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bet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a sl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�- daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
zemes aizraut�ba un azartiskums droši muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Veloma- dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints, Iespaidi, kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
Melburnas olimpisko sp��u �empiones vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar� valodu. Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze sveši cilv�ki viens otru sveicina. �rg�os ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
Ineses Jaunzemes iespaid�.
t� nav. Kad vi�š sveicin�jis k�du �rgl�- tad izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir
dzelten� saules kr�s�.”
Me��e�u
�be�d�rz� iest�d�ja �bel�ti.”
11. j�lija vakar� š� gada Barona ta„Latvijas daba, kult�ra un trad�cijas– nieti, tas gandr�z uz��mis to ar bail�m– str�d�jis par audzin�t�ju b�rnu d�rz�
„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
kas dal�bnieki ierad�s Me��e�os, lai
kas vi�š t�ds, k�p�c vi�š mani sveicina? Austrij� un vi�am �oti pat�k darbs ar
tuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 ga- (26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas man- Vi�us p�rsteidz ar� tas, ka pie mums, b�rniem.
diem pabijis Krišj�nis Barons. Pie ar� daudzi jau te bijuši,” saka Braku tojum�, bet t�s ir v�rt�bas, kas mums ir piem�ram, muzej�, viss tiek noteikts no
Kristi�ns labpr�t st�sta par visu un ir
ugunskura risin�j�s saruna par �rg�u muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r j�iepaz�st, j�sarg� un par kur�m j�r�p�- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�- jas”, t� savas darb�bas misiju apzin�s t�lu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpin�s l�dz oktobra beig�m.
desmit gadsimtos” autor�m Inesi Mai- mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks R�- Vita Jaunzeme.
n�, un katrs jaut�jums ir j�saska�o ar
Anna Kuzina,
M�r�te Breikša
Braku muzeja vad�t�ja

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os
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2016. gads Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolai

25 gadi

Ielūdzam absolventus, bijušos skolotājus un
darbiniekus, audzēkņus un vecākus, draugus un sadarbības
partnerus 18. februārī uz jubilejas pasākumu.
Programmā:
16:00 -17:30 - Mākslas un mūzikas nodaļu telpu apskate;
18:00 - svētku koncerts Ērgļu saieta namā.
Absolventu darbu izstāde.
Noslēguma darbu izstāde.
Pēc koncerta absolventu un skolotāju tikšanās vakars.
Lūdzam līdzi ņemt groziņu!

Laika skrejā ir aizsteidzies vēl viens gads un tieši gadu mijā mēdzam izsijāt padarītos darbus.
Atskatīsimies uz darba gaitām aizgājušajā gadā Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā.
2016. gadā Ērgļu novadā ir reģistrēti 16 bērniņu dzimšanas gadījumi, no tiem 10 ir meitenes, bet 6
zēni. Atgādinu, ka 2015. gadā tika reģistrēti 23 bērniņi. Lai vecākiem jaunais gads nes tikai pozitīvas emocijas un prieka pilnus brīžus!
2016. gada vasarā tika aizsākts jauks pasākums - “Esi sveiks, Jaunais novadniek!”, kad tika aicināti visi tie bērniņi, kas dzimuši 2015. gadā un kuru deklarētās dzīvesvietas ir Ērgļu novadā. Bērniņi
saņēma īpašu dāvaniņu - sudraba karotīti ar Ērgļu novada ģerboni.
Savukārt 2016. gadā atvadījāmies no 53 novadniekiem: mirušas ir 30 sievietes un 23 vīrieši. 2015.
gadā tika reģistrēti 47 miršanas gadījumi.
Joprojām pieaug reģistrēto laulību skaits. 2016. gadā tika reģistrētas 17 laulības, kas ir par divām
laulībām vairāk nekā 2015. gadā. Daudzi pāri izvēlas iespēju reģistrēt laulību ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām. 14. februārī man bija iespēja piedalīties Ginesa rekorda kaldināšanā, kopā ar citām
kolēģēm vadot laulību ceremonijas gaisa balonā.
2016. gadā viens pāris izvēlējās izmantot pakalpojumu, ko sniedz dzimtsarakstu nodaļa - nozīmīgas kāzu gadadienas svinīgas ceremonijas organizēšana. Aprīlī notika Sudraba kāzu gadadienai
veltīta ceremonija.
Jaunajā gadā vēlu iejūtību un iecietību, ko vislabāk raksturo šādi vārdi:
“Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt
tuvu.” /I.Ziedonis/
Baiba Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

