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„Mans pienākums
ir reiz
to gaismā”
Īsziņatr�s normat�vo aktu pras�b�m
�rg�u novad� rekultiv�s
Br�vpr�t�go
darbscelt
�rg�u
novada
Daina Grūbe
muzejos
neatbilstošas izg�ztuves

19. janvārī Ērgļu novada bibliotēkā tiApr��a
m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
kāmies
ar Dainu Grūbi
(Grigorjeviču)
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas “Infra- �u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
viņas grāmatas „Ducis cara rubļu jeb No
atbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi” papildin�ju- t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
svētdienas līdz svētdienai” atvēršanas
domi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti
“Normat�vo
Bruno Hemetsbergers
svētkos.
Autore, kas pazīstama
kā redak- (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuparakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu pras�b�m neatbilstošo
izg�ztuvju
Hemetsberger)
no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
tore, tulkotāja, dzejniece, nu arī rakstniemat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas
ce, ir Kopienas
izpildījusiun
kāduBianko
sev doto(Lorenzo
solījumu.Bianco) no It�lijas.
Šis
pied�v�jums
n�ca
no
biedr�bas
„Raun
latviešiem k� par attur�giem zieme�izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem
akDainas Grūbes pirmais romāns ir nedošo Efektu
tenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda
vad�bu,
k� ar�sievietes
parastas
latviešu
bagātadarbn�ca”
mūža (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labniešidarba
jau ir iestr�d�jušies
un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
Literārā
galvenās
donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas apliecinājums.
k� atbild�g�s iest�labi. prototips
Vi�u m�r�is
ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
varones l�mumiem
Vilhelmīnes r�
Kalējas
ir
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
Dainas vecmāmiņa
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas
Koh�zi- Matilde Šmite (Lečdz�vi, iem�c�ties
latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
mane),
kura
79
gadu
vecumā
uzrakstījusi
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas
sarunvalodas
l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
savu dzīvesstāstu kā vēstījumu mazbērstošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
koordin�lapas,
biedr�bas
niem.komunik�ciju
Tās ir 82 mašīnraksta
ielik-RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ros.
No Vides ministrijas
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� ieja
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un
„Me��e�u”
muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir notas zaļos ātršuvēja vākos.
Pirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v� pazi�ojuma Ieva Viln�te.
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darbojas
muzej�. Vi�a darba
Vēstīs” 1994. un 1995.
gadā. „Braku”
Tagad šīs
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reiz�
ar
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Noteidzīves epizodes, mazmeitas Dainas fan- muzeja atv�ršanu
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un beidzas
ar t�rosl�gšanu. Uz „Bratāzijas un iztēles apvītas,
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kiem”
brauc
ar
divriteni,
dz�vo �rg�u
a3. un 4. februārī Ērgļos pulcējās vairāk nekā tūkstotis trīs simti Latvijas Skolu ziemas olim- māna lappusēs.
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Par
literārā
darba
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novietotaspraigs
velo no�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os vēsturē,
k� cilv�ksplašo
Kristi�ns
�oti simp�tisks,
viss veido pārdomu rosinošo
prozasir darbu.
Un ir jādomā par dzimtas spēku, par to, ko un
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
ar vi�uun
pat�kami
un viegli
spējam
piedzīvoto
pārdzīvoto
nodotkontakt�ties,
nākamajām paaudzēm - saviem tuviniekiem un ne
Projekta ieviešanaskālaiks
ir nosavu
š� gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iek� darbinieks
– darba
lab�kutikumu
nevar�tu
iedo- no sevis neatkarīgi notiekošajā, ko nav
tikai...
Ir
jādomā
par
gara
gaismu
un
kā balstu
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties
jebkur�
sf�r�.
�imen�
ir
audziiespējams
mainīt,
kā nav iespējams izvairīties.
tiks izdota
ro- no n�ts
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik�
darba
dz�veijebvislab�kaj�
š� v�rda
Kristi�ns
vakar� Brakos,
Šķiet, ka
romāns „Ducis
cara rubļu
No svētdienas
līdz svētdienai”
būsJ��u
īstā lasāmviela
biogrāorganiz�ts
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu,
noz�m�.
R�p�gs,
korekts,
izdar�gs,
at23. j�nij�.
fiskās un vēsturiskās prozas cienītājiem.
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
Ieinteresētās sarunās iesākās un norisinājās šī tikšanās, un noteikti turpināsies, jo Daina Grūbe
izdotas velot�risma broš�ras
velot�- no topošā prozas darba.
p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
lasīja arīun
fragmentu
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Mārīte Breikša
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Ingas Razenovskas foto
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesnans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Barikāžu laika atcere

Barona taka ar� �rg�os

LABDARĪBAS PASĀKUMS SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRĀ „KASTAŅĀS”

Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbatas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes students, 24 gadu vecum�
ce�oja
k�j�m no
5 ned��as
no
Sausnēja
ir viens
tiem pagastiem
Latvijā, kur katru gadu janvāra beigās notiek Barikāžu laika
T�rbatas
cauri Valkai,
atceres
pasākums.
20. Smiltenei,
janvāris nelutināja ar laika apstākļiem. Barikāžu laika atcerei „Līdumu” paRaunai,
Taurenei,
Inešiem,
�r- liesmu mēles, šķīla dzirksteles un vēja pūstie dūmi koda acīs... Pagalmā
kurtais
ugunskurs
mētāja
g�iem, dalībnieki
Koknesei, kavējās
Skr�veriem,
sākuma
atmiņās par notikumiem pirms 26 gadiem. Toreiz uz Rīgu no Sausnējas
pagasta
devās
36 cilvēki.
Katrs
�eipenei,
L�gatnei,
Siguldai,
R�-gads barikāžu aizstāvju skaitu deldē. Pieminot barikāžu aizstāvjus
- gai,
sausnējiešus,
kuru vairs
nav mūsu vidū, iededzām sveces, - šogad dega 13 liesmiņas.
Jaunpilij, Irlavai,
Kandavai,
Muzeja Talsiem
telpās bija
neliela izstāde - materiāli, attēli, grāmatas par tām bargajām dienām.
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
Sabilei,
l�dzskatāma
sav�m m�Pie
atmiņu
j�mugunskura
Dundag�. skanēja
�rg�os vi�š
iera-stāsti par tolaik piedzīvoto. Savās izjūtās dalījās sausnējieši, kuru
bild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalotuvinieki
barikādes
Rīgā.
d�s t�p�c,aiztāvēja
ka te dz�voja
studiju
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�Pagasta
pārvaldes
vadītāja
Elita
Ūdre
izteicās,
ka
ar
katru
gadu
pieaug
jaunsargu
skaits
un
barikāžu
biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas
tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� siatceres pasākumos nodotie jaunsargu zvēresti būtu īpašāki.
�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
b�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
Pasākuma dalībnieki izteica vēlmi apmeklēt Barikāžu muzeju Rīgā.
tr�kumu.
Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas
Ilga Kronīte
�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
jaunieši?!
Krišj�nis Barons viesoj�s Me�Valijas Leles foto
Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�Barona takas dal�bnieki Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
dams �rg�u apk�rtni.
apraksta
ar� savus
�rg�os. un telpas,
gan ar�
piedal�saprūpes
muzeja pas�kuIr sācies
kas atnācis
ar v�rojumus
jaunām cerībām
sapņiem.
Sociālās
centrā
m�ju jauns
liego gads,
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�- dolfs Blaumanis, sajut�m
Jau piekto gadu notiek velomadomas par
mu organiz�šan�.
Lorenzo
str�d�
„Kastaņās”
janvāra Sarun�s
mēnesisnoskaidroj�m
bija kā tāds vi�u
aizkavējies
Ziemassvētku
brīnums.
Gads akt�vi
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šis irlaik�
sarkanāšan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�,
pasp�l�j�m
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kurš
būs
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košs,
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pozitīvām
emocijām
un prieku par to, ka mums visapkārt ir brīnišķīgi, sirdssilti cilvēki. PateiTad dev�mies
pa
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža klavieres viesu istab�.
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par
dz�vi
unsirdi”
cilv�kiem
vi�u Līgai
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noorganiz�t
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un
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kā
gailis.
Ērgļu
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NSUS
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„No
sirds
uz
vadītājai
Uzulniecei
un
viņas
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar- dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
da
sociālās
aprūpes
centra irklientiem
projektam
vecīša darbnīca”, cilvēki Latvijā un arī aiz tās robežām sagatavoja
ener�iju „Ziemassvētku
no ZiBarona
takas
idejas autore
neform�l�īpašiar savu erud�ciju par Latvijas augu un žu, sa��m�m pozit�vo
pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirJaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
priecīga bija 17. janvāra pēcpusdiena, kaddz�vnieku valsti.
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iemītniekam
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z�mino Ulbrokas.
ezera vilin�jumu,”
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pat pu�u
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savu
Barona
takas
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Jaun-godaprāts,
mā
raksta:
“Lai
mūsos
mājoVitas
un valda
neatlaidīga st�sta
griba saprasties,
paciest
un �dens.
palīdzēt!”
kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�dal�bnieki
iest�d�ja
rozi
P�rs Gints,
vad�t�ja
Ieva Viln�te.
„Velomaiepriecinātu
mūsuIespaidi,
vecos ļaudis!
zemes
un azartiskums
Janvārīaizraut�ba
mūs apmeklēja
kristiešudroši
draudzemuzeja
“Vidzemes
misija”.
Mācītāja
Nate Ādmine
uzrunāja
un lai
uzaizgājušajiem
iel�m, cilv�ki nesveicin�s.
Kristi�ns Sausnējas
diem skol�niem
ar� ang�u,
un it��u
kura kuplos
pie dz�vojam�s
m�jas.
Kat- par
ratona dal�bnieku
trad�cija
ir ar�
koku vēstulīti
Mēneša
izskaņā
svētkiem atgādināja
pamatskolas
unv�cu
Vecbebru
vien radies
m�tes, māsas
izcil�s dziedāja,
š��pmet�jas,
aizlūdza,
draudzes
un klātesošie
saņēma Tev
personīgi
adresētu
no Dieva.
dz�vo sav� dzimten�
mazpils�t�, kur ar� audzēkņi,
valodu. Varb�t
�rg�u jaunieši
vai
Brakos, tiek iest�vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties profesionālās
Jauki
pavadīts
laiks - jutāmies
labi.
un vispārizglītojošās
internātvidusskolas
kuri ark�di
skaistiem
koncerMelburnas
olimpisko
sp��u �empiones
sveši
cilv�ki
viens
otru
sveicina.
�rg�os
ar�
jaun�ko
klašu
skol�ni
v�las
to
dar�t,
Svētā
Jura
draudzes
mācītājs
Aivars
spēlēja
ģitāru,
kopā
ar
draudzes
pārstāvi
dziedāja
un
personīgi
t� jauna
bija roze
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz
tiem no
uzbūra Ziemassvētku noskaņu aprūpes centrā.
Ineses Jaunzemes iespaid�.
t� nav. Kad vi�š sveicin�jis k�du �rgl�- tad izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir
uzrunāja
interesentus.
Apciemojums
bija negaidīts,
bet patīkams.
dzelten� saules kr�s�.”Ir neizsakāms prieks
Me��e�u �be�d�rz�
iest�d�ja �bel�ti.”
11. j�lija
vakar� š� gada
Barona tapar cilvēkiem mums apkārt, kuriem nav vienaldzīgi līdzcilvēki un kuri
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada janvārī domes sēdēs lemto
aLēma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Ērgļu novadā.
Ērgļu novada pašvaldībā 2016. gada 9. decembrī, reģistrācijas Nr.797e, saņemta SIA “Pilsētvides serviss” (reģ. Nr. 40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055) 2016. gada 9. decembra
vēstule Nr.1-05-2016/340-e, kurā SIA “Pilsētvides serviss” lūdz paaugstināt noteikto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu sakarā ar Saeimā iesniegtiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas
paredz pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājumu,
sākot no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. SIA “Pilsētvides serviss” lūdz grozīt
Ērgļu novada domes noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, palielinot to par 2,60 EUR/
m3 bez PVN, sakarā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktās sadzīves atkritumu apglabāšanas likmes
palielinājumu 2017. gadā par 13 EUR/t. un apstiprināt SIA “Pilsētvides serviss” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu - 15,06 EUR/m³ (bez PVN) Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.
2016. gada 15. decembrī Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi
Dabas resursu nodokļa likumā”, kuri stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumā “Nodokļu likmes par atkritumu apglabāšanu no
2017. gada 1. janvāra” nosaka, ka par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par
bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus, likme no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. ir noteikta 25,00 EUR/t, likme no
01.01.2018. līdz 31.12.2018. ir noteikta 35,00 EUR/t, likme no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. ir noteikta
43,00 EUR/t un likme no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. ir noteikta 50,00 EUR/t.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajai daļai, kur noteikts, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam (izņemot šā likuma 18. panta desmitajā daļa minēto atkritumu radītāju)
apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto
kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras uzturēšanas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18. panta pirmajā daļā minētais
atkritumu apsaimniekotājs; sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos uz izgāztuvēs; dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr.15” Par
atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā” 4.1. apakšpunktu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Ērgļu novada pašvaldības dome ar savu lēmumu.
Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības izsludināto atklāta konkursa “Atkritumu apsaimniekošana
Ērgļu novadā” rezultātiem, 2013. gada 7. novembrī starp Ērgļu novada pašvaldību un SIA “Vides pakalpojumu grupa” (reģ. Nr. 40003244831, juridiskā adrese: Spilves iela 10A, Rīga, LV-1055) tika noslēgts
iepirkuma līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus
Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.
No 2016. gada 1. janvāra SIA “Vides pakalpojumu grupa” reorganizācijas procesa ietvaros ir mainījusi
nosaukumu pret SIA “Pilsētvides serviss”.
Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta
pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu un 3. pielikumu “Nodokļu
likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017. gada 1. janvāra”, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr.15” Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”
4.1. apakšpunktu, 2013. gada 7. novembra noslēgtā iepirkuma līguma 3.4. punktu, Ērgļu novada pašvaldības dome nolēma apstiprināt Ērgļu novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m³ EUR 15,06 bez PVN ar noteikumu, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa Ērgļu
novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā ar 2017. gada 1. martu.
aSaskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata pretendenta izvēles konkursa komisijas lēmumu Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” vadītājas amatā dome iecēla Līgu Šmiti, kura amata pienākumus sāks pildīt no š.g.17.
februāra.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi.
Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta kopsavilkums, pamatbudžeta izdevumu tāme pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 2016. gada speciālā budžeta kopsavilkums, 2016. gada speciālā budžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem 2016. gadā, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saistībām 2016. gadā pieejami
Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs, publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome - Domes sēdes-2017. gada sēžu lēmumi.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 ”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu
2017. gadam”. Saistošie noteikumi ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā : Pašvaldība - Budžets.
aApstiprināja Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 uzraudzības grupas ziņojumu par Attīstības programmas ieviešanu un aktualizēto Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju
plānu 2016.-2019. gadam.
Dokumenti ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome - Domes sēdes-2017. gada
sēžu lēmumi un Pašvaldība-Normatīvie akti-Attīstības programma
aApstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu 2017.
gadam, publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome - Domes sēdes-2017. gada sēžu lēmumi.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmi 2017.
gadam. Izdevumi uz vienu audzēkni savstarpējiem norēķiniem mēnesī ir :
Ērgļu vidusskolā - 79,06 EUR, J. Zālīša Sausnējas pamatskolā - 141,82 EUR, pirmsskolas izglītības
iestādē „Pienenīte” - 237,38 EUR, J. Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā - 77,72 EUR.
aNoteica Ērgļu novadā, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru EUR
150,00.
aApstiprināja maksu par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra transporta izmantošanu EUR 0,25 par
katru nobraukto kilometru.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, kadastra Nr. 7054 008 0699, izsoles noteikumus un izveidoja izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja - Vineta Bagatska, komisijas locekļi - Emma Cera, Māris Grīnbergs.
Nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 6, Ērgļos, tiek atsavināts, pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 26.05.2016. lēmumu “Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”.
Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums 7054 008 0699) 1,0651 ha
platībā. Izsolē piedāvātā objekta nosacītā sākotnējā cena EUR 2250,00. Izsoles veids - mutiska atklāta
izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks Ērgļu novada pašvaldības domes telpās 2017. gada 15. martā
plkst. 11.00. Paziņojums par izsoli publicēts laikrakstā „Stars”, „Latvijas Vēstnesī” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.ergli.lv, Ērgļu novada pašvaldības domē Rīgas ielā 10, Ērgļos, pie speciālistes lietvedes un pašvaldības sekretāres.
Par izsoles objekta apskati vienoties ar Emmu Ceru pa telefonu 26468124.
aNolēma ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70920070081,
70920070186, 70920070187, kuras nav apbūvētas, uz kurām ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, bija
iznomātas bijušajam zemes lietotājam, bet šobrīd izbeigtas nomas attiecības.
aNolēma nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70920070081, platība 1,8 ha;
70920070186, platība 2,7 ha; 70920070187, platība 2,8 ha.
Noteica zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Likumdošanā
noteiktajā kārtībā informācija par pašvaldības zemes nomu izlikta Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā.
aPieņēma saistošos noteikumus Nr.2 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā” un saistošos noteikumus Nr.3 ”Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālās palīdzības pabalstu
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piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas saistošie noteikumi tiks publicēti
informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas” un stāsies spēka ar publicēšanas dienu.
aDome nolēma sniegt finansiālu atbalstu:
Izskatot Latvijas Sporta federāciju padomes iesniegumu par finansiālu atbalstu Latvijas Skolu ziemas
olimpiskā festivāla rīkošanai, nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4500 apmērā Latvijas
Skolu ziemas olimpiskā festivāla rīkošanai Ērgļos 2017. gada 3. un 4. februārī.
Izskatot Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Ērgļu
novada sportistam Vairim Leibomam sakarā ar gatavošanos Eiropas komandu čempionātam, kas notiks
2017. gada 24.-25. jūnijā Telavivā, Izraēlā, nolēma sportista atbalstam piešķirt finansējumu EUR 590,00
apmērā.
aDome nolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
		

