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Ērgļos, Saules ielā 4 (pagalmā).
No 11.05. līdz 17.05.
Ērgļos: J. Grota ielā 1 (pie dzīvojamās mājas);
			
Mehanizatoru ielā 1 (pie dzīvojamās mājas);
no 18.05. līdz 24.05.
Ērgļos: Rīgas ielā 22 (pie katlu mājas);
			
Zaļajā ielā 31 (pie dzīvojamās mājas.)
Konteineri paredzēti nederīgu mēbeļu un citu lielgabarīta atkritumu novietošanai. Ja
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atkritumiem, no šīfera un citiem azbestu saturošiem priekšmetiem.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada marta domes sēdē lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības
mājaslapā www.ergli.lv
26. marta domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu
novada pašvaldības nolikums””.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2020. gadam.
aPiešķīra finansējumu EUR 300,00 apmērā biedrībai „Disku golfs” disku golfa sacensību
„Disku golfa maratons Ērgļos #1” finansiālam atbalstam, sedzot sacensību organizēšanas un
balvu fonda izdevumus.
aPiešķīra finansējumu EUR 280,00 apmērā Latvijas Armvrestlinga federācijai M. Priedes
finansiālam atbalstam, sedzot dalības maksas un ceļa izdevumus, pārstāvot Latviju Eiropas
čempionātā armvrestlingā.
aNolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu fiziskai personai, Ērgļu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu „Zviedrs”, kas sastāv no zemes vienības 52,8 ha platībā un atrodas
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā. Fiziskai
personai uz minētās zemes vienības atrodas tai piederošas ēkas.
aApstiprināja nekustamā īpašuma “Apšu Krogs”, kadastra Nr. 70920030103, cirsmu
izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 42 000 un nekustamā īpašuma “Ozoli”, kadastra Nr.
70920050100, cirsmu izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 29 000.
aIzveidoja Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Apšu Krogs” un “Ozoli” cirsmu
atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
aApstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa nolikumu, paredzot nolikumā
noteiktajam balvu fondam finansējumu no R. Blaumaņa memoriālajam muzejam „Braki”
plānotajiem 2020. gada budžeta līdzekļiem.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot fiziskai personai, Ērgļu novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli.
3. aprīļa domes ārkārtas sēdē:
aNolēma noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā
izglītojamiem no 1. līdz 9. klasei, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm (neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas) un kuri deklarēti
Ērgļu novada teritorijā. Tika noteikts ēdiena nodrošināšanas veids - pārtikas pakas bērna
ģimenei.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU
2019. GADĀ
Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļa nosaka to, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz
pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams
pašvaldības mājaslapā.
Atbilstoši Bāriņtiesu likumā paredzētajiem darbības principiem bāriņtiesa kā pašvaldības
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas likumiem, starptautiskajām tiesību normām un, savas kompetences ietvaros risinot
jautājumus, vadās no bērna vai aizgādnībā esošas pilngadīgas personas tiesību un interešu
prioritāra aizsardzības principa.
Bāriņtiesu likuma 7. panta 1. daļa nosaka to, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.
Pārskata periodā bāriņtiesas darbu nodrošināja bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska
un četras bāriņtiesas locekles - Lilita Knēziņa, Baiba Bukovska, Dace Dombrovska un
Sandra Konovalova. Kopš 31.05.2019. pēc pašas vēlēšanās no darba atbrīvota bāriņtiesas
locekle Dace Dombrovska, un bāriņtiesa darbu turpina atlikušajā tās sastāvā. Teiksma
Eglīte pilda bāriņtiesas sēžu sekretāres pienākumus un pieraksta sarunu protokolus.
Bāriņtiesas amatpersonu izglītības ir atbilstošas likuma prasībām. Visi darbinieki pilnveido savas zināšanas un prasmes semināros, diskusijās.
Kopš 2018. gada Ērgļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu asociācijas biedre. Šobrīd
līdzdarbojamies asociācijā, izsakot un apspriežot priekšlikumus, sniedzot visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Labklājības ministrijas plānoto bāriņtiesu reformu.
Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem uz 01.07.2019. Ērgļu novada
bāriņtiesas darbības teritorijā (Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts) bija
2908 iedzīvotāji, tajā skaitā - 140 bērni vecumā līdz 7 gadiem un 273 bērni vecumā no 7
līdz 18 gadiem.
2019. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 20 lēmumus. Vienpersoniskie lēmumi nav pieņemti. Bāriņtiesas lēmumi nav pārsūdzēti.
Pieņemto lēmumu saturs:
• viens lēmums par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;
• divi lēmumi par bērna adopciju un pirmsadopcijas termiņa pagarināšanu;
• viens lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu diviem vecākiem;
• viens lēmums par aizbildnības nodibināšanu;
• viens lēmums par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai un aizbildņa iecelšanu;
• viens lēmums par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu;
• viens lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanas lietas izbeigšanu;
• divi lēmumi par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
• viens lēmums par atļauju nepilngadīga bērna vārdā pieņemt mantojumu;
• viens lēmums par mantojuma inventāra saraksta papildināšanu;
• viens lēmums par atļauju dalīt mantojumu;
• viens lēmums par atļaujas došanu nepilngadīgai personai šķērsot valsts robežu un uzturēties viesģimenē;
• divi lēmumi par aizgādņu iecelšanu personām ar rīcībspējas ierobežojumu;
• viens lēmums par sociālā pabalsta izmaksas atjaunošanu vecākam;
• divi lēmumi par atļauju nepilngadīgas personas īpašumā reģistrēt juridiskās personas
juridisko adresi;
• viens lēmums par atļauju pārdot daļu mantojuma.
Aizgādība - vecāku pienākums līdz pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un viņa