ŪDENS ĒRGĻOS

Ja mēs atveram Vikipēdijas – brīvās enciklopēdijas lapu un ierakstām vārdu „Ūdens”, tad seko
skaidrojums:
Ūdens ir plaši sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. Tā ir ķīmiska
viela, kuru veido ūdeņradis un skābeklis, tā ķīmiskā formula ir H2O. Ūdens ir visas dzīvības pamatā, tādēļ, iespējams, tas ir vissvarīgākais šķidrums pasaulē.
Tā nu ir sanācis, ka pagājušā gada beigās piedalījos pašvaldības izsludinātajā konkursā uz „Ērgļu
Pārskats par 2016. gada decembrī domes sēdē lemto
pagasta SIA „ŪDAS”” valdes locekļa amata kandidātu atlasi un uzvarēju. Ilggadējais„ ŪDU” vaaIzskatot personīgu iesniegumu, dome atbrīvoja Daini Dauguli no Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes dītājs Dainis Daugulis devās pelnītā pensijas baudīšanā, bet vadības groži pārnāca manā pusē. Līdz
locekļa amata.
ar visu atbildību, kura tiek prasīta uzņēmuma sekmīgai darbībai. Esmu sapratis, ka „ŪDĀS” strādā
Pamatojoties uz Ērgļu pagasta SIA “ ŪDAS” valdes locekļa amata kandidāta atlases nominācijas komi- gudri, zinoši cilvēki, kuri jebkurā diennakts laikā darīs visu, lai iedzīvotāji varētu saņemt ūdeni un
sijas lēmumu, dome iecēla Juri Šaudiņu Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes locekļa amatā.
pārējos saistītos pakalpojumus.
aIzvērtējot personīgus iesniegumus:
2010.gadā Ērgļos tika īstenots Eiropas naudas līdzekļu projekts, kurš ietvēra notekūdeņu attīrīša- atcēla Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 30. septembra lēmumu par Ērgļu novada pašvaldī- nas iekārtu, dzeramā ūdens iegūšanas un attīrīšanas stacijas izbūvi, atjaunošanu un paplašināšanu.
bai piederošas dzīvojamās platības izīrēšanu;
Projekta realizācijā tika izbūvēts daudz kas jauns, kas padara Ērgļu iedzīvotāju ikdienu labāku –
-izbeidza īres līgumu par Ērgļu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa nodošanu lietojumā;
mājās var saņemt tīru, kvalitatīvu ūdeni. Notekūdeņi tiek attīrīti, līdz ar to dabā tie nonāk nekaitīgi
-nodeva lietojumā Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
videi. Padarīts fantastisks darbs. Ērgļos šos ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumus šobrīd
aIzvērtējot “FIRMA MADARA 89” SIA iesniegumu par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 27. sep- izmanto 524 iedzīvotāju un 23 uzņēmumi. Kā jebkura prece veikalā arī ūdens piegāde un notekūdetembra Atzinuma Nr.45 par būves pārbaudi atcelšanu, dome nolēma atstāt negrozītu Ērgļu novada būv- ņu attīrīšana maksā. Tiek ieguldīts darbs, ķimikālijas, jāmaksā par elektrību, iekārtu remontu. Es
valdes 2016. gada 27. septembra Atzinumu Nr.45 par būves pārbaudi.
nevaru paņemt no letes desu, apēst to un pateikt – „Atvaino, samaksāšu vēlāk, bet varbūt nemakaIzvērtējot SIA“PALĪGS” iesniegumu par Ērgļu novada būvvaldes Atzinuma Nr.50 par būves pārbau- sāšu, nav noskaņojuma.” Nākamo reizi atkal paņemšu desu un teikšu to pašu. Vai mani sapratīs?
di atcelšanu, dome nolēma atstāt negrozītu Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 12. oktobra Atzinumu Domāju, ka nē.
Nr.50 par būves pārbaudi.
Viens no lielākajiem pārsteigumiem, sākot darbu bija tas, ka daļa no Ērgļu iedzīvotājiem lieto
aIzvērtējot “FIRMA MADARA 89” SIA iesniegumu par Ērgļu novada būvvaldes 2016. gada 12. ok- ūdeni, izmanto kanalizācijas pakalpojumus un nemaksā par to. Tādu nav pārāk daudz skaitliskā
tobra Atzinuma Nr.50 par būves pārbaudi atcelšanu daļā, dome nolēma atstāt negrozītu Ērgļu novada izteiksmē – 75 cilvēki, bet viņu parādsaistības šobrīd sastāda EUR 90 000! Tātad tikai 14% iebūvvaldes 2016. gada 12. oktobra Atzinumu Nr.50 par būves pārbaudi.
dzīvotāju, bet summa iespaidīga. Ir jāsaprot, ka parādi ir veidojušies gadiem ilgi, lielu daļu parāda
aIzvērtējot iesniegumu par finansiālu atbalstu, dome nolēma neatbalstīt finansiāli Vilhelma Purvīša sastāda maksājums par apkuri. Nāk klāt parāda kavējuma procenti. Daudzi saprot, ka parāds nav
daiļradei veltītas grāmatas izdošanu.
brālis un sāk maksāt to pēc savstarpēji saskaņotā grafika. Pakāpeniski, bet sekmīgi. Atbalstām un
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldībā saņemto Jaunsardzes un informācijas centra (turpmāk - JIC) vēstuli atbalstīsim šos cilvēkus un centīsimies palīdzēt viņiem nokārtot parādu. Taču ne visi to dara. Tāpēc
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Ekskursiju
vadīšana:
aIzdarīja grozījumus R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” sniegto pakalpojumu cenrādī un izteica
Ekskursiju vadīšana:
to šādā jaunā redakcijā:

