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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada februārī domes sēdē lemto
aDome atcēla Ērgļu novada pašvaldības būvvaldes 2016. gada 28. decembra lēmumu Nr. 10-07/90- Ē,
ar kuru SIA “Palīgs” tika uzdots veikt būves vai tās daļas Rīgas ielā 13, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā tehnisko izpēti, iesniedzot būvvaldē tehniskās apsekošanas atzinumu.
aUzdeva Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Guntaram Velcim organizēt Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” pamatkapitāla samazināšanu,
dzēšot 121 957 kapitāla daļas.
aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 2016. gada finanšu pārskatu ar finanšu rezultātu - zaudējumiem EUR 57777 apmērā.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
Dokuments publicēts Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā – Pašvaldība>Dome>Domes
sēdes>2017. gada sēžu lēmumi.
aPrecizēja un apstiprināja jaunā redakcijā Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra
saistošos noteikumus Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Ērgļu novada pašvaldībā”.
aNolēma iznomāt SIA “3Ddevelopment” lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem nomas lietošanā nodoto Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,8 ha
platībā un SIA “3Dpro” lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem nomas lietošanā nodoto
Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5,5 ha platībā.
aNolēma saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti“ noteikto kārtību, izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības
grāmatvedības uzskaites Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas triju parādnieku, kas skolā nemācās un ir
atskaitīti, parādu summu EUR 113,79 apmērā.
aIzskatot basketbola trenera Ivara Tetera iesniegumu, piešķīra Ērgļu novada pašvaldības finansējumu
EUR 90,00 dalības maksai un EUR 78,00 bērnu ēdināšanas (pusdienas) izmaksām Ērgļu novada jauno
basketbolistu dalībai starptautiskajā basketbola turnīrā “Madonai-91”, kas notiks 2017. gada 25.-26.
martā Madonā.
aApstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2016. gadu ar finanšu rezultātu -peļņu EUR
122,00 apmērā un nolēma iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
26.01.2017. sēdē, protokols Nr.2,14.§
PRECIZĒTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
24.02.2017. sēdē, protokols Nr.3,5.§

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)), tiek atzīta par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 3. punktā
noteikto ienākumu līmeni un ja:
2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Ministru kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos par īpašumiem,
kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas statusam minēto;
2.2. tā nav iegādājusies nekustamo īpašumu pēdējo 12 mēnešu laikā, izņemot vienīgā nekustamā īpašuma
maiņas gadījumu;
2.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus
vai tā neatrodas ieslodzījumā;
2.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajai daļai.
3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 153,70 eiro mēnesī, kas ir par 20% vairāk nekā valstī noteiktais
trūcīgās ģimenes (personas) ienākumu līmenis.

nes sastāvā, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācijā, ja tas ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības
uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
16. Sociālais dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa anulēšanu, ja konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 15. punkta prasību un ja pārmaiņu rezultātā ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas nosacījumiem.

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

17. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
17.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
17.1.1. ienākumi no algota darba;
17.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas),
valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
17.1.3. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 19. punktā minētos;
17.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā
pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu
apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības
sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
18. Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par
pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31.
decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.
19. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 5. pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un
sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu
rezultātā gūtais materiālais labums.
20. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.
21. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms:
21.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem šis īpašums ir vienīgā dzīvesvieta;
21.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas
ar tiem rīkoties;
21.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un
priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju,
un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikumu,
izņemot minētā pielikuma 3. punktā norādītos naudas līdzekļus;
21.4. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju
nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;
21.5. viena garāža un viens transportlīdzeklis uz ģimeni, kas ģimenes locekļa īpašumā ir reģistrēts vismaz
12 mēnešus pirms maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas un kuru izmanto ģimenes
locekļi vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai;
21.6. nekustamais īpašums, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 1500 eiro. Nekustamā īpašuma kadastrālo
vērtību nosaka pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas publiskās daļas datiem.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība

22. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Ērgļu novada pašvaldības domē.
23. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto faktu klients Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
1. pielikums
Ērgļu novada pašvaldības domes
2017. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Ērgļu novada pašvaldības
sociālais dienests (turpmāk - sociālais dienests) izvērtē pēc iesnieguma par ģimenes (personas) atzīšanu
par maznodrošinātu un Ministru kabineta noteikumos noteiktās iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk deklarācija) saņemšanas.
5. Parakstot šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju
par ģimeni (personu).
6. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
aizpilda ienākumu deklarāciju.
7. Apliecinot ienākumu deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, iesniedzējs paraksta ienākumu deklarāciju.
8. Sociālais dienests pārbauda ienākumu deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām,
kā arī no privātpersonām. Ja nepieciešams, pieprasa ziņas apliecinošus dokumentus un apseko ģimeni
(personu) dzīvesvietā.
9. Sociālā dienesta speciālisti ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu ir tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju. Apsekošanā konstatētais tiek fiksēts apsekošanas aktā.
10. Sociālais dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja tā atteikusies
sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju
nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanas pasākumos.
11. Sociālais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem
lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
12. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam, sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam (1. pielikums).
13. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 3. punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav
ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
14. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:
14.1. uz trim mēnešiem - ja ģimenē ir darbspējīgas personas;
14.2. uz sešiem mēnešiem - ja ģimenē ir tikai vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēji.
15. Ģimenei (personai) ir pienākums viena mēneša laikā informēt sociālo dienestu par pārmaiņām ģime-

2

Raksta turpinājums 7. lpp

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. marts

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Apsveikums

Redakcijas sleja
Daba atmostas! Visapkārt viss kļūst
kustīgāks un jautrāks! Arvien biežāk
ir dzirdama zvirbuļu čirkstēšana un
zīlīšu dziesmas, šur tur iebļaujas pa
kādai vārnai. Arī saule mums ir sākusi pasmaidīt siltāk. Ir pamanītas
pirmās sniegpulkstenītes un pūpolkokā jau uzplaukuši skaisti pūpoli.
Esmu dzirdējusi pa ausu galam, ka
daži jau baudījuši pirmās kļavu sulas. Tas nozīmē, ka pavasaris tuvojas. Lai gan tas vēl slēpjas un nerāda, ka ir kaut kur tepat blakus, mēs
tik un tā to sākam sajust.
Nenoliedzami, ka skolā un galvā
pavasaris ir jūtams vēl labāk, nekā
paveroties pa logu. Ieejot skolā, var
redzēt, ka skolēni to nepacietīgi gaida, jo klases ir rotātas ar dažādiem
pavasarīgiem elementiem, turklāt
katru starpbrīdi ir dzirdamas balstiņas, kuras čivina un priecājas par
pavasara brīvdienām, kas tuvojas
straujiem soļiem. Vēl viens no pavasara vēstnešiem ir Vecāku nedēļa,
kad ģimene kopīgi izbauda vecāku
un skolas padomes piedāvātās aktivitātes. 8. martā vecāki un jaunieši
varēja piedalīties dažādās sportiskās
atrakcijās, spēlējot metbolu, volejbolu, galda tenisu, novusu, tautas
bumbu vai pārbaudot savas loģiskās
domāšanas spējas galda spēlēs. 9.
martā vecāki varēja nākt uz skolu un
vērot mācību procesu, savukārt 10.
martā atpūsties klubiņā „Čiliņš”.
Lai gan aktivitāšu ir gana daudz, jāatgādina, ka sākas lielo diagnosticējošo darbu rakstīšanas laiks, līdz ar to
atceramies arī par mācību darbu.
Lāsma

Īsziņas
13.- 17.03. - skolēnu pavasara
brīvdienas
30.03. - skolotāju meistarklases
zinātkāriem vecākiem ĒV
03.- 07.04. - klašu vecāku sapulces ĒV
13.03. - sākas letonika.lv spēles
“Valodas vingrotava” 2. kārta
18. 04. - Lieldienu olu ripināšana ĒV
21.04. - Ērgļu vidusskolas Lielā
talka

2017. gada MARTS

Jaunākie mācību “olimpieši”

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Siltam smaidam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam
Lai mirdz tavā dzīves celiņā!

Vissirsnīgākos sveicienus un labas veselības vēlējumus sūtām
kādreizējai skolas darbiniecei Ilgai Bugnei nozīmīgā dzīves jubilejā!
Lai katra diena nes prieku un možumu!
Bijušie kolēģi Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā

Ērgļu vidusskolas olimpiāžu uzvarētāji
Sākumskolas grupā
1. klase
Matemātika
1. Kārlis Dūdums
2. Mairis Sesks
3. Ramona Renckulberga
Latviešu valoda
1. Kārlis Dūdums
2. Mairis Sesks
3. Anna Ludborža

Vizuālā māksla
1. Ketija Tipaine
2. Megija Elisa Jeršova
4. klase
Matemātika
1. Alīna Muša
2. Keita Una Daumane
3. Ivars Matīss
Latviešu valoda
1. Alīna Muša
2. Laura Lapiņa
3. Samanta Ungure

Vizuālā māksla
1. Dāvis Millers
2. Samanta Liepiņa
3. Mairis Sesks

Vizuālā māksla
1. Emīlija Grīnberga
2. Samanta Ungure
3. Artūrs Tiltiņš

2. klase
Matemātika
1. Līna Madsena
2. Sendijs Vīgubs
3. Paula Konovalova

Pamatskolas grupā
Matemātika
7. klase
1. Ilona Riekstiņa
2. Anda Katrīna Reine
3. Veronika Ivanova

Latviešu valoda
1. Līna Madsena
2. Manuela Hofmane
3. Karolīna Keita Vanaga

6. klase
2. Aleksis Einišs, Elīza Madsena

Vizuālā māksla
1. Guste Strazdiņa
2. Līna Madsena
3. Paula Konovalova

5.klase
1. Guna Nikolajeva
2. Santa Kalniņa

3. klase
Matemātika
1. Gustavs Dūdums
2. Evelīna Šmite
3. Arvis Milnis

Dabaszinības
6. klase
1. Toms Vilnītis
2. Alise Olte
3. Katrīna Rešņa

Latviešu valoda
1. Liene Feldberga
2. Evelīna Šmite
3. Gustavs Dūdums

Divi Ērgļu vidusskolas 3. klases skolēni - Liene Feldberga un Gustavs Dūdums -, kuri bija uzvarējuši skolas mācību olimpiādēs, 2.
martā devās uz Madonas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu un Cesvaines
starpnovadu olimpiādi Cesvainē, lai katrs sacenstos ar 16 citu skolu
trešklasniekiem. Tālāk stāsta Gustavs Dūdums:
“Ceturtdienas rītā es devos uz matemātikas olimpiādi Cesvainē. Pa
ceļam uzēdu ābolus un papriku, lai būtu enerģija pildīt uzdevumus.
Kad mēs atbraucām, tad apskatījām Cesvaines pili. Tā bija liela un
veca. Pilij blakus bija arī vecās pils drupas. Tās nevarēja aiztikt, jo tas
bija bīstami! Un tās varēja sabrukt. Tālāk mēs devāmies uz Cesvaines
sākumskolu uz olimpiādi. Tajā bija viegli un grūti uzdevumi. Tur bija
bērni no citām skolām, iepazinos un sadraudzējos ar Kristapu, laikam
viņš bija no Kalsnavas. Olimpiādē ieguvu 4. vietu (atzinību), par ko
esmu priecīgs. Paldies manai skolotājai Sandrai Stankevičai, kas palīdzēja man būt samērā labam matemātikas skolniekam.”
Man bija prieks par abiem saviem skolēniem. Liels paldies arī vecākiem par atbalstu sagatavošanās procesā! Lai veicas turpmāk!
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja
Sandras Stankevičas foto

Programmētāja iemaņu pirmais treniņš
Projektu nedēļā Ērgļu vidusskolā varam izmēģināt lietas, kam nepietiek laika mācību stundās. Šoreiz mēģinājām sastādīt algoritmu,
kas ir pamatu pamats, lai strādātu pie jaunu programmu, spēļu un citu
interesantu IT lietu radīšanas. Pirmais - angļu valodas lietošana, tālāk
darbs jauktā komandā pie tā, kā lai skolotāja Inese tiek no klases viena
gala līdz durvīm, apejot visus šķēršļus un neatduroties sienā vai galdā.
Tālāk, izmantojot programmēšanas darbību pierakstu, ar blokshēmu
palīdzību tiek sastādīts algoritms skolēna ceļam no sākumskolas līdz
vidusskolai - dažiem lineārs, citiem pat sazarota struktūra. Trīs dažādi
un unikāli risinājumi. Atliek pārbaudīt dzīvē, kurš ir efektīvākais, un
ķerties pie darba ar datoru. Veiksmi!
Inese Zlaugotne, informātikas skolotāja

Mūsu pirmie soļi programmēšanā

Novadu (Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu)
apvienības olimpiāžu uzvarētāji
Lilita Saulīte - ķīmijā 2. vieta, matemātikā 3. vieta
Ieva Radzvilaviča - matemātikā 1. vieta
Guna Nikolajeva - matemātikā atzinība
Gustavs Dūdums - matemātikā atzinība
Jāni Bukovskis - ģeogrāfijā atzinība
Ziņas apkopoja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece mācību darbā

