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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada oktobra domes sēdē lemto
aDome nolēma iznomāt SIA “Parka veikals” uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām (komercdarbības
objektu apbūve) Ērgļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 8A, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080554, platība 0,0595 ha. Noteica nomas maksu
1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, bet, ja tā ir mazākā par EUR 28,00 gadā,
tad nomas maksa būs EUR 28,00 gadā. Zemesgabala nomas līgumā paredzēts nosacījums: ja zemes
nomnieks 2 gadu laikā neuzsāk būvniecību Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā,
Ērgļu novada pašvaldībai ir tiesības nomas līgumu lauzt.
aNolēma atsavināt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, vieglo pasažieru automašīnu HYNDAI GETZ, reģ. Nr. GD6642, izlaiduma gads 2006. Apstiprināja automašīnas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Māris Grīnbergs, pašvaldības izpilddirektors; komisijas locekļi: Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; Reinis Braķis,
pašvaldības speciālists ceļu meistars. Apstiprināja automašīnas izsoles noteikumus: Izsole notiks
2016. gada 16. novembrī plkst.11:00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 1800,00. Informācija par izsoli ievietota Ērgļu novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.ergli.lv un laikrakstā “Stars”. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības
mājaslapā internetā www.ergli.lv un pieejami pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļos, tālrunis 64871231.
aNolēma pašvaldības grāmatvedībai izslēgt no grāmatvedības uzskaites viena audzēkņa parādu
EUR 16,45 apmērā par ēdināšanu Sausnējas pamatskolā. Parāda piedziņa ir neiespējama saskaņā ar
spēkā esošām tiesību normām.
aPiešķīra biedrībai “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 600,00 apmērā grāmatas ““Brakos” ir varen jauki” izdošanas izdevumu
segšanai. Grāmatā būs apkopoti Blaumaņa konkursu skolēnu domraksti par “Brakiem”, izraksti no
viesu grāmatām, rakstnieku un literatūras pētnieku domu graudi un pārdomas par Rūdolfu Blaumani
un “Brakiem”.
aNolēma R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus EUR 365,00 apmērā pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” izlietošanai paredzētajam mērķim.
aIzvērtējot fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu, domes deputāti nolēma neparedzēt finansējumu
fonda projektiem -konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 14. jūnijā, bērnu sacerējuma konkursa
organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija-Tomska un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai, jo Ērgļu novada pašvaldība ik gadu, izlietojot pašvaldības budžeta līdzekļus,
organizē savā novadā piemiņas pasākumus izsūtītajiem.
aNolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu novada jaunieti Kalvi Kaļvu dalībai Baltijas junioru kausā
orientēšanās sacensībās Igaunijā, piešķirot šim mērķim EUR 30,00.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai atsavināt, pārdodot SIA “Granulu Mobilais Siltums” malku
202 m3 par kopējo summu EUR 4655,95, kas iepirkta siltumenerģijas nodrošināšanai Ērgļu vidusskolai 2016./2017. gada apkures sezonā, jo sakarā ar to, ka Ērgļu novada pašvaldības rīkotā
atklātā konkursa “Siltumenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldības katlumāju objektiem” rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” par siltumenerģijas piegādi Ērgļu novada
pašvaldības katlumāju objektiem, tai skaitā, pašvaldības iestādei Ērgļu vidusskolai un pašvaldībai
autonomo funkciju veikšanai, nav nepieciešama iepirktā malka.
aDome uzklausīja Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Baibas Cielēnas informāciju par
ideju organizēt pasākumu “Stipro ģimeņu vakars!” ar mērķi veicināt ģimeņu saliedētību, vērst uzmanību uz laulības kā institūta svarīgumu un nozīmīgumu, godinot Ērgļu novadā dzīvojošos pārus,
kas laulībā nodzīvojuši 20 un vairāk gadus. Uzklausot dažādos viedokļus, deputāti ierosināja ideju
par šāda pasākuma organizēšanu izvērtēt domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejā un ieteica pasākuma organizēšanu atlikt uz nākamo gadu, paredzot nepieciešamo finansējumu nākamā gada budžetā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Pārvērtības pilskalnā

Siltumenerģijas nodrošinājums Ērgļos
Ērgļu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Siltumenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldības katlumāju objektiem” rezultātā šā gada 29. septembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” par siltumenerģijas piegādi Ērgļu novada pašvaldības katlumāju objektiem:
Ērgļu vidusskolai; Ērgļu pašvaldības ēkai; Ērgļu saieta namam un dzīvojamai mājai Rīgas ielā 7;
Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādei un dzīvojamām mājām - J. Grota ielā 1,7,9, Smilšu ielā 6, Rīgas ielā 32; Priekuļu tehnikumam Ērgļos ar dienesta viesnīcu un darbnīcām un dzīvojamām mājām
Jumurdas ielā 7, Oškalna ielā 12. Līgumi ir noslēgti ar visiem siltumenerģijas patērētājiem. Ņemot
vērā attālumu no patērētāja līdz katlumājai, siltumenerģijas tarifi ir EUR 63,00 vai EUR 67,00 bez
pievienotās vērtības nodokļa.
SIA “Granulu Mobilais Siltums” ir videi, Latvijas pašvaldībām un iedzīvotājiem ļoti draudzīga
kompānija, kura uzskata, ka peļņas gūšana sevi attaisno tikai tajā gadījumā, ja no tā ir labums arī
mūsu valsts iedzīvotājiem un valstij kopumā. Piedāvājot savus pakalpojumus siltumapgādes sfērā
un pārņemot siltumapgādes sistēmas katra konkrētā objektā vai pašvaldībā, mūsu kompānija obligāti nodrošina siltuma tarifa samazinājumu, nolietoto iekārtu nomaiņu pret jaunām un drošām
ierīcēm, kā arī piedalās siltumtrašu sakārtošanā un siltuma piegādes optimizācijas procesā. Visu
iepriekšminēto pasākumu rezultātā pašvaldības un iedzīvotāji iegūst lētāku siltumu, kura ražošanu
un pārvadi pilnībā garantē SIA “Granulu Mobilais Siltums”, tādējādi pilnībā atbrīvojot pašvaldību
no šīm rūpēm.
Konkrēti runājot par Ērgļu pilsētu, mūsu kompānija ir pilnībā pārņēmusi visu pilsētas siltuma
apgādi, izņemot privāto sektoru. Pašreizējais siltuma tarifs pilsētā jau ir samazināts par 20%, bet
kompānija paredz, ka pēc siltumtrašu rekonstrukcijas nākamā gada vasarā radīsies iespēja šo tarifu
samazināt vēlreiz. Tāpat mēs vēlētos piebilst, ka siltuma ražošanas procesā kompānija izmanto tikai
videi un iedzīvotājiem draudzīgu kurināmo, kas tiek iepirkts no vietējiem ražotājiem, tādējādi,
palīdzot attīstīties arī lokālajiem uzņēmējiem.
Ar cieņu - Normunds Randars, SIA “Granulu Mobilais Siltums”

Izvērtējot „Braku” muzeja
57. darba sezonu

Jau divu gadu garumā ērglēnieši mana rosību Ērgļu
viduslaiku pilsdrupu apkārtnē. Pagājušā gada vasarā,
pazūdot apaugumiem, skatam
tīkamākas atklājās pilsdrupu
torņa paliekas gar Parka ielu.
Šogad, pazūdot apaugumiem
un sausajiem kokiem, klajāku
skatījumu ieguvusi pilskalna
ziemeļu-rietumu nogāze, redzamāku darot arī tautā dēvēto
“Mīlestības tiltiņu” pie Ogres
upes. Iedzīvotājos raisījās interese un jautājums, kā veikums tas ir. Jo suģestējošāks
tas palika šī gada vasaras otrajā pusē, kad pils parkā parādījās balti tēli - Mērija Popinsa, Čaplins, Nezinītis, Burve,
Drakula, Groztantiņa, Pāvuls un citi. Kopskaitā - divpadsmit. Ar informāciju, ka izskaidrojums meklējams mājā, kas atrodas pašā pils teritorijā, devos ciemos pie Parka ielā 1 dzīvojošās Krūmiņu ģimenes.
Ieejot dzīvoklī, mani sagaida mums visiem zināmās slimnīcas bijušās virsmāsas Ārijas Balodes meita
Gunta ar vīru Andi un mazbērniem. Raisoties sarunai, vispirms galvenie stāstītāji ir Elīza, Natālija un
Rihards. Jo tieši ar viņu ciešu līdzdalību baltie pasaku un citi tēli no Rīgas atceļoja uz Ērgļiem. Andis
kopā ar vēl četru cilvēku komandu regulāri gatavo dažādus tematiskus veidojumus Rīgas svētku bērnu
izklaidēm Vērmanes dārzā. Šī gada svētku tēma bija kino, tāpēc tika izveidota atrakcija „Paspēj uz
seansu!”. Svētkiem beidzoties, radās sāpīgs jautājums, kas tālāk notiks ar svētku atribūtiem - baltajiem kinofilmu tēliem? Vai tie ieguls noliktavā, vai dosies uz Tūju atbaidīt mežacūkas no kartupeļu
laukiem? Elīza ieminējās par Ērgļiem... Patiešām! Kāpēc lai tā nebūtu Ērgļu viduslaiku pils teritorija?!
Tēli gana ierosinoši fantāziju lidojumam gan pasaku, gan vēstures pasaulē! Pieskatīti no mazo draugu
puses un interesanti ērglēniešiem un viņu viesiem.
Vaicājot, kas veicinājis darbošanos pie pils teritorijas, Andis teic - tas ir sēdošais gan viņa, gan dēla
ikdienas darbs pie datoriem, kas paņem daudz garīgās enerģijas un kuru gribas atjaunot fiziskā darbā.
Galvenais koku, krūmu un apaugumu novācējs ir dēls Uldis. Pārējie - piepalīgi. Interesanti, ka doma
par teritorijas kopšanu radusies 2014. gada lietainajos Jāņos, kad kopā ar kaimiņiem sēdēts zem lielas
gobas un konstatēts, ka, dzīvojot pils teritorijā un esot pilskalnā, mēs taču vairāk par apaugumiem
neko neredzam. Tad arī sākta iespējamo darbu saskaņošana gan ar SIA “Ērgļu slimnīca”, gan pašvaldību. Kopjot teritoriju, atklājās arī pagātnes mantojuma ēnas puses - dažādi atkritumi un drazas.
Arī tie maksimāli tiek savākti. Varētu vien vēlēties, lai šodienas pastaigu un makšķerēšanas cienītāji
neturpina šo netikumu un atstāj aiz sevis tīrību.
Andis ar mazbērniem cītīgi veic pils fiziski iespējamās teritorijas izpēti un min, kas še vai tur senajos
laikos bijis uzbūvēts, kas darbojies? Tiek meklēti un vākti iespējamie materiāli par pils teritoriju un
apkārtni. Pilsdrupās ģimene mēģina iedzīvināt arī Leģendu nakts tradīciju - sveces logos.
Jāteic, ka Krūmiņu ģimene Ērgļos ir tikai nedēļu nogalēs, jo ikdienas darbi noris Rīgā. Tāpēc vēl
jo vairāk patiesu prieku sagādā cilvēki, kas, negaidot stimulu un atzinību no malas, sakopj ne tikai
sev piederošo apkārni, bet paskatās arī tai pāri un, nežēlojot sevi, laiku un līdzekļus, rada prieku arī
citiem.
Vēlu veiksmi un izdošanos šiem čaklajiem ļaudīm arī turpmāko darbu un ieceru realizēšanā.