Ērgļu novada pašvaldības domē

Ziemassvētki PII “Pienenīte”

Ekskursiju vadīšana:
EUR
Pieaugušo grupām
8,50
EUR
Skolēnu
grupām
7,00
Pieaugušo grupām
8,50
Svešvalodā
pieaugušo
grupām
11,50
Skolēnu grupām
7,00
Svešvalodā
grupām
10,00
Svešvalodāskolēnu
pieaugušo
grupām
11,50
Ekskursiju
vadīšana
Ērgļiem un to
15,00
Svešvalodā
skolēnupa
grupām
10,00
apkārtni
Ekskursiju vadīšana pa Ērgļiem un to
15,00
Kāzu
ekskursiju vadīšana
30,00
apkārtni
Kāzu ekskursiju vadīšana
30,00
“Braku” dzīvojamās mājas telpu izmantošana pasākumiem:
“Braku” dzīvojamās mājas telpu izmantošana pasākumiem:
22. decembra rīts iesākās ar patīkamu satraukumu un bērnu cerībām. No rīta bērni vēlreiz izmēģi“Braku” dzīvojamās mājas telpu izmantošana pasākumiem: nāja
sarežģītākos deju soļus un grūtākās dziesmu rindas. Pēc diendusas mazie ķipari posās skaistaEUR
jiem ziemas saulgriežu svētkiem - Ziemassvētku koncertam.
Paši nepacietīgākie, protams, bija mazie bērni, kas ļoti, ļoti gaidīja Ziemassvētku vecīti. Bērni cītīLīdz 10 cilvēkiem
7,00
EUR
gi dejoja, kāds pat dziedāja līdzi, spēlējās ar mīļajām rotaļlietām. Kad ieradās Ziemassvētku vecītis,
No
11 10
līdzcilvēkiem
20 cilvēkiem
15,00
Līdz
7,00
mazie droši gāja pēc savas lielās tūtes.
Pēc mazajiem grupas bērniem lielisku, skanīgu Ziemassvētku koncertu sniedza “Zaķēnu” grupas
Vairāk
20 cilvēkiem
cilvēkiem
30,00
No 11nekā
līdz 20
15,00
bērni kopā ar pašiem lielākajiem pirmsskolēniem bērnudārzā no “Saulstariņu” grupas. Man visvaiVairāk nekā 20Muzeja
cilvēkiem
rāk patika dramatiskā puteņu deja, kad tika izslēgtas gaismas un vecākiem arī vajadzēja iesaistīties.
bezmaksas apmeklējums: 30,00
Muzeja bezmaksas apmeklējums:
“Lāsīšu” un “Bitīšu” grupas bērni šogad Ziemassvētkus sagaidīja neparasti. Viņi uzstājās īstajā
cirkā, bija gan klauni, suņu un baložu dresētāji, gan tīģeri un čūskas dīdītājs. Te pierādījās, ka ZieĒrgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem;
Muzejaiestāžu
bezmaksas
apmeklējums:
massvētkus var svinēt dažādi.
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības
darbiniekiem;
mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem;
Ziemassvētkos bērni visu veic ar lielu atbildību un nopietnību, jo gan lielie, gan mazie gaida ZieLatvijasĒrgļu
muzejunovada
darbiniekiem;
massvētku vecīti, kas kā katru gadu atnes lielu, lielu tūti ar dažādām un gardām konfektēm.
ICOM Ērgļu
(Starptautiskā
muzeju
asociācija)
biedriem.
kultūras
un
pašvaldības
iestāžu darbiniekiem;
Ērgļunovada
novada
mācību
iestādēm
- audzēkņiem
un skolotājiem;
Paldies visiem, kas palīdzēja uzburt skaisto, svinīgo Ziemassvētku sajūtu pirmsskolas izglītības
Latvijas
muzeju
darbiniekiem;
Ērgļu
kultūras
un arpašvaldības
iestāžu darbiniekiem;
iestādē “Pienenīte”!
Filmēšana
muzejānovada
un
tā teritorijā
jāsaskaņo
muzeja administrāciju.
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
ICOM
(Starptautiskā
muzeju
asociācija)
biedriem.
Latvijas muzeju darbiniekiem;
Ivetas Šlemas foto
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem.
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. janvāris
2 Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja administrāciju.
Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja administrāciju.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Esi sveiks 2017. gadā!

