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Domas un darbi Jeriem (Rūjienas novads) 

2014. gada 1. aprīlis, plkst. 15:00, 

Jeru pamatskolā 

 
Labās lietas: 

 Sakopta, skaista skola 

 Kā pagastā izturas pret daudzbērnu ģimenēm 

 Daudz un daudzpusīgu vidējo lauku saimniecību 

 Attīstība, kooperācija 

 Cilvēki, kas uztur Staklīšu dīķi 

 Aitu dienas (Z/s “Klimpas”) 

 Ģimeņu bērni – gudri, pārstāv labi valsti 

 Sakopta vide 

 Skaista iebraucamā aleja 

 Regulāri šķūrē ceļus 

 Atsaucīgi darbinieki pārvaldē 

 Daudz kokapstrādes uzņēmumu 

 Sporta laukums un cilvēki, kas tur sporto 

 Saules baterijas uz skolas jumta 

 Dabas taka “Celmi” gar Oļas upi 

 Seniorus atbalsta pašvaldība 

 Aktīvi bērni 

 Pie skolas krūmu un koku parks (svešzemju) 

 Visos gadalaikos glīts ciems 

 Jaunais parks ciematā iztīrīts 

 Saglabātas kultūrvēstures vērtības (Endzeles muiža, oleri) 

 Daudz sakoptu lauku sētu 

 Ir vairāki tūrisma objekti – šinšillas, ķirbji, aitas, maizes kalte 

 Skolā stabils skolēnu skaits 

 Savs karogs, ģerbonis 

 Paipusa muiža – vieta pasākumiem 

 Ir gana daudz cilvēku 

 Lielākais, bagātākais pagasts novadā 

 Dabas objekti 

 Skolas himna 
 

http://www.teterevufonds.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/


Valmieras novada fonds 

 2 

Izaicinājumi: 

 Nav baznīcas, 

 Autoceļu stāvoklis – arī pie viensētām. Ziemā ilgi jāgaida šķūrēšana 

 Ceļa posms pie Staklīšu dīķa 

 Gājēju celiņš uz autobusa pieturu 

 Velo un gājēju celiņš “Endzele – Rūjiena” 

 Apgaismojums – pieturās, pie mājām, celiņš 

 Skolā vajag lielāku sporta zāli 

 Darbavietas jauniešiem pēc augstskolas 

 Satiksmes drošība galvenajā alejā 

 Atbalsts naturālām saimniecībām, citiem jauniem uzņēmējiem 

 Ciema teritoriālais plānojums 

 Jaunā “Mežaparka” liktenis (kopšana) 

 Slidotavas vieta 

 Bijusī pļava – Gaiļa Kārļa aploks 

 Bijušais sakņu dārzs 

 Ziemas dārzs pie skolas 

 Soliņi ciemā pie ielas 

 Nav piemērotas vietas pasākumiem saieta nams mežniecībā – vieta nodarbībām, 
atraktīvs līderis, pašdarbība 

 Sporta laukumā skrejceļa segums 

 Pusbūvēts grausts centrā 

 Naktsmītnes viesiem 

 Iegruvušais mūris pie muižas 

 Alejā ir bojāti koki 

 Nav bankomāta 

 Kultūras dzīves organizēšana 

 Cilvēku aktivitāte ziemā, gaida individuāla uzaicinājumu
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Risinājumi, to iespējamība un efektivitāte 
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Lūgt pašvaldības 
attīstības nodaļas 
palīdzību izveidot 
projektu par celiņu 

izveidi 

Jaunā 
“Mežaparka” 
izveidei – pašu 
ciemata 

iedzīvotāju 
talkas!!! Kā 
vadītājs pats 

Kalniņš! 

Iedzīvotāju iesniegums 

domei. 
1. Novada domes 

lēmums par “Saieta 
nama” esošā projekta 

aktualizēšanu. 
2. Projekta vadītājs 
3. Atrast finansējumu 

(iepirkums) 

4. Projekta realizēšana 
5. Esošo iedzīvotāju 

izvietošana 

Paši saimnieki 
iesaistās ceļu 
kopšanā ar 
pašvaldību 

palīdzību un 
koordinēšanu, 
transportu, ceļa 

darbus 

Savs kultūras 
organizators Saieta 

nama iedzīvināšanai 

Esošais mežniecības 

mājas projekts ir 
jāpārtaisa. 
Finansējums. 
Pašreizējo 6 ģimeņu 

pārvietošana. 
Remonts. Pārbūve. 
Iesaistīti vietējie 

uzņēmēji 

Velo celiņu 
veidošanā iesaistīt 
blakus esošās 

mājas saimniekus 
(uzturēšanā). 
Pārvaldība – 
koordinē 

Kultūras darba 

organizators 
(pulciņu vadītājs, 
dienas centra 

vadītājs vispusīgi) 

Pašdarbības kolektīvi 

Soliņa izgatavošana 

celiņa malā. Piesaistīti 

uzņēmēji 

Rakstīt deputātiem 
lūgumu par 
apgaismojumu 

ciemata teritorijā 

Lampa pie “Atvases” 
mājas – jāuzrunā 

elektriķi. Cilvēku 
aptauja. Konkurss 
par 
eletroapgaismojuma 

papildināšanu 

Ierosināt pašvaldībai 

mainīt noteikumus 
ceļu uzturēšanā. Rast 
risinājumu un 
palīdzību uzņēmējiem, 

kas gatavi darboties 

Autoceļu uzturēšanas 
ilgstošs līgums, 

pieciem gadiem 

Piesaistīt 
bezdarbniekus 

apaugumu 

novākšanā 

Interešu kopām 

rakstīt projektu 
celiņa (līdz 
autobusa 
pieturai) 

izveidošanai 

Rīkot plašu publisko 
pasākumu, kurā 
aicināt (jau laicīgi caur 

reklāmu) ziedot 
līdzekļus sporta zāles 

celtniecībai 

Izveidot interešu 
grupu (nodibināt 

biedrību), kas sāk 
virzīt projektus 

kultūras centram 
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