„Braku” muzejā ir aizritējusi darbīga un rosīga sezona, sagaidot vairāk nekā astoņus tūkstošus
apmeklētāju. 1. janvāris aizsākās ar R. Blaumaņa 153. dzimšanas dienas atceri rakstnieka atdusas
vietā. Gada sākumā Ērgļu vidusskolā viesojās Ostellingwerfas sociālā centra „Scala” eksperti no
Nīderlandes, iesaistot sadarbības projektā arī citas Ērgļu novada pašvaldības iestādes un muzejus.
Pavasaris nāca ar sakopšanas darbiem. Šogad muzejā notika divas talkas - 20. un 28. aprīlī. Galvenie palīgi bija mežziņi, biedrība „Vidzemes augstienes meži”, Ērgļu novada pašvaldības darbinieki,
Priekuļu tehnikuma Ērgļos audzēkņi un skolotāji, Ērgļu adventistu draudze, Ērgļu jaunsargu vienība
un viņu instruktore Kristīne Puziņa. Kopīgi sakopām muzeja teritoriju, izzāģējot sausos kokus, krūmus, grābjot lapas un sakārtojot teritoriju atrakciju parkā „Braku takas”.
Maijā atklājām muzeju sezonu kopā ar Ērgļu vidusskolas 2. klasi un skolotāju Lienu Bukovsku.
Pavasara spilgtākais notikums bija Muzeju nakts, kuras tēma šogad - „Durvis”. Varēja darboties
dažādās radošajās darbnīcās un veikt pārbaudījumu pilno nakts orientēšanās trasi.
Ap Jāņu laiku muzejā notika vairāki pasākumi. 21. jūnijā kopā ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši” (vadītāja Inese Maltavniece) ielīgojām Jāņus „Braku” sētā un atklājām izstādi, kas veltīta
tēlniekam Oļegam Skarainim. 23. jūnijā ap saules rietu iededzām Jāņkalniņā ugunskuru, dziedājām
spēka dziesmas, veicām rituālus un gājām rotaļās. Paldies Inesei Maltavniecei un viņas dziedošajai
ģimenei par pasākuma organizēšanu!
Jūlija sākumā „Brakus” ieskandināja Ogres Tautas teātra „Skroderdienas Silmačos” - skaista, jautra
un atraktīva izrāde. Kaut arī 3. jūlija diena bija lietaina, izrāde skatītāju sirdīs ienesa daudz pozitīvā un aktieros - gandarījumu par paveikto. Paldies „Braku takas” darbiniekiem par nojumi, kas
bija tik ļoti vajadzīga un nepieciešama! 9. jūlijā aizvadījām jauku tikšanos ar žurnālisti Līgu Blauu
un „Ievas Stāstu” lasītājiem. Par muzikālo ietērpu rūpējās akordeonists Uldis Vabulis. No 23. līdz
25. jūlijam Gaujienā aizritēja kārtējā memoriālo muzeja darbinieku nometne. Ērgļu novada svētku
laikā - 29. jūlijā - notika Annas Kuzinas grāmatas „Reiz Ērgļos” atvēršanas svētki. Izdevumā var
iepazīties ar autores skatījumu uz Ērgļu vēsturi, notikumiem un cilvēkiem.
Augustā Ērgļos viesojās mūsu sadarbības partneri no Ķelnes-Reizīkes (Vācija), tie bija jaunie
ugunsdzēsēji un viņu pedagogi. 9. augustā ciemiņus sagaidījām „Braku” muzejā un atrakciju parkā
„Braku takas”. 20. augustā notika jau 14. garīguma diena „Manā namā”, uz kuru Ērgļu adventistu
draudze bija uzaicinājusi arī Valmieras vīru kvartetu.
3. septembrī atzīmējām rakstnieka R. Blaumaņa 108. nāves atceri, kapos aizdedzot sveču liesmiņas un „Brakos” organizējot muzikāli literāru pēcpusdienu „Cieš, sapņo, cerē dvēsele”. Pasākumā
piedalījās literātes Mirdza Vestfāle, Alīna Muša, Olga Dundure, iepazīstinot ar savu dzeju, un
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi” (vadītāja Ieva Vilnīte).
Muzeja sezona noslēdzās 28. oktobrī ar vakarēšanu, dziesmu dziedāšanu, mīklu minēšanu, anekdošu stāstīšanu, dažādu ēdienu degustāciju un kāļu cepšanu. Paldies tautas mūzikas kopai „Pulgosnieši” un sieviešu vokālajam ansamblim „Pīlādzītis” par jauko dziedāšanu un kopā būšanu!
Muzeja speciālisti tiek aicināti arī kā lektori uz izglītojošiem pasākumiem. 9. janvārī Anna Kuzina
ciemojās Mūrmuižas Tautas universitātē, lai klausītājus iepazīstinātu ar Rūdolfu Blaumani un viņa
darbiem, 31. janvārī - J. Rozentāla un R. Blaumaņa memoriālajā muzejā, lai pastāstītu par prototipiem R. Blaumaņa stāstā „Baltais”.
2016. gadā „Braku” muzejā tika veikta labības klēts jumta nomaiņa, darbus veica SIA „Niedres.lv”.
Finansētājs - Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, kopējā summa - 8000 EUR.
Šobrīd „Braku” muzejs gatavojas R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma pasākumam, kas norisināsies 3. decembrī. Notiek vairāk nekā divsimt domrakstu lasīšana, vērtēšana un
analizēšana. Sarīkojuma laikā notiks grāmatas „„Brakos” ir varen jauki” atvēršanas svētki. Muzeja
rosība nenorimst arī ziemā, kad notiek intensīvi zinātniskie pētījumi un darbs pie muzeja krājuma.

Ilzes Daugiallo, Ērgļu novada pašvaldības informācijas speciālistes, teksts un foto

Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Oktobris ir paskrējis ļoti rosīgā un aktīvā gaisotnē. Nīderlandiešu un latviešu
jauniešu apmaiņas programma ir noslēgusies, un visi dalībnieki esam veiksmīgi atgriezušies no Nīderlandes mīļajās
mājās, kā arī ķērušies klāt mācību darbiem. Turklāt esam paspējuši gan skolā,
gan ārpus skolas padarīt dažādus darbus
un darbiņus Labo darbu nedēļā. Dažs
licis pasmaidīt cilvēkiem, sakot labus
vārdus, cits pasniedzis kādam izpalīdzīgu roku, bet vēl kāds pastrādājis labus
darbus jautrā draugu pulciņā.
Taču oktobrī ne viss aizritēja tik skaisti
un jautri, kā gribētos.
Izrādās, ka jaunieši bija tik ļoti aizrāvušies ar Helovīna svinēšanu, ka šoreiz
jāsecina - svinēšana izvērtusies mazliet
par traku. Tādu rīcību kā logu nomētāšanu ar olām, miltu bārstīšanu, kur
pagadās, un svešas personas mantu bojāšanu varam nosaukt par huligānismu.
Lūdzu, jaunieši, nākamreiz padomājiet
par savas rīcības sekām, jo kādam aiz
jums ir arī tas viss jāsavāc. Šāda rīcība
ir diezgan nicinoša pret apkārtējiem, ne
visiem interesē šie svētki, turklāt saprotiet, ka pārtika nav nekāda rotaļlieta!
Nepadosimies negatīvismam! Priecāsimies par to, ka ir pienācis novembris
- skaistais Latvijas mēnesis, kad ļaujam
savam patriotismam un mīlestībai pret
dzimteni plūst pār malu malām. Atcerēsimies un pieminēsim tos, kuri ir ziedojuši sevi, lai mēs tagad dzīvotu brīvā
valstī. Svinēsim Latvijas dzimšanu no
sirds.
Arī Ērgļu vidusskolā Latvija tiks
sveikta! 11. novembrī piedalījāmies ierindas skatē, kā arī pēc tam visi kopā
dosimies lāpu gājienā. 17. novembrī
10. klase organizēs visu skolēnu sveicienu Latvijai dzimšanas dienā, bet 25.
novembrī piedalīsimies skolēnu domes
organizētajā pasākumā „Latvju ziņģes
jaunās skaņās”.
Cerams, ka arī šis mēnesis izdosies aktīvs un patīkamām emocijām bagāts.
Izbaudām novembri un neaizmirstam
priecāties par skaisto laiku!
Lāsma

Īsziņas
17. 11.- Tematisks pasākums
„Es esmu Latvija!” Ērgļu vidusskolā.
25.11. - Ērgļu vidusskolas skolēnu domes pasākums „Latvju
ziņģes jaunās skaņās”.
Viesi no blakus esošajām
vidusskolām - Vecpiebalgas,
Madlienas, Pļaviņām.
28.11. - Pirmās adventes sveces
iedegšana Ērgļu vidusskolā.
29.11. - Ērgļu vidusskolas skolēnu mācību firmu prezentācijas un tirdziņš.
Melnās kafijas vakars Ērgļu
vidusskolā.
20.12. - Ērgļu vidusskolas
Ziemassvētku pasākums saieta
namā.
21.12. - Pirmā semestra liecību
izsniegšana.
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. novembris

2016. gada NOVEMBRIS

Apsveikums
Tik klusa, rimta katru dienu,
tik nemanāma daudziem mums,
bet, tevi satiekot, mēs jūtam nāk labestības strāvojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā
ir laimes, prieka, saules daudz!
/L. Daugiša/

Mīļi sveicam mūsu skolas darbinieci
Daci Pētersoni dzīves jubilejā.
Ērgļu vidusskolas saime

Nr.11(156)

Akcija „Ikviens var būt izcilnieks”
Ērgļu vidusskolā vienmēr priecājas par katru skolēnu, kurš sasniedz
mazas uzvaras, uzlabojot mācību sasniegumus ikdienas darbā. Septembrī
un oktobrī skolotāji saskatījuši šo skolēnu veiksmes, neatlaidīgu darbu, pārvarot grūtības.
Latviešu valodā - E. Dalbiņa (8. kl.), R. Bauers (6. kl.), E. Kodols (7. kl.),
S. Lielupe (5. kl.), I. Seska (8. kl.).
Literatūrā - M. Purviņa (9. kl.), S. Galzone (6. kl.), B. Rūnika (12. kl.),
N. Grīnbergs (11. kl.), D. Kārkliņa (10. kl.), T. Siliņš (8. kl.).
Krievu valodā - J. Serovs (9. kl.), D. Kārkliņa (10. kl.), E. Putniņš (11.
kl.), K. Veldre (12. kl.), M. Zaharevskis (7. kl.), L. Saulītis (8. kl.),
R. Bauers (6. kl.), M. Užāns (6. kl.).
Matemātikā - T. Siliņš (8. kl.). K. Gruziņš (7. kl.).
Fizikā - M. Salnīte (10. kl).
Bioloģijā - L. Zača (7. kl.), T. Siliņš (8. kl.).
Dabaszinībās - A. Podjava (10. kl.)
Sociālajās zinībās - G. Lazdiņa (9. kl.).
Vizuālajā mākslā - G. Lazdiņa (9. kl.).
Vēsturē - R. Petročenkovs (7. kl.), K. Gruziņš (7. kl.).
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Apmaiņas programma starp NL un LV skolēniem 2016. gada oktobrī
Oktobrī Ērgļu vidusskolas skolēni devās uz Nīderlandi, lai turpinātu iesākto
sadarbības projektu. Mūsu audzēkņi vēlējās dalīties iespaidos par piedzīvoto.
No 20. līdz 25. oktobrim norisinājās skolēnu apmaiņas programma. Latviešu
bērni devās ceļojumā uz Nīderlandi. Ceļojums bija izdevies. Šobrīd ir cieši
kontakti ar Nīderlandes draugiem. Manas ģimenes saimnieci Nīderlandē sauca Deborah - ļoti jauka meitene. Mēs ar Moniku pie viņas palikām pa naktīm.
Ģimenes visiem bija lieliskas. Tikai bija daži mīnusi. Lija lietus, bet mums
bija jāpārvietojas ar velosipēdiem un tad slapjiem visu dienu jāstaigā. Lai gan
dažu dienu bijām nosaluši un slapji, tāpat saucām to par piedzīvojumu. Ar
ēdienu arī bija traki. Domāju, ka mūsu kompānija, kas brauca uz Nīderlandi,
mīl ēdienu. Bet tur bija maize, maize un maize. Vienīgā siltā ēdienreize vakariņas, kad visa ģimene saiet kopā pie vakariņu galda. Nīderlandē ir ļoti
skaista arhitektūra, māju stils visām ir līdzīgs, tās celtas no smalkiem ķieģelīšiem.
Es ar Moniku biju arī pansionātā, veicot brīvprātīgo darbu. Mums tā bija
lieliska iespēja apskatīt visas telpas un izvest pastaigā pensionārus, kuri paši
vairs pastaigāt nevar. Ieejot pansionātā, uzreiz var saprast, ka tas atšķiras
no mūsu. Tā bija kā viesnīca. Viss tik sakopts un izgreznots. Tur par veciem
cilvēkiem ļoti rūpējas un viņi paši tiecas uz pansionātiem. Ir atsevišķas telpas
arī cilvēkiem ar atmiņas zudumu. Sienas ir apgleznotas ar ainavām, pie tām ir
pielikti mākslīgi koki. Diemžēl tas ir tāpēc, ka cilvēki no turienes ārā netiek,
ja vien viņus neviens neizved pastaigā. Viņi neatcerēsies, kur jādodas atpakaļ.
Izveidota speciāla terase, kur ir veco laiku mantas, lai atgrieztos atmiņa. Pa
logu paveras skats uz mākslīgi izveidotu dārzu ar vagām un mākslīgu govi,
kas guļ. Katram pensionāram ir sava istabiņa. Istabā ir gulta, televizors, skapis, galdiņš, katram ir arī sava vannasistaba. Atsevišķa telpa zālēm un ēdienam, kā arī liela veļas mazgātava. Nīderlandē jaunieši dodas uz pansionātu
un veic labos darbus, vienkārši izvedot pensionārus ārā pastaigāties. Pastaigas laikā ir dota lapa, kura jāpalīdz viņiem aizpildīt. Pie dažiem kokiem atrodas lapa ar foto, kurš ir uzņemts jau sen, un atbildes varianti, kas tas varētu
būt. Tā jaunieši pavada savu brīvo laiku, izklaidējot pensionārus.
Anete Podjava, 11. kases skolniece
Šis projekts man bija kaut kas jauns un nezināms. Protams, sākumā es biju
ļoti nobijusies un simtiem reižu izdomājusi savā galvā, kā viss būs, bet beigās
nekas no tā nemaz nebija līdzīgi, jo viss bija pavisam savādāks un simtiem
reižu labāks. Šis projekts man iemācīja pārvarēt savas svešvalodas zināšanu
trūkumu, iemācīja sadzīvot ar vairākiem cilvēkiem vienā telpā, kā arī palīdzēja iedzīvoties pavisam svešā vietā pie pavisam svešiem cilvēkiem. Man tas
sagādāja dažādas emocijas, bet, protams, ļoti labā ziņā.
Tās bija iespējas iemācīties kaut ko jaunu un uzzināt dažādas lietas par citu
valsti un tās tradīcijām caur daudzām norisēm. Iemācījāmies veidot komandas un apvienoties kopā, lai tikai sanāktu labākais rezultāts, kā arī labi pavadīts laiks. Man ļoti patika apciemot Nīderlandes jauniešus un apskatīt, kā viņi
mācās, dzīvo, noskaidrot, ka dara dažas lietas savādāk nekā mēs, kā arī iepazīt
viņu vēsturi un tradīcijas. Man bija ļoti liels prieks, ka varēju piedalīties šajā
projektā un iegūt sev tik daudz jaunu fantastisku draugu, kurus nekad dzīvē
neaizmirsīšu.
Ivita Cvetkova,11. klases skolniece
Kopumā šis sadarbības projekts bija izdevies. Sākot ar to, ka mēs nīderlandiešus uzņēmām šeit, Latvijā, iepazīstinot ar mūsu tradicionālajiem ēdieniem,
vēsturi, dejām un mūziku (tai skaitā, ar tautas dejām un tautasdziesmām),
beidzot ar to, ka mēs devāmies uz Nīderlandi iepazīt viņu kultūru un tradīcijas. Pats projekta sākums bija nedaudz nedrošs, jo mēs par projekta partneriem neko daudz nezinājām, tikai viņu vārdus un intereses. Bet, par spīti
tam, mūsu darbs bija labi organizēts un viss bija līdz sīkumiem saplānots.
Tika iegūti jauni draugi, ar kuriem vēl pat šodien uzturu kontaktus. Neviens
vakars nebija pavadīts nelietderīgi: skatījāmies filmas, spēlējam volejbolu vai
vienkārši diskutējām par dažādām tēmām. Visas dienas šeit, Latvijā, pagāja
vēja spārniem.
Bet tad mēs devāmies uz Nīderlandi. Tas bija mans pirmais lidojums ar
lidmašīnu, bet nebija tik traki, kā biju iedomājies. Paceļoties virs mākoņiem,
bija pasakains skats pa logu. Nonākot Nīderlandē, man likās, ka katra diena
velkas kā mūžība. Plaši līdzenumi, visi lauki tik apstrādāti - skaisti. Interesan-