Ir sācies jauns gads, atvērta jauna lapa,
kurā mēs atkal varam lūkoties ar mazliet savādāku skatienu un domu plūsmu. Kurā atkal esam gatavi izvirzīt sev
lielākus, spēcīgākus sapņus un mērķus,
nebaidoties stiepties uz augšu, cerot un
ticot, ka šis gads mums nesīs vairāk
prieka un drosmes tiekties pēc tā, kas
pagājušajā gadā ir izsapņots, meklēts,
bet neatrasts.
Mums katram ir savi sapņi un vēlmes,
piemēram, skolēniem tie varētu saistīties ar labākām atzīmēm, ļoti labiem eksāmenu rezultātiem, atbildīgāku mācību
darbu, piedalīšanos dažādos konkursos,
olimpiādēs vai vienkārši spēju nebaidīties uzkāpt uz skatuves un novadīt kādu
pasākumu. Citam droši vien ir kāds
nopietnāks mērķis, piemēram, man tas
saistās ar iekļūšanu universitātē, kādam
tas varbūt saistās ar ceļojumu. Katram
tie ir individuāli, taču visiem mūsu sapņiem ir viens pamats, un tas ir - zināšanas, drosme riskēt, darboties un mēģināt. Ja turēsimies pie šiem principiem,
mums izdosies viss ieplānotais.
Arī skolā janvāris ir plānošanas un
jaunu mērķu izvirzīšanas laiks. Varu
pačukstēt, ka gan skolēnu dome, gan
vecāku padome šajā mēnesī ir satikusies un jau tika apspriestas jaunas pasākumu un aktivitāšu idejas 2. semestrim.
20. janvārī, ja laika apstākļi atļaus,
visi kopā tiksimies „Sniega dienā”, lai
jautrā garastāvoklī, mūzikas pavadībā kopā ar vecākiem izbaudītu ziemas
priekus. Tiekamies!			
Lāsma

Īsziņas
16. 01. - Latvijas Skolu ziemas
olimpiskā festivāla ieskaņas
pasākums Ērgļu vidusskolā.
17. 01. - Konkurss „Domā!
Zini! Mācies!” 5. -12. kl. Ērgļu
vidusskolā.
19. 01. - O. Kalpaka kauss volejbolā 7.- 9. kl. un 10.-12. kl.
19. 01. - „Asins donoru diena”
10.00 - 13.00 Ērgļu vidusskolā.
Aicināti visi novada iedzīvotāji.
20. 01. - „Sniega diena” Ērgļu
vidusskolā.
03. - 04. 02. - Latvijas Skolu
ziemas olimpiskais festivāls
Ērgļos.
06.- 09. 02. - Projektu nedēļa
Ērgļu vidusskolā.
08. 02. - Ēnu diena.
16. 02. - Zinātniski pētniecisko
darbu konference Ērgļu vidusskolā.
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2017. gada JANVĀRIS

Apsveikums
Nekas uz šīs zemes nav vienāds ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds kā cits neviens.
/Alfrēds Krūklis/
Mīļi sveicam mūsu skolas ilggadējo skolotāju
Mārīti Apini dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Atzinības I semestrī

Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus un attieksmi pret mācību darbu I
semestrī, pedagoģiskajā sēdē izteiktas:
• Atzinības par apzinīgu mācību darbu un labiem un izciliem mācību sasniegumiem:
1. klasē - Kārlim Dūdumam, Samantai Liepiņai, Annai Ludboržai, Ramonai
Renckulbergai, Mairim Seskim, Paulam Jukāmam;
2. klasē - Patrīcijai Dancei, Patrīcijai Dreiblatei, Linardam Filipenkovam,
Manuelai Hofmanei, Paulai Konovalovai, Līnai Madsenai, Karolīnai Keitai
Vanagai, Gustei Strazdiņai, Sendijam Vīgubam;
3. klasē - Brendai Briņķei-Balodei, Eduardam Bukovskim, Gustavam Dūdumam, Lienei Feldbergai, Megijai Jeršovai, Evelīnai Šmitei;
4. klasē - Alīnai Mušai, Emīlijai Grīnbergai, Ralfam Gruziņam, Laurai Gunitai Lapiņai, Leldei Liepiņai, Linardam Lukašovam, Haraldam Masaļskim,
Ivaram Matīsam, Agnijai Trimpelei;
5. klasē - Santai Kalniņai, Sanijai Lielupei, Beatrisei Ļebedevai, Martai
Purviņai, Aleksandrai Vihtodenko;
6. klasē - Elīzai Madsenai, Alisei Oltei, Sindijai Rudzītei, Sofijai Galzonei;
7. klasē - Benitai Kārkliņai, Artim Milnim, Andai Katrīnai Reinei, Ilonai
Riekstiņai;
8. klasē - Liānai Bitei, Gunai Kalniņai, Ievai Radzvilavičai, Laurim Saulītim, Martai Simonai Štilai, Emīlijai Gustīnei Zommerei;
9. klasē - Endijai Dalbiņai, Lindai Jansonei, Ancei Ludboržai, Montai Masaļskai;
10. klasē - Anetei Plendišķei, Madarai Salnītei, Lilitai Saulītei, Viktorijai
Vīgubei;
11. klasē - Laumai Kodolai, Monikai Purviņai, Sabīnei Solovjevai;
12. klasē - Laurai Cielavai, Jēkabam Purviņam.
• Atzinības par neatlaidību mācību darbā un ievērojami uzlabotiem mācību
sasniegumiem:
1. klasē - Adrianam Robertam Strižakam - latviešu valodā;
2. klasē - Jānim Priedītim - latviešu valodā;
3. klasē - Tīnai Tirzmalei - latviešu valodā;
4. klasē - Naurim Strušeļim - latviešu valodā, Aigai Saveļjevai - latviešu
valodā;
5. klasē - Rihardam Balodim -Bertmanim, Gunai Nikolajevai, Madarai
Purviņai, Anetei Rudzītei, Elzai Agnesei Koklačovai, Ievai Milnei, Danielai
Vanaģelei, Lūcijai Čablei, Patrīcijai Nikolai Bolzanei, Andrejam Kulišam,
Elizabetei Spailei;
6. klasē - Sabīnei Cielavai, Katrīnai Rešņai, Signei Solovjevai;
7. klasē - Veronikai Ivanovai, Eduardam Kodolam, Laumai Začai;
9. klasē - Edītei Aleksei, Gunitai Rasai, Melānijai Šmitei;
10. klasē - Kristapam Kartenbekam, Sintijai Elīnai Zābakai;
11. klasē - Nikam Grīnbergam;
12. klasē - Lāsmai Hermanei, Beātei Rūnikai.
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Mūsu ieceres un mērķi
2017. gadā

