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SIA „ŪDAS” PAZIŅOJUMS

Īsziņas

SIA ”ŪDAS” pienākums ir veikt kvalitatīvu
dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti kopīpašumā. Tāpēc
KATRĀ Ērgļu pagasta daudzdzīvokļu mājā tiks
uzstādīti ūdens ievada skaitītāji, kuri parādīs, kāds
ūdens daudzums tiek piegādāts mājai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 1013 punkts 19, ja radīsies starpība un patērēts tiks vairāk
nekā tiek samaksāts, trūkstošo kubikmetru izmaksas tiks izdalītas uz tiem dzīvokļiem:
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši ūdens piegādātājam veikt savā dzīvokļa

īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ūdens piegādātājs par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota
skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē
konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti,
to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti, pārbaudīti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Aprēķins, salīdzinot ievada ūdens skaitītāja un iedzīvotāju paziņoto skaitītāja rādījumu, tiks uzsākts no 01.01.2018. gada.
Vēlreiz aicinām katrā dzīvoklī uzstādīt ūdens skaitītāju, lai
izvairītos no nevajadzīgām problēmām.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Blaumaņa 13. konkursa noslēguma sarīkojums

Guntara Velča foto
a17. novembrī Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā pieņemšana nacionālajiem uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem. Ērgļu
novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un uzņēmējs Gunārs Vīgants.
Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņēmēji ir aktīvā sabiedrības
daļa, kas bagātina valsti, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus un veidojot jaunas darba vietas galvaspilsētā Rīgā un
Latvijas reģionos. “Paldies, ka jūs uzņematies risku, ieguldot investīcijas un attīstot jaunus produktus, tādējādi sekmējot visas
valsts attīstību,” uzrunājot klātesošos uzņēmējus, teica Raimonds
Vējonis. Valsts prezidents arī izteica pateicību pašvaldībām, kas,
ņemot vērā valsts intereses, rūpējas par savu iedzīvotāju ikdienas
vajadzībām.

Foto no LIZDA mājaslapas
a2017. gada 22. novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde 2017”, pasniedzot goda plāksnes 9
izglītības iestādēm, kuru vadītāji - darba devēji - piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. Statuss „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”
tika piešķirts arī Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādei
“Pienenīte”.
LIZDA konkursā piedalījās 16 izglītības iestādes, kurās viesojās
žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību,
mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu.
Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.
a2. decembrī Ērgļu bibliotēkā notika darbnīca - netradicionāla un interesanta adventes vainaga gatavošana.
Prieks, ka bērni un mammas
izrādīja tik lielu interesi un
piedalījās aizraujošajā gatavošanas mākslā. Kopā vienmēr jautrāk!
a11. decembrī R. Blaumaņa un Brāļu Jurjānu muzeja
darbinieces - Anna Kuzina
un Ieva Vilnīte - piedalījās
Latvijas Televīzijas erudīcijas spēlē “V.I.P.”. Pusfināla spēlē pret Vecpiebalgas muzeju komandu mūsu novadnieces uzvarēja un ieguva tiesības piedalīties
finālā pret Latvijas Vēstures un kuģniecības muzeja pārstāvjiem.
Raidījumi LTV 1 kanālā būs redzami 25. decembrī un 2018 . gada
1. janvārī.
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Ērgļos 2. decembrī notika „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 13.
konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija
uzaicināti 73 labākie domrakstu autori kopā ar
skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā
piedalījās 144 skolēni. Čaklākie rakstītāji bija
no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas
un privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”.
Pasākuma dienā zemi klāja sniegs, koku zari
bija balti apsniguši, vienīgi pietrūka saules spožo staru. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties
„Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna
Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku
R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un
kopīgi aicināja dziedāt Daina Ozoliņa. Saimes
istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra
Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot
par rakstnieku Rūdolfu Blaumani un viņa kultūrvēsturisko devumu literatūrā.
Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās - „Sveču dekorēšana” (Vizma
Veipa, Iveta Pedele), „Ziemassvētku brīnums”
(Ieva Rota), „Ieaud savu rakstu!” (Sandra Lauberte).
Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa
noslēguma pasākums. To vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise
Marija Bērziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu
„Blaumaņa tēlu pasaulē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji
un organizatori.
Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Avotiņa, sekretāre
Sintija Māliņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika,
literatūrvēsturniece Līvija Volkova, „Braku” muzeja speciāliste
Anna Kuzina, dabas pētnieks Māris Olte, ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” sociālā darbiniece Inita Bērzkalna, SIA „Mailīšu
Fabrika” valdes locekle Ilze Mailīte.
Atzinību ieguvēju vidū divi skolēni no Ērgļu novada. Atzinība
11. klases skolniecei Lilitai Saulītei par netradicionālu pieeju tēmas interpretācijā (skolotāja Indra Rone) un 12. klases skolniecei Sabīnei Solovjevai par veiksmīgu mīlestības tēmas atklāsmi
(skolotāja Evita Punovska).
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Zanda Zaļakmene, Viesītes vsk., 8. kl., 2. vieta - Elīna Krastiņa, Ogres 1. vsk.,
9. kl., 3. vieta - Grēta Marija Grebže, privātā psk. „Gaismas tilts

97”, 8. kl. Vidusskolu grupā - 1. vieta - Laura Ribkinska, Rīgas
Valsts 2. ģim., 10. kl., 2. vieta - Līga Pentjuša, Rēzeknes 5. vsk.,
11. kl., 3. vieta - Rovena Berga, Rīgas Valsts 2. ģim., 12. kl.
Pasākuma organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un
„Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki”
(Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par palīdzēšanu.
Konkursa un grāmatas „Blaumaņa tēlu pasaulē” finansiālie atbalstītāji - Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, SIA „Elbra”, SIA „Eglītis un
biedri”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Ķelnes-Reizīkes
pašvaldība (Vācija).
Paldies visiem, kas palīdzēja, atbalstīja un nesavtīgi darbojās,
lai konkursa pasākums izdotos godam un lai prezentētu savus Ērgļus ciemiņiem no visas Latvijas. „Braku” muzejs ir saņēmis tik
daudz labu vārdu un vēlējumu, tik daudz pozitīvā - par konkursa
pasākuma cilvēciskumu, mīlestību pret konkursa dalībniekiem,
par skolotāju izgodināšanu, par veiksmīgo organizāciju un vērtīgajām balvām. Katrs skolēns pasākumā jutās kā uzvarētājs un
gaidīts ciemiņš Ērgļos. Uz jauku un radošu sadarbību Blaumaņa
14. konkursā!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Vējavas kapličas zvana atdzimšana
Šā gada vasaras saulgriežu laikā Jumurdas pagasta Vējavas kapsētas kapliču apkaunoja zemiska cilvēku rīcība.
Tika nozagts kapličas zvans. Vējavas kapličas zvanu nosargāja kara laikā, varu pārmaiņu laikā, bet mūsdienās,
miera un brīvības aizsegā, kādam pacēlās roka gļēvai
darbībai. Ļaudis satrauca un pazemoja šāda rīcība, jo
zvans, kuru 1923. gadā ar ziedojumu palīdzību dāvināja
Vējavas aizsargu nodaļa, bija Vējavas kapu kalniņa sirds.
Par zvana zādzību tika ierosināta krimināllieta. Savukārt
vējavieši apvienojās kopīgā aktivitātē, tika uzsākta ziedojumu vākšana jauna zvana izliešanai. Šo lielo darbu
uzņēmās vadīt vējaviete Maruta Vītoliņa ar savu ģimeni.
Aicinājumam ziedot atsaucās 52 Vējavas patriotu dzimtas - Anita Andersone - dzejnieces Ilzes Kalnāres brāļa
mantojuma pārvaldītāja, Vaira Sabule, Jānis Mežaks,
Oskars Buķelis ar ģimeni, Ervīns Veics, Daina Mazmača,
Daina Štokmane, Maija Šķestere, Tālivaldis Freivalds,
Gunārs Ūdris, Solvita Apine, Jurijs Kušpelo ar ģimeni, Maruta
Vītoliņa ar ģimeni, Vera Ozoliņa, Vucānu ģimene, Liana Gunta
Erele, Anna Barišņikova, Anita Saldava, Reimārs Rubenis ar ģimeni, Jurijs Starčenko, Viesturs Freivalds, Vineta Kursīte, Jānis
Līcis, Eva Seņkāne, Evita Tērauda, Sniedze Sprince, Anda Ankupa, Aivars Vītoliņš, Velta Hemmele, Vija Medne, Māra Žigalova, Andris Zariņš, Rita un Anatolijs Ozoli, Juris Stalažs, Ivars
Liģeris ar ģimeni, Mārīte Fiļova, Laura Sprinča ģimene, Gita un
Zigurds Medņi, Iveta Felkere, Kristīne Zariņa, Anta Sniedze,
Anita Kļaviņa, Mārīte Indriksone, Mudīte Ozoliņa, Signe Vītoliņa, Rasma Soboļeva, Teika Rudovica, Pēteris Drebeinieks, Ingrīda Zosāre, Melita Lielupe, Lidija Skreija, Ingrīda Skreija, Maija
Apkalne, Aldis Indulis Ozoliņš, Mārīte Felkere, Dzidra Pecholca.
Kopā atsaucīgie ļaudis saziedoja EUR 4965. Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem par savas Vējavas godāšanu, paldies! Redzot,
ar kādu degsmi darbojas vējavas ļaudis, Ērgļu novada pašvaldība
atbalstīja domu par kapličas atjaunošanas darbiem. Pašvaldība

par EUR 6489 veica Vējavas kapličai jumta nomaiņu, ārējo pamatu, sienu atjaunošanu. Savukārt par vējaviešu ziedojumiem ir
izliets un uzstādīts jauns zvans, kas tika izliets Polijā Zbigniewa
Ludwika Felczynska uzņēmumā, izgatavotas jaunas durvis, veikta iekšējo pamatu izveide, ieklāts bruģa segums kapličā, veikta
apkārtnes labiekārtošana. Galvenā darbu organizatore, ideju virzītāja Maruta Vītoliņa ar saviem domu biedriem Oskaru Buķeli,
Gunāru Ūdri, Reimāru Rubeni veiksmīgi prata sastrādāties ar
darbu veicējiem - Juri Jakunovu, Ivaru Tirzmali, Uldi Cimdiņu,
Mārtiņu Denovu. Kapličā uzstādītais zvans tika iesvētīts 18. novembrī ar Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Ivara
Ciša atbalstu. Vējavas atjaunotā kapliča ir cieņas apliecinājums
Vējavai, vējaviešiem, mūsu Latvijai.
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Tālivalža Freivalda foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. decembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Klāt decembris. Pārdomu un mīlestības mēnesis. Kamēr ārā kļūst arvien
aukstāks, ap sirdi kļūst siltāk. Ikviens
vēlas sagādāt prieku gan sev, gan citiem. Zemi visapkārt ieskauj balts
sniegs. Bērni pikojas, ceļ sniegavīrus
un brauc ar ragavām.
Šis ir viens no maniem mīļākajiem gadalaikiem, jo, manuprāt, it visur staro
sirsnība. Mums priekšā Ziemassvētki,
piparkūku cepšana, eglītes rotāšana,
Jaunais gads un visu gaidītais ziemas
brīvlaiks. Lai gan cītīgi jāmācās, domas
lido līdzi sniegpārslām. Palikušas pēdējās nedēļas šajā semestrī, un visi cenšas
pagūt visus iekavētos darbus, izlabot
nepatīkamās atzīmes, paspēt uz visām
konsultācijām, lai ar mierīgu sirdi varētu izbaudīt brīvdienas. Bet, par spīti
visam, mums cītīgi jāgatavojas Ziemassvētku pasākumam. Mūs gaida daudzi
mēģinājumi, prieks un uztraukums, bet
beigu beigās viss ir tā vērts.
Kamēr mēs cītīgi gatavosimies visiem
notikumiem, jums ir iespēja uzzināt nedaudz vairāk par to, kā pagāja novembris mūsu skolā.
Patīkamu lasīšanu, priecīgus Ziemassvētkus un tiekamies jau jaunajā - 2018.
- gadā!
Viktorija

Īsziņas
21.12. - Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums saieta namā
22.12. - liecību izsniegšana Ērgļu vidusskolā
23.12. 2017. - 7.01. 2018. - Ziemas brīvdienas

Mācību sasniegumi
Ir sācies starpnovadu olimpiāžu laiks, kurās skolēni var parādīt savas zināšanas un
prasmes risināt nestandarta situācijas. Pašreiz vislabāk ir veicies 11. klases skolēnam
Kristapam Kartenbekam - viņš ieguvis 2.
vietu Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu
un Varakļānu novada bioloģijas olimpiādē!
Apsveicam!
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Ralfs Bolzans, 9. klases skolnieks
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. decembris
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Intervijas ar Atzinības rakstu saņēmējiem
Mēs katrs domājam par karjeru, taču, vai tas būs mūsu mūža darbs, mēs nezinām. Bet šogad divi pedagogi, kuri visu darba dzīvi veltījuši skolai,
par savu lielo darbu ir saņēmuši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu
izglītības sistēmas attīstībā Ērgļu novadā. Skolotāji Andris Dombrovskis un Maiga Picka ir tie cilvēki, kuri ieguldījuši lielu darbu izglītībā un mūsu
izaugsmē. Varētu teikt, ka viņi ir bijuši skolotāji vairākām paaudzēm, tādēļ šomēnes intervijas ar Sausnējas pamatskolas direktoru un Ērgļu vidusskolas matemātikas skolotāju un mācību pārzini.

Intervija ar Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
direktoru Andri Dombrovski
Cik gadus jau strādājat
izglītības nozarē, skolā?
-Jā, ir pagājis krietns
laiciņš! Šis ir jau četrdesmit pirmais gads.
Kas šī četrdesmit viena
gada laikā ir mainījies?
-Protams, salīdzinot tos
gadus, kad sāku strādāt,
ar šo laiku, ir notikušas
ļoti lielas izmaiņas. Ja
tajā laikā varēja no bērniem ko vairāk prasīt,
tad tagad bērniem ir
daudz tiesību. Tas nozīmē, ka skaļāk runāt nedrīkst. Skolotājiem ir grūtāk
strādāt, bērni to apzinās un nereti to izmanto savā labā. Ja skolotājs kaut
ko ne tā izdara, tad bērni sāk sūdzēties. Agrāk varēja stingrāk un vairāk
no bērniem prasīt. Paši bērni arī bija paklausīgāki un vairāk ievēroja skolotāju prasības. Tagad daļa no bērniem un jauniešiem ir nedisciplinētāki un neievēro iekšējās kārtības noteikumus. Ja pirms vairākiem gadiem
kādreiz kāds smēķēja, tad to centās darīt tā, lai neviens neredz. Puiši kādreiz stāstīja, ka ir ēduši skujas, lai neviens nesaož. Tagad jau atklāti saka:
„Man starpbrīdī jāaiziet uzsmēķēt.”
Kā jūs panākat to, ka neiestājas rutīna?
- Dzīvē viss rit uz priekšu, mainās izglītības prasības. Tagad sākam strādāt
ar kompetenču izglītību, tātad izglītībā noris pārmaiņas atbilstoši laikmetam, un viss turpinās.
Kur jūs rodat motivāciju?
-Īpašs prieks ir tad, kad satieku pēc vairākiem gadiem skolēnu, kurš ir
bijis mans audzēknis, un viņš saka paldies. Prieks satikt un dzirdēt, ka tas,
ko es viņam esmu iemācījis, ir noderējis. Arī ikdienā strādājot, kad es palīdzu bērniem, kuriem iet grūtāk mācībās vai ir disciplīnas problēmas, redzot, kā viņi mainās uz labo pusi un progresē, tas mani motivē darīt tālāk.
Kas darbā sagādā vislielākās grūtības, bet kas vislielāko prieku?
-Tādu īpaši lielu grūtību nav. Dzīvē norisinās dažādas situācijas, piemēram, problēmas ar bērniem un viņu uzvedību, taču tas viss tiek risināts
ar bērnu vecāku, pedagogu un sociālo pedagogu palīdzību. Pēdējos gados Sausnējas skolā ir daudz bērnu no citiem novadiem. Daži no viņiem
nemaz nevēlas nākt uz skolu ļoti ilgu laiku, un tad ir jāpanāk, lai viņi
būtu skolā un sēdētu stundās. Lielu prieku man sagādā tas, ka bērni startē
olimpiādēs un iegūst labas vietas vai arī sporta sacensībās iegūst augstas
vietas. Prieks par katru labi izdevušos pasākumu.
Kāda ir sajūta, ka pat pēc tik daudz gadiem vēl joprojām katru dienu
jādodas uz skolu?
-Katru dienu, ejot uz skolu, es domāju par to, ko es šodien darīšu, ar
kādām grūtībām būs jāsastopas vai kas jāpārrunā. Man tas viss ir ierasts.
Tad, kad ir vasaras brīvlaiks, es jau sāku domāt par to, kad tad atkal bērni
nāks uz skolu, kad varēs satikt skolēnus. Tas viss ir tik pierasts, ka pat
vairs nezinu, ko darītu, ja nebūtu skola.
Paldies par sarunu!
Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Foto no Sausnējas skolas arhīva

Adventes sveces iedegšana
Pirmdien, 4. decembrī, aktu zālē
notika neliels pirmās adventes ieskandināšanas pasākums, kuru vadīja
Ērgļu vidusskolas 9. klases skolēni.
Mūsu galvenais mērķis bija sagādāt
skolasbiedriem pēc iespējas interesantāku un patīkamāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Pirms iededzām
pirmo sveci adventes vainagā, iepriecinājām skolēnus ar pašu sagatavotu priekšnesumu - koncertu.
Priekšnesumā skaitījām dzejoļus un
dziedājām dziesmu. Tās pavadījumu
ar savu skaisto ģitārspēli klausītājus
priecēja Guna un Kristīne. Uzkatām,
ka šādi notikumi, kas ļauj mums kaut
uz brīdi aizdomāties, ir nepieciešami,
lai pilnveidotu skolas dzīvi, padarītu
to interesantāku un ļautu mums dāvāt
prieku sev un citiem.

