikuma kar-
tiņu gatavošanā no dabas mate-
riāliem un rokdarbu darināšanā;

• prasmes darbā ar koku ie-
rādīs meistars Vilnis  piedāvājot 
koka izstrādājumus un iespēju 
pasūtīt kokā iegravētu savas mā-
jas nosaukumu.

Plkst. 13.00 Stalbes vidus-
skolas skolēnu teātra pulciņš 
uzvedīs lugu “Sniega karaliene”, 
deju kolektīvi priecēs ar raitu 
dejas soli un dejos dāmu grupa 
“Papardītes”.

Visi mīļi gaidīti!

Sveču diena

Straupes zirgu pastā
3. un 17. februārī

Dalība tirdziņā jāpiesaka pa tālr. 29464946 (Rudīte Vasile)

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

Šī gada 13. februārī visā Lat-
vijā norisināsies Ēnu diena, kad 
skolēniem ir iespēja izvēlēties 
sev interesējošu profesijas pār-
stāvi un pavadīt ar viņu kopā 
vienu dienu, redzot profesijas 
pārstāvja ikdienu, darba pienā-
kumus un specifiku.

Ēnu diena ir pasaulē pazīs-
tama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības prog-
ramma 1.–12. klašu skolēniem. 
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba 
tirgum. Šī ir programma, kas jau 
daudzus gadus sekmīgi iekļauj 
izglītības procesā karjeras jautā-
jumus, rosinot jauniešus plā not 
savu nākotni. Veidojot sadarbību 
starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū nākotnē.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī 
šoreiz Pārgaujas novada pašval-
dības speciālisti aicina skolēnus 
pavadīt dienu pašvaldībā, redzēt 
pašvaldības speciālistu ikdienu, 
darba pienākumus, tādejādi vei-
cinot skolēnu izpratni par darbu 
pašvaldībā, speciālistu darba 
pienākumiem, kā arī pašvaldības 
funkcijām. 

Skolēni Pārgaujas novada 
pašvaldībā var ēnot:

• kultūras pasākumu orga-
nizatori un kultūras pasākumu 
vadītāju;

• tūrisma organizatori;
• sabiedrisko attiecību un 

jaunatnes lietu speciālisti;
• projektu vadītāju;
• datorsistēmu tehniķi;
• bibliotekāres Raiskuma, 

Straupes pagastā;
• vides aizsardzības inspek-

toru.
Skolēnus, kuri ir ieinteresēti, 

aicinām pieteikties sev interesē-
jošajai vakancei, kā arī iepazīties 
arī ar pieteikšanās kārtību mā-
jaslapā enudiena.lv. 

Mājaslapā ēnotāji pieteik-
ties var līdz 3. februārim, bet, 
sazinoties ar Pārgaujas novada 
sabiedrisko attiecību un jaunat-

Ēnu diena Pārgaujas novada pašvaldībā
nes lietu speciālisti Ilutu Beķeri, 
e-pasts iluta.bekere@pargaujas-
novads.lv, tel. nr. 26368154, uz 
brīvajām vakancēm Pārgaujas 
novada pašvaldībā iespējams 
pieteikties līdz 10. februārim.

Līdz 11. februārim pieteikumi 
tiks izskatīti, un skolēni saņems 
apstiprinājumu, kā arī informā-
ciju no speciālista par plānoto 
Ēnu dienu. 

mailto:iluta.bekere@pargaujasnovads.lv
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