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Barikādes - pierādījums tautas spēkam

Šis bija moto pēcpusdienai Sausnējas ”Līdumos”, kur tika atzīmēta 25. gadadiena kopš 1991. gada
janvāra notikumiem Rīgā, kas tagad definēts kā Barikāžu laiks. Tās bija trauksmes un neziņas pilnas
dienas un naktis: kas notiks, kā veidosies politiskā situācija valstī, kad pilnīgi neapbruņoti Latvijas
iedzīvotāji brauca uz Rīgu un ar dažādiem iespējamiem materiāliem veidoja aizsargvaļņus pret nelūgtiem viesiem. Jā, rokas bija nosalušas, kailas, bet cilvēku dvēseles karstas un pilnas ar pārliecību,
ka tā ir pareizā rīcība. Tautas kopības sajūtu toreiz radīja Rīgas iedzīvotāju nestie adītie cimdi, zeķes,
karstā tēja, kafija, maizītes…
20. janvārī “Līdumu” pagalmā tiek iedegts ugunskurs, pie ieejas mājā nolikts simbolisks barikādes
šķērslis. Te sanākuši bijušie barikāžu dalībnieki, skolas bērni un pagasta ļaudis. Klātesošos uzrunā
bibliotekāre Dainuvīte Bikše, muzeja vadītāja Ilga Kronīte un pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.
Piemiņas sveces Valdis Aļeksejevs aizdedz tiem pagasta iedzīvotājiem -barikāžu dalībniekiem -, kuru
vairs nav starp mums. Viņus godinām ar īsu klusuma brīdi. Pēc tam jau sāk raisīties sarunas, tiek
stāstītas atmiņas par pārdzīvoto tajā laikā, un ir prieks par to, ka šajā piemiņas brīdī piedalās arī
Sausnējas skolas bērni. Laiks ir drēgns un, stāvot uz vietas, nedaudz sāk salt kājas, tāpēc tos, kuri
pārvarējuši simbolisko barikāžu šķērsli, pārvaldes vadītāja cienā ar karoti medus pret saaukstēšanos.
Muzejā ir apskatāma izstāde par Barikāžu laiku, bet zālē turpinās atmiņu stāstījumi. Tāpat kā īstajā
barikāžu laikā, tiek dziedātas dziesmas.
Paldies pēcpusdienas organizētājiem un atbalstītājiem, kā arī Ilgai Zvirgzdiņai par muzikālo skanējumu!
Ineta Tolmane, barikāžu dalībniece
Elita Aļeksejeva, pēcpusdienas dalībniece
Valijas Leles foto

Novadnieki

Jumurdas pagastā liktenim labpaticies, ka novadnieki - rakstnieki, dzejnieki - savas jubilejas svin janvāra mēnesī. Dabas
krāšņā palete, vējš aiz loga un vārda brīnumainais spēks
29. janvāra pēcpusdienā Jumurdas Saieta zālē pulcējās ļaudis
uz Jāņa Sirmbārža un Ilzes Kalnāres atceres pasākumu. Pasākumu ar savu klātbūtni kuplināja dzejniece Sarmīte Radiņa.
Domu apmaiņa, dzejas lasījumi, viktorīna un kopdarbs jaunas
dzejas radīšanā.
Dzejniece Sarmīte Radiņa dzimusi 1960. gadā Madonas novadā. Izdoti 6 dzejas krājumi, autore ir Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre, kopš 2000. gada organizē Dzejas dienu pasākumus Madonas novadā gan ar Latvijas, gan Igaunijas,
Lietuvas, Vācijas, Somijas autoru piedalīšanos, organizē skatuves runas konkursus vidusskolēniem. Pasākumā klausījāmies
dzejas lasījumus, iepazināmies ar sesto autores dzejas grāmatu
„Pļavas nomniece”, kurā apkopota dzeja, kas tapusi laikā no
2010. līdz 2015. gadam. Pēc pasākuma turpinājās diskusijas un
domu apmaiņa. Liels paldies Sarmītei par skaistajiem un sirsnīgajiem dzejoļiem, kas silda gan bērnu, gan pieaugušo sirdis,
bagātina mūsu iekšējo pasauli, liek saskatīt labo un ļauno, māca
mums būt labākiem un iejūtīgiem! Sirds siltums, kas tiek ielikts
dzejoļos, nonāk līdz lasītājam, raisot viņos pozitīvas emocijas, radot vēlmi vēl un vēl atgriezties pie
dzejoļu varoņiem, dzīvot līdzi un just kopā ar viņiem. Paldies Initai par pasākuma vadīšanu un idejām,
lai ikviens paviesotos dzejas burvībā.
Velga, Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja
Agitas Opincānes foto

Ērgļu saieta namā - Laimas Lupiķes darbu
izstāde “Krāsu prieks”
Ērgļu saieta namā no 11. februāra līdz 5. martam ir skatāma
Laimas Lupiķes darbu izstāde
“Krāsu prieks”. Izstādes atklāšana bija 11. februārī pulksten
17.00. tieši Laimas dienā. Izstādē var aplūkot gleznas, tīmekļošanas tehnikā gatavotus
dekorus, apģērbus, šalles, lakatiņus un citus darbus.
Savu darbu veidošanai Laima izmantojusi dzijas, zīdu,
mežģīnes, audumus, akrila un
eļļas krāsas. Viņas darbi jau
pabijuši vairākās izstādēs. Tie
uzrunā katru, kas ver mākslinieces mājokļa durvis Madonā,
Saules ielā.
Laima Lupiķe Ērgļus mīļi
dēvē par savējiem, jo savulaik
mācījusies Ērgļu vidusskolā un vēl šobrīd uztur draudzīgas saites ar saviem skolas biedriem. Tā arī
šoreiz, Mārītes Breikšas un citu uzrunāta, atvedusi izstādi ērglēniešu vērtējumam. Gleznas, dekori dziju gleznas. Izstādē, kā jau krāsu spēlē, var ieraudzīt daudz krāsu. Tās ir arī uz ikdienā lietojamiem
vai dekoratīviem priekšmetiem. Aicinām ikvienu ienākt Laimas krāsu pasaulē.
7. martā plkst. 17.30 Ērgļu saieta nama tradīciju zālē Laima Lupiķe aicinās uz savu brīnumaino
darbu radīšanas prasmju apguvi - darbnīcu. Izstādes autore būs sagatavojusi savus materiālus.
Dalības maksa - 5 EUR.
Sandra Avotiņa
Ilzes Daugiallo foto
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SDK „VIZBULĪTE“ DEJOTĀJI IGAUNIJĀ
23. janvārī Ērgļu sporta deju kluba
„Vizbulīte“ 3 dejotāju pāri devās uz
starptautiskajām deju sacensībām
Pērnavā. Igauņu sporta deju kluba
„Mini- Fox“ rīkotajās sacensībās
„EST - LAT 2016“ Igaunijas pilsētā Pērnavā piedalījās dejotāji no
Rīgas, Cēsīm, Madonas, Ķeguma,
Aizkraukles un, protams, no Igaunijas sporta deju klubiem. Deju kluba „Mini- Fox“ vadītājs un deju
pedagogs Ants Lopsiks jau daudzreiz viesojies Latvijā un kopējā sadarbība radusies, tiekoties dažādās
sacensībās. „Junioru II + Jauniešu
I“ grupā 6 deju (Lēns valsis, Vīnes
valsis, Kviksteps, Samba, Ča-ča-ča,
Džaivs) sacensībās 13 pāru kokurencē Mareks Dinga un Katrīna Dudko izcīnīja 5. vietu, bet (Junioru
II + Jauniešu I ) 8 deju (Lēns valsis, Tango, Vīnes valsis, Kviksteps,Samba, Ča-ča-ča, Rumba, Džaivs)
grupā izcīnīja tiesības dejot finālā. Un rezultātā - Aivaram Skābarniekam un Gintai Lazdiņai - 5. vieta, bet Alenam Kārlim Kārkliņam un Montai Masaļskai - 6. vieta. Dejotājiem bija iespēja vērtēt citu
dejotāju sniegumu, kā arī iepazīt sacensību norisi ārpus Latvijas robežām. Tā atkal bija laba konkursu
pieredze mūsu dejotājiem.
Sandra Avotiņa, sporta deju kluba „Vizbulīte“ vadītāja
Aivja Masaļska foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
PIRMĀ LATVIJAS FILMU DVD KOLEKCIJA

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu realizējis projektu “Latvijas filmu izlase” - apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas
Latvijas kino vēstures un mūsdienu kinomākslas paraugi. Izlases satura veidošanai tika sapulcināti
filmu nozares eksperti, un darba grupas diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10
spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos
- klasiskais kino un mūsdienas.
Šī kolekcija tika dāvināta Latvijas bibliotēkām un izglītības iestādēm. Arī mūsu bibliotēkā ikvienam
ir iespēja iepazīties ar kolekcijas saturu un noskatīties kādu filmu - diski tiek izsniegti līdzņemšanai
uz mājām.

E-PRASMES NODARBINĀTĪBAI UN ATTĪSTĪBAI

No 7. līdz 12. martam visā Latvijā norisināsies „E-prasmju nedēļa 2016”. Tās mērķis - veicināt
iedzīvotāju integrāciju informāciju tehnoloģijās, popularizēt jaunas iespējas izglītības un apmācību
procesā.
Tiek organizēti sabiedrību informējoši pasākumi par e-prasmju apgūšanas un lietošanas iespējām
un valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanu un to ērtāku izmantošanu. Aicinu interesentus iesniegt
bibliotēkā informāciju par jūs interesējošām tēmām vai jautājumiem, lai varētu noorganizēt konsultantu piedalīšanos e- prasmju apgūšanai.

Lasītākās grāmatas 2015. gadā
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība jau vienpadsmito reizi rīko konkursu „Lielā lasītāju
balva”, kad tiek apkopota informācija par vislasītākajām grāmatām Latvijas bibliotēkās. Tā
ir lieliska iespēja uzzināt lasītāju gaumi un
intereses. Pavisam ir septiņas nominācijas un
katrā no tām bibliotēkai ir jānorāda piecas vislasītākās grāmatas 2015. gadā. Tiek ņemtas vērā
pēdējo trīs gadu laikā izdotās grāmatas.
Neliels ieskats apkopojumā par to, ko Ērgļu
bibliotēkas lasītāji ir visvairāk lasījuši 2015.
gadā.
1. Oriģinālproza - I. Bauere ”Līdz septītajai paaudzei” (32)
2. Oriģināldzeja - I. Gaile “Migla” (5)
3. Tulkotā proza - T. Morisone “Žēlastība” (30)
4.Bērnu oriģinālliteratūra - R. Skrebele “Palaidnību karaļa Jāņa B dienasgrāmata” (31)
5. Tulkotā bērnu literatūra - Dž. Kinnijs “Grega
dienasgrāmata” (36)
6. Dokumentālā, zinātniski populārā oriģinālliteratūra - E. Ruka “Gruzija. Saruna ar dūjām”
(18)
7. Tulkotā dokumentālā, zinātniski populārā literatūra - K. Pinkola Estesa “Sievietes, kuras

skrien ar vilkiem”(14)
Lai ir interesantāk, salīdzinājumam: pirmo
vietu ieguvējas - lasītākās grāmatas 606 Latvijas bibliotēkās 2015. gadā.
1. Oriģinālproza - M. Zālīte “Pieci pirksti”
(5005)
2. Oriģināldzeja - K. Apškrūma “Dzirdēt ar sirdi” (464)
3. Tulkotā proza - E.L. Džeimss “Greja piecdesmit nokrāsas” (3030)
4. Bērnu oriģinālliteratūra - R. Skrebele “Palaidnību karaļa Jāņa B dienasgrāmata” (2020)
5. Tulkotā bērnu literatūra - Dž. Kinnijs “Grega dienasgrāmata”(2457)
6. Dokumentālā, zinātniski populārā oriģinālliteratūra - L. Blaua “Harijs Spanovskis” (3710)
Tulkotā dokumentālā, zinātniski populārā literatūra - K. Pinkola Estesa “Sievietes, kuras
skrien ar vilkiem” (1837)
Ar visu “Top 5 grāmatu” sarakstu, gan Ērgļu
bibliotēkas, gan arī Latvijas bibliotēku lasītāko
grāmatu sarakstu var iepazīties bibliotēkā.
Esat laipni aicināti izlasīt visas šīs lieliskās grāmatas!
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā

Par izmaiņām pieteikšanās kārtībā
platībmaksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (Pārvalde) informē, ka, sākot ar 2016. gadu, pieteikties platību maksājumu saņemšanai varēs tikai elektroniski,
izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Lauksaimniekiem, kuri līdz
šim vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem, EPS lietotāja līgumu jānoslēdz tuvākajā laikā, lai pavasarī
laikus varētu iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan Pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā (Jēkabpilī - Tvaika iela 2, 16. kabinets, tel.65237642,
65237643; Madonā - Saieta laukums 1, 114. kabinets, tel.64860998). Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Šajā sakarā Lauku atbalsta dienests plāno visiem lauksaimniekiem, kuri nav EPS lietotāji, nosūtīt
vēstuli, kurā sniegta informācija par izmaiņām pieteikšanās kārtībā platībmaksājumu saņemšanai.
Taču, lai nodrošinātu savlaicīgu līgumu noslēgšanu un EPS lietotāja tiesību iegūšanu pirms platībmaksājumu sezonas sākšanās, Pārvalde lūdz pašvaldību atbalstu lauksaimnieku informēšanā par iepriekš minētajām izmaiņām un palīdzību lauksaimniekiem līgumu sagatavošanā. Vēršam uzmanību
uz to, ka, lai noslēgtu EPS līgumu, obligāta prasība ir elektroniskā pasta esamība, jo uz lauksaimnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts EPS lietotāja vārds un pirmreizējā parole. Ja lauksaimnieks nebūs kļuvis par elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, pieteikties platībmaksājumu
saņemšanai 2016. gadā un turpmāk nebūs iespējams.
Lai darbs būtu efektīvs, nosūtām novada lauksaimnieku sarakstus (sadalījumā pa pagastiem), kuri
nav EPS lietotāji (vēl nav noslēgts EPS līgums vai arī līgums ir noslēgts, bet netiek lietots). Lai
aizsargātu datu subjektu intereses, lūdzam datus par fiziskām personām izmantot saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likuma 10. panta otrajā daļā norādīto, proti, tikai atbilstoši paredzētajam
mērķim.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. februāris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Mēs esam pavadījuši janvāri un sagaidījuši 2016.gada februāri, kas nesīs
mums jaunus dzīves mirkļus, jaunas
iespējas, sapņus. Cerams, ka mums
katram izdosies piepildīt kādu no mūsu
viskarstakajām un skaistākajam vēlmem.
Iespējams, kādam janvāris ir aizritejis
ar kādu nepadarītu vai nepiepildītu ieceri, taču nevajag mest plinti krūmos.
Arī februārī varam turpināt iesākto.
Piemēram, skolā esam kārtīgi izsportojušies, saņēmuši pirmās jaunā semestra atzīmes, daži devušies ekskursijās, esam piedomājuši par cilvēkeim,
kuri, piedaloties barikādēs, ir nesuši
mums brīvību. Esam sarīkojuši paši
savu masku balli. Kādi izdodas skolas
pasākumi, ir atkarīgs no visu kopīgās
attieksmes. Ceru, ka mēs neviens nepadosimies un turpinasim darboties.
Janvāris ir bijis notikumiem un skaistiem mirkļiem bagāts, taču ne jau bez
darba un piepūles. Priecājos par visām
darbīgajām rokām un prātiem, kuru nebūt nav mazums. Paldies jums par padarīto!
Lai visiem - gan maziem, gan lieliem
- jauks, skaists un burvīgs nākošais
mīlestības mēnesis.
Lāsma

2016. gada FEBRUĀRIS

Barikāžu stāsti

1991. gada 13. janvāris - diena, kad sākās barikādes, diena, kad latvieši bija vienoti, lai atjaunotu neatkarību savā dzimtenē un piedalītos tās
aizstāvībā.
Par barikādēm es ļoti daudz uzzināju, kad mans vecvectēvs par tām
izstāstīja. Mans vecvectēvs Jānis pats piedalījās barikādēs, toreiz viņam
bija 62 gadi. Kā viņš stāstīja, sajūtas esot bijušas bailīgas, jo nezināja, vai
atgriezīsies mājās pie ģimenes, pie tuvajiem radiem. Bet latvieši stājās
pretim bailēm un darīja jebko, lai glābtu dzimteni un tās brīvību. Galvenais ir tas, ka viņi pretim briesmām stājās tukšām rokām, tas ir, bez ieročiem, jo tajā laikā, kad notika barikādes, bija tāds likums, ja cilvēkam nav
ieroča, tad viņu aiztikt ir aizliegts, bet provokācijas notika tāpat.
Un 21. janvārī Čehoslovākijas prezidents Vāclavs Havels zvanīja prezidentam Mihailam Gorbačovam un pieprasīja izbeigt militāro incidentu
Rīgā. Savu protestu izteica daudzu valstu vadītāji. Padomju Savienībai
nācās saprast, ka Latvija neatgriezīsies tās sastāvā. Un tā nu Jānis varēja
atgriezties mājās pie savas ģimenes.
Pirms dažiem gadiem mans vecvectēvs saņēma Goda zīmi par drosmi un
piedalīšanos barikādēs. Un es uzskatu, ka viņš ir darījis varenu darbu, jo
bija viens no tiem, kas pārvarēja bailes un cīnījās par brīvu Latviju.
Šīs vecvectēva atmiņas es pastāstīju saviem skolasbiedriem Ērgļu vidusskolā Barikāžu 25. gadadienas piemiņas brīdī. Sildoties pie ugunskura un
baudot karstu tēju, mēs ieklausījāmies arī mūsu skolotāju Alda Oltes un
Ivara Budzes atmiņās. Skolotāji daudz ko pastāstīja par to, kā viņi jutās
barikāžu laikā, atsauca atmiņā galvenos notikumus no šīm vēsturiskajām
dienām.
Bet vēlāk kopā ar savu jaunsargu grupu organizējām militarizētas stafetes
skolas zālē, kur dalījāmies zināšanās ar jaunāko klašu skolēniem.
Elīza Hermane, 9. klases skolniece

Madonas novada “Sporta laureāts 2015”

SMS
12. 02. - Valentīndienas pasts un
foto stūris Ērgļu vidusskolā
15. 02. - Valentīndienas akcija

17. 02. - Zinātniski pētniecisko
darbu konference

Sācies jauns gads - jauni plāni, apņemšanās, sapņi un ieceres. Bet gada
sākums ir arī laiks, lai atskatītos uz iepriekš padarīto. Tāpēc 30. janvārī Madonas novada “Kalnagravās” noritēja pasākums “Sporta laureāts
2015”.
Bija vairāk nekā 80 laureāti - nominācijas visdažādākās, jo vakara gaitā
uz skatuves kāpa un tika sumināti sportisti un viņu treneri dažādos sporta
veidos. Tika sveiktas pat veselas komandas. Sumināt sportistus bija ieradušies viņu ģimenes locekļi, draugi, klubu biedri. Vienu no laureātu piemiņas balvām saņēma Ērgļu vidusskolas 10. klases skolnieks, Madonas
sporta skolas audzēknis Arvis Zeibots kā Latvijas čempions sprinta
stafetē un otrās vietas ieguvējs Latvijas čempionātā orientēšanās sportā
nakts apstākļos. Orientēšanās sports Ērgļos nav svešs, tas ir brīnišķīgs
sporta veids, kurā var piedalīties jebkurš. Nekad nav par vēlu sākt un
izmēģināt savus spēkus. Arvis ir piemērs tam, ko cilvēks var sasniegt,
neatlaidīgi un sistemātiski strādājot.
Paldies jāsaka Arvja vecākiem par atbalstu, kā arī skolotājai Baibai
Kaļvai, kura bija pirmā, kas iemācīja un iedrošināja spert pirmos soļus
orientēšanās sportā. Arvis ir ļoti centīgs, apzinīgs, mērķtiecīgs. Gribas
cerēt, ka šis ir tikai sākums jauniem panākumiem un jaunām uzvarām.
Judītes Paegles teksts un foto
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“Vārds ir domu spārni”
/K. Štrāls/

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas izteiksmīgās runas konkursa
dalībnieki un žūrija 2016. gada 3. februārī.
Trešdien, 3. februārī, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā spēkiem mērojās
daiļrunātāji. Izteiksmīgās runas konkurss jau kļuvis par jauku tradīciju. Šoreiz konkursā piedalījās un prasmes rādīja 16 dalībnieki, kurus žūrija vērtēja
sākumskolas un pamatskolas vecuma grupās. 1. kārta noritēja klasēs. Katram
dalībniekam bija izteiksmīgi jānorunā dzejolis un prozas fragments. Skolotāji
kopā ar skolēniem klausījās, vērtēja un labākos runātājus izvirzīja skolas
konkursam.
Kā paši runātāji atklāja, pirms uzstāšanās viņus bija pārņēmis liels uztraukums, jo katrs vēlējās parādīt savu sniegumu pēc iespējas labāk un interesantāk, bet runāt auditorijas priekšā nemaz nav vienkārši.
Konkursantu sniegumā žūrija vērtēja ne tikai skaidru dikciju, izteiksmīgas
runas prasmi, radošo pašizpausmi, bet arī spēju klausītājiem radīt priekšstatu
par sevis stāstīto, kā arī izvēlētā repertuāra atbilstību.
Skolēni runāja M. Zālītes, V. Belševicas, Sk. Kaldupes, I. Ziedoņa, Aspazijas, Raiņa, A. Sakses, A. Milna un citu autoru darbu fragmentus.
Sākumskolas grupā uzstājās 2. klases skolnieks Daniels Suncelis, 3. klases
skolnieces Anda Andriksone un Kristīne Anna Prauliņa, 4. klases skolēni
Vendija Kažemaka un Valentīns Kozlovskis.
Pamatskolas grupā - 5. klases audzēknes Samanta Ērgle un Diāna Kristiāna Grāvīte, 6. klases skolnieks Endijs Magons,7. klases skolnieks Kristers
Edgars Grāvītis. Bet visaktīvākie un skaitliskā vairākumā bija 8. klases skolēni: Inese Altāne, Līga Vestfāle, Niks Valainis, Alens Kārlis Kārkliņš, Kristiāna Marta Grāvīte. No 9. klases uzstājās - Madara Ļaksa un Ausma Ozola.
Pasākumu atklāja 6. klases audzēkņu sagatavotais P. Sila fabulas “Žagatas”
inscenējums. Tad konkursanti rādīja savas runātprasmes.
Sākumskolas grupā droši un pārliecinoši uzstājās un pirmo vietu izcīnīja
Anda Andriksone, godpilno otro vietu ieguva Valentīns Kozlovskis, bet trešo
- Daniels Suncelis.
5. - 9. klases grupā ar interesantu sniegumu pārsteidza vairāki daiļrunātāji, tāpēc žūrijai nebija viegli izlemt par labu kādam no viņiem. Izteiksmīgi, skaidri
un emocionāli klausītājus uzrunāja un augstāko vērtējumu saņēma Kristena
Marta Grāvīte un Ausma Ozola, otro vietu dalīja Alens Kārlis Kārkliņš un
Madara Ļaksa, ar ļoti mazu punktu pārsvaru trešo vietu ieņēma Līga Vestfāle
un Niks Valainis, bet 5. klases skolnieces Samanta Ērgle un Diāna Kristiāna
Grāvīte pelnīti ieguva balvu par oriģinālāko priekšnesumu. Visi konkursa
dalībnieki saņēma skolas atzinības rakstus un saldas balvas. Žūrija atzina,
ka skolēni konkursam bija nopietni, rūpīgi, labi sagatavojušies un sniedza
patiesi emocionālu un estētisku baudījumu klausītājiem.
Pasākuma noslēgumā Ausma Ozola kā nelielu uzvedumu, K. Prauliņas dziesmai fonā skanot, runāja G. Rača dzejoli “Melns un balts” un pelnīti saņēma
skaļus aplausus. Paldies visiem par ieguldīto darbu un nopietno attieksmi,
gatavojoties konkursam!
Ligita Bērziņa,
J. Zālīša Sausnējas pamatskolas latviešu valodas skolotāja
Elitas Leibomas foto

Vislatvijas “Ēnu diena” Ērgļos 2016. gada 10. februārī

„Kalpaka atceres pasākumi 2016”
volejbola turnīrs 7.- 9. klasei,
10 -12. klasei
25. 02. - Ierindas skate jaunsargiem Madonā
26. 02. - Žetonu vakars Ērgļu
vidusskolā
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. februāris

Kā katru gadu februārī, arī šogad Ērgļu vidusskolas skolēni strādā gan projektu uzdevumus, gan dodas “ēnot” uz uzņēmumiem, iepazīstot dažādu profesionāļu darba specifiku. Šajā gadā uzņēmumus skolēni izvēlējās atbilstoši
savai projekta nedēļas tēmai, lai varētu pamatīgāk izpētīt, kā iecerētais darbojas
“reālajā dzīvē”.
5. klases meitenes Līva Tirzmale, Kristiāna Renckulberga un Samanta Bringule devās strādāt uz Ērgļu pansionātu. Asne Stankeviča un Signe Solovjeva
tikās ar Ērgļu novada arhitekti Ināru Ketleri-Krūmiņu un noskaidroja, kādas
interesantas celtnes ir Ērgļos.
7. klases audzēkņi Lauris Saulītis un Ieva Radzivilaviča konsultējās ar Ērgļu
novada pašvaldības psiholoģi Indru Diču par tēmu “Kā var cilvēks iepazīt pats
sevi?”. Alise Vanaģele, Kristīne Grabovska un Kristiāna Savicka Valentīna
dienas noskaņas ienesa bērnudārzā “Pienenīte”, sadarbojoties ar audzinātājām Ivetu Zosāri un Ritu Dudko. Emīlija Zommere dēvās iepazīt “Madonas
karameles”.
8. klases skolnieces Katrīna Dudko un Melānija Šmite temperamentus pētīja kopā ar psiholoģi Indru Diču. Linda Jansone un Monta Purviņa darbojās
skaistumkopšanas jomā kopā ar Vitu Vanagu salonā “Bu Bu”. Daila Bāņukalne un Edīte Alekse sadarbojās ar Ērgļu novada pašvaldības darbinieci Emmu
Ceru, noskaidrojot Ērgļu ielas, to nosaukumus un būves uz tām. Endija Dalbiņa un Monta Masaļska latviešu spēka zīmes auda Sandras Laubertes vadībā.