Skaists darbiņš, kas padarīts
Četras dienas februāra sākumā mēs Ērgļu vidusskolā strādājām,
lai īstenotu savas projektu ieceres. Zīmējām, līmējām, vijām, sitām, mērījām, eksperimentējām. Labi un interesanti sanāca tiem,
kuri zināja, ko grib. Februāra pēdējās nedēļās sociālo zinību stundās skolēni no 5. līdz 8. klasei vērtēja skolasbiedru paveikto trīs
kategorijās.
1. Interesantākais projekts 1. vieta - Lauma Zača, 7. klase, “Krāsainā pasaule”;
Alise Olte un Signe Solovjeva, 6. klase, “Sienas gleznas”.
2. vieta - Santa Kalniņa un Estere Roth, 5. klase, “Putnu būrītis no
korķiem”;
Kārlis Žīgurs, Aleksis Einišs, Mikus Štils, 6. klase, “Katapulta”.
3. vieta - Ilona Riekstiņa un Benita Kārkliņa, 7. klase, “Lūpu kopšanas līdzekļi”.
2. Rūpīgākais projekts Ērgļu novada skolu izdevums 2017. marts
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1. vieta - Alise Olte un Signe Solovjeva, 6. klase, “Sienas gleznas”;
2. vieta - Lauma Zača, 7. klase, “Krāsainā pasaule”;
Krista Ieleja, 7. klase, “Vannas bumbas”.
Santa Kalniņa un Estere Roth, 5. klase, “Putnu būrītis no korķiem”.
3. vieta - Markuss Keisis, 5. klase, “Putnu būri”.
Kārlis Žīgurs, Aleksis Einišs, Mikus Štils, 6. klase, “Katapulta”.
3. Labākā projekta dienasgrāmata 1. vieta - Lauma Zača, 7. klase;
Alise Olte un Signe Solovjeva, 6. klase.
2. vieta - Krista Ieleja, 7. klase;
3. vieta - Ilona Riekstiņa un Benita Kārkliņa, 7. klase.
Skolēnu viedokļus apkopoja Sandra Konovalova,
Ērgļu vidusskolas sociālo zinību skolotāja

Atkal klāt ir projektu nedēļa ar jauniem pārsteigumiem. Projektu nedēļā
no mūsu klases piedalījās tikai desmit skolēni, jo pārējie mājās slimoja. Kā jau vienmēr, mums bija jādodas uz lielās skolas datorzinību klasi
pie datorzinību skolotājas Ineses Zlaugotnes. Ieejot lielajā skolā, sajutām
priecīgu baiļu sajūtu. Mums bija jāsastājas rindā alfabēta secībā. Pēc noteikumiem sadalījāmies grupās. Kopā bijām četras darba grupas. Šodienas
tēma bija - programmēšana. Mums iedeva lielu lapu, uz kuras bija jāveido
algoritms, kā skolotāja Inese varētu tikt ārā no klases telpas.
Nu sākās lielā jautrība! Dažu grupu darbs lika skolotājai ieskriet galdā,
bet citu - pagriezties uz nepareizo pusi. Nākamais uzdevums bija izveidot
algoritmu ceļam no lielās skolas līdz mazajai. Darbu iesākām lielajā skolā, bet pabeidzām mazajā. Šie uzdevumi mums iepatikās, un mēs vēlētos
tos atkārtot. Ar nepacietību gaidām nākamo reizi.
4. klases audzēkņi
Ievas Rotas, 4. klases audzinātājas, foto
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Veiksmīgākie zinātniski pētnieciskie darbi
Ērgļu vidusskolā noslēdzies kārtējais vidusskolēnu zinātniski pētnieciskā darba posms. 11. klase var priecāties, ka pabeigts ilgs
darbs. Divu veiksmīgāko pētījumu autores - Sabīne Solovjeva un
Monta Kurzemniece - ir saņēmušas arī prēmijas un dalās pieredzē,
kā var sasniegt labu rezultātu. Bet 10. klases skolēni, skatoties prezentācijas, mēģināja atklāt veiksmes formulu, kura nākamajā gadā
viņiem ļautu sasniegt tikpat labus vai vēl labākus rezultātus.
Ceturtdien, 16. februārī, noslēdzās 11. klases gadu ilgais darbs.
Tajā rītā visi bija manāmi satraukušies, taču smaidīgi, jo zināja,
ka viss izdosies.

Zinātniski pētnieciskais darbs bija jāprezentē ne tikai savas klases
audzēkņiem, bet arī mums, 10. klasei un, protams, arī žūrijai. Prezentējot darbu, bija redzama ikviena 11. klases skolēna personība.
Mūsuprāt, darbs ir izdevies līdz galam tad, kad ir izvēlēta tāda
tēma, kura pašam interesē. Un, ja šī tēma gan pašam, gan pārējiem
ir saistoša, tad var manīt, ka acīs iemirdzas “dzirkstelīte”. No šī
gada prezentācijām mēs paņēmām interesantāko un labāko, ar ko
vēlamies padalīties arī ar citiem. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai runātājs pārzina tekstu un runā brīvi. Neaizmirsām arī par to, ka publika
ir jāiesaista un jāieinteresē.
Apkopojot mūsu domas par darbiem, secinājām, ka tie bija ļoti
labi, taču jāatzīst, ka mums visvairāk patika pieci.
Mūs iedvesmoja šādu skolēnu darbi: Sabīnes Solovjevas, Laumas
Kodolas, Montas Kurzemnieces, Rimanta Stankēviča un Monikas
Purviņas. Paldies, ka iedvesmojāt!
Ausma Ozola, 10. klases skolniece
Gada garumā veicu zinātniski pētniecisko darbu Ērgļu vidusskolā
netradicionālā nozarē - mākslas zinātnē - par tēmu “Tautas deja
Solovjevu - Štrombergu dzimtā kā latviskās identitātes raksturotāja”.
Esmu uzaugusi starp dejotājiem. Manā dzimtā ir dejotāji trīs pa-

audzēs. Tieši tas arī
kļuva par galveno
iemeslu manas tēmas izvēlē. Pateicoties dejotājiem savā
dzimtā, kā arī draugiem, kas ir saistīti ar
latviešu tautas deju,
saprotu, ka tautas
deja nav vien izklaide, vaļasprieks, bet
gan savas tautas nacionālo vērtību apzināšanās, cienīšana un
to turpināšana.
Darbu veicu ne tikai
tāpēc, lai tas būtu kā
kāds atskaites punkts
skolai, bet tāpēc, ka
tas mani patiešām interesēja. Es vēlējos atstāt ko paliekošu savai dzimtai, parādīt to, cik
ļoti deja spēj vienot paaudzes, dzimtas. Lai to pierādītu, ar horeogrāfa un deju pasniedzēja Jāņa Šķēles palīdzību un lielu atbalstu
tika izveidota deja manai dzimtai ar nosaukumu “Trīs paaudžu kamolā”. Tieši dejas, tās tehniskā zīmējuma un apraksta izveide, kā
arī simboliskās nozīmes uzsvēršana padarīja šo darbu nozīmīgu un
vērtīgu. Dejā “Trīs paaudžu kamolā” vienojās trīs manas dzimtas
paaudzes, kā arī tuvi ģimenes draugi - dejotāji - kopā 21 cilvēks.
Katram dejotājam tika uzvilkts pēc iespējas atšķirīgāks tautastērps,
norādot uz to, cik Latvija ir bagāta ar saviem tērpiem, cik liela ir
to daudzveidība.
Esmu ļoti priecīga par to, cik veiksmīgs izdevās mans darbs. Visa
gada garumā mani ļoti atbalstīja ģimene, radi, ģimenes draugi, deju
pasniedzējs Jānis Šķēle un viņa sieva Marika, kā arī mana darba
vadītāja Ērgļu vidusskolas skolotāja Olga Elksne. Milzīgs paldies
viņiem par to! Lai prezentācijā atspoguļotu mana darba galveno
domu - deja vieno -, tika veidots arī videomateriāls. Par to liels
paldies Manai Filmu Studijai, Antrai Dičai-Milnei!
“Ko tik mēs dejā piedzīvojam - vienmēr...”
Sabīne Solovjeva, 11. klases skolniece
Ieguldīts bija liels darbs un galvenokārt jau laiks. Esmu priecīga,
ka mans darbs tika novērtēts tik augstu un par to pat saņēmu naudas balvu. Izstrādājot darbu, praktiskajā daļā izveidoju uzskates
materiālu, kurā parādīts cukura daudzums saldumos. Manis izveidotais materiāls šobrīd ir apskatāms Ērgļu vidusskolas bibliotēkā.
Ceru, ka skolēni turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību savai veselībai un uzturam. Tāds arī bija mana darba galvenais mērķis.
Monta Kurzemniece, 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Skatuves runas konkurss “Tu vari…”
2017. gada 7. martā Ērgļu vidusskolas multimediju centrā
notika izteiksmīgas runas konkurss, kurā brīvprātīgi varēja
piedalīties ikviens, kurš vēlējās. Viss, kas bija nepieciešams
- vēlme uzstāties, labs garastāvoklis un kāds paša izvēlēts
daiļdarbs - vai nu proza, vai dzeja. Manuprāt, tas bija ļoti
sirsnīgs un patīkams pasākums, kurā it nemaz nevarēja just
sacensības garu. Dalībnieku mērķis nebija uzvarēt un būt
labākajiem, bet gan parādīt savas prasmes un labi pavadīt
laiku. Man patika ikviena uzstāšanās, jo katrs dalībnieks ar
sirdi un dvēseli izjuta to, ko saka. Vislabākais bija tas, ka
nevienam dalība netika uzspiesta. Visi piedalījās, jo to patiešām vēlējās. Protams, mēs visi varējām būt labāki un veltīt vairāk laika, lai pilnveidotu savu uzstāšanos, bet es ceru,
ka katrs ir lepns par paveikto, jo es tāda esmu. Liels paldies
jāsaka drāmas pulciņa vadītājai un mūsu visu iedvesmotājai
Kaivai Bukovskai, bez kuras šis pasākums nebūtu noticis.
Es domāju, ka šo konkursu vajadzētu ieviest kā tradīciju.
Mums visiem ir, kur augt, tādēļ nepieciešamas iespējas parādīt sevi un gūt pieredzi. Nenožēloju, ka piedalījos. Un, ja
būs tāda iespēja, piedalīšos atkal.
Priecājos, ka es un skolasbiedrs no 12. klases Egīls Kārkliņš varēsim pārstāvēt Ērgļu vidusskolu Madonas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu
un Cesvaines starpnovadu skatuves runas konkursā.
Viktorija Vīgube, 10. klases skolniece

Ko dara “Valodas vingrotavā”?
21. gadsimtā vislielākā vērtība ir iespēja
ātri un precīzi saņemt
nepieciešamo informāciju. Tieši to studentiem, skolēniem,
pasniedzējiem un interesentiem piedāvā
Tildes letonika.lv: no
uzticamiem avotiem
apkopotu informāciju
latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, valodu un kultūru. Cik labā
līmenī ir tavas latviešu valodas prasmes? Lai to palīdzētu apzināties, portāls letonik.lv ir izsludinājis konkursu - digitālo spēli 5.
- 12. klašu skolēniem “Valodas vingrotava”.
1. kārtā, kas risinājās no 13. februāra līdz 28. februārim, iesaistījās arī 87 mūsu skolas skolēni. Esam ļoti priecīgi, ka 372 skolu konkurencē pašlaik esam 17. vietā. Bet no 1188 klasēm, kas
piedalās šajā konkursā, pagaidām vislabāk veicas mūsu skolas 10.
klasei, kura ir 66. vietā, viņiem seko 5. klase, kura apsteigusi 7.,
8., 6. un 12. klasi.
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Pēc organizatoru atsūtītajiem datiem, visvairāk punktu Ērgļu
vidusskolas kontā devuši šādi skolēni (mūsu skolas olimpiskais
sešinieks):

Mazi cinīši ar lielu neatlaidību ir sasnieguši labus rezultātus. Aicinām arī vidusskolēnus aktīvāk iesaistīties spēlē. Veiksmi abās pēdējās kārtās! 2. kārta sāksies brīvdienās - 13. martā plkst. 15.00.