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
Pielikums Nr.1

Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra Saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada
pamatbudžeta kopsavilkums

Tabulas turpinājums 7. lpp

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. februāris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Ir klāt īsākais gada mēnesis, un pēc
nesen uzzinātās informācijas, izrādās,
arī nereti bargākais ziemas mēnesis.
Kāds tas izvērtīsies šogad, atliek tikai
minēt. Taču droši zinu, ka tas noteikti
būs viens no svarīgākajiem mēnešiem
Ērgļu vidusskolā, jo februāris skolā būs
piepildīts ar dažādiem pasākumiem.
Piemēram, no 3. līdz 4. februārim
norisinājās viens no nozīmīgākajiem
pasākumiem Ērgļos - Latvijas Skolu
ziemas olimpiskais festivāls, kurā piedalījās vairāk nekā 120 skolu ar apmēram 1300 dalībniekiem dažādos ziemas
sporta veidos.
Nenoliedzami, šis mēnesis nozīmīgs
ir 11. klasei, jo 16. februārī būs Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas
konference. No savas pieredzes varu
teikt, ka tas patiesi ir īsts pārbaudījums
gan skolēniem, gan skolotājiem. Taču
pa to laiku, kamēr 11. klase gatavojas
pētniecisko darbu aizstāvēšanai un gatavo prezentācijas, tikmēr 5.-7. klase
izstrādā savus mazos projektiņus, kurus
projektu nedēļas noslēgumā demonstrēs
ideju tirdziņā. Savukārt 8.-10. klase jau
apgūst pirmos soļus pētniecisko darbu
rakstīšanā.
12. klasi vēl neesmu pieminējusi. Šī
klase gatavojas pirmajiem eksāmeniem,
kuri strauji tuvojas, taču tas nav viss.
Februāris 12. klasei ir īpašs mēnesis,
jo šis skolas bosiem ir atskaites laiks,
kad jāparāda gan ģimenēm, gan skolotājiem, ko mēs pa šiem gadiem esam
sastrādājuši un iemācījušies.
Nedrīkst nepieminēt, ka februāris ir
Svētā Valentīna jeb mīlestības mēnesis. Varu apsolīt, ka to mēs sajutīsim arī
skolā.
Novēlu ikvienam lasītājam izbaudīt
šo aktīvo mēnesi. Lai daudz buču un
smaidu visa mēneša garumā!
Lāsma

Īsziņas
13. 02. - Valentīndienas pasts
Ērgļu vidusskolā
14. 02. - Valentīndienas akcija
un foto ĒV
15. 02. - Ēnu diena
16. 02. - Zinātniski pētniecisko
darbu konference ĒV
20. 02. - Daugavpils mācību
pārziņu vizīte ĒV
21. 02. - O. Kalpaka ierindas
skate Madonā
24. 02. - Žetonu vakars ĒV
08.-10. 03. - Vecāku dienas ĒV
10.03. - Skolas padomes pasākums ĒV
13.-17.03. - Pavasara brīvdienas

2017. gada FEBRUĀRIS

Dalība valsts bioloģijas olimpiādē
No 25. līdz 27. janvārim es,
Kristaps Kartenbeks, biju Rīgā
kā 39. valsts bioloģijas olimpiādes dalībnieks. Olimpiāde notika
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē, un kopumā tajā
piedalījās 151 skolēns no 9. līdz
12. klasei.
Pirmajā dienā mums bija jāpilda
tests, un vēlāk mūs iepazīstināja
ar mikroskopiem, jo Latvijas Universitātē ir jauni, moderni mikroskopi, ar kuriem daudzi nemācēja
rīkoties. Otrajā dienā mums bija
teorētiskā daļa un darbs ar mikroskopiem. Otrā diena bija visgrūtākā, jo tajā bija daudz uzdevumu dažādās universitātes telpās
un laboratorijās, tāpēc bija daudz
jāstaigā pa visu mācību iestādi,
taču pie reizes varēja arī aplūkot,
kāda tā ir. Jau ieejot augstskolā un
aplūkojot kabinetus, var saprast,
ka Dabaszinātņu fakultāte ir ļoti
moderna, augsta līmeņa, un es
tajā labprāt turpinātu mācības pēc
vidusskolas. Trešajā dienā tika
paziņoti rezultāti un apbalvoti pirmo vietu ieguvēji, kuriem būs jāiziet vēl vairāki pārbaudījumi, lai dotos uz
Lielbritāniju un piedalītos vispasaules bioloģijas olimpiādē.
Es priecājos, ka aizbraucu uz olimpiādi. Tas bija to vērts. Es ieguvu jaunu
pieredzi un uzzināju daudz ko jaunu. Iesaku ikvienam piedalīties šādos pasākumos, ja ir radusies tāda iespēja.
Kristaps Kartenbeks, 10. klases skolnieks
Foto no Kristapa Kartenbeka personīgā arhīva

Skolas olimpiāžu uzvarētāji

Latvijas Skolu ziemas olimpiskais
festivāls mirdz sudrabā!