2017. gada DECEMBRIS

Intervija ar Ērgļu vidusskolas mācību pārzini,
matemātikas skolotāju Maigu Picku
Cik gadus jau strādājat izglītības nozarē, skolā?
-Šis ir jau 38. gads.
Kas ir mainījies pa visiem
šiem gadiem?
-Kas ir mainījies? Nu,
esmu vecāka palikusi.
Godīgi sakot, ja runājam
par matemātiku, tad nekas daudz nav mainījies.
Varbūt tēmas ir palikušas
vieglākas. Bērni ir mainījušies, viņiem ir citas
izklaides, cits domāšanas
veids, iespējas, bet galvenokārt - jau skola kā skola.
Kā jūs panākat to, ka neiestājas rutīna?
-Katra diena jau ir citādāka. Ir viegli strādāt, ja
tas, ko darām, mums patīk.
Vai ar jums visiem vispār
var iestāties rutīna? Katru
dienu jūs skrienat pretī citādāki.
Kur jūs rodat motivāciju
turpināt iesākto darbu?
-Man patīk būt kopā ar bērniem, man patīk mācīt matemātiku, jo man
pašai arī ļoti patīk matemātika. Protams, mani motivē arī priecīgi un
apmierināti bērni. Es arī tā uzskatu, ka pozitīvisms rada pozitīvismu, un,
ja es eju ar optimismu pa dzīvi, tad jau arī viss notiek.
Kas darbā sagādā vislielākās grūtības, bet kas vislielāko prieku?
- Vislielākās grūtības sagādā tas, ja nevar atrisināt kādu uzdevumu. Un
prieku tas, ka beidzot esmu atrisinājusi. Prieku sagādā bērni, kas zina,
saprot, strādā, ir smaidīgi, darbīgi, nav čīkstētāji. Kā jau mans teiciens:
“Nečīksti, nevaidi, bet strādā!”, jo čīkstēšana ir kā šūpošanās šūpuļtīklā
- kustība ir, bet uz priekšu netiec. Kādreiz nepatīk, ka Izglītības ministrijai ir dažādi uzstādījumi. Dažreiz bērnu uzvedība nepatīk, tas, ka viņi
pārāk ātri steidzas dzīvot. Dzīve ir gara, bet viņi ļoti steidzas.
Kāda ir sajūta, ka pat pēc tik daudz gadiem vēl joprojām katru dienu jāiet
uz skolu?
- Es priecājos, ka vēl varu atnākt. Ak, cik labi, ka savām kājām vēl
tieku līdz skolai! Bet ja tā nopietni, es atceros, kad sāku strādāt, viens
skolotājs, kolēģis, bija cienījamos gados. Viņš strādāja jau 40 gadus. Es
domāju - ak, Dievs, kā var nostrādāt tik ilgi? Un tagad es pati jau esmu
tik daudz nostrādājusi, bet tā nemaz neliekas. Skolotājs jau īsti tā līdz
galam nevar novecot, jo jūs visu laiku esat apkārt un to jaunības eliksīru
nedaudz piešķirat arī mums.
Paldies par sarunu!
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Foto no Maigas Pickas personīgā arhīva

Karjeras izglītības pasākums Madonā
Šī gada 29. novembrī Ērgļu vidusskolas 11. un 12. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt karjeras izglītības pasākumu Madonā. Pasākuma pirmo daļu
vadīja personīgās izaugsmes trenere Daina Kriviņa. Otrajā daļā ikvienam skolēnam bija iespēja iepazīt sev interesējošās augstskolas. Varēja iepazīt Latvijas
Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, RISEBA, Vidzemes Augstskolu u.c.
Sākumā mūs apmācīja, kā būt veiksmīgam dzīvē un karjerā, sasniedzot mērķus. Bija jāsadalās pa pāriem un jāatbild uz jautājumu: “Ko tu vēlies?” Tas
bija brīdis, kad varējām iepazīt cits citu, kā arī padomāt par nākotni. Nākamais
uzdevums bija par mērķiem, ko katrs no mums vēlas sasniegt pēc 10 gadiem.
Tas bija jāveic individuāli. Pēc tam bija jāizvirza mērķis 2018. gadam, kas bija
strukturēti jāizanalizē: kāpēc šo mērķi vajag sasniegt, uzdevumi, kurus izpildot, sasniegsim šo mērķi, īpašības, kas palīdzēs to sasniegt, kuras personas būs
atbalstītāji un kādas nepieciešamas, lai piepildītu savu sapni. Un pats pēdējais
- ko jau 24 stundu laikā katrs no mums var izdarīt tā labā. Te nu nācās palauzīt
galvu. Mērķu sasniegšana ir visai nopietns process.
Kad mērķi bija uzrakstīti, tad laiks iepazīties ar nākotnes iespējām Latvijas
augstskolās. Varēja iepazīties ar mācību iestāžu studiju programmām, mācību
maksu, ārpuslekciju izklaidēm, kopmītņu telpu izkārtojumu, samaksu. Katrs
no mums jau varēja saprast, kurš būs tas virziens, kuru pēc vidusskolas izvēlēsimies.
Šī bija ļoti laba pieredze. Ieguvām jaunus padomus, kā sasniegt mērķus un
būt laimīgiem gan dzīvē, gan karjerā. Šis pasākums savā ziņā ļāva nedaudz sakārtot galvu un nospraust savu mērķi pareizā virzienā. Iegūtā pieredze noteikti
palīdzēs nākotnē.
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
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18. novembrim veltītais pasākums
“Savu zemi sevī turēt”

Ērgļu novada izglītības iestāžu
audzēkņu ierindas skate

17. novembrī Ērgļu vidusskolas aktu zālē pulksten 9.00 norisinājās desmitās klases organizētais pasākums “Savu zemi sevī
turēt!”, kas bija veltīts Latvijas 99. dzimšanas dienai.
Šim pasākumam mēs sākām gatavoties jau trīs nedēļas iepriekš,
jo vēlējāmies to padarīt īpašu gan sev, gan skatītājiem. Tieši tāpēc
mēs savā priekšnesumā iekļāvām tautas dziesmas, jo tās mums ir
devušas spēku un enerģiju, lai mūsu valsts, mūsu dzimtene varētu
pastāvēt. Mēs katru nedēļu gājām uz mēģinājumiem, kā arī nofilmējām un izveidojām mūsu skolas klašu apsveikumus Latvijai
99. dzimšanas dienā. Mēs nolēmām, ka pasākumā uzstāsimies
tautas tērpos, jo tie rada gan svinīgu, gan latvisku sajūtu ikvienam.
Protams, pasākumā mums bija neliels uztraukums, bet viss izdevās ļoti labi. Koncertā piedalījās visa 10. klase, kā arī ar pāris
priekšnesumiem izpalīdzēja 11. klase. Pasākums noritēja jaukā
un mīļā gaisotnē. Paldies arī pūtēju orķestrim, kas spēlēja patriotiskus un mierīgus skaņdarbus, kuri papildināja koncertu!
Visas pūles, kuras mana klase bija ielikusi šī pasākuma sagatavošanā, atmaksājās, jo pēc tam mēs jutāmies gandarīti un saņēmām lieliskas atsauksmes.

2017. gada 10. novembrī Ērgļu vidusskolā norisinājās ierindas skate par godu Lāčplēša dienai.
Visu klašu dalībnieki cītīgi gatavojās un bija piedomājuši pie
vienotiem tērpiem. Šajā gaisotnē bija jūtams patriotisms un
dzimtenes mīlestība. Karodziņš pie krūtīm un stalti jaunieši
visapkārt. Protams, kur nu bez uztraukuma, taču galvenais neatmest ar roku un turpināt pat tad, ja esi kļūdījies. Manuprāt, šis bija ļoti jauks pasākums, kas nu jau ir kļuvis par Ērgļu
vidusskolas tradīciju.
Šogad tajā bija daži jauninājumi. Skatē piedalījās arī Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas komanda. Bet vislielāko sajūsmu izsauca pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vecākās grupiņas sniegums.
Es uzskatu, ka šādi notikumi ne tikai rada patriotiskas sajūtas, bet arī liek mums sadarboties un cienīt citam citu, jo tikai
kopīgi mēs veidojam latviešu tautu.

Alens Kārlis Kārkliņš, 10. klases skolnieks
Marutas Bitītes foto

Anda Katrīna Reine, 8. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Iespēja iepazīt skolēnu mācību
firmu produkciju

Jaunsargu vienības paraugdemonstrējums.

Jaunsardzes aktivitātes novembrī
Ērgļu vidusskolā jau otro gadu 09.11.2017 notika ierindas skate no 5. līdz 12. klasei par godu 11. novembrim - Lāčplēša
dienai. Skolēni kopā ar audzinātājām, sporta skolotājiem, jaunsargiem ierindas skatei gatavojās jau laicīgi, un, salīdzinot ar
pagājušo gadu, skolēnu koptēls un prasmes ir augušas. Skolēnus vērtēja žūrija, kurai jāsaka paldies, jo atrada laiku un ieradās
darba dienā. Paldies saku - Pēterim Kārkliņam, Sandrai Konovalovai, Ivo Konovalovam, Mārim Oltem, Mārtiņam Zariņam.
Skolēniem vērtēja gan stāju, soļošanas prasmes, sasveicināšanos, iziešanu no ierindas, spēju soļot un dziedāt un klases komandas devīzi. Protams, atsevišķi tika vērtēti arī komandieri, kuri parādīja ļoti labu sagatavotību. Klases tika iedalītas grupās,
kuras cīnījās par ceļojošajiem kausiem, un apbalvošanā saņēma skaistus diplomus, kurus bija sagatavojusi Mārīte Avotiņa.
Paldies skolas vadībai un tehniskajam personālam par atbalstu, lai ierindas skate noritētu veiksmīgi! Man personīgi liels
prieks, ka mācāmies uzvilkt svinīgas drēbes kaut reizi gadā, lai saprastu, kas ir svētku svinīgā apģērba etiķete, jo šis ir klupšanas akmens, pie kā jāpiestrādā, jo, gadiem ejot, jaunatne piemirst, kas ir svētku drēbes svinīgos pasākumos. Salīdzinoši ar
pagājušo gadu esam jau spēruši lielu soli uz priekšu. Paldies Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas audzēkņiem, kuri sadūšojās
un arī atbrauca, lai piedalītos ierindas skatē. Visiem lielu prieku sagādāja paši jaunākie soļotāji no pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” sagatavošanas grupas. Mazie bija saposušies un demonstrēja savas prasmes lielajiem bērniem soļošanā, kuras
bija apguvuši sporta stundās. Jāteic, ka mazie dalībnieki bija satraukti par dalību, taču teicami veica ierindas mācības pamatus.
Paldies audzinātājai un bērnudārza vadītājai Līgai Šmitei par atbalstu!
Ierindas skate kopumā bija izdevusies, jo bija tā sajūta, ka esi patriotiski saviļņots par mūsu jauniešiem, kuri spēj savākties un
darīt lielas lietas. Ļoti aizkustinoši brīži bija, kad tika svinīgi ienests Latvijas valsts karogs un noslēgumā visi kopīgi dziedāja
“Saule, Pērkons, Daugava”.
18.11.2017. bija piesātināts. Ilona Riekstiņa un Rihards Vasels plecu pie pleca soļoja 18. novembra parādē 11. Novembra
krastmalā kopā ar karavīriem. Jaunieši soļoja jau jaunsardzes jaunajās formās, kuras viņi godam nopelnījuši.
Otra daļa jaunsargu piedalījās Rīgas rogaininga orientēšanās sacensībās 6h distancē. Šajās sacensībās piedalījās 19 jaunsargi, kuri skrēja 6h stundas par godu Latvijas dzimšanas dienai. Šīs sacensības ir īsts spēka un komandas saliedētības pārbaudes
veids, jo tas nav viegli - izplānot pareizi maršrutu un orientēties vietās, kur punkti ir diezgan apslēpti. Lai gan ir grūti sacensties par 1.- 3. vietu savās vecuma grupās, jo mēs startējam kopā ar profesionāliem rogaineriem, taču sacensības gars nezūd un
liek tiekties augstāk. Gandarījums ir tad, kad, ieskrienot finišā, saņemam katrs skaistas medaļas un sponsoru balvas.
27.11.2017. Ērgļu vidusskolā ciemojās un vadīja lekciju no
Aizsardzības ministrijas, NBS un divi NATO karavīri (Kanāda
un Polija). Lekcijā tika stāstīts, kas sargā mūsu valsti, ļāva izprast aizsardzības nozīmi mūsu valstij, kā arī tika atbildēts uz
jautājumiem, kurus uzdeva 9.-12. klases skolēni, kā arī Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņi. NATO karavīri stāstīja par
misijām šeit, Latvijā, un citviet, par militārajām gaitām, kā arī
atbildēja uz jautājumiem.

12. klase un labvēlīgā žūrija.
Šī gada 28. novembrī Ērgļu vidusskolas divpadsmitās klases audzēkņi prezentēja pašu veidotās mācību firmas un gatavotos produktus.
Kopā redzējām sešus jaunos uzņēmumus. Viena no firmām bija
„Tea Time” - zāļu tēju piedāvātāja -, kura mani pārsteidza ar produkcijas skaisto iepakojumu. Ar saražoto mūs iepazīstināja arī IK
„KKpenālis”, IK „S.K.a.R.”, kas izcēlās ar produkcijas pieprasījumu. Viņi piedāvāja greipfrūta, lavandas un krustnagliņu smaržekļus
-, IK „De Luz”. IK „TrAnsformerI” bija sagatavojusi pārdošanai
divu lielumu somas, taču mācību firma „Fill Pocket” mums piedāvāja risinājumu, kā izvairīties no telefona, televizora pults un iecienītā žurnāla pazušanas - iegādāties viņu gatavoto spilvenu, kuram
ir kabatas.
Katra firma ar kaut ko izcēlās, un idejas bija labas, bet, manuprāt,
ir jāpadomā arī par kvalitāti, jo, ja mūsu uzņēmumi darbosies arī
pēc skolas tirdziņa, kvalitāte visu noteiks. Protams, arī ieguldītais
laiks nosaka vērtību. Un, ja produkts ir paša veidots, tad ir vieglāk
to piedāvāt.
Arī, uzstājoties un veidojot prezentāciju, ir jābūt uzmanīgam, jo
katrs burts, cipars un vārds ir svarīgs. Galvenais, jābūt pārliecinātam.
Nākamgad gaidiet arī mūsu, vienpadsmitās klases, firmas. Uz tikšanos nākamgad!
Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Palsmanes pamatskolas skolotāju
pieredzes apmaiņas vizīte

Palsmanes kolēģi iepazīst kahoot.com vietni.
Novembra beigās Ērgļu vidusskolas komanda uzņēma viesos
Palsmanes pamatskolas skolotājus no Smiltenes novada.
Mūsu komandas daļa - skolēnu dome - iepazīstināja viesus ar skolu, skolēnu pašpārvaldes darbu. Skolas komandas otra daļa - skolotāji - stāstīja un rādīja par mūsu skolas projektiem, mēģinājumiem
tematiskajā mācīšanā 1. - 4. klasē, 5. - 6. klasē un kompetenču
izglītībā. Kolēģus ieinteresēja ideja par starppriekšmetu stundām,
kuras vada divi skolotāji, izglītības spēļu platformas kahoot.com
izmantošanas iespējas.
Palsmanes kolēģi pēc tikšanās dalījās iespaidos: „Ļoti patika
skolas plašums, noformējums, tīrība, gaumīgums, jaukās mēbeles
koridoros un, protams, idejas kompetenču izglītībā. No šodienas
sapratu, ka kompetences nav nekas briesmīgs. Paldies par idejām
bagāto tikšanos! Zinu, ka manā darbā dažas no tām tiks izmantotas.
Ir labi, ka ar savu pieredzi dalāties. Guvu radošas idejas jau ieplānota pasākuma organizēšanā.”
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto

NATO pārstāvji Ērgļu vidusskolā

01.12. - 03.12.2017. notika jaunsardzes 3. novada sporta spēles Priekuļu vidusskolā. Šeit piedalījās divas komandas, kuras
nesa Ērgļu jaunsargu vienības vārdu. Sporta spēlēs bija ļoti daudz fizisku aktivitāšu, kur jaunieši no visas Vidzemes sacentās
savā starpā, pilnveidoja fizisko sagatavotību un pārbaudīja savus spēkus. Nometnē bija - stafetes, streetbols, kur mūsu jaunsargi ieguva pirmo vietu, atspiedieni, presītes, atspole, florbola sitieni, futbola spērieni vārtos, bumbas metieni grozā, lēciens
no vietas tālumā, telpu orientēšanās, taku orientēšanās, kāriens pie stieņa, virves vilkšana, nakts trase. Mūsu jaunieši cīnījās
godam un viņi ir spēcīgi. Paldies Edijam Pēterim Putniņam, Nikam Grīnbergam, Veronikai Ivanovai, Kristiānai Savickai, Līvai
Grētai Tirzmalei, Janai Gulbei, Kristeram Kalniņam, Ilgvaram Ratniekam, Matīsam Nilam Griģuško, Mikum Štilam. Paldies
jums par cīņu! Jāpiemin, ka abas komandas dabūja vienādu punktu skaitu stafetē un ieguva dalītu 3. vietu no 18
komandām.
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Foto no Kristīnes Puziņas personīgā arhīva
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Novembrī jeb Latvijas mēnesī Ērgļu vidusskolu apmeklēja viesi no
Kanādas un Polijas. Manuprāt, šī bija laba iespēja Ērgļu vidusskolas
skolēniem tuvāk iepazīt armijas dzīvi arī no citu valstu skatījuma.
Lai gan viesi runāja angļu valodā, nebija grūti saprast viņu domu.
Man pašai ir doma stāties robežsardzē, tāpēc bija ļoti interesanti un
aizraujoši klausīties par armiju un valsts aizstāvēšanu. Domāju, ka
šī bija lieliska iespēja padomāt par savu nākotnes profesiju. Pēc tikšanās skolēniem bija dota iespēja personīgi uzdot šiem cilvēkiem
savus jautājumus un aprunāties. Es pati šo iespēju izmantoju un ar
šiem pārstāvjiem aprunājos mazliet tuvāk, kā arī guvu atbildes uz
saviem jautājumiem. Manuprāt, Ērgļu vidusskolas skolēniem un
skolotājiem šī bija lieliska pieredze.
Sintija Zābaka, 11. klases skolniece
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2017. decembris

Mūsu ilgi gaidītā ekskursija

Skolu literārā avīze 			
“Skolas Ziņu” turpinājums.