mantu, pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Pārskata gada laikā bāriņtiesa pārtrauca aizgādības tiesības diviem vecākiem uz viņu kopīgo bērnu. Tika pieņemts viens lēmums par aizgādības tiesību neatjaunošanu vecākam un
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prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu uz diviem nepilngadīgiem bērniem.
Viena lieta, kura
tika ierosināta uz
vecāka iesnieguma pamata par
aizgādības tiesību pārtraukšanu
otram vecākam,
tika izbeigta.
Pārtraucot aizgādības tiesības
uz bērniem, svarīgi ir maksimāli
ātri un bērnam
labvēlīgi atrisināt jautājumu par ārpusģimenes aprūpi. Ārpusģimenes aprūpes formas
2019. gadā ir saglabājušās iepriekšējās: aizbildnība, audžuģimene, viesģimene, adopcija,
ārpusģimenes aprūpes iestādes.
Uz pārskata gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē Ērgļu novadā atrodas 15 bērni. Divi
bērni no citām pašvaldībām ir ievietoti mūsu novada audžuģimenēs, 13 bērni ievietoti
aizbildņu ģimenēs. Sociālās aprūpes iestādēs 2019. gadā nav ievietots un arī neuzturas neviens novada bērns. Aizbildņa pienākumus novada teritorijā veic astoņas personas. Viens
no aizbildņiem ir vecvecāks, pieci aizbildņi ir citi radinieki, bet divi aizbildņi ir personas,
kuras nav bērnu radinieki.
Pārskata periodā novada teritorijā ir četras audžuģimenes. Viena no audžuģimenēm attaisnojošu iemeslu dēļ bērnus neuzņem.
2019. gadā bija viens mēģinājums kļūt par viesģimeni, taču ģimene pārdomāja un tomēr
šos pienākumus nav gatava uzņemties.
Patiesi priecē vecāki, kuri izšķiras par labu bērna adopcijai. 2019. gadā divi bērni ieguva
vecākus un vecāki - bērnus tieši adopcijas procesā. 2019. gadā interesi par adopciju ir izrādījušas vēl vairākas ģimenes. Atliek cerēt, ka 2020. gadā šīs ieceres tiks uzsāktas realizēt.
Aizgādnība - ir personu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko interešu, kā arī
mantas aizsardzības forma. Aizgādnis ir persona, kuru ieceļ vai atbrīvo no pienākumu
pildīšanas bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai
izbeigšanu.
Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.
Ērgļu novadā ir trīs aizgādnībā esošas personas. 2019. gadā bāriņtiesa ir iecēlusi vienu
aizgādni divām personām ar rīcībspējas ierobežojumiem. Vienai personai aizgādnis ir radinieks, divas personas radniecība ar aizgādni nesaista.
2019. gadā iecelti divi aizgādņi diviem mantojumiem; lemti jautājumi par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīgai personai, dalīt šo mantojumu un daļu mantojuma pārdot.
Pārējās lietas
2020. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus jautājumos par atļauju nepilngadīgās personas īpašumā reģistrēt uzņēmuma juridisko adresi. Bāriņtiesa lēmusi par atļauju nepilngadīgai
personai šķērsot valsts robežu un ciemoties viesģimenē ārzemēs.
Bāriņtiesa sagatavo un iesniedz pieprasījumus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai un izsniedz šīs apliecības bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Preventīvais darbs un sadarbība
Bāriņtiesa sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, psiholoģēm Indru Diču un Anitu Prodnieci, ar mūzikas terapeiti Keitiju Džeinu Rotu,
ģimenes atbalsta centru “Zīļuks,” Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru “Smiltene”,
tiesām, policiju, probācijas dienestu, kā arī ar citu novadu bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm konkrētu gadījumu un situācijas risināšanas laikā. Sadarbība notiek arī ar prokuratūru, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru,
uzturlīdzekļu garantijas fondu un citām institūcijām.
2019. gadā sadarbība ar Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru “Smiltene” rezultējās ar
to, ka atbalsta centrs novadā uzsāka aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu atbalsta grupas
vadīšanu, kas ir labs atbalsts ārpusģimenes aprūpes veicējiem.
Pārskata gadā bāriņtiesa piedalījusies divās tiesas sēdēs par rīcībspējas ierobežošanu un
aizgādnības nodibināšanu.
Bāriņtiesa kopā ar sociālo dienestu, izglītības iestādēm darbojas bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupā novadā.
Notariālās darbības
Likumdevējs bāriņtiesai deleģējis apliecinājumu izdarīšanu un citu uzdevumu pildīšanu
saskaņā ar Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteikto. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā
arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.
Būtiski ir tas, ka bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam
apliecinājumam.
2019. gadā bāriņtiesa veikusi 245 notariālos apliecinājumus, tajā skaitā: 1) sastādītas
un apliecinātas 41 pilnvara; 2) apliecinātas 22 pilnvaras; 3) sastādīts 101 nostiprinājuma
lūgums un apliecināti paraksti uz tiem; 4) apliecināti 19 paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem; 5) sastādīti un apliecināti 23 līgumi; 6) sastādīti seši testamenti, kā arī veiktas citas
darbības un apliecinājumi (notariāli apliecinātas kopijas, sastādīts mantojuma inventāra
saraksts, izsniegtas apliecības par paziņojumu).
Apmeklētāji. Dokumentu aprite
Bāriņtiesa novada iedzīvotājiem sniedz palīdzību un konsultē jautājumos, kas saistīti ar
bērnu tiesību ievērošanu, ar aizgādības tiesību realizēšanu, vecāku savstarpējo domstarpību gadījumos, jautājumos par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu, mantošanas jautājumos, bāriņtiesas kompetencē veicamo apliecinājumu veikšanā, kā arī citos jautājumos.
Pārskata gada laikā bāriņtiesā saņemti 138 iesniegumi un citi dokumenti; sagatavoti un
izsūtīti 174 pieprasījumi un atbildes uz saņemtajiem dokumentiem.
Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un Audžuģimeņu informācijas sistēmā.
Bāriņtiesā izveidota iekšējā lietu kontroles sistēma. Lietas tiek pārbaudīta vienu reizi
gadā, kas dod iespēju konstatēt un novērst nepilnības.
Arhīvs
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Bāriņtiesas lietu atbilstību nomenklatūras prasībām pārbauda Cēsu zonālais valsts arhīvs.
Pārskatu sagatavoja Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. aprīlis