“Ēnu dienas 2017”

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot viņiem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli
par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.
Šogad “Ēnu dienas” tēma ir “neredzamās profesijas”, aktualizējot
sarunu par profesijām, kuru darba rezultātus katrs tieši vai netieši ikdienā izmanto, taču reizēm neaizdomājas, ka aiz šiem produktiem stāv
vienas vai vairāku noteiktu profesiju pārstāvju komandas.
Nosūtot
pieteikumu,
neliku lielas
cerības uz to,
ka tas tiks apstiprināts, jo
palikusi bija
tikai
viena
vakance pie
manis izvēlētā cilvēka
Latvijas
Radio 5 rīta
raidījumu
personības
Toma Grēviņa. Biju patīkami pārsteigta, saņemot apstiprinājumu. “Ēnu dienas”
rīts sākās pavisam agri. Latvijas Radio ēkā bija jāierodas jau plkst.
6.00 no rīta. Bija patīkami redzēt to, kā viss izskatās un norisinās, jo
radio jau var tikai klausīties. Šī bija lieliska iespēja, kuru nevarēju
palaist garām. Bija patīkami redzēt visus radio cilvēkus, kuru balsīs
klausos katru dienu. Iepazinos ar radiodīdžeja ikdienu un profesiju,
kura, izrādās, ir steidzīga un ļoti aizņemta.
Šajā dienā sajutos tā, it kā strādātu tur, piedalījos tiešā ētera sarunās,
apmeklēju sapulces, kora mēģinājumu un lekciju. Kā liels pārsteigums
bija tas, ka radio cilvēkiem regulāri, tāpat kā mums, jāapmeklē stundas. Runas mācības lekciju pasniedza Zane Daudziņa, kura spēj ieinteresēt un lieliski prot iemācīt vārdu pareizu izrunu un uzsvaru lietošanu, kas šajā profesijā ir īpaši svarīgi. Ļoti priecājos atrasties Latvijas
Radio kora mēģinājumā un satikt arī pašu maestro Raimondu Paulu.
Biju patīkami pārsteigta, uzzinot to, ka rīta raidījuma “Pieci rīti” producenta vecmāmiņa, izrādās, ir mūsu skolas bijusī direktore - Nellija Ziediņa Un Ērgļi viņam nav nemaz tik svešiRadio ēku atstāju pēc
pulksten diviem. Atzīšos, ka nemaz nevēlējos doties projām. Diena
bija pilna patīkamu emociju un smaidu. Labprāt dotos tur vēl un vēl.
Iesaku visiem jauniešiem izmantot iespēju doties “ēnot” sev interesējošu profesiju pārstāvjus un, iespējams, atrast savu nākamo darbavietu.
Monta Kurzemniece, 11. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
15. februāra rītā es devos uz Rīgas ostas muitas teritoriju, kur ir
arī Rīgas pārvaldes robežsardzes
punkts. Šajā dienā es “ēnoju” VRS
RIP TO II kategorijas RKP vadītāju Gati Ružu un viņa vietnieku
Jāni Paegli. Pašā sākumā mūs iepazīstināja ar kontrolpunkta vēsturi un dažādajiem apbalvojumiem,
kas ir piešķirti darbiniekiem. Pēc
tam mūs izvadāja pa visu ēku, parādīja, kā strādā darbinieki, viņiem
pieejamās tehnoloģijas. Lielu izbrīnu man radīja iekārta, ar kuras
palīdzību var noteikt kravas izdalīto radiāciju. Ārpusē uz ceļa ir
vārti, caur kuriem brauc mašīna ar
visu kravu, un tā tiek pārbaudīta.
Ja kravai tiek konstatēts vairāk starojuma, nekā ir atļauts, tad mašīna
tiek novirzīta uz pārbaudēm.
Ekskursijas laikā aplūkojām arī divus izolatorus, kuri ir kā cietuma
kameras, bet kur cilvēki uzturas ne vairāk kā 24 stundas. Bijām arī
kinoloģijas nodaļā, kur mums parādīja suņu voljerus, kur viņi dzīvo,
sniedza paraugdemonstrējumus, cik paklausīgs robežsargam ir viņa
suns, kā suns atrod narkotikas. Mums bija iespēja nofotografēties ar
suņiem.
Pēc paraugdemonstrējumiem un fotografēšanās mēs devāmies sagaidīt ostā lielo Tallink kuģi “Romantika”. Robežsargi no pasažieru
kuģa nepārbauda katru cilvēku, bet tikai tos, kuri izskatās aizdomīgi.
Strādājot dienestā 15 un vairāk gadus, robežsargiem ir speciāli knifi,
kā atpazīt iespējamo robežpārkāpēju. Ostā pasažierus pārbauda pēc
izvēles kinologs, arī robežsargs.
Pēc ostas apmeklējuma galvenajā ēkā mums pastāstīja par uzraugāmo teritoriju, kas vienam postenim ir visai liela. Mums arī parādīja
visu bruņojumu un ekipējumu, kas tiešām ir visaugstākā profesionālā
līmenī. Darbinieki postenī bija ļoti atvērti un draudzīgi, ar prieku atbildēja uz visiem mūsu uzdotajiem jautājumiem.
“Ēnu diena”, man liekas, ir īstā diena, kad ikviens var doties pie profesijas pārstāvjiem, ar kuriem tiešām vēlas tuvāk iepazīties. Šī diena ir
radīta tam, lai es kā skolēns varētu izlemt par savu izvēlēto karjeru un
saprast, vai šī profesija man ir piemērota un vai es vēlos to darīt ikdienā. Šī iespēja noteikti ir jāizmanto visiem skolēniem, jo tas ir lielisks
veids, kā saprast izvēles plusus un mīnusus un uzzināt profesionāla
darbinieka viedokli par profesiju. Es ieteiktu visiem skolēniem piedalīties “Ēnu dienā”, jo tā tiešām ir lieliska iespēja iepazīt sev vēlamo.
Tāda diena ir dota tikai vienreiz gadā, bet ar katru gadu, kurā tu
nepalaid garām šo iespēju, tu esi tuvāk izšķirošajam solim, kad ir jāizdara izvēle, par ko iet mācīties. Un labāk, ja jau būtu simts procenti
nojausmas par savu izvēlēto profesiju.
Arvis Zeibots, 11. klases skolnieks
Foto no autora personīgā arhīva

“Skolu Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Datus apkopoja Indra Rone,
latviešu valodas un vēstures skolotāja
Attēls no letonika.lv
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. marts

„Nāc sadziedāt!”
4. martā Rīgas Stradiņa universitātes Aulā
notika XII Latvijas Jauno izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās Ērgļu vidusskolas 2.
klases skolniece Guste Strazdiņa ar dziesmu
„Helping twilight win the crown”. Guste
konkursam gatavojās pie Katie Roth. Skolotāja bija sagatavojusi dziesmas fonogrammu.
Konkursā Gusti atbalstīja visa ģimene. Meitene ieguva 2. pakāpes diplomu. Žūrijā bija
Latvijā pazīstami cilvēki - A. Andrejeva, J.
Aišpurs, Dj Rudd, Alex, A. Poiša.Vaicājot,
kā Guste jutās konkursa laikā, saņēmu atbildi: „No sākuma bija uztraukums, bet, kad
uzgāju uz skatuves, vairs nebija. Man patika
uzstāties.” Guste bija viena no 59 bērniem,
kuri divu dienu laikā dziedāja savas mīļākās
dziesmas. PALDIES skolotājai Katie Roth
un viņas ģimenei!

Skolu literārā avīze 			
“Skolu Ziņu” turpinājums.
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Žetonu vakars

Šā gada 24. februārī Ērgļu vidusskolā notika 12. klases Žetonu vakars “Kur paliek laiks?”. Žetonu vakars - svinīgais un skaistais brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka 12. klases skolēni ir gatavi vidusskolas gaitu noslēgumam.
Šajā vakarā mēs, divpadsmitās klases skolēni, pierādījām savu varēšanu un gribēšanu nopietni strādāt un sevi
apliecināt, ar patiesu sirds siltumu stāstot par kopā piedzīvoto un pārdzīvoto skolas gadu laikā, savas sajūtas paužot
gan dejojot, gan kaislīgi dziedot, kā arī, atskatoties pagātnē, pasmejoties paši par sevi. Un mēs pierādījām ne tikai
sev, bet arī klātesošajiem, cik daudz mūsos slēpjas talantu, drosmes un saliedētības un cik daudz kopējiem spēkiem
spējam izdarīt. Protams, jāpasakās arī tiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja mūsu iecerēm kļūt par realitāti.
Saviļņojuma brīdis bija katra sirdī, saņemot no klases audzinātājas skolas žetonu gredzenu, kas mums atgādinās
ne tikai par piederību Ērgļu vidusskolas saimei, bet arī par skolā pavadīto laiku, ko saucam par bērnības un jaunības
skaistākajiem gadiem, kas pagājuši, pašiem nemanot.
Lūk, neliels fragments no Žetonu vakara runas: “Un, ja nav ceļa pa kreisi un pa labi, tad nevar pastāvēt zelta vidusceļš. Ir tikai mūsu ceļš, viens vienīgais…”
Un pie tā es arī novēlētu pieturēties katram 12. klases skolēniem. Un, protams, spēku, veiksmi un izturību saspringtajā eksāmenu laikā!
Laura Cielava, 12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Jauns projekts Ērgļu vidusskolā
Ērgļu vidusskola ir iesaistījusies Valsts izglītības
satura centra (VISC) īstenotajā Erasmus+ programmas projektā EFFeCT - Eiropas metodoloģiskais
ietvars skolotāju sadarbībā balstītās mācīšanās sekmēšanai. Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes, lai palīdzētu
skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto
pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas,
reģiona un valsts līmenī. Projekta vadošais partneris ir Ungārija, piedalās arī Somija, Čehija, Lielbritānija un Īrija. Latviju pārstāv Tirzas pamatskola,
Brocēnu vidusskola, Ērgļu vidusskola un Jelgavas
Valsts ģimnāzija.
Ērgļu vidusskolas aktīvajā darba grupā ir direktores vietniece audzināšanas jomā Sintija Māliņa,
krievu valodas skolotāja Daina Dundure, sākumskolas skolotāja Ieva Rota, informātikas skolotāja, karjeras konsultante un biedrības „Radošuma pils” trenere Inese
Zlaugotne, skolas padomes priekšsēdētājs Aivis Masaļskis. Lai realizētu projekta mērķus, dažādu uzdevumu izpildē
ir iesaistīti arī citi mācību priekšmetu skolotāji, 8. klases skolēni un viņu vecāki.
Projekta ietvaros 1. martā Ērgļu vidusskolā viesojās RTU vadošā pētniece un Ērgļu vidusskolas darba grupas vadītāja Karine Oganisjana, ar kuru kopā tika analizēta problēmu banka - dažādas sociālās, pedagoģiskās, ekonomiskās,
vides u.c. problēmas, kuras tika definētas darba grupās, sadarbojoties 8. klases skolēniem, viņu vecākiem un mācību
priekšmetu skolotājiem. Tāpat arī notika K. Oganisjanas nodarbība visiem Ērgļu vidusskolas pedagogiem „Starpdisciplināras mācības un problēmu risināšana”. Nākamais projekta posms paredz problēmu risinājumu radīšanu,
veidojot jēgpilnas, savstarpēji saistītas mācību priekšmetu nodarbības.
Sintija Māliņa, Ērgļu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. marts

Vineta Dāve, sākumskolas skolotāja
Foto no “Nāc sadziedāt” personīgā arhīva

Dejotprieks Sausnējas pamatskolā
Mans skolotājas darbs Sausnējā ir cieši saistīts ne tikai ar matemātiku un informātiku, ko mācu jau no 1992. gada novembra, bet arī ar tautiskajām dejām. Sākot strādāt Sausnējas pamatskolā pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas, man kā
bijušai TDA „Laima” dejotājai piedāvāja vadīt 5.-9. klases tautisko deju kolektīvu.
Tā iesākās mans tautisko deju skolotājas darbs ar lielāko, bet vēlāk arī ar mazāko
klašu skolēniem.
Mazāko klašu skolēniem vienmēr ir paticis uzstāties. Kad ir klāt koncerts, visi
grib piedalīties. Taču grūtāks ir ikdienas darbs un sagatavošanās koncertam. Ne
visi vēl saprot, ka uzstāšanās veiksmes pamatā ir darbs un atbildība. Dejas stundas
ikdienā viņi joprojām uztver kā pulciņu, kurā var nedaudz padejot, nedaudz paspēlēties, parunāties ar skolotāju un vienkārši labi atpūsties no mācību stundām. Tad nu
manā ziņā ir tas, vai spēju bērnu darbību ievirzīt pareizajā gultnē un gūt atdevi no
skolēniem arī dejas soļu pilnveidošanā. Jāatzīmē, ka jaunāko klašu deju kolektīvā
vienmēr ir dejojuši visi skolas mazāko klašu skolēni.
Savukārt lielāko klašu skolēniem patīk būt kopā arī ikdienā, ne tikai uzstāšanās
reizēs. Šogad ar 6.-9. klases deju kolektīvu ir ļoti patīkami strādāt. Skolēni grib sagatavot kvalitatīvu priekšnesumu, viņos ir atbildības sajūta par savu sniegumu, un
viņi cenšas apgūt deju tā, lai skatītājiem, uz viņiem skatoties, būtu prieks. Pieci no
dejotājiem mācās 9. klasē, tāpēc ir aizņemti, sekmīgi apgūstot mācību vielu un gatavojoties eksāmeniem, taču viņi ir atraduši laiku, lai dejotu un priecētu sevi un citus.