9. līdz 12. klases skolēni savu izvēli ”ēnot” reģistrēja portālā www.enudiena.lv uz izsludinātajām vakancēm un piedalījās kopējā konkursā par iespēju
“ēnot” kādu darbinieku Rīgā.
9. klases meitenes Laila Saulīte un Viktorija Vīgube “ēnoja” žurnāla “Sīrups”
redakcijā Rīgā. 12. klases skolniece Rūta Baranovska - Nacionālajā bibliotēkā,
Sintija Fišmeistere – “Lat Konsult”.
Šajā gadā “ēnot” aicināja arī mūsu absolventi Liene Graudiņa uz TV3 ofisu
Sabīni Solovjevu un Kristiānu Purviņu un Linda Kušnire uz Rīgas probācijas
dienestu Evitu Roni.
9. klases skolnieces Sindija Kurmēna, Agita Rūnika, Elīza Hermane palīdzēja
strādāt, “ēnojot” Ērgļu vidusskolas sākumskolas skolotājām, savukārt Arvis
Zeibots un Edijs Vasks ir biedrības “Ērgļa Spārni” vadītāja Dmitrija Bortņikova “ēnas”.
Vidusskolēni, kuri strādāja pie saviem zinātniskajiem darbiem vai gatavojās
eksāmeniem, 10. februārī piedalījās sarunā ar režisoru Reini Spaili par karjeras
izvēli, par mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu, par režisora profesiju.
Paldies Ērgļu uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem par doto iespēju skolēniem
mācīties darot!
Reportāžas par to, kādi radās iespaidi, kopīgi strādājot, nākamajā avīzes numurā.
Karjeras skolotāja Inese Zlaugotne
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Brīvprātīgā darba pieredze
9. klasei bija iespēja mācīties brīvprātīgo darbu no Ērgļu novada
sadarbības partneriem Nīderlandē. Viena diena mums pagāja, iepazīstoties ar viņu pieredzi un plānojot savas darbības. Tālāk tika
piedāvāti četri objekti, kurus grupas izlozēja.
21. janvārī grupas devās veikt brīvprātīgo darbu uz izlozētajām Ērgļu iestādēm.
Mēs, četras meitenes - Krista, Anete, Madara un Undīne, devāmies
uz pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte”. Tur apciemojām sagatavošanas grupiņu. Bērniem bijām sagatavojušas dažādus uzdevumus un rotaļas par ceļu satiksmes noteikumiem. Sākot darbu ar
mazajiem bērnudārzniekiem, bijām patīkami pārsteigtas, jo viņi jau
ļoti daudz zināja par šo tēmu. Kopā ar bērniem veidojām ceļazīmju
grāmatiņas, dziedājām, gājām rotaļās un spēlējāmies.
Kopumā bija jauki pavadīts laiks gan mums, gan bērniem. Ejot projām, nespējām vien atvadīties, un rezultātā bērni kopā ar audzinātāju mūs pavadīja.
Mēs noteikti vēl kādreiz vēlētos veikt brīvprātīgo darbu, jo tika iegūta jauna pieredze un sagādāts bērniem prieks.
Krista Liepiņa, 9. klases skolniece
Mēs, Sintija, Elīza, Kitija, Līga, Dace, devāmies veikt brīvprātīgo
darbu uz sākumskolu.
Mūsu rīcībā bija sākumskolas otrā klase, kuras audzinātāja ir Liena
Bukovska. Mēs ar šiem bērniem bijām kopā visu pēcpusdienu,
spēlējoties un labi pavadot laiku. Mūsu vadīto nodarbību sākumā
šokolādes klasē notika zīmēšanas, celšanas, runāšanās, mīklu minēšanas un pīnīšu pīšanas darbnīciņas, kur bērni varēja no sirds izpausties. Tālāk sekoja mēmais šovs, kur atspoguļojās skolēnu sacensību
gars. Bērnu sejās bija redzams smaids un prieks.
Pati aizraujošākā daļa bija pēcpusdienas beigās, kura norisinājās
grimētavā. Mēs ļāvām bērniem ar kosmētiku gleznot mūsu sejas,
kas, visticamāk, viņiem sagādāja vislielāko prieku. Gan bērniem,
gan mums pašām viss ļoti patika.
2. klases skolēni bija priecīgi par kopā pavadīto pēcpusdienu un ar
skaļu „paldies” no mums atvadījās.
Sintija Elīna Zābaka, 9. klases skolniece
Mēs, Juris Gusevs, Emīls Lapsa, Ralfs Vasels, Kristaps Kartenbeks,
izlozējām muzeju „Meņģeļi”.
Mēs atbraucām uz „Meņģeļu” muzeju pirmie, lai sagatavotu izklaides vietas 1. klases skolēniem. Notīrījām sniegu muzeja pagalmā
un iztīrījām taku uz ugunskura vietu. Kad atbrauca 1. klases skolēni,
katram no viņiem bija jāņem pa divām pagalēm un jānes uz ugunskuru. Kad malka bija sanesta, parādījām viņiem, kā jākurina ugunskurs. Visi nedaudz sasildījāmies, tad devāmies uz kalnu braukt ar
ragaviņām. Mēs un bērni kārtīgi izpriecājāmies uz kalna. Kad bijām
beiguši braukt ar ragavām, devāmies uz muzeja telpām un lēnām
izstaigājām visus objektus. Uzspēlējām pūšamos mūzikas instrumentus un audām ar stellēm. Vēl ar pēdējiem spēkiem spēlējām spēles pagalmā. Pirms braucām prom, muzeja vadītāja mūs un pirmklasniekus uzcienāja ar konfektēm un pasniedza mums blociņus un
pildspalvas. Diena bija pavadīta ļoti jautri un atraktīvi. Mazajiem arī
patika. Šādu pasākumu noteikti gribētu atkārtot.
Juris Gusevs, 9. klases skolnieks

Iepazīstot Latvijas
Lauksaimniecības universitāti

Iepazīstot Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
stāvam Daugavā.
11. decembrī 7 Ērgļu vidusskolas audzēkņi - Jēkabs, Arvis, Rimants, Gundars, Egīls H., Renārs, Rūta - kopā ar skolotāju Annu
Ieleju devās uz Jelgavu.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē mūs silti sagaidīja katedras vadītāja Sandra Gusta. Viņa
mums stāstīja un rādīja, kas notiek šajā fakultātē, ko īsti nozīmē
būt būvinženierim. Mēs tikām iepazīstināti ar vairākiem pasniedzējiem. Nelielās ekskursijas laikā pabijām pie Daugavas modeļa, kas ir precīza kopija upei, tikai 500 reizes mazāka. Sarīkojām
papīra laivu sacensības pa mazo Daugavu, ar absolūti labāko rezultātu uzvarēja Renārs. Pēc šādas izklaides devāmies darīt to,
kas bija mūsu mērķis - izpildīt Jēkaba ZPD praktisko daļu. Tikt
galā ar ierīcēm un mērījumiem palīdzēja Ilmārs Preikšs, lektors.
Eksperimets bija aizraujošs, jo bija interesanti vērot un minēt,
kurš no pašizveidotajiem betona blokiem izturēs vislielāko spiedienu.
Es domāju, ka šī bija lietderīgi pavadīta diena, jo ciemošanās universitātē ļauj saprast, vai konkrētā profesija ir domāta tev. Paldies
LLU LIF komandai par laipno uzņemšanu!
Rūtas Baranovskas,
12. klases skolnieces, teksts un foto
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Tikšanās ar Reini Spaili
Jau skolas gados mēs sākam meklēt
iespējas, kā sevi pilnveidot, meklējam
ceļu, pa kuru virzīties tālāk un izvirzām
mērķus, kurus cenšamies sasniegt.
Arī Reinis Spaile ir izvērtējis, secinājis
un veicis savu izvēli, kļūstot par kino
režisoru. Bijušais Ērgļu vidusskolas
skolnieks dalījās informācijā gan par
saviem uzskatiem, gan par savu dzīves
pieredzi un iespaidiem.
Intervijas sākumā Reinis atklāj, ka pats
galvenais, kā nekļūdīties profesijas izvēlē, ir neuzsākt darīt to, kas nepatīk.
Ja apzinies, ka tas, ko dari, tevi neapmierina, tad maini kaut ko. Meklē to,
kas patīk. Izvēlies citu fakultāti, skolu,
darbavietu. Ja rodas kāda ideja, kuru ir
spēcīga vēlme realizēt, nevajag to slāpēt, bet tieši pretēji – pilnveidot. Tas
palīdzēs virzīties pa karjeras kāpnēm uz
augšu.
Kā Reinis pats stāsta, ceļš līdz režisora profesijai nebija viegls, jo
pēc devītās klases beigšanas viņš nezināja, ko vēlas. Bija aktīvs,
enerģisks un ar daudzpusīgām interesēm. Tādēļ, lai izvēlētos
profesiju, nācās izmēģināt vairākus variantus. Arī studēt ārzemēs - gan Anglijā, Holandē, Kanādā, kur apguva filozofiju un
ekonomiku, gan Tallinā, kur viņš apguva savu tagadējo profesiju
- kino režiju. Ideja kļūt par režisoru viņā mājojusi jau ilgāku
laiku, taču Reinis nebija pieķēries tās realizēšanai. Tikai tad, kad
uzrakstījis šo mērķi, viņš pats sācis apzināties, ka tiešām varētu
kļūt par šī amata pārstāvi. Arī citiem Reinis iesaka savus mērķus
pierakstīt un ik pa reizei pārlasīt, lai nezūd vēlme tos piepildīt.
Tas tiešām palīdz!
Reinis piebilst, ka režisoram jābūt radošam, svarīgi ir plānot laiku, atrast mērķi, kāpēc no rīta celties un ko sasniegt, jeb atrast to

Kāpēc projektu nedēļa ir/nav
lieliska?

5. klases iespaidi
Saspringta, interesanta, pilna darba, skaļa, nemierīga, aizraujoša.
Labāk izstrādāt projektus, nekā mācīties ikdienas stundās. Var
iemācīties pat vairāk nekā stundās tāpēc, ka pašiem jāmeklē informācija. Jo vairāk ideju rodas, jo vairāk gribas izdarīt. Daudz
jauna un interesanta var uzzināt par to, ko nemāca nevienā skolas mācību priekšmetā.
Tikai pāris skolēniem projektu nedēļa nepatika.
6. klases viedoklis
Projektu nedēļa bija par īsu, gribētos garāku - no pirmdienas
līdz piektdienai, lai var novērst kļūdas, ja gadās. Tā varētu notikt vismaz divas reizes gadā. Mums ir interesanti projekti, jo
tie ir praktiski, ar redzamu galarezultātu, izmantojami. Mēs paši
izvēlējāmies tematus, tāpēc patīk strādāt. Iesakām piesaistīt projektiem arī cilvēkus no malas, speciālistus. Mums jau ir idejas
nākamajam gadam.
Ne visiem no sākuma bija viegli. Bija pat tā, ka daudz ideju,
tādēļ nevarēja saprast, ko darīt. Ne viss tūlīt izdevās. Toties galarezultāts ir sagādājis lielu prieku. Projekta diena varētu būt garāka, līdz plkst.14. 00 neko daudz nevar padarīt! Varētu iztikt
bez dienasgrāmatas rakstīšanas, pa to laiku var daudz ko izdarīt,
gatavojot lietu.
7. klases uzskati
Darbs projektu nedēļā māca darboties patstāvīgi, bez citu palīdzības. Var uzzināt vairāk par tēmām, kas pašiem tiešām interesē.
Žēl, ka strādājam tikai trīs dienas - ceturtajā jau prezentējam. Tas
rada lieku stresu. Nevar iecerēto pagūt izdarīt.
8. klases domas
Interesanti strādāt. Ir brīvs laiks, kad visu uzmanību var veltīt
tikai interesējošajai tēmai, lietai. Patīk intervēt cilvēkus. Projektu
nedēļā nav ikdienas rutīnas. Šis darbs palīdz kļūt patstāvīgākiem.
Ir arī jautrāk, nekā sēdēt stundās. Tāpat var iemācīties un uzzināt
daudz ko jaunu.
Ja projektu nedēļa - tad vajadzētu arī visu nedēļu. Nav tomēr labi,
ka Ēnu diena un projektu nedēļa sakrīt. Ēnojamā persona bija
ļoti interesanta, bet man bija jāsteidzas prom, vēl daudz darāmā
pie projekta, maz varēju palīdzēt savam sadarbības partnerim.
Nevajadzētu garas prezentācijas, aprakstus. Bija grūti rakstīt par
sevi 3. personā, to varētu prasīt 9. klasē. Mēs aprakstu tomēr veidojam pirmo reizi.
Labāk patīk stundas, jo ir skaidri zināms, kas jādara.
9. klases atziņas
Ir grūti, bet labāk nekā stundās. Pats var mācīties savā tempā,
brīvāk, nepiespiestāk. Ja dara visu laicīgi, ir kārtība, tad nav stresa. Ja nav precīzi saplānots, ir grūti. Var iegūt daudz jaunu, interesantu un noderīgu zināšanu, kas būs jāpielieto 10., 11. klasē,
rakstot lielos zinātniski pētnieciskos darbus.
Ja visi strādā pie datoriem, ir labi, bet reizēm tas mazina to
ātrumu.
Ekspresinterviju informāciju apkopoja
Indra Rone
Marutas Bitītes foto

kodolu, pie kura dzīvē pieturēties.
Reinis dalās arī pieredzē par izglītību Latvijā un ārzemēs. Viņš
atzīst, ka Latvijā ir daudz labāka izglītība nekā citās valstīs.
Atklāj arī to, ka kino režijā svarīgi ir arī eksaktie priekšmeti, piemēram, matemātika, fizika, kas veicina domāšanu, līdz ar to paplašinot mūsu redzesloku. Bijušais Ērgļu vidusskolas skolnieks
piebilst, ka vajag novērtēt to, ko mums sniedz skola. Vēlāk tas
viss noderēs.
Saku lielu, lielu paldies Reinim par viņa atsaucību un padomu
došanu. Šī intervija mani iedrošināja nebaidīties riskēt un saprast sevi, savas vēlmes un mērķus.
Lāsma Hermane, 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Sveču diena
Sākumskolā...