Izmaiņas dzimtsarakstu
nodaļas darbā saistībā ar valstī
izsludināto ārkārtas stāvokli
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 29. marta rīkojumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12.
marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, tajā skaitā kāzu
svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus, taču civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām,
kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, šobrīd nav aizliegta un var notikt.
Laulības kā juridiska fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā
vai baznīcā ir iespējama tikai gadījumos, kad dzimtsarakstu
nodaļa vai baznīca var nodrošināt personu savstarpējo divu
metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās
(fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Tātad ir atļautas laulības tikai kā juridiska fakta reģistrācija
dzimtsarakstu nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi
(tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties
vairākiem cilvēkiem vienkopus).
Tāpat dzimtsarakstu nodaļa norāda, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam (pasei vai
personas apliecībai) ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā.
Līdz ar to gadījumos, kad personu apliecinošajam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, kā arī gadījumos, kad
personu apliecinošs dokuments ir palicis nederīgs (piemēram,
personai mainīts vārds vai uzvārds ar Dzimtsarakstu departamenta lēmumu; personai noslēdzot laulību, mainīts uzvārds),
persona šo dokumentu ārkārtējās situācijas laikā var turpināt
izmantot. Norādām, ka ārkārtējās situācijas laikā šādi personu
apliecinošie dokumenti ir izmantojami personas identificēšanai arī gadījumos, kad persona ierodas dzimtsarakstu nodaļā
un vēlas, piemēram, reģistrēt bērna dzimšanas faktu.
Savukārt ārzemnieki, kuru likumīgās uzturēšanās termiņš
beidzies pēc 2020. gada 13. marta, var turpināt uzturēties un
strādāt (ja uzturēšanās atļauja vai vīza izdota šādam mērķim)
Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas laikā. Tomēr minētās
normas neparedz izņēmumus attiecībā uz laulības noslēgšanu.
Ja personai ir beidzies likumīgās uzturēšanās termiņš Latvijas
Republikā, tai nav tiesību noslēgt laulību Latvijas Republikā.
Civillikuma 41. pants nosaka, ka laulību noslēdz ne agrāk
kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu
iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un to, ka, iespējams,
būs vērojama personu interese noslēgt laulību vēlāk nekā sešu
mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ir
iespējami izņēmumi attiecībā uz laulību noslēgšanas termiņu
pēc iesnieguma iesniegšanas.
Gadījumos, kad abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību,
ir Latvijas Republikas valstspiederīgie, Iedzīvotāju reģistrā ir
pieejama visa nepieciešamā informācija laulības noslēgšanai,
un personām nav jāpieprasa nekādi papildu dokumenti no ārvalstīm, ir iespējams pagarināt laulības noslēgšanas termiņu.
Šādos gadījumos laulība jānoslēdz gada laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Šādās situācijās personām ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā
iesniegums, kurā izteikts lūgums pārcelt laulības noslēgšanas
termiņu, kurš pievienojams sākotnējam iesniegumam par laulības noslēgšanu.
Gadījumos, kad vismaz viena personām, kura vēlas noslēgt
laulību, ir ārzemnieks vai arī abi ir ārzemnieki, laulības noslēgšanas termiņu nepagarina. Šādi ierobežojumi attiecībā uz
ārzemniekiem attiecināmi, jo ārzemniekiem, iesniedzot iesniegumu laulības noslēgšanai, ir papildus jāiesniedz arī citi
dokumenti, lai pārliecinātos, ka personai nav šķēršļu noslēgt
laulību Latvijā, kā arī nodrošinātu to, ka iesniegtajiem dokumentiem nav beidzies derīguma termiņš.
Neskaidrību gadījumā lūgums jautājumus uzdot, rakstot uz
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas elektroniskā pasta adresi:
dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv
Baiba Bukovska,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Šī brīža aktuālā informācija sociālajā dienestā
Valstī izsludinātā ārkārtas situācija strauji maina dažādas
likuma normas, līdz ar to mainām darba virzienus, vairāk
akcentējot darbu uz krīzes seku mazināšanu.
Sociālais dienests ārkārtas situācijas laikā strādā citādā režīmā. Klientus apkalpojam attālināti - sazināmies pa telefonu - 29173691, iesniegumus pieņemam pa e-pastu: sociālais.
dienests@ergli.lv.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statuss tiek pagarināts automātiski uz vienu mēnesi, pašam klientam ir telefoniski jāpaziņo dienestam par izziņas termiņa beigām.
Kā zināms, skolēni šajā laikā dzīvo mājās un mācās attālināti. Ja līdz šim bērni siltas pusdienas paēda skolā, tad
tagad vecākiem pašiem ar to jātiek galā līdz ārkārtas situācijas beigām. Ērgļu novada pašvaldība pusdienas apmaksāja visiem Ērgļu vidusskolas skolēniem. Diemžēl Izglītības
ministrija ir lēmusi daļēji apmaksāt pusdienas tikai 1. - 4.
klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldība ar domes ārkārtas sēdes lēmumu
nolēma ēdināt skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm (pārtikas paku veidā) no 1. līdz 9. klasei. Katram bērnam ir paredzēta viena pārtikas paka darba
dienā. Piegāde notiks divas reizes nedēļā - pirmdienās un
trešdienās. Pārtikas pakas ar lielu rūpību gatavo Ērgļu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”. Paldies