Ilzes Daugiallo foto
Elīza Madsena (vidū) saņemot izcīnīto sudraba medaļu
savā dzimšanas dienā.
Šī gada 3. - 4. februārī Ērgļos notika Latvijas Skolu ziemas olimpiskais
festivāls, kurā es piedalījos kā sportiste. Piedalījos ziemas orientēšanās
distancē 3. meiteņu grupā. Šajā vecuma grupā startēju pirmo reizi, tādēļ
biju nedaudz nobijusies un satraukta pirms starta.
Kamēr gaidīju startu, ar draugiem vēroju, kā slido meitenes un zēni.
Varēja vērot vairākus sporta veidus, kuri norisinājās Viešūra kalnā - arī
snovbordu un kalnu slēpošanu.
Kad tuvojās mans starta laiks, gāju iesildīties. Startējot uztraucos.
Kad finišēju un uzzināju, ka mans laiks pagaidām ir otrais labākais, biju
ļoti laimīga. Tā kā es startēju pirmspēdējā, zināju, ka vieta trijniekā ir
garantēta. Kad uzzināju rezultātus, biju vēl laimīgāka, jo meitene, kura
startēja aiz manis,bija kļūdījusies, un tātad es esmu otrā!
Vakarā Ērgļos balle festivāla dalībniekiem Saieta namā sākās ar salūtu,
kas, man liekas, iepriecināja visus tā skatītājus. Vakara gaitā apbalvoja
katras disciplīnas, katras grupas uzvarētājus. Medaļas un diplomi bija ļoti
skaisti.
Elīza Madsena, 6. klases skolniece

Arī jaunajā gadā skolēniem tiek piedāvāta iespēja savus zinību spēkus, radošo domu, prasmi risināt nestandarta uzdevumus pārbaudīt skolas mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Matemātikā
10. klasē
1. Lilita Saulīte
2. Viktorija Vīgube
3. Madara Salnīte
11. klasē
1. Lauma Kodola
2. N. Grīnbergs
3. Rimants Stankevičs
Latviešu valodā

9. klasē
1. Monta Masaļska
2. Linda Jansone
3. Gunita Rasa, Sergejs Jegorskis

Ķīmijā
8. klasē
1. Ieva Radzvilaviča
2. Marta Simona Štila
3. Emīlija Zommere, Liāna Bite,
Lauris Saulītis
9. klasē
3. Monta Masaļska, Linda Jansone,
Edīte Alekse
10. klasē
1. Lilita Saulīte
2. Viktorija Vīgube
3. Madara Salnīte

11. klasē
1. Sabīne Solovjeva
2. Lauma Kodola
3. Rimants Stankevičs
12. klasē
1. Jānis Bukovskis
2. Laura Cielava
3. Beate Rūnika

Indras Rones foto
Ērgļu vidusskolas stafetes dalībnieki – sudrabmedaļnieki.
Festivāls Elīzai šogad bijis ļoti veiksmīgs. Ērgļu vidusskolai ir arī otra
sudraba medaļa - Lielajā skolu stafetē. Skolas komandas sastāvā bija arī
Elīza.
Šajā mācību gadā vidusskolas audzēkņi startēja arī slidošanā, distanču
slēpošanā, hokejā. Nākamais veiksmīgākais sniegums atraktīvajai, nelielu
šovu sagādājušajai hokeja komandai - vieta olimpiskajā sešiniekā. 15
komandu vidū - 6. vieta!
Savukārt skolu komandu kopvērtējumā Ērgļu vidusskola ir ieguvusi
dalītu 41. - 44. vietu no 128 skolām.
Paldies visiem skolēniem, kuri bija skolas komandas sastāvā!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja

Ērglēnieši - Madonas
“Sporta laureāti 2016”
Mēdz teikt - “Cāļus skaita rudenī”, bet sportā sasniegumu kopsavilkumu izdara jaunā gada sākumā. Tā šogad 28. janvārī pasākumā “Sporta
laureāts 2016” tika sumināti sporta aktīvisti, treneri un sportisti par visaugstākajiem sasniegumiem gan valsts, gan starptautiskajās sacensībās.
Šo sportistu vidū bija arī divi ērglēnieši - Elīza Madsena un Kalvis Kaļva, kuri 2016. gadā bija kļuvuši par Latvijas čempioniem orientēšanās
sportā.
Atzinības vārdus sportistiem teica un laureātu zīmes pasniedza Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Voldemārs Šmugais.
Abiem Ērgļu jauniešiem šāda veida atzinības zīmes tika pasniegtas
pirmo reizi. Tādēļ vēlam izturību, uzņēmību un sīkstumu treniņos, lai
sasniegtu vēl augstākas sporta virsotnes. Kopā ar jauniešiem šajā priekpilnajā brīdī bija viņu vislielākās atbalstītājas un padomdevējas - viņu
mammas.
Lai viss izdodas un tikpat panākumiem bagāts ir arī šis gads!
Kalvis un Elīza kopā ar treneri un saviem atbalstītājiem - mammām.
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Jānis Lejiņš, orientēšanās treneris
Agra Veckalniņa foto
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Ērgļu jaunsargu vienības
gada iesākums

01.02.2017. - Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi devās uz
O. Kalpakam veltītajām Spēka un izturības sacensībām Lubānas vidusskolā 7. - 9. klašu un 10. - 12. klašu konkurencē.
Jaunsargi piedalījās kērlinga sacensībās, “boba” stumšanas
trasē, pārbaudīja savu erudīciju un zināšanas par Latvijas
sportistiem, kā arī divās trasēs, kur vajadzēja pārbaudīt savu
izveicību un attapību. Tomēr viens no galvenajiem sacensību
posmiem, kurā Ērgļu jaunsargi pierādīja sevi augstā līmenī,
bija slēpošanas stafete. Jaunsargi abās klašu grupās uzvarēja
un pretiniekiem neatstāja nekādas cerības. Jaunieši apsteidza
pārējās komandas pat par diviem stafetes posmiem. Kaut arī
jaunsargi bija satraukušies, tomēr distanci veica godam un
uzrādīja labākos laikus. Paldies, protams, jāsaka Ērgļu vidusskolas sporta skolotājiem, kuri jauniešiem ir ielikuši stingrus
pamatus un tehniku. Kaut arī 7. - 9. klašu komandai neizdevās
iekļūt pirmajā trijniekā, tomēr sacensības bija izturētas godam
un atkal iegūta pieredze un zināšanas. Otro vietu kopvērtējumā ieguva 10.-12. klašu komanda, no pirmās vietas atpaliekot
vien par vienu punktu. Mums atkal ir, kur tiekties un augt.
Paldies jaunsargiem par izturību un vēlmi piedalīties un cīnīties - Rihardam Vaselam, Martai Simonai Štilai, Andai Katrīnai Reinei, Vitam Ādamam Oltem, Lindai Jansone un Anetei
Podjavai, Kristeram Kalniņam, Laumai Kodolai, Rimantam
Stankevičam, Arvim Zeibotam, Lilitai Saulītei. Vēlu veiksmi
nākamajā posmā - ierindas skatē, kura notiks 21. februārī.
03.02. - 04.02.2017 - Ērgļu jaunsargi, aktīvi skolēni, piedalījās, lai atbalstītu Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu
gan kā dalībnieki, gan kā tiesneši un brīvprātīgie.
4. februārī Lielajā skolu orientēšanās stafetē vienā no punktiem bija jaunsargu uzdevumi - erudīcijas jautājumi par
jaunsardzi un Latviju, ekipējuma atpazīšana, tūrisms, ieroča
salikšana un izjaukšana. Paldies Kristapam Gūtam, Anetei
Podjavai, Leonardam Kasparam, Martai Simonai Štilai, Sandai Leimanei. Šie jaunsargi jau iejutās tiesnešu lomā, jo katrs
bija atbildīgs par savu posmu. To viņi veica godam. Noslēgumā jaunsargi pasniedza augstāko vietu ieguvējiem no “Kores” konditorejas gardus kliņģerus.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Autores foto

Ekskursija uz Gaismas pili

Ērgļu vidusskolas absolventi savai skolai
Pirms kāda laika skolas e-pastā izlasījām šādu vēstuli:
„Labdien, mīļā Ērgļu vidusskola!
Pagājuši jau 6 gadi, kopš absolvēju Ērgļu vidusskolu, uzreiz pēc
tam uzsāku studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības
inženierzinātņu fakultātē. Studiju laikā esmu tvēris visas iespējas, ko augstskola piedāvā. Piedalījos arī ERASMUS apmaiņas
programmā Dānijā 2013. gadā. Bet kā spilgtāko izaicinājumu
uzskatu piedalīšanos Southwestern Advantage programmā, kuras
ietvaros pa vasaru devos uz ASV vadīt savu mazo uzņēmumu.
Šogad to darīšu jau trešo gadu. Kopumā no Latvijas šajā kultūras apmaiņas programmā 2016. gada vasarā piedalījās vairāk
nekā 100 studentu, tajā skaitā arī mana māsa Agnija Vaska, kura
absolvēja Ērgļu vidusskolu 2014. gadā. Studē Rīgas Stradiņa universitātē Medicīnas fakultātē 3. kursā un joprojām aktīvi darbojas
EUSTORY, History Campus organizētos semināros Vācijā.
Mēs un citi studenti ar Southwestern Advantage esam iemācījušies daudz jaunas prasmes par biznesu, finansēm, laika plānošanu, komunikāciju, motivāciju, kā arī esam tie, kas vada lekcijas augstskolās par to, ko nemāca skolas solā. Radās ideja, ka
mēs ar savu gūto varētu dalīties mūsu pašu skolā Ērgļos, rast
priekšstatu par to, kā ir būt studentam, un atbildēt uz vidusskolēniem aktuāliem jautājumiem.
Gaidīsim atbildi par iespējamu sadarbību!
Ar laba vēlējumiem,
Dagnis Vasks”.
Protams, ka nevarējām atteikties no tik jauka piedāvājuma, un
projektu nedēļā aicinājām Dagni un Agniju tikties ar 9. -12. klases skolēniem. Vai viņi sadzirdēja informāciju par to, ko nemāca
skolā?
Skolēniem ļoti patika tas, ka abi mūsu absolventi runāja pārliecinoši par tēmu, kas viņiem tuva, un ar mirdzumu acīs. 11. klases
skolēni uzsvēra, ka šī saruna bijusi par dzīvi, par investīcijām,
par naudas saprātīgu tērēšanu. Šie jautājumi mudinājuši padomāt
par to, cik lietderīgi vai nelietderīgi ir ikdienas tēriņi.
12. klases audzēkņi, kuri drīz jau paši būs absolventi, uzsvēra,

Ērgļu vidusskolā viesojās Agnija Vaska.
ka īpaši palikuši prātā tieši jauniešu pašu pieredzes piemēri. Aizdomāties licis Agnijas stāstītais par nepadošanos, par mērķtiecīgu
rīcību, īstenojot savu sapni.
Savukārt abu jauniešu kādreizējie skolotāji priecājās par abu
uzņēmību, enerģiju un sirsnību.
Paldies Dagnim un Agnijai, paldies visiem mūsu absolventiem,
kas piekrīt dalīties pieredzē ar tagadējiem skolēniem. Šogad ar
12. klases skolēniem par studijām, Žetonu vakaru apspriedās arī
Dagņa klasesbiedrs Guntis Pētersons. Bet ar 9. un 12. klases skolēniem par to, kā izvēlēties izglītības ceļus, kā organizēt savu ikdienu, pieredzē dalījās arī 2016. gada absolvents Egīls Hermanis.
Gaidām savus lielos audzēkņus! Nāciet, pastāstiet par to, ko nemāca skolas solā!
Skolēnu un skolotāju domas apkopoja Indra Rone, ĒV skolotāja
Marutas Bitītes foto