Rudens rogainings
Šogad daudzi jaunsargi Latvijas dzimšanas dienu svinēja citādāk nekā parasti. Mēs kopā ar mūsu instruktori
Kristīni Puziņu devāmies uz Rīgu, lai piedalītos rudens
rogainingā. Tā ir komandu orientēšanās, kurai ir vairāku
veidu distances. Mēs skrējām 6 stundu distancē.
Kā jau katrās sacensībās, viss sākās ar reģistrāciju. Šogad rogainings notika pie tirdzniecības centra “Spice”.
Saņemot kartes, izdomājām, kā skriesim un kurus kontrolpunktus apmeklēsim. Kad tas paveikts, atlika gaidīt
startu un varējām doties ceļā. 6 stundu laikā nogājām un
noskrējām vairāk par 30 kilometriem. Mums priekšā bija
arī dažādi šķēršļi, piemēram, šosejas, purvi, grāvji un ļoti,
ļoti daudz dubļu. Mums bija iespēja iepazīt un izstaigāt
tās Rīgas vietas, kurās vēl nekad nebijām viesojušies. Bija
brīži, kad likās, ka iesim uz finišu un padosimies, brīži,
kad vēlējāmies apsēsties un tur arī palikt, bet mēs šīs izjūtas pārvarējām.
Ne mirkli nenožēloju, ka piedalījos un aktīvi nosvinēju
mūsu dzimtenes svētkus kopā ar draugiem, gūstot pieredzi
un izzinot Rīgas apkārtni. Liels paldies mūsu instruktorei,
ka sagādāja mums šo lielisko iespēju - sasniegt ko vairāk.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
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Makulatūras vākšanas
konkursa 1. kārta
Kā katru gadu, arī šogad Ērgļu vidusskolā no 21.11.
līdz 24.11.2017. konkursa „Tīrai Latvijai” ietvaros vācām makulatūru. Kopā visa skola savāca 5500 kg.
Visčaklākie un aktīvākie bija 12. klase, makulatūras
vākšanā piedalījās 63 % skolēnu (9 no 14) un kopā savāca 1018 kg jeb 73 kg uz vienu skolēnu. 3. klase bija otra
čaklākā - savāca 1456 kg jeb 69 kg uz vienu skolēnu.
Trešā uzņēmīgākā - 2. klase, kas skolā nogādāja 656 kg,
uz vienu audzēkni 47 kg.
Individuāli visvairāk makulatūras savāca Paula Konovalova no 3. klases - 664 kg un Tots Olte no 2. klases
- 656 kg, Megija Jeršova no 4. klases - 313 kg, Alise Andriksone no 12. klases - 299 kg, Gerda Lazdiņa
un Jorens Vezetiu no 3. klases - katrs 283 kg, Madara Salnīte no 11. klases -227 kg un Evelīna Kļaviņa no
1. klases - 217 kg. Joprojām turpinās bateriju vākšana.
Makulatūru varēs nodot arī pavasarī. Precīzus datumus
paziņosim pāris nedēļas iepriekš.

Kinoteātrī “Cinamon” mēs skatījāmies filmu “Taisnības līga”. Filma bija
lieliska, man visvairāk patika skaņas, jo likās, ka tās pilnīgi lidinās apkārt.
Vienkārši lielisks skaņas dizains.
Ingus Grigs, 5. klases skolnieks
Es devos uz filmu “Lācēns Padingtons 2”. Šī filma bija ļoti interesanta,
jauka un mīļa. To skatoties kopā ar labākajām draudzenēm, ēdām popkornu.
Mājās doties bija visjaukāk un jautrāk. Tad mēs skaļi dziedājām latviešu
dziesmas. Bija ļoti liels nogurums. Bet ekskursija bija izdevusies un jautra.
Es ļoti gaidu nākamo!
Samanta Ungure, 5. klases skolniece

Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece saimniecības jautājumos

R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursā piedalījās divas Ērgļu vidusskolas skolnieces,
rakstot domrakstus par tēmu “Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš”. /R.
Blaumanis/. Abas meitenes ieguva atzinību: Lilita Saulīte - par netradicionālu pieeju tēmas
interpretācijā, Sabīne Solovjeva - par veiksmīgu mīlestības tēmas atklāsmi. Ielūkojamies viņu
darbos.

“Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas.
Kā dzijas gabaliņš”

Ilzes Daugiallo foto
No kreisās: 1.rindā Sabīne Solovjeva un Lilita Saulīte kopā ar atzinību saņēmējiem un atzinību pasniedzēju Sintiju Māliņu (5.no kreisās) konkursa noslēguma pasākumā.

Cilvēks, šī šķietami vienkāršā un īpašā būtne… Sēž omulīgā istabā, pie rakstāmgalda ar degošu sveci uz tā un cer, domā, sapņo. Tā sēž un domā, līdz domas sapinās ar citām domām,
piepinot klāt jūtas un citus brīnumus. Kāpēc tā notiek? Šķiet, dvēsele ,,sapinusies” prātu valgos,
pa pavedienam vien, līdz galu galā esi nonācis lielā kamolā un tad “reizēm, lūk, tā dzīve tā
sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš”. Tomēr visu mūžu tā nesēdēsi - kā dzijas gabaliņš, ir jāšķetina
vaļā šis kamols, kas sapinis it visu sevī. Kas gan vainīgs pie šī kamoliņa, kas sapinies tik cieši?
Teiksiet cilvēks pats? Daļēji varu piekrist… Bet šoreiz tas mudžekļa veicinātājs ir kas cits. Kas?
Tā ir tā Mīlestība!
Mīlestība - tik skaista, gaisīga, netverama. Tā jauc ne tikai cilvēku prātus, bet tos samudžina
kopā ar dvēseli - tā cieši, cieši. Un tad tu, cilvēks parastais, brīnies, kāpēc esi kļuvis par dzijas
gabaliņu. Mīlestības ir tik daudz, cik uz pasaules cilvēku, pat vēl vairāk. Tikpat ļoti tā ir dažāda
un neparasta. (..) Rūdolfs Blaumanis arī ir mīlējis… Tikpat stipri cik viņš pats, ir mīlējuši arī
rakstnieka tēli. Te nu parādās mīlestības pretrunīgā puse - tēli mīl. Kā gan viņi var mīlēt, ja nav
īsti? Šī mīlestība ir izdomāta? Nebūt ne! Lai gan tēli nav īsti, mīlestība, kas strāvo starp tiem
ir patiesa. To pierāda lasītāja jušana līdzi stāsta varoņiem, spēja būt tiem “blakus”, domās sarāt
par nepareizu rīcību un priecāties, kad beigu beigās viss ir labi. (..)
Rūdolfs Blaumanis ir bijis lielisks “dzijas kamoliņu vērpējs”. Savijis savu radīto tēlu dzīves
mezglu mezgliem, piejaucot klāt pa kādam jaunam pavedienam. Tā, lūk, tika sapīts Silmaču
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. decembris

Mēs, Ērgļu vidusskolas 5. un 6. klase, braucām uz Rīgu! Mēs apmeklējām Nacionālo bibliotēku, Brīvības pieminekli, “Laimas” Šokolādes muzeju un kinoteātri “Cinamon”.
Nacionālajā bibliotēkā mēs bijām sadalīti grupās, un mana grupa apskatīja “Melnās mākslas darbnīcu”. Tur mēs skatījāmies dažādus drukas jeb
iespiešanas veidus. Un tad mēs paši taisījām vārda druku, tas vairāk bija
kā nospiedums. Mēs tur arī braucām ar liftu līdz pašai augšai uz 11. stāvu,
no kura varēja redzēt Vecrīgu.
T ad mēs devāmies apskatīt Brīvības pieminekli un iegājām “McDonald”,
lai ieēstu gardumus.
Pirmspēdējā pietura bija “Laimas” Šokolādes muzejs. Tur mēs uzzinājām, ka šokolādi iegūst no kakao pupiņām. Mēs noskatījāmies filmu, kur
strādnieki gatavoja konfektes. Muzejs bija ļoti skaisti izrotāts un radīja
Ziemassvētku noskaņu. Tur bija šokolādes strūklaka, un mums deva krūzītēs padzerties tumšo šokolādi. Muzejā bija tāda ierīce, kur varēja nofotografēties ar dīvainām sejām un uz dažādiem foniem. Pēc tam foto varēja
aizsūtīt pa e-pastu. Pēdējā lieta, ko mēs tur darījām, bija šokolādes tāfelīšu
papīrīšu uzrakstu gatavošana, es uzrakstīju “I love chocolate”.
Pēdējā pietura bija tirdzniecības centrs “Alfa”. Bija iespēja skatīties filmu
kinoteātrī vai iet iepirkties. Es izvēlējos iepirkties.
Man šī ekskursija ļoti patika, tā bija ļoti interesanta. Es ieteiktu šādā
ekskursijā braukt!
Estere Margareta Roth, 6. klases skolniece

Alekša mīlestības ceļš pie Elīnas. Mīlot savu Elīnu, tomēr pārpratuma dēļ piekritis kļūt par vīru
Silmaču saimniecei. Šeit autors Alekša mīlas dzīvei pievija klāt brangās dziras jeb, nerunājot
liekiem vārdiem, iedzeršanas saites. Tieši stiprās dziras iemalkošana miestiņā kļuva par iemeslu
Alekša neprātam… Saimniece droša, ka Aleksis viņu mīl, pārliecināja to precēties. Te nu radās
dzijas mezgliņš - Aleksis piekritis. Būdams labs, kārtīgs puisis, viņš nolēma savu doto vārdu
turēt. Tomēr, sirdij nepavēlēsi. Viņš nespēja aizmirst Elīnu. Tā sarežģītā dzīve - būt piesolītam
vienai, mīlēt citu, bet būt par bailīgu, iespējams, lepnu, lai atzītos un būtu laimīgs ar savu izredzēto. Vai tā tam jābūt vienmēr?
Ne tikai Alekša ceļi savīti ar nepareizajiem pavedieniem. Līdzīgi ir arī viņa Elīnai. Blaumanis
Silmaču kalponei nevis vijis klāt jaunus mīlestības ceļa pavedienus, bet virpinājis to pašu, vienu
vienīgo. Ko viņš tajā iepinis? Elīnas lepnumu un
klusēšanu! Viņa klusēja un necīnījās par savu mīlestību, tā vietā bija lepna un turēja Aleksi neziņā
par savām jūtām. Klusēja abi. Ko gan citu viņai
bija darīt? Mūsdienās līdzīgi rīkojas katrs otrais.
Tiek uzskatīts, ka labāk ir turēt savu degunu augsti paceltu, lūkoties otrā nicinošām acīm un gaidīt,
kad otrs sapratīs, kas par vainu. (..)
Silmačos grūti gāja ne tikai Aleksim un Elīnai.
Pati Silmaču saimniece Antonija arī mocījās, sērodama par savu nelaiķa vīru, veco Silmaču samnieku, domādama par jauno mīlestību pret kalpu
Aleksi un abu kāzām, tajā pat laikā, satikdama
savu seno izredzēto Dūdaru, ar kuru liktenis bija
nošķīris viņas ceļu, pārrautu kopīgo dzijas pavedienu. Šķiet, ka nu jau esi atradis savu laimi, bet
liktenis izlemj savādāk. Negribas gan ticēt liktens
spēka varai, jo paši vien esam vainīgi pie savām izvēlēm (..) Ja reiz gribas ticēt liktenim un tā spējām,
ir vērts iedziļināties Rūdolfa Blaumaņa domu gājienos - Antonija tika šķirta no Dūdara, apprecot veco Silmaču saimnieku, tomēr, kad atkal iespēja bija mīlēt, uzplaukt jaunai mīlestībai, aiz
apvāršņa atkal parādījās Dūdars - viņas īstā un patiesā laime. Viņa mīlestība nebija zudusi, tā
atrada savu ceļu. Šī mīlestība iet līkločiem, tā, ka tu, cilvēks parastais, nespēj izsekot līdzi. Tā
vērpjas un vērpjas, tomēr atrod īsto spolīti, pie kuras pieķerties. (..)
Mīlestība ir ļoti komiska - tās dēļ pārpratumi vien rodas. Atsaucot prātā domraksta tēmu,
varētu teikt, ka esam atraduši dzijas gabaliņa lielāko mezglu vijēju. Tie ir pārpratumi. Ne par
velti Silmačos tik raiba dzīve! Lasītājs ir cilvēks, kurš vienmēr ir uzdevumu augstumos. Viņš ir
cilvēks, kam dota iespēja raudzīties uz situāciju no malas. Tieši cilvēks no malas ar savu neitrālo pozīciju spēj redzēt mīlestības komisko pusi - liekos ķīviņus, abu mīlnieku lepno klusēšanu
un vilkmi, kas abus saista. Tas ir kā raudzīties uz ko pavisam skaidru un pašsaprotamu, tikai
problēma, ka paši mīlnieki to neredz. (..)***
Tikai cilvēki paši sev rada šķēršļus… Nopietni vai nē, bet to ietekme tāpat ir jūtama. Ikvienam
šie šķēršļi mēdz būt citādi - vecums, domas, nākotnes plāni un mērķi. Grūti izdibināt, kas kuram
prātā mīt. Vai tur mīt pagātnes rēgi vai bailes par nākotni… Mīlestība, ak, šī dzīves sarežģītāja
(..) Nav vērts savus mīlestības ceļus vērpt pavedienu pavedienos - ne pie kā laba tas nenovedīs.
Īstajā brīdī tas aizvedīs jūs pie tā viena vienīgā. Līdzīgi kā Silmaču Aleksim un Elīnai - lai vai
cik grūti viņiem gāja, abu ceļš tos saveda kopā. Ja reiz neticat liktenim, klausiet tam, ko saka
kāds, tur jūsu pakrūtē - tam noteikti ir taisnība (..) Vienīgais, ko vērts darīt, - ļauties un būt. (..)
Manuprāt, mēs katrs pats ar savu attieksmi spējam mainīt ikvienu dzīves situāciju. Tā nudien
ir taisnība. Novēlu, lai ikkatram dzīvē rodas šī pareizā attieksme. Tā palīdzēs mums šķetināt
šo sarežģītās dzīves gabaliņu. Skaisti, viegli un pa īstam. Lai ikvienam no mums ir tik raibi
kā Silmaču saimē! Bez sava veida jautrības dzīve nenotiktu. Pārpratumi, lepnums… Toties tam
visam pāri īsta un patiesa mīlestība.
Sabīne Solovjeva, 12. klases skolniece
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„Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas.
Kā dzijas gabaliņš”
Viņas melnā, nobružātā klade vienmēr bija līdzi, kur vien viņa
gāja. Lai gan pāris lapas jau bija izkritušas un vēl citas ieplēstas,
kā arī bija grūti izburtot paviršo rokrakstu, es to izlasīju no viena
vāka līdz otram. Un nu šo stāstu es vēlos atklāt Tev.
Nekad nebiju iedomājusies, ka ir iespējams savu dzīvi pielīdzināt kāda rakstnieka darbiem, šajā gadījumā - Rūdolfa Blaumaņa
rakstītajam. Viņa - Elīna - kladē bija aprakstījusi savas dzīves
galvenos notikumus. Meitenes dzīve sākās 1999. gada 13. jūnijā,
kad viņa nāca pasaulē pavisam parastā ģimenē. Negribas rakstīt,
bet tas Tev ir jāzina - viņas dzīves beigu datums bija 2017. gada
12. jūnijs, diena, pirms viņa sasniegtu pilngadību. Es viņu nepazinu, ja Tevi tas interesē, un šo kladi atradu mežā, kad saulainā
vasaras dienā sēņoju kopā ar tēti.
Kad sāku lasīt meitenes pierakstus, man šķita, ka Elīnas dzīve
ir kā viens liels dzijas kamols. Sākumā tas ir krāšņs un pavisam
glīts, bez neviena mezgla, un tad ar laiku tas kļūst tumšs, un tā
pavisam nejauši, kā jau dzīvē tas notiek, tas sapinas mezglos,
kurus nevar izārdīt, lai arī kā censtos.
Sākšu ar pašu īsāko
dzijas pavedienu - tādu
spilgti dzeltenu un skaistu, bet ļoti īsu. Par savu
bērnību, ko pavisam miglaini atcerējās, Elīna nebija rakstījusi daudz, tikai
pāris teikumus. Meitene
rakstīja, ka vecāki viņu
mīlējuši un ģimenē katru
mīļu brīdi valdījusi saticība: „Tētis vienmēr pirms
gulētiešanas man nobučoja pieri, un mamma
dziedāja šūpuļdziesmas,
līdz es aizmigu.” Šo īso,
bet tomēr lielisko bērnību Elīna pielīdzināja R.
Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” skatam, kur jaunie vecāki Auce un Pičuks ir laimes pilni par savu
dēlēnu Pēteri. (..) Pats interesantākais ir tas, ka ikvienam notikumam, kurš tika aprakstīts, svešā meitene bija atradusi līdzību
kādā no iepriekšminētajiem darbiem. Ilgi domāju par kādu lietu
- vienu no tēliem lugā „Skroderdienas Silmačos” sauca Elīna,
sakritība vai tomēr liktenis? To, protams, nav lemts uzzināt, bet
tas ir ļoti interesanti un dīvaini reizē.
Turpināšu ar nākamo pavedienu dzīves kamolā - šoreiz tas ir
zilgani zaļā krāsā. Tas bija laiks viņas dzīvē, kad sākās skolas
gaitas, pirmie soļi zināšanu apguvē. Arī par to neko daudz Elīna
nerakstīja, tikai pāris lappusēs izklāstīja, cik nobijusies bija sākumā un kā ātri aprada ar skolotājiem, skolasbiedriem un jaunajiem
pienākumiem. (..)
Tālāk jau dzijas kamols kļuvis tumšāks un daudz raupjāks. Ne
visu laiku dzīve bijusi tik gaiša kā tad, kad pavediens vēl bija
spilgti dzeltens. Un te tas vietām sācis mest mezglus, kurus nav
iespējams izārdīt. Elīnas tēvs aizgāja no šīs pasaules, viņš saslima ar ļoti smagu slimību, kad meitenei bija piecpadsmit gadi. (..)
Jaunās meitenes sirdi vēl vairāk salauza doma, ka viņi šķīrās ar
strīdu par to, vai tēvs, kad meita sasniegs pilngadību, novēlēs viņai lielās lauku mājas, kurās visi trīs mēdza dzīvot vasarās. Tēva
nosacījums bija - tās nevar pārdot, bet ar to Elīna nebija mierā.
Viņa gribēja par tām iegūt lielu naudu un nopirkt skaistu māju
kur citur. Nu viņai šīs mājas piederēja, bet ko ar tām darīt? Vai
tiešām meitene gribēs tās kādreiz pārdot (..) Šis dzīves posms,
kā viņa pati rakstīja, sakrīt ar notikumiem lugā „Indrāni”, kurā
tiek aprakstītas tēva un dēla sarežģītās attiecības un vecā Indrānu
tēva aiziešana no šīs pasaules. Elīnas rakstītais: „Ja kādreiz kāds
šo lasīs, es negribu, lai Tu domā, ka vārds vārdā no R. Blaumaņa rakstītā ir tas, kas notiek manā dzīvē, vēlos tikai pateikt, ka
neparastā veidā, lasot viņa darbus, spēju tos daļēji saistīt ar savu
sarežģīto dzīvi.” Un tā jau arī ir, vai nav tā, ka kādreiz, lasot kādu
grāmatu, tā vien šķiet, ka autors ir uzrakstījies tieši par mani?
Šķirstu melno kladīti tālāk - saldie sešpadsmit, laikam Elīnas
dzīvē tie nebija tik saldi. Dzijas kamols jau kļuvis daudz lielāks
un nelīdzenāks, un, protams, tumšāks. Šis bija laiks, kad, vismaz Elīnai tā šķita, viņa atrada savu pirmo īsto mīlestību. (..) Un
šajā brīdī atkal atgriežamies „Silmaču” sētā, kurā Antonija vēlējās apprecēties ar Aleksi, kas tomēr neizdevās, jo viņš saimnieci
nekad tā patiesi nebija mīlējis, arī nauda viņam nebija svarīga,
jo puisis vēlējās būt kopā ar kādu citu meiteni. Tāpat kā tagad
- Elīnas draugam patika cita meitene, tādēļ šai mīlestībai nebija iespējams kļūt spēcīgākai. Kad viņa pirmo reizi satika savu
nu jau bijušo draugu, meitene beidzot cerēja, ka spēs tikt pāri
tēva nāves atstātajām sāpēm, ka viņš būs tas, kas palīdzēs. Elīnai
nācās gauži kļūdīties. „Mīlestība ir ļoti interesanta,” tā rakstīja
meitene. „Mēs nekad neizvēlamies, kurus mīlēt, to mūsu vietā
izdara sirds, ir brīži, kad prāts saka „nē”, bet nav iespējams pavēlēt iekšējai balsij.”
Tagad sākas Elīnas dzīves kamola pēdējie - ogļu melnie pavedieni. Vienīgais, kas meitenes grūto dzīvi, viņasprāt, vēl spēja
glābt, bija mamma, kas jau trešo gadu strādāja ārzemēs, lai pelnītu naudu. Visus šos gadus Elīna viena bija pavadījusi mājās,
jo viņai bija grūti sev iegūt jaunus draugus, meitenei bija grūti
komunicēt ar citiem jauniešiem. Tā nu viņa vēlējās pārsteigt māti
un dienu pirms savas pilngadības dienas izlēma ar kuģi doties uz
Zviedriju. Šim kuģim bija jābūt viņas glābšanas laivai, tam, kas
viņu izraus no ikdienas rutīnas, garlaicības un bezcerības, ka vispār kaut kas var mainīties un ka dzīve var kļūt labāka. Protams,
ik brīdi meiteni māca šaubas un bailes, vai tiešām pie mammas
būs labāk, bet izvēles nebija, šeit palikt vairs nebija iespējams.
Šajā brīdī vēlos piebilst, ka ik pa brīdim Elīna pielīdzināja savu
dzīvi, sāpes, ko viņa izjuta, ledainajai jūrai Rūdolfa Blaumaņa
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novelē „Nāves ēnā”. Viņa rakstīja, ka bieži ir sajūta, ka atrodas
uz ledus gabala, kur katrs cīnās par izdzīvošanu un domā, ko
iesākt, lai dzīvē būtu vairāk labu notikumu, nevis sliktu. Ja padomā, tad tā tiešām ir: „Pasaule ir kā viens liels ledus gabals,
kāds ir izpalīdzīgs, palīdz ikvienam nelaimē nonākušajam, bet
cits rūpējas tikai par sevi, un viss, kas viņu uztrauc, ir tikai tas,
lai pašam būtu labi.” Un tagad aizdomājies arī Tu, kas lasi šīs
rindas, vai tā nav patiesība? Vai nav tā, ka arī Tev ir bijuši brīži,
kad viss, kas interesē, ir tikai tas, lai Tev būtu labi, un nav svarīgi,
ka citiem ir slikti? Un tad ir brīdis, kad Tev ir slikti un Tu domā,
kādēļ man neviens nepalīdz, kādēļ esmu viens. Un kur Tu biji,
kad man Tevi vajadzēja? (..)
Esot uz dzīves pelēkā ledus gabala, Elīna gribēja tikt prom no
šīs viņas tik ļoti ierastās, bet ne laimīgās pasaules, meitene vēlējās ar cerību laivu, kas varēja izglābt, dāvājot sirdsmieru doties
tālumā, sākt visu no jauna. Elīna uzskatīja, ka dzīve mainīsies,
ja viņa izdarīs liktenīgo soli un tiks ārpus savas ierastās pelēkās
zonas. Un tomēr, cik dzīve mēdz būt netaisna, jo pēdējais jautājums, ko viņa ierakstīja savā necilajā, melnajā kladē: „Vai es
izvilkšu laimīgo lozi?”
Lilita Saulīte, 11. klases skolniece