viņiem par lielo darbu! Ērgļu vidusskola ir uzņēmusies rūpes
par paciņu piegādi līdz bērnu dzīvesvietām.
Vēl viena būtiska izmaiņa - ir noteikts krīzes pabalsts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ārkārtas situācijas COVID - 19 dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe, obligātā izglītība. Katram, kurš raksta iesniegumu šī
pabalsta saņemšanai, ir jāpaskaidro, kas tieši mainījies ģimenes ienākumos ārkārtas situācijas dēļ. Tas ir paša iesnieguma sniedzēja vai ģimenes locekļa zaudēts darbs sakarā ar
iestādes štatu samazināšanu vai algas samazināšana darba
laika saīsināšanas dēļ, vai ir saslimšana ar COVID - 19. Var
būt arī citi iemesli. Bet tas vairs nav krīzes pabalsts, tā ir cita
veida palīdzības pieprasīšana un sniegšana. Atsauce iesniegumā uz to, ka jābaro bērni, nebūtu īsti ārkārtas situācijas
sekas. Skolēnu vasaras brīvlaiks trīs mēnešu garumā pastāv
katru gadu, un vecāki savu bērnu ēdināšanu nodrošina katru
dienu.
Pārējā sociālās palīdzības pieprasīšana un dažādu citu jautājumu risināšana notiek parastajā kārtībā, tikai atceramies
- vispirms sazināmies pa telefonu!
Māra Briede,
Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Šajā neierastajā laikā un darba režīmā informējam, ka
laikā no 2020. gada 17. marta
līdz 2020. gada 12. maijam
(vai līdz ārkārtējās situācijas valstī atcelšanai)
Ērgļu bibliotēkā bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
(bibliotēkas darba laikā) notiek tikai attālināti, tas ir:
• lasītājs var saņemt attālināti pieejamos un interesējošos
informācijas, konsultatīvos un uzziņu pakalpojumus;
• grāmatu, periodikas izdevumi tiks pagarināti;
• lasītājiem attālināti ir pieejamas bibliotēkas abonētās
datu bāzes:
aLetonika.lv - latviska uzziņu un tulkošanas sistēma
internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu
un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un
apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā;
aEncyclopædia Britannica Library Edition - universāla
daudznozaru enciklopēdisko publikāciju datu bāze bibliotēkām, kurā apkopota informācija visām vecuma grupām
(bērniem, studentiem un pieaugušajiem), līdz ar to tā noderēs gan mācību, gan studiju, gan arī darba procesā, ļaujot
gūt informāciju dažādās zinātņu nozarēs.
(Lai izmantotu iepriekš minētās datu bāzes, ir nepieciešami
attālinātās piekļuves dati.)
aiespējams attālināti izmantot filmu portālu www.filmas.
lv (Nacionālā kino centra un Kultūras informācijas sistēmu
centra kopīgi veidotajā portālā);
• iespējams kopā ar bērniem skatīties un klausīties digitālā resursa http://www.pasakas.net/ piedāvājumu;
• lasīt e-grāmatas latviešu valodā 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv (nepieciešami autorizācijas dati);
alai saņemtu autorizācijas datus, zvanīt uz bibliotēkas
tālruni vai rakstīt uz bibliotēkas e-pastu, norādot lasītāja
kartes numuru (LKN) vai personas kodu (lasītāja identificēšanai);
• jaunu lasītāju reģistrēšana (vairāk info, sazinoties ar
Ērgļu bibliotēkas bibliotekārēm).
Kontaktinformācija attālināto uzziņu un informācijas, attālināto autorizācijas datu un piekļuves datu iegūšanai:
Ērgļu bibliotēkas e-pasta adreses:
erglbiblio@tvnet.lv vai erglu.biblioteka@gmail.com
tālr. nr. - 64871430, 26183994
Lai veselība!