Tēmu nedēļa sākumskolā
Jau otro reizi šajā mācību gadā sākumskolā notika tēmu nedēļa. Ērgļu vidusskolas 2. - 4. klasē šī gada tēma bija „Fizika un folklora”.
Kopīgā darbā centāmies atrast kopīgo abās jomās. Bērni pārsvarā
strādāja grupās, veicot dažādus uzdevumus un kopīgi sadarbojoties.
Protams, ka katra klase strādāja atšķirīgi.
Tālāk par savu darbošanos stāsta 3. klases skolēni:
“Pirmdien mēs ar klasi runājām par fiziku un folkloru, uzzinājām,
kā svin Meteņus, meklējām IT latviešu tautas dziesmas, atnesām
sveces uz skolu.” Valters Rešņa
Varu tikai papildināt, ka klasē mums bija atnesto sveču izstāde.
Bērniem bija interesanti uzzināt saīsinājuma IT nozīmi, kā iepazīties
ar dažādiem folkloras žanriem, atrodot piemērus grāmatās. Dienas
beigās bērni pamēģināja paši iejusties sveču gatavotāja lomā un uzzīmēt to, iedvesmojoties no līdzpaņemtās pasaku grāmatas.
“Otrdien mēs gatavojām biezpienu un sviestu. Tad nogaršojām to,
ko bijām sataisījuši. Mēs sākām gatavoties Sveču dienai - nokrāsojām stikla pudeles, ar adatām dūrām uz kartona rakstus un tad
to aplikām ap burkām. Vēl iestādījām pupas.” Ketija Tipaine, Tīna
Tirzmale, Dāvis Ludboržs, Megija Elisa Jeršova
Papildinot skolēnus, jāatzīst, ka šī bija ļoti darbīga diena, kad
praktiska darbošanās mijās ar domāšanu, secināšanu, zīmēšanu un
līmēšanu. Aukstais laiks ļāva uzdot īpašu mājas darbu - kopā ar vecākiem pagatavot svečturi no ledus. Tagad saņemu skaistas fotogrāfijas. Cik jauki, ka mūsu kolēģe Vineta Dāve varēja mums pamācīt,
kā tiek gatavots gan sviests, gan krējums.
“Trešdienu varētu saukt par Sveču dienu. No rīta mēs izmēģinājām iepriekšējā dienā sataisītos svečturus. Tad katra grupa strādāja
atšķirīgi - citi gāja uz veikalu pētīt, kādi piena produkti nopērkami.
Bija jāapskatās gan iepakojuma lielums, gan cenas. Tad izrotājām
koka svečturus ar latviskiem rakstiem, meklējām internetā tautas
dziesmas par piena produktiem. Pēc tam turpinājām taisīt svečturi
dekupāžas tehnikā. Dienas beigās tapa vēl viens darbs - svečturis no
flīžu šuvotāja.” Eduards Bukovskis, Gustavs Dūdums, Brenda Briņķe-Balode
Bērni gan aizmirsa pastāstīt par kādu ļoti jauku darbiņu. Mums bija
sveču liešanas darbnīca, kurā skolēni ne tikai uzzināja, cik daudzveidīgi ir bišu produkti, bet arī varēja paši izliet sveci no vaska. Un te

man atkal ir iespēja pateikt paldies mūsu draugiem Ķelnē-Reizīkē,
kuru ziedojums tika izmantots darbam nepieciešamo materiālu
iegādei. Īpašs paldies Ilutai Žīgurei par sveču darbnīcas vadīšanu!
“Ceturtdien no rīta mēs devāmies uz Šokolādes klasi iemācīties
rotaļu „Trejdeviņi”. Pēc tam dienasgrāmatās rakstījām visu, ko zinām par Meteņiem. Vēlāk visas klases satikāmies, lai spēlētu jautras
spēles un svinētu Meteņus. Tad kopā ar visiem skolas bērniem devāmies braukāt no kalniņa. Bija jānobrauc vai jānoskrien no kalna
deviņas reizes, lai vasarā būtu laba raža un nekostu odi.” Linards
Leimanis, Markuss Ozolzīle, Liene Feldberga, Rūdolfs Venškevics
Vēl priekšā nopietnāks nedēļas izvērtējums, bet, pārrunājot ar bērniem, ko pēta fizika vai ko varam atrast folkloras materiālos un
mūsu tematiskās nedēļas aktivitātēs, secinājām - var atrast daudz
kopīga.
Nekas nebeidzas - 13. februārī bērni dosies uz izrādi „Fizika folklorā un ikdienā”, lai uzzinātu vēl kaut ko jaunu.
Sandras Stankevičas, 3. klases audzinātājas, teksts un foto

Mūsu jaunie basketbolisti KĀRUMA KAUSA otrajā posmā
7. februārī mēs, 9. un 8. klase, jaukā kompānijā devāmies
uz Rīgu, lai apskatītu daudzloloto Gaismas pili. Bibliotēka
bija ļoti silta, un pēc pastaigas no autobusa līdz ēkai stindzinoši aukstajā rītā telpas likās ļoti mājīgas, kaut arī plašas.
Katram ekskursantam iedeva kartīti, kuru bija jānopīkstina,
lai tiktu tālāk. Mūs pavadīja gide Ginta, kas bija ļoti jauka. Devāmies uz informācijas centru, kur telpā ar datoriem
mūsu gide pieteicās palīdzēt un sniegt informāciju par mūsu
ZPD tēmām, kuras jau iepriekš bija izskatījusi. Tas mums likās ļoti jauki un pretimnākoši no viņas puses. Pēc tam izstaigājām lielāko daļu telpu pašā Gaismas pilī, lasītavas bija ļoti
mājīgas, siltas. Skaisti likās, ka dažās lasītavās, kuru logi
paveras uz Rīgas ainavu, bija nolikti “pufi”, un cilvēki, lasot
kādu grāmatu, var atpūtināt acis, paveroties skaistajos Rīgas
plašumos. Kopā ekskursija pa Nacionālo bibliotēku aizņēma divas stundas, ekskursijas beigās mēs apskatījām izstādi
muzejā, kas bija turpat bibliotēkā. Izstāde bija par grāmatu
vēsturi, izcelsmi un modernu lasīšanas iespēju attīstību. Šī
ekskursija, kā jau visas, bija ļoti interesanta, jauka un, protams, arī izglītojoša.

Ziemassvētku brīvdienās mūsu jaunie
basketbolisti piedalījās Madonā notiekošajā KĀRUMA KAUSA otrā posma turnīrā.
Piedalījāmies ar divām mūsu novada bērnu
komandām U-10 un U-11 vecuma grupās.
U-10 vecuma grupā pirmajā spēlē, esot
vadībā gandrīz visu spēli, tomēr galotnē
pietrūka varēšanas un galā zaudējums Rugāju komandai. Nākamajās spēlēs pārliecinoši tika pārspētas Jēkabpils 2. komanda
un tāpat arī Madonas 2. komanda. Skaitot
kopā abus notikušos posmus, pašlaik esam
16. vietā no 49 komandām ar bilanci 3 uzvaras un 3 zaudējumi.
U-11 grupā pusi no mūsu komandas papildināja gadu jaunākie U-10 komandas spēlētāji. Rezultātā ar viena punkta pārsvaru
pirmajā spēlē uzvara pār Aizkraukli. Otrajā
pārliecinošs zaudējums meistarīgajiem Līvānu puišiem. Bet trešajā spēlē pārliecinoša uzvara pār Rēzeknes novada komandu.
Abu posmu kopvērtējumā ar 4 uzvarām un
2 zaudējumiem 55 komandu kopvērtējumā
esam 20. vietā.

Gunita Rasa, 9. klases skolniece
Dainas Dundures foto

I. Teteris, treneris
Agņa Beķera foto
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Projektu nedēļā
Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu skolā bija projektu nedēļa. Tā norisinājās no 6. līdz 9. februārim, kurā 8. un 9. klases skolēniem vajadzēja
veikt mazos pētnieciskos darbus un pēc tam tos prezentēt.
Man ļoti patika vērot, kā savus darbus prezentē 8. klases skolēni, jo tā viņiem bija
pirmā reize. Uzstājoties daudzi no viņiem bija nedroši un satraukušies, un tikai daži
skolēni publikas priekšā jutās droši un pašpārliecināti.
Visvairāk man patika Ievas pētnieciskais darbs par Morzes kodu un Martas un Ralfa
darbs par sazvērestības teorijām. Viņiem izdevās arī prasmīgi prezentēt savus pētnieciskos darbus. Domāju, ka arī citu skolēnu veiktie pētījumi bija radoši un interesanti,
taču dažbrīd bija grūti sadzirdēt, ko viņi saka.
Uzskatu, ka pirmajai reizei viss bija labi, un ceru, ka nākamajā gadā visiem veiksies
daudz labāk!
Edīte Alekse, 9. klases skolniece
Salīdzinot ar mums, devītie bija pieredzējuši, jo aizstāvēja savus projektus jau
otro reizi. Viņu temati bija daudzveidīgi un interesanti. Klausoties mēs uzzinājām
daudz jauna un neparasta. Bet zināšanas ieguvām ne tikai par tematiem, bet arī par
to, kā prezentēt. Devītie bija ļoti rūpīgi izvirzījuši savus mērķus un izvērtējuši, kādi
uzdevumi jāveic, lai tos sasniegtu. Visvairāk atmiņā ir palikušas Katrīnas Dudko
un Montas Masaļskas prezentācijas. Tās bija vizuāli ļoti pārdomātas. Autores par
saviem tematiem stāstīja ar īpašu aizrautību. Savu pētniecisko darbu pamatā autores
bija izvēlējušās hobijus. Katrīnas stāstījums un demonstrējums bija par sporta dejām, bet Monta savu interesi par folkloru sasaistīja ar krāsojamās grāmatas izveidi
jaunāko klašu skolēniem. Arī zēnu prezentācijas nav peļamas, viņu mērķi bija ļoti konkrēti.
Izskatījās, ka tos ir izdevies sasniegt. Mēs, astotās klases skolēni, noteikti varam ņemt devīto
darbus kā paraugu turpmākajiem gadiem.
Marta Štila, Ieva Radzilaviča, 8. klases skolnieces
Tikmēr 5. - 7. klase rādīja un stāstīja, ko izgatavojuši, ar kādām grūtībām saskārušies, veicot
savu projekta darbu.
7. klases skolēni lepojās gan ar pašu pagatavotiem lūpu balzamiem, gleznām no vaska krītiņu
masas. Zēni bija apvienojuši velosipēdu un slēpes, veidoja izstādi par veco automašīnu kolekciju, bija gatavojuši simulācijas praktisko darbu veikšanai, raķetes. Izrādās, ka, zinot dzimšanas
datus, katram cilvēkam var izveidot interesantu dzimšanas dienas spirāli, kurā atspoguļojas matemātikas termins - simetrija.