Katru jaunu gadu sākam ar jaunu apņemšanos piepildīt kādu sapni vai
sasniegt kādu mērķi. Skolā šādas jaunā gada apņemšanās iespējamas divas
reizes - 1. septembrī, uzsākot mācību gadu, un janvārī, kad mācību gads
jau pusē, bet kalendārais gads un 2. semestra sākums rosina kaut ko darīt
labāk, sasniegt labāku rezultātu.
Pirmdienas informatīvajā piecminūtē Ērgļu vidusskolā es, direktore,
atvēru savu plānotāju un visiem skolēniem un skolotājiem ļāvu uzzināt
par saviem profesionālajiem mērķiem, kas patiesībā lielā mērā ietekmē
mūs visus. Mans kā angļu valodas skolotājas mērķis ir cieši saistīts ar
valsts noteikto centralizēto eksāmenu angļu valodā, kuru 12. klases skolēni kārtos jau pavasara brīvlaikā -14. un 15. Martā. Un mans mērķis ir
dot iespēju katram skolēnam eksāmenu nokārtot ar sev sasniedzamajiem
vislabākajiem rezultātiem. Un rezultāts ir nevis atzīme, bet gan prasme
angliski komunicēt. Es kā skolotāja apņēmos dot, bet katram pašam skolēnam ir jāprot ņemt, tas ir - strādāt klasē, arī mājā, lai sasniegtu savu labāko
rezultātu. Bet, ja nu skolēna mērķis ir cits? Mana atbilde - tad arī skolēns
pats sev ir izvirzījis savu sasniedzamo rezultātu un tieši to arī sasniegs.
Klases stundā skolēni izvirzīja savus mērķus un, ielūkojoties plānotājos, secināju, ka liela daļa audzēkņu savu izaugsmi redz, vai nu papildus
strādājot kādā jomā, kura skolēnam padodas - piedalīšanās un uzvaras
olimpiādēs, labākas atzīmes sev interesējošos mācību priekšmetos, jauni
sasniegumi sportā, dalība projektos, vai arī gluži pretēji jomā, kas sagādā
grūtības - regulārs darbs un labāki rezultāti “grūtajos” priekšmetos un
pētnieciskā darba izstrādē, stundu nekavēšana, telefonu lietošanas ierobežošana. Visi mērķi ir labi, ja tos patiesi vēlamies īstenot. Ja plānotājā
tikai ierakstām kaut ko, lai prasība izpildīta, tad rezultāta nebūs. Taču
paliek jautājums, vai ir kaut kas, kas mūs patiesi interesē, kaut kas, ko
patiesi dzīvē vēlamies sasniegt un pilnveidot? Vai ceļā uz mērķi spēsim
saskatīt iespējas, mācīsimies atbildību un pašcieņu, veidosim gribu un
prasmi tikt galā ar grūtībām? Atzīstu, ka grūti bērnam saprast, kas ir viņa
stiprās puses un izaugsmes iespējas, grūti noformulēt gudru mērķi - konkrētu, sasniedzamu, izaicinošu. Mums, pieaugušajiem - skolotājiem un
vecākiem, jāpalīdz ar sapratni, atbalstu. Lietderīgi ieskatīties plānotājā ik
nedēļu klases stundā un mājās, parakstot iknedēļas atvērumu un runājot
par panākumiem un grūtībām.

Tuvojoties pirmā semestra noslēgumam, Ērgļu vidusskolas skolotāji ir īpaši
izcēluši skolēnus, kuri novembrī un decembrī ar neatlaidīgu darbu uzlabojuši
sasniegumus atsevišķos mācību priekšmetos:
Latviešu valodā - S. Jegorskis (9. kl.), R. Žuks (8. kl), A. Ozola (10. kl),
Daniela Vanaģele (5. kl.).
Literatūrā - S. Jegorskis (9. kl.), Beatrise Ļebedeva (5. kl.), K. Grabovska
(8. kl.).
Krievu valodā - G. Kalniņa (8. kl.), L. Zača (7. kl.), T. Zača (6. kl.), A.
Plendišķe (10. kl.).
Vēsturē - G. Lazdiņa (9. kl.).
Matemātikā - K. Rešņa (6. kl.), V. Ivanova (7. kl.).
Fizikā - E. Alekse (9. kl).
Ekonomikā - B. Rūnika (12. kl.), L. Cielava (12. kl.).
Uzņēmējdarbībā - A. Zābaks (12. kl.).
Ģeogrāfijā - M. Griguško (7. kl.), T. Siliņš (8. kl.).

Mans kā direktores otrs piecminūtē minētais mērķis ir saistīts ar mācību
vidi, jo sen esam atzinuši, ka mazās skolas vide nav droša un atbilstoša mūsdienu izglītības prasībām. Esam izstrādājuši skiču projektu skolas
piebūvei, apvienojot sākumskolas klašu telpas ar lielās skolas ēku. Ar
projektu galvenajās līnijās vecāki iepazinās kopsapulcē, bet tagad tas ir
pilnveidots un pašreiz tiešām ir atbilstošs mūsdienīgai mācīšanās videi.
Mērķis pašreiz ir noskaidrot izmaksas un ieguldījumu atbilstību iegūstamajiem rezultātiem. Pārliecināt pašvaldības domi par nepieciešamību,
uzklausīt viņu viedokļus, iegūt pozitīvu lēmumu, lai turpinātu procesu.
Piecminūtē apsolīju skolēniem, ka turpmāk informēšu viņus par savu darbību ceļā uz mērķi, par rezultātiem.
Jautājums - kāpēc es publiski visiem stāstīju par saviem mērķiem un plānotajiem uzdevumiem? Tādēļ, ka mūsu bērni un skolēni mācās no mums,
un, ja mums, pieaugušajiem, ir svarīgi sasniegt konkrētu mērķi un darba
labākai plānošanai izmantot skolas dokumentu - plānotāju, tad arī viņi to
darīs. Māca mūsu darbi un pārliecība. Labus paradumus mēs iegūstam
ikdienas regulārā darbā, ja skaidri zinām, kas mums ir svarīgs.
Vēlu visiem pārliecību, ka prasmes, kuras mēs iegūsim 2. semestrī, veicot projektu darbus un rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, ir tās kompetences, kuras pašreiz tiek plānotas Izglītības ministrijas kabinetos. Vēlu
visiem atrast projekta un pētnieciskā darba tēmu, kas patiesi interesē, jo
interese par tēmu ir labākā motivācija pētniecībai un labam rezultātam.
Vēlu vecākiem iedziļināties sava bērna projektā vai darbā un kopīgi meklēt labākos risinājumus. Vēlu skolotājiem atrast veidu, kā rosināt skolēnus uzdot pareizos jautājumus un pašiem rast atbildes.