Ērgļu vidusskolas mazajā skoliņā no 1. līdz 5. februārim notika
Sveču nedēļa. To organizēja 1. klases skolēni un audzinātāja.
Pirmdien sakārtojām izstādi no interesanti veidotām svecēm, kuras atnesa 1.- 4. klases skolēni. Izstādi varēja apskatīt sākumskolas
gaitenī. Bija gan parafīna, gan vaska, gan želejas sveces. Visčaklākie dalībnieki bija Gerda Lazdiņa (1. klase) un Ivars Matīss (3.
klase). Paldies visiem izstādes dalībniekiem!
Otrdiena - Sveču diena. Pēc latviešu tradīcijām šo dienu nesvinēja, bet daudz lēja sveces. Šajā dienā lietās sveces ilgi deg. Mēs tās
gan nelējām, bet no vaska plāksnes gatavojām katrs savu vēlmju
svecīti. Tinot dakti plāksnītē, jāizdomā kāda vēlēšanās. Pēc tam
kādā sev īpašā brīdī svecīte jāizdedzina. Tad vēlēšanās piepildās.
Sākumskolas skolēnu un skolotāju saime katrs izgatavoja pa vienai
īpašai vēlmju svecītei. Lai piepildās!
1. klases meitenes Karolīna Keita Vanaga un Manuela Hofmane
sagatavoja 2. - 4. klases skolēnu komandām konkursu par Sveču
dienu. Bija jāsaliek puzle, jāmin mīklas un jāatrisina krustvārdu
mīkla. Uzvarēja 2. klases komanda. Gan komandām, gan līdzjutējiem bija jautri un interesanti, jo bija jāuzmundrina un jāatbalsta
savējie.
Pirmās klases skolēni mācījās, kā pagatavot sveces dekoratīvo pamatu un kā to interesanti noformēt. Šo prasmi atklāja Karolīnas
Keitas Vanagas mamma. Skolēni ar krāsotāju otu uz putuplasta
klāja izkausētu parafīnu. Tas bija jādara uzmanīgi un ilgi, jo jāļauj
katrai kārtai atdzist. Vispatīkamākais bija dekorēšanas darbs. Te
bērni ļāva vaļu savai fantāzijai. Darbiņi iznāca ļoti interesanti un
dažādi. Paldies Vitai Vanagai par radošu ideju īstenošanu!
1. klases audzinātāja Vineta Dāve,

toties ....lielajā skolā
Mēs, 5. klase, nolēmām
skolā atzīmēt
Sveču dienu.
Februāris pēc
senajiem ticējumiem ir
Sveču mēnesis. 2. februāris - Sveču
diena. Tā iezīmē ziemas vidu. Bibliotēkā sameklējām materiālus par Sveču dienu. Šajā dienā daudz jātērē, daudz jāsmejas un daudz jāēd.
Mēs katrs atnesām no mājām interesantas sveces un izlikām tās
izstādē skolas vestibilā.
Sveču dienā visus aicinājām liet sveces ģeogrāfijas kabineta telpā. Kārlis mācīja tīt vēlējumu svecītes no bišu vaska. Tinot svecīti,
katram vajadzēja iedomāties vēlēšanos un klusumā tīt. Kad svecīti
dedzinās, vēlēšanās piepildīsies.
Kopā ar skolotāju daži bērni lēja svecīti no parafīna.
Vēl bija iespēja risināt krustvārdu mīklas. Tajās varēja uzzināt
ticējumus, kas jādara Sveču dienā. Piemēram, ja Sveču dienā ķemmē matus, tie paliek sveķaini.
Visiem sagādāja prieku vēlējuma svecīšu darināšana. Cerēsim, ka
katram vēlēšanās piepildīsies.
Anete Bukovska, Sindija Rudzīte, 5. klases skolnieces
Marutas Bitītes foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2016. februāris

Basketbols Madonas starpnovadu
spartakiādē
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“Skolas Ziņu” turpinājums.

3.- 4. klašu koris dzied Madonā

Barkavas, Ērgļu, Sausnējas komandas 8.,9. klašu grupā.

Ir beigušās ikgadējās Madonas reģionālās starpnovadu skolēnu sacensības basketbolā. Mūsu novadu tajās pārstāvēja septiņas komandas. Sešas no Ērgļiem un viena no Sausnējas. Jāsaka, ka šogad tika sasniegti vēl nebijuši rezultāti, jo mājās
tika pārvestas augstākās raudzes medaļas un uzvarētāju kausi četrās vecuma grupās. Arī pārējās visas komandas tika
pie medaļām. Tā ka pirmajā trijniekā iekļuva visas mūsu komandas.
Vidusskolu grupā mūsu jaunieši izcīnīja 3. vietu. 8./9. klašu grupas fināls bija man (I.T.) patīkamākais iespējamais, jo
par zelta medaļām sacentās abas mūsu novada komandas - Ērgļi un Sausnēja. Sīvā cīņā uzvarēja Ērgļi, Sausnējai -sudrabs. 6./7. klašu grupā mūsu zēniem 3. vieta, bet meitenēm -1. Pašā jaunākajā grupā vecumā līdz 5. klasei abām mūsu
komandām - gan meiteņu, gan zēnu - bija graujošs pārsvars pār pretiniekiem un pelnīts čempionu tituls.
Starpskolu sacensības ir galā, bet VEF LJBL čempionāts vēl rit pilnā sparā, tādēļ pašapmierinātībā ieslīgt nav laika.
Jāturpina cītīgi trenēties! Veiksmi treniņos un sacensībās!
I. Teteris, treneris
Agņa Beķera foto

Šajā „Cinīša” numurā ar saviem radošajiem darbiem viesojas Ērgļu vidusskolas 1., 7. un 12. klases skolēni.
Pirmklasniekiem bija dotas atskaņas, tās jāiesaista dzejolī. Bet divpadsmitie „spoguļojās” viens otrā un rakstīja radošo darbu. Savukārt 7. klase, mācoties par miniatūrām, paši rakstīja radošo darbu par bērnību, kā arī
lūdza to darīt vecākiem. Rezultātā ir tapis klases miniatūru krājums „Mana bērnība”, kura lappusēs lasītāji
varēs ieskatīties.

1. klases bērnu dzejoļi „Ziema”

Janvāra pirmajā mācību dienā 4. klases skolēni atgriezās klasē no kora stundas ar
priecīgu ziņu - būs jādodas uz koncertu Madonā, lai dziedātu kopā ar Madonas,
Cesvaines un Varakļānu novada skolu 1.-4. klašu koriem. Laikam jau vēl labā atmiņā bija palikusi sadziedāšanās pagājušā gada sākumā.
Nākamajā dienā mūsu rīcībā nonāca arī vēstule par pasākuma norisi. Bez dziesmu
mācīšanās bija arī īpašs mājas darbs - jāuzzīmē ilustrācija A. Kronenberga darbam
“Sprunguļmuižā gadatirgus”, jo pasākumā tiks izspēlētas ainas no šīs grāmatas,
kura bērniem bija sveša. Šī gada visaukstākajā dienā ķērāmies pie darba - izlasījām grāmatu, padomājām, kādi varoņi un notikumi tajā aprakstīti. Tad katrs varēja
iztēloties notikumus gadatirgū. Zinājām, ka pasākuma laikā tie tiks rādīti uz lielā
ekrāna. Katrai skolai bija jāsagatavo arī viena vai divas dziesmas individuālam
priekšnesumam. Mūsu skolas koris bija izvēlējies Igo un A. Hermaņa dziesmu “Par
klusumu”.
22. janvāra pusdienlaikā tika iesildītas balsis, un bērni varēja doties ceļā. Pasākuma rīkotāji bija padomājuši, lai mēģinājuma laikā būtu iespēja izmēģināt gan kopīgi dziedamās dziesmas, gan koru individuālos priekšnesumus, gan bija laiks arī
nelielam atpūtas brīdim. Koncertā dziesmas mijās ar teātra spēli. Katrs dalībnieks
pēc uzstāšanās saņēma arī kādu gadatirgum raksturīgu cienastu. Gan skolēni, gan
skatītāji izmantoja iespēju ziedot naudu nometnei, kurā piedalīsies bērni ar īpašām
vajadzībām.
Kas patika bērniem?
Iespēja dziedāt ar citu skolu bērniem un koru individuālie priekšnesumi, gadatirgus
ainu izspēlēšana un tas, ka fonā tika rādīti bērnu zīmējumi. Ceturtās klases skolēni
jau zināja, ka būs jāprot saprasties ar citu skolu koru diriģentiem. Gatavojoties
skatei Madonā, kas notiks 12. aprīlī, labi jāiemācās dziesmas un jāpadomā par kora
vizuālo noformējumu. Paldies skolotājai Mārītei Kovaļevskai par ieguldīto darbu,
jo ir maz skolu, kurā bērniem ir iespēja dziedāt kopā. Un tikai tie, kuri ir neatlaidīgi
mēģinājumos, var saņemt neaizmirstamas emocijas, dziedot kopkorī.
Protams, bija patīkami, ka par mūsu aktivitātēm varēja izlasīt arī laikrakstā “Stars”.

Sniegavīrus cēla,
Lielas bumbas vēla.
Aukstas rokas - tas ir nieks!
Klāt ir bērniem ziemas prieks.
Ragaviņas ātri trauc,
Bērni priekā skaļi sauc:
„Ātri, ātri būsim lejā!”
Visiem sniegapūkas sejā.
		
Paula Konovalova
Sniegavīru cēla,
Lielas bumbas vēla.
Rokas? Tas ir nieks!
Klāt ir sniega prieks!
Ragaviņas trauca,
Bērni skaļi sauca.
Bet pašā kalna lejā
Sniegi sitas sejā.
		
Sendijs Vīgubs

Brālis sniegavīru cēla,
Lielas bumbas kopā vēla.
Kopā salikt? Tas ir nieks!
Beigās arī lielais prieks!
Sniegavīrs no kalna trauc.
„Sarauj! Sarauj!” bērni sauc.
Sniega priekiem nava gala,
Neviens nebaidās no sala.
		
Manuela Hofmane
Anna sniegavīru cēla,
Lielas bumbas vēla.
Aukstās rokas - tās ir nieks,
Klāt ir ziemas prieks.
Ragaviņas ātri trauc.
Anna priekā sauc.
Jancis Annu gaida lejā,
Sniegs tam iekrīt tieši sejā.
		
Līna Madsena
Sniegavīru puisis cēla,
Lielu sniega bumbu vēla.
Slapji cimdi tīrais nieks,
Galvenais ir ziemas prieks.
		
Kristers Ceplītis

Sandras Stankevičas,
4. klases audzinātājas, teksts un foto

Masku balle „Dzīvnieku pasaule”

22. janvārī Ērgļu vidusskolā
norisinājās masku balle. Uz šo
pasākumu ieradās dažādi zvēri
un nezvēri.
Kad pulkstenis sita 19.00,
masku balle varēja sākties.
Pasākumu ieskandinājām mēs
paši ar greznu polonēzes soli.
Tās laikā zāles grīda tika kārtīgi iesildīta, jo deja izvijās
cauri visai zālei riņķu riņķiem.
Šķita, ka deja nekad nebeigsies.
Pasākums bija ļoti neparasts,
jo tā laikā mēs spēlējām spēles, kuras atgādināja jautrās
vasaras dienas kopā ar draugiem. Pēc katras atrakcijas
sekoja klašu vizītkartes. Tās
bija tik dažādas! Visa vakara
garumā ik pa brītiņam mūs uzjautrināja 6. klases pērtiķēni.
Vakara noslēgums bija vissatraucošākais, jo no katras klases tika nozagts viens
zvērs. Mums, palikušajiem, bija jāliek galvas kopā un jādodas meklēt nozagtie. Par
laimi, visi tika atrasti sveiki un veseli.
Lai gan uz pasākumu ieradās maz cilvēku, tas bija izdevies. Atnākušie juta īpašo
gaisotni, valdīja īstas emocijas, un sejās bija smaidi. Paldies par šo jauko vakaru
pasākuma vadītājām Lindai un Montai.
Endija Dalbiņa, 8. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
Skolu literārā avīze 2016. gada februāris