6. klase piedāvāja pārbaudīt pašu veidotas dabīgu un ķīmisku materiālu vannas bumbas, spēli
par skolas vēsturi, projektoru no kurpju kastes, raķetes un katapultas, un dabaszinību eksperimentu modeļus. Skolēni bija sagatavojuši informāciju par basketbolu, sienas gleznojuma skices
5. klases skolēniem bija moto „Zaļā klase”. Visas pagatavotās lietas bija veidotas no otrreizējām izejvielām. Lieldienu dekors no saplākšņa un olu kastītes, drēbju skapis un apģērbs mazajiem sunīšiem no jakām, kleitām. Veci t-krekli pārtapa par paklāju, kartona kastes par tējas
tasīšu paliktņiem, dēļu gali par putnu būriem, pievienojot pudeļu korķus, - radās putnu barotava.
Tika izgatavota skaista glezniņa aplikācijas tehnikā pansionāta iemītniekiem, noslēpumaina grāmata - kaste un spēle mērķī šaušanai. Tā kā lielākā daļa klases skolēnu ir dzimuši Gaiļa gadā,
tapa klases emblēma - „Gailīši”.
Informāciju apkopoja Indra Rone
Marutas Bitītes foto

Mūsu Līga

Ikvienas skolas lepnums ir skolēni, kuri
centīgi, ar atbildību veic ikdienas pienākumus un skolas vārdu nes ārpus skolas
sienām. Mēs lepojamies ar bērnu sasniegumiem mācībās, sportā, panākumiem
olimpiādēs, konkursos. Ir prieks par labiem cilvēkiem, kuru skolas gaitas pagājušas pie mums.
Ikviens Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēns un skolotājs veltītu vislabākos
vārdus, lai raksturotu 9. klases skolnieci
Līgu Vestfāli.
Līga Vestfāle par sevi stāsta: „Esmu
dzimusi un augusi Sausnējā. Man patīk
mans vārds, jo tas ir skanīgs un latvisks,
un vārda dienu svinu vasaras saulgriežos.
Cik zinu, mani nosaukt šādā vārdā ieteica
omīte Ruta.
Sausnējas skolā apmeklēju bērnudārzu,
šeit iesākās skolas gaitas, un šogad esmu
jau 9. klasē. Priecājos, ka mums izveidojies labs klases kolektīvs. Man patīk mācīties, es daru to ar prieku. Interesē dažādas
nodarbības, piemēram, dejošana. 1. klasītē
pirmos deju soļus iemācīja mūsu pirmā
skolotāja Dzintra Ungera. Vēlāk dejotprieku stiprināja skolotāja Anita Muša. Tautisko deju kolektīvā es dejoju joprojām. Man
patīk uzstāties koncertos, sagādājot prieku
skatītājiem. Dejošana jauniešiem izveido
staltu augumu.
Man ļoti patīk spēlēt teātri, iejusties dažādās lomās. Mācoties 4. klasē, lugā „Sniega karaliene” man bija uzticēta viena no galvenajām lomām. Skolotājas
Dzintras Rudzītes vadītais skolas dramatiskais pulciņš iepriecināja skatītājus ar vairākiem iestudējumiem, kuros
es piedalījos.
Es labprāt apgūstu visdažādāko rokdarbu veidus, jo tas ir interesanti. Liels prieks par skaistu, gaumīgu, pašas rokām paveiktu darbu. Man patika darboties rokdarbu pulciņā pie skolotājas Vitas Zariņas.
Mūsu skolā vispopulārākais sporta veids ir basketbols, un es savulaik startēju skolas komandā. Man patīk sportot.
Rudens un pavasara krosā es parasti izcīnu godalgotas vietas. Īpaši jau netrenējos, taču labu rezultātu sasniegšanu
veicina tas, ka es daudz fiziski strādāju. Katru dienu ierodos pie saviem vecvecākiem, lai palīdzētu dažādos lauku
darbos. Arī vasaras brīvdienās labprāt strādāju.
Esmu piedalījusies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs. Nozīmīgākais sasniegums - 4. klasē izcīnīju 1. vietu
dabaszinību olimpiādē Madonas rajonā. Nesen piedalījos starpnovadu latviešu valodas olimpiādē. Pirms valsts
svētkiem kopā ar klasesbiedriem startējām Madonas Valsts ģimnāzijas organizētajā erudīcijas spēlē „Viss par
Latviju”. Tā bija zināšanu pārbaude un jaunas pieredzes gūšana.
Pamazām tuvojas nobeigumam šis mācību gads, un domas kavējas pie eksāmeniem. Visiem ir nopietni jāmācās, lai pabeigtu skolu ar labiem rezultātiem. Noteikti jāturpina izglītības apguve, taču īsti vēl neesmu izlēmusi
par tālākajām gaitām.
Es lepojos ar savu skolu, jo kopā ar savējiem šeit jūtos labi. Uzskatu, ka nelielā lauku skolā iespējams iegūt
labu izglītību. Jābūt apzinīgam, centīgam, neatlaidīgam un jāzina savs mērķis.
Ziema ir mans vismīļākais gadalaiks. Man patīk ziemas baltums, jo liekas, ka pasaule ir tīrāka un skaistāka. Kad
eju uz skolu pa piesnigušu ceļu, mani sveicina apsarmojušie koku zari. Ir sākusies jauna, balta diena, kas dāvās
man daudz iespēju un pārsteigumu.”
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotājas Elitas Leibomas teksts un foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. februāris

Vienkāršība. Precizitāte. Pamatīgums

28. janvārī atjaunotajā Latgales jūgendstila pērlē - Lūznavas muižā - tika
atklāta mākslinieka un dizainera Kristapa Priedes gleznu personālizstāde
„Mehāniskie eņģeļi”.
Migla, krēslas stundas, noslēpums, nakts, mirklis pirms rītausmas.
Ja šos dzīves mirkļus pārvērtīsim krāsās, tad paletē meklēsim tumši zilu, brūnu, melnu, dažādus pelēkos un sudrabainos toņus. Šajā krāsu gammā tad arī
bija izstādē apskatāmie darbi.
Kristapu labi pazīst Ērgļu vidusskolas un Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas
skolotāji, jo viņš ir mācījies un absolvējis abas šīs skolas. Pēc 9. klases Kristaps izglītošanos mākslā turpinājis Rīgas Dizaina mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī Anglijā studentu apmaiņas programmā. Šobrīd
Kristaps studē glezniecību Mākslas akadēmijas maģistrantūrā.
Tieši Londonā un Rīgā 2016. gadā radītie darbi ir redzami izstādē. Tā dalīta
divās daļās: ideju skices kā patstāvīgi grafikas darbi un deviņas lielformāta
eļļas gleznas. Abas daļas viena otru papildina.
Man kā skatītājai šķita, ka stāsts ir par skumjām un tehnikas sasniegumiem.
Savukārt Kristaps intervijās ir uzsvēris, ka: „Darbu tumšo toņu taisnstūra forma vēsta patiesību, lai cilvēks notic sev, gūst iekšējo mieru un harmoniju”.
Dažus Kristapa darbus varēs aplūkot 18. februārī Ērgļu saieta namā
ĒMMS absolventu darbu izstādē.
Izstādes atklāšanā viesojās Ērgļu vidusskolas skolotājas Olga Elksne, Vizma
Veipa un Daina Dundure.
Vizma Veipa, vizuālās mākslas skolotāja
Foto no Olgas Elksnes personīgā arhīva
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daudz neatšķirtos no manas mīļākās mūzikas, jo spētu iedvesmot, palīdzēt
un rast enerģiju jauniem dzīves pavērsieniem un sevis attīstībai.
Ziema ir balta, tādēļ, ja tā būtu mūzika, tā nebūtu mūsdienu popmūzika un
reps, kur katrā rindiņā ir pa trim lamuvārdiem. Ziema būtu džeza vai indī
mūzikas žanrā. Tā neskanētu diskotēkās un ballēs, bet to zinātu un klausītos tikai tie, kas to grib sadzirdēt un saprast.
Gunita Rasa
***
Ja ziema būtu mūzika - puteņi un vēji, bet citreiz - mierīga, klusa un domu
pilna. Tā iedvesmo cilvēkus sacerēt mūziku, dzejoļus, stāstus.
Ja ziema būtu mūzika, tā būtu mainīga, ar savu raksturu, oriģināla un katru
gadu citādāka.
Vienu brīdi tā būtu lēna un mierīga, bet citā mirklī tā būtu asa, ātra un
satraucoša.
Ziema ir dažāda - gan barga, auksta un nemierīga, gan citu brīdi mierīga
un lēna.
Monta Purviņa
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Ja ziema būtu mūzika…
Ziemas pasaka, ziemas sapņi, ziemas saule, ziemas sniega dzirnavas - ierasti tēli, temati.
Bet Ērgļu viduskolas 9. klase domāja par to, kas notiktu, ja ziema būtu mūzika. Savu ziemas redzējumu zīmējumos atklāj Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 3.un 4.klases skolēni.
***
Kas ir mūzika?
Mēs visi zinām, kas ir mūzika - vismaz līdz tam brīdim,
kad mēģinām to pasacīt vārdos. Tad aptveram, ka viena
kopīga atzinuma te nav, un tas, kas vienam cilvēkam ir
mūzika, citam var būt tikai nesakarīgu trokšņu jūklis.
Tāpat kā ziema… ziema - arī jūklis, balts, liels sapnis,
kurā “ieiet” mūzika. Tas ir kā pasakā. Ziema - sapnis,
bet mūzika - melodija.
Mums, cilvēkiem, mūzika liekas vienkārša, bet, ja ziema būtu mūzika …, būtu daudz sarežģītāk. Kāpēc? Cilvēkam ir liela ietekme uz skaisto, garīgo, uz to, kas
varētu dot iedvesmu. Mūzika palīdz sadzirdēt pašam
sevi, iegūt harmoniju ar dabu un apkārtējo dzīvi. Tāpēc
ir tik svarīgi iepazīt patieso “es”. Mūzika - tas ir spēks,
ko var izmantot kā labajam, tā ļaunajam.
Mūzika ietekmē sniegu. Sniegs ir ūdens, auksts ūdens.
Auksts ūdens kontrolē cilvēku kā mūzika kontrolē sirdi. Tā ir saikne.
Lai mums, cilvēkiem, būtu saskaņa ar dabu un mūzikas
skaņām, izejot ārā un skatoties, baudiet dabu, un jūs
dzirdēsit visu: ziemas gurkstošo sniegu, silto vēju un
putnu čilošanu. Tas notiks, ja vien ticēsit.
Endija Dalbiņa

***
Ja ziema būtu mūzika, tad tā būtu ļoti silta un mierīga.
Tajā valdītu mūžīgs prieks. Tā spētu sasildīt jebkuru
lielāku vai mazāku sirsniņu uz šīs pasaules. Klausoties
liktos, ka esi baltā pasakā. Sniegoti baltās melodijas ritmi sasildītu un piepildītu katru māju
ar prieku. Šajā mūzikā spētu sadzirdēt un saredzēt, kā mirdz Ziemassvētku eglīte un kā smaržo piparkūkas. Kaut gan ziema ir vēsākais
gadalaiks, mūzika būtu pilna siltuma, jo ziema ir miera un mīlestības
laiks, kad visi atrodas kopā un silda
cits citu ar siltiem un mīļiem vārdiem. Šī mūzika attēlotu bērnu prieku, laižoties ar ragaviņām no kalna.
Daila Bāņukalne
***
Kādēļ gan ziema nevarētu būt mūzika? Kā būtu, ja ziema būtu mūzika?
Vai tas būtu neparasti?
Ja ziema būtu mūzika… Tad tā būtu
katram citādāka. Katram ir sava gaume. Man ziema būtu harmoniska,
skanīga un melodiska dziesma. Tai
nebūtu vārdu, tai būtu tikai melodija. Tā spētu mani iedvesmot, uzlādēt
un dot jaunas radošas idejas.
Tā skanētu tikai no 1. decembra līdz
pēdējai februāra dienai. Tā skanētu
tik ilgi, cik ilgst ziema. Tā būtu visur, kur es eju, bet
skanētu tikai tad, kad to gribu.
Linda Jansone
***
Ja ziema būtu mūzika, tad tā būtu silta, klusa un nomierinoša. Tomēr no tās varētu sagaidīt dažādus pārsteigumus. Tā pēkšņi varētu palikt skaļa un nemierīga, bet
pārsvarā tā tomēr raisītu jaukas un dziļas pārdomas. Tā