ti bija uzzināt, ar ko iedzīvotāji nodarbojas, kā pavada brīvo laiku un kā notiek stundas skolā. Visvairāk man patika loka šaušana, tur bija nepieciešamas
visas zināšanas. Dzīvojām ģimenēs. Ģimene, kurā mēs ar Ediju dzīvojām,
bija ļoti pretimnākoša un jauka. Ēdiens, ko viņi pasniedza, bija ļoti garšīgs.
Pārsvarā katru vakaru mēs spēlējām biljardu uz profesionālā galda, protams,
spēļu laikā runājām par dažādām tēmām. Man ne visai patika braukšana ar
riteni pa lietu, bet viss pārējais bija pasakains. Ieguvu ļoti labus draugus,
zināšanas par Nīderlandes kultūru, tradicionālajiem ēdieniem, vēsturi. Šīs
zināšanas noteikti man palīdzēs citos sadarbības projektos, kuros labprāt es
piedalītos arī turpmāk.
Niks Grīnbergs, 11. klases skolnieks
Šis projekts, manuprāt, bija ļoti izdevies. Mums tika dota lieliska iespēja
ceļot, lai iemācītos ko jaunu un sadraudzētos. Galu galā mūsu starpā veidojās
draudzība, uzlabojās mūsu angļu valodas prasmes, mēs kļuvām saliedētāki
un draudzīgāki. Visinteresantāk bija saskatīt un atrast kopīgās un atšķirīgās
lietas mūsu ikdienas dzīvē, tradīcijās, skolā, mūzikā, ģimenēs. It visā. Realizējot šo projektu, mēs ne tikai labi pavadījām laiku, bet arī mācījāmies.
Sapratu to, ka esam ļoti dažādi, bet tajā pašā laikā tik līdzīgi. Manuprāt,
šim projektam nebija neviena mīnusa. Ja nu vienīgi tas, ka tik ātri nācās
atvadīties un braukt projām. Laiks tiešām paskrēja vēja spārniem. Taču mēs
plānojam doties uz Nīderlandi atkārtoti, lai iepazītu šo zemi vēl vairāk un
galu galā, lai satiktu savus ārzemju draugus un lieliski pavadītu laiku. Tāpat
kā mēs vēlamies doties pie viņiem, arī viņi vēlas doties pie mums. Nīderlandes draugi ar smaidu sejā teica, ka viņiem patiešām patika šeit, Latvijā.
Monta Kurzemniece, 11. klases skolniece
Agrā 20. oktobra rītā uzsākām savu ceļojumu uz Nīderlandi.
Kad nonācām mūsu galapunktā, vajadzēja nedaudz pagaidīt, jo mūsu draugu autobusa šoferis bija apmaldījies. Protams, ka bija liels prieks visus atkal
satikt.
Mēs Nīderlandē darījām visādas interesantas lietas. Bijām Amsterdamā, Annas Frankas muzejā, bijām Otrā pasaules kara laikā speciāli ebrejiem būvētā
pilsētā Vesterbrokā.
Nīderlandē ļoti daudz cilvēku pārvietojas ar velosipēdiem. Pašiem arī katru
dienu bija jāminas četri km līdz pilsētai, kurā visi satikāmies un darbojāmies,
īstenojot projekta mērķus.
Kopumā šis ceļojums bija izdevies un vienkārši burvīgs. Tagad atliek tik sagaidīt vasaru, kad būs iespēja daļu no mūsu jaunajiem draugiem ieraudzīt
atkal Latvijā.
Rimants Stankevičs, 11. klases skolnieks
Turpinoties Ērgļu un Nīderlandes pilsētas Ostelingverfas sadraudzības projektam, man bija iespēja doties uz Nīderlandi. Paviesojoties gan tās galvaspilsētā, gan citos apskates objektos, guvu jaunus un spilgtus iespaidus par
dzīvi, ikdienu un cilvēku viesmīlību šajā valstī. Šī projekta realizācija deva
vienreizēju un interesantu pieredzi, kādu es noteikti ieteiktu piedzīvot arī
citiem. Šāda veida pasākumi palīdz izprast citus cilvēkus un kultūras, kā arī
bagātina mūsu pieredzi.
Jānis Bukovskis, 12. klases skolnieks
Apmaiņas programma starp Nīderlandes un Latvijas jauniešiem bija unikāla
un lieliska pieredze, kā iegūt jaunas zināšanas par Nīderlandes kultūru un
cilvēkiem. Šīs zināšanas pavisam noteikti vēl noderēs dzīvē.
Prieks, ka Latvijas un Nīderlandes jaunieši bija tik aktīvi un atvērti sarunām
par dažādām tēmām, ka nekautrējās cits no cita kaut ko palūgt un izpalīdzēt,
līdz ar to veidojās ļoti labs kontakts starp abām apmaiņas programmas pusēm.
Lieliski ir ne tikai tas, ka izveidojās kontakts starp šiem jauniešiem, bet arī
tas, ka izteikti nostiprinājās draudzības saites starp holandiešiem un latviešiem. Ļoti ceru, ka starp jauniegūtajiem draugiem kontakti nezudīs.
Nedēļā, kad dzīvojām Nīderlandē, mazliet skumji bija tas, ka laikapstākļi
mūs nelutināja. Bieži lija lietus un bija diezgan vēss.
Mans ieteikums ir šādās apmaiņas programmās padalīties vēl vairāk, jo
šādi projekti tiešām sniedz ievērojamu pieredzi, kā arī stiprina jauniešu atbildību un liek pašiem padomāt par savu rīcību un tās sekām.
Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
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Labo darbu nedēļa
Labo darbu nedēļā,
kas notika no 17. līdz
23. oktobrim, mēs,
Ērgļu vidusskolas 6.
klases meitenes, gājām uz pansionātu,
zēni devās nostiprināt Ogres upes krastu kopā ar Māri Olti.
Ar meitenēm pēc
pusdienām gājām uz
pansionātu pie vecajiem ļaudīm. Kad
bijām ieradušās, tad
mums prasīja, kuram
kāds pieaugušais ir
centrā un varētu nopirkt konfektes “Prozīt”, jo viena tante tās
vēlējās. Es un Sofija
pieteicāmies aiziet
pie manas mammas
un paprasīt, lai viņa
nopērk šīs konfektes.
Kad pārradāmies, atdevām tās Veronikai
Lavrinovičai.
Viena pansionāta darbiniece palūdza šai sievietei, lai parāda savus
rokdarbus, kuri saglabājušies visu kara laiku. Veronika Lavrinoviča stāstīja, ka brālis esot audis audumu no liniem un viņa šuvusi
rakstus (tikai no vienas puses, jo viens pavediens esot maksājis
2 santīmus. Salīdzinājumam: par 5 santīmiem varēja nopirkt 10
konfektes “Gotiņa”). Šī sieviete mums arī rādīja savus rokdarbus
adīšanā - pati adījusi sev džemperus, jakas un daudzas citas interesantas un noderīgas lietas.
Veronika Lavrinoviča mums izstāstīja arī savu dzīvesstāstu, kā
viņa strādājusi, kā mācījusies. Mums ļoti patika apciemot šos ļaudis un bija arī prieks, ka viņi smaidīja un ar prieku mums visu
stāstīja.
Katrai no mums bija īpaša tikšanās ar sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Mēs uzklausījām viņu stāstus, pastāstījām par skolu
un katram bijām sarūpējuši arī dāvaniņas.
Zēni kopā ar vides pētnieku, Nemo tēti, strādāja Ogres upes krastā. Viņi grieza kārklus un sprauda upes krastā. Pavasarī kārkli
dzīs saknes un krastu stiprinās ar savām saknēm, lai Ogres upe
„negrauž” to un mājas neiebrūk upē. Pavasarī mēs visi dosimies
stiprināt upes krastu.
Elīza Madsena, 6. klases skolniece
Elīzas Madsenas foto