Labdien, cienījamie
Ērgļu novada iedzīvotāji!
Ir sācies pavasaris. Biežāk mūs iepriecina saulīte un siltums. Un šajā vīrusa laikā mums ir iespēja vairāk būt kopā ar
savām ģimenēm un bērniem. Lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus, būsim atbildīgi - ievērosim 2 metru distanci, mazgāsim
rokas un PALIKSIM MĀJĀS!!! Ja kādam ir nepieciešama
saruna (attālināta šajā laikposmā), var zvanīt 25602769 vai
rakstīt: anitaprodniece@inbox.lv.
Domāsim gaišas domas, ievērosim drošības pasākumus un
būsim laimīgi, veseli un dzīvi! Mums izdosies! Uzticos sev
un Tev!
Anita Prodniece, psiholoģe Ērgļu novadā

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. aprīlis

aKamēr darbs ar lasītājiem notiek attālināti, tikmēr bibliotēkā notiek cītīgs darbs ar krājumu - tā kārtošana, šķirošana, labošana. Attīrām krājumu un plauktus no novecojušiem, nolietotiem izdevumiem un putekļu kārtiņām. Katru
izdevumu pārbaudām, vai tas atrodas pareizajā vietā…
Ceram, ka jau pavisam drīz atkal tiksimies ar saviem
lasītājiem klātienē.
Informāciju sagatavoja Ērgļu bibliotēkas vadītāja
Kaiva Bukovska
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Pašvadības prasmes attālinātās mācīšanās
procesā Ērgļu vidusskolā
Pagājušas trīs nedēļas, kopš Latvijas skolas, ģimenes saskārušās ar jaunu izaicinājumu mācīšanās attālināti. Šis laiks visiem mums ir bijis satraukumu un pārdzīvojumu pilns.
7. aprīlī notika jau otrā Ērgļu vidusskolas skolotāju sanāksme attālināti, izmantojot konferences rīku zoom. Klašu audzinātāji bija apkopojuši ziņas par darba veidiem, izaicinājumiem, plānošanu, skolēnu domas par attālinātās mācīšanās plusiem un mīnusiem.

7. klases plānotājs.

3. klases saziņa.

Pamatskolas klašu skolēnu vērtējums
+ Varu visu izdarīt un būt brīvs, nav agri jāmostas, īsāks laiks mācībām - tām vidēji veltu
trīs stundas dienā, mācos vielu apgūt patstāvīgi, var izdomāt savu grafiku, var paņemt pārtraukumu, kad pats grib, var pildīt darbus, kādā secībā vien vēlies, neviens netraucē, nav
skaļuma kā skolā, strādājot var klausīties mūziku, nav jānes soma, varu izmantot mācībām
datoru, iemācījos strādāt ar tehnoloģijām, ir vairāki avoti, kur ņemt informāciju, iemācījos
būt patstāvīgs, patīk izmantot televīzijas stundas “Tava klase”, varu skolotājiem lūgt palīdzību telefoniski, e-klasē vai WhatsApp, var sazvanīties ar draugiem, kamēr mācies, varu
lūgt palīdzību vecākiem. Kad es neeju uz skolu, man tik agri nav jāceļas, apgūstu informācijas meklēšanu e-vidē, kontroldarbus var pabeigt daudz ātrāk, vieglāk dabūt labākas atzīmes,
brīvo laiku pavadi, kā gribi, brīvo laiku pavadu ar ģimeni, attīsta sadarbošanās prasmes ar
vecākiem un skolotājiem.
- Ja kaut ko nesaprotu, nevaru pajautāt skolotājam vai klasesbiedriem, daudz ko nesaprotu, daudz jāstrādā pie datora un telefonā, sāp acis no slodzes, divreiz vairāk mājas darbu,
dažreiz ir daudz stresa, neprotu saplānot savu darbu, jāmācās, grūti piespiest sevi mācīties
un negribas, grūti atrast laiku mācībām, nevar spēlēt ar draugiem basketbolu un citas spēles
ārā, nevar piedalīties pulciņos, ļoti daudz darbu, gandrīz visu laiku pavadi iekšā, brīžiem
neiet internets vai uzkaras e-klase, maz fizisku aktivitāšu mājās, skolā ar klasesbiedriem
bija interesantāk mācīties, ir garlaicīgi, gribētu satikt savas draudzenes, gribu iet uz mākslas
skolu un vispār es gribu uz skolu.

Evelīna Zariņa
4. klases plānotājs.

6. klase mācās daudzveidīgi.
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Paula Simona Spaile

Savukārt vidusskolēni iesaka, kā labāk
nodot ziņu par apgūstamo vielu.
Pamatā skatāmies e-klases dienasgrāmatu.
Ja skolotājs uzdod darbu e- klases pastā, lai
dienasgrāmatā ieraksta atgādinājumu; vēlamies elastīgākus darbu izpildes termiņus;
esiet saprotošāki, jo mācāmies paši; mazāk
citu priekšmetu darbus, ja ir ieskaites kādā
priekšmetā.
Arī skolotāji mācās
Lai varētu veiksmīgi sadarboties, arī skolotāji mācās, mēģina atrast veidus, kā skolēniem daudzveidīgot apgūstamo vielu,
sazināmies skolotāju grupās gan ar skolas
kolēģiem, gan ar citu skolu skolotājiem, noskaidrojot dažādu rīku izmantošanas iespējas.
Mēs, skolotāji, esam ļoti pateicīgi vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus jaunajā mācīšanās veidā. Saprotam, ka vecākiem tas ir
tikpat liels izaicinājums, jaunu zināšanu apgūšanas laiks kā skolēniem un skolotājiem.
Priecājamies un arī turpmāk gaidām, vecāki,
jūsu zvanus par kādām neskaidrībām, par
kurām bērni kautrējas jautāt.
Skolēnu un skolotāju
atziņas apkopoja Indra Rone