6. - 9. kl. tautisko deju kolektīvs 2016. gada Ziemassvētku eglītes pasākumā.
Lai gan ikdienas darbs nav viegls, gandarījumu rada satraukums bērnu acīs pirms
uzstāšanās un prieks pēc tās. Katru gadu ar saviem priekšnesumiem dejotāji iepriecina vecākus un citus skolas viesus Latvijas dzimšanas dienas, Ziemassvētku eglītes
un Mātes dienas pasākumos. Lai rādītu savu dejotprasmi, lielie un mazie dejotāji
katru gadu dodas ciemos uz SAC ”Kastaņas”, kur viņus kopā ar dziedātājiem, teātra
spēlētājiem un dzejas runātājiem divas reizes gadā - ziemā un pavasarī - mīļi gaida
tā iemītnieki.
Prieks, ka bijušie Sausnējas pamatskolas skolēni turpina dejot arī, beidzot šo skolu.
Tad ir sajūta, ka tā dejotprieka dzirkstelīte, kas iedegta viņu sirsniņās skolā, nav
apdzisusi un turpina kvēlot. Redzot bijušos dejotājus uz citām skatuvēm dažādos
deju kolektīvos, liekas, ka dejo arī daļa no manis. Ir reizē lepnums un uztraukums
par to, lai viss izdotos. Dzīvoju līdzi viņu dejas solim tā, it kā viņi joprojām būtu
mani dejotāji...
Anita Muša, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Sarmes Kantānes foto

Es rakstu - tu zīmē
Ērgļu vidusskolas 2. klases skolēni sadarbojas, veidojot radošos darbus.
Viens raksta tekstu, otrs tam uzzīmē ilustrāciju.

***

Pie mājas bija maza lāsteka. Tai nebija neviena, ar ko parunāt. Bet kādu dienu bērni atnāca un uztaisīja sniegavīru. Šis sniegavīrs bija lāstekas vienīgais
draugs.
Teksts - P. Dreiblate, zīm. - P. Konovalova

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Sibīrijas bērni

Raksta turpinājums.

Fonds „Sibīrijas bērni” katru gadu izsludina radošo darbu konkursu, kas rosina pētīt ģimenes, dzimtas vēsturi, tā labāk izprotot
arī savas zemes vēsturi. Par liktenīgo 1941. gada 14. jūniju Lāsma uzrakstīja stāstu -

Tu biji stipra…

Drēbju skapī iespīdēja gaisma. Bet tā nebija parasta gaisma.
Tā bija saule. Vēlāk saulīte kausēja ledu.
Teksts - R. T. Dreimanis, zīm. - P. Dreiblate

Ārā spīd spoža saulīte. Visi bērni izbauda pēdējo sniegu. Bet
ziema bēdājas, jo drīz būs laiks šķirties.
Teksts - N. S. Fiļipova, zīm.- J. Priedītis

Mani pienākumi un mana atbildība
Sociālo zinību mācību priekšmetā pamatskolas klasēs aplūko visdažādākos tematus. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas sociālo zinību skolotāja Sarme Kantāne nereti uzdod bērniem ilustrēt mācību
priekšmeta saturā iekļautās tēmas.
5. un 6. klases skolēni stundā veidoja nelielus aprakstus un zīmēja
tiem atbilstošas ilustrācijas. Radošā darba temats: “Mani pienākumi
mājās”.

Mani mīļdzīvnieki.
Samanta Ērgle, 6. klases skolniece.
5. klases skolēni raksta, ka viņi ar prieku pilda uzticētos darbus.
Adrians Potapovs izlēma, ka viņš sakārtos istabu pa to laiku, kamēr mamma un tētis ir darbā. Tas ir Adriana pienākums. Aivijas
Putniņas pienākums ir palīdzēt mammai ikdienas darbos. Dažreiz
pēc stundām jāpalīdz mammai veikt apkopējas pienākumus skolā.
Mājās Aivija palīdz mammai pagatavot vakariņas, izgludina veļu,
sakārto māju. Arī mazie brāļi ir jāpieskata. Lai arī meitene dažreiz
jūtas nogurusi, tomēr viņa uzskata, ka mammai ir jāpalīdz vienmēr.
Laura Miezīša pienākums ir pabarot trušus. Laurim patīk dzīvnieki,
un šo darbu zēns veic labprāt. Valentīns Kozlovskis atzīst, ka viņa
galvenie pienākumi ir pabarot suni un apliet puķes. Tā ir atbildība!
6. klases skolēniem galvenā atbildība saistās ar rūpēm par dzīvnieciņiem.

Rūpējos par trušiem.
Lauris Miezītis, 5. klases skolnieks.
Deivida Valaiņa galvenais pienākums ir pabarot kaķi. Zēns saprot, ka tā būs viņa vaina, ja kaķis nebūs paēdis, tādēļ ir jāpilda šis
pienākums. Samantas Ērgles pienākums ir pabarot mīļdzīvniekus.
Meitene ir uzņēmusies šo pienākumu un ar prieku to pilda. Samantai
patīk rūpēties par dzīvniekiem un ar viņiem darboties.
Materiālu sakārtoja Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas skolotāja Elita Leiboma
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Bija klusa un silta jūnija nakts. Kaut kur tālu mežā pogoja lakstīgala, lielajā ganību pļavā sisināja sienāži, kuru balsis klusajā vakarā atskanēja pa visu mājas pagalmu. Jau no bērna kājas mīlēju
vakaros klausīties dabas radītajās skaistajās skaņās. Neviens muzikants nav spējis uzrakstīt labāku un ausīm tīkamāku skaņdarbu,
kā to darījusi daba.
Es stāvēju pie savas istabas plaši atvērtā loga un elpoju svaigo
vasaras gaisu. Man iesāpējās kājas, nespēju vairs nostāvēt pie loga.
Manos gados tas bija grūti izdarāms, taču, nevēlēdamās pārtraukt
baudīt nakts skaistumu, nolēmu iziet ārā un apsēsties uz soliņa.
Paņēmu savu spieķīti ar mazliet nodilušo galu, sakopoju visus spēkus un piespiedos iziet pagalmā. Apsēdos uz soliņa, kuru mans
mazmazdēls nesen bija izgatavojis ar savām spēcīgajām rokām un
nolicis blakus vecajam ozolam, kuru pirms daudziem gadiem bija
iestādījis mans mīlošais tēva tēvs.
Reizēm viegli uzpūta vējš, kas, šķita, klusu kaut ko čukstēja. Es
neieklausījos, tajā brīdī likās mazsvarīgi, ko mierīgā šalkoņa stāstīja. Tas viegli ielieca koka liegos, trauslos zarus, kuri bija reizē tik
sīksti un nesalaužami.
Kad paskatījos pa labi, kur atradās vecais ozols, kas sevī slēpa
tik daudz prieka, skumju, taisnības, melu, sāpju, asaru un mīlestības alku, es sajutu, it kā kāda dīvaina, vēsa dvaša, kuras radītāju
nebija iespējams saskatīt, sarunājas ar veco koku. Tā lapas drebēja
un trīcēja, vējam uzpūšot. Likās, ka dīvainā būtne un vecais ozols
apspriežas, kā plānodami un lemdami, atklāt man ko slepenu vai
ne. Vērojot ozolu, iegrimu dziļās atmiņās, sākot pat no manas agrās bērnības….
Atceros savus pirmos soļus, kad mana sirsnīgā māmiņa mani,
viegli aiz rokas turēdama, veda pie vecā ozola un stāstīja, cik patiesībā viss ir skaisti un labi. Brīnos pati par sevi, kā vakar teiktus
atceros mātes vārdus par to, cik viņa ir laimīga, viņai ir mīlošs un
strādīgs vīrs, kas bija arī aizsargs un kas ģimeni un savas tēvzemes aizstāvēšanu turēja vienlīdz svarīgus. Viņai ir skaista meitiņa,
kurai, ieskatoties debeszilajās acīs, var redzēt laimīgu likteni, it kā
pats Sargeņģelis sargātu katru mazulītes nākamo soli. Kad mamma
man to pateica, es vēlreiz un vēlreiz pārprasīju, vai tiešām man būs
laimīgs liktenis? Viņa ar plašu smaidu man atbildēja, ka savādāk
nemaz nevar būt. Man patika klausīties, kā māmiņa man paredzēja
skaistu nākotni.
Mana māte domāja, ka viņai bija viss, ko vien varēja vēlēties.
Ģimene, kuru turēja par vissvarīgāko uz pasaules. Māmuļa uzskatīja, ka tieši ģimene ilgi jo ilgi turēs viņu uz šīs zemes. Viņa bija
laimīga, ka mums ir jumts virs galvas. Māte ļoti mīlēja dzīvniekus
un savu vetārsta darbu.
Es turpināju vērties ozolā, kurš mēmi stāvēja mājas pagalmā, un
tad pēkšņi mana sirds sarāvās un sāka straujāk pukstēt. Es atcerējos
visus priecīgos un skumjos sava mūža notikumus. Lēni pārcilādama visas atmiņas, es laidos miegā. Atcerējos arī par sāpju rētām,
kuras man iecirta Sibīrija.
Es sapņoju, ka sarunājos ar mātes sūtīto Sargeņģeli. Viņš sāka
man miegā stāstīt par manām sāpēm, zaudējot tēvu un vectēvu, it
kā cenzdamies aizšūt atmiņu rētas, taču reizē kā ar asu nazi grieza
brūces vēl dziļākas. Šķita, ka mana sirds asiņo un pēdējie spēki
zūd, es lūdzos, lai Sargeņģelis beidz uzplēst sāpīgās vātis. Viņš ar
acu skatienu mani maigi noglāstīja, un tad es pēkšņi apjautu, ka
šis mīlošais mana ceļa līdzgaitnieks visu laiku ir sargājis. Pamodos, acīs bija asaras, kas strauji tecēja pār maniem nu jau bālajiem
vaigiem, es aptvēru, ka drīz mani pēdējie spēki zudīs... sirds meta
kūleni pēc kūleņa... kļuva grūti elpot. Es atkal lēnām laidos miegā.
Šai brīdī sajutu, ka kāds vēro mani…
- Viņa saprata, es nodomāju, saprata, ka es viņu visu šo smago
dzīves ceļu esmu sargājis. Es - viņas uzticamais Sargeņģelis, kuru
aizlūgusi viņas sirdsmīļotā māte!
Es kliedzu, cik skaļi vien spēju, taču apzinājos, ka sirmā māmiņa
mani nedzird, tikai nojauš, ka es esmu blakus. Kaut es būtu varējis
tevi tajā briesmīgajā naktī pabrīdināt, mīļo, sirmo sieviņ! Kaut es
būtu varējis tevi nosargāt! Tad ne man, ne tev nebūtu jāizcieš šīs
graujošās sāpes, kuras lauza mūsu sirdis visa tava mūža garumā.
Man sāpēja tikpat ļoti cik tev, kad tajā naktī jūsu mājas sētā iebrauca mašīna ar pāris vīriem skarbiem sejas vaibstiem, kuri, iestādamies ēkas durvīs, rupji lika pasaukt tavu tēvu, kā arī lika tev,
tavai mammai un vecvecākiem ātri paņemt pāris apģērba gabalus
un doties uz mašīnu. Tu, tajā laikā vēl būdams mazs skuķēns, nesaprati, kas notiek, taču tavi ģimenes locekļi to drīz aptvēra.
Tavai mātei sirds salūza tūkstoš mazos gabaliņos, smeldzīgas sāpes dedzināja, viss ķermenis kliedza pēc palīdzības, lai glābj no
mokošajām sāpēm, kuras sekos. Viņa saprata, kas notiek, kas ir šie
vīri un kas sagaida tavu tēvu.
Tavs tēvs tajā pašā laikā lūdza Dievu, lai turpmākajos dzīves ceļos
pasargā mīļo sieviņu un mazo meitiņu, un visus tuviniekus. Viņš
saprata, ka ar šo baiso nakti dzīves ceļš ir noslēdzies, ka tumšā
mežā acis vairs nemūžam neredzēs saules gaismu, ķermenis nekad vairs nesajutīs apskāvienus un rokasspiedienus, un sirds nekad
vairs nejutīs mīlestību, kura lika tai pukstēt straujāk katru reizi,
kad ieraudzīja savu skaisto meitiņu, sieviņu un pārejos tuviniekus.
Bija grūti skatīties, kā tevi, mazu meitēnu, iesēdina klēpī mammai,
kurai asaras bira nevaldāmi, bet vēl sāpīgāk bija skatīties, kā tavs
tēvs skumji lūkojās mīļotās acīs, it kā lūgdams dziļu piedošanu un
sacīdams ardievas. Pār lūpām nenāca vārdi. Visu pateica acis. Tikai
viens vienīgs kluss čuksts: ,,Sargi meitēnu!”
Laiks līdz mežam aizritēja ātri, mašīna apstājās, rūkoņa noklusa,
un tavs tēvs kopā ar vienu no čekistiem pazuda tumšā mežā aiz
sērīgiem bērziem, alkšņiem, eglēm, priedēm un lazdām. Skatoties
kļuva skaidrs, ka pat koki vairs nespēja panest to smagumu, sēras
un skumjas, ko viņi aiz saviem zariem netīšu prātu slēpa.
Es ieskatījos tev acīs, mazo meitēn, tu raudāji, tu saprati, ka tēvs
ar savām stiprajām rokām nekad vairs nemetīs tevi pretī saulei,