Antimobinga programma “Lielās
dzīves skola” sākumskolas skolēniem
Pavadīts skolēnu brīvlaiks un uzsācies
jauns mācību posms. Laikā no 01.11.2016.
līdz 16.12.2016. Ērgļu sākumskolas 1. un
2. klases skolēniem tiek piedāvāta lieliska iespēja apgūt antimobinga programmu
“Lielās dzīves skola”, kuru mazajiem
skolēniem vadīs Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta psiholoģe Indra Diča. Mobings ir atzīta par problēmu sākumskolas bērnu
vidū jau pirms vairākām desmitgadēm. Viena no visefektīvākajām
pieejām, kā novērst mobingu, ir mācīt bērniem sociālemocionālās
prasmes, kas veicina bērnu sociālo kompetenci un vispārēju pozitīvu
gaisotni skolā. Kas ir sociālemocionālās prasmes? Tas ir sociālo un
emocionālo prasmju kopums, kas palīdz bērnam veiksmīgi risināt
dažādas dzīves situācijas un pilnvērtīgi attīstīties gan akadēmiskajā,
gan sociālajā vidē. Antimobinga programmu “Lielās dzīves skola”
izstrādājuši nodibinājuma „Centrs “Dardedze”” speciālisti. „Centrs
“Dardedze”” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir
mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. „Centra “Dardedze”” vīzija
sakņojas pārliecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam, pasargātam, cienītam un uzklausītam.
“Lielās dzīves skola” ir septiņi nodarbību cikli, kas paredzēti bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Programmas laikā
bērni kopā ar psihologu izstrādā savas klases noteikumus, mācās
atšķirt mobingu no konflikta un sūdzēšanos no palīdzības lūgšanas,
pārrunā, kā katrs bērns jūtas un ko visi kopā var darīt, lai palīdzētu
cits citam ikdienas situācijās. Bērni mācās arī novērtēt cits cita
stiprās puses un saprast, ka mēs katrs esam īpašs.
Programmas “Lielās dzīves skola” nodarbības:
1. nodarbība. “Sirds atslēga - Kā es jūtos savā klasē?”
2. nodarbība. “Mobinga atslēga - Kas ir mobings?”
3. nodarbība. “Strīdu atslēga - Kā atšķirt mobingu no konflikta?”
4. nodarbība. “Drošības atslēga - Lai visi skolā justos droši!”
5. nodarbība. “Palīdzības atslēga - Es sūdzos vai lūdzu palīdzību?”
6. nodarbība. “Dārgumu atslēga - Mūsos katrā dārgums mīt, jāprot
tikai saskatīt!”
7. nodarbība. “Miera atslēga - „Miera osta””
Programmas laikā bērni mācās tādas prasmes kā empātija, emociju
regulēšana, problēmu risināšana, attiecību veidošana un citas. Pievēršot pastiprinātu uzmanību šo prasmju apguvei, bērni būs ne tikai
laimīgāki un veselāki, spēs labāk mācīties, bet arī jutīsies drošāki
un pārliecinātāki par sevi un savu rīcību dažādās ikdienas situācijās.
Pirmie cilvēki, no kuriem bērns mācās, ir viņa vecāki. Tādēļ aicinu
arī vecākus būt pozitīvam piemēram savam bērnam, veicināt iejūtīgas un saprotošas vides veidošanos, to demonstrējot attiecībās ar
citiem ģimenes locekļiem, tuvākajiem cilvēkiem. Ja jūtat, ka jūsu
bērnu kaut kas nomāc, centieties runāt par to. Iespējams, jūsu bērns
saskāries ar kādu situāciju, kuru pats šobrīd neprot atrisināt. Iespējams, tikai neliela saruna vai padoms spēs atgriezt dzīvesprieku un
smaidu jūsu bērna sejā. Tieši mēs, pieaugušie, mācām bērnam šo
lielo dzīves skolu.
I. Diča, Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta psiholoģe
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Treniņnometne Rēzeknē, atlase militārajai
parādei 18. novembrī
Aizvadītajās skolēnu rudens brīvdienās Ērgļu jaunsargu vienības 15 jaunsargi piedalījās treniņnometnē, lai izturētu atlasi un tiktu soļot militārajā parādē 18. novembrī Rīgā, 11. Novembra krastmalā. Ērgļu jaunsargu vienība parādīja savu sagatavotību augstākajā līmenī, un visi 15 jaunsargi tika uz parādi, kaut gan konkurence bija
liela - uz vienu vietu konkurēja 3 cilvēki. Tika atlasīti 30 jaunsargi. Parādē īpašajā
grupā - kārbā (4 X 7 dalībnieki) - soļos Ērgļu, Alūksnes un Rēzeknes pilsētas jaunsargi. Jaunsargiem tika piešķirta jauno formu pilna komplektācija.
Benita Kārkliņa - šī nometne bija laba pieredze ierindas mācībā. Biju ļoti nobijusies, ka netikšu uz Rīgu, bet priecājos, ka visi tikām. Bija ļoti grūti nostāvēt miera
stājā divdesmit vai pat 30 minūtes. Bet es zināju, ka, ja nenostāvēšu, tad uz Rīgu
netikšu, tāpēc neņēmu vērā to, ka lietus lāses pilēja no deguna un sejā sniga sniegs.
Lilita Saulīte - nometne norisinājās četras dienas Rēzeknē. Tā bija viena no interesantākajām un grūtākajām nometnēm, kurā es esmu bijusi. Katru dienu trenējāmies
soļot, un pēdējā dienā notika atlase.
Kristers Kalniņš - skolēnu brīvlaikā biju soļošanas nometnē Rēzeknē, kur piedalījās Ērgļu, Alūksnes un Rēzeknes jaunsargi. Ērgļu jaunsargu vienība bija vienīgā vienība, no kuras visi aizbraukušie dalībnieki tika soļot uz
18. novembra parādi. Man šī bija grūta nometne, jo nācās ļoti daudz soļot un stāvēt miera stājā. Bet tā man paliks prātā tikai ar pozitīvām
atmiņām, jo nopelnījām iespēju soļot parādē. Esmu patiešām priecīgs par to, ka izpelnījos šo godu - soļot Latvijas un man tik nozīmīgos
svētkos.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Kristīnes Puziņas foto

Jauna sezona, jauni starti
Jaunā VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sezona jau rit pilnā
sparā. Arī mūsu paši mazākie basketbolisti 25. un 26. oktobrī aizvadīja KĀRUMA kausa 1. posma turnīru.
Tā 2007. gadā dzimušie puiši (U-10) grūtā cīņā pēdējās spēles sekundēs izrāva uzvaru pār Rēzeknes BJSS komandu. Pēc tam diemžēl sekoja divi zaudējumi Līvānu un Rugāju komandām. Jāpiebilst,
ka mūsu komandā sparīgi cīnījās arī divi krietni jaunāki basketbolisti - Kārlis un Tots, kuri ir divus gadus jaunāki par pārējiem.
U-11 grupā (2006. gadā dzimušie), kaut gan pusi no komandas
veidoja iepriekšminētie U-10 komandas spēlētāji, izdevās izcīnīt
divas uzvaras. Tika pārspētas Aizkraukles un Cesvaines komandas,
bet piedzīvots zaudējums pret Gulbeni.
Uzvaras ir laba lieta, bet galvenais mērķis, piedaloties šādās sacensībās, ir gūt spēļu pieredzi, saliedēt komandu un audzināt raksturu.
Esmu priecīgs, ka pašā pēdējā spēlē, parādot cīnītāju raksturu un komandas saliedētību, izdevās sadeldēt 16 punktu deficītu un uzvarēt.
Veiksmi un izturību treniņos!
I.Teteris, treneris
Agņa Beķera foto

Orientieristu sezonas noslēgums

Dzestrajā 22. oktobra dienā Vietalvas pagasta Mailēs
notika Madonas atklātais čempionāts orientēšanās sportā. Apvidus paugurains, pietiekami sarežģīts, tāpēc pievilināja daudz skrietgribētāju. Sacensībās piedalījās 160
dalībnieki no dažādiem novadiem. Ērgļus pārstāvēja 10
orientieristi. Zelta medaļas izcīnīja Elīza Madsena, Ilvija Madsena, Eugenija Rudzīte un Elīna Svilpe. Sudraba
medaļas ieguva Paula Konovalova un Baiba Kaļva.
Pēc sacensībām notika „Madonas kausu” kopvērtējuma rezultātu paziņošana, daudz balvu saņēma arī Ērgļu
orientieristi gandrīz visās vecuma grupās. Pavisam notika 22 kārtas dažādās Madonas reģiona vietās. Sākot
no aprīļa līdz septembrim, katru otrdienu liels pulciņš
orientieristu devās uz mežu, lai pārbaudītu savas spējas trasēs. Rezultāts iepriecinošs, jo mājās atvedām 17
kausus. Ērgļus dažādās vecuma grupās pārstāvējuši 43
dalībnieki. 1. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja
Elīna Madsena S15, Ilvija Madsena S35, Baiba Kaļva
S45, Eugenija Rudzīte S55, 2. vietu kopvērtējumā un
kausu izcīnīja Elīna Svilpe SE, Arvis Zeibots VE, Rūdolfs Venškevics V8, Līna Madsena S8,Valters Rešņa
V10, Katrīna Rešņa S12, Aldis Olte VB, Dzintars Svilpis V45, 3. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja Paula Konovalova S8, Elza Agnese Koklačova S10, Nemo Eduards Olte V12,
Anete Rudzīte S12, Andris Rudzītis V55 grupās.
Visu sezonu esam piedalījušies republikas mēroga orientēšanās
sacensībās. Latvijas kausu posmos kopvērtējumā S12 grupā 3. vietu izcīnījušas Elīza un Ilvija Madsenas, sprinta distancēs 1. vieta
- Elīzai Madsenai. Stafešu kausu posmos Madonas komandā 2.
vietu S12 grupā izcīnīja Elīza Madsena un V18 grupā 1. vietu Kalvis Kaļva un Arvis Zeibots.
Liels nopelns ir ģimenēm, kuras atbalsta bērnus un ar savu pie-

Jaunsardze
iedvesmo

Ierindas skatē 11. klase.

dalīšanos rāda priekšzīmi. Tādas ir Madsenu, Oltu un Rešņu ģimenes. Paldies novada domei par atbalstu, nodrošinot transportu,
un Aldim Oltem par dalībnieku aizvešanu uz sacensībām. Sezona
noslēgusies, bet jāsāk gatavoties jau jaunajai, tāpēc visu novembra
mēnesi svētdienās notiks treniņi dažādās Madonas reģiona vietās.
Sekojiet mājaslapā www.okarona.lv!
Paldies par labajiem startiem, sāksim gatavoties jaunajai sezonai!
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Agra Veckalniņa foto
Šogad 11. novembrī, Lāčplēša dienā, pēc jaunsargu iniciatīvas
Ērgļu vidusskolā notika jauns pasākums - ierindas skate.
Tā kā Ērgļu novada 15 jaunsargi ir ieguvuši tiesības piedalīties
18. novembra militārajā parādē 11. Novembra krastmalā, pasākums tika atklāts ar vienības paraugdemonstrējumu. Tālāk 5. - 11.
klases komandas rādīja savu prasmi stalti turēt augumu, soļot ar
dziesmu, pagriezties.
Klases bija padomājušas arī par īpašu, vienotu noformējumu. Ja 8.
klasē gandrīz visa komanda bija jaunsargi, tātad tērpušies formās,
tad 11. klase izcēlās ar baltajiem tautas tērpa krekliem, tautisko
jostu. Savukārt 10. klase bija korekti melni. 6. klase pārsteidza
konkurentus un žūriju ar divām komandām - zēnu un meiteņu.
Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, iepriekš vajadzēja mērķtiecīgi vingrināties, izvēlēties, kuri būs klases pārstāvji skatē. Gatavošanās
laikā atklājās, ka daudziem skolēniem ir sakumpušas muguras,
trūkst kustību koordinācijas, ritma izjūtas, spējas veikt uzdevumu
komandā, būt vienoti disciplinētiem. Taču neatlaidība lielāko daļu
trūkumu bija palīdzējusi novērst.
Ierindas skates rezultāti, kurus apkopoja žūrija - Maiga Picka,
Ivo Konovalovs, Ikars Gūts, Andris Bukovskis - tiks paziņoti pasākumā „Es esmu Latvija!” 17. novembrī.
Indra Rone, vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. novembris

Vai viegli būt skolēnu domes prezidentam?

Ērgļu vidusskolā
nu jau 20 gadus
turpinās tradīcija septembra beigās
vai oktobra sākumā ievēlēt skolēnu pašpārvaldes
institūciju - skolēnu domi. Savukārt domnieki no
sava vidus izvirza
skolas prezidentu. Līdz šim šajā
interesantajā, bet
grūtajā amatā pabijuši 6 puiši un 15
meitenes. Šomēnes
neklātienes sarunā
par ieguvumiem
un grūtībām, vadot skolēnu sabiedrisko dzīvi, iesaistījušies šā gada
prezidents 12. klases skolēns Jēkabs Purviņš un 2013./ 2014. mācību gada skolēnu domes vadītāja Beate Zlaugotne.

Kāda veidojas apkārtējo attieksme pret tevi, kopš esi skolas prezidents?
Esmu kļuvis pazīstamāks apkārtējiem, daudzi skolasbiedri sveicina, kad ierauga mani. Jautā par nesaprotamām lietām, jautā padomu
vai vienkārši nāk aprunāties. Esmu kļuvis par sabiedrības dvēseli,
jo ir nepieciešams veidot skolas dzīvi. Dažreiz pat uzrunā par prezidenta kungu. Tādos brīžos rodas vienīgais jautājums: „Vai tad tiešām
esmu kļuvis tik vecs?”
Foto no Jēkaba Purviņa personīgā arhīva

Intervija ar Beati

Kas tevi pamudināja pieteikties skolēnu domei?
Īsti pat nezinu, kāpēc izdomāju to darīt. Varbūt tas bija tāpēc, ka
klasesbiedrene Marija tur jau bija un no viņas bija labas atsauksmes
un interesanti stāsti, kas tur notiek. Iespējams, ka viņa pat izteica
domu, ka būtu lieliski, ja tur būtu vairāk cilvēku no klases. Vienā
gadā puse no domes arī bija mani klasesbiedri.
Ko tu sagaidīji no darba skolēnu pašpārvaldē?
Visvairāk sagaidīju jaunus piedzīvojumus un zināšanas pasākumu
rīkošanā, kā arī izpratni par to, kādas lietas man padodas un kādas
ne.