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. aprīlis

Jumurdas bibliotēkā darbs neapstājas

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ieviesusi izmaiņas arī bibliotēkas darbā. Darba dienas tagad jāpavada bez apmeklētāju klātbūtnes ieviesto ierobežojumu dēļ. Bet bibliotēkā
darbu nekad netrūkst. Pašlaik tiek strādāts pie grāmatu krājuma kārtošanas, atlasītas un
norakstītas nolietotās, saturā novecojušās grāmatas, pārskatīti norakstāmo žurnālu eksemplāri un atlasīti materiāli, lai papildinātu tematisko un novadpētniecības materiālu mapes.
Tāpat tiek meklēti novadpētniecības materiāli LNB digitālajās kolekcijās un datu bāzēs.
Un nav tā, ka lasītāji netiek pie grāmatām. Piezvanot vai sūtot ziņu e- pastā vai citādā
veidā, grāmatu sūtījums tiek sagatavots, iesaiņots un nogādāts līdz lasītāja mājas durvīm.
Atpakaļ saņemtās grāmatas, ievērojot visus drošības pasākumus, tiek ievietotas “karantīnā“ uz divām nedēļām slēgtā kastē un netiks izsniegtas. Gribu nomierināt lasītājus, ka
paņemto grāmatu lasīšanas laiks tiks pagarināts automātiski līdz laikam, kad droši varēs
apmeklēt bibliotēku. Jāsaka, ka Jumurdas ļaudis ir apzinīgi un saprotoši, viņi ievēro noteiktās prasības, nekurn, bet uzmundrina cits citu.
Bet, pirms vēl sākās stingri noteiktie sociālās distancēšanās noteikumi, bibliotēkā notika
radošā darbnīca (piesardzības pasākumi tika ievēroti). Dekupāžas nodarbību vadīja Daira
Pleša, kura šo radošās izpausmes veidu apguvusi pašmācības ceļā un galvenokārt savos
darbos izmanto materiālus no būvniecības veikala. Dekorētas tika stikla pudeles un burciņas. Lai gan daži interesenti piesardzības dēļ pēdējā brīdī pārdomāja piedalīties, astoņi
dalībnieki divas stundas veidoja katrs savu (daži pat paspēja divus) pavasarīgu, košu
darbiņu.
Tagad jāgaida, kad uzvarēsim vīrusu, tad darbi atkal ieies parastajās sliedēs… Un tad ar
jaunām, radošām idejām kopīgi darbosimies tālāk.
Vēl gribētu uzrunāt visus iedzīvotājus, ne tikai jumurdiešus - tā kā tagad esam spiesti
vairāk laika pavadīt mājās un pavasaros katrā mājā notiek “lielā pavasara tīrīšana”, ir
lūgums - pārcilājot kastes, pāršķirojot papīru kaudzes, kārtojot plauktus, pievērsiet uzmanību visam, kas saistīts ar vēsturi, novadpētniecību - raksti, fotogrāfijas, diplomi, bukleti
utt. Nolieciet šos materiālus maliņā un sazinieties ar bibliotekāriem, viņi zinās, kas noderēs un ko ar to visu darīt.
Gaidām siltu laiku, domājam gaišas domas, lietojam vitamīnus, staigājam svaigā gaisā
(ievērojot distanci). Un tad jau drīz tiksimies klātienē.
Visiem labu veselību!
Sarmīte Jumurdas bibliotēkā,
tel. 28741487
e-pasts: jumurdas_bibliotēkas@inbox.lv

Teātra dienas bērnudārzā „Pienenīte”

Šogad pavasara atnākšanu nolēmām ieskandināt ar bērnu iestudētajām izrādēm. Kas par
rosību, kas par pozitīvām emocījām un gatavošanās prieku! Mēģinājumi, afišas, biļetes, tērpu
darināšana un lielās dekorācijas- viss notika!
Atklāt šo skaisto teātru maratonu uzticēja pašiem mazākajiem aktieriem no „Lāsītēm”. Viss
notika „pa īstam”! Skatītājiem vajadzēja iegādājas ieejas biļetes, maksa par tām, protams,
gardie burkāni. Kāpēc „protams” ? Mēs iestudējām “Zaķīšu pirtiņu” un uz skatuves kāpām
kā viena liela un draudzīga zaķu saime. Arī mēnestiņš čigāniņš lūkojās caur eglēm un rotaļājās
ar sunīti strupausīti. Zaķu tēvs ar zaķu māti nomazgāja savus bērniņus un ieaijāja saldā dienas
miedziņā. Iestudējuma beigās skanēja pateicīgo skatītāju skaļie aplausi mazajiem aktieriem.
Tā mēs piedzīvojām savu pirmizrādi. Bet, lai prieks un gandarījums būtu lielāks, uz lielā
ekrāna noskatījāmies arī animācijas filmu „Zaķīšu pirtiņa”. Mums šī diena izvērsās par īstiem
svētkiem!
Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī pārējiem bērniņiem savas izrādes bija jāpārceļ. Ļoti ceram,
ka vēl redzēsim visu grupiņu iestudējumus.
Lai mums visiem veselība!
Rita Dudko, pirmsskolas skolotāja

Par krīzes situāciju Ērgļu slimnīcā
Ņemot vērā esošo krīzes situāciju, informēju, ka:
1. pārtraukti sekundārās aprūpes pakalpojumi - rentgenoloģiskie izmeklējumi, elektrokardiogrammas, ķirurga, neirologa un ginekologa izbraukuma pieņemšanas;
2. ģimenes ārsta apmeklējumi iespējami tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lūdzu izvērtēt
nepieciešamību tiešām ierasties klātienē.
Visus medicīniskās aprūpes jautājumus lūdzu skaidrot pie saviem ģimenes ārstiem
attālināti.
3. sociālās aprūpes nodaļā joprojām karantīna, tātad pārtraukti jebkuri apmeklējumi;
4. ja nepieciešama palīdzība citās ārstniecības iestādēs, piemēram, Madonas slimnīcā ar
norādi Cito! vai Akūti!, pieņemšanas notiek, un jums atkal var palīdzēt ģimenes ārsts,
izrakstot nosūtījumu un iepriekš sazinoties ar pakalpjuma sniedzēju.
Lūdzu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, ierodoties ārstniecības iestādē!
Aina Braķe, Ērgļu slimnīcas valdes locekle

”Paliec mājās!”

Pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā
Sausnējas bibliotēkā
Šis laiks korekcijas ieviesis arī bibliotēkas darbā. Kopš 24. marta Sausnējas bibliotēka
klātienes apmeklējumiem slēgta. Tas nozīmē, ka grāmatas un žurnālus var saņemt, bet
tikai iepriekš sazinoties pa tālruni 26242405 vai e-pastu sausnejasb-ka@inbox.lv.
Vēl jāņem vērā, ka atnestās grāmatas un žurnāli tiek novietoti karantīnā vismaz uz 10
dienām. Tikai tad tos varēs izsniegt nākamajam lasītājam.
Neuztraucieties arī par to, ja grāmatas nav atnestas atpakaļ laikus, to lasīšanas laiks tiks
automātiski pagarināts.
Aicinu lasīt grāmatas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv. Lai to izmantotu, nepieciešami autorizācijas dati, arī tos var iegūt, sazinoties pa tālruni vai e-pastu.
Ko daru, kad lasītāju nav? Marta sākumā bibliotēka ieguva vēl vienu telpu un četrus jaunus
plauktus. Pārbīdu mēbeles, cītīgi pārskatu un
kārtoju krājumu. Notiek atlasītās literatūras norakstīšana.
Šāds darba ritms turpināsies līdz 12. maijam,
to nosaka Ministru kabinets. Sekosim valdības
lēmumiem, ievērosim visas prasības un cerēsim,
ka šī nelaime, ko sauc par slimību, mums paies
garām un prom. Stipru mums visiem veselību!
Inga Grote
Sausnējas bibliotēkā
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Kopš Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem
iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kam ir
hroniskas saslimšanas. Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu var izrādīties īpaši
bīstams. Tikpat kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti
nepieciešams uzturēties 14 dienu pašizolācijā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts.
Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, izveidots brīvprātīgo tīkls #paliecmājās, kas bez maksas piedāvā
brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un sadzīves preču sagādē, kā arī mājdzīvnieku
izvešanā pastaigās un emocionālā atbalsta sniegšanā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var
jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu: www.paliec-majas.lv. Tāpat arī kaimiņi, aprūpētāji un sociālie darbinieki ir aicināti mudināt līdzcilvēkus zvanīt un
pieteikt palīdzību.
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina pieteikties
brīvprātīgos, kas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi, un citu ikdienas vajadzību apmierināšanu, piesakot savu dalību kustības mājaslapā: www.paliec-majas.lv vai
Facebook grupā. Pieteikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam
nav konstatēts Covid-19 un kas pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis
kontaktā ar iespējamu Covid-19 slimnieku.
Par kustību #paliecmājās:
#paliecmājās ir valsts, pašvaldību un Latvijas uzņēmumu atbalstīts projekts, kas darbojas
sabiedrības labā. Tāpēc preču piegāde ir bez maksas, un par samaksu par precēm individuāli jāvienojas ar brīvprātīgo, kas sniedz palīdzību.
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Informācija medijiem

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un
jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus
gadījumos, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai
ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta
bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie
speciālista!
Jau vēstīts, ka, pamatojoties uz veselības ministres Ilzes Viņķeles 25. marta rīkojumu, valstī
līdz ārkārtējās situācijas beigām ir daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts,
gan privātajās ārstniecības iestādēs un turpmāk nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā
palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, tādējādi neierobežojot pacienta iespējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu sāpju gadījumā. Tāpat netiek atceltas onkoloģiskās, dzīvību
glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, “zaļā koridora” pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes
un citi pacienti. Ārstniecības iestādei izvērtējot, iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas
attālināti.
Iedzīvotāji tiek aicināti, pirms došanās saņemt veselības aprūpes pakalpojumu, sazināties ar
ārstniecības iestādi par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Zvanot vai sūtot e-pastu, jānorāda
nepieciešamais pakalpojums, pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai e-veselības portālā)
un jāinformē par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems
lēmumu, vai sniegt pakalpojumu klātienē vai nodrošināt attālinātu konsultāciju, vai pakalpojuma saņemšanu atlikt uz vēlāku laiku.
Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi
izvairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.
Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas situācijas laikā
pieejama vietnē: www.rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR” norādīti ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu saņemšanu ārkārtas situācijas laikā, savukārt
ar apzīmējumu “NAV” - ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas savu darbību uz ārkārtējās
situācijas laiku ir pārtraukuši.
Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses kontroles centra norādījumus.
Informāciju sagatavoja Ginta Ozoliņa, Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece, tālr. - 24919056