Spogulīt, spogulīt, saki man tā…
„Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kāpēc cilvēki slēpjas aiz izdomātām maskām un svešām sejām? Kā būtu, ja reiz visi
patiesi mēs kļūtu? Vai dzīve labāka sāktos? Vai beigās atkal mums vilties nāktos?”
„Spogulīt, skumju seju nomaina smaids, bet priecīgas acis - nezināms naids. Blondi mati pārtop par brūniem, zaļas
acis par zilām.” Pasaules stereotipi pazudina mūsu patieso būtību, un savā atspulgā mēs redzam to, ko grib citi, nevis
to, ko gribam mēs paši.
Katru rītu pieceļamies braši, līdz cilvēku aprobežotie uzskati mūs padara pelēkus. „Meitenīt, tev labāk piestāv kleitas,”
viņi teica. „Kāpēc tu krāso tik melnas acis?” Dienas beigās mēs stāvam pie sava atspulga un redzam tajā pa daļai no
visiem, tikai mūsu pašu tur nav. „Spogulīt, kur paliek mūsu prieka pilnās acis un jaukais smaids, cirtainie mati un
spilgti sarkanās kurpes, kuras izceļ mūsu emocijas? Kāpēc mēs cenšamies līdzināties, ja esam radīti, lai atšķirtos?”
„Spogulīt, spogulīt, saki man tā, ka skaistums nav jāmeklē sejā, to var meklēt grāmatās un dzejā. Sejā ir jāmeklē patiesums un dabīgi vaibsti, kā arī dvēsele.”
***
Mēs vairs neticam savam atspulgam, mēs vairs neticam nekam.
Maira Antēna, 12. klases skolniece
Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kāpēc cilvēku patiesās sejas tu neredzi? Saki man tā, kāpēc visi vienmēr slēpjas maldu
plīvurā?
Vai esat kādreiz domājuši par to, cik cilvēki mēdz būt netaisni cits pret citu. Netaisni, jo vērtē katru pretimnācēju tikai
pēc ārējā izskata, nezinot neko citu. Mūsdienās ir teiciens: „Tu zini manu vārdu, bet nezini manu stāstu.” Nevar nepiekrist, bet parasti šos vārdus saka par agru pieauguši tīņi, kuru mīļākā nodarbe interneta vidē ir citu cilvēku nosodīšana.
Mani bieži pārņem atmiņas, jo atceros laiku, kad biju maza. Ar nobrāztiem ceļiem un dubļainām pēdām es satiku
draugus, kuri izskatījās tieši tāpat. Mani neuztrauca ne draudzenes matu krāsa, ne tas, ka viņai bija citādāks runas stils
nekā man. Spogulīt, spogulīt, vai atceries to, ka tu biji tikai dekors pie sienas? Vai atceries to, kā uz tevi skatījās agrāk?
Spogulīt, žēl, ka tu rādi cilvēkiem tikai viņu ārējo izskatu. Labāk varēji būt īstais dvēseles spogulis. Varēji mācīt cilvēkiem mainīties, ieraudzīt sevī milzīgās skabargas, kuras pašu spēkiem viņi nevar saskatīt. Spogulīt, spogulīt, neļauj
slēpties man tavā atspulgā!
Sabīne Svilpe, 12. klases skolniece
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Mana bērnība
No 7. klases miniatūru krājuma priekšvārda
Bērnība. Visskaistākais laiks, kad var ķert krāsainus un skaistus taureņus, priecāties par visu, lūkoties pasaulei pretī ar brīnumu pilnām acīm. Pat
ja bērnība jau šķiet tālu pagātnē, tad atmiņas par
to ļauj atgriezties un atkal drošsirdīgi paskatīties
uz pasauli kā uz vietu, kuru mēs kādu dienu pārvaldīsim.
Bērnība ir skaista.
7. klases skolēnu un viņu vecāku Bērnība no atmiņām ir pārvērsta par ļoti īpašām, izjustām miniatūrām.
Ieva Radzilaviča
		
Mana bērnība
Mana bērnība ir prieka un pat nedaudz arī vienaldzības laiks.
Vienaldzības laiks tāpēc, ka manai bērnībai nav
jāuztraucas ne par sekmēm, ne par mācībām.
Galvenā lieta, ko mana bērnība atceras, ir pie mājas augošā kastaņa, kurā tika pavadīts visvairāk
laika. Šajā kastaņā es vēl tagad atceros, kur atrodas katrs zars.
Vēl mana bērnība sastāvēja no vakariem pie tēta garāžā, kur tika veikti dažādi projekti un darbiņi.
Ko darīt manai bērnībai bija gan vasarā, gan ziemā. Vasarā galvenokārt laiks tika pavadīts uz velosipēda ar nobrāztiem ceļgaliem un dažādiem sasitumiem.
Ziemā mana bērnība katru dienu pavadīja uz kalna gandrīz līdz tumsai, ja vēl mana bērnība nebija
pārāk izmirkusi.
Tāda dzīve bija manai bērnībai, un man tās ļoti pietrūkst.
Kristaps Gūts

***

Savu piedzimšanu un dzīves pirmos gadus neatceros.
Manai bērnībai ar spilgtām atmiņām prātā palicis pirmsskolas laiks. Ģimenē pirmdzimtais, ļoti gaidīts, mīlēts. Skaisti bērnības svētki - balta kleitiņa, lielās kultūras nama šūpoles, skaisti ziedi un mīloši
vecāki.
Sākās skolas gaitas. Ģimenīte pieauga, septiņi bērniņi. Saprotot savus vecākus un to, cik viņiem grūti
tikt galā ar lielo saimi, mana bērnība nāk talkā: aprūpē mazākos, mazgā, tīra, gatavo, bet vakaros klusi
spilvenos raud.
Manas bērnības sapņi izgaist. Ir sūri grūts darbs, palīdzot mammai izauklēt jaunākās atvases. Bērnībai kļuva arvien sūrāk un grūtāk.
Agrais skolas laiks saistās ar skumjām atmiņām - izstumta, nevienam nevajadzīga.
Manai bērnībai gaismas stariņu deva vecmāmiņa. Pavisam cita pasaule atklājās laukos. Ziema, vasara,
kupenas, ziedi, spoža saule. Mīlestība no vecmāmiņas - skaistākais laiks dzīvē.
Visiem novēlu tādu vecmāmiņu, no kuras plūst gaišums, mīļums un sirsnība, ko esmu mantojusi.
Kristapa mamma Dace Salnīte
***
Mana bērnība bija ar īsu kleitiņu un sarkanām lentēm matos. Tai bija brīnumu pilnas brūkleņu acis,
zemeņu sārti vaigi un melleņu melna mute. Daži nesvarīgi zilumi, kuri radās, nokrītot no velosipēda.
Viņai patika gulēt turpat piesaulītē, allaž skaistajā rudzupuķu un pieneņu pļavā vai paēnā zem lie-

Pašiem savs Valentīns

lajiem ozoliem, kuros viņai patika kāpt, kad tā bija dusmīga vai arī bēdīga. Manai bērnībai patika
rotaļāties ar kaķiem, suņiem, plīša lāci Čopi vai lelli Dodiju, bet visvairāk patika rotaļāties smilšu
kastē ar īstiem traukiem - karotēm, pannām, šķīvjiem, bļodām un katliem. Neviena diena neaizritēja,
kad es nebūtu izcepusi visiem pankūkas vai izvārījusi zupu.
Mana bērnība ēda tikko ceptas pankūkas ar kazeņu ievārījumu un svaigi ceptu maizi kopā ar govs
pienu, kurā bija iejaukts saldais zemeņu ievārījums. Katru dienu vasarā mana bērnība klausījās dīvainajā traktora rūkoņā, rudenī - vēja gaudās un krāsaino lapu čaboņā, bet ziemā viņa sēdēja blakus
Ziemassvētku eglītei, klausoties, kā uguns mēles ar viņu sarunājas. Tai patika klausīties, kā sarunājas
cilvēki, kuri atbraukuši no svešām zemēm, un kā sarunājas dzīvnieki siltajā kūtī.
Mana bērnība atklāja, kā izšķīlās mazie un pūkainie cālēni, pīlēni un zosulēni, kā arī, cik daudz
brīnumainas un bezgala interesantas lietas slēpj grāmatas.
Liāna Bite

***

Manai bērnībai bija melleņu mute, zilas acis un dzērveņu krelles ap kaklu. Mugurā tai bija zaļa kleita
ar dzeltenām puķēm, savukārt kājās viņai bija baltas kurpītes.
Mana bērnība visapkārt redzēja daudz māju, koku, rūcošu mašīnu, klausījās putnu dziesmās un
bērnu smieklos. Viņa kopā ar citiem bērniem spēlēja futbolu, ziemā brauca ar ragaviņām, cēla sniega
bunkurus, pikojās, vasarā lasīja skaistas un smaržīgas puķes.
Manai bērnībai ļoti garšoja klimpu zupa, svaigs un joprojām silts piens, kefīrs un dažreiz sanāca iedzert arī rūgušpienu. Manai bērnībai ļoti garšoja ogas un našķi. Viņai apkārt rūpīgi tika ražots cements
un šīferi, jo netālu bija rūpnīca.
***

Liānas mamma Liene

Mana bērnība ir brīnumaina.
Paverot logu, viņa var just svaigo rīta smaržu, var sadzirdēt putnu smalkās balstiņas. Agros rītos viņa
skraida pa rasainu pļavu.
Mana bērnība katru dienu gāja laukā, lai sauļotos pie ogu krūmiem. Manai bērnībai patika rotaļāties
ar suni Dugi un ēst svaigu maizi ar ievārījumu, un uzdzert svaigu pienu.
Viņa skraidelēja zaļā kleitiņā un basām kājām. Mana bērnība vienmēr basām kājām skrēja uz tuvāko
veikalu pēc saldējuma. Viņa nekad nevarēja atteikties no vecmammas gatavotā lauku ēdiena.
Tad, kad vasara bija aizritējusi, mana bērnība nevarēja vien sagaidīt Ziemassvētkus, jo tie bija viņas
mīļākie svētki. Ziemassvētkus mana bērnība svinēja kopā ar ģimeni. Vienmēr, lai saņemtu dāvanas,
viņai vajadzēja noskaitīt dzejoli vai nodziedāt dziesmiņu. Kad dāvanas bija saņemtas, mana bērnība ar
ģimeni baudīja tradicionālos svētku ēdienus. Kad viņa bija paēdusi, viņai likās, ka vēders eksplodēs,
bet viss bija labi.
Un tad viņa atkal ar nepacietību gaidīja savu mīļo vasaru.
Kristiāna Savicka

***

Mana bērnība ir gaiša un patīkama.
Mana bērnība dzīvoja lielā lauku sētā ar lielu ābeļu dārzu, ar daudziem lieliem ogu krūmiem.
Agros rītos vējš iepūta manas bērnības logos ziedu smaržu.
Mana bērnība uzvelk kājās gumijas zābakus, uzvelk garu kreklu un iet tīrumā ganīt govju pulku.
Viņa klausās putnu čivināšanu, lasa grāmatu. Sev apkārt bērnība redz aizdomīgu mežu. Tur tek maza
upīte, kurā dzīvo mazas mailītes.
Rudenī mana bērnība dodas mežā sēņot un ogot.
Kopā ar ģimeni bērnība svin visus svētkus, gatavo tradicionālos ēdienus, spēlē dažādas spēles.
Mana bērnība visu laiku dzīvoja laukos.
Kristiānas mamma Oksana

Ziemas prieki Sausnējas bērniem

Valentīns ir 14. februāra īpašais vārds kalendārā, un sirsniņdienas
noskaņās dzīvojam jau labu laiku pirms Valentīndienas.
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 4. klasē mācās Valentīns
Kozlovskis. Desmitgadīgajam Valentīnam patīk savs vārds, jo
pirms vārda dienas ir īpaša svētku sajūta - visi runā par Valentīndienu, zīmē un veido visdažādākās sirdis.
Ašais zēns Valentīns ir kustīgs un darbīgs. Viņam patīk sportot,
sevišķi spēlēt futbolu, nodarboties ar riteņbraukšanu, bet ziemā slidot. Puisis ir atraktīvs un enerģisks. Skolas izteiksmīgās runas
konkursā Valentīns šogad ierindojās 2. vietā. Novēlam Valentīnam dzīvesprieku, veiksmi un centību mācībās!
2./4. klases audzinātāja Elita Leiboma

Īstie ziemas prieki
Bērniem prieku sagādā īsta ziema ar salu, sniegu un īstiem ziemas priekiem. Bērni novērtē ziemu, gan sacerot īsus dzejoļus,
gan to zīmējot, gan aprakstot ziemas notikumus. Sociālo zinību
stundā skolotāja Sarme Kantāne uzdeva 5./7. klases skolēniem
radošo darbu „Ziemas prieki”. Nu varam iepazīt tematam atbilstošus radošos darbus: dzejoļus, zīmējumus un stāstiņus.
5. klases skolēni

Deivids Valainis, 5. klases skolnieks

Deivids Valainis: „Man ziemā patīk taisīt sniegavīrus un sniega
cietokšņus. Ziemā var pikoties un braukt ar ragaviņām. Ir skaista
daba, koki uzvilkuši baltas sniega kleitas.”
Samanta Ērgle: „Man patīk ziemā iet uz kalniņu. No kalna
braucu ar plastmasas plēvi. Tas ir jautri! Kad esmu izveidojusi
trasi, mani suņi izdomā, ka pa trasi viņiem ir jāpaskraida, un trase
vairs nav tik līdzena... Braucot no kalna, ir liels ātrums, un tad
var ietriekties kokos. Dažas reizes man ir gadījies ietriekties kādā
kokā. Man uz kalniņa iet jautri.”
Elitas Leibomas foto

Anastasija Vasiļjeva, 7. klases skolniece
Ingus Altāns:
„Kad redzu - sniega pika lido, Es pieliecos un apsēžos,
Un sniega piku taisu,
Kā akmens cieta tā.
Pēc brīža cietokšņus jau taisām
Trīs lielu bumbu augstumā,
Un īsta cīņa sākas!
7.klases skolēni.
Anastasija Vasiļjeva: „Bērniem patīk ziema,
jo tā ir skaista un laba. Mēs ceļam cietokšņus un sniegavīrus.”