Intervija ar Jēkabu

Kas tevi pamudināja pieteikties skolēnu domei?
Skolēnu domei es pieteicos, jo tajā darbojos arī pagājušajā mācību
gadā. Un man tā šķita lieliska iespēja, kā jautri, saturīgi un interesanti pavadīt pēdējo gadu Ērgļu vidusskolā. Vēlējos padarīt interesantāku dzīvi visiem Ērgļu vidusskolas skolēniem.
Kāpēc tu izvēlējies atkārtoti pieteikties darbībai skolēnu pašpārvaldē?
Savu artavu manā atkārtotā kandidēšanā skolēnu domē ieguldīja
Sintija Māliņa, Inese Šaudiņa. Sintija Māliņa man uzdeva tikai vienu jautājumu: „Vai tad bija tik traki?” Es apdomājos un tiešām sapratu, ka viegli jau nebija, bet tas nav arī nepaveicams darbs.
Kādas ir tavas sajūtas, esot skolēnu pašpārvaldes prezidentam?
Tas ir atbildīgs darbs, jo man ir dota iespēja ieraudzīt to, ko ikdienas
skolēns nespētu. Ir jāorganizē skolēnu domes darbs un jāpārrunā visi
jautājumi, jāatgādina veicamie darbi, jānodod ziņas arī skolas vecāku domei un jāuzklausa viņu viedokļi. Dažreiz esmu kā starpnieks
starp vecākiem un skolēniem.
Ko tu sagaidi no darba skolēnu domē?
Es domāju, ka darbs skolēnu domē būs interesants un piedzīvojumiem bagāts. Tas dos man pieredzi un norūdīs raksturā, izkops spēju sadarboties un rīkoties komandā un uzlabos attiecības ar citiem
skolasbiedriem. No jaunās skolēnu domes sagaidu vēlmi rīkoties,
darboties un iet uz katru pasākumu ar tādu pašu entuziasmu, ar kādu
es to daru.
Kādus pasākumus/akcijas tu vēlētos realizēt šajā mācību gadā?
Skolā noteikti rīkosim jau ierastos pasākumus, kā Popielas, karaokes, deju vakarus, bet vēl līdz ar jaunās labiekārtotās zāles izveidošanu mums ir iespēja veidot video vai filmu vakarus. Un šo ideju arī
īstenosim šajā mācību gadā.
Vai tu esi izvirzījis kādus mērķus, kurus velētos sasniegt, darbojoties skolēnu pašpārvaldē?
Noteikti ieinteresēt visus Ērgļu vidusskolas skolēnus un rosināt viņos darbošanās un radīšanas prieku, lai jau nākamajā skolēnu domē
aktīvi strādātu cilvēki ar jaunām, svaigām idejām. Izveidot interesantus un skatāmus pasākumus. Padarīt ikdienas dzīvi patīkamāku
un interesantāku visiem.

Kādu pasākumu/akciju tu vēlējies realizēt, organizējot skolas sabiedrisko dzīvi? Un vai plānotais izdevās?
Skolēnu domes prezidente biju 11. klasē, sanāk, ka tas bija pirms
3 gadiem. Kaut kā neatceros, kas būtu bijis tāds, ko ļoti gribējās.
Bet atceros to, ka vēlējos atkal skolas kalendāru, jo pirms tam dažus
gadus nebija. Bet par kalendāru un tā ideju atcerējos tikai februārī,
kad bija jau par vēlu. Vēl spilgti atceros, ka tas bija pirmais gads,
kad Veiksminieku balle jeb tagad Gada noslēguma pasākums tika
veidots ar dažādām atrakcijām un spēlēm klasēm, un tas vairs nebija
tik nopietns pasākums kā līdz tam.
Vai izdevās sasniegt savus mērķus, kad biji skolas prezidente?
Lai gan īsti savus mērķus neatceros, bet domāju, ka tos sasniedzu,
jo nav tādas sajūtas, ka nebūtu kaut ko izdarījusi, bet bija tāda jauka
un padarīta darba sajūta.
Ko tu iemācījies, darbojoties domē?
Iemācījos klausīties citos, kā prezidente arī vadīt sēdes un sadalīt pienākumus, un saprast, kas katram domniekam padodas un
cik daudz pienākumu var uzticēt. Iemācījos arī labāk komunicēt ar
skolas vadību, kas bija ļoti noderīgi.
Kāda veidojās apkārtējo attieksme pret tevi, kļūstot par skolēnu
domes prezidenti?
Atceros, ka bija klasesbiedri, kas šad un tad izteicās, ka tā taču

Sapnis par Romeo un Džuljetu

Pirms došanās uz IV Starptautisko radošuma festivālu cilvēkiem ar
psihiskās attīstības īpatnībām „Ariadnes pavediens” Maskavā, Krievijā, biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” dienas aprūpes centrs „Saulessvece” 8. novembrī viesojās Ērgļu vidusskolā un priecēja ar Teātra studijas
izrādi „Sapnis par Romeo un Džuljetu”.
Jau kopš 2014. gada nogales, kad plaši tika atzīmēta Šekspīra 450.
dzimšanas diena, aktieri sāka rūpīgi lasīt lugu, skatīties internetā pieejamās filmas, mūziklus un teātra izrādes, Ērgļu vidusskolas bijušās
sākumskolas skolotājas centra pedagoģes Mārītes Ostrovskas vadībā
zīmēt zīmējumus un veidot kolāžas par „Romeo un Džuljetas” tēmām.
Ar aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju atbalstu mācījās mūsu ausij
mazliet svešādos, dzejas valodā rakstītos Šekspīra tekstus.
Līdzās aktieriem uz skatuves bija arī izrādes režisore Kristīne Klētniece - Sika un pianists Māris Žagars, kas improvizēja atbilstoši izrādē
notiekošajam, radot patīkamu atmosfēru. Pirmo reizi studijas pastāvēšanas vēsturē izteikties ne tikai dzejas, bet arī kustību valodā aktieriem
bija palīdzējusi izcilā horeogrāfe un kustību režisore Tamāra Ēķe. Iestudētās kustības lieliski papildināja izrādi.
Paldies aktieriem un visai radošajai komandai par iedvesmojošo izrādi, kas atgādināja, ka pasaule mainās, bet ir vērtības, kas paliek nemainīgas - mīlestība, sapratne, atbalsts.
Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore
Endijas Dalbiņas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. novembris

nevar darīt vai teikt, kā es to saku, jo esmu skolas prezidente. Bet
tas vairāk bija joku līmenī. Un par to tikai pasmaidīju un lieki neuztraucos.
Vēl atmiņā ir tas, ka biju pati sev izvirzījusi mērķi, ka neko skolā
nedrīkstu kavēt, lai skolotājiem nerastos iespaids, ka domes dēļ tiek
kavētas mācības un ka domnieki nevar savienot mācības ar domes
darbiem.
Kā tavu dzīvi ietekmēja pienākumi domē?
Es esmu kļuvusi daudz drošāka un apzinīgāka, iemācījos plānot
savu laiku un dažādas jaunas lietas, kā arī sapratu, kas man padodas
un kas man nepadodas.
Vai tu turpini darboties studentu pašpārvaldē? Ko tieši tu dari?
12. klasē vairs nedarbojos skolēnu domē un nekad arī nebiju domājusi, ka augstskolā darbošos studentu pašpārvalde. Bet pirmkursnieku nometnē, kuru rīko fakultātes pašpārvaldes, sapazinos ar savas
fakultātes studentu aktīvistiem un likās pilnīgi pašsaprotami aiziet
uz pirmo sēdi. Un tā es arī turpināju iet uz sēdēm. Tā kā esmu kursa
vecākā, tas man bija arī jādara. Protams, tad man likās, ka tā es arī
iešu uz sēdēm un nedaudz tik iesaistīšos kā palīgs kādos projektos,
nemaz nedomāju par studentu parlamentu. Bet tad februārī manīju
iespēju pilnveidot sevi un iepazīt citus studentu parlamenta rīkotajā
trīsdienu seminārā. Tā es esmu iesaistījusies šajā darbā. Kā teica
viena studente, kas arī darbojas parlamentā, atliek tik iedot mazo
pirkstiņu studentu pašpārvaldei, kad nemanot tā būs paņēmusi visu
roku un brīvā laika vairs nebūs. Viss tā arī sanāca!
Kopš februāra emu RTU Studentu parlamenta aktīviste un apmeklēju Ārējo sakaru nodaļas sēdes, bet kopš maija esmu RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Studentu pašpārvaldes Studiju virziena vadītāja un apmeklēju RTU Studentu
parlamenta (SP) Studiju virziena nodaļas sēdes. Viss brīvais laiks,
kas paliek pāri pēc studijām, ir pašpārvaldei un parlamentam, kā arī
ir sanācis apmeklēt dažas darba grupas Latvijas Studentu apvienībā
(LSA).
Kā studentu parlamenta aktīviste palīdzu nodaļas vadītājai ar dažādiem darbiem, un kā fakultātes pašpārvaldes Studiju virziena vadītāja rīkoju pasākumus, kas vairāk saistīti ar studijām. Gan fakultātes
pašpārvalde, gan studentu parlaments ir lieliska vieta, kur satikt citus
RTU studentus un labi pavadīt laiku un dažreiz izpalīdzēt kādam.
Tā varu paplašināt savu paziņu loku, kā arī iesaistīties nelielos, bet
interesantos izbraucienos un arī dažādās citās aktivitātēs, kas ļauj
labāk iepazīt cilvēkus.
Kādi ir tavi ierosinājumi, secinājumi, pārdomas par darbu skolēnu
pašpārvaldē?
Skolēnu domei ierosinu doties uz semināriem, jo tie ir interesanti
un noderīgi gan sev, gan domei, kā arī veidot kontaktus ar citu skolu
skolēnu domēm.
Secinājums - ja nebūtu bijusi skolēnu dome, tad es noteikti nedarbotos universitātes pašpārvaldē un parlamentā un nezinātu tik daudz,
kas notiek universitātē, fakultātē un institūtā. Bet tur notiek ļoti interesantas lietas!
Lielākās pārdomas ir par to, ka tas nebija lieki izmantos laiks, bet tas
bija kā labs atspēriens tālākai dzīvei.
SKOLĒNU DOMEI NOVĒLU, LAI TIEK PIEPILDĪTAS VISAS
VĒLMES UN LAI PĒDĒJĀ VAKARĀ PIRMS PASĀKUMA NENĀK MIEGS UN VAR PASPĒT PAVEIKT MAZOS NEIZDARĪTOS DARBIŅUS!
Abus prezidentus intervēja Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
Foto no Beates Zlaugotnes personīgā arhīva

3. un 4. klases ekskursija uz Valmieru
3. novembrī Ērgļu vidusskolas 3.,4. klase devās ekskursijā
uz Valmieru.
Vispirms pilsētā apmeklējām Valmieras teātra izrādi “Bērns
vārdā Rainis”. Tajā spēlēja tikai divi aktieri. Galvenais varonis
bija rakstnieks Rainis, kad viņš vēl bija mazs. Gan dzejnieku,
gan pārējos tēlus šajā izrādē atveidoja akmeņi. Izrādē bija pieminēti arī vairāki dzejoļi, kuru autors ir Rainis. Bija ļoti interesenti redzēt, kāds bija rakstnieks, kad viņš vēl bija mazs. Mazliet smieklīgi bija vērot aktierus, kuri “spēlējās” ar akmeņiem.
Izrādes beigās mums katram iedeva savu “Raini” jeb akmeni.
Vēlāk mazliet pastaigājāmies, pārgājām pāri Gaujai un apskatījām karā kritušo kapus, kā arī aizgājām uz “Mīlestības mājiņu”.
Tad devāmies uz muzeju. Mēs sadalījāmies divās grupās. Pirmā grupa gāja uz Maizes muzeju. Tā pagrabā mums pastāstīja,
kā gatavo maizi, kādām sastāvdaļām jābūt, lai izceptu kukulīti.
Varējām arī paši padarboties. Mēs gatavojām miltus - saspiedām graudus ar dzirnakmeņiem, akmeni un tapu. Muzejā mūs
gaidīja arī pašcepta maize ar tēju. Pēc cienasta varējām doties
apskatīt lietas, pafotografēt un vēl izmēģināt gatavot miltus.
Mēs arī gājām fotografēties pie cūkas, telītes un vistām.
Pēc tam mēs mainījāmies. Otrā grupa gāja uz Maizes muzeju,
bet pirmā - uz Senās skolas muzeju. Mums pastāstīja, ka būs
trīs stundas: latviešu valoda, matemātika un glītrakstīšana. Visiem bija jāliek rokas aiz krēsliem. “Muzeja skolotājai” rokās
bija zars, ar kuru sist pa pirkstiem, ja viņu neklausīja. Mums
lika pirkstu galus uzlikt uz galda malas. Bija klusums. Visi bija
nobijušies.
Pirmā stunda bija latviešu valoda. Skolotāja uzsita ar zaru
pa galda malu, un noskanēja varens blīkšķis. Mums parādīja
senos latviešu burtus. Katram iedeva lapiņu, uz kuras bija uzrakstīti viens vai divi teikumi, tie bija jāizlasa. To tiešām bija
ļoti, ļoti grūti izdarīt. Tiem, kuri nesaprata, skolotāja palīdzēja. Taču, kā jau vecos laikos, tam, kas neklausīja, bija jātup ar
ceļgaliem uz zirņiem. Bija daži, kuriem tas bija jādara stundā
savas sliktās uzvedības dēļ, bet pārējie to drīkstēja izmēģināt
pēc visām stundām.
Tad sekoja matemātika. Tajā mums iemācīja tādus mērus kā
sprīdis, plauksta un pēda. Vienam no klases bija jāpasaka senajos mēros, cik ir no viena galda stūra līdz otram.
Mums uzdeva arī āķīgos jautājumus. Piemēram,
brauc elektriskais vilciens ar ātrumu 100 km
stundā. Pretī pūš vējš ar ātrumu 5 m sekundē. Uz

kuru pusi vējš pūtīs
dūmus? Atbildi domājiet paši!
Pēc tam bija glītrakstīšana. Mums ar tintes pildspalvām bija
jāraksta savs vārds
ar senajiem burtiem.
Bija diezgan grūti.
Jāuzmanās, lai tinte
neizķēpātos.
Nākamā pietura bija
Mucu muzejs “Nu
liela muiža!”. Mums
bija iespēja apskatīties, kā veido dažāda
lieluma mucas, kā tās
kopj, un vēl daudz ko
citu, saistītu ar mucām. Bija arī divas
nodarbes:
varējām
likt dēlīšus stīpiņā un
iegriezt dēlīšos “apaļumu”. Mums rādīja, kā tiek taisītas mucas un
ko ar viņām dara. Mucās tiek izveidots tāds mazs caurumiņš, kuru
aizbāž ar tapiņu. Mucinieks teica, ka vienmēr, kad mucu liek pagrabā, lai tā izžūtu, ir vajadzīgs, lai caurumiņu atstāj vaļā un uz leju.
Mums arī stāstīja vienu atgadījumu, kad mucinieks atstājis mucu ar
caurumu augšpusē pagrabā. Pēc kāda laika mucu nopirkuši, lai ielietu alu. Aizbraukuši pēc tā, ielējuši to pašu alu, ko parasti, bet garšo
savādāk. Nu braukuši pie mucinieka. Mucinieks saka - nu, protams,
būs savādāka garša, ja ņems citu alu. Bet pircējs teicis - nē, alus tāds
pats, bet garšo savādāk nekā citus gadus. Nu labi, mucinieks taisa
mucu vaļā, skatās iekšā - tur mazi peļu skeletiņi. Lūk, kāpēc nevajag
mucu likt ar caurumu uz augšu.
Mums visiem ļoti patika šī ekskursija. Paldies skolotājām Sandrai
un Ievai par interesanto maršrutu!
Alīna Muša, 4. klases skolniece
Ievas Rotas foto

5

Skolu literārā avīze 			
“Skolas Ziņu” turpinājums.