nekad vairs nedziedās ar tevi kopā dziesmas, nepaņems klēpī un
nesamīļos, nekad vairs nemācīs svilpot. Nekad, nekad, nekad…
Tava māte un viņas vecāki vairs nespēja slēpt savas sēras, asaras nebeidza birt. Māte bija zaudējusi savu uzticamo vīru, tu savu
mīļoto tēvu un tava vecmāmiņa un vectētiņš savas meitas mūža
mīlestību un stipro plecu. Visi tavu tēvu uzskatīja par labu vīru.
Atkal atskanēja mašīnas rūkoņa, kad čekists atgriezās no drūmā
meža. Auto ripoja uz staciju, kurā stāvēja garš, ciešanām apvīts
lopu vagonu sastāvs.
Man bija grūti noskatīties, kā tevi, tavu māmiņu, vecmāmiņu un
vectētiņu iespiež pārpildītajos lopu vagonos. Pamazām vilciens
uzsāka ceļu. Bija 1941. gada 14. jūnija nakts, kad tu pirmo reizi
pameti savu dzimteni un piespiedu kārtā devies uz tālo Sibīriju. Es
priecājos par to, ka brauciena laiku tu esi aizmirsusi, laikam tāpēc,
ka bērna prātam tas bija par smagu. Tavai mātei toties neizdzēšami atmiņā iegravēts, kā pa vagonu durvīm tika reizēm izmesti
mazu, nesen dzimušu bērnu līķīši, jo ne vienmēr tos varēja paspēt
apglabāt īsajos apstāšanās brīžos. Es būtu vēlējies, lai tu šo skatu
neredzi, taču...
Kad nonācāt galapunktā un izkāpāt ārā no pārpildītā vagona, jums
pavērās drūms skats. Viss bija pelēkās nokrāsās, cilvēki raudāja,
nebija nekā, par ko smaidīt, itin nekā. Tad pēkšņi jūs atdalīja no
vīriešiem, bija grūti noskatīties, kā pēdējo reizi atvadījāties no sava
vectētiņa. Jūs izvietoja drūmās, vecās barakās, ap kurām bija apjozts dzeloņdrāšu žogs. Nebija ēdamā un nebija zināms, kur būs
jādodas tālāk. Tā jums bija jāiztur vairākas dienas. Tad pienāca
norīkojums, kurp doties.
Jūs aizveda uz zemnieku sādžu. Tikāt izmitināti kādas mājas mazā
istabiņā. Tur dzīvojāt trīs ģimenes: tava ģimenīte jeb patiesībā, kas
no tās bija palicis, mazo meitēn; vēl ģimene ar trim cilvēkiem no
kādas tālas Latvijas vietas un maza ģimenīte no Tukuma - māte ar
savu četrgadīgo meitiņu. Dienas gāja smagi, jums nebija ne maizes, ne kartupeļu. Atceros to skatu - kāda no izsūtīto meitenītēm
staigāja māmiņai nopakaļ, raudādama un ciezdama badu, kuru vēl
nekad pirms tam nebija jutusi. Viņa lūdza, lai palīdz atbrīvoties
no šīm sāpēm, kuras saēda viņu, taču māte ar sāpju pilnu skatienu
noskatījās meitenītē un atbildēja, ka nespēj to. Paklusām viņa čiepa
kartupeļu mizas un maizes garoziņas, lai trauslā meitiņas dzīvībiņa
neizdzistu pavisam. Arī tu šajā laikā no bada un sliktajiem dzīves
apstākļiem biji smagi saslimusi. Tava māte vakaros sēdēja pie gultiņas, glāstīja tevi un lūdza Dievu. Man vajadzēja atrast iespēju palīdzēt jums. Mani mocīja izmisums, nezināju, ko iesākt. Es stāvēju
jums blakus un lūdzos par jums, līdz nāca atskārsme.
Es izmisīgi centos tavai mātei sūtīt zīmes, lai viņa dodas uz pļavu.
Man vajadzēja kaut kā palīdzēt. Es zināju, ka mežmalā aug leknas
nātres, kuras ir labs spēka avots. Pļavā drīzumā gaidāms gotiņai teliņš. Manu Sargeņģeļa sirdi iepriecināja tas, ka tava māte intuitīvi
sajuta manus signālus. Viņa naski devās uz mežmalu, lai pieplūktu
tur augošās nātres. No tām māte vēlējās vakarā izvārīt kādu zupu,
ar kuru stiprināt jūsu novājējušos ķermeņus, tikai nebija aizdara.
Nebija jau arī nekā cita, ko ēst. Māte devās straujā solī tieši pāri
pļavai, kurā ganījās nelielais sādžas ganāmpulks. Sieviete pamanīja ko aizdomīgu, kāda gotiņa gulēja, dīvaini izstiepusies un savādi
īdēja. Māte ātri aptvēra, ka nabaga lopiņš ir nomocījies smagās
dzemdībās. Viņa steigšus uzmeklēja atbildīgo personu, divatā ar
šo vīru atgriezās pie gotiņas, kura cīnījās par savu un teliņa dzīvību ar pēdējiem spēkiem. Māte zināja, kas ir darāms, tādēļ teliņš
veiksmīgi nāca pasaulē. Tā mammai īpašo zināšanu un prasmju dēļ
uzticēja darbu fermā. Viņa vēl ilgi aprūpēja slimo gotiņu un gādāja
par jaundzimušo teliņu. Pateicībā par lopiņu izglābšanu brigadieris
tanī vakarā iedeva pāris litrus piena un putraimus. No nātrēm un
putraimiem jums sanāca labu labā zupa, bija arī piens otrai dienai.
Un mamma bija tikusi pie darba, kas raisīja cerības, ka jūsu dzīves
apstākļi kaut nedaudz uzlabosies. Pēc šī gadījuma tavu māmiņu ne
vienu reizi vien sauca palīgā, ja kādam bija nelaime ar lopiņiem, un
par darbu iedeva kādu kartupeli vai ko citu noderīgu. Tu strauji atveseļojies, spēki atgriezās pa stundām. Jau pēc dažām nedēļām arī
tevi norīkoja pie smagiem un atbildīgiem darbiem. Atceros notikumu, kas mani izbiedēja, bet lika arī pasmaidīt. Tev uzticēja divus
aizjūgtus vēršus, ar kuriem pievest labības sēklu sējai tīrumos. Bija
jābrauc gar upi. Karstajā pavasara saulē vērši bija ļoti izslāpuši, tie
satrakojās un ar visiem ratiem, kuros bija sēklas maisi, ieskrēja upē
dzert. Kā es toreiz pārbijos! Bet tu nezaudēji drosmi. Savu deviņu
gadu vecumā varonīgi tiki galā un izbrauci no upes.
Tavs gars bija nesalaužams. Tu izaugi par kārtīgu, strādīgu meiteni, kuru nebaidīja darbs ne vasaras svelmainajā saulē, ne ziemas
bargajā aukstumā. Vienīgi pēc atgriešanās Latvijā kļuva skumji,
kad uz tevi visi noraudzījās kā uz kriminālu noziedznieci. Tev bija
liegtas iespējas mācīties augstās skolās un ieņemt vadošus amatus.
Bet tu prati savu dzīvi sakārtot. Tev vienmēr atradās darbs, ko padarīt, labi vārdi, ko pasacīt, un možs skatiens, kas uzmundrināja
apkārtējos. Tu nesūrojies. Tev izauga brīnišķīgi bērni, gudri mazbērni un sirsnīgi mazmazbērni. Tu esi bagāta!
Bet tagad sniedz man roku, nāc līdzi, es ievedīšu tevi pasaulē,
kurā gaida tava māmiņa, tētis un pārējie tuvinieki. Nāc, nebaidies,
tas būs viegli, tas būs kā sapnī. Mēs piecēlāmies un lēnām devāmies projām. Man vairs nesāpēja.
Es raitā solī gāju līdzi savam Sargeņģelim. Es vairs neatskatījos,
taču mans Sargeņģelis vēl pagriezās atpakaļ.
Atskatoties Sargeņģelis redzēja, kā, pārliecies pār vecvecmāmiņas nekustīgo ķermeni, skuma stalts, plecīgs jauneklis. Pāri viņa
vaigiem lēni ritēja asaras. Mazmazdēls maigi noglāstīja vecvecmāmuļai vaigu un klusi nočukstēja: ”Tu biji stipra, māmuliņ, tu
biji stipra…”
P.S. Mīļo Mildiņas tant, šis domraksts ir veltījums Tev. No šī gada
sākuma Tu uz maniem darbiem raugies no mākoņa maliņas, taču,
neskatoties uz to, vēlos pateikt paldies. Paldies Tev par to, ka vienmēr atradi man laiku un nebaidījies pastāstīt par savām dzīves
gaitām Sibīrijā - gan sāpīgajām, gan dažkārt arī prieka pilnajām.
Tu man iemācīji, kā rast spēku sevī. Tu ar saviem dzīves stāstiem
pierādīji, ka, neskatoties uz dzīves sāpīgajiem un grūtajiem mirkļiem, vienmēr var radīt sevī mīlestību un gaišumu.
Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Paskaidrojuma raksts

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

2. Izteikt 25. punkta 25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“25.2. trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kas dzīvo individuāli
apkurināmā dzīvoklī, malkas iegādei piešķir vienreizēju pabalstu 90,00 eiro apmērā”.
		

G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā””

G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jaunākais sociālajā dienestā

G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
26.01.2017. sēdē, protokols Nr.2,15.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5
“Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. pantu un 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,30.,31.,311. punktiem

Ērgļu novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu
novada pašvaldībā”. Noteikumi spēkā stāsies šī gada 16. martā - līdz ar to publicēšanu Ērgļu novada informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”. Saistošos noteikumus var atrast
Ērgļu mājaslapā www.ergli.lv .
Līdz šim pašvaldības sociālais dienests noteica tikai trūcīgās ģimenes/ personas statusu,
tagad būs arī maznodrošinātās ģimenes/personas statuss. Kāda ir atšķirība starp tiem? Atšķirsies ienākumu līmeņi uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Trūcīgiem ienākumu līmenis uz
vienu ģimenes locekli mēnesī ir valsts noteiktie 128,06 eiro, maznodrošinātiem tie būs 153,7
eiro uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Maznodrošinātai ģimenei/ personai ir tiesības:
• saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
likuma 3. panta otrās daļas 1. punkts);
• pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot
personas ienākumus, pieņem tiesa) (Civilprocesa likuma 43. panta ceturtā daļa);
• no 2015. gada 1. janvāra - tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu
cenu (Elektroenerģijas tirgus likums).
Ērgļu novada pašvaldība paralēli šiem valsts noteiktajiem atvieglojumiem noteikusi, ka
maznodrošinātās ģimenes/personas varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu tāpat kā trūcīgās
ģimenes/personas.
Maznodrošinātā statusa saņemšanai ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā un,
tāpat kā pretendentiem uz trūcīgā statusu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.
Ienākumu un īpašuma izvērtēšana notiek tāpat kā pretendentiem uz trūcīgās ģimenes/personas statusu.
Ar 2017. gada 9. februāri veikti grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas ienākumu izvērtēšanu. Turpmāk
par ienākumiem netiks vērtēts ģimenes valsts pabalsts, tā sauktā bērnu nauda.
M. Briede, Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja

Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 25. punkta 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“25.1. trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kas dzīvo centralizētās
siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvoklī, trīs apkures mēnešu izmaksu apmērā”.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. marts
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PĀRSKATS
par Ērgļu novada bāriņtiesas darbu 2016. gadā
Ērgļu novada bāriņtiesa (turpmāk - bāriņtiesa) darbojas saskaņā
ar Ērgļu novada domes 2007. gada 28. februārī apstiprināto nolikumu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošinot bērnu
un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesai savā darbā jāprot ievērot ne tikai likuma prasības,
bet jāspēj saglabāt arī vienkāršība un cilvēcība, jo mūsu lēmumi,
vairāk vai mazāk, ietekmē cilvēku dzīves.
Darba organizācija
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska,
bāriņtiesas locekles Lilita Knēziņa, Sandra Konovalova, Baiba
Cielēna, Dace Dombrovska. Bāriņtiesas sēdes protokolē Teiksma
Eglīte.
Bāriņtiesas lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem
koleģiāli. Gadījumos, ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis
pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes.
2016. gadā bāriņtiesa pieņēma 29 lēmumus. Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņēma vienu vienpersonisko lēmumu, ar kuru tika pārtrauktas aizgādības tiesības vienam vecākam uz diviem bērniem.
2016. gadā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā.
Savā ikdienas darbā bāriņtiesa veic dzīves apstākļu pārbaudes
ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenēs un sociālās
rehabilitācijas institūcijās ievietotiem bērniem, personām ar ierobežotu rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās par uzturlīdzekļu
piedziņu, saskarsmes tiesību izmantošanu, viena vecāka aizgādības
noteikšanu, kā arī pēc informācijas saņemšanas no institūcijām un
privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties
atbilstoši bāriņtiesas kompetencei. Bāriņtiesa personas aicina uz
pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu vecāku, bērnu un
jauniešu izglītošanai un tiesiskajai aizsardzībai. Bāriņtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai izgatavot apliecības
sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, izsniedz tās bērniem un jauniešiem.
Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neievēro
izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumus; veikusi pārrunas ar
skolu audzēkņiem par bērnu tiesību un pienākumu savstarpējo mijiedarbību, par atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem. Tika organizētas starpinstitucionālās sadarbības sanāksmes, kurās problēmu
risināšanā iesaistījās dažādu institūciju speciālisti.
Bāriņtiesa veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu, kopīgi veicot
dzīves apstākļu pārbaudes, risku izvērtēšanu ģimenēs. Uzskatu, ka
ir veiksmīga un vienlaikus arī pilnveidojama sadarbība ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, ģimenes ārstiem. Bāriņtiesa atzinīgi
vērtē psiholoģes Indras Dičas veikto darbu ar vecākiem un bērniem. Šogad pirmo reizi vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm

bija iespējams uz vietas novadā apmeklēt psiholoģes Indras Dičas
un sociālā dienesta speciālistes Signes Masaļskas organizētās nodarbības “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.
Bāriņtiesa sniedz konsultācijas novada iedzīvotājiem bāriņtiesas
kompetences jautājumos; palīdz sagatavot prasības pieteikumus
tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, palīdzēja sagatavot prasības pieteikumus tiesai par aizgādnībā esošo personu
rīcībspējas ierobežojumu apjoma pārskatīšanu; tika sagatavoti privātpersonu iesniegumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem, iesniegumi
uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai.
Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 197 dokumenti, saņemti
140 fizisko un juridisko personu iesniegumi, ienākošie dokumenti.
Bāriņtiesa 11 reizes piedalījusies tiesas sēdēs Madonas rajona
tiesā, tiesas procesos būdama gan prasītājs, gan tiesas pieaicinātā
iestāde viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par aizgādības tiesību atņemšanu, lietās par saskarsmes tiesību
noteikšanu, lietās par personu rīcībspējas apjoma pārskatīšanu,
lietā par pieņemtā lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
atcelšanu.
2016. gadā divi bāriņtiesas darbinieki apguva 166 stundu profesionālās pilnveides programmu “Bāriņtiesas vadība un organizācija”. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļi apmeklē Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas pašvaldību mācību centra
un citu izglītojošo iestāžu organizētos seminārus.
Aizgādība
Pārskata gada laikā bāriņtiesa trīs mātēm pārtraukusi aizgādības
tiesības uz pieciem bērniem. 2016. gadā vienai mātei atjaunotas
aizgādības tiesības uz četriem bērniem un vienam tēvam - uz diviem bērniem. Ar Madonas rajona tiesas spriedumu uz bāriņtiesas
prasības pieteikuma pamata atņemtas aizgādības tiesības vienai
mātei. Viena bāriņtiesas prasība par aizgādības tiesību atņemšanu
tēvam uz vienu bērnu tiks skatīta nākamajā gadā. Lietās par bērnu
aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu notiek veiksmīga
bāriņtiesas un sociālā dienesta sadarbība. Par trīs bērniem pieņemts lēmums, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē Latvijā
atbilst bērnu interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz
laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem.
Ārpusģimenes aprūpe
Uz 2016. gada 31. decembri aizbildņa pienākumus atbildīgi veic
astoņas personas. No aizbildņiem sešas personas ir bērnu radinieki,
divas personas ar aizbildnībā esošajiem bērniem nesaista radniecība.
2016. gadā no aizbildņa pienākumiem atlaisti četri aizbildņi. Vienā gadījumā mātei tika atjaunotas aizgādības tiesības uz bērnu, trijos gadījumos aizbildnībā esošie bērni tika sasnieguši pilngadību.
Ērgļu novadā ir četras audžuģimenes. Trīs audžuģimenēs kopā ir
ievietoti pieci bērni, bet viena audžuģimene šobrīd bērnus neuzņem. Mūsu audžuģimenēs ir ievietoti bērni no citām pašvaldībām.

Priekuļu tehnikumā Ērgļos
Droši vien, ka katra izglītības
iestāde jau šinī laikā skatās
uz nākamā mācību gada cēlienu, plāno veicamos darbus
un savu uzņemamo audzēkņu
skaitu. Priekuļu tehnikuma
direktors ir saskaņojis Izglītības un zinātnes ministrijā Ērgļu struktūrvienības audzēkņu
uzņemšanas plānu jaunajam
-2017./2018. - mācību gadam.
Tiks izsludināta uzņemšana ar
pamatizglītību - jumiķa, namdara un pēc 7. klases - būvstrādnieka profesijā, kā arī Jauniešu Garantijas programmās
ar pamata un vidējo izglītību
kokkopja/arborista, guļbūves
ēku celtnieka, drēbnieka un
motorzāģa operatora profesijā.
Mācību gada otrajā pusgadā
izglītības iestādē ir uzņemti
jauni audzēkņi - aukles profesijā -11, jumiķa profesijā - 12
un motorzāģa operatora profesijā - 12, kopā 37 jaunieši.
Profesionālajā izglītībā organizējot praktiskās mācības, ir laba iespēja pateikt paldies saviem sadarbības partneriem
un viens no tādiem ir muzejs „Braki”. Kokkopju arboristu tālmācības grupas audzēkņi
ar skolotāju Daini Penku mācību praksi pavadīja muzeja teritorijā, kopjot kokus. Tika
atkārtoti sakopta viena no “Braku” liepām atbilstoši eksperta rekomendācijām un uzlikta dinamiskā koku stabilizācijas sistēma (saite), kas nodrošinās koka saglabāšanu lielu
vēju ietekmē, kā arī paaugstinās ēkas drošību. Koks paliks zemāks, stabilāks, pakāpeniski, gadiem ejot, izveidos kuplāku vainagu savā jaunajā augumā un turpinās priecēt
vēl ilgi muzeja apmeklētājus. Esam uzsākuši kopt arī Luterāņu draudzes ābeļdārzu, kas
būtu izmantojams par lielisku atpūtas un rekreācijas vietu.
Aprīļa mēnesī mācību darbnīcās esam plānojuši iekārtot kokapstrādes darbgaldu zāli,
lai uzlabotu zāģmateriālu apstrādi, koka būvdetaļu un materiālu izgatavošanu koka būvkonstrukcijām.
Visā profesionālās izglītības sistēmā ar 2017. gada septembri tiek plānoti lieli finanšu
līdzekļu ieguldījumi laikā līdz 2022. gadam un viens no tādiem būs “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”. Projekta mērķis būs palielināt izglītības
iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja
vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs, tā veicinot uzņēmēju un skolas sadarbību jauniešu izglītošanā un nodrošināšanā ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un
materiālajiem līdzekļiem. Projekta vadītājs būs Latvijas Darba devēju konfederācija un
projekta kopējie līdzekļi ir 21 937 153 eiro, no kuriem 15% ir valsts budžeta līdzekļi.
Arī Priekuļu tehnikums izmantos šo iespēju uzlabot savu audzēkņu mācību un darba
prakses apstākļus.
A. Spaile, Priekuļu tehnikuma struktūrvienības vadītājs Ērgļos
Daiņa Penkas foto
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Savukārt viens Ērgļu novada bērns ir ievietots citas pašvaldības
audžuģimenē. Šāds bērnu izvietojums audžuģimenēs izskaidrojams ar audžuvecāku iespējām rūpēties par konkrēta vecuma, dzimuma, rakstura bērniem. Bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus būt
aktīviem, izvērtēt savas vēlmes un iespējas un dalīties savā mīlestībā, prasmēs, kļūstot par audžuģimeni. Tā var tikt dota iespēja
kādam bērnam uzaugt ģimeniskā vidē, paliekot tepat savā novadā,
izglītoties sev ierastajā mācību iestādē un uzturēt kontaktus ar saviem tuviniekiem.
Uz 2016. gada 31. decembri viens Ērgļu novada bērns atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, jo bērnam
ir veselības problēmas un audžuģimeni atrast neizdevās.
Adopcijas lietas
2016. gadā divas personas ir atzītas par adoptētājiem un viens
bērns nodots adoptētāju aprūpē. Adoptētāji izvēlējušies adoptēt
svešu, ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu. Bāriņtiesa pārskata gada
laikā ir pieņēmusi vienu lēmumu par personas šķiršanu no brāļiem,
māsām, pusbrāļiem un pusmāsām adopcijas gadījumā.
Aizgādnība
Aizgādnībā ir divas personas. Šo personu ar ierobežotu rīcībspēju
aizgādņi ir viņu radinieki. 2016. gadā bāriņtiesa pieņēma vienu lēmumu par aizgādņa iecelšanu mantojumam. Vienā gadījumā atļāva
aizgādnībā esošai personai atteikties no mantojuma daļas.
Atzinumu sniegšana tiesai
2016. gadā jūtami pieauga bāriņtiesas darba apjoms atzinumu
sniegšanai pēc tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības
noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīvesvietas un saskarsmes
kārtības noteikšanu un izmantošanu. Šī ir ļoti darbietilpīga, komplicēta darbības sfēra, kurā svarīgākais būtu panākt vecāku saprātīgu savstarpējo samierināšanos un izpratni par bērnu labākajām
interesēm. To panākt ir gana sarežģīti, tāpēc bāriņtiesa atzinīgi
vērtē jebkuru vecāku vēlmi un rīcību nonākt līdz savstarpējam izlīgumam.
Citas lietas
Pārskata gada laikā bāriņtiesa ir pieņēmusi divus lēmumus, ar
kuriem četriem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir atļāvusi uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un
personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā.
Vienā gadījumā bāriņtiesa deva atļauju bērnam ciemoties viesģimenē ASV. Vienā gadījumā bāriņtiesa atļāva vecākam sava nepilngadīgā bērna vārdā pieņemt mantojumu.
Apliecinājumi
2016. gadā bāriņtiesas veikto apliecinājumu reģistrā izdarīti 265
ieraksti - sastādīti darījuma aktu projekti, apliecināti darījumi, sastādīti nostiprinājuma lūgumi, apliecināti paraksti uz nostiprinājuma lūguma, sagatavotas pilnvaras, apliecinātas pilnvaras, sastādīti
testamentu akti, izgatavoti un izsniegti dokumentu izraksti, izgatavotas un apliecinātas dokumentu kopijas.
Arhīvs
Atbilstoši Arhīva likumam bāriņtiesa veido un uztur arhīvu.
V. Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Lasīšanas maratons 2016 - noslēdzies!

Paldies Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas ekspertiem, kuri piedalījās lielajā lasīšanas maratonā. Pavisam grāmatu lasīšanā un vērtēšanā piedalījās 26 bērni un jaunieši un 5 vecāki. Tiem čaklajiem, kuri veiksmīgi izturēja šo maratonu,
sestdien, 4. martā, bibliotēkā notika pasākums. Sākumā bērni dalījās pārdomās par šīs žūrijas grāmatiņām, to saturu
un noformējumu, par savām emocijām, lasot šos darbus, kā arī ieteica savas idejas par to, kā varētu ieinteresēt savus
vienaudžus iesaistīties lasīšanā.
Ekspertu tikšanās noslēgums bija ļoti atraktīvs un aizraujošs - tika spēlētas dažādas spēles ar āķīgiem jautājumiem
un uzdevumiem par izlasītajām žūrijas grāmatiņām un par bibliotēku. Kā atzinību par paveikto žūrijas eksperti saņēma pateicības diplomus un suvenīru - ledusskapja magnētiņu. Pēc jautrām izklaidēm notika našķošanās ar gardām
uzkodām.
Paldies tiem bērniem un vecākiem, kuri atrada laiciņu, lai piedalītos žūrijas noslēguma pasākumā! Gaidīsim rudeni,
kad sāksies jauns lasīšanas maratons.
Sākušās pavasara brīvdienas! Kā katrās garajās brīvdienās bibliotēkā notiks spēļu diena un radošā darbnīca visiem
interesentiem.
17. martā no plkst. 11.00 - darbnīciņa (uz darbošanos jāpaņem jebkāda tukša plastmasas pudele, krāsainais papīrs,
līme, šķēres).
18. martā no plkst. 12.00 - spēļu diena (obligāti - jautru omu ).
Nāc uz bibliotēku! Darbosimies, atpūtīsimies kopā, jo kopā vienmēr jautrāk!
Inga Razenovska Ērgļu bibliotēkā