Ziemas prieki Ērgļu vidusskolas slidotavā 2016.gada
12.janvārī. No kreisās: Ruslans Kozlovskis, Niks Valainis,
Anda Andriksone, Rihards Abimeicevs.
Diāna Kristiāna Grāvīte:
Ziema, ziema!
Tu bērniem prieku atnes
Un kokiem baltas kleitas.
Man - ziemas jautrību.
Tad pikoties mēs varam,
Celt sniegavīrus, slidot,
No kalna lejā braukt,
Jo ziemas prieki klāt!
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Kristers Edgars Grāvītis:
„Mēs visi ārā ejam
Un sniegavīrus ceļam.
Mans cietoksnis ir gatavs
Tas liels un skaists, kā pils!
Didzis Doroško:
„Ir visiem bērniem jautri,
Jo ziema atkal klāt.
Lai sniega pikas lido
Un bērni pikojas!”
Tad sniega pikas metam
Un kariņu uzsākam!”
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada janvāra domes sēdēs lemto

aIznomāja ar apbūves tiesībām (rūpnieciskā apbūve) SIA “Tauri”, reģ. Nr. 45403036693, uz 15
gadiem Ērgļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 0,7697 ha platībā, Gaismas ielā 6,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080420. Noteica nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, minimālo nomas maksu 28 eiro gadā, ja aprēķinātā
nomas maksa ir mazāka nekā 28 eiro gadā. Zemesgabala nomas līgumā paredzēts nosacījums: ja
zemes nomnieks 2 gadu laikā neuzsāk būvniecību Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā
kārtībā, nomas līgums tiek lauzts.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi.
Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta kopsavilkums, pamatbudžeta izdevumu tāme
pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 2015. gada speciālā
budžeta kopsavilkums, 2015. gada speciālā budžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem 2015. gadā, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saistībām
2015. gadā pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs, publicēti
pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome - Domes sēdes-2016. gada
sēžu lēmumi.
a Izskatot fiziskas personas iesniegumu par pabalsta piešķiršanu saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 5.1 pantu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša
pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990. gada 4. maija bijusi pagasta
padomes priekšsēdētāja amatā divus sasaukumus vienā pašvaldībā, noteica personai ikmēneša pabalstu EUR 271,79 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
a Apstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
2016. gadam, publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome Domes sēdes-2016. gada sēžu lēmumi.
aNoteica Ērgļu novadā, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, iztikas minimumu vienam iedzīvotājam
mēnesī EUR 150,00 apmērā.
a Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 15. pantu, kas nosaka ierobežojumu vienlaikus pildīt bāriņtiesas
locekļa un sociālā darba speciālista pienākumus, dome atbrīvoja Teiksmu Eglīti no Ērgļu novada
bāriņtiesas locekļa amata un ievēlēja Baibu Cielēnu Ērgļu novada bāriņtiesas locekļa amatā.
a Atcēla Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaismas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080420, apgrūtinājumu - ceļa servitūtu 0,0207 ha platībā.
a Apstiprināja 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 publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība - Dome - Domes sēdes-2016. gada sēžu lēmumi un Pašvaldība-Normatīvie akti-Attīstības programma.

a Dome izskatīja Ērgļu novada iedzīvotāju iesniegumu, kuru parakstījusi 31 persona, kas lūdz
atjaunot autobusa maršrutu Ērgļi - Mazozoli-Ērgļi vai nodrošināt tā kursēšanu vismaz trīs reizes
nedēļā.
Izvērtējot faktisko situāciju, ka pēc Ērgļu novada teritorijas plānojuma ceļa posmu Ērgļi - Mazozoli izmanto 24 mājsaimniecības un šo mājsaimniecību iedzīvotājiem ir svarīgi nokļūt novada centrā Ērgļos, lai apmeklētu veselības iestādes, izglītības iestādes, lai nodrošinātu sevi ar pārtikas un
pirmās nepieciešamības precēm, dome nolēma lūgt Valsts SIA “Autotransporta direkcijai” izvērtēt
esošo situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā maršrutā Ērgļi-Mazozoli-Ērgļi
un rast iespēju atjaunot autobusa kursēšanu maršrutā darbdienu rītos vismaz trīs dienas nedēļā.
a Dome neatbalstīja biedrības “Balvu olūts” lūgumu piešķirt finansējumu EUR 496 apmērā
grāmatas “Vidzemē man būt!” izdošanai.
a Dome izskatīja Ērgļu novada iedzīvotājas iesniegumu un nolēma reģistrēt viņu Ērgļu novada
pašvaldības informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
a Dome nolēma piedalīties projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Ērgļu novada Jumurdas pagastā” . Projekta mērķis ir uzlabot
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Ērgļu novada Jumurdas pagastā, pārbūvējot Ezera ielu.
a Apstiprināja Ērgļu pašvaldības SIA ”Ērgļu slimnīca” valdes locekļa mēnešalgu EUR 580,00
apmērā.
a Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumu Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. punktu, kas
norāda, ka projektā ietveramos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un
apstiprinātiem nozīmīgāko pārbūvējamo pašvaldības ceļu atlases kritērijiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, publiskās apspriešanas rezultātiem, pašvaldības izveidotās darba grupas pārbūvējamo pašvaldības ceļu
sakārtošanai prioritārā secībā saskaņā ar atlases kritērijiem un turpmākai projekta norises uzraudzībai sniegtajiem priekšlikumiem, dome apstiprināja projektā iekļaujamo pārbūvējamo pašvaldības
grants ceļu sarakstu to sakārtošanai prioritārā secībā ar izmaiņām pēc publiskās apspriešanas.
Saraksts pievienots.
a Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 ”Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2016. 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.
Pievienots pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada budžeta.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A. Rozenberga

ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – EUR 11 512, kā arī EUR 54 000 sociālajiem
pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 7 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 13 200. Ģimenes aprūpes
centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 98 158, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) –
EUR 579 790, bāriņtiesai – EUR 21 468, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR
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Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada budžeta
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 2016.gadam”.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 893 585, atlikums uz gada sākumu EUR 268 423.
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 1 304
721, jeb 45% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 2,2% vairāk nekā
2015.gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (88%), nekustamā īpašuma nodoklim (11,6%). Ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 152 993 (kopā ar
atlikumu no 2015.gada) jeb par 1,4% vairāk, kā 2015.gada budžeta
plānā, un sastāda 40% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 151 728 jeb
par 8% vairāk, kā 2015.gada plānotajā budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2016.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu
ieņēmumus plānots iekasēt EUR 12 775 apmērā, jeb par 68%vairāk
nekā 2015.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 1 222 589,
jeb 42,3% no ieņēmumu kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 247 847, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 19 392.
Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” ieplānotas laika periodam no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu
finansēšanu, ministrija 2016.gadā visam gadam piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 30 262 pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2016.
gadā piešķirti EUR 11 512.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2016.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 662 919 apmērā, kas sastāda 23% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību
skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 65 000 un sociālās
palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašval-
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Ērgļu
pašvaldības
pamatbudžeta
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Sausnēja EUR 47 672. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 156 000, kas
sastāda
5% no kopējiem
izdevumiem
Pašvaldības
teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts EUR
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 848 260. Šo izdevumu
377 437.
Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12%. Šajos
īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 27% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro

izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas
pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām– Ērgļi EUR 473 687, Jumurda EUR 32 078, Sausnēja EUR 47 672. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 156 000, kas sastāda 5% no kopējiem
izdevumiem
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 848
260. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā
ir 27% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb
feldšerpunktu darbībai – EUR 11 512, kā arī EUR 54 000 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 7 000, dzīvokļu pabalstiem
EUR 13 200. Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 98 158, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR
579 790, bāriņtiesai – EUR 21 468, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) – EUR 63 132.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 325 621. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi
paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku,
muzeju, kultūras un saieta namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 1 085 929. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti pirms-

3

2

Izdevumi

Izdevumi
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Pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis
G.Velcis
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Pielikums
Ērgļu novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumam
“Par prioritārā secībā sakārtotu pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta apstiprināšanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
Pielikums
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, sēdes protokols Nr.2,9.§

Skolas prieks un lepnums!

Ērgļu novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumam
“Par prioritārā secībā sakārtotu pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta apstiprināšanu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, sēdes protokols Nr.2,9.§

Ērgļu novada pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu saraksts
Ērgļu novada prioritārā
pašvaldības pārbūvējamo
grants ceļu saraksts
prioritārā secībā, piemērojot
atlases kritērijus
secībā,
piemērojot
atlases
kritērijus
Objektu
secība

1.
Ērgļu
pagasts

Ceļa
Nr.
Ceļa nosaukums
reģistrā
10

Oškalna iela

15

Grīvas – Vārpas

25 Ē

garums (km)

kopējais

1,40

0,50
(0,90-1,40 km)

5,10

5,10

Kaivēni–Brantēni–Sausnējas p.

2,35

2,35

Ziediņi – Paņkēni

4,70

3,50 (1,20-4,70 km)

8

Daktas – Kņapēni –
Saimniecēni

1,98

1,30
(0,00-0,60 km un
1,28-1,98 km)

36

Zariņi – Aizpurvi –
Veģeri – Ērgļi

6,00

3,00
(0,00-3,00 km)

4.
Jumurdas 3
pagasts

Cirsti – Viesakas - Pūpoli

8,51

1,50
(7,31-8,51 km)

2
5.Ērgļu
pagasts 1
6. Ērgļu p. 12

Katrīna – Danderi - Vāķēni
Katrīnas skola – Baltklāvi
Liepupes – Jaunzemi –Veseri

2.
7
Sausnējas
pagasts

3.
Ērgļu
pagasts

5,25
1,40
4,84

Uzņēmēji

pārbūvējamais

Liellopu
Vienības/
punkti

SIA Magnolija
Z/s Dāvelnītis
Z/s Pikas
Z/s Pūkas
280,5 / 5
5,60
Z/s Strautiņi
Z/s Vārpas
Z/s Margrietiņas
B.Dreimane
7,15 SIA 3Dpro
SIA Vecogre

Uzņēmēji Punkti
/punkti
kopā

10 / 5

8/5

15

14 / 5

9/ 5

13

8/4

3/3

10

4/2

5/5

10

Conatus BIOenergy

Z/s Viesturi
133.1/ 3
Bruno Bērziņš
Valters Pundurs
Spodra Balode
Vita Zariņa
Iveta Raciborska
SIA 3Dpro
SIA Tauri
137,5 / 3
M.Veldre
z/s Pavāri
Baiba Vizla
Miķelis Vizla
124,9 / 3
Anda Kaļva
Santa LasmaneRadzvilaviča

0,50 (0,00-0,50 km)
1,30 Z/s Vecceplis
0,80 (0,00-0,80 km)

0,80 (4,04-4,84 km)

Mājas/
punkti

Z/s Roma

166,7 / 4

6/3

1/ 1

8

143,4 / 3

2/1

1/ 1

5

Kopā 19,35 km

Jumiķu praktiskās darbnīcas ĒRGĻOS

Priekuļu tehnikumā ĒRGĻOS Jauniešu garantijas projekta (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)
ietvaros mācās vidējās profesionālās izglītības programmas “Jumiķis” izglītojamie, kuri apgūst profesiju pēc vidējās izglītības un mācās 1,5 gadus. Mācības jauniešiem tiek organizētas uz darba vidē balstīta mācību principa. Tas nozīmē to, ka daļa izglītības programmas tiek
apgūta klātienē izglītības iestādē un daļa tiek apgūta attālināti, atrodoties prakses uzņēmumā
(darba vidē) pēc mācību sākumā sastādīta grafika. Šāds mācību modelis izglītojamiem rada
iespēju atrast labas darbavietas un/vai darbiniekiem iegūt nepieciešamo kvalifikāciju, saglabājot darbavietu. Jaunieši mācību laikā saņem stipendiju. Topošajiem jumiķiem mācības
strauji tuvojas noslēgumam un tagad nepieciešams aktīvi gatavoties kvalifikācijas eksāmenam. Tāpēc jauniešiem tika organizēta jumiķu praktiskā darbnīca.
Izglītības iestādē trīs nedēļu garumā - no 11. līdz 29. jnvārim - norisinājās jumiķu praktiskā
darbnīca. Jumiķu darbnīcu izglītības iestādē vadīja Latvijas Jumiķu apvienības valdes locekļi un biedri, kuriem ir liela darba pieredze šajā nozarē. Darbnīcā tika atkārtotas praktiskās
iemaņas par šādām tēmām: pieslēguma izveide ap skursteni no skārda loksnēm, lāseņa izveide, dakstiņu jumta seguma pieslēguma izveide pie iebūvēta jumta loga, valcprofila jumta
seguma pieslēguma izveide ar satekni, skaidu jumta ieklāšana plaknē, satekā, slīpajā korē,
dakstiņu jumta pieslēguma izveide ar satekni, karnīzes izveide.
Jaunieši bija ļoti apmierināti ar gūtajām zināšanām un aktīvi uzdeva jautājumus pasniedzējiem, izrādīja interesi par mācīto. Jaunieši iesaistījās mācīšanās procesā un palīdzēja arī
cits citam, jo katrs no viņiem prakses vietā vairāk ir praktizējies noteiktos jumta veidos un
materiālos. Šajās trīs nedēļās ikkatrs varēja būt padoma devējs kursa biedram, kas satuvināja
grupu.
Jaunieši ir profesionāli sagatavoti kvalifikācijas eksāmenam marta pirmajā nedēļā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenam ir pieteikušies arī trīs pieaugušie, kuri savas profesionālās kompetences ir apguvuši ārpusformālajā izglītībā. Šāda iespēja pastāv jebkuram,
kurš uzskata, ka viņa profesionālās prasmes ir pietiekamas kvalifikācijas iegūšanai. Ir
jāpiesakās izglītības iestādē, jāsaņem divas bezmaksas konsultācijas par profesionālo kvalifikācijas eksāmenu un jānokārto kvalifikācijas eksāmens. Priekuļu tehnikumā ĒRGĻOS
ārpusformālajā izglītībā iegūto profesionālo kompetenču novērtēšana iespējama ne tikai
jumiķiem, bet arī guļbūves ēku celtniekam, auklim, kokkopim - arboristam un namdarim.
Vēlam veiksmi visiem jumiķiem kvalifikācijas eksāmenā.
Tīna Blūma, Priekuļu tehnikuma
vadītāja vietniece izglītības un audzināšanas jomā
Andra Spailes foto
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2016. gada 20. janvāra
vakarā Priekuļu tehnikumā ĒRGĻOS norisinājās
Labinieku pasākums. Jau
ceturto gadu izglītības
iestādē kā tradīcija ir
skolas labinieku godināšana. Tie ir izglītojamie,
kuriem regulāri ir labas
sekmes mācībās. Šie izglītojamie ir mūsu skolas
prieks un lepnums, tāpēc
vēlamies viņus īpaši paslavēt. Pēc pirmā semestra rezultātiem mums ir
22 labinieki: Reinis Apinis, Mareks Mačs, Gvido
Slava, Kristaps Šapirovs,
Dāvis Zārdiņš, Ilze Feldberga, Vita Janberga, Elita Lapsa, Gunta Pinka, Regnārs Gabranovs,
Roberts Voropajevs, Peter Stephan, Džūlija Kaļinka-Aksenova, Krišs Rudzons, Imants Lūsiņš, Ričards Kozāks, Āris Lazdiņš, Linda Graudiņa, Zane Graudiņa, Anastasija Paņina, Juris
Smalkais un Didzis Kaķītis.
Pasākumu labinieki pavadīja, brīvā atmosfērā darbojoties dažādās aktivitātes un sarunājoties
ar struktūrvienības vadītāju Andri Spaili un vadītāja vietnieci Tīnu Blūmu. Vakara viesis bija
režisors Reinis Spaile, kas dalījās dzīves pieredzē par savas īstās profesijas meklēšanu, pozitīvo un radošo dzīves uztveri, kā arī par sasniegto un dažādo ceļu uz to. Pasākums tika pavadīts
jauki pie kafijas un tējas galda.
Skolas administrācija vēlreiz saka īpašu paldies saviem izglītojamiem, kuri sevi ir pierādījuši
mācībās, vēlreiz uzsverot, cik ļoti mēs ar viņiem lepojamies un mīlam. Gaidīsim nākamo šī
mācību gada Labinieku pasākumu jūnija sākumā, kurā tiks ņemtas vērā otrā semestra sekmes.
Ļoti gaidām arī pārējos labinieku pulciņā!
Tīna Blūma, Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības vadītāja vietniece
Ingūnas Spailes foto