Pārdomas pēc Helovīna
“svētkiem”
Es uzskatu, ka Helovīni nebūtu jāsvin ar saldumu diedelēšanu no svešiem cilvēkiem. Tas ir ļoti pārspīlēti un nepareizi,
ka „izjoko”, metot pārtikas produktus pret sienām, jo, ja jau
cilvēki var atļauties speciāli nopirkt olas vai miltus, lai tos pēc
tam mestu svešu cilvēku īpašumos, tad kāpēc par šo naudu paši
nevar nopirkt saldumus?
Daudzviet ārzemēs, piemēram, Anglijā un Vācijā, Helovīnos
rīko tematisko ballīti. Izrotā istabu atbilstoši šiem svētkiem,
saģērbjas maskās un/ vai skatās šausmu filmas un pavada laiku
šādās noskaņās kopā ar draugiem. Daudzi, manuprāt, ir pārpratuši šo svētku jēgu un nozīmi.
Gunita Rasa, 9. klases skolniece
Helovīns ir visu svēto dienas priekšvakars. Šajā vakarā galvenokārt bērni pārģērbjas maskās (raganas, mošķi, spoki utt.).
Bērni staigā pa mājām, prasot saldumus. Helovīnos arī grebj
galveno Helovīnu simbolu - ķirbi, lai aizbiedētu ļaunos garus.
Es šiem svētkiem neredzu jēgu, manuprāt, tas ir bezjēdzīgi.
Tas nav normāli - iet uz svešām mājām un dīkt, ubagot saldumus. To jau vairs nevar nosaukt par svētku svinēšanu.
Katrīna Dudko, 9. klases skolniece
Es Helovīnus uzskatu par ubagošanas, diedelēšanas un sirošanas svētkiem. Un klāt nāk arī huligānisms. Vai esam aizdomājušies, ka ne visi vēlas svinēt šādus „Bērnu svētkus”? Šī
gada 31. oktobris ir piemērs bērnu visatļautībai. Tiek sabojāti
privātīpašumi, apbērtas ar pārtikas produktiem dzīvokļu durvis, piemēslotas kāpņu telpas. Ar olām apmētāti ēku logi, mašīnas.
Vecāki! Vai esat padomājuši par to, ko dara jūsu bērns vēlā
vakarā? Vai bērni vispār zina, kā vajadzētu arī šiem svētkiem
gatavoties. Vai tiešām galvenais ir tikai diedelēt saldumus?
Mani satrauc tas, ka pat mazāko klašu skolēni iziet ielās un, kā
viņi paši raksta: “Eju pa podjezdiem un klauvēju pie durvīm,
un prasu konfektes.” Kur ir palikuši mūsu noteikumi par drošību, sabiedrisko kārtību, kurus zina gan skolēni, gan vecāki?
Vēlos atgādināt, ka Ērgļu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu 16.2. punktā ir noteikts, ka 1.-4. klases skolēni līdz
plkst. 21.00 un 5.-9. klases skolēni līdz plkst. 22.00 bez vecāku
uzraudzības drīkst uzturēties ārpus mājas, vēlāk tikai kopā ar
vecākiem.
Sandra Konovalova, sociālā pedagoģe

„Skolas Draugs”
atkal ir klāt!

Šogad Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā rosīgi darbojas jauno
žurnālistu klubiņa dalībnieces, 4. un 5. klašu meitenes:Vendija
Kažemaka, Aivija Putniņa, Anda Andriksone, Santa Valaine,
Kristīne Anna Prauliņa, Samanta Kubiliņa. Ceturtdienas rītos
mēs tiekamies klubiņā un pārrunājam nedēļas laikā paveikto.
Darāmā ir daudz!
Ir iznākuši skolas avīzītes divi numuri. Avīze „Skolas Draugs”
ir saglabājusi iepriekšējo gadu nosaukumu. Tad to izdeva skolēni, kuri ir mūsu skolas absolventi. Septembra un oktobra izdevumu galvenā redaktore bija Vendija. Paldies Vendijai par darbu!
Un tas vēl nav viss! Vendija ir uzrakstījusi lugu bērniem „Salaveča nedienas”. Lomas jau sadalītas, notiek mēģinājumi, un
meitenes gaida lugas pirmizrādi skolas eglītes vakarā.
Vienā no klubiņa nodarbībām palūdzu meitenēm uzrakstīt savas domas par skolas dzīvi. Ielūkosimies bērnu pārdomās!
Vendija atzīst, ka ir labi, ka pie mums darbojas žurnālistu pulciņš un varam izdot savu avīzīti. Viņai patīk izdomāt un rakstīt
rakstiņus. Būtu labi sarīkot konkursu „Zelta talanti”, kur katrs
rāda savas prasmes. Santai arī patīk darboties žurnālistu pulciņā un pārrunāt par skolas dzīvi. Santa labprāt piedalītos “Zelta
talantu” konkursā. Aivija ierosina skolā rīkot kādu labdarības
pasākumu, radošus konkursus. Katru mēnesi jābūt kādam interesantam pasākumam. Bērni lai iesaistās labajos darbos, piemēram, sakopj apkārtni. Andai ļoti patiktu, ja mūsu skolā mācītos
vairāk bērnu un viņi būtu aktīvāki. Skolas avīzītē varētu publicēt
kādu ludziņu. Samanta vēlētos, lai skolā ikviens kļūtu labāks,
lai bērni neapsaukā cits citu un nekaujas. Kristīne priecātos, ja
avīzītei būtu labāks papīrs. Varētu būt kāds jautrs pasākums, piemēram, masku balle. Lai ātrāk tiktu atjaunots spēļu laukums!
Es novēlu mūsu žurnālistēm izdomas bagātu rosību klubiņā. Lai
neapsīkst radošais gars un vēlme aktīvi darboties!
Elita Leiboma, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
skolotāja, jauno žurnālistu klubiņa vadītāja
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Čaks

Ievērojamais latviešu dzejnieks un rakstnieks Aleksandrs Čaks 27. oktobrī svinētu
savu 115. dzimšanas dienu. Godinot šī autora literāro mantojumu, Ērgļu vidusskolas
11. un 12. klases skolēni izrādīja cieņu dzejai. Viņi turpināja iesāktās A.Čaka dzejas
rindas dzejolī “Jaunkundze un sunītis”.
Novērtē jauno autoru spējas!
Vecrīgas šķērsielās šaurās lūkojos visapkārt
Un satiku jauku jaunkundzi.
Tai kājās bija kurpītes melnas kā nakts,
Lūpas tik sārtas kā aprautas vējā.
Tā steidzās prom…
Un nervozi raustīja līdzi sev sunīti.
Tā steidzās prom atkal,
Jo tuvojās negaiss baiss,
Un man ar bij’ jādodas uz māju pusi.
		
Beāte, 12. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās,
Kur tumšas ēnas šaudās,
Es satiku jaunkundzi ar sunīti,
Kas izskatījās tīri glīts.
Tai kājās bija kurpītes, spīdīgas un košas.
Tā steidzās un nervozi raustīja savu sunīti,
Kas man likās diezgan neglīti.
Tuvojās negaiss ar jukām un klaigām….
Tad viss pazuda kā ilūzija mana.
		
Jānis, 12. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās
Parasti staigāju es viens,
Bet šoreiz satiku jaunkundzi ar sunīti,
Kam kājās bij’ kurpītes bez zoles,
Un galva tik krāsaina kā rudens.
Tā steidzās uz vilcienu,
Kas no perona aties tūlīt,
Nervozi raustot līdzi sev sunīti.
Tā steidzās, steidzās, līdz paklupa un krita.
Tuvojās negaiss, un jaunkundze sāka asaras liet.
		
Artis, 12. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās
Es satiku jaunkundzi Audi 80-tajā.
Tai kājās bija kurpītes,
Kas neslīd nost no pedāļiem,
Un lūpas savilktas plašā smaidā.
Tā steidzās un slidina līkumos,
Nervozi raustot sunīti pa salonu.
Tā steidzās, jo ziema nav gara.
Reiz tuvosies negaiss, ko viņa tā gaida.
		
Jēkabs, 12. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās
Lielā cilvēku drūzmā
Es satiku jaunkundzi
Koši sarkanā mētelī.
Tai kājās bija baltas kurpītes,
Un acīs mirdzēja laimē.
Tā steidzās uz mājām tik ātri,
Ka nervozi raustīja līdzi sev sunīti Riksi.
Tā steidzās, cik vien ātri varēja.
Tuvojās negaiss, un jaunkundze ar sunīti laikā
nonāca mājās!
		
Alise, 11. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās
Staigāja reiz jaunkundzes,
Es satiku tik vienu,
Kam kājās bija kurpītes sārtas
Un acis bija saraudātas.
Tā steidzās pāri bulvārim
Un nervozi raustīja līdzi sev sunīti.
Tā steidzās pāri bulvārim,
Jo tuvojās negaiss ar zibens staru bultām.
		
Niks, 12. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās,
Kad veikali vērti tiek ciet,
Es satiku jaunkundzi,
Kas grasījās pāri ielai pie “sarkanā” iet.

Tai kājās bija kurpītes
No sarkanas pūķa ādas veidotas,
Un acis tai spožākas par dimanta kaklarotu.
Tā steidzās uz Rimčiku pēc kā ēdama
Un nervozi raustīja līdzi sev sunīti,
Kurš tai netika līdz,
Jo bija spiests uz vēdera šļūkt.
Tā steidzās pa šaurajām ielām zibens ātrumā.
Tuvojās negaiss…
Un viņa nozuda nakts melnumā.
		
Rimants, 11. kl.
Vecrīgas šķērsielās šaurās
Ir drūzma kā Amsterdamas sirdī.
Es satiku jaunkundzi, veiklu un izmanīgu.
Tai kājās bij’ kurpītes - mazas, smalkas - kā pati kundzīte,
Bet acis līksmoja laternu spožumā.
Tā steidzās, ak, pati nezinot kurp…
Un nervozi raustīja līdzi sev sunīti,
Lai drūzmā to nesamin kāds kungs.
Tā steidzās, kurp deguns rāda,
Jo tuvojās negaiss, tik gaidīts un vilinošs.
		
Sabīne, 11. kl.
SKOLĒNU ORIĢINĀLDZEJOĻI
Es iekāpu pilsētas drūzmā
Un sajaucos ar pilsētas ritmu.
Es ieskrēju cilvēku pūlī,
Un pazaudēju savu ritmu.
Es sekoju cilvēku soļiem
Un apmaldījos pilsētas ielās.
Es apstājos ielas malā
Un ātri steidzos no pilsētas ārā.
		
Monika, 11. kl.
Nekas jau nemainās Bērnus joprojām ik rītu
Pavada skumjais trotuāra skatiens,
Ceļā steidzīgie autovadītāji
Un bērnu nerimstošās klaigas.
Zelta rudens.
Bet, paceļot zodu augstāk,
Samanta Ērgle,
Paveras skatienam tas,
Sausnējas pamatskolas 6. kl.
Kas acīm tīkamāks.
Tā ir daba, kas grezno šo vietu,
Un cilvēki, kas laipni ielās sveicina pretimnācēju.
Pat iespējamais lietus mākoņainajās debesīs
Solīt spēj platāku smaidu.
		