Datus apkopoja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore

Rezultātus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Akcija “Ikviens var būt izcilnieks”
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katram ir savs, bet kolektīvam kopīgs mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!
Sintija Māliņa, Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba
organizatore
Sintija
Māliņa,
Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore

Ziemassvētku uzvedums
„Kaķīša dzirnavas”

20. decembrī notika Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku uzvedums
„Kaķīša dzirnavas”. Tajā piedalījās Ērgļu vidusskolas drāmas pulciņa aktieri ar jauno vadītāju Kaivu Bukovsku. Ziemassvētku uzvedumā tika savīti Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” zināmie
motīvi ar mums aktuālām tēmām. Izrāde tika papildināta ar Ērgļu
vidusskolas tautas deju kolektīvu un kora priekšnesumiem.
Uzvedums bija ļoti interesants un aizraujošs. Kad mēs, aktieri, noskatījāmies uzfilmēto videomateriālu, man pašam izrāde ļoti patika.
Tiešām ir liels gods un lepnums sajust, ka tik īsā laikā spējām uzvest
šo izrādi, apvienojot kopā tautas deju skolotājas Antras Grinbergas
un kora skolotājas Mārītes Kovaļevskas idejas un ieceres.

Kad vismazākie pasākuma apmeklētāji bija noguruši, viņi varēja
atpūsties foajē ierīkotajā rotaļu stūrītī, tā netraucējot skatītājus zālē.
Pēc izrādes, kā jau katru gadu, bija Ērgļu vidusskolas vecāku padomes Ziemassvētku sveiciens, kas šoreiz bija ļoti interesants un radīja
tādu mazu šoku visos, kuri šo sveicienu redzēja un sajuta. Šogad
Ērgļu saieta namā notika īsti ziemīga sniega kauja, pēc kuras Ziemassvētku vecītis nolaidās no balkona ar savu dāvanu maisu visām
klasēm. Vismaz es biju ļoti pārsteigts, kad redzēju šādu uznācienu,
jo nebiju domājis, ka vispār ko tādu ir iespējams izdarīt.

Brīnišķīgā mūzikas pasaule
Sausnējas skolā visos laikos ir bijuši
ar muzikālām dotībām apveltīti skolēni, kuri savu talantu atklājuši, dziedot
korī, ansamblī, solo vai duetos. Pie
mums savulaik ir darbojies arī skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis.
Vairāki bērni līdztekus mācībām vispārizglītojošā skolā apmeklējuši arī
mūzikas skolu, apgūstot kāda instrumenta spēli.
Interešu izglītības programmas Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolā piedāvā skolēniem iespēju dziedāt korī un
vokālajā ansamblī. Šīs ārpusklases nodarbības attīsta bērna vokālās dotības,
nostiprina pārliecību par savām spējām, pilnveido saskarsmes prasmes un
vēlmi darboties kolektīvā.

5. klašu ansamblis uzstājas Latvijas Valsts dzimšanas dienas koncertā 2016. gada
17. novembrī. Ansambļa vadītāja – skolotāja Sandra Paļčevska.