***
Ja ziema būtu mūzika, tad tā būtu, manuprāt, visskaistākā mūzika. Ziemai piemīt kas tāds, kas nepiemīt citiem gadalaikiem. Tā ir stindzinoša, auksta un skaista,
tāpēc domāju, ka arī mūzika tāda būtu.
Atšķirīgums - tas ir vārds, kas raksturo ziemu, tāpēc
arī mūzika būtu citāda. Mūzika varētu būt nomierinoša,
taču tajā varētu just arī spriedzi, kad nepārtraukti mainās laika apstākļi. Ja ziema būtu mūzika, tad tajā būtu
dzirdama krakšķēšana, kad leduspuķes ieskauj logus.
Mūzikā varētu sastapt arī to aukstumu, kuru cilvēks sastop, turot rokā sniegu, tomēr beigu beigās tas izkūst.
Tā arī mūzika pamazām kļūtu patīkama un kausētu cilvēku sirdis.
Edīte Alekse

6

***
Ja ziema būtu mūzika, svaigās sniegpārslas vējā būtu kā notis uz nošu līnijām, leduspuķes uz rūtīm būtu kā vijīgas melodijas, kas klusās telpas
piepilda ar karstu ledu. Vējš, kas vakaros gaudo gar pakšiem, būtu kā šūpuļdziesma bērnam ar noklīdušu sapni.
Kamīna dzirksteles aukstajos ziemas vakaros atgādina par to, cik gan jautri
ir iet putenī, kad sniegpārslas sitas sejā. Tā arī mūzikā - pēkšņie lēcieni no
oktāvas uz oktāvu atgādina aukstu salu, kas kņudina degungalu. Kad mūzika ir klusa un maiga, tad tā atgādina pavisam aukstu ziemas dienu, kad ārā
spīd saule un pirksti salst pat siltākajos vecmammas dūraiņos, kuru rakstos
slēpjas pati siltākā lieta pasaulē - mīlestība.
Kad aukstie lauska pirksti pieduras ūdens virsmai, viss sasalst. Lausks nekad nespēj pieskarties ūdenim, kas ap manu roku ziemas salā apvijas un
ar mazām ledus dzirkstelītēm iesitas ādā. Tas smeldz, un es to jūtu, taču

lausks to nekad nejutīs... Tāpat arī mūzikā - saltu cilvēku rokas, pieduroties
klavieru taustiņiem, sasaldē tos, un viņi nekad neizjutīs to mūzikas vijīgumu, jo salti piedursies cilvēku dvēselēm.
Ja ziema būtu mūzika..., es to spētu izbaudīt arī vasaras siltajā saulē.
Monta Masaļska
***
Mūzika liek man domāt par ceļu, kas ir apsnidzis ar mīkstu un pūkainu
sniedziņu. Ceļa malās var redzēt sniega kalnus un aiz kalniem - mežu.
Egles ir ar mīkstu sniegu apklātas.
Ceļš ved līdz lauku mājām, kuru
jumts ir noklāts ar balto mirdzumu.
Uz mājas durvīm uzklāts skuju vainags, arī to sniegs ir apbēris ar ko
brīnišķīgi skaistu. Baltais draugs
met lejā pa vienai pārsliņai, katra
pārsliņa ir savādāka, bet tās visas ir
siltas un baltas. Šis mirdzums apvij
bērnu prātus, viņi visu dienu pavada, ceļot sniegavīrus.
Ieejot mājās, sagaida skuju smarža,
krāsnī cepas piparkūkas, uz galda
stāv krūze ar kafiju, kas arī piepilda
telpas ar savu aromātu. Bērni sniegavīru izskatā novelk siltos kombi***
nezonus un sēžas pie iekurinātā kamīna, kas kvēlo ar sarkanu liesmu,
atgādinot mīlestību ģimenē. Ieturot
gardu maltīti, ģimene sēž pie kamīna, skatoties fotoalbumus. Ģimenes siltums ir karstāks par jebkuru
kamīnu. Malkojot karsto šokolādi,
ģimene apspriež, kā sagaidīs nākamo ziemu. Ziemīgās naktis, kad pie
debesīm mirdz zvaigznes. Puķes
zied logu rūtīs.
Melānija Šmite
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Turpinājums no 2. lpp

Pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Velcis
Pielikums Nr.1

Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada
pamatbudžeta pārskats (izpilde)

Tabulas turpinājums 8. lpp

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. februāris
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Turpinājums no 7. lpp

skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota EUR 5 500, ieņēmumi par zemes nomu,
kā arī pārējo nomu un īri - EUR 14 000. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR
268 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 1 000, ieņēmumi par dzīvokļu
komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 8 000. Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu
ēdināsana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 49 000 apmērā.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Velcis

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada
pašvaldības 2017. gada budžeta

Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada budžeta izdevumu daļa ir plānota saskaņā ar Ērgļu novada attīstības
programmā 2013. – 2019. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm, rīcības un
investīciju plāniem.
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 3 369 676 apmērā.
Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 439 848 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 13%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām,
izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības
pakalpojumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts EUR 513 732. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 15%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu
attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR 418 034,
Jumurda EUR 42 128, Sausnēja EUR 53 570. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 150 000, kas
sastāda 4% no kopējiem izdevumiem
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 936 516. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības
budžeta izdevumu plānā ir 28% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu
darbībai – EUR 16 762, kā arī EUR 56 000 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 4 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 15 000. Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 111 158, sociālās aprūpes
centram (divās ēkās) – EUR 632 990, bāriņtiesai – EUR 22 393, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus)
– EUR 78 213.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 335 319. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu
plānā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un
saieta namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 1 094 261. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 32%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību
programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 516 067 (no
tiem EUR 208 472 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zālīša pamatskolai – EUR 175 315 (no tiem EUR
52 148 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 91 668 (no tiem EUR 25 836 pedagogu
atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” – EUR 311 211 (no tiem EUR 27 896 pedagogu
atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai).
Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 50 000 apmērā.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 153 769.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās
vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus),
un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par valsts budžetu 2017.gadam”.

Pamatbudžets
Ieņēmumi
2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 096 639, atlikums uz gada sākumu EUR 266 806.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodokļi; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no
depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un
pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 535 271 jeb 50% no ieņēmumu kopapjoma, kas
ir par 18% vairāk nekā 2016.gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89 %), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 372 823 (kopā ar atlikumu no 2016.
gada) jeb par 19% vairāk, nekā 2016. gada budžeta plānā, un sastāda 44% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 162 448 jeb par 7% vairāk nekā 2016. gada plānotajā
budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2017. gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 5 110
apmērā jeb par 60% mazāk nekā 2016. gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi
un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk.finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību
budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti EUR 1 192 258 jeb 39% no ieņēmumu kopapjoma.
Šeit ietilpst:
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mācību līdzekļu
iegādei EUR 263 074, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 27 896. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2017. gadam” ieplānotas laika periodam no 2017. gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/
mākslas izglītības programmu finansēšanu ministrija no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam
piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 25 336 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2017.gadā piešķirti EUR 11 393.
No Nodarbinātības valsts aģentūras plānots saņemt EUR 19 800 bezdarbnieku un skolēnu (vasaras brīvlaikā)
darba samaksas daļējai nodrošināšanai.
Personu ar invaliditāti asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas plānots saņemt EUR
20 000.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2017. gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnunamos
līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu bērnu).
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 584 219 apmērā, kas sastāda 18%
no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini
par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 69 000 un sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem)
EUR 163 000.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 364 000 apmērā, kas ir 12% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Šeit ietilpst:
Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” EUR 14 000, vecāku maksa mūzikas un mākslas
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Plānotais aizņēmums valsts kasē – EUR 160 000.

Speciālais budžets
Ieņēmumi
2017. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 128 980 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu Ērgļu novada pašvaldība 2017. gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) EUR 124 980, kas ir tikpat,
cik 2016. gadā. Pašvaldība šos līdzekļus saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam,
esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 4 000.
Līdzekļu atlikums 2017. gada sākumā bija EUR 37 651.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots EUR 4 127.

Izdevumi
2017. gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 162 504 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.
99% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 160 504 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt
1% no izdevumu kopapjoma, t.i., EUR 2 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis).

Pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Velcis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. februāris

Skursteņslauķis PII „Pienenītē”

Ērgļu saieta namā izstāde “The Rock Project”
No 22. janvāra plkst. 15. 00 līdz 28. janvārim Ērgļu saieta namā bija skatāma neparasta izstāde - “Krītošais akmens”. Franču mākslinieka Lorāna Grizela lielformāta plakātu izstāde
ir 2600 gadu veca Bībeles Daniela grāmatas pravietojuma atainojums par pasaules vēstures
gaitu. Stāsts mūsdienu mākslas valodā no senas vēstures uz tagadni, ar skatu uz nākotni. Lielformāta plakātos, gleznas reprodukcijās, artefaktos mākslinieks ataino Bībeles notikumus un
pats par to saka: “Kā māksliniekam man tas ir bezgala interesanti, jo Bībele ir neizdibināma.
Neviena cita grāmata nav tik dziļa. Tā satur bezgala daudz vēsturiskus faktus, kurus šodien
apstiprina neskaitāmi arheoloģiskie izrakumi.” Saskaņā ar Bībeli vīru, kurš atklāja pasaules
nākotnes notikumus vairāk nekā 600 gadus pirms mūsu ēras, sauca Daniēls. Vēsturiskie materiāli apstiprina - Daniēla pravietotais vienmēr piepildījās. Pat nesenā vēsturē ir bijuši mēģinājumi veidot vienotu Eiropu, bet ne Hitleram, ne Napoleonam tas neizdevās. Arī mūsdienu
modernā Eiropa nav bez plaisām - kā politiskām, tā ekonomiskām. “The Rock Project” izstādē
bija iespēja ielūkoties un pārdomāt par vēsturisko, pašreizējo un gaidāmo.
Paldies par izstādes nodrošinājumu “Veselības Klubiņa” organizētājiem Agrim un Baibai,
kā arī par izsmeļošo gida stāstījumu Dzintaram Geidem.
Sandra Avotiņa

Jaunās grāmatas Ērgļu bibliotēkā
27. janvārī pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” apciemoja Valtera tētis Kaspars Bērziņš.
Viņš gan mazos, gan arī lielos iepazīstināja ar savu neparasto profesiju - skursteņslauķis. Pirms
iepazīšanās ar Kasparu noskatījāmies izglītojošu stāstiņu no Youtube lietotnes “Zili brīnumi” - profesija skursteņslauķis, kurā šīs profesijas pārstāvis Andris vienkāršā valodā pastāstīja pašu galveno
par neparasto profesiju.
Kad bērni bija noskatījušies video, mūsu skursteņslauķis Kaspars papildināja dzirdēto un redzēto
ar savu pieredzi. Šoreiz vairāk jautājumu skursteņslauķim bija tieši skolotājām, bērniem tie bija
daudz vienkāršāki, bet ne mazāk interesanti. Skursteņslauķis iepazīstināja mūs ar saviem darba
instrumentiem - lēni, lukturīti, karotīti un vēl dažādām lielākām un mazākām lietām.
Kad jautājumi bija beigušies, skursteņslauķis Kaspars visus bērnus pacienāja ar gardām končām.
Bērni mielojoties vēl izmēģināja zīmēšanu ar ogli. Rokas un pat mute bija melna, taču darbi izdevās
skaisti un interesanti.
Apsveicam Kasparu Bērziņu, saņemot skursteņslauķa zeļļa diplomu!
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe
Evitas Lielupes foto