Savas pārdomas par R. Blaumaņa darbos gūtajām atziņām
atklāja arī citi 11. klases skolēni.

„Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas.
Kā dzijas kamols”
Dzijas kamola dzīpars ir vietām raupjš, vietām gluds un vietām pavisam trausls. Tieši tā es varētu teikt arī par dzīvi. Nekad
nevar zināt, kad būs kāds labs notikums un kad būs slikts.
Mans dzijas dzīpars jau rit vairāk nekā sešpadsmit gadus, un
man šķiet, ka tas ir bijis gan gluds, gan raupjš... Katru reizi, atminoties manus dzīves lielos notikumus, es kļūstu emocionāla.
Iespējams, ka visi mani nesapratīs, jo ne visi ir piedzīvojuši to,
ko es esmu. Man ir bijuši daudz skaistu un ne tik skaistu mirkļu, taču pastāstīšu tikai dažus no tiem.
Man bija divpadsmit gadi un es gāju skolā kā jau visi citi tā
vecuma bērni. Kādā pavasara dienā es atnācu mājās un mani
sagaidīja mamma ar neparastu smaidu uz lūpām. Tajā mirklī es
nesapratu, kas notiek. Mamma lika pasaukt māsu un brāļus pie
galda. Mamma paziņoja,
ka mēs pārvāksimies dzīvot citur un tas jau notiks
vasaras pirmajā dienā. Es
nezināju, kā lai pasaka
draugiem, ka es pārvākšos dzīvot citur un tas ir
„tikai” simts kilometrus
tālāk. Jau tad es zināju,
ka es viņus satikšu varbūt
reizi gadā vai pusgadā.
Tas mani mazliet nomāca,
bet tomēr es biju priecīga,
jo man patīk iepazīties ar
jauniem cilvēkiem un iepazīt ko jaunu.
Tad, kad ieradāmies jaunajā mājā, es biju šokā,
ka te nav neviena jaunieša... Te nav neviena.
Katru dienu es gāju ārā
ar cerībām, ka tur kādu
satikšu. Gāju vienu, otru, trešo, ceturto nedēļu un nekā... Taču
tad, kad man visas cerības bija zudušas, es sastapu divas meitenes. Viņas negribēja ar mani daudz runāt, taču es pajautāju
svarīgu jautājumu: „Vai jūs mācīsities šī pagasta skolā?” Viņas
teica, ka mācīsies. Man bija prieks, ka kādu pazīšu, kad ieradīšos skolā.
Ir jau pirmais septembris un es priecīga devos uz skolu. Visu
skolu izstaigāju, un to meiteņu nekur nebija. Es sapratu... Viņas man sameloja. Tajā mirklī es nesapratu, ko es viņām esmu
nodarījusi.
Tajā dienā es iepazinos ar divām tagad ļoti tuvām meitenēm,
kuras kļuva man par draudzenēm. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka es atkal varēšu iegūt tik tuvus draugus, kuri mani vienmēr atcerēsies. Man nācās saprast arī to, ka ne visi ir tādi, kādi
viņi ir. Vienam saka tā, otram savādāk un aiz muguras melo,
stāsta tavus noslēpumus. Man nav bijis viegli, taču ir daudz
labu atmiņu.
Manuprāt, nav svarīgi, lai ir daudz draugu, bet ir svarīgi, ka
ir daži ļoti tuvi, tādi, kas būs kopā ar mani visu manu dzīvi un
veidos manu kamolu kopā ar mani.
Ausma Ozola, 11. klases skolniece

“Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas.
Kā dzijas gabaliņš”
(Rūdolfs Blaumanis
“Skroderdienas Silmačos”)
Dažreiz mēs nevēlamies to atzīt, bet dzīve nav tik viegla, kā vēlētos, un dažreiz ir pat ļoti grūti saskatīt gaišo pusi visā sliktajā,
kas ir noticis. Arī es esmu piedzīvojusi šādus brīžus, kad liekas,
ka visa pasaule mani spiež uz leju un būs neiespējami piecelties.
Varētu pat teikt, kā reiz rakstījis Rūdolfs Blaumanis, ka dzīve tā
sarežģījusies kā dzijas gabaliņš. Uzmetas mezgli un liekas, ka tos
nekad nevarēs atsiet, bet, ja pietiek pacietības, var atsiet pat vissmalkākos un stingrākos mezglus. Galvenais ir neatmest ar roku.
Mūsu, 21., gadsimta sabiedrībā, kad viss ir datorizēts un vieglāk
pieejams, cilvēki pieraduši pie vienkāršības un nevēlas papūlēties, lai iegūtu ko labāku. Līdz ar jauniem izgudrojumiem mēs
kļūstam arvien slinkāki. (..) Mūsu dzīves pavedienā sametas pārāk daudz mezglu un šķiet, ka tos nekad nevarēs atšķetināt. Bet
jāpatur galvā, ka viss, kas notiek, notiek uz labu.

Daudzos Rūdolfa Blaumaņa darbos galvenie varoņi izjūt tieši
to pašu - bezcerību, izmisumu. Šķiet, ka tā jau pasaulē pietiek
problēmu, kāpēc par tām būtu vēl jāraksta literārie darbi, bet tieši
no tiem mēs varam gūt vislabākās mācības. Cilvēks, lasot grāmatu, ar to ļoti savienojas. Dažreiz ir sajūta, ka tas notiek ar mums
pašiem. Tieši tas ir iemesls, kas palīdz mums izprast to, kādas
būs katras rīcības sekas. Protams, dzīve nav grāmata, un viss nenotiks identiski, bet lasot mums ir iespēja mācīties no kļūdām,
kuras nemaz vēl neesam pieļāvuši. Galvenais ir atrast daiļdarbus,
kuri jau no paša sākuma piesaista.
Arī Rūdolfa Blaumaņa daiļrade ir ļoti pamācoša. Manuprāt,
luga “Skroderdienas Silmačos” māca to, ka mēs nedrīkstam melot paši sev. Mēs varam censties apmānīt citus, bet nekas labs
nesanāks, ja melosim paši sev. Attapsimies apmulsuši, nelaimīgi, un visu turpmāko dzīvi nožēlosim izdarītās izvēles. Novele
“Nāves ēnā” mums stāsta, ka jānovērtē tas, kas mums ir, jo mēs
nezinām, kad tas viss var izgaist. Dažreiz īstie cilvēki ir tieši tas,
kas nepieciešams, lai izkļūtu no jebkurām grūtībām. Kamēr ir
kāds, kas mūs atbalsta, viss ir iespējams. Tā es varētu rakstīt un
rakstīt, jo katrā literārajā darbā slēpjas tieši tā mācība, kas mums
nepieciešama.
Manuprāt, varētu teikt, ka rakstnieki atvieglo mūsu dzīvi un
palīdz mums atraisīt šos dzīves mezglus. Viņi uzraksta un mūs
pamāca. (..) Pat ja mums ceļā stāvēs tāda veida šķēršļi, būs daudz
vieglāk tos pārvarēt, jo zināsim, ar ko rēķināties. Arī man grāmatas ir palīdzējušas ne vienu vien reizi. Nav pat veida, kā es
pienācīgi varētu pateikties par visām zināšanām, padomiem un
mācībām, ko man ir snieguši rakstnieki. Liels paldies viņiem,
Rūdolfam Blaumanim tajā skaitā, ka palīdzēja man nonākt uz
pareizā ceļa un laiku pa laikam palīdzēja atpiņķerēt mezglus manas dzīves dzijas gabaliņā.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece

Baltais R. Blaumaņa dzejā

Ieejot “Braku” sētā, uzreiz var pamanīt lielo mežrozīšu krūmu.
Šis baltais ziedu krūms piešķir “Brakiem” svētīguma sajūtu. Tā
ir tīrības, nevainības un arī sēru krāsa. Tāpēc Rūdolfs Blaumanis vairākos darbos ir izmantojis tieši balto krāsu.
Rakstnieka dzejolī: “Ziema klāt” ir pieminēts šis tonis.
“Autiem klāta baltu baltiem,
Zeme maigu miegu snauž.”
Šajā dzejolī Blaumanis apraksta ziemas sniegu, salīdzinot to
ar balto auduma gabalu. Rodas sajūta, ka sniegs apklāj zemi un
sasilda to, tāpat kā audums apsedz un sasilda bērnus. Visbiežāk
vakaros vecāki savu bērnu samīļo un ieliek miedziņam klēpī.
Dzejā: “Miedziņš sēd(i), miedziņš gaida” ir teikts:
“Miedziņš sēd(i), miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā(i),
Aijā, aijā, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā.”
Arī šūpuļdziesmā ir maigās nokrāsas ziedi pieminēti. Rakstnieks piešķir šai vakara dziesmiņai baltu, tīru un pasakainu
ainu. Šī krāsa bērnu nomierina un iemidzina. Bet šo tradīciju arī
piekopj, kad ir miris kāds no tuviniekiem, lai ievestu miedziņā
uz mūžu. Un tāpēc Rūdolfs Blaumanis ar balto krāsu apzīmēja
arī nāvi. Piemēram, dzejolī: “Tālavas taurētājs” ir minēts:
“Bet uzvaras gaviļu svētkos
Meitenes vaiņagus pin,
Un varoni sirmā māte
Sniegbaltos autos tin.”
Šajā daiļdarbā stāstīts par varoni, kas kritis kaujā. Rakstnieks
uzsvēra atkal baltus autus, bet tiem ir sēru nozīme. Te ir aprakstītas māmuļas skumjas un sāpes par savu mirušo dēlu. Baltais
šajā dzejolī ir nāve, kur ieved mūžībā sirmās māmuļas mīļoto
un vienīgo bērniņu.
Baltā krāsa ir pamats citām krāsām. Ar šo mēs varam apzīmēt
dabu, notikumus un pasaku tēlus.
Es šo balto krāsu redzu dzīves priecīgos un skumjos brīžos.
Līgava kāzās ir tērpta sniegbaltā kleitā ar skaistu baltu pušķi.
Tas ir dzīves sākums - balts un tīrs.
Baltā krāsa arī apzīmē bēres. Ar baltu autu apklāj mirušā seju.
Tās ir dzīves beigas.
R. Blaumaņa rakstītajiem darbiem, kuros izmantota baltā krāsa, kā pamats ”Braku” sētā aug balts mežrozīšu krūms.
Dace Kārkliņa, 11. klases skolniece