Ērgļos mācīs būvēt zemas enerģijas
patēriņa ēkas
Eiropas Savienības programmas „Saprātīga
enerģija Eiropai” projekta „Build up Skills
Force” ietvaros no 23. līdz 26. februārim un
otrajā posmā no 29. marta līdz 1. aprīlim Priekuļu tehnikuma Ērgļos mācību darbnīcās tiks
organizētas praktisko mācību nodarbības būvniecībā strādājošiem energoefektīvā būvniecībā un atjaunošanā. Šī projekta otra specializācijas programma ir inženierkomunikāciju
izolēšanas darbi. Ērgļos apmācību laikā tiks apskatīti zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecības un kvalitatīvas ēku atjaunošanas svarīgākie priekšnoteikumi un praktiskie aspekti.
Notiks diskusijas par dažādiem praktiskiem risinājumiem un šo risinājumu efektivitāti. Būs
iespēja novērtēt jaunākos siltināšanas materiālus un mācību darbnīcās kopīgi strādāt pie
praktiskiem uzdevumiem. Praktiskajās nodarbībās būs iespēja praktizēties ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbos un pēc kursu beigšanas varēs saņemt valsts atzītu dokumentu par pilnveides programmas
apguvi. Projektā ir iesaistīti Rīgas,
Vidzemes, Zemgales un Kurzemes
plānošanas reģioni, Latvijas Vides
investīciju fonds, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības valsts
kvalitātes dienests un divas izglītības iestādes - Priekuļu tehnikums un
Rīgas celtniecības koledža.
Vairāk par projektu var iepazīties:
http://www.rpr.gov.lv./bus-force/
Andris Spaile, Priekuļu tehnikuma
struktūrvienības vadītājs Ērgļos
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Viesos pie jubilāriem

„Daudz baltu dieniņu!” uzsaucam mūsu šī gada februāra jubilāriem.
Aleksandrs Vasks (1941, 06.02.) - 75
Viņa bērnības zeme ir Balvu novada Krišjāņu pagasts. Vecāki, sasnieguši pensionēšanās vecumu,
1965. gadā pārcēlās uz dzīvi pie vecākā dēla Jāņa
Ostaševa, kurš strādāja Vestienā par mežsargu.
Tajā laikā Aleksandrs, atvaļinājies no karaklausības dienesta, sāka strādāt Rīgas Vagonu rūpnīcā par metālapstrādes meistaru. Viņš ir dzimis ar
metāla apstrādes amatnieka talantu un visu savu
darba mūžu darbojies šajā jomā. Rīgā nodibināja ģimeni ar sausnējieti Zentu Vasku. Gadu pēc
kāzām (1969) piedzima pirmais dēls Oskars.
Rīgā ģimene neaizkavējās, kaut abiem ar dzīvesbiedri bija labs un perspektīvs darbs. Pēc Zentas
māmuļas aicinājuma jaunā Vasku ģimene pārnāca
dzīvot uz Sausnējas pagasta „Jaunzemiem”, sievas senču dzimtajām mājām, kurās dzīvo arī patlaban. Aleksandra Vaska darba gadi pagāja Ērgļu
padomju saimniecībā, strādājot sovhoza mehāniskajās darbnīcās. Kopā ar savu enerģisko un
gudro dzīvesbiedri Zentu Vasku abi ir atjaunojuši
veco dzīvojamo māju, iekopuši zemi un izveidojuši nelielu ģimenes saimniecību, kas ir iztikšanas
avots gan pašiem, gan arī tiek ciemakukuļa tiesa trim dēliem un 6 mazbērniem. Dēli Jānis un Ernests ar ģimenēm dzīvo Ērgļos un to tuvumā un ir bieži ciemiņi pie vecākiem. Jubilārs ir dzīvespriecīgs un možs, jo, pateicoties Zentas kundzes un labu ārstu prasmīgajām rokām, viņš atkal ir „uz
strīpas”. Mīļākā nodarbošanās - grāmatu lasīšana. Patīk pārrunāt arī aktuālos sabiedriskās dzīves
jautājumus. Un Aleksandram ir savs īpašais viedoklis par daudzām lietām.

Marija Dzērve (1941, 22.02.) - 75
Viņas mājas „Jaunāķēni” ir ļoti labi pamanāmas
lielceļa malā pirms iebraukšanas Ērgļos no Madonas un Pļaviņu puses. No Pulgožņa ezera to norobežo staltu egļu rinda, no Upmaļu daudzstāvu
dzīvojamās mājas un tās iedzīvotāju saimnieciskās zonas atdala neliela graviņa. Tāds saulains un
nedaudz romantisks zemes stūrītis, kuru apsaimnieko pati jubilāre Marijas kundze. Viņa šīs mājas
ir mantojusi no sava tēva, slavenā Ērgļu pagasta
amatnieka Aleksandra Dzērves. Viņš bija vīrs,
kuru daudzi atceras, ja kuru mājās vēl glabājas
viņa gatavotās mēbeles. A. Dzērves darbam bija
kvalitātes zīme, kura nekad neapsūbēs - tas ir labs
materiāls, precizitāte un pamatīgums. Meita prot
to novērtēt. Viņa ir sava tēva izgatavoto darbu
glabātāja (mēbeles, darba rīki un bijušās saimniecības ēkas ar darbnīcu).
Marija pēc Ērgļu vidusskolas mācījās Cēsīs tirdzniecības skolā un vēlāk vairākus gadus nostrādāja
Ērgļu Patērētāju biedrības tirdzniecības iestādēs
par pārdevēju un veikalu vadītāju. Kad atvēra
“Somdara” Ērgļu filiāli, Marija aizgāja strādāt tur
un 20 gadus bija “Somdara” darbiniece. Kad aizgāja pelnītā atpūtā, Marijas kundze, nedaudz ironizējot, saka, ka nu tagad vadot savas saulainās,
mierīgās vecumdienas un jūtas ļoti labi. Bet, ja runājam bez ironijas, tad pēdējā gada nelaimīgais
kritiens un kājas savainojums lika pārkārtot dzīves līdzšinējo kārtību - bija jāatsakās no mājlopiem
- gotiņas un vistām, arī vienmēr krāšņi ziedošās puķu dobes nedaudz pabalēja. Bet labi un izpalīdzīgi cilvēki neļauj justies bezpalīdzīgai un aizmirstai. Marijas kundzes ikdienas kompānija ir viņai
uzticīgie mīļdzīvnieciņi - sargsuns Feris un runcis Pičiņš. Galvenais - nav zaudēta humora izjūta un
interese par dzīvi.

informācijai
Latvijā ieviests Eiropas vienotais atbalsta tālrunis
noziegumos cietušajiem
116006 – šo ciparu virkni vērts iegaumēt katram, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu bezmaksas atbalstu. Zvanot
uz minētā tālruņa numuru, psiholoģisku un informatīvu
palīdzību iespējams saņemt gan nozieguma upuriem, gan
aculieciniekiem daudzās Eiropas Savienības valstīs.
Jau vairāk nekā 100 zvanu!
Vienotais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem pakāpeniski tiek ieviests visās Eiropās Savienības (ES) valstīs, un šā gada 1. janvārī tas sācis darboties arī Latvijā. Kā informēja tieslietu
ministrs Dzintars Rasnačs, atbalsta tālrunis ieviests, pateicoties Eiropas direktīvai, kas paredz,
ka ikkatrai ES dalībvalstij jānodrošina konfidenciāls atbalsts cietušajiem.
To, ka atbalsta tālrunis bija nepieciešams arī Latvijā, apliecina daudzie zvani – pirmajās divās
nedēļās pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 100 cilvēku! Uz tālruņa zvaniem atbild speciāli
apmācīti Krīžu un konsultāciju centra SKALBES speciālisti.
„Mēs iemācām cilvēkam atpazīt pārinodarījuma sekas un pastāstām, kur meklēt nepieciešamo
palīdzību,” atklāja centra SKALBES vadītāja Zane Avotiņa: „Cilvēki zvana dažādu iemeslu dēļ
– kāds izjūt trauksmi pēc piedzīvotā nepatīkamā starpgadījuma vai laikā, kamēr notiek izmeklēšana, vai arī gaidot tiesas lēmumu. Cits zvana, lai iegūtu informāciju par iespējām saņemt
atbalstu dažādās institūcijās, vēl kādam nepieciešams iedrošinājums, lai cilvēks spētu vērsties
pēc palīdzības tiesībsargājošās iestādēs.”
Zane Avotiņa arī uzsvēra, ka nereti cilvēks piezvana pavisam satraukts, un šādos gadījumos viņš
nav spējīgs uztvert sniegto informāciju, taču ikviens tiek aicināts zvanīt atkārtoti: „Cilvēki to
arī izmanto, un tas ir labi, jo, zvanot atkārtoti, parasti viņš jau ir nomierinājies un spēj pierakstīt
nepieciešamo informāciju, kā arī uztvert svarīgas nianses, ko stāsta speciālists.”
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Aivars Platais (1941. 25.02.) - 75
Aivars Platais ērglēniešiem ir labi pazīstams kā bijušais ilggadējais “Braku” muzeja dārznieks. Pēc aktīvo darba gaitu pārtraukšanas mazu laiciņu strādāja arī
Ērgļu mežniecībā un veco ļaužu pansionātā. Aivars
nu reiz ir tāds cilvēks, kas nemīl dīkstāvi, ja vien veselība viņam to atļauj. Viņi abi kopā ar dzīvesbiedri
Elgu Plato, Ērgļu vidusskolas ilggadējo skolotāju,
tagad uzņēmušies aprūpēt vienu mazu, mīļu radībiņu,
kuru uzskata par savu trešo ģimenes locekli - sunīti
Ledu. Ar kādu sirsnību un aizkustinošu mīlestību abi
dzīvesbiedri stāsta par šo no nāves ķetnām vistiešākajā nozīmē izglābto dzīvnieciņu. (Sižets stāstam ar
labām beigām!) Cik skaisti redzēt, ka pasaulē (tālu
neiesim, bet tepat Ērgļos!) ir vēl tik daudz vietas līdzcietībai, gādībai par vājāko un neviltotai mīlestībai!
Aivars kā mans kādreizējais darba kolēģis “Braku”
muzejā vienmēr ir bijis pamanāms ar savu lielo kārtības mīlestību (līdz pat pedantismam), akurātību un
perfektumu. Daiļdārznieka profesija, kuru viņš savulaik ieguva Bulduru dārzkopības tehnikumā, ir
mūža garumā saglabāta kā mīlestība uz dabu, sevišķi ziediem un visu skaisto, ko vien ir radījusi
daba un arī to, ko var izveidot ar cilvēka rokām. Viņa laikā “Brakos” bija tulpju un narcišu lauki,
kuri panīka un izzuda līdz ar viņa un sevišķi ar viņa māmuļas aiziešanu. Tagad Aivars savu dārznieka sirdi, prasmi un čaklās rokas atdod vien nelielam zemes gabaliņam - ģimenes dārziņam Ērgļos,
Zaļajā ielā. Ziemās Aivara darbīgums nedaudz pierimst, bet jo krāšņi tas atkal uzplaukst no agra
pavasara līdz vēlam rudenim, kad salnas nokož pēdējo ziedu krāšņumu.
Lai, Aivar, Tev tādu pavasaru un rudeņu vēl neskaitāms daudzums!