Spēka dzirksts 80 gadu garumā
Mūsu vidū vienmēr ir bijuši un
šobrīd ir cilvēki, kas prot iedegt ticības, mīlestības dzirksteli par savu
tēvu zemi. To darot, nepārspīlē, tikai
sargā savu pārliecību, pieķeršanos.
Tādos brīžos, kad tēvu zemes cieņas,
mīlestības dzirkstele ir visspilgtākā,
karstākā, mums ir jābūt tuvumā, jāuztver šīs dzirkstis. Šādu iespēju dzīvē
nav daudz. Galvenais pamanīt iespēju,
nenobīties no apdedzināšanās. Par sāpēm nav jāsatraucas - dzirksteles karsē, bet tikai lai sasildītu. Satverot siltumu, noliekam to kreisās puses krūšu
kabatiņā. Tāds uzkrājums sildīs spalgā
ziemas salā, ļaujot uzplaukt dzīvības
ziedam.
Ziemas vēju, sniega baltuma, saules
košuma piepildītā dienā, 1937. gadā
25. janvārī, Jumurdas pagasta “Inķēnos” savu kopīgās mīlestības dzirkstelīti, dēlu Mārtiņu Pauli, sagaidīja Anna un Voldemārs Ūdri. Ūdru ģimene savu saimniecību veidoja
uz godprātīga darba pamatiem. Tēvam ķēriens uz jebkuru darbu, ļaudis teica - vīrs ar zelta rokām. Tad
nu arī dēls no tēva guva pirmās iemaņas savu prasmju pilnveidošanai, iemācījās mīlēt darbus, kurus
prasa tēvu zeme. Mārtiņam paveicās ar vecāku uzņēmību, jo ģimenē sevi piesaka gadu jaunāka māsiņa
Maija. Bērnības pļavās kopīgi mesti kūleņi, kopīgi mērots skolas ceļš, kopīgi turētas godā tēva mājas,
loloti, cienīti tēvs, māte. Savu laiku “Inķēnos” bijusi govju ferma, kurā strādāja Mārtiņa māmiņa. Tā nu
abiem bērniem bija cītīgi jāiet palīgā māmiņai. Skolas gaitas Mārtiņš uzsāk Jumurdas pagasta nepilnajā
vidusskolā. Otrā pasaules kara vētras skāra gan Jumurdu, gan Jumurdas skolu. Skolas ēkai bija izbiruši
logu stikli, durvis cauršautas, tas bija atgādinājums par draudu pilnajām dienām. Pēckara gadi nesa
trūkumu, nedrošību, tomēr gan skolotāji, gan bērni ar centību veica savus pienākumus. Mārtiņa klasesbiedrs un draugs skolā bija Jānis Sirmbārdis, mūsu Jumurdas dzejnieks. Draudzības dzirksts caurvij arī
abu klasesbiedru tālākos dzīves ceļus. Klases audzinātāja Zenta Šteinberga audzēkņos rosināja zinātkāri,
prasmi draudzēties, godāt savu tēvu zemi. Klasesbiedri kopā pavadīja laiku ārpus skolas, sportojot,
makšķerējot, kopīgi tika svinēti Līgo svētki, izstaigājot pagasta viensētas, aplīgojot savu skolas biedru
ģimenes. 1952. gadā Mārtiņš absolvē Jumurdas septiņgadīgo skolu. Ar drosmi, zinātkāri apveltītais jauneklis dodas uz Rīgu, lai mācītos kooperatīvā tirdzniecības skolā. Tiek apgūta tirdzniecības grāmatveža
specialitāte. Mārtiņš divus savas dzīves gadus atvēlēja arī dienēšanai padomju armijā, dienests notika
Kandalakšā Murmanskas apgabalā. Šajā laikā jaunieti sildīja ilgu dzirksts pēc dzimtenes. Pēc obligātā
dienesta tiek strādāts Vecmīlgrāvī zvejnieku patērētāju biedrībā par ekspeditoru. Taču sirds aicinājums
ir interese par elektrības nozari. Mārtiņš gan pašizglītības ceļā, gan mācoties trīsgadīgā meistaru skolā apguva elektroiekārtu ekspluatācijas un remonta specialitāti. Savu lielāko darba mūža daļu Mārtiņš
nostrādāja Latvijas zivju rūpniecības ražošanas apvienībā “Latribprom” par elektromontāžas iecirkņa
darbu vadītāju. Mārtiņa darba rezultāti - būvētie elektroobjekti - ir ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī
daudzās Padomju Savienības republikās. Tādējādi, pateicoties darba režīmam, tika apceļota visa Padomju Savienība. Par godprātīgu darba pienākumu veikšanu darba devējs piedāvāja paaugstinājumu amatā.
Taču, saņemot jauno amatu, Mārtiņam būtu jāiestājas arī komunistiskās partijas rindās. Mārtiņš atteicās
no paaugstinājuma. Patiesākais darba mūža novērtējums ir ilggadējā darba vieta, saņemtie atzinības un
goda raksti. Savu mīlestības dzirksteli Mārtiņš veltījis savām tēva mājām, savam darbam, bet svarīgākā
gaismas, piepildījuma un mīlestības dzirksts atvēlēta bērniem - dvīņiem Ingai un Jurim, kuri ar savu
dzīves mīlestības dāsnumu Mārtiņam dāvājuši mazbērnus - Eviju, Andri un Uģi. Mārtiņš savus mīļos
vienmēr ir rosinājis kādu savas dzīves mirkli atvēlēt laukiem. Kā patiess Latvijas patriots devis prasmi
rast noderīgu vietu laukos. Savu tēvu zemes cieņas pilno mīlestību Mārtiņš ir pierādījis, darbodamies
Latvijas Tautas frontē, pildot aktīva deputāta pienākumus Jumurdas pagasta padomē, kā arī uzturot pastāvīgu interesi par notiekošo valstī, pagastā. Mārtiņš pēc savas ierosmes remontējis Jumurdas kapliču,
devis nozīmīgu artavu Jumurdas sabiedriskās dzīves veidošanā. Būdams pelnītā atpūtā, Mārtiņš visu
sirds siltumu ir atstājis sava tēva mājā “Inķēnos”. Mārtiņa rūpīguma, darbīguma dzirksts ir redzama
“Inķēnu” īpašumos - laukos, mežos. Liels atbalsts, palīgs ikdienas darbos Mārtiņam ir dzīves draugs
Stella. Kopā paveikto darbu augļi priecē uz “Inķēniem” atbraukušos tuviniekus. Apciemojot Mārtiņu
jubilejas dienā, kārtējo reizi pārliecinos par savas tēvu zemes patriota gara stiprumu, par dzimtās zemes
spēcinošo dzirksti cilvēka dzīvē. Novēlu ikdienas ritumam saules siltumu, putnu dziesmu skanīgumu,
mīļu cilvēku tuvumu.
Pie jubilāra viesojās Agita Opincāne
Initas Lapsas foto
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Vēlos informēt, ka bibliotēkas krājums ir papildināts ar šajā gadā pirmo jaunu grāmatu kopu.
Kā vienmēr ir padomāts par dažādām lasītāju interesēm. Latviešu autoru cienītājiem būs interesanti
izlasīt D. Grūbes grāmatu „Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai”, L. Kotas „Istaba”, D.
Priedes „Mēnesstars”.
Dr. theol. Jura Rubeņa grāmata „Viņa un viņš” rosina domāt par to, ko Cilvēks var sniegt Cilvēkam,
draugs - draugam, vīrietis - sievietei un sieviete - vīrietim.
J. Porziņģis, A. Puče ”Brālis” - kas ir baltais Vienradzis? Augstprātīgi izsvilpts uz jaunpienācēju skatuves, viņš pēc dažiem mēnešiem piespiež fanātisko un izlutināto pūli sevi nēsāt uz rokām...
Tuvojas pavasaris, un dārzu kopēji sāk plānot, rēķināt, sapņot. Idejas kādam jaunumam savā dārzā var
smelties K. Vilsones grāmatā „Sapnis par dārzu”.
„Brakos ir varen jauki” - R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu darbu un viesu grāmatas ierakstu
izlase.
Ārzemju autoru romāni: L. Teilore ”Sniega eņģelis”, Dž. Korija ”Mana vīra sieva”, A. Indridasons
„Purvs” u.c.
Jauniešiem domāts S. Edgāra fantastiskais stāsts „14-14”.
Grāmatiņas bērniem: „Čukbānīša Rūkonīša un baltā stārķa piedzīvojumi”, „Ezītis, kurš mīlēja slepeni”, „Māja, kas dūc” u.c.
Šis ir tikai neliels ieskats jauno grāmatu klāstā, ar pilnu sarakstu var iepazīties bibliotēkā.
Ienāc, iepazīsties, izlasi!

Izmaiņas darba laikā!

Ar februāri ir mainīts bibliotēkas darba laiks: ceturtdienās: iepriekš 12 - 19; turpmāk
10 - 18.
Pārējās dienās - bez izmaiņām.

Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā

Sausnējas bibliotēkā
Visiem jau esošajiem lietotājiem un arī tiem, kas domā tādi vēl kļūt, Sausnējas bibliotēka piedāvā:
Jaunajā - 2017. - gadā pieejami šādi preses izdevumi.
Laikraksti: „Stars”, „Ērgļu Novada Ziņas”.
Žurnāli: „Praktiskais Latvietis”, „Lauku Avīzes tematiskā avīze”, „Vides Vēstis”, „Leģendas”, „Ievas
Stāsti”, „Ievas Veselība”, „Rīgas Laiks”, „Putni Dabā”, „Astes”, „Čaklās Rokas” un „Ilustrētā Junioriem”.
Atgādinu, ka bibliotēkā bez maksas var izmantot šādas datu bāzes:
Letonika - www.letonika.lv. Letonikas datu bāze ietver plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās,
skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku, informāciju latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru. Un galvenais - tur atrodamajai informācijai
droši var uzticēties.
Lursoft jeb laikrakstu bibliotēka - www.news.lv. Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir apjomīgs
Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS sagatavotās informācijas krājums internetā, kas
katru dienu tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu. Laikrakstu arhīvs tajā pieejams no 1994.
gada.
Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 21 jaunieguvumu gan lieliem, gan maziem lasītājiem.
Grāmatas bērniem un pusaudžiem:
aČetras jaunākās Deizijas Medousas grāmatiņas no sērijas „Burvju meža iemītnieki”.
aMazās bitītes lielais ceļojums /Juris Zvirgzdiņš/
aSniegpārsliņas piedzīvojums /Dainis Purvītis/
aKāpēc laikam vajag laiku
a14-14 /Silēna Edgāra, Pols Beorns/
aPuišu saraksts /Emīlija Lokhārta/
Prozas darbi pieaugušajiem lasītājiem:
aDuna /Inga Ābele/
aIstaba /Laima Kota/
aLidojumam sakļauti spārni /Linda Šmite/
aSintijas stāsts /Anna Skaidrīte Gailīte/
aDucis cara rubļu jeb no svētdienas līdz svētdienai /Daina Grūbe/
aTās dullās Paulīnes dēļ un citi stāsti /Vizma Belševica/
aIlgais gājiens /Slavomirs Ravičs/
aAsara zirnekļa tīklā / Nora Robertsa/
Nozaru literatūra:
aIļģuciema pašpuikas stāsti /Jūlijs Krūmiņš/
aViņa un viņš /Juris Rubenis/
aZīmju valoda: latviešu žesti /Janīna Kursīte/
aLatvijas leģendas VI
Vēl bibliotēkā līdz 6. martam būs
apskatāma Artūra Grotes fotoizstāde.
Artūrs uzaudzis Sausnējā, bet tālāk dzīves ceļš aizvedis uz Cēsu pusi, arī pašlaik dzīvo Amatas novada Amatciemā.
Tur Vidzemes dabas skaistums īpaši redzams, kas mudina to arī iemūžināt. Ar
fotografēšanu Artūrs aizrāvās jau bērnībā. Pirmās krāsu fotogrāfijas tapa 1970.
gadā, kad viņš mācījās Rīgas elektromehāniskajā tehnikumā. Vairākus gadus
Artūrs Grote aktīvi darbojās fotoklubā
„Cēsis”.
Ingas Grotes, Sausnējas
bibliotēkas vadītājas, teksts un foto
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Tehnikumā Ērgļos motorzāģa
operatori mācības uzsāk
februāra beigās

Pasākumu afiša

18. februārī plkst.18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 25 gadu jubilejas vakars
un Ērgļu mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un absolventu
darbu izstāde.