Joku stūrītis
Marta: Labi, labi, Agnij, izrēķināsimies starpbrīdī!
Elīna: Neaizmirstiet kalkulatorus paņemt!
Megija Ancei: Kur ir tavs plakāts?
Ance: Nav.
Megija: Kur ir?
Ance: Nav.
Megija: Kur ir?
Ance: Nav.
Dāvis: Aizverieties, ja ne - es jums tūlīt ar Kārli iemetīšu!
Skolotāja: No kā iegūst stiklu?
Kārlis: No dārgakmeņiem.
Skolotāja: Jūs zināt “Kaķīša dzirnavas”, vai ne?
Krista: Zinu tikai to, ka tur bija kaķis
Krista čukstus Janai: Viņam bija zābaki?
Jana: Nē, tas ir runcis zābakos.
Zane: Turpinājums ir otrā pusē vai otrā lapā?
Skolotāja: Jā.
Apkopoja Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada novembra domes sēdē lemto
aIzskatīja “Firma Madara 89” SIA iesniegumu, iepazinās ar lietas materiāliem un nolēma daļēji
apmierināt SIA “Firma Madara 89” iesniegumu “Par Ērgļu novada būvvaldes 2017. gada 6. septembra lēmuma atcelšanu”, uzdodot SIA “Firma Madara 89” viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt Ērgļu novada būvvaldē līgumu, kas noslēgts ar SIA “Palīgs” par to, ka SIA “Palīgs” ir
piekritis iekšējo inženiertīklu (tirdzniecības zālē veiktie kanalizācijas izbūves darbi aukstumvitrīnu
kondensāta novadei) izbūvei un sertificēta būvspeciālista atzinumu, ka iekšējo inženiertīklu (tirdzniecības zālē veiktie kanalizācijas izbūves darbi aukstumvitrīnu kondensāta novadei) izbūve atbilst
Ministru kabineta noteikumiem. Noraidīja SIA “Palīgs” iesniegumu, kurā apstrīd Ērgļu novada
būvvaldes būvinspektora atzinumu par būves pārbaudi.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.13 ”Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada pagastu pārvaldēs,
pašvaldības mājaslapā internetā.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu parādu no
viena zemes īpašnieka par kopējo summu EUR 9323,51.
aAtbalstīja Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības projektu “Sirdsapziņas ugunskurs”, paredzot šim mērķim finansējumu EUR 200,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības 2018.
gada budžeta līdzekļiem.
aPiešķīra EUR 1655,00 no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem Latvijas Motosporta federācijai Latvijas čempionāta sacensību skijoringā un ziemas motokrosā organizēšanai Ērgļu novadā (Liepkalnē).
aNolēma uzdot R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītājai sagatavot muzeja administratīvās ēkas projektēšanas uzdevumu un uzsākt R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” administratīvās ēkas projekta ieceres izstrādi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un projekta ideju skicēm.
aApstiprināja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojumu darbiniekiem EUR 0,40 no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. augustam.
aPiešķīra EUR 860,00 no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem biedrībai “Ērgļu pensionāri” Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.
aIzveidoja Ērgļu novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupu četru locekļu sastāvā - Valsts Policijas pārstāvis, Māra Briede, Vineta Bagatska, Inese Šaudiņa, un
apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupas
nolikumu.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības 26.10.2017. saistošos noteikumus Nr.8 “Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā” un Ērgļu novada
pašvaldības 26.10.2017. saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada
26. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējumu.
aNolēma pieņemt no privātpersonas kā dāvinājumu tai piederošu dzīvokli Ērgļos kā atlīdzību par
uzturēšanās izdevumu segšanu Ērgļu slimnīcā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
26.10.2017. sēdē, protokols Nr.7, 1.§
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30.11.2017. sēdē, protokols Nr.8, 10.§

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību Ērgļu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta
pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā, prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Blakus patērētājs - persona, kas izmanto Patērētāja īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo
ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;
3.2. Objekts - Patērētāja nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir Pievads centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
3.3. Pakalpojuma līgums - sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Patērētāju un Pakalpojuma sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;
3.4. Pakalpojuma sniedzējs - komersants, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk - ūdenssaimniecības pakalpojums) Ērgļu novadā;
3.5. Pievads - Patērētāja atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ievads, kas nodrošina Patērētāja Objektu ar ūdensapgādi un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs izvads, kas
nodrošina notekūdeņu novadīšanu no Patērētāja Objekta;
3.6. Patērētājs - nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā - visi dzīvokļu īpašnieki)
vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
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3.7. Tīklu piederības shēma - Pakalpojuma sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā
norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild Pakalpojuma sniedzējs un Patērētājs. Atbildības robežu shēma ir Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa;
3.8. Ūdens patēriņa norma - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (m3 /mēnesī) atbilstoši
noteikumu 2. pielikumam, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanai netiek izmantots komercuzskaites mēraparāts.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk - ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Patērētājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju Ērgļu novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ērgļu novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam aizpildītu
tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildu normatīvajos aktos noteiktajam šajā pašā
pieprasījumā apstiprina piekrišanu nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarotā persona pieprasa Pakalpojuma sniedzējam tehniskos noteikumus, papildu normatīvajos aktos noteiktajam, arī gadījumā, ja nekustamajā īpašumā tiek veikta esošā Pievada pārbūve, atjaunošana un nojaukšana.
10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir divi gadi.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai
restaurācijas gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves
teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas.
13. Ja ūdens piegāde ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram, no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanai
vienā vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas
nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura
jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
14.Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas
zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un
ierīkojot uz tās aizbīdni vai vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
15. Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojuma sniedzējam
iesniedz:
15.1.izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
15.2.kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥160mm;
15.3.ūdensvada tīkliem - spiediena testa rezultātus.
16. Pēc noteikumu 15. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Pakalpojuma sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi un izsniedz Pievada izbūves atzinumu, kurš ir nepieciešams nosacījums Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
17. Pēc nekustamā īpašuma Pievada izbūves un pievienošanas centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves
un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai
un var radīt kaitējumu videi.
18. Pēc nekustamā īpašuma Pievadu izbūves un pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta.
19. Ja Pievadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā
īpašuma īpašniekam kā Blakus patērētājam pievadu pievienot pie cita Patērētāja ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku
un Patērētāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanu citiem Patērētājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotai Tīklu piederības shēmai un
noslēgtam līgumam starp Blakus patērētāju un Patērētāju.
20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā
vietā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā saskaņotā vietā ar tiesībām Pakalpojuma sniedzējam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
21. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojuma sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojuma sniedzēja īpašums.
22. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības par saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mēraparātus ar attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei.
23. Ja komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir Patērētāja atbildības robežās, Patērētājs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai
bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu.
24. Pakalpojuma sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, Patērētājs, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, par saviem līdzekļiem
nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
25. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
25.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
25.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
25.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
25.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
25.6. komercuzskaites mēraparāti.
26. Pakalpojuma sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras

Turpinājums nākamajā lpp.

7

Turpinājums.
daļas, kuras nav Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas Patērētāja un Pakalpojuma sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to
maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
27. Pēc saskaņošanas ar Patērētāju Pakalpojuma sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Patērētāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
28. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Patērētāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
29.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to
ekspluatācijas mūžu;
29.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
29.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojuma sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas
prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
29.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
29.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram, tauki);
29.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
30. Ja Patērētāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1. pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
30.1. Patērētāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1. pielikumā;
30.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojuma sniedzējs var atļaut Patērētājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai
daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas
un papildu maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojuma līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
31. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par
atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
32. Ja noteikumu 31. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojuma sniedzēju un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas
sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojuma sniedzējam ir
tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
33. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Patērētāja nekustamajā īpašumā, ja Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Patērētājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
34.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi
nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
34.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
34.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
34.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža,
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.5. radioaktīvas vielas;
34.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas
var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
34.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
34.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;
34.9. izlietotos ķīmiskos reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
34.10. naftas produktus un to savienojumus.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
35. Jebkurai personai ir aizliegts:
35.1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasības, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem;
35.2. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz
atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
35.3. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
35.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt jebkādas darbības Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmās;
35.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku
vākus, izņemot pakalpojumu sniedzēja darbiniekus;
35.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu;
35.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātas formas plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norāžu izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
37. Ja Patērētāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka iespējai tīrīt
kanalizācijas tīklus u.c.), ir bojāti Patērētāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli,
vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Patērētājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojuma sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu
pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
39. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, tiek aicināta par to nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam uz tā mājaslapā norādītajiem diennakts tālruņiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
40. Ja Patērētāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzē-
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sības iekšējā ūdensvada un/vai Patērētāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojuma sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Patērētājs
ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
41. Noņemt noteikumu 41. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Patērētājam
24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām.
43. Pakalpojuma sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja
tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
44. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada Pievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
45. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Patērētājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojuma sniedzēju.
46. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
47. Ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo policijai un Pakalpojuma
sniedzējam uz tā mājaslapā norādītajiem diennakts tālruņiem.
48. Patērētājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa
normas, kas noteikta noteikumu 2. pielikumā.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
49. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju slēdz:
49.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
49.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, - dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā,
ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
49.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, - dzīvojamās mājas īpašnieks
(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku
vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
49.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
49.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
49.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.
50. Pakalpojuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz
Pakalpojuma sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojuma
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
50.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, (zemesgrāmatas apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina,
ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
50.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
50.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
50.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona - dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
50.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
50.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi nodibināt tiešo maksājumu
sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (tiešo maksājumu
sistēmas gadījumā norēķinu kārtība tiek atrunāta Pakalpojuma līgumā).
51. Pakalpojuma sniedzējs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, ir tiesīgs:
51.1. pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā, nekustamā īpašuma
ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par Objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām
vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem;
51.2. apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās
un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai
situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;
51.3. noteikt notekūdeņu paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas), veidu, periodiskumu un apmaksas kārtību;
51.4. pieprasīt iesniegt līguma par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu
kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;
51.5. pieprasīt iesniegt līguma par decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus.
52. Patērētājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojuma sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos
aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
53. Līguma slēdzējam norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar Pakalpojuma
sniedzēja pēdējo fiksēto ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, nodošanas - pieņemšanas aktu).
54. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma
slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi,
skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
55. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
55.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojuma sniedzēja sagatavoto līgumu;
55.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi;
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55.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes un kanalizācijas Pievada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
56. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu pievieno
aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas
jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā, kur samaksas termiņu nosaka ne īsāku par 1 (viens) mēnesi.
57. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma
līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanai.
58. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
58.1. informācija par līdzējiem;
58.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
58.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
58.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
58.5. atsauce uz to, ka norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem notiek saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
58.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
58.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
59. Pakalpojuma līgumam pievienojama Pakalpojuma sniedzēja sagatavota Tīklu piederības
shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Shēma ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
60. Patērētāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts arī lietus notekūdeņu daudzums, kas tiek ievadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Patērētāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem
aktiem pēc Patērētāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo
gada apjomu vai saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis pakalpojuma
lietotājs pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma uz kanalizācijas izvada.
61. Iebildumi par Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu Patērētājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojuma
sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
62. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Patērētāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to
darbību. Pakalpojuma sniedzējs par to informē Patērētāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojuma
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Patērētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies
ar Pakalpojuma sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
63. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt Patērētāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot
faktiskos ūdens uzskaites mēraparāta rādījumus par Patērētājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Patērētāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
64. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc Objekta vidējā patēriņa, ja
tehnisku iemeslu dēļ, pielietojot attālinātu komercuzskaites mēraparātu nolasīšanas sistēmu, nav
iespējams saņemt ikmēneša patēriņa rādījumus. Iegūstot faktiskos komercuzskaites mēraparāta
rādījumus, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
65. Ja daudzdzīvokļu mājai tiek pielietota tiešo norēķinu sistēma un līgumā noteiktajā termiņā
netiek iesniegti ūdens mērītāju rādījumi, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sagatavot ikmēneša
rēķinu pēc dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa. Iegūstot faktiskos ūdens mērītāju rādījumus, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
66. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojuma
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar
Pakalpojuma sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības
naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojuma sniedzēju vienošanos par minēto parādu
nokārtošanas kārtību.
67. Ja Patērētājs ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt
līguma spēkā esamību, Patērētāja pienākums ir par to informēt Pakalpojuma sniedzēju un segt
Pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu
un atjaunošanu.
68. Ja Pakalpojuma sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto
iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, Patērētājam nav tiesību
patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Patērētājam ir pienākums segt Pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, pakalpojuma atjaunošana tiek nodrošināta trīs darba dienu laikā no minētās apmaksas veikšanas.
69. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Patērētājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek
uzstādīts Patērētāja atbildības robežās, saskaņojot ar Patērētāju. Patērētājs nav tiesīgs traucēt
Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
70. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens
daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem
ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles
mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Patērētājs vienojas par patērētā
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas
nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
71. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
72. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā
akta regulējumu.
73. Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu piederības shēmu, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu piederības shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta
Patērētājam. Aktuālā Tīklu piederības shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā
nosūtīšanas dienas Patērētājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
74. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
74.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
74.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Patērētāja
pieprasījuma;
74.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 76. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojuma sniedzējs;
74.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
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74.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
75. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
75.1. Ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs
iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Patērētājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
75.2. Patērētājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
75.3. brīdinot Patērētāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa
uzskaites izmaiņu rezultātā Patērētājs iegūst Blakus patērētāja statusu, kuram nav iespējams
nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu;
75.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
75.5. ja Patērētājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
75.6. ja Patērētājs vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojuma sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma
līguma laušanu.
76. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
77. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
78. Par noteikumu 13., 35., 36., 39., 41., 43., 47. un 69. punktā minēto prasību neievērošanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 350, bet juridiskajām
personām līdz EUR 1400.
79. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas Pakalpojuma sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu
viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
80. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
81. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
82. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās
dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no noteikumu spēkā
stāšanās dienas.
83. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
Pretrunu konstatēšanas gadījumā Patērētājam un Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanai
jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.
panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
84. Noteikumu 2. pielikums, kurā noteikta ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī,
stājas spēkā ar 2018. gada 1. aprīli.
1. pielikums
G. Velcis,
Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas
2017.gada
26. oktobra
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais
paraksts)

Saistošajiem noteikumiem Nr.8

1. pielikums
Ērgļu novada pašvaldības 2017.gada 26. oktobra
Saistošajiem noteikumiem Nr.8

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MaksimƗli pieƺaujamƗs koncentrƗcijas
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
PiesƗrƼojošƗ viela
MaksimƗli pieƺaujamƗ
koncentrƗcija
(mg/l)
KopƝjƗs suspendƝtƗs vielas
450
ƶƯmiskais skƗbekƺa patƝriƼš (ƶSP)
740
350
BioloƧiskais skƗbekƺa patƝriƼš
(BSP5)
KopƝjais fosfors
23
KopƝjais slƗpeklis
80
Tauki, mg/l
30
Naftas produkti
Nav pieƺaujams
2. pielikums
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2017. gada 26.2.oktobra
pielikums
Saistošajiem
8
Ērgļu novada
pašvaldībasnoteikumiem
2017. gada 26. Nr.
oktobra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 8

ǋdens patƝriƼa norma, ja norƝƷiniem neizmanto komercuzskaites
Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto
mƝraparƗtus
komercuzskaites
mēraparātus
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ɯku labiekƗrtotƯbas pakƗpe
LabiekƗrtotos dzƯvokƺos un savrupmƗjƗs ar
centralizƝtu ǌdensapgƗdi un kanalizƗciju
Ɯkas ar centralizƝtu ǌdensapgƗdi un
kanalizƗciju (ir izlietne, nav dušas, vannas,
tualetes)
Ɯkas ar centralizƝtu ǌdensapgƗdi (ir izlietne,
tualete, nav vannas, dušas)
Ɯkas ar brƯvkrƗniem Ɨrpus Ɲkas un vietƝjo
kanalizƗciju
ǋdens patƝriƼš, laistot dƗrzus - jǌnijs, jǌlijs,
augusts
ǋdens patƝriƼš 1 liellopa dzirdinƗšanai
ǋdens patƝriƼš 1 jaunlopa dzirdinƗšanai

Viena iedzƯvotƗja
ǌdens patƝriƼš
mƝnesƯ (m3/mƝn.)
4,5
2,7
3,6
1
1,5
1,6
0,6
Turpinājums nākamajā lpp.

9

Turpinājums.

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8
“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību Ērgļu novadā”
Sadaƺa

InformƗcija

1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

Viena no pašvaldƯbas autonomajƗm funkcijƗm ir ǌdenssaimniecƯbas
pakalpojumu sniegšanas organizƝšana savƗ administratƯvajƗ teritorijƗ.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ǌdenssaimniecƯbas
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kƗrtƯbu, lai veicinƗtu kvalitatƯvu
pakalpojumu pieejamƯbu un nepƗrtrauktƯbu, uzlabotu vides situƗciju un dabas
resursu racionƗlu izmantošanu.

2. Ʈss projekta satura
izklƗsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaƼƗ ar ǋdenssaimniecƯbas pakalpojumu likuma
6. panta ceturto un piekto daƺu un tie paredz:
- kƗrtƯbu, kƗdƗ ǌdensapgƗdes tƯkli vai kanalizƗcijas tƯkli un bǌves tiek
pievienotas centralizƝtajai ǌdensapgƗdes sistƝmai vai centralizƝtajai
kanalizƗcijas sistƝmai, tai skaitƗ, prasƯbas komercuzskaites mƝraparƗta
mezgla izbǌvei;
- centralizƝtƗs ǌdensapgƗdes sistƝmas un centralizƝtƗs kanalizƗcijas sistƝmas
ekspluatƗcijas, lietošanas un aizsardzƯbas prasƯbas, tai skaitƗ, prasƯbas
notekǌdeƼu novadƯšanai centralizƝtajƗ kanalizƗcijas sistƝmƗ, brƯvkrƗnu un
ugunsdzƝsƯbas ierƯþu lietošanas un aizsardzƯbas prasƯbas;
- sabiedriskƗ ǌdenssaimniecƯbas pakalpojuma lƯgumƗ ietveramos
noteikumus, tai skaitƗ, lƯguma slƝgšanas, grozƯšanas un izbeigšanas
kƗrtƯbu;
- administratƯvo atbildƯbu par šo noteikumu pƗrkƗpšanu.

3. InformƗcija par
plƗnoto ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu

Projektam nav bǌtiskas ietekmes uz pašvaldƯbas budžetu.

4. InformƗcija par
plƗnoto projekta ietekmi
uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ

Projektam nav bǌtiskas ietekmes uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.

5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

Jaunas institǌcijas netiks radƯtas un esošo institǌciju funkcijas netiks
paplašinƗtas. Institǌcija, kurƗ persona var vƝrsties saistošo noteikumu
piemƝrošanƗ, ir Ɯrgƺu novada pašvaldƯba un Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas SIA
“ǋDAS”.