Ārija Lejniece (1936, 08.02.) - 80
Ar sirdi un dvēseli - ērglēniete, kaut gan dzimusi Cēsu
rajona Taurenes pagastā. Cilvēks no kultūras darbinieku
saimes, kaut gan nekad nav bijusi vadošos amatos. Katrs
ērglēnietis, sākot no 1960. gadiem, kaut reizi būs sastapies
ar Ārijas laipno smaidu un dzirdējis viņas mierīgo un klusināto balsi, kad apmeklēja kādu no Ērgļu kultūras nama
daudzajiem pasākumiem - teātru izrādes, kino, koncertus
vai kādu citu sarīkojumu, uz kuru bija jāiegādājas ieejas
biļetes. Ārijas kundze bija Ērgļu kultūras nama kasiere ilgus gadus. Viņas darbavieta bija maziņš kambarītis ar sienā izveidotu mazītiņu kases lodziņu pa labi no ieejas durvīm uz lielo zāli. Tas bija vesels laikmets, kad reiz tā bija,
kad kultūras namā strādāja vesela komanda, kur katram
bija sava atbildība, savs pienākums, savs darba lauciņš. Un
valsts neizputēja, algojot šos darbiniekus. Tā Ārijai Lejniecei bija pirmā un vienīgā darbavieta daudzu gadu garumā. Te kultūras namā ir sastapts arī dzīves draugs Alberts
Lejnieks, orķestra muzikants, bet kurš diemžēl pēkšņi un
negaidīti aizgāja aizsaulē 1980. gadā. Ārijas mazā ģimene
kādreiz bija tikai viņa pati un dēls Ivars, bet tagad tā ir
sakuplojusi līdz pieciem mazbērniem. Dēls dzīvo Ķegumā
un ir tālbraucējs šoferis, kas ar savu lielo fūri „kuģo” pa Eiropas lielceļiem un ar māmuļu sazinās
visbiežāk virtuāli.
Ērgļu kultūras nama (tagad jāsaka pareizi: saieta nams!) darbinieku kolektīvs joprojām pastāv
savā īpašā neredzamā veidā: visi, kuri vien ir dzīvi palikuši, sastopas jubilejās un neviens netiek
aizmirsts. Ārijas kundzei mīļus sveicienus sūta Līvija Šreibere no Cēsīm, tepat no Ērgļiem - Līga
Berģe, Dzidra Šreibere, Mārīte Taškāne, Anita Sarmone un Sandra Avotiņa - meitenes, ar kurām
kādreiz kopā strādāts. Un tas nebija nemaz tik sen! Lai veselība un dzīvesprieks allaž pavada Āriju
viņas ikdienas gaitās!
Ar jubilāriem satikās un sarunājās - Anna Kuzina
Foto no personīgajiem arhīviem
Ļaus palīdzēt labāk
Jauno palīdzības tālruni atzinīgi novērtēja arī Valsts policijas priekšnieka vietnieks Artis Velšs:
„Gadā mēs saņemam aptuveni 200 tūkstošus zvanu, un 25% gadījumu ir saskatāmas nozieguma
pazīmes, taču jebkurš no šiem zvaniem nozīmē to, ka cilvēks jutis satraukumu. Viņš grib saņemt
atbalstu un palīdzību, tāpēc vienmēr esam centušies saprast, kā vislabāk palīdzēt cilvēkiem. Aptuveni pirms diviem gadiem veicām pētījumu, un apkopotie dati liecina, ka 65% cilvēku vēršas
policijā, jo sagaida, ka tiks uzklausīti, un tikai 30% vēlas saņemt arī praktisku palīdzību. Jaunais
tālrunis turpmāk būs mums labs palīgs atbalsta sniegšanā tiem cilvēkiem, kuri vēlas tikt uzklausīti
un kuriem nav nepieciešama policijas iejaukšanās.” Artis Velšs gan norādīja, ka cilvēki joprojām
ir aicināti zvanīt policijai gadījumos, kad viņi kļuvuši par nozieguma upuriem, aculieciniekiem
vai pat līdzzinātājiem.
„Tālruņa darbība nodrošinās arī statistikas datus, un tas mums palīdzēs turpmāk daudz mērķtiecīgāk attīstīt palīdzības sniegšanas iespējas tajās jomās, kas cilvēkus satrauc visbiežāk,” uzsvēra
Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) direktore Irina Ļitvinova. Viņa piebilda, ka šī iemesla
dēļ – ar mērķi sniegt iespējami kvalitatīvāku palīdzību – JPA noslēgusi valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumu ar krīžu un konsultāciju centru SKALBES. Tās vadītāja Zane Avotiņa pauda:
„Esmu lepna, ka varam izmantot SKALBES speciālistu ilggadīgo pieredzi psiholoģiskā atbalsta
nodrošināšanā, arī apkalpojot noziegumos cietušo atbalsta tālruni 116006.”
Zvani, tevi uzklausīs!
Pat šķietami vienkārša zādzība var kļūt par nopietnu psiholoģisku traumu, kas atstāj sekas uz visu
turpmāko dzīvi. Tikpat nopietnas sekas var atstāt interneta vietnēs saņemtie pazemojumi, vardarbības draudi, seksuālā izmantošana, vardarbība ģimenē un jebkāda cita veida notikumi, kas liek
justies slikti. Saņemot laikus speciālista palīdzību, iespējams pasargāt gan sevi, gan savus mīļos.
Zvanīt uz tālruni 116006 aicināts ikviens, kurš iesaistīts noziegumā personīgi, ģimenē, draugu
lokā. Katru dienu no pulksten 7 – 22 profesionāli speciālisti uzklausīs, atbalstīs, informēs noziegumos cietušos par iespējām saņemt palīdzību un sniegs informāciju par citām cietušo atbalsta
organizācijām un iestādēm.
Atceries!
Ja tālruņa darba laikā uz tavu zvanu neviens neatbild, tas nozīmē, ka abi operatori šobrīd ir aizņemti, sniedzot palīdzību kādam citam. Lūdzu, pārzvani vēlreiz pēc mirkļa. Speciālists gaidīs
tavu atkārtoto zvanu!
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Pasākumu afiša

No 8. līdz 29. februārim Jumurdas pagasta saieta ēkā
Ērgļu Mākslas skolas absolventu darbu izstāde
Dzīves košos un jauneklīgos toņus savos darbos atspoguļo ANETE PODJAVA “Varavīksnes
mustangs”, ANETE PLENDIŠĶE “Rozā”, BEĀTE RŪNIKA “Orhidejas”, MADARA SALNĪTE “Ziedonī”, LORETA ŠMITE “Tropu brīnumi”

***

No 11. februāra līdz 5. martam Ērgļu saieta namā
Laimas Lupiķes tekstīliju izstāde „Krāsu prieks”

***

13. februārī Ērgļu saieta namā
Vietalvas amatieru teātra izrāde „Mīlas mokās ļaudis lokās”
Ieeja ar ziedojumu

***

20. februārī plkst. 20.00 Ērgļu saieta namā
biedrība „VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI”
ielūdz mežu īpašniekus, apsaimniekotājus un medību kolektīvus uz
biedrības 10 darba gadiem veltīto MEŽA BALLI
Programmā:
Kalsnavas vīru un Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa „Ievziedi” sniegums, sporta un eksotisko
dejotāju priekšnesumi, medību trofeju izstāde, meža spēka dzēriens un īpaši gatavotā medījuma
baudīšana.
Par dejotprieku gādās grupa: „GINC un ES”
Savu ierašanos lūdzam apstiprināt un vietas pie galdiņiem
pieteikt pa tel.: 29450715 (Biruta Nebare) vai Ērgļu saieta namā

***

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Jānis Balcers
Jānis Masaļskis
Marta Ozola-Ozoliņa
Marija Dzērve
Helena Ķirsone
Aivars Platais
Aleksandrs Vasks
Dzidra Balcere

Jānis Cielavs
Ārija Lejniece
Iza Millere
Austra Pomeranceva
Anna Rūnika
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls

APSVEIKUMS
LIENI VĒVERI un
IVARU ŠČEGLOVU
ar dēla MĀRČA ŠČEGLOVA
piedzimšanu;

21. februārī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Lietuvas koncerta apvienība „ Soliaris” cirka programma ”Pasakainā planēta”
Biļetes cena - 5 EUR

***

21. februārī plkst.12:00 Sausnējas saieta zālē “Līdumos”
Ērgļu saieta nama tautas deju kolektīva Pastalnieki” koncerts

***

EVITU un
ARTI TRUKŠŅUS
ar meitas
RĒZIJAS piedzimšanu.

23. februārī plkst. 17.30 Ērgļu bibliotēkā
„Latviskās pirts zinības”
1) Pirts- fiziskās un garīgās veselības atjaunošanas, uzturēšanas vieta.
2) Gudras pirtī iešanas nosacījumi.
3) Jautājumi, atbildes, pieredzes apmaiņa.
Pieredzē dalīsies pirtniece Inita Lapsa. Laipni aicināti!

***

27. februārī plkst. 14.00 Jumurdas saieta ēkā
uz muzikālu tikšanos ,,Dziedi, sirds mana, dvēselīt, dziedi!”
aicina dzejniece, komponiste un dziedātāja Anita Ozola

***

27. februārī Ērgļu saieta namā
draudzes „Prieka vēsts” labdarības pasākums “Vislielākā dāvana”

***

No 2. līdz 31. martam Sausnējas bibliotēkā būs skatāma Māras Liepiņas foto izstāde

***

5. martā plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu jauktā kora “Ērgļi” un vīru kora „Ķekava” koncerts „Skaisto melodiju pasaulē”
Programmā R. Paula populārā mūzika un Māra Lasmaņa dziesmu izlase
„Cikls par ziediem” - kora mākslinieciskais vadītājs Arvīds Platpers, koncertmeistars Edgars
Briņķis

***

8. martā plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
„Teātra K Suns” interaktīva izrāde bērniem „Sunītis un kaķīte” ( režisors Ekštets)
Biļetes cena - 2,00 EUR
Šī ir interaktīva izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi Sunītis un Kaķīte aktīvi iesaista mazos
skatītājus. Kopā ar bērniem Sunītis un Kaķīte cenšas noskaidrot: Kas ir kārtība un kam tā ir
vajadzīga? Kāpēc ir jāmācās? Un kas ir īsta draudzība? Izrādē Sunītis un Kaķīte spēlē dažādas
spēles, sacenšas savā starpā un kopā ar bērniem spēlē teātri.

MEDICĪNAS ZIŅAS
Ērgļos atkal viesosies mobilais autobuss ar bērnu slimību dakteriem.
15. martā būs mūsu iecienītā bērnu okuliste dr. Diāna Zariņa un
bērnu fizioterapeite dr. Zane Gaile.
12. aprīlī pirmo reizi Ērgļos būs bērnu mikrologopēde un arī acu
ārste.
Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes, tel. 29441625.
Īpaši atgādinu, ka bērniem, kam ir vai ir bijušas brilles, ņemt tās līdzi,
lai konsultācija ir pilnvērtīga.
Ginekoloģe dr. Zepa Ērgļos pieņems
24. februārī no plkst. 12.00.
Lūdzu pieteikties pa tel. 64871371.

dr. Braķe

***

No 9. marta līdz aprīlim Ērgļu saieta namā
izstāde - „Kalendāri laiku laikos”

***

12. martā plkst. 11.30 Ērgļu saieta nama tradīciju zālē
Ērgļu Mūzikas skolas pūtēju klases koncerts

***

12. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīvu
koncerts - skate „Jautrā pastaliņa - 2016”

***

17. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2016”

***

20. martā plkst.13.00 Ērgļu saieta namā
grupas „Baltie lāči” koncerts
Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā
Ieejas maksa - 8,00 un 5,00 EUR

***

24. martā plkst.15:00 Komunistiskā terora upuru dienai veltīts atceres brīdis
Sidrabiņos pie piemiņas akmens

***

24. martā plkst. 16. 00 Komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis
un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens,
pēc tam saieta namā Dz. Gekas filma „Dieva putniņi”, kas vēsta par latviešu likteņiem Otrā
pasaules kara beigās, dodoties bēgļu gaitās

***

27. martā plkst. 12. 00 Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem ar jauno vokālistu konkursa
“Ērgļu cālis - 2016” konkursa dalībnieku piedalīšanos

***

28. martā plkst.12:00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums “Nāc nākdama, liela diena”

***

Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 14. līdz 18. martam, aicinām bērnus un jauniešus apmeklēt Jumurdas saieta ēku, lai aizrautīgi pavadītu brīvo laiku -iesaistītos dažādās aktivitātēs, konkursos,
viktorīnās un satiktos ar draugiem.

Paziņojums
24. februārī pulksten 13.00 saieta namā BIEDRĪBAS
“ĒRGĻU PENSIONĀRI”
kopsapulce
Darba kārtībā:
1. Atskaite par 2015. gadā paveikto.
2. Aicinām biedrības darbā iesaistīties jaunus biedrus.
3. Biedru naudas nomaksa.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aleksandrs Lukaševs miris 86. mūža gadā;
Jānis Žīgurs miris 82. mūža gadā;
Zinaida Biemelte mirusi 102. mūža gadā;
Ruta Prusaka mirusi 92. mūža gadā.

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

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. februāris
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