Draugu ballīte
Mīlestība var būt ļoti dažāda. Mēs mīlam savu māmiņu un tēti, brāli un māsu.
Mēs mīlam savus tuvākos draugus. Gandrīz katrā ģimenē ir vēl kāda maza sirsniņa, ko mēs ļoti, ļoti mīlam - tā ir mūsu
kaķīša vai sunīša sirsniņa, citiem ir arī
neparastāki mājdzīvnieki kā, piemēram,
žurciņas, kāmji, bruņurupuči, zivtiņas
akvārijā un citi. Šogad Draugu dienā
vēlējāmies pievērst uzmanību mīlestībai
pret savu mājdzīvnieku.
Veidojām arī savu mīluļu izstādi. Atsaucība diemžēl nebija liela, jo, pateicoties
mūsdienu tehnoloģijām, reti tiek attīstītas fotogrāfijas. Paldies visiem, kas atnesa sava mājdzīvnieka foto. Tie visi bija
tik dažādi un katrs ar savu skaistumu!
Kādā mierīgā rītā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” ciemojās terapijas suņu biedrības “Maigais suns” kinologs Viktors Mucenieks ar trim lielām, pinkainām suņu dāmām - divas Pireneju kalnu suņu šķirnes kucītes un
viena Bernes ganu suņu šķirnes kucīte.
Visi bērni bija iepriekš pabrīdināti, ka suņi ir lieli, tādēļ lūgums bija nedrošākiem apsēsties zāles aizmugurē. Bet
šoreiz visi bērni droši sēdēja ielociņā zāles priekšā un pilnīgi visi vēlējās paglaudīt lielos mīluļus. Viktors Mucenieks pastāstīja galvenās sunīšu pazīmes, ļāva ieskatīties suņu uzvedībā, iepazīstināja ar pāris nozīmīgiem noteikumiem, kas jāievēro, sastopoties ar suni uz ielas. Visvairāk bērniem patika sunīšus glaudīt, kam pinkainie mīluļi
labprāt arī ļāvās. Arī nedrošākie bērni lika rociņu klāt un maigi glāstīja lielo sunīti.
Sunim piemīt apbrīnojamas spējas dāvāt cilvēkam prieku, draudzību, maigumu. Tā ir nopietna, spēcīga un dziedinoša dabas dāvana!
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe
Evitas Lielupes foto
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Izstāde “Kāzu kleitas,
laikiem ejot”

Kleita ir viens no kāzu simboliem, tāpat kā ziedi līgavas rokās
vai laulības gredzeni. Kāzu kleita ir rota ikkatrai līgavai, pati nozīmīgākā rota. Divu nedēļu garumā Ērgļu novada saieta namā bija
skatāma izstāde “Kāzu kleitas, laikiem ejot”. Kopā izstādē bija
skatāmas 16 kleitas, kuras aplūkošanai nodeva Ērgļu novadnieces. Senākā kleita bija no 1971. gada, bija skatāma 1972. gada
kleita, 70.to, 80.to, 90.to gadu kleitas, kā arī kleitas ar ne tik senu
vēsturi. Katra kleita bija īpaša, ar savu stāstu, dažas kleitu īpašnieces pat precīzi varēja pateikt, cik rubļus atdevušas par kleitu.
Paldies visām “līgaviņām”, kas atļāva savu kāzu rotu aplūkot citiem. Tas bija skaists ceļojums laikā.
Baiba Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Zemledus makšķerēšanas
sacensības Jumurdā

Ziemas prieku un sporta dienā
Makšķerēšana, hokejs lieliem un maziem,
kamaniņu rallijs, slidošana uz laiku - tās ir
tikai dažas no iespējām, kuras var realizēt
ziemā.
Sestdien, 25. februārī, Ērgļu vidusskolas
sporta laukumā notika tradicionālā Ziemas
sporta diena. Šī diena bija piemērota ziemas sporta veidu atbalstītājiem un sniega
patriotiem. Lielisks veids, kā aktīvi atpūsties, kā arī sacensties izturībā un veiklībā
dažādās ziemas sporta aktivitātēs.
Par makšķerēšanu galveno rūpi uzņēmās
Oļegs Jegorskis. Lai sacensības norisinātos
hokejā un dīķa hokejā, par to gādāja Aldis
Jēkabsons ar savu komandu. Bet sīkmačus
organizēja Aldis Olte un Juris Titovs.
Lielākais dalībnieku skaits bija ērglēnieši,
bet bija arī dalībnieki no Sidrabiņiem, Mazozoliem u.c. tuvākajām vietām. Diena bija sportiski patīkama. Laika apstākļi ļāva sagatavot ledus laukumu. Paldies par
ledus laukuma sagatavošanu Aldim, Auseklim, Egīlam!
Sacensības notika hokejā, dīķa hokejā, ātrslidošanā. Sīkmačos, startējot pāru slēpojumā ar vienu slēpi un ragaviņu vilkšanā, arī varēja saņemt balvas. Hokejā piedalījās trīs pieaugušo un divas bērnu komandas.
Dalībnieki un līdzjutēji varēja sildīties pie ugunskura un cienāties ar siltu tēju un Līgas Ezergailes vārīto putru.
Balvās uzvarētāji saņēma medaļas, diplomus un citas pārsteigumu balvas. Paldies dalībniekiem un tiesnešiem - Aldim Jēkabsonam, Oļegam Jegorskim, Aldim Oltem, Jurim
Titovam, Mārim Oltem, Nikolai Jegorskai, Sanitai Jansonei,
Justam Jēkabsonam, Katei Piebalgai, Alisei Andriksonei, Dacei Jēkabsonei, kā arī Jānim Serovam par mūziku un Egīlam
Ezergailim par ugunskura kurināšanu!
Zemledus makšķerēšana - 13 dalībnieki
Vīri
1. vietā Andris Rudzītis 1,840 kg
2. vietā Niks Jegorskis
1,525 kg
3. vietā Aigars Ķipēns
1,501 kg
Dāmas
1. vietā Liene Strušeļe
0,725 kg
2. vietā Nikola Jegorska 0,120 kg
Bērni
1. vietā Tots Olte
0,750 kg
2. vietā Emīls Bernāns
0,170 kg
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Dīķa hokejs
1. vietā Līva Tirzmale, Jorens Vezetiu, Artūrs Tiltiņš
2. vietā Linards Lukašovs, Rodrigo Graudiņš, Markuss Renckulbergs
Šortreks (zēni līdz 15 g. vecuma grupā) 9 dalībnieki
1. vietā Sergejs Jegorskis
2. vietā Arturs Šmits
3. vietā Linards Lukaševs

Lielākā zivs - Jānis Ķipēns, mazākā zivs - Liene Strušeļe,
kopējais noķerto zivju svars 8, 395 kg
Sacensību galvenā tiesneša Jura Rudzīša skaidrojumi
par sacensību norisi.
Jumurdas pagastā
zemledus makšķerēšanas sacensības notiek
katru sezonu ar labi
iedibinātām
tradīcijām. Šī aktīvā ziemas
sporta ieviesēji Jumurdā ir Vilis Purviņš un
Inita Lapsa. Jumurdas
pagasta ezeri vienmēr
vilinājuši makšķerēt
gribētājus, tikai to lielāko, spēcīgāko, manīgāko zivi var nozvejot
copes meistars. Tā nu
savu meistarību zemledus makšķerēšanas
sacensībās uz Jumurdas ezera 18. februārī
apņēmās pierādīt mormišku meistari no Jumurdas, Ērgļiem, Vietalvas, Aiviekstes, Ļaudonas, Mētrienas, Bērzaunes, Kalsnavas.
Šogad sacensības organizēja Jumurdas pagasta pārvalde kopā ar
MMB “Jumurda”. Sacensību galvenais tiesnesis MMB “Jumurda”
valdes priekšsēdētājs. Juris Rudzītis sacensībām startu deva plkst.
9.00. Sacensību laiks steigtin steidzās, dabas māte makšķerniekus lutināja, pat saulīte kādu brīdī uzsmaidīja, līdzjutēju interese
un atbalsts motivēja makšķerniekus uz lieliem lomiem. Lielākā
daļa makšķernieku savus veiksmes āliņģus urba netālu no ezera
krasta, niedru tuvumā. Laikam, lai izvilktu ēdelīgos asarīšus. Barība piebarošanai netika žēlota, ezera iemītniekiem tika sarīkotas
bagātīgas dzīres! Tā nu pēc četru stundu makšķernieku meistarklases paraugdemonstrējumiem sākās lomu svēršana, lielākās zivs
noskaidrošana. Lūk, rezultāti! Vīru grupā – 1. vietā ar 4,590 kg
Aigars Ķipēns no Ērgļiem, 2. vietā ar 2,869 kg Dailis Auziņš no
Ērgļiem, 3. vietā ar 2,460 kg Jānis Smeilis no Ērgļiem, dāmu godalgas- 1. vietā ar 3,201 kg Ilze Barūkle no Ļaudonas, 2. vietā ar
2,787 kg Liene Strušele no Ērgļiem. Lielākā zivs, asaris, 239 grami
iepriecināja Jāni Smeili no Ērgļiem. Savukārt veiksmīgākais jumurdietis šogad Elmārs Purviņš ar 2,242 kg lielu lomu. Meistarklases dalībnieki četrās stundās veica kopējo nozveju Jumurdas ezerā
par 32 kilogramiem 539 gramiem. Prieku par veiksmīgi pavadīto
dienu pastiprināja jumurdietes Stellas Rutkas vārītās zupas baudīšana, kā arī satikšanās iespēja, sarunas par panākumiem uz citiem
ezeriem. Par makšķernieku labsajūtu rūpējās Madara Salnīte, Ērika
Purviņa, Juris Rudzītis. Paldies visiem sacensību dalībniekiem,
organizatoriem un līdzjutējiem par aktīvo rosību, uz tikšanos nākamajā gadā Jumurdā!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē

Precīzākais metējs - Dāvis Bērzkalns
Dīķa hokeja rezultatīvākā spēlētāja - Līva Tirzmale
1. vietā Dāvis Bērzkalns
Rihards Kalniņš
Justs Jēkabsons
Sergejs Jegorskis
Artūrs Šmits
2. vietā Jānis Bērzkalns
Mārtiņš Jaunozoliņš
Kristaps Jaunozoliņš
Rihards Vasels
3. vietā Jānis Gangnuss
Egons Antons
Oskars Nikolajevs
Kaspars Nikolajevs

Hokeja metieni
(Zēni vecuma grupā līdz 15 g.)
1. vieta Rihards Vasels
2. vieta Artūrs Šmits
Hokejs - 13 dalībnieki
Tālākā metiena īpašnieka un rezultatīvākā spēlētāja titulu ieguva Jānis Gangnuss
Ilzes Daugiallo foto

( meitenes līdz 15 g. vecuma grupā) 8 dalībnieki
1. vietā Līva Tirzmale
2. vietā Guste Strazdiņa
3. vietā Manuela Hofmane
Vīri - 9 dalībnieki
1. vietā Justs Jēkabsons
2. vietā Jānis Gangnuss
3. vietā Mārtiņš Jaunozoliņš
Dāmas - 4 dalībnieces
1. vietā Aiva Antona
2. vietā Jolanta Lamberte
3. vietā Lelde Strazdiņa
Senioru grupā startēja Egons Antons un Valdis Zirnis
Sīkmači - pāru slēpojumā ar vienu slēpi - 16 dalībnieki
1. vietā Jolanta Lamberte un Elīna Lamberte
2. vietā Asne Jansone un Adele Jansone
3. vietā Līga Tirzmale un Ulla Jansone
Sīkmači - ragaviņu vilkšanā - 18 dalībnieki
1. vietā Asne Jansone un Adele Jansone
2. vietā Līga Tirzmale un Ulla Jansone
3. vietā Lelde un Oto Strazdiņi
Sandra Avotiņa, kultūras darba speciāliste

“Atver sirdi
priekam!”
11. februārī Jumurdas Saieta ēkā pulcējāmies
uz pašdarbības kolektīvu koncertu “Atver sirdi priekam!”. Koncertā uzstājās līnijdejotāju
kolektīvi - “Raibā līnija“ no Ērgļiem, vadītāja
Emma Cera, “Dzīvojam dejā“ jaunākā grupa
no Sausnējas, vadītāja Anita Sarmone, “Smaidas” no Vietalvas, vadītāja Anita Sarmone. Ar
dziedāšanu, mīklu minēšanu koncertu bagātināja Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis
,,Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte. Līnijdeju
kolektīvi skatītājiem atklāja, ka līnijdejas ļauj
piepildīt sapni dejot jebkura vecuma deju mīļiem. Līnijdeja pēc savas būtības ir deja līnijās.
Savukārt koncertā mēs varējām saskatīt dažādu deju stilu pārvaldīšanu, piemēram, valsi, tango, ča-ča, rumbu, sambu, polku. Katra
deja - patstāvīgs stāsts, vēstījums ar raksturu, noskaņu, ar savu skatuvisko risinājumu, tērpu, aksesuāru daudzveidību, tieši kas padara
deju interesantu, aizraujošu. Ar solo dejām skatītājus pārsteidza Baiba Bistere un Emma Cera - drosmīgi, pārliecinoši, spilgti! Bravo,
dāmas! Siltus aplausus saņēma Sausnējas pagasta deju grupas ,,Dzīvojam dejā “ jaunākās dalībnieces, kuras skatītājus apbūra ar
smaidu, patieso uzticēšanos dejai. Arī Jumurdas ansambļa ,,Ievziedi” dalībnieces, dejotāju iedvesmotas, savos dziesmotajos priekšnesumos ļāvās kādam priecīgam dejas solim. Paldies Emmai Cerai par aizraujošo koncertprogrammas sastādīšanu, paldies Emīlam
Lapsam par pasākuma muzikālo apskaņošanu, paldies ,,Našķotavas” saimniecei Inesei Koklačovai par našķīšiem, paldies Vietalvas
,,Smaidām” par lielo medus podu, paldies Aijai Apsītei par mirkļu tveršanu ar foto objektīvu, paldies skatītājiem par uzmundrinoši
priecīgajiem aplausiem! Ir tik patīkami, ka mūsu vidū dzīvo aizrautīgi, atsaucīgi cilvēki, kuri savas prasmes, laiku atvēl saviem līdzcilvēkiem, lai vairotu prieku. Mums tikai jāatver savas acis, sirdis.
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Aijas Apsītes foto
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Pavasarīgs koncerts Sausnējā

Pasākumu afiša

Jumurdas pagasta Saieta ēkā līdz 31. martam apskatāma
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja veidota
izstāde ,,KALENDĀRI”
Gūsiet ieskatu kalendāru vēsturē, latviešu grāmatu kalendāru un arī
ārzemēs izdoto kalendāru veidos 19. gs. beigas - 21. gs. sākums.
Izstāde apskatāma Jumurdas pagasta pārvaldes darba laikā

APSVEIcam
TERĒZI VĪTOLU un ZINTI KĻAVIŅU
ar dēla ALEKŠA KĻAVIŅA piedzimšanu!