Laura, 12. kl.
Slīd migla pāri Ērgļu klusajām un drūmajām ielām.
Jau tālumā manu, kā caur miglas vāliem
Divas spožas acis kā Ērgļu pulkstenis,
Lēnā solī pa parciņu cilpo
Mūsu rudā draudzene - lapsa.
Tā piesardzīgi šķērso ceļu,
Lai dotos mežmalā ko gardu atrast.
Tuvojas pusnakts, un Ērgļu centrā parādās
Labā noskaņojumā skolas autobusā sasēdušies jaunieši,
Kas Ērgļus līdz rīta gaismai atdzīvināt grib.
		
Ivita, 11. kl.
Karietes ezers
Es nezinu, kad un kur
Ir radusies teika par Tevi.
Nezinu, kāds burvis bur?
Bet Tavu sirdi kāds purvājā tur.
Ar sidrabu pilns Tavs augums,
Ko saulē saskatīt var.
Un mēness gaismā atmirdzēts skaistums,
Kas ikkatra dvēseli skar.
Tava teika ikvienam zināma ir,
Bet taku pie Tevis tik retais min,
Taču, kas to reiz atradis ir,
Tas purvā mītošo sirdi vēl tagad zin.
		
Lāsma, 12. kl.
Viņa
Staigāja vientulīga VIŅA,
Daudz domu un rūpju tai.
Tā domāja par draudzību
Un krāšņu nākotni plānoja.
Dižens sapnis bija VIŅAI Par vietu, kas nav uz zemes,
Par vietu ar ielām un laukiem,
Par vietu bez ļaudīm,
Par vietu, kur nav VIŅAS.
Staigāja domīga VIŅA
Un sapņoja par savu karaļvalsti.
Un, nonākot šajā vietā,
Viņas visa dzīve par fantāziju kļuva.
Šī vieta ar un bez VIŅAS,
Ar ļaudīm, kas apkārt tai mīt,
Par dzīvu vietu tapa ar VIŅU.
		
Jēkabs, 12. kl.
Karš reiz Ērgļiem pāri gājis,
Pāri palika vien plati grāvji.
***
Kas to zināt spēja,
Kādi būs tie lielie kara plāni?
Tad no gruvešiem mēs Ērgļus cēlām,
Apjozām ar lielām ēkām,
Steidzām visu paveikt.
Beidzās ar šie ziedu laiki.
Darbs un nauda bija,
Bet pašam savas aramzemes gan nebija.
Bet bija ticība, ka BŪS!
Un IR jau ar!
Tik jāprot gudri saimniekot!
MAN! TEV! MUMS!
		
Niks, 11. kl.

Raibo lapu virpulis.
Alens Kārlis Kārkliņš,
Sausnējas pamatskolas 9. kl.

Raibo lapu virpulis.
Līga Vestfāle,
Sausnējas pamatskolas 9. kl.

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
Skolu
literārā
avīzeavīze
2016. gada
Skolu
literārā
2015.novembris
gada oktobris

PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

Draugi no policijas

21. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” apciemoja
draugi no policijas - Vidzemes reģionālās pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore Iveta Vāvere, Valsts policijas koledžas kadete Evija Ķepse un Vidzemes reģionālās pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors Andris
Milnis. Bērni klausījās ļoti uzmanīgi, ko drīkst, ko nedrīkst darīt,
kāpēc, kādas sekas var būt mūsu rīcībai. Ļoti nopietni atbildēja uz
jautājumiem, papildināja policistus ar savu pieredzi, atklāti izstāstīja
par savām blēņām un nedarbiem. Manuprāt, katram bērnam palika
atmiņā kāds policista ieteikums un pamudinājums.
Bērni, protams, vēlējās apskatīt un izpētīt arī policijas mašīnu, ko
laipni piedāvāja Andris Milnis. Visi gribētāji iesēdās mašīnā, mums
ieslēdza signālu un gaismiņas.
Paldies draugiem no policijas, kas atkārtoja drošības noteikumus
bērnudārzā, uz ielas un arī mājās!

Mārtiņi

10. novembrī arī pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” pieskandināja raibi, skaļi mārtiņbērni. Lielākā grupiņa, saģērbušies dažādās
maskās, kopā ar mūzikas skolotāju Evitu Šreiberi devās ciemos pie
mazākajiem bērniem. Arī mājinieki bija saģērbušies maskās.
Ieskandinājām Mārtiņdienu ar latviešu tautas dziesmām un rotaļām, piemēram, ar rotaļu “Lāča dīdīšana”, jo uzskatīja, ka pēc Mārtiņiem lācis aiziet gulēt ziemas miegu. Minējām arī mīklas un vērojām
laikapstākļus. Pēc latviešu tautas ticējumiem secinājām, ka būs gara
ziema un vēls pavasaris.
Senie latvieši ticēja, ka mārtiņbērni katrā mājā ienes svētību.
Līksmu ķekatošanu līdz pat Meteņiem!
Evitas Lielupes,
pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

Sausnējas pensionāri atpūšas

Svētku priekšvakarā
Latvieši Mārtiņa dienu uzskata kā rudens beigu un ziemas
sākuma dienu. Šogad Mārtiņi tinušies baltā sniega segā.
Bieži vien pēc šīs dienas laika pareģo laiku Ziemassvētkos,
Lieldienās, Vasarsvētkos, nākamo ražu dārzos. Ir ticējumi,
ko šajā dienā darām un ko nedrīkst darīt.
Pie Ērgļu sociālās aprūpes centra iemītniekiem svētku gaidīšanas laikā ieradās Priekuļu tehnikuma audzēkņi ar mācību vietu Ērgļos. Koncertā ar dziesmām, dzeju un mūziku
atcerējāmies veļu laiku, gaidāmo Mārtiņdienu, Lāčplēša
dienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kā arī
apsveicām 9. novembra jubilārus. Paldies audzēkņiem un
audzinātājai Inesei! Tāpat sakām paldies saieta nama sporta deju dejotājiem, ansambļa “Ķipari” dziedātājiem un vadītājām Sandrai un Ievai par atsaucību. Mēs priecājamies
par visiem labajiem ļaudīm, kas mūs atceras, apmeklē un
ikdienu dara gaišāku un priecīgāku.
Tuvojas Ziemassvētki. Svētku tradīcijas ir daudz un dažādas, bet viena tradīcija ir iet ķekatās, un mēs, iemītnieki, labprāt gaidītu un uzņemtu
ķekatniekus, gaidītu rūķi ar saviem palīgiem. Ja ir šāda vēlme, lūdzu atsaukties, zvanot uz sociālās aprūpes centru.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ievas Dūdumas foto

Rudens veltes Jumurdā

Jumurdas pagasta iedzīvotāji savā būtībā ir zemes cilvēki, jo
katru pavasari zemes mātes siltajās rokās tiek sēts, dēstīts, lolots. Tā
arī 2016. gada pavasarī norisinājās spraigais sējas laiks, tveicīgajā
vasarā notika ravēšana, dāsnajā rudenī vākta bagātīga raža. Visam
pamatā darbs, uzņēmība, gandarījums par paveikto. Arī šajā gadā
dārzos saauga bagātīgas ražas. Tad nu varējām turpināt mūsu Initas
Lapsas iesākto un piecus gadus organizēto Miķeļdienas labdarības
izstādi Jumurdas saieta ēkā. Šogad pagasta iedzīvotājus dalīties ar
rudens veltēm aicināja bibliotēkas vadītāja Velga Birkenšteine. Uz
aicinājumu atsaucās 19 ģimenes. Arī šoreiz dāsnās ražas maisi, spaiņi, burkas nonāca Ērgļu novada sociālās aprūpes centros - Ērgļos un
Sausnējas ,,Kastaņās”. Novada sociālās aprūpes centra darbinieki
Ināras Tirzmalietes vadībā atbrauca pēc ražas veltēm ar savu lielās
celtspējas busiņu, jo jumurdiešu dāsnums bija gruntīgi svarīgs. Savā
priekā par izaudzēto šogad dalījās: Vēsma Saliņa, Velga Birkenšteine, Māra Dreimane, Ērika Purviņa, Viesturs Putniņš, Smeiļu ģimene, Baiba Feodorova, Andra Salnīte, Maija Vilnīte, Maruta Vītoliņa,
Aivars Vītoliņš, Lucija Lībiete, Vija Dreimene, Lapsu ģimene, Stella
Rutka, Ināra Lazdiņa, Vizbulīte Dreimane, Santa Lasmane - Radzvilaviča, Agita Opincāne. Paldies par prasmi uzņemties atbildību, par
prasmi būt zemes cilvēkiem, par prasmi būt dāsniem! Lai ziemas
baltums mūs sasilda, spēcina nākamajam pavasarim un sējai! Līdz
ar veltēm no dārziem 30. septembrī uz Ērgļu novada sociālās aprūpes centru ar skanīgu koncertu devās Jumurdas pagasta vokālais
ansamblis “Ievziedi”. Ansambļa meitenes centra ļaudis sagaidīja ar
draudzīgiem smaidiem, siltām uzslavām, dāsniem aplausiem. Savu-

Atpūtas pēcpusdiena
23. oktobrī Sausnējas pagasta pensionāri tikās gadskārtējā atpūtas
pēcpusdienā „Līdumos”. Priecēja dekorētā saieta zāle, gaumīgi
klātie galdi. Ievaddaļā - kultūras darba organizatores Ineses Leibomas skandētās dzejas vārsmas un pagasta pārvaldes vadītājas
Elitas Ūdres apsveikuma vārdi. Nelielu ieskatu pensionāru padomes paveiktajā sniedza padomes priekšsēdētājs Jānis Solovjovs.
Sveicienus no kaimiņpagasta pensionāriem atnesa Terēza Kārkla.
Muzikālo priekšnesumu sniedza „Aizezeres muzikanti”. Repertuārā pazīstamas, iemīlētas dziesmas. Gan dejojām, gan dziedājām.
Nemanot bija pienākusi pievakare, kad jāšķiras.
Liels, liels paldies pasākuma organizētājiem, galdu klājējiem,
paldies Sausnējas pagsta pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, paldies daudzu pasākumu sponsorei Ilgai Zvirgzdiņai! Lai visiem laba
veselība un dzīvesprieks! Uz tikšanos!
Jānis Solovjovs,
Sausnējas pagasta pensionāru padomes priekšsēdētājs

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. novembris

kārt 24. oktobrī Jumurdas pagasta pārvaldē ciemiņi - SAC “Kastaņas” sociālā darbiniece Evita Vaska ar savu atbalsta grupu no “Kastaņām”. “Kastaņu” ļaudis veidojuši košu rudens krāsu glezniņas.
Silti, gaiši darbiņi. Mīļš paldies par rudens veltēm 19 jumurdiešu
ģimenēm! Patiesi sirsnīgi, uzmanīgi draudzības apliecinājumi.
Dāsnas sirdis un draudzība ir zelta vērta!
Agitas Opincānes,
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājas, teksts un foto

2. senču spēka dziesmu vakarā

3. novembrī Ērgļu saieta namā pulksten 18.00 notika Spēka
dziesmu vakars jeb sadziedāšanās latviešu tautasdziesmās.
Šajā vakarā īpašu gaisotni radīja tas, ka dziedātās dziesmas
tika veltītas veļu godināšanai. Sekojot Pētera Štefāna izveidotajai tradīcijai, jau otro reizi kopā skan Signes, Montas Masaļsku,
Vinetas Dāves, Initas Lapsas, Andra Džiguna un sanākušo ļaužu
balsis latviešu tautasdziesmās. Pasākums ir atvērts ikvienam interesentam. Uz vietas pieejami ir dziesmu vārdi līdzi dziedāšanai,
kas nav obligāta, bet vēlama. Repertuārā ir gan zināmas, gan mazāk pazīstamas latviešu tautasdziesmas, kā arī dziesmas, kuru noskaņa un gaišums rada tautasdziesmai līdzvērtīgu stāstu. Paldies
Pēterim par iedvesmas radīšanu, lai pirmdienas vakaros sanāktu
kopā folkloras dziesmu zinātāji un ar īpašām sajūtām piepildītu
telpu un sirdis!
Sandra Avotiņa, speciāliste kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto

Ekskursija

Bija skaists septembra rīts. Pulkstenis rādīja septiņi no rīta, un
Sausnējas pagasta pensionāri pulcējās ekskursijai. Sanāca visi, kas
bija pieteikušies braucienam.
Svarīga diena, nedrīkstēja nokavēt ne minūti, jo bija organizēta
ekskursija uz Rīgu. Pensionāru padome kopā ar pagasta pārvaldi bija
ieplānojusi šādu maršrutu:
Mežaparkā pastaiga pa Zooloģisko dārzu.
Brīvības gatvē 61 - „Stūra māja”.
Imantā - LU botāniskais dārzs.
Ķegumā - Krusta kalns.
Par to, lai viss noritētu gludi un laikā, gādāja ekskursijas koordinatore Valija Lele.
Dažos vārdos par katru apskatīto objektu. Zooloģiskā dārza apmeklējums rudenī nav tas vēlamākais, tāpēc daudzi zvēri nebija
apskatāmi.
„Stūra mājā” iespaids ļoti nomācošs, bet tā māja būtu jāredz katram
Latvijas pilsonim. Izrādījās, ka divām ekskursijas dalībniecēm 1941.
gadā tuvinieki bija nokļuvuši „Stūra mājā” un tālāku ziņu par viņu
likteni nav. Darbinieks, kas vadīja ekskursiju, šinī jomā viņām solīja
palīdzēt.
Nākamais pieturas punkts - botāniskais dārzs. Uznākušais lietus
nedaudz traucēja, bet krāšņos ziedu stādījumus, kokus, krūmus un
augus apskatījām, klausoties ļoti jaukas gides stāstījumu. Vēlāk eksotisku augu apskate oranžērijā.
Rudens vakaram tumstot, iebraucām Ķegumā. Mūsu ekskursijas
pēdējais plānotais apskates objekts - Krusta kalns. Redzams, ka šeit
pabijis milzums cilvēku, par ko liecina daudzie un dažādie krusti un
krustiņi, kas šeit atstāti.
Pensionāriem ekskursija ļoti, ļoti patika. Mājupceļā jau spriedām
par nākamā gada brauciena maršrutu.
Paldies pašvaldībai par materiālo atbalstu! Paldies visiem, kuri piedalījās interesantā maršruta izstrādāšanā!