Mūzikas skolotāja Sandra Paļčevska:
„Skolā darbojas 1. - 4. klašu koris, kurā dzied visi sākumskolas
bērni. Koris sagatavo dziesmas un mācību gada laikā piedalās visos svētku koncertos un skolas pasākumos. Šogad skolā darbojas
2. - 5. klašu meiteņu ansamblis, kurā piedalās arī viens 2. klases
puisis. Bērni labprāt nāk uz ansambļa mēģinājumiem, jo viņiem
patīk mācīties dziesmas un uzstāties. Uz kora nodarbībām dažkārt nākas arī kādu pierunāt, jo dziesmu apgūšanā jāiegulda liels
darbs un nepieciešama pacietība.
Skolā mācās bērni, kuri spēj dziedāt solo. Tā ir liela drosme,
uzdrīkstēšanās un atbildība. Iepriekšējā mācību gadā mums bija
vairāki solisti: Ausma Ozola, Dāvis Reiznieks, Mareks Kaņķelis.
Šogad solodziesmas dzied Dāvis. Bērni ir dziedājuši arī duetos,
piemēram, Mareks un Dāvis. Mūsu skolas absolventes Ausma
Ozola un Signija Zviedre duetā dziedāja divbalsīgas dziesmas.
Meitenēm bija skanīgas balsis, un dziesmas skanēja ļoti labi.

Ziemassvētku koncertā dzirdējām divas šūpuļdziesmas Aivijas
Putniņas izpildījumā. Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā Aivija apgūst flautas spēli, un tā bija meitenes pirmā uzstāšanās skolas
pasākumā. Viņa mūzikas skolā mācās no septembra, bet spēlēt
flautu un uzstāties Aivijai patīk, lai arī bija liels uztraukums. Melodija skan labāk, ja skolotāja spēlē pavadījumu.
Par tradīciju kļuvusi mūsu skolas pašdarbības kolektīvu viesošanās sociālās aprūpes centrā „Kastaņas”. Pansionāta iemītnieki
un darbinieki mūs silti uzņem, mēs tur esam gaidīti ciemiņi, kā
pateicību par koncertu vienmēr saņemot gardumus.
Mūzikas pasaule ir brīnišķīga! Novēlu ikvienam kļūt par kāda
kolektīva dalībnieku un ar dziesmām un skaistām melodijām iepriecināt pasākumu apmeklētājus.”

Ziemassvētku smarža Ērgļu
vidusskolā

Karjeras portāla Prakse.lv
izglītojošs seminārs

2016. gada 19. decembrī mēs, 9. klase, skolā cepām piparkūkas. Jau kopš gada sākuma bijām iecerējuši pirms Ziemassvētkiem svētku noskaņās pavadīt kopīgu dienu bez mācībām, darot
ko jautru un garšīgu. Piparkūkas sanāca ļoti gardas un skaistas.
Iepriecinājām arī skolas darbiniekus un citus skolēnus ar savu
veikumu. Prieks, ka visiem mūsu ideja par piparkūku cepšanu
skolā likās ļoti oriģināla un aizraujoša. Arī mums tā likās. Galvenais jau bija pats process un labais garastāvoklis. Fantastiskā
piparkūku smarža apreibināja visu skolu.
Gunita Rasa, 9. klases skolniece
Dainas Dundures, klases audzinātājas, foto

Materiālu publicēšanai novada avīzē sagatavoja
skolotāja Elita Leiboma

2016. gada 13. decembrī Ērgļu vidusskolas bibliotēkā notika Latvijas lielākā izglītības un karjeras portāla Prakse.lv organizēts izglītojošs seminārs 10.-12. klasei. Visi vidusskolēni bija laipni aicināti
nākt un klausīties portāla pārstāvja lekciju par to, kā iegūt labākās
prakses vietas, labākos darbus, kā brīvi sarunāties ar potenciālo darba devēju, kā sastrādāties ar kolēģiem, kā sevi parādīt un pierādīt
darba intervijā.
Manuprāt, visinteresantāk bija piedalīties nelielajā, improvizētajā
darba intervijā, pretendējot uz oficianta vakanci, kur pirmais uzdevums bija aprakstīt darba devējam, kā pareizi nomazgāt stikla glāzi.
Šis vingrinājums palīdzēja mums trenēt atjautību un prasmi atbildēt
pat uz vienkāršiem un šķietami muļķīgiem jautājumiem. Otrais uzdevums bija saistīts ar komandas saliedētību. Šajā vingrinājumā darba devējs varēja novērot to, cik brīvi darbinieks sastrādājas ar kolēģiem, kurš vairāk uzņemas vadību, bet kurš tikai paklausa. Pēdējais
uzdevums bija imitēta darba intervija, stāstot par savām stiprajām
pusēm, trūkumiem, vēlamo darba algu, nākotnes plāniem.
Man liekas, ka ikvienam skolēnam, kurš apmeklēja šo semināru, ir
palikuši tikai pozitīvi iespaidi. Visas atsauksmes