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošie noteikumi pirms apstiprinƗšanas publicƝti Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
mƗjaslapƗ: www.ergli.lv.

pamatojums
Saistošo noteikumu ietekme
uz pašvaldƯbas budžetu
Saistošo noteikumu ietekme
uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
Saistošo noteikumu ietekme
uz administratƯvajƗm
procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai nav
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašinƗt
esošo institǌciju kompetenci.
Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts konceptuƗli
apspriests Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes SociƗlo,
izglƯtƯbas, kultǌras un sporta jautƗjumu komitejƗ.
Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts pirms
apstiprinƗšanas publicƝts Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
mƗjaslapƗ www.ergli.lv.
SabiedrƯbas informƝšana par Saistošie noteikumi tiks publicƝti informatƯvajƗ
saistošajiem noteikumiem
izdevumƗ “Ɯrgƺu Novada ZiƼas”, Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ www.ergli.lv un bǌs
pieejami Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlajƗ dienestƗ,
administrƗcijƗ, novada pagastu pƗrvaldƝs.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

G. Velcis, pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs (personiskais paraksts)
ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
t/fax. 64871231, e-pasts ergli@ergli.lv; www.ergli.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 26. oktobrī				

pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs (personiskais paraksts)

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
t/fax. 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv; www.ergli.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 26. oktobrī				

domes sēdes protokols Nr.7, 2.§

Grozījumi Ērgļu novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Ērgļu novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 356
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 1.9. un 1.10. apakšpunktiem
1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Ērgļu novada pašvaldībā” 21.5. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“21.5. viena garāža un viens mehāniskais transportlīdzeklis uz ģimeni, kas ir ģimenes locekļa
īpašumā un kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai.”
2. 21.6. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“21.6. Maznodrošinātai ģimenei (personai) var piederēt zemes īpašums un tam funkcionāli
piederīgas saimniecības ēkas (garāža, kūts, šķūnis, pirts pagrabs) nepārsniedz 5 ha ģimenei un
kura šai īpašumā ir deklarējusi savu dzīves vietu. Tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā
esošie nekustamie īpašumi.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Grozījumi Ērgļu novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu
novada pašvaldībā”

Saistošo noteikumu satura
izklƗsts

Saistošie noteikumi precizƝ kustamƗ un nekustamƗ
Ưpašuma apmƝru, kas var piederƝt trǌcƯgai vai
maznodrošinƗtai Ƨimenei/personai un kas netiek Ƽemts
vƝrƗ, izvƝrtƝjot Ƨimenes/ personas materiƗlo stƗvokli
statusa piešƷiršanƗ.
Saistošo noteikumu
Lai atvieglotu darbu sociƗlajam darbiniekam un bǌtu
nepieciešamƯbas
skaidrs klientam, kas tiek vƝrtƝts un kas netiek vƝrtƝts
pamatojums
kƗ Ưpašums, tiek precizƝts Ưpašumu uzskaitƯjums.
Saistošo noteikumu ietekme Saistošie noteikumi bǌtiski neietekmƝ pašvaldƯbas
uz pašvaldƯbas budžetu
budžetu.
Saistošo noteikumu ietekme Saistošie noteikumi neietekmƝ uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.
uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
Saistošo noteikumu ietekme Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai nav
uz
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašinƗt
10administratƯvajƗm
procedǌrƗm
esošo institǌciju kompetenci.
InformƗcija par
Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts konceptuƗli
konsultƗcijƗm ar
apspriests Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes SociƗlo,

domes sēdes protokols Nr.7, 3.§

Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr. 5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta 2.,4. un 5.daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. pantu un 25.² panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. (prim) pantiem

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
G. Velcis,

kƗ Ưpašums, tiek precizƝts Ưpašumu uzskaitƯjums.
Saistošie noteikumi bǌtiski neietekmƝ pašvaldƯbas
budžetu.
Saistošie noteikumi neietekmƝ uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.

1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā” 8.3. punktā,
izsakot to šādā redakcijā:
“8.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;
2. 25.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“25.2. trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kas dzīvo individuāli apkurināmā dzīvoklī, malkas iegādei piešķirt vienreizēju pabalstu 120,00 eiro apmērā”.
3. Mainīt 6. daļas virsrakstā un 28., 29., 30., 31. punktā vārdu “ārkārtas” pret vārdu “krīzes”.
4. Papildināt punktu 33.2., izsakot to šādā redakcijā:
“33.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgas dzīves uzsākšanai 130,00 eiro apmērā vai invalīdam kopš bērnības - 215,00 eiro apmērā”.
5. Papildināt punktu 36., izsakot to šādā redakcijā:
“36. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Ērgļu bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītību vai studijas 65,00 eiro apmērā
vai invalīdam kopš bērnības 110,00 eiro apmērā”.
Paskaidrojuma raksts
6.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
domes 2017.
gadapriekšsēdētājs
26. oktobra saistošajiem
G. Velcis, pašvaldības
domes
(personiskais paraksts)
noteikumiem Nr.10
Paskaidrojuma
raksts
GrozƯjumi Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas domes
2015. gada 26. marta
Ērgļu novada
pašvaldības
domes
2017.
gada
26.
oktobra
saistošajiem
noteikumiem Nr.10
saistošajos noteikumos Nr. 5 “ SociƗlƗs palƯdzƯbas
pabalstu piešƷiršanas
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības
domes
2015.
gada
26.
marta
saistošajos
noteikumos
noteikumi Ɯrgƺu novadƗ”
Nr. 5 “ Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”

Saistošo noteikumu
satura izklƗsts

Saistošo noteikumu
nepieciešamƯbas
pamatojums
Saistošo noteikumu
ietekme uz pašvaldƯbas
budžetu
Saistošo noteikumu
ietekme uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
Saistošo noteikumu
ietekme uz
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm
SabiedrƯbas
informƝšana par
saistošajiem
noteikumiem

Saistošajos noteikumos noteikti sekojošu pabalstu
saƼemšanas precizƝjumi un apmƝrs:
1. mainƯts pabalsta nosaukums “ƗrkƗrtas situƗcijƗ” uz
nosaukumu “krƯzes situƗcijƗ”;
2. palielinƗts dzƯvokƺa pabalsts naudƗ kurinƗmƗ iegƗdei trǌcƯgƗm vai maznodrošinƗtƗm personƗm EUR 120,00
apmƝrƗ;
3. papildinƗti punkti par pabalsta apmƝriem bƗreƼiem,
kas sasnieguši pilngadƯbu.
LƯdz ar cenu kƗpumu kurinƗmajam klienti nevar sagƗdƗt to
nepieciešamajƗ daudzumƗ.
Saistošo noteikumu realizƝšanai tiek paredzƝti naudas lƯdzekƺi
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas iestƗdes ”Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
sociƗlais dienests” gada budžetƗ.
Saistošie noteikumi uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi neietekmƝ.
Saistošo noteikumu izpildi
pašvaldƯbas sociƗlais dienests.

nodrošina

Ɯrgƺu

novada

Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts konceptuƗli apspriests
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes SociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras
un sporta jautƗjumu komitejƗ. Saistošo noteikumu grozƯjumu
projekts pirms apstiprinƗšanas publicƝts Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ www.ergli.lv.
Saistošie noteikumi tiks publicƝti Turpinājums
informatƯvajƗnākamajā
izdevumƗ
lpp.
“Ɯrgƺu Novada ZiƼas”, Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas mƗjaslapƗ
internetƗ Ērgļu
www.ergli.lv
un bǌs izdevums
pieejami 2017.
Ɯrgƺunovembris
novada
novada informatīvais
pašvaldƯbas sociƗlajƗ dienestƗ, administrƗcijƗ, novada pagastu
pƗrvaldƝs.

procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm
Turpinājums.
SabiedrƯbas
informƝšana par
saistošajiem
noteikumiem

Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts konceptuƗli apspriests
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes SociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras
un sporta jautƗjumu komitejƗ. Saistošo noteikumu grozƯjumu
projekts pirms apstiprinƗšanas publicƝts Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ www.ergli.lv.
Saistošie noteikumi tiks publicƝti informatƯvajƗ izdevumƗ
“Ɯrgƺu Novada ZiƼas”, Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas mƗjaslapƗ
internetƗ www.ergli.lv un bǌs pieejami Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas sociƗlajƗ dienestƗ, administrƗcijƗ, novada pagastu
pƗrvaldƝs.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
t/fax. 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv; www.ergli.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 26. oktobrī				

domes sēdes protokols Nr.7, 4.§

Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 6
“Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
10.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“10.1. pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas mācās Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādēs”;
2. 10.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“10.2. pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas apmeklē Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes”;
3. 18. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“18. pabalstu ēdināšanai Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir
apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā Ērgļu novada vispārējās izglītības iestāžu
klātienes skolēniem”;
4. 19. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“19. pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem”;
5. 23. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“23. Pabalstu Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai
par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu piešķir izglītojamajam”;
6. 23.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“23.1. pabalsts tiek piešķirts trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem”.
7. Papildināt Ērgļu novadā piešķiramo pabalstu sarakstu ar jaunu punktu 10.8.:
“10.8. vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”;
8. Papildināt Ērgļu novadā piešķiramo pabalstu sarakstu ar jaunu punktu 10.9.:
“10.9. pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem”.
9. Saistošo noteikumu ceturtās sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
“IV Pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas mācās Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
10. Saistošo noteikumu piektās sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
“V pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas apmeklē Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes”.
11. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu sadaļu “X Vienreizējs svētku pabalsts politiski
represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”, kas nosaka, ka:
“50. Pabalsts tiek piešķirts Ērgļu novada administratīvajā teritorijā pamatdzīves vietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts politiski represētas personas statuss”;
“51. Pabalsts bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā - uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris)”;
“52. Pabalsta apmērs ir 50,00 eiro”;
“53. Pabalsts tiek piešķirts uz personas iesnieguma pamata, kam pievienota apliecības kopija,
un to izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita personas bankas kontā”.
12. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu sadaļu “XI Pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem”, kas nosaka, ka:
“54. Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu, ka
pakalpojums ir nepieciešams”;
“55. Pabalsta bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas apmērs ir 35,00 eiro mēnesī”;
“56. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja bankas kontā”.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Paskaidrojuma raksts
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajiem
Paskaidrojuma
noteikumiem raksts
Nr.11
novada
2015.
gadasaistošajiem
26. marta saistošajos
Ērgļu novada GrozƯjumi
pašvaldībasƜrgƺu
domes
2017. domes
gada 26.
oktobra
noteikumiem Nr.11
noteikumos
Nr. 6 “KƗrtƯba,
kƗdƗ
piešƷirami
unsaistošajos
izmaksƗjami
Ɯrgƺu
Grozījumi
Ērgļu novada
domes 2015.
gada
26. marta
noteikumos
Nr. 6 “Kārtība, kādā piešķirami
un izmaksājami
novada pašvaldības pabalsti”
novada
pašvaldƯbasĒrgļu
pabalsti”

Saistošo
noteikumu
grozƯjumi
precizƝ
brƯvpusdienu saƼƝmƝju loku. Tas nepieciešams, lai
saistošie noteikumi kƺǌtu pƗrskatƗmƗki un
izprotamƗki klientiem un atvieglotu darbu dienesta
darbiniekiem.
Ar jaunu sadaƺu tiek noteikta jauna personu grupa,
kas saƼem pašvaldƯbas materiƗlu atbalstu.
Saistošo noteikumu satura izklƗsts
GrozƯjumi saistošajos noteikumos paplašina
personu loku, kurƗm ir tiesƯbas saƼemt
atvieglojumus ƝdinƗšanas izdevumu samaksai
Ɯrgƺu novada vispƗrƝjƗs izglƯtƯbas iestƗdƝs un
Ɯrgƺu novada pirmsskolas izglƯtƯbas iestƗdƝs.
Tiek noteikta jauna personu grupa, kas saƼem
pašvaldƯbas atbalstu.
Saistošo noteikumu ietekme uz
Saistošo noteikumu grozƯjumu realizƝšanai tiek
pašvaldƯbas
budžetu
paredzƝti
naudas lƯdzekƺi Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
Ērgļu novada
informatīvais izdevums 2017.
decembris
iestƗdes “Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlais
dienests” gada budžetƗ.
Saistošo noteikumu ietekme uz
GrozƯjumi saistošajos noteikumos neietekmƝ
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.

atvieglojumus ƝdinƗšanas izdevumu samaksai
Ɯrgƺu novada vispƗrƝjƗs izglƯtƯbas iestƗdƝs un
Ɯrgƺu novada pirmsskolas izglƯtƯbas iestƗdƝs.
Tiek noteikta jauna personu grupa, kas saƼem
pašvaldƯbas atbalstu.
Saistošo noteikumu ietekme uz
Saistošo noteikumu grozƯjumu realizƝšanai tiek
pašvaldƯbas budžetu
paredzƝti naudas lƯdzekƺi Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
iestƗdes “Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlais
dienests” gada budžetƗ.
Saistošo noteikumu ietekme uz
GrozƯjumi saistošajos noteikumos neietekmƝ
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.
Saistošo noteikumu ietekme uz
Saistošo noteikumu grozƯjumu izpildi nodrošinƗs
administratƯvajƗm procedǌrƗm
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlais dienests.
InformƗcija par konsultƗcijƗm ar
Saistošo
noteikumu
grozƯjumu
projekts
sabiedrƯbas pƗrstƗvjiem
konceptuƗli apspriests Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
domes SociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras un sporta
jautƗjumu komitejƗ.
Saistošo noteikumu
grozƯjumu projekts pirms apstiprinƗšanas publicƝts
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas mƗjaslapƗ www.ergli.lv.
SabiedrƯbas informƝšana par
Saistošie noteikumi tiks publicƝti informatƯvajƗ
grozƯjumiem saistošajos noteikumos
izdevumƗ “Ɯrgƺu Novada ZiƼas”, Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ www.ergli.lv un
bǌs pieejami Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlajƗ
dienestƗ, administrƗcijƗ, novada pagastu pƗrvaldƝs.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
t/fax. 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv; www.ergli.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
26.10.2017. sēdē, protokols Nr.7, 5.§
PRECIZĒTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
30.11.2017. sēdē, protokols Nr.8, 11.§

						
Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr.7 “ Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33. panta otro daļu
1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam”:
1.1. Izslēgt punktu 4.1.
1.2. Izslēgt punktu 4.3.
1.3. Izslēgt punktu 4.6.
2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12
Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr.7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam”

Saistošo noteikumu satura izklƗsts

Saistošo noteikumu
nepieciešamƯbas pamatojums
Saistošo noteikumu ietekme uz
pašvaldƯbas budžetu
Saistošo noteikumu ietekme uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
Saistošo noteikumu ietekme uz
administratƯvajƗm procedǌrƗm
InformƗcija par konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošo noteikumu nepieciešamƯbas
pamatojums

SabiedrƯbas informƝšana par
saistošajiem noteikumiem

Tiek izslƝgti saistošo noteikumu punkti, kas
dublƝ augstƗkƗ juridiskƗ spƝka normatƯvajƗ
aktƗ noteikto (Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi
par Ƨimenes vai atsevišƷi dzƯvojošas
personas atzƯšanu par trǌcƯgu” 19.1. prim
un 19.4. apakšpunktu redakcija, kas stƗsies
spƝkƗ 2018. gada 1. janvƗrƯ).
Lai izslƝgtu augstƗkƗ juridiskƗ spƝka
normatƯvajƗ aktƗ noteiktƗ dublƝšanos.
Saistošie noteikumi bǌtiski neietekmƝ
pašvaldƯbas budžetu.
Saistošie
noteikumi
neietekmƝ
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai
nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas
vai paplašinƗt esošo institǌciju kompetenci.
Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts
konceptuƗli
apspriests Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas domes SociƗlo, izglƯtƯbas,
kultǌras un sporta jautƗjumu komitejƗ.
Saistošo noteikumu grozƯjumu projekts
pirms apstiprinƗšanas publicƝts Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas
mƗjaslapƗ
www.ergli.lv.
Saistošie
noteikumi
tiks
publicƝti
informatƯvajƗ izdevumƗ “Ɯrgƺu Novada
ZiƼas”, Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas mƗjaslapƗ
internetƗ www.ergli.lv un bǌs pieejami
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlajƗ
dienestƗ, administrƗcijƗ, novada pagastu
pƗrvaldƝs.