***

Līdz aprīļa beigām Ērgļu saieta namā skatāma
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 25 radošā darba gadu
jubilejai veltītā absolventu mākslas darbu izstāde

***

Puteņu mēnesis jau pagājis, bet arī marta sākums mūs galīgi nelutina ar saulīti un jauku laiku, - te atkusnis, te sals, te atkal snieg un
puteņo. Par spīti laika kaprīzēm, kā ierasts pavasarī, gaidām tikšanos
ar Ērgļu saieta nama tautisko deju kolektīvu “Pastalnieki” un tā vadītāju Mārīti Taškāni.
Ar nepacietību gaidījām, ko nu atkal jaunu mums parādīs dejotāji.
“Pastalnieku” sniegumu ir grūti aprakstīt, tas jāredz katram pašam.
Žēl to svētdienas “televizormīļu”, kuri šo skaisto koncertu neredzēja. Tie, kuri bija atnākuši, mājās aizgāja pozitīvā noskaņā un pacilātā
garastāvoklī, jo bija guvuši ļoti skaistu māksliniecisku baudījumu.
Lai galīgi nenogurdinātu “Pastalnieku” dejotājus, pa deju starplaikiem uzstājās Sausnējas līnijdeju kolektīva “Dzīvojam dejā” jaunākās grupas meitenes Anda Andriksone, Aina Zemzare, Santa Valaine
un Samanta Kubiliņa. Meitenes tiešām jāuzteic, jo nenobijās un godam nodejoja savas četras dejas. Jāpiebilst, ka viņas ar līnijdejošanu
nodarbojas tika piecus mēnešus.
Kolektīva vadītāja Mārīte Taškāne pastāstīja par jau padarīto un to,
kas vēl jāpagūst, sagaidot Latvijas simtgadi.
Neizpalika arī pārsteigums - dziesmotu un ar kokles skaņām pavadītu priekšnesumu sniedza “Pastalnieku” dejotājs Pēteris Štefāns.
Mums ļoti patika viņa izpildītās dziesmas.
Paldies par skaisto un pozitīvo emociju pārpilno koncertu! Lai dejotājiem raits dejas solis, lai veiksme un skatītāju mīlestība!
Inese Leiboma
Ilgas Kronītes foto

Dižkoks īpašumā!
Ilgu laiku pēc 2016.
gada novada svētkiem
Ērgļu saieta namā varējām aplūkot izstādi ar
dažādām dabas vērtībām
no mūsu novada teritorijas: dižkoki, akmens krāvumi, dabas objekti. Protams, tā ir tikai neliela
daļa no aplūkojamā novada apkaimē. Ir objekti,
kas ir jau apzināti mūsu
tuvumā, bet pieņemu, ka
varbūt kāda īpašumā ir
dabas vērtības, kuras ikdienā neesam ievērojuši.
Šoreiz par dižkokiem. Tā kā ir gadalaiks, kurā lapu koki nometuši savu lapu bagātību, tad šobrīd vislabāk ieraudzīt un izvērtēt, vai
mūsu īpašumos ir sastopami koki, kurus varētu nosaukt par dižkokiem.
Kā atpazīt dižkoku?
Lai atpazītu dižkoku, zemes īpašniekam ir divas iespējas. Viena ir
pašam 1,3 metru augstumā no zemes izmērīt stumbra apkārtmēru,
piefiksēt rādījumu, nofotografēt koku un atsūtīt fotogrāfiju Dabas
aizsardzības pārvaldei (DAP). Var arī aizpildīt dižkoka novērojuma
protokolu. Protokola veidlapa ir atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv - sabiedrības līdzdalība - sabiedrības monitorings - sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata - dižkoki.
Aizpildīts dižkoka novērojuma protokols ir jānosūta Dabas aizsardzības pārvaldei uz pasta adresi: Baznīcas ielā 7, Sigulda, Siguldas
novadā, LV 2150 vai uz elektroniskā pasta adresi daba@daba.gov.
lv . Pēc šiem materiāliem DAP eksperti var teorētiski pateikt, vai šis
koks ir vai nav dižkoks.
Otra iespēja ir rakstiski lūgt DAP ierasties un novērtēt konkrēto
koku. Pēc šāda rakstiska lūguma saņemšanas DAP mēneša laikā ir
jāapseko koks dabā un jāatbild vēstules rakstītājam par konstatēto.
Robežvērtība koka garumam vai resnumam ir noteikta MK noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā. Piemēram, āra
bērzam pārsniedzot 33 metru augstumu vai 3 metru apkārtmēru, šis
koks automātiski klasificējas dižkoka statusam un ir aizsargājams.
Savukārt, lai parastais ozols kļūtu par dižkoku, tam jāsasniedz 32
metru augstums vai 4 metru apkārtmērs. Parastais kadiķis par dižkoku kļūst, ja sasniedz 11 metru augstumu vai 0,8 metru apkārtmēru.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr.
264 visi vietējo un citzemju sugu dižkoki un teritorija ap kokiem
vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot
no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) tiek uzskatīti
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām - dabas pieminekļiem un
ir aizsargājami.
Protams, zemes īpašniekam ir jāapzinās, ka viņa īpašumā esošs
dižkoks uzliks arī zināmus pienākumus un ierobežojumus. Tas būs
jāatbrīvo no liekajiem apaugumiem, jānodrošina sava veida aizsardzība un uzraudzība koka augšanas apstākļiem, jānodrošina dabiskā
zemsedze u.c. Tas, vai dižkoku varēs apskatīt plašāks apmeklētāju
loks, protams, paliek saimnieka ziņā. Ja nu tomēr šāda iespēja tiks
izvērtēta pozitīvi, lūdzu, dariet to zināmu arī pašvaldībā, lai varam
sniegt informāciju visiem interesentiem.
Aicinu zemju īpašniekus padomāt, pavērtēt dabas piedāvājumu
savā īpašumā, un varbūt mēs varēsim lepoties ar kādu vēl nezināmu
dižkoku novada apkaimē.
Ilze Daugiallo, informācijas speciāliste

18. martā, skolēnu pavasara brīvdienās:
KAS?
Tenisa un novusa TURNĪRS!
KUR? Ērgļu vidusskolas sporta zālē
KAD? 18. martā plkst. 10.00
Sīkāka informācija - pa tel. 26101152, Aldis Jēkabsons

***

21. martā plkst. 12.00 Ērgļu bibliotēkā
Seminārs “Par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu EDS un
citiem VID e-pakalpojumiem”

***

APSVEIKUMS

***

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

23. martā plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem “PELNRUŠĶĪTE”
Ieeja - 2,00 EUR
23. martā plkst. 17.00 Ērgļu bibliotēkā
viesojas socionikas maģistre Velta Līvija Miķelsone
Socionika - pirmais solis sevis, otra cilvēka izzināšanā. Uzzinot savu
sociotipu, iespējams izvēlēties visatbilstošāko karjeras virzienu, uzzinot otra sociotipu, ir iespējams precīzi prognozēt, kādas attiecības
veidosies nākotnē. Tas ir arī ideāls instruments komfortablu grupu
veidošanā. Tikšanās gaitā, kopā mācoties, katrs uzzinās savu tipu.
Grāmatas īpašā cena - 15,00 eiro

***

24. martā plkst.13.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā tikšanās
ar vides veselības saimniecības ,,Lejas Kāķupi” saimnieci, veselīga
dzīvesveida gudrību zinātāju, pirtnieci AGRITU GAILĪTI
Parunāsim par dzīvi, pavasari, vārda un domas spēku.
Uz tikšanos!

***

24. martā plkst. 14.00 Komunistiskā terora
upuriem veltīts atceres
brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Ērgļos
Plkst. 14.30 Ērgļu saieta namā Viestura Kairiša filma
„Melānijas hronika”
Ieeja - brīva. Aicināti Ērgļu vidusskolas skolēni
un visi interesenti!

Juris Kazēks
Mārīte Kāposta
Ilga Bugne
Skaidrīte Korne
Ludmila Līcīte
Zigurds Mednis
Ina Gailīte
Gaida Rubene
Ausma Pole
Austra Stūre
Biruta Mitre
Elza Blūma

***

24. martā plkst.15.00 Komunistiskā terora upuru dienai veltīts
atceres brīdis Sidrabiņos
pie piemiņas akmens

***

30. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” uz Ērgļu novada jauno vokālistu konkursu
„Ērgļu cālis - 2017” aicinās GAILIS!

***

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

***

1. aprīlī Ērgļu novada deju kolektīvi piedalās deju kolektīvu
skatē Madonā

***

Informācija pensionāriem
Šā gada 29. martā plkst. 11:00 Ērgļu novada saieta
namā notiks pensionāru kopsapulce.
Dienas kārtībā atskaite par pensionāru biedrības paveikto un turpmākajām iecerēm.
Varēs arī aizpildīt anketas un iestāties biedrībā, kā arī
samaksāt biedra naudu.

8. aprīlī plkst.15.00 Sausnējas pamatskolas zālē
līnijdeju kolektīvu saiets “Līnijdeju zaķi ciemos brauc”

***

8. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde - Monika Zīle
„Laulības treniņu aģentūra”
Ieejas biļetes cena - 2,00 EUR

***

16. aprīlī Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem ar jauno vokālistu konkursa
“Ērgļu cālis - 2017” konkursa dalībnieku piedalīšanos

***

INFORMĀCIJA

21. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos, Parka ielā
7 (pie slimnīcas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA ar pārbaudes iespējām:
- mammogrāfija;
- rentgens plaušām, locītavām u.c.;
- iespēja noteikt D vitamīna līmeni asinīs.
Pieteikties lūdzu pie ģimenes ārstiem.

16. aprīlī plkst. 13.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
Lieldienu pasākums lieliem un maziem

***

16. aprīlī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Koncertē LNT Dziedošo ģimeņu 4. un 5. sezonas finālisti BAUMAŅU ĢIMENE!
Ieejas biļetes cena - 5 EUR, skolēniem un pensionāriem- 3 EUR.

***

17. aprīlī plkst. 12.00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums lieliem un maziem
“Lieldienu zaķis ciemos nāk”

***

19. aprīlī plkst. 9.00 „Brakos” Rūdolfa dienas, pavasara
sakopšanas talka. Aicinām muzeja draugus un atbalstītājus

***

22. aprīlī Ērgļu jauktais koris piedalās koru skatē Madonā

***

22. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju kolektīva “Rūdis “ vārda došanas svētki

***

23. aprīlī Ērgļu tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” piedalās
Baltica folkloras kopu skatē Cesvainē

***

27.-28. aprīlī Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XIX Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks - 2017”

***

29. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju koncerts „Ielūdz ”Pastalnieki””

Pateicība

Izsaku sirsnīgu pateicību Vairai Grahoļskai, Laurai Šustei un
Uldim Braķim par profesionalitāti, iejūtību, sirsnību un atsaucību, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Ruta Polaka

PIEMINAM MIRUŠOS:

Aivars Bērzkalns
miris 66. mūža gadā;
Baiba Veise
mirusi 85. mūža gadā;
Imants Valdis Ļaudaks
miris 74. mūža gadā;
Valija Birze
mirusi 91. mūža gadā;
Ausma Marija Liepa
mirusi 85. 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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