APSVEIcam
SANDRU SPIRKU un MĀRTIŅU BUĶELI
ar meitas EVELĪNAS BUĶELES piedzimšanu.

***

18. februārī no plkst. 8.30 uz Jumurdas ezera
Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības - 2017
Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas
Reģistrācijas sākums no plkst. 8.30
Sacensību atklāšana plkst.8.50
Sacensību sākums plkst.9.00
Sacensību beigas plkst.13.00
Sacensību ilgums 4 stundas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās
grupās – sievietes, vīrieši, jaunieši ( līdz 16 gadiem ). Atsevišķa
atzinība par lielāko noķerto zivi.
Līdzi jābūt derīgai makšķernieku kartei!

***

Priekuļu tehnikums Ērgļos realizē projektu Eiropas Savienības
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”,
projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001).
Šī projekta ietvaros skolā profesiju apgūst 67 topošie kokkopji (arboristi), guļbūves ēku celtnieki, drēbnieki, aukļi un jumiķi.
Jau trešo reizi Priekuļu tehnikums Ērgļos uzņem jauniešus no
17 līdz 29 gadu vecumam, lai veiktu apmācību motorzāģa operatora kvalifikācijai. Mācību sākums 27.02.2017., un izlaidums
paredzēts jau 2017. gada decembrī. Programma izstrādāta tā, lai
strādājošajiem ir iespēja apvienot darbu ar mācībām - darba vidē
balstītas mācības. Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās
izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no
mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās
zināšanas - profesionālās izglītības iestādē.
Mācību laikā jaunieši apgūst mežsaimniecības pamatus, meža
darbu plānošanu, meža atjaunošanu un kopšanu, mežizstrādi, upju
krastu menedžmentu, darbu koku sēklu plantācijās (egle, priede)
un darbu ar mazo meža tehniku, kā arī citus mācību priekšmetus.
Jaunieši saņem stipendiju no EUR 70 līdz EUR 115, dzīvo skolas
dienesta viesnīcā bez maksas, saņem ceļa un izmitināšanas izdevumu apmaksu kvalifikācijas prakses laikā līdz EUR 71.
Aicinām interesentus iepazīties ar MOTORZĀĢA OPERATORA
un ar citām profesiju apguves iespējām skolas mājaslapā www.ergliarods.lv vai zvanot pa tālruni 64871235, lai pieteiktos mācībām.
Baiba Bruņeniece
Foto no tehnikuma arhīva

Apgūsti profesiju tehnikumā
ĒRGĻOS
a MOTORZĀĢU OPERATORS
Mācību sākums 27. 02. 2017.
Mācību ilgums - 10 mēneši
Stipendija EUR 70 - 115
Dienesta viesnīca - bez maksas.

25. februārī Ērgļos Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos
RĪTS UZ LEDUS!
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA (Galv. tiesnesis Oļegs Jegorskis)
7. 30 Pulcēšanās Ērgļu novada domes laukumā un izbraukšana uz
makšķerēšanas vietu
8. 00 - 12. 00 Sacensības zemledus makšķerēšanā
Veiksminieku noteikšana pēc noķerto zivju svara
DIENA UZ SLIDĀM!
HOKEJS (Galvenais tiesnesis - Aldis Jēkabsons)
9. 30 - 10. 00 Pieteikšanās hokejam
10. 00 Izloze pa komandām
10. 30 Hokejs
DĪĶA HOKEJS - (vecums - zēni līdz 12 g., meitenes - līdz 14 g.)
(Līdzi jāņem hokeja nūjas)
10.30 Pieteikšanās. Reģistrācija
Spēles pārtraukumos - šortreks un sīkmači
Uzvarētāju apbalvošana sacensību vietās!
PĒCPUSDIENA UZ SLĒPĒM!
15. 00 Sportiskas izklaides lieliem un maziem Ērgļu slēpošanas
trasē.(Galvenais tiesnesis - Aldis Olte)
Sīkmači ģimenēm. Slēpošana individuāli.
(Pasākuma norises plāns var mainīties atkarībā no laika apstākļiem)

***

No 27. februāra līdz 10. martam Ērgļu saieta namā
izstāde “Kāzu kleitas laikiem ejot!”
Aplūkošanai svešām acīm savus kāzu tērpus uzticēs
Ērgļu novada dāmas

***

5. martā plkst. 12.00 Sausnējā Saieta zālē „Līdumi”
uz lustīgu kopābūšanu aicina Ērgļu SN tautisko
deju kolektīvs „Pastalnieki”

***

11. martā plkst.12.00 Liepkalnes TN zālē
Galda spēļu turnīrs

***

11. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā vidējās paaudzes
deju kolektīvu jaunrades konkurss „Jautrā pastaliņa - 2017”
Pēc koncerta balle. Spēlē „Ballīšu orķestris”.
Uz balli ieejas maksa 3.00 EUR

***

23. martā plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem PELNRUŠĶĪTE
Ieeja 2.00 EUR

***

Uzzini vairāk tel.64871235, www.ergliarods.lv

24. martā plkst. 14.00 Komunistiskā terora upuriem veltīts
atceres brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens.
Pēc tam saieta namā tematiska filmu pēcpusdiena

Sāksim visu no jauna!

30. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2017”

Tāds ir populārās grupas „Bet Bet” dziesmas nosaukums. Daudzas reizes mēs esam nolēmuši kaut ko mainīt savā dzīvē un modušies ar šādu apņemšanos, lai vieglāk būtu dzīvot. Gan pašiem,
gan citiem. Veicot SIA „ŪDAS” darbības analīzi, kā tumšā josla
ir lielais parādu slogs par pakalpojumiem, kurus nav samaksājuši
daļa Ērgļu iedzīvotāju - apsaimniekošana, apkure, ūdens piegāde
un kanalizācija. Parāda lielums sastāv no nesamaksātās naudas
par komunālajiem pakalpojumiem un kavējuma naudas soda
procentiem, kas sastāda 10% gadā. Samaksājot kavētu maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem, no iemaksātās summas
tiek proporcionāli dzēsts pamatparāds par pakalpojumu, kā arī
aprēķinātā soda nauda. Lai palīdzētu iedzīvotājiem tikt vaļā no
komunālajiem parādiem, SIA „ŪDAS” iesaka šādu plānu:
1. Iedzīvotājs, kuram ir komunālo maksājumu parādi, atnāk uz
SIA „ŪDAS” iestādi Parka ielā 33 un noslēdz vienošanos par regulāru kavētā maksājuma parāda atmaksu noteiktā laika posmā.
2. Iedzīvotājs maksā kavēto maksājuma parādu un arī kārtējos
maksājumus par piegādātajiem pakalpojumiem atbilstoši noslēgtai vienošanai.
3. SIA ”ŪDAS” aptur soda procentu pieaugumu kavētajiem
maksājuma parādiem, bet pagaidām saglabā tos.
4. Brīdī, kad parāds ir nomaksāts, SIA „ŪDAS” nodzēš visus
soda procentus, kuri bija sakrājušies Vienošanās noslēgšanas
dienā.
Lūdzu, izmantojiet šo izdevību, lai tiešām sāktu savādāku un
labāku dzīvi. Ir jau arī cita grupas “Bet Bet” dziesma - „Man vienalga viss”, bet to klausīsimies priekam, darot labus darbus un izprotot vienam otru.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

***
***

31. martā no plkst. 11.00 līdz 18.00 Ērgļu saieta namā, audēju
studijas telpās, Latvijas Nacionālā kultūras centra
projekta „Satiec savu meistaru!” atvērtā aušanas darbnīca

UZMANĪBU!

Sakarā ar to, ka SIA „ŪDAS” pakāpeniski pāriet uz e-rēķinu
sūtīšanu klientiem, lūdzam jūs paziņot e-pasta adresi, uz kuru
sūtīt SIA „ŪDAS” rēķinus.
E-pastu rēķinu saņemšanai varat ziņot:
• E-pastā: ergliudas48@inbox.lv
• Pa tālruni: 64871632 vai 27853818
• Birojā: Parka ielā 33, Ērgļos.
OBLIGĀTI jānorāda adrese vai personīgā rēķina numurs!
Gadījumā, ja rēķinu elektroniski saņemt nav iespējams, par papīra formāta rēķina saņemšanu tiks aprēķināta rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas maksa - 1,82 EUR ar PVN.
SIA “ŪDAS”

PAZIŅOJUMS
2. martā plkst.10.00 Ērgļos saieta namā Valsts lauku tīkla informatīvais seminārs par aktualitātēm lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
Jaunākais nodokļu normatīvajos aktos.

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Anna Grudule
Skaidrīte Klišāne
Dzintra Rudzīte
Jānis Tomiņš
Ludmila Viļcena
Biruta Ribakova
Dzidra Bodniece
Skaidrīte Misiņa
Jāzeps Bārtuls - 102 gadi
Jaunumi uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībā
Šo informāciju, manuprāt, būtu lietderīgi zināt ne tikai uzturlīdzekļu
saņēmējiem, bet arī uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Ja saņēmējus tā,
es ceru, mazliet iepriecinās, tad uzturlīdzekļu nemaksātājiem varbūt
liks aizdomāties un kaut ko darīt lietas labā.
No 2017. gada 1. janvāra minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērniem
līdz 7 gadu vecumam ir 95 eiro, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu
vecumam - 114 eiro.
Šī gada 1. februārī stājas spēkā grozījumi Uzturlīdzekļu garantijas
fonda likumā. Tie paredz: 1) paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku; 2) mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu saņēmējiem; 3) ieviest papildu sankcijas vecākiem, kuru vietā līdzekļus
bērnu uzturam maksā valsts; 4) dota iespēja parādniekiem slēgt individuālas vienošanās ar Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu finansiālo iespēju robežās.
1. aprīlī spēkā stājas alternatīva procedūra līdzšinējai kārtībai: lai
saņemtu uzturlīdzekļus, bija jāsniedz prasības pieteikums tiesā.
Turpmāk, lai saņemtu minimālos uzturlīdzekļus no valsts, kurus izmaksā Uzturlīdzekļu garantijas fonds (turpmāk - fonds), uzreiz varēs
vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu. Tā sazināsies ar vecāku,
no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumus un izvērtēs, vai lieta ir izskatāma administratīvā procesa
kārtībā. Paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis
lēmuma pieņemšanai uzturlīdzekļu izmaksai no fonda. Lietas, kuras
iesniegtas tiesā, bet vēl nebūs izskatītas līdz š.g. 1. aprīlim, tiesa izskatīs ierastajā kārtībā.
Sākot ar 1. aprīli, fonda administrācijai ir tiesības lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu parādniekiem, ja: 1) parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi administratīvā procesa ietvaros un parādnieks ar fondu nav noslēdzis
vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus; 2) parādnieks vienošanos ir noslēdzis,
bet trīs mēnešus pēc kārtas to nav pildījis; 3) uzturlīdzekļi no fonda
tiek maksāti saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un parādnieks pēc kārtas nav veicis trīs uzturlīdzekļu
maksājumus. Lēmums par vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiks pieņemts tikai pēc individuāla katras situācijas izvērtējuma.
Ar 2017. gada 1. septembri stāsies spēkā vēl viena tiesību norma
- valsts garantētos uzturlīdzekļus izmaksās arī pilngadīgām personām līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā.
V. Bagatska, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

PIEMINAM MIRUŠOS:
Juris Milnis
miris 72. mūža gadā;
Dzidra Bandeniece
mirusi 70. mūža gadā;
Zelma Balode
mirusi 94. mūža gadā;

Miervaldis Ķēniņš
miris 77. mūža gadā;
Austra Pomeranceva
mirusi 92. 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.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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