Sociālās aprūpes centra ,,Kastaņas” glezniņu veidotājas ar
saviem darbiem Jumurdā.

Atklāj Ērgļu novadu no jauna!
Tūrisma attīstības valsts aģentūras vietējās tūrisma veicināšanas
kampaņa “Atklāj Latviju no jauna!” iedvesmoja mani ar līdzīgu
saukli un domu atklāt no jauna visupirms jau sev un, domājams,
arī kādam no jums, kaut ko jaunu, iespējams, nekad nezinātu vai
piemirstu, bet skaistu un lepošanās vērtu par mūsu novadu.
SĪĻU BADAKMENS
1989. gada “Lauku Avīzē” Juris Urtāns publicē šādu teiku:
„Jumurdas-Cirstu robežās atrodas liels, milzīgam vīram līdzīgs
akmens, tikai galvas viņam nav. Šo akmeni sauc par Bada akmeni. Tai laikā, kad akmeņi runājuši, šis lielījies, ka apgāzīšot
visas mājas, tāpēc ļaudis lūguši karavīrus, lai palīdzot. Kareivji
tad arī nocirtuši akmenim galvu, kas atronas vēl tagad turpat līdzās akmenim, kuram vienos sānos sarkana svītra no iztecējušām
asinīm.” Šī teika esot publicēta daudzas reizes, citas teikas par šo
akmeni ir ar līdzīgu galveno domu: akmens draudi par māju sagraušanu un bada atnešanu. Tāpēc liels milzis vai zaldāti pēc ļaužu lūguma ļaunajam akmenim nocērt galvu. Juris Urtāns uzskata,
ka blakus augstajam dižakmenim gulošais akmens bluķis senatnē,
iespējams, bijis uzstādīts virs lielā akmeņa kā sēne, kā galva. Ja
virs 2,5 m augstā Badakmeņa novieto plakano ieapaļo akmeni, teikā
piesaukto “Akmens galvu”, šāda akmeņa augstums sasniedz jau 3,5
metrus. Veci ļaudis stāsta, ka Zviedru laikā zem “galvas” aprakta
kāda naudas lāde. Naudas lādes meklētāji ir krietni pastrādājuši,
rakdami zem abiem akmeņiem, taču lielā akmens apakšu nav sasnieguši.
“Viesaku” briežu dārzā atrodošais akmens ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Tas ir 2,5 m augsts stabveida akmens, kura
pamatnes laukums ir 2,3 x 1,3 m. Akmens raupjgraudains, tajā ir
vairākas dziļas plaisas un iedobumi. Starp dēdējuma plaisām neapšaubāmi var saskatīt krusta zīmes iekalumu, ko agrākie pētnieki nav
pamanījuši. Gar vienu šķautni pakāpieni, kas ļauj uzkāpt uz akmens.

Akmens virspusē vairāki dabīgi veidojušies neregulāri dobumi. Badakmens ZA pakājē atrodas 0,5 m augsts 2,3 x 1,3 m liels ieapaļas
formas akmens. Iespējams, Badakmeni varētu pieskaitīt Eiropas megalītu kultūrai. Pagaidām gan tautas teikās runātais vēl nav arheoloģiski apliecināts.
Akmens apskatei nav pieejams, tas atrodas privātā un ierobežotā teritorijā - briežu dārzā “Viesakas”. Taču interneta resursos atrodamas
vairākas un dažādas fotogrāfijas ar šo akmeni, tāpēc interesentiem to
apskatīt ir iespējams šādā veidā.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna, Lelde Gangnuse-Bērziņa
Guntas Cunskas foto
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Pasākumu afiša
16. novembrī plkst.18.00 saieta zālē „Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgs pasākums
„Latvija, tu biji, esi un būsi”
Piedalās Sausnējas pagasta pašdarbnieki

***

17. novembrī visas darba dienas garumā Latvijas
dzimšanas dienas kliņģeris un liepziedu tēja jūs gaidīs
Jumurdas pagasta Saieta ēkā.

***

17. novembrī plkst. 19.30 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 98. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums
Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu muzikāls uzvedums
„ ES TEVI ATRADĪŠU”
Svētku balli spēlē grupa “Baltie lāči”

***

19. novembrī plkst. 17.00 un 19.00 Ērgļu saieta namā
latviešu režisora Viestura Kairiša jaunā mākslas filma
“Melānijas hronika”
Stāsts par Sibīrijas izsūtījumu pārdzīvojušas latviešu sievietes, rakstnieces Melānijas Vanagas pieredzēto. Filma ir
patiess vēstījums par cilvēcības brīnumu, gara plašumu un
ciešanu pilnajiem likteņiem Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts par latviešu sievietēm, kurām bija jācieš,
jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvijā.
Lomās: Sabine Timoteo, Edvīns Mekšs, Ivars Krasts, Guna
Zariņa, Maija Doveika, Baiba Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Evija Rudzīte
Filmas garums: 2h
Vecuma ierobežojumus 12+
Biļetes cena – 2,00 EUR

***

3. decembrī „Brakos” un Ērgļu saieta namā
R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa
noslēguma pasākums
9.00 - Ciemošanās muzejā
11.15 - Piemiņas brīdis R. Blaumaņa kapos
12.00 - Konkursantu apbalvošana un grāmatas „„Brakos”
ir varen jauki” atvēršanas svētki. Pasākumu vada Latvijas
Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska.

***

Līdz 6. decembrim Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē
(pārvaldes darba laikā) ir iespēja aplūkot Tautas
lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audēju un
rokdarbnieču darbus, kuri apkopoti izstādē
„Man bij` skaisti dzīpariņi…”

***

APSVEIKUMS

APSVEIcam

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

VALĒRIJU AĻEKSEJEVU un
DAILI AUZIŅU ar meitas
ENIJAS AUZIŅAS piedzimšanu!

Taiga Sirmā
Līga Kartenberga
Marija Ļistkova
Ernests Āders
Marija Balaša
Jānis Kāposts
Austra Skara
Gaida Spaile
Adeļa Seikstule
Zelma Balode
Janīna Romanovska

Pensionāru biedrība
informē:
1. Lūdzam atsaukties visas Ērgļu novada rokdarbnieces un
ar saviem darbiem piedalīties izstādē Ērgļu saieta namā no
12. līdz 18. decembrim. Pēc izstādes iepatikušos darbiņus
varēs arī iegādāties kā mīļu dāvanu savējiem Ziemassvētkos
vai jubilejās.
Darbi jāiesniedz Ērgļu saieta namā līdz 10. decembrim Terēzijai Kaimiņai.
2. Dzīvē svētku ar labu, gaišu un sirsnīgu noskaņu nekad
nevar būt par daudz. Katra satikšanās dod jaunus iespaidus
un padara dzīvi bagātāku. Tāpēc šogad atkal būs novada senioriem kopā sanākšana Ziemassvētku noskaņās: ar koncertu,
satikšanos, cienastu un 2. pusgada jubilāru sveikšanu. Pasākuma laiks 2016. gada 27. decembris plkst.12.00, vieta - Ērgļu
saieta nams. Ļoti gaidīsim visus kuplā pulkā.
Vēlams pieteikties Ērgļu saieta namā pie Terēzijas Kaimiņas,
arī pa tel. - 26322426, vai pie Līvijas Grozas - tel. 28308946
3. Darbošanās ar vingrošanas rīkiem un trenažieriem saieta
nama pagrabiņā (ieeja no sētas puses) jau rit pilnā sparā. Visi,
kas vēlas, var pieteikties pie Līvijas Grozas, tel. - 28308946.

16. decembrī plkst.16:00 ķekatu gājiens un
Ziemassvētku egles iedegšana pie Sausnējas pagasta
pārvaldes ēkas

***

16. decembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
„Meža balle”- Ziemassvētku sarīkojums
Centrālvidzemes virsmežniecības darbiniekiem.
Piedalās Ērgļu amatiermākslas kolektīvi.

***

18. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mūzikas un mākslas skolas
Ziemassvētku ieskaņas koncerts

***

20. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums

***

23. decembrī plkst. 19.00 Jumurdas pagasta
Saieta ēkas zālē
svētku pasākums ,,Zem baltām debesīm…”

***

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē grupa “Zemeņu iela” (no Cēsīm).
Biļetes cena - 5,00 EUR

***

26. decembrī plkst.15:00
Sausnējas saieta zālē “Līdumos”
Salatēvs aicina uz svētku eglītes pasākumu pagasta
bērnus (kuri neapmeklē bērnudārzu), kā arī invalīdus no
bērnības un pagasta vientuļos pensionārus.
Kopā ar Salatēvu dziedāsim dziesmas, iesim rotaļās,
piedalīsimies atrakcijās un minēsim mīklas.
Sīkāka informācija pa telefonu – 26191640, Inese.

***

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums Ērgļu novada pensionāriem
Pasākuma ietvaros - otrā pusgada jubilāru sumināšana

***

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku eglītes sarīkojums Ērgļu novada
pirmsskolas vecuma bērniem.

Deju kolektīvam „Varbūt” - 15 gadi

29. oktobrī gadskārtējā pasākumā „RUDENS LAPKRITĪ” pie
mums viesojās dejotājas no Cēsīm, Raunas, Jaunjelgavas, Madonas, Cesvaines, Priekuļiem, Inešiem, Bebrenes, Stalbes, lai kopīgi atzīmētu mūsu kolektīva „nodejotos” 15 gadus.
Ar apgūtajām 18 Eiropas dejām, iemācīto 41 mūsu deju skolotājas Antras Grinbergas horeogrāfijas deju esam dejojušas 38
vietās Latvijā, 174 uzstāšanās reizēs ar 440 nodejotām dejām.
Esam gājienā soļojušas pa Jomas ielu Jūrmalā un dejojušas pat
uz Dzintaru skatuves, piedalījušās Sabiles Vīna svētkos, tuvos
un tālos novados esam nesušas Ērgļu vārdu. Gandrīz visos šajos
braucienos mūs vizinājis ir Artūra dzeltenais busiņš.
2015. gadā, piedaloties novada rīkotajā projektu konkursā, guvām atbalstu un uzšuvām jaunus deju tērpus. Paldies par šo iespēju!
Paldies novada domei par mūsu godināšanu svētkos! Domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis katrai dejotājai pasniedza skaistu
pateicības rakstu. Paldies Sandrai Avotiņai un saieta nama kolektīvam par sagādāto svētku noskaņu, atraktīvajām vakara vadītājām Maigai Pickai un Indrai Ronei par īpašo gaisotni koncertā!
Biruta Nebare, dejotāja no 2004. gada
Valda Zirņa foto

Privāto mežu īpašnieki!

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā ”Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.
gada 15. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim šādos pasākumos:
- Meža ieaudzēšana.
- Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.
- Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai.
Plašāku informāciju par ES atbalsta saņemšanas iespējām, tā veidiem un apmēriem, nosacījumiem un projektu atlases kritērijiem, kā
arī par praktisko projektu īstenošanu var saņemt MKPC organizētajos semināros, kā arī mūsu biedrībā, zvanot pa telefonu 29450715,
vienosimies par individuālu tikšanos un projektu rakstīšanu.
Biedrības biedru sanāksme notiks pirmdien, 2016. gada 21. novembrī, plkst. 15.00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 2, kad pārrunāsim ar
projektiem saistītos jautājumus, kā arī par PEFC sertifikācijas grupas veidošanu. Aicināti visi privāto mežu īpašnieki.
Biruta Nebare,
biedrības „Vidzemes augstienes meži” valdes priekšsēdētāja

PIEMINAM MIRUŠOS:
Džems Felikss Buholcs
miris 87. mūža gadā;
Alīda Ķipēna
mirusi 98. mūža gadā;
Skaidrīte Bāliņa
mirusi 86. mūža gadā;
Kārlis Gērcēns
miris 66. mūža gadā;
Aleksandra Vasiļevska
mirusi 78. mūža gadā;
Aina Salmiņa
mirusi 85. mūža gadā;
Elza Pļaviņa
mirusi 92. mūža gadā;
Gaida Skaidrīte Līckrastiņa
mirusi 79. mūža gadā;
Voldemārs Ļaudaks
miris 75. 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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