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

G. Velcis, pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs (personiskais paraksts)
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Latvijas 99. dzimšanas dienas svinībās

17. novembrī Ērgļu saieta namā visi Ērgļu novada iedzīvotāji tika laipni gaidīti Valsts svētku
sarīkojumā. Ar deju kolektīvu “Rūdis” dejoto deju “Man deviņi bāleliņi” un “Pastalnieki” piedāvāto deju “Dzintara zemē dzintara ļaudis” tika radīta svētku noskaņa. Iedzīvotājus un viesus
svētkos sveica Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Turpinājumā Ērgļu saieta
nama amatieru mākslas kolektīvu uzvedums “LAIKMETU RITMI” ar katram laikam raksturīgajām dejām. Uzvedums tika veidots, iedvesmojoties no Valmieras Drāmas teātra izrādes
“Balle būs” pēc Laura Gundara libreta. Stāsts sākas 1095. gadā. Stāsts par Ilzi Rozenbergu un
viņas dēļu Emīlu, kuri atver kafejnīcu “Apollo” ar deju zāli. Neviens tur netiek šķirots ne pēc
valodas, ne pēc deju prasmes. Cauri šai deju zālei plūst laikmeti - nabadzība, padomju laiki un
Atmoda. Katrā no tiem cilvēki rīkojas tā, kā viņiem liekas pareizi vai droši, vai nepieciešami,
līdz ar to veidojot arī savu likteni. Izvēle vai nepieciešamība reizēm nostāda draugus pretējās
pusēs, citreiz liek apvienoties tiem, kas nemaz to nevēlas. Tie ir stāsti par to, kā dažādos laikos
cilvēks dzīvo savu dzīvi. Īss satura atstāsts: 1905. gads - revolūcijas priekšvakars - kafejnīcas
atklāšanas balle; 1914. gads - 1. pasaules kara sākums - Riharda saderināšanās balle; 1919.
gads - Latvijas Sociālistiskā Republika, 1921. gads - Neatkarīgā Latvijas Republika, Brīvības
cīņas; 1938. gads - K. Ulmaņa laiks, IX latviešu Dziesmu svētki; 1947. gads - padomju vara,
pretošanās kustība, mežabrāļi; 1958. gads - kolhozi padomju Latvijā, ražas svētki. Atmoda.
Dziesma “Manai tautai”.
Paldies visiem, kas piedalījās svētku uzveduma tapšanā. Šī ir lieliska iespēja svinēt svētkus,
radot tos citiem - skatītājiem - savējiem - draugiem, radiem, līdzcilvēkiem. Paldies skatītājiem, kas palīdz stiprināt šo tradīciju - ik gadu svētkus svinēt kopā ar uzvedumu, ko veidojuši
paši ērglēnieši, nebūdami profesionāļi, bet radot un strādājot ar visu sirdi.
Uzvedumā piedalījās aktieri: Agris Pobiaržens, Sandra Avotiņa, Maiga Picka, Pēteris Leitāns, Guntis Pētersons, Lelde Strazdiņa, Ingus Akulovs, Aivis Masaļskis, Justīne KindzuļeTirzmale, Kaiva Bukovska, Gatis Truksnis, Sintija Māliņa, Māris Grīnbergs. Muzicēja Žīguru
ģimenes kapela: Iluta Žīgure - vijole, Judīte Žīgure - cītara, Vineta Dāve - akordeons, Andris
Džiguns - perkusijas. Tāpat uzvedumā piedalījās arī deju kolektīvs “Rūdis”, vadītāja A. Grinberga, deju kolektīvs “Pastalnieki”, vadītāja M. Taškāne, jauktais koris “Ērgļi”, diriģents R.
Šmīdbergs, solisti - Elita Ūdre, Guntars Velcis, Pēteris Štefāns. Radio diktora balsi nodrošināja
Ainārs Strazdiņš. Jaunrades deju un intermēdiju autore - Antra Grinberga, dejas “Kazaks”
autore Mārīte Taškāne, skaņu operators - Toms Rota, apgaismojums un tehniskais nodrošinājums “Riman audio”, dekorāciju veidotāji - Laimonis Kļaviņš, Ieva Rota un Andris Džiguns,
dokumentālie kadri un foto efekti - Antra Diča-Milne (“Mana filmu studija”), skatuves noformējums - Ieva Rota, režisore - Terēza Kaimiņa un producente -Sandra Avotiņa.
Lelde Strazdiņa, Ērgļu saieta nama pasākumu organizatore
Ilzes Daugiallo foto

PII Pienenīte ziņas
Novembris - patriotisma mēnesis

Novembris pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” bija īsts patriotisma mēnesis. Jau 10.
novembrī lielā grupiņa gāja uz Ērgļu vidusskolu, lai piedalītos ierindas skatē. Mazie bija
saģērbušies svinīgi un ar lielu atbildību soļoja un kā pirmie atklāja ierindas skati. Tur vajadzēja lielu drosmi, ar ko bērni lieliski tika galā. Es skatījos uz mūsu mazajiem audzēkņiem ar lielu
lepnumu. Paldies Kristīnei par jauno pieredzi, paldies vecākiem, kas palīdzēja ar transportu!
16. novembrī svinējām Latvijas 99. dzimšanas dienu. Jau nedēļu iepriekš visi darbinieki un
bērni staigāja ar piespraustu pie krūtīm Latvijas valsts karodziņu. Pasākumu atklāja skolotāja
Kristīne ar lielajiem bērniem, kuri svinīgi ienesa Latvijas valsts karogu un visi kopā nodziedājām Latvijas valsts himnu. Pie “Pienenītes” bērniem tajā rītā bija atbraukuši ciemiņi no Āfrikas - pērtiķēns un leopards. Viņi bija ļoti pārsteigti par skaistajiem bērniņiem, kuri atšķirībā no
Āfrikas bija ļoti balti. Bērni kopā ar skolotājām pastāstīja ciemiņiem par Latvijas bagāto dabu
- upēm un ezeriem, putniem, kokiem, cilvēkiem un mums svarīgākajām apdzīvotajām vietām
- Ērgļiem, Rīgu. Uzzinājām arī, ka Latvijai ir kaimiņi un apguvām, kā sasveicinās ar katru no
viņiem. Visu pasākumu caurvija dziesmas, dejas un dzejolīši par mūsu dzimteni. Noslēgumā
visi bērni un “Pienenītes” darbinieki baudīja gardu svētku kliņģeri.
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto
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Novembra svētki Sausnējā
Novembris ir Latvijas Republikas svētku mēnesis visā mūsu valstī. Tādēļ 11. novembrī došanās lāpu gājienā Sausnējā nu jau ir kļuvusi par tradīciju, kurā vislabāk jūtama dažādu paaudžu
vienotība. Šajā dienā tas pārtop par gaismas ceļu, kuru ejot visus kopā pārņem svētku un arī
lepnuma sajūta, ka mēs arī piederam pie stipras un varonīgas tautas. Tas ir laiks, kad spoži
iemirdzas sveču liesmiņas, tiek organizēti lāpu gājieni uz daudzām Lāčplēša ordeņa kavalieru
atdusas un piemiņas vietām. Laiks, kad visi piespraužam pie krūtīm sarkanbaltsarkano lentīti
un cilvēki dalās atmiņās par Latvijas dibināšanas laiku. Un ne jau tāpēc, ka tā pieņemts un tā
vajag darīt, bet tāpēc, ka tā liek mūsu sirds, jo laiks no 11. līdz 18. novembrim visiem mums
ir īpašs. Tādēļ arī šogad 11. novembra pēcpusdienā pagasta iedzīvotāji vispirms pulcējās Liepkalnes kapos uz atceres brīdi pie Roberta Pūces atdusas vietas un pēc tam lāpu gājienam no
Sausnējas centra uz Sausnējas kapiem, kur atdusas Lāčplēša ordeņa kavalieris Nikolajs Kalniņš. Šeit mūsu vēstures muzeja vadītāja pastāstīja par mūsu pagasta Lāčplēša ordeņa kavalieriem un arī par citiem brīvības cīņu dalībniekiem. Ar klusuma brīdi godinājām viņu piemiņu.
Pēc tam visi kopā devāmies uz vēstures muzeju “Līdumos”, kur, baudot siltu tēju, vēl raisījās
dažādas sarunas par to laiku notikumiem.
Latvijas proklamēšanas svētku noslēdzošais pasākums norisinājās 16. novembrī Sausnējas
saieta zālē “Līdumos”. Uz to kuplā pulkā bija sanākuši vietējie iedzīvotāji un Sausnējas pamatskolas skolēni. Zālē varēja apskatīt skolēnu darbus - veltījumu Latvijai dzimšanas dienā.
Liels paldies skolotājām Vitai Zariņai un Dacei Dombrovskai, kuru vadībā šie darbiņi tapa.
Mīļš paldies Sausnējas pagasta pašdarbības kolektīviem, kā arī Ērgļu mūzikas skolas pūtēju
orķestrim Pētera Leiboma vadībā par jauko koncertu! Paldies mazajai Aivijai Putniņai par
jauko flautas solo. Bet tas vēl nebija viss…
2016. gada novembrī Latvijas Republikas
gadadienas atzīmēšanas pasākumā Sausnējas pagastā tika iedibināta skaista tradīcija
- piešķirt titulu GADA CILVĒKS.
Šogad, izvērtējot anketēšanas rezultātus,
noskaidrojās, ka gandrīz vienbalsīgi par
gada cilvēku izraudzīta Dzintra Ungera.
Nedaudz vārdos Dzintru Ungeru raksturojot - Sausnējas patriote vārda tiešākajā
nozīmē. Kā pati izteikusies: “Ar Sausnēju
saistās visa mana dzīve.” Ilgus gadus viņa
strādājusi par skolotāju un skolas direktori.
Vienmēr aktīvi piedalījusies sabiedriskajā
dzīvē. Mācījusi dejotājus Sausnējas kultūras namā, darbojusies dramatiskajā kolektīvā, dziedājusi korī. Ar Dzintras Ungeras
dalību tapusi grāmata “Sausnējas rīti” par
izglītību un skolām Sausnējā, par Sausnējas
vēsturi. Pēc tam radās projekts jaunai grāmatai. Šoreiz - par kolektīvo saimniekošanu Sausnējā, Sidrabiņos un Liepkalnē. Tāpat kā iepriekšējai grāmatai, arī šim darbam
Dzintra Ungera uzņēmās materiālu vācējas
pienākumus.
Grāmatas “Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā un Sidrabiņos” atvēršana šī gada
maijā kļuva par jauku satikšanās brīdi bijušajiem kopsaimniecībās strādājušajiem. Par to atzinība un pateicība arī Dzintrai Ungerai.
Lai dzīvesprieks, radošas domas, veselība un labklājība Dzintrai Ungerai!
“Mums viņa ir visskaistākā” - ar šādu devīzi kā veltījumu Latvijas simtgadei vēlamies veidot
Sausnējas pagasta musturdeķi.
Šinī svētku vakarā pirmo fragmentu veidojamajā kopdarbā ievietoja pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.
Tā kā priekšā tumšie un drēgnie ziemas vakari, lūdzam atlicināt laiku un paust savas emocijas, savu attieksmi pret gaidāmo lielo notikumu - Latvijas simtgadi, jebkurā tehnikā (adījums,
tamborējums, izšuvums, auduma aplikācija u.c.) veidojot rokdarbu 20x20 cm vai 40x40 cm
izmērā un iesniedzot to Sausnējas vēstures muzejā “Līdumi”.
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Māras Liepiņas foto

“Zīļuks” dodas ciemos pie “Zīļuka”

Šī draudzība sākusies jau pirms vairākiem gadiem. Labdarības fonds “Zīļuks” atradis savu
vārdabrāli, arī “Zīļuku” - Ērgļu novada pašvaldības ģimenes atbalsta centru. Un, kā jau tam
jābūt, draugi mēdz doties ciemos. Tā nu arī šogad fonds ar LaTS veikalu atbalstu bija sarūpējis
pirmssvētku pārsteiguma dāvanas un ar tām devās iepriecināt savus draugus.
“Zīļuka” centrs Ērgļu pusē šobrīd ir mājas 17 bērniem - no pavisam maziem līdz gandrīz
pieaugušiem. Tomēr uzmanība, ikdienas prieks un arī praktiskas lietas ir vajadzīgas katram
no viņiem.
“Mēs ļoti priecājamies par visām, arī ļoti praktiskajām dāvanām, ko esam saņēmuši,” saka
atbalsta centra direktore Rudīte Jansone, “bet vislielākais prieks, ka jūtam cilvēku rūpes par
mūsu profila iestādēm.” Bērniem ir ļoti svarīgs katrs ciemiņš, katra pieredze, domu apmaiņa.
Uzzinot vairāk, bērniem rodas jauni iespaidi, atziņas, mērķi, domas par to, ko tālāk dzīvē
apgūt, mācīties un darīt. Kāds no mazākajiem bērniem atbraucējiem jautājis: ”Ja jau esat atveduši dāvanas, tad laikam esat rūķi?” “Nē!” pasmaidījuši atbraucēji, “mēs esam tikai rūķu
palīgi!” “Varbūt izaugot kāds no viņiem arī kļūs par labo rūķu palīgu,” smaida direktore un
klusāk piebilst: “Savukārt kādam varbūt mūsu bērnu stāsti aizies līdz pašai sirdij. Viņi jau
negaida tikai ciemiņus…”
Latvijas bērnu namos joprojām bez īstas ģimenes aug apmēram 1500 bērnu.
Tiem, kas nopietni apsver domu kļūt šiem bērniem par viesģimeni, audžuģimeni vai pat vairāk,
Ziemassvētki būs īstais laiks klusi padomāt.
Aivija Smilga, SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” pārstāve
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Kur satikās tie, kuri grib un var

2017. gada 12. novembrī atjaunotās Ērgļu Stacijas telpās
biedrība “Ērgļu sirds” organizēja pieredzes apmaiņas tikšanos, kuras laikā ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt par četriem projektiem, kuri ir tapuši vai top Ērgļu
novadā, izmantojot iespēju piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, kā arī par grūtībām un gūto pieredzi to rakstīšanas un
realizācijas procesā.
Biedrības “Ērgļu sirds” pārstāvji Lelde un Aigars Bērziņi informēja par projektu “Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana”
(Nr.16-05-Al23-A019,2201-000009), kas paredz esošā parka
daļu izveidot par patīkamu atpūtas vietu Ērgļu iedzīvotājiem,
kā arī vizuāli interesantu un pievilcīgu apskates objektu Ērgļu
novada viesiem. Ērgļu viduslaiku pils parka teritorija atrodas
stratēģiski svarīgā vietā - tā savieno abus Ērgļiem cauri tekošās
Ogres upes krastus, tās teritorijā atrodas Ērgļu slimnīcas ēkas,
pansionāts, estrāde. Parku no visām pusēm ieskauj dzīvība dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu ēkas, pagasta iestādes un
privātuzņēmumi. Novada iedzīvotāju niecīgās vai nepilnīgās
zināšanas par Ērgļu viduslaiku pils vēsturi nerada auglīgu augsni teritorijas un iedzīvotāju pašnovērtējuma paaugstināšanai,
tāpēc ar jauniem vides objektiem tiks radīta kvalitatīva un inovatīva vide, kurā saudzīgi, bet efektīvi tiks izmantots kultūrvēsturiskais un dabas mantojums vietas potenciāla palielināšanai
un vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanai.
Radošā atpūtas pagalma “Tiltiņi” un tūrisma objekta “Kandžas laboratorija” saimnieks Mārcis Feldbergs klātesošos iepazīstināja ar projektu “Dabas taka “Drošais mežs”” (Nr.17-05AL23-A019.2202-000008), kas galvenokārt domāts bērniem
kā izglītojošs pārgājiens cauri mežam, kurā atradīsies astoņi
vides objekti ar informācijas stendiem, kuri informēs par dažādām bīstamībām, kuras sastopamas Latvijas mežos. Pastaigas
ietvaros takas apmeklētāji uzzinās gan par to, kā atšķirt un pamanīt bīstamību, gan to, kā rīkoties, sastopoties ar to.
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja Ieva
Vilnīte pastāstīja par šogad realizēto projektu “Skaņu efek-

tu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”” (Nr. 16-05-AL23A019.2201-000002), kura ietvaros muzejā ir ierīkoti
pieci skaļruņi ar skaņas efektiem, pie ēkām atrodas
informācijas plāksnes, bet pie vides objektiem - stendi. Turpmāk ikviens muzeja apmeklētājs varēs baudīt
Jurjānu Andreja ievērojamākos skaņdarbus, saklausīt
dažādas sadzīves skaņas un būt informēti par muzeja
ēkām un vides objektiem muzeja teritorijā.
Biedrība “Zivju gani” ir uzsākusi projekta “NVO
centra “Stacija” izveidošana Madonas Novada fonda lauku partnerībā” (Nr. 16-05-AL23A019.2202-000008) īstenošanu. Projekta mērķis
ir izveidot alternatīvu, radošu sabiedrisko kultūras
un tūrisma centru “Stacija”, atjaunojot vienu Ērgļu
dzelzceļa stacijas ēku kompleksā esošu ēku un pieņemot darbā centra koordinatoru. “Stacija” dod iespēju
nevalstiskajai organizācijai, domubiedru vai interešu
grupai, kas darbojas partnerībā, satikties šim nolūkam izremontētajās telpās, lai risinātu dienas kārtības
jautājumus, veidotu publiski pieejamus pasākumus
un veiktu citas aktivitātes. Tāpat arī minētajā centrā
jebkuram partnerības teritorijas iedzīvotājam tiek
piedāvāti dažādi pasākumi. Līdz šim īstenots lekciju cikls
“Sarunas par Ērgļu vēsturi”, “Kārlēns pret padomiju”, “Baltie
galdauta svētki”, vēlētāju apvienības “Kopā ir spēks” 100 dienu atskaite, pieredzes apmaiņas pasākums par projektu rakstīšanu un finanšu piesaistīšanu projektiem, kā arī darbu sākusi
biedrības “Zivju gani” un Māra Oltes “Dabas pētnieku un
makšķernieku skoliņa”, kurā aicināti piedalīties gan jaunieši,
gan pieaugušie interesenti. Ikvienam ir iespēja izmantot telpas bez maksas, pirms tam sazinoties ar centra koordinatoru.
Informācija par centra norisēm ir pieejama mājaslapā www.
stacija.eu. Centrs “Stacija” darbosies arī kā tūrisma informācijas centrs, aktīvu darbību uzsākot pavasarī.