Pieteikšanās platību maksājumiem
2020. gadā
Ar 8. aprīli sākās pieteikšanās 2020. gada platību maksājumiem, kā arī iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
(ADE). Šogad, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, kad
stingri jāievēro visi piesardzības noteikumi, nepieņemšu nevienu klientu bez iepriekšēja pieraksta. Lūgums būt atsaucīgiem un saprotošiem, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi. LAD
klientu pieņemšana uz platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu Ērgļu novadā obligāti jāveic telefoniski, lai precizētu tikšanās datumu un laiku. Vienoto iesniegumu platībmaksājumu saņemšanai konsultācijas un aizpildīšanu sākšu no 21. aprīļa. Otrdienās
pieņemšu Sausnējas pagasta pārvaldes ēkā, piektdienās Jumurdas pagasta pārvaldes
ēkā, Ērgļu pagasta klientus pieņemšu trešdienās novada pašvaldības telpās, vienojoties
telefoniski par pieņemšanas laiku.
Arī lauku atbalsta dienesta darbinieki pārtraukuši klientu apkalpošanu klātienē. Nepieciešamo informāciju var iegūt, sazinoties telefoniski vai rakstot elektroniski. Lai pakalpojumus
padarītu pieejamākus, dienests ir paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai
veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā: www.latvija, autentificējoties ar
internetbankas pieejām. Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī
parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv. Konsultācijas
par neskaidriem jautājumiem var saņemt attālināti, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni
- 67095000.
Lai visiem kopā mums izdodas! Uz sadarbību!
D. Suščenko, Ērgļu novada lauku attīstības konsultante, mob. tālrunis - 26117524

Jauna kompensējamo zāļu
izrakstīšanas kārtība
1. aprīlī spēkā stājusies
jaunā kompensējamo zāļu
izrakstīšanas kārtība. Tā
paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu receptē norādīs zāļu aktīvo vielu,
nevis zāļu nosaukumu.
Savukārt aptiekā no vienādas iedarbības zālēm
pacientam tiek izsniegtas
tās zāles, kurām ir zemākā maksa.
Jaunās kārtības mērķis ir
pārņemt līdzīgu praksi kā
citās ES valstīs, kā arī novērst esošo situāciju, kad
pacienti ik gadu pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, jo
nopērk dārgākas zāles, lai
gan ir zemākas cenas zāles
ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību, kas ir tikpat kvalitatīvas un drošas. Turklāt Latvijas pāreju uz šo jauno kārtību atzinīgi novērtē arī Pasaules Veselības organizācija un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).
Zāļu valsts aģentūra informē ka, lai mazinātu gadījumus, kad izrakstītās zāles nevar iegādāties, ir izveidota informācijas sistēma, kurā katru dienu apkopos informāciju par katru
zāļu iepakojumu, kas ir atrodams zāļu lieltirgotavās Latvijā. Jau šobrīd šī informācija strādā
un ikvienam ir atrodama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Zāļu
reģistrs”. Tām zāļu lieltirgotavām, kuras izplata kompensējamās zāles, ir pienākums sniegt
Aģentūrai katru dienu informāciju par to krājumos esošo visu zāļu pieejamību un daudzumu.
Tas nozīmē, ka tiks nodrošināta operatīva informācija par zāļu faktisko pieejamību
Zāļu reģistrā, tādējādi gan ārsti, gan farmaceiti būs informēti par aktuālo stāvokli zāļu
lieltirgotavās. Turklāt no š.g. 1. jūlija būs pieejama informācija arī par pārējo lieltirgotavu,
kas neizplata kompensējamās zāles, visu zāļu krājumiem. Lai gan tas neatrisinās zāļu piegādes pārtraukumus, mērķis ir mazināt gadījumus, kad pacientam tiek izrakstītas konkrētas
zāles, kas zāļu lieltirgotavā nav pieejamas. Tāpat risinājums mazinās slodzi farmaceitiem,
meklējot lieltirgotavas, kur zāles var sagādāt.
Nacionālā veselības dienesta (NVD) aprēķini liecina, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana
valsts kompensējamo zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi ierasta prakse daudziem ārstiem
arī Latvijā. Tāpat dati apliecina, ka lielākā daļa pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās
kompensējamo zāļu sarakstā esošās references zāles, arī turpmāk varēs lietot sev ierasto
medikamentu. NVD ir izvērtējis, ka vairāk nekā 85% gadījumu references medikamenti
kompensējamo zāļu sarakstā nav mainījušies.
Jau šobrīd trīs no četriem patērētajiem zāļu iepakojumiem Latvijā ir patentbrīvās jeb ģenēriskās zāles. Svarīgi minēt, ka patentbrīvās zāles drīkst reģistrēt tikai tad, kad oriģinālām
(patentētajām) zālēm ir beidzies ražotāja pieteiktais datu aizsardzības darbības laiks, kas ir
ne mazāk kā 10 gadi. Līdz ar to šīs zāles pacienti ir lietojuši jau vismaz šādu laika periodu.
Fakti:
• Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, no 1. aprīļa ārsts kompensējamo zāļu receptē norāda
tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu, nevis zāļu nosaukumu. No zālēm ar vienādu aktīvo
vielu un iedarbību pacientam aptiekā izsniegs zāles par zemāko maksu.
aAktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un
citas īpašības.
a Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi,
izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
• Valsts maksā par zālēm (kompensē) ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību, kurām ir zemākā
cena.
• Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts pēc 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptē norāda un
valsts pacientam kompensē arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
• Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti.
• Ja pacients izvēlēsies nelietot valsts kompensējamās zāles, tad par zālēm būs jāmaksā
pašam pilna cena.
• Jāņem vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamām zālēm
vairs nevarēs.
• Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti tīmekļa vietnē: www.esparveselibu.lv - https://esparveselibu.lv/kampana/zini-un-neparmaksa
Informāciju sagatavojusi Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļa

PIEMINAM MIRUŠOS:
Velta Dzenīte mirusi 100. mūža gadā;
Ilga Vaivade mirusi 86. mūža gadā;
Guntis Rasa miris 49. mūža gadā;
Jānis Šlapiņš miris 82. 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.
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