Kā tikšanās noslēgumā atzina Ieva Vilnīte - brāļu Jurjānu
memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja: “Šāda pieredzes apmaiņa ir vērtīgs ieguvums ikvienam - gan tiem, kuri jau ir
rakstījuši projektus, gan tiem, kuri to vēl darīs. Kopā varam
garīgi bagātināties un uzkrāt zināšanas jauniem projektiem!”
“Pieredzes apmaiņa vienmēr ir vērtīga,” Ievu Vilnīti papildina
Mārcis Feldbergs - vairāku projektu iniciators un realizētājs,
“kaut vai no tā aspekta, ka ir iespēja satikt cilvēkus, kuri arī
grib un var darīt. Tas vienmēr uzlādē.”
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Māra Oltes foto

Ērgļu krustakmens

2017. gada oktobra beigās Ērgļos kādā Smilšu ielas mājā bija
iecerēts ar traktoru apart piemājas lauciņu. Iepriekš daudzus
gadus lauciņu uzraka ar lāpstu, bet pēdējos gados ara ar traktorarklu, kas sāka aizķert kādu lielāku akmeni. Baidoties nolauzt
vai sabojāt arkla lemesi, tika nolemts akmeni no lauciņa novākt.
Sāka akmeni atrakt, bet tas, lai arī šaurs un plakans, iesliecās dziļi zemē. Kad nu akmens bija atrakts un to varēja mēģināt izcelt,
izrādījās, ka akmens galā, kas bija visdziļāk zemē, ir iekalta krusta zīme. Anna Kuzina, “Braku” muzeja speciāliste, kas bija viena
no akmens atradējām un atracējām, saprata atraduma nozīmību,
akmeni paglabāja, vēlāk organizēja akmens pārvešanu uz jauno
Ērgļu baznīcu, jo akmenim ar iekaltu krustu noteikti vajadzēja
būt kādam sakaram ar kristietību.
Ziņu par krustakmens atrašanu saņēmu no Madonas muzeja
līdzstrādnieka Induļa Zvirgzdiņa, pēc tam sazinājos ar akmens
atradēju A. Kuzinu un 16. novembrī, kad darba pienākumos iznāca būt Ērgļu tuvumā, krustakmens un tā atrašanas vieta tika
apsekoti.
Lauciņš, kurā atrada krustakmeni, atrodas kalna nogāzē, mākslīgi veidotā terasē. Nekādi citi zīmīgi atradumi šajā lauciņā neesot bijuši. Akmens ir ģeoloģiski savdabīgs. Tas ir plākšņains, ar
lielu vizlas saturu un, iespējams, tāpēc arī stipri drupans. Akmens
garums 91 cm, platums krusta galā 38 cm, pretējā galā - 45 cm,
biezums 13 - 17 cm. Šķiet, ka abi akmens gali kādreiz ir apskaldīti. Tā akmens skaldne, kur iekalts krusts, ir nolīdzināta vai arī
no dabas ir bijusi līdzenāka nekā pretējā akmens puse. Akmens
lejasdaļā ir divi pēc nodēdēšanas palikuši izciļņi. Krusta zīme ir
26 cm gara un 20 cm plata, iekaltās līnijas ir apmēram vienādi 2
cm platas, vienīgi pirms krusta starus noslēdzošajiem šķēršiem
līnijas paliek nedaudz platākas. Augšējais šķērsis ir 10 cm garš,
apakšējais - 7 cm, sānu šķērši - 6 cm gari. Iekaltās līnijas ir ap
0,5 cm dziļas. Kāds instruments izmantots, zīmes iekaļot, vairs
nav nosakāms, jo iekalums ir daļēji nodēdējis, krusta zīme tāpēc
ir it kā izplūdusi.
Akmens plākšņveida forma un krusts vienā plāksnes galā vedina domāt, ka plāksne savā sākotnējā atrašanās vietā bijusi ierakta
zemē tā, ka virs zemes bija redzama akmens daļa ar iekalto krustu
un akmens novietojums varēja būt visai stabils. Atraduma brīdī
akmens plāksne bija apgriezta otrādi, iespējams, iegāzta iepriekš
izraktā bedrē. Krusta zīme bija zem zemes un nebija redzama,
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tādējādi secināms, ka krustakmens nav atrasts savā
sākotnējā uzstādīšanas vietā. Krustakmens atrašanas
vieta ir nokalne pie 1930. gadu beigās būvētas mājas.
Te nav bijuši kādi senāki ceļi, nav ziņu par senāku
apbedījumu atrašanu. A. Kuzina izteica pieļāvumu,
kam varētu piekrist, ka akmens plāksne atvesta, māju
būvējot, bet, kad ieraudzīta krusta zīme, akmens
nostumts kalna malā vai pat apzināti ierakts zemē.
Diezgan pārliecinoši var teikt, ka nokalne Smilšu
ielā nav krustakmens sākotnējā atrašanās vieta.
Krustakmens, kas izrauts no sākotnējā konteksta,
kura kādreizējā atrašanās vieta nav zināma, par kuru
iepriekš nekas nebija zināms, par kuru nav saglabājušies nekādi nostāsti vai liecības arhīvu ziņās, ir
ciets rieksts, lai mēģinātu rast atbildi uz jautājumiem,
kas būtu tie visinteresantākie: kāda bija krustakmens
nozīme un cik sens tas varētu būt.
Sekojošās pārdomas ir vienīgi pārdomas, kuras, iespējams, varētu būt savādākas, ja nāktu klāt vēl kādas papildu ziņas vai liecības.
Laikam jāsāk ar vienkāršāko - ar krusta iekaluma datējumu.
Katram laikmetam bija savs burtu un zīmju darināšanas veids,
un, spriežot pēc paralēlēm un līdzībām, krusts Ērgļu krustakmenī
iekalts kaut kad 16. - 18. gs., ticamāk šī perioda otrajā pusē. Protams, nevar izslēgt, ka iekalums ir arī agrāks vai vēlāks.
Akmens, kuru izvēlējās krusta iekalšanai, jau no dabas ir diezgan mīksts un drupans, ar lielu vizlas jeb, kā tautā kādreiz teica, kaķa zelta piejaukumu. Viena akmens skaldne jau no dabas
bija gluda, domājams, tā nodēdējusi, jo šajā pusē kā izcilnis ir
palikusi kāda cietāka akmens daļa. Krusts iekalts prasmīgi un
jādomā, ka iekalējs bija cilvēks, kas to nedarīja pirmo reizi un
kam bija instrumenti šāda darba veikšanai. Šķiet, ka akmens ar
iekalto krusta zīmi kādu laiku bija atradies zem klajas debess, jo
iekalums ir daļēji nodēdējis, krusta zīme ir it kā izsmērēta.
Krusta iekalšanas vajadzības agrākos laikos varēja būt visai dažādas. Visvairāk krusti akmeņos ir kalti triju vajadzību dēļ: 1)
kapakmens vai kapsētas akmens; 2) robežakmens un 3) memoriālais jeb piemiņas akmens. Ir vēl vairākas citas vajadzības krustu
iekalšanai, bet tās nav tik aptverošas.
Ērgļu krustakmens gadījumā laikam mazāk pārliecinoša ir doma
par akmeni kā robežakmeni. Agrākos laikos akmeņos tiešām tika
kalti krusti robežu apzīmēšanai, bet 16. - 18. gs. šie krustakmeņi
parasti bija lieli vai pat ļoti lieli, lai kāds sveša labuma tīkotājs tik
vienkārši nevarētu robežakmeni pārvietot. Jāatceras arī, ka tajos
laikos, kad krusts varēja tikt iekalts, robežas tika iezīmētas starp
lieliem zemes īpašniekiem vai valdniekiem, viņu vasaļiem. Mazāka izmēra krustakmeņi, tādi kā tagad atrastais, parādījās tad,
kad palika aktuāla zemnieku māju robežu noteikšana, bet tas jau
bija nākamajos gadsimtos. Bet, protams, doma par robežakmeni
nav pilnībā atmetama, jo var jau būt, ka kāds Ērgļu apkārtnes
saimnieks šādi ir mēģinājis apzīmēt savas grunts robežu.
Jau pamatotāka varētu būt doma par Ērgļu krustakmeni kā kapakmeni. Te gan atkal vietā norādīt, ka Vidzemes viduslaiku un
jauno laiku zemnieku kapsētās kapakmeņu nav daudz un parasti vienā kapsētā ir tikai viens vai pavisam nedaudzi akmeņi ar
iekaltiem krustiem. Vairāk jāsliecas domāt, ka šie akmeņi bija
nevis kāda konkrēta miruša cilvēka, bet drīzāk visas kapsētas
apzīmētāji. Pēdējo gadu atklājumi Latvijas austrumos un Latvijas pierobežā uz austrumiem no Latvijas gan liek domāt, ka bija
zemnieku jeb lauku kapsētas, kurās kapakmeņus un akmeņus

ar iekaltiem krustiem izmantoja
arī konkrēta kapa apzīmēšanai.
Aristokrātijas jeb kungu kapos,
kas parasti bija baznīcās vai pie
baznīcām, tik vienkārši veidotas kapa zīmes izmantoja ļoti
reti; tur bija īpaši veidotas kapa
plāksnes. Materiāls, no kā šīs
plāksnes izgatavoja, bija daudz
kvalitatīvāks nekā Ērgļu krustakmens materiāls, un pie šādu kapa
plākšņu izgatavošanas strādāja
tiešām zinoši amatnieki. Ērgļu
Smilšu ielai tuvākā viduslaiku
kapsēta atradās pie agrākās Ērgļu
baznīcas, Skansts kalna - pilskalna tuvumā, taču nav ziņu, ka šajā
kapsētā būtu bijuši kādi krustakmeņi.
Trešā un, manuprāt, ticamākā
iespēja ir, ka Ērgļu krustakmens
ir bijis piemiņas jeb memoriālais
akmens. Ērgļu akmenī krusts
jau no dabas piemērotā akmenī
iekalts bez lielākām akmeņkaļa
pūlēm, iespējams, lai liecinātu
par kādu notikumu, parasti jau
traģisku, jo nelaimes gadījumi
ir notikuši visos laikos. Parasti dažādi traģiski notikumi notika
uz ceļiem, cilvēku pulcēšanās vietās, pie lielām būvēm, lielākās
apdzīvotās vietās. Sava laika cilvēkiem, ieraugot akmeni ar krustu ceļa malā, viss bija skaidrs (mūsdienu cilvēkam taču arī viss
kļūst skaidrs, kad šosejas malā vienuviet ierauga krustu, puķes,
sveces).
Senais notikums jau sen ir aizmirsts, akmens ar krustu varēja
būt nogāzies, ieaudzis zemē, par jaunu atrasts, pārvietots. Tas, ka
akmens iegāzts iepriekš izraktā bedrē ar krustu uz leju, ja vien tā
nav nejauša sakritība, arī varētu par kaut ko liecināt. Piemēram,
akmens apracējam gribējās akmeni aprakt pēc iespējas dziļāk,
ar krustu - kāda notikuma liecinieku - pēc iespējas tālāk no ieraudzīšanas, tā teikt, tālāk nost no acīm. Varēja būt arī daudz
vienkāršāk - māju būvējot, no kaut kurienes atveda akmeņus un
negaidīti uz viena no tiem ieraudzīja krustu. Tādu akmeni nebija
īsti pareizi iebūvēt ēkas pamatos, tāpēc to nostūma pie malas,
izraka bedri un akmeni noraka. Mūsdienās, strādājot tīrumiņu
kalna nogāzē, zeme virs akmens pamazām noarās un ar laiku
virs zemes parādījās akmens gals.
Akmens ģeoloģiskā uzbūve ir tāda, ka lietus un sniega ietekmē
tas var noslāņoties un sadalīties, krusta zīme pamazām var zust.
Iespējams, ka akmens tagadējo relatīvi labo saglabātības pakāpi
ir noteicis tieši tas, ka akmens ilgāku laiku ir atradies zem zemes.
Tas būtu jāņem vērā pie turpmākās akmens uzglabāšanas. Būtu
pareizāk to novietot tādā vietā, kur to neietekmētu nokrišņi.
Atrastais Ērgļu krustakmens ir kāda savdabība jau tāpat bagātajā Ērgļu vēsturē, kurš uzdod vairāk jautājumus, nekā sniedz
atbildes, bet tāpēc jau mūsu dzīve ir interesanta.
Juris Urtāns
Diānas Kuzinas foto
Riharda Delvera datorgrafika
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Pasākumu afiša
Ērgļu saieta nama Tradīciju zālē (2. stāvā)
līdz 27. decembrim
Ziemassvētku dāvanu izstāde - tirdziņš
Dāvanas iegādāties varēs no 16. decembra
No 5. līdz 29. decembrim Sausnējas bibliotēkā
apskatāma izstāde
“Līgo vakars Ērgļos ar Raimondu Paulu…”,
fotogrāfs Valdis Zirnis
21. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums
22. decembrī Ērgļu saieta namā
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”
Ziemassvētku pasākums
22. decembrī plkst.18.00 saieta zālē “Līdumi”
Piparkūku ballīte
Veidosim, cepsim, dekorēsim un dāvināsim cits citam
Ziemassvētku smaržu ar piparkūku. Vēlams līdzi ņemt
materiālu savas piparkūkas izgatavošanai

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

Daina Grahoļska
Aina Līcīte
Gita Medne
Jānis Reiters
Vija Stiprā
Imants Kalniņš
Aija Paula
Vēsma Grečņeva
Aina Bužere

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT,

23. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Novuss

26. decembrī Sausnējas Salatēvs dosies apciemot
pagasta mazos bērnus (kuri neapmeklē bērnudārzu),
invalīdus un pagasta vientuļos iedzīvotājus.
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums Ērgļu novada pensionāriem
Ar skanīgām dziesmām, ģitāru un neatkārtojamu vijoles
spēli pasākumu bagātinās Iveta Baumane un Roberts
Pētersons savā programmā “Sajūti Ziemassvētkus!”.
Pasākuma ietvaros - otrā pusgada jubilāru sumināšana.
28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu novada pirmsskolas vecuma bērniem veltīts
Ziemassvētku sarīkojums “Kukainīšu Ziemassvētki”
Aicināti pēc Ziemassvētku vecīša saldumu paciņas tie
bērniņi, kas neapmeklē dārziņu un vēl neiet skolā.
30. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Dambrete. Duraks. Šautriņas
1. janvārī plkst. 01.00 Ērgļu saieta namā
gadu mijas Nakts balle
Spēlē grupa “Brālīši”. Ieejas cena 3,00 EUR
1. janvārī plkst. 11.00 Blaumaņa kapos piemiņas brīdis, godinot rakstnieku Rūdolfu Blaumani
155. dzimšanas dienā
6. janvārī plkst. 18. 00 Ērgļu saieta namā
UZMIRDZ ZVAIGZNES Zvaigznes dienā!
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku Jaungada ballīte
19. janvārī plkst.16.00 pie Sausnējas
vēstures muzeja “Līdumos”
kursim atmiņu ugunskuru Barikāžu laika atcerei.

ELĪNU CĪRULI un
MATTHEW JAMES STAPLES
ar meitas ALISES CĪRULES piedzimšanu.

Ziemassvētku dievkalpojumi
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā:

23. decembrī plkst.16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Ziemassvētku pasākums maziem un lieliem
25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē grupa “Ballīšu orķestris”
Vietas pie galdiņiem lūdzam pieteikt iepriekš
Biļetes cena 5,00 EUR

Apsveicam

APSVEIKUMS

24. decembrī plkst. 10.00 4. Adventa dievkalpojums;
24. decembrī plkst. 19.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku
dievkalpojums.

ELĪNU un MIKU OZOLUS.

Kļūdas labojums
“Ērgļu Novada Ziņu” novembra numura 8. lappusē
rakstā “Ķelnes - Reizīkes draugu viesošanās Ērgļos”
ieviesusies kļūda. Pareizi jālasa: ”Ērgļu Luterāņu baznīcā saksofonu spēlēja Dace Kārkliņa.”
Atvainojos par sagādātajām neērtībām.

Ziemassvētku dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā:
25. decembrī plkst. 14.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētā
Mise.

Ziemassvētku dievkalpojums
Adventistu draudzē

23. decembrī plkst. 11.00 Ērgļos, Rīgas ielā 26, 2. stāvā.

Sandra Stankeviča

Pirmo adventi ieskandinot
Miera un pārdomu pilnajā adventa laikā ērglēniešiem bija
iespēja klausīties brīnišķīgu koncertu, ko sniedza Vidzemes
kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā.
Sadarbojoties ar Latvijas mūzikas skolām, orķestris uzaicina
arī mūzikas skolas audzēkņus muzicēt kopā. Šoreiz šī iespēja
bija Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 6. klases audzēknim
Kārlim Žīguram (skolotājs P. Leiboms) kā solistam kopā ar
orķestri izpildīt latviešu tautas dziesmu “Padziedi, mazputniņ!”. Ar šo uzdevumu Kārlis teicami tika galā un izpelnījās
skaļus aplausus. Jaunais trompetists ieguva lielisku pieredzi.
Koncertā pārsvarā skanēja komponista un vijolnieka Andra
Riekstiņa oriģinālkompozīcijas un populāru skaņdarbu aranžējumi. Īpaši ovācijas izpelnījās “Burtnieku polka” , kura bija
jāatskaņo uz „bis” !
Domāju, ka klausītāji devās mājās gandarīti un ar gaišām
domām piepildīti pirmajā adventē. Lai visiem jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
M. Taškāne,
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mūzikas nodaļas vadītāja

Jauna disku golfa trase Ērgļos
25. novembrī notika pirmās disku golfa sacensības jaunajā
trasē, kura jau ieguvusi nosaukumu “Skolas trase”. Trase izveidota skaistā vietā - slēpošanas trasē, Ogres upes krastos,
kur aug simtiem gadus veci ozoli. Pirmajās sacensībās piedalījās golfa kluba “Ērgļu gaisa spēki” biedri un Ērgļu novada
spēlētāji. Sacensības notika divos apļos, pārtraukumā bija sarūpēta garda zupa. Paldies zupas vārītājām - Dacei un Ancei
Jēkabsonēm. Šīs bija pirmās disku golfa pāru spēles. Cīņa bija
interesanta un ļoti spraiga. 1. un 3. vietas ieguvēji tika noskaidroti papildspēlē.
Rezultāti:
1. vietā: Jurģis Zosārs un Guntars Spaile;
2. vietā: Sanita Skuja un Justs Jēkabsons;
3. vietā: Alise Andriksone un Ingus Akulovs.
Visi spēlēt gribētāji, kam ir diski un vēlme spēlēt, jebkurā
laikā var doties jaunajā “Skolas trasē”! Veiksmi!
Sīkāka informācija pa tel. 26101152.

Aldis Jēkabsons

29. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00
Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli
- BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija - 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams).
*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 4,50 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Kārlis Ābeltiņš
miris 81. mūža gadā;

Jānis Ābeltiņs
miris 80. mūža gadā;
Aina Veice
mirusi 85. mūža gadā;
Ausma Pakalne
mirusi 85. mūža gadā;
Anna Blaua
mirusi 98. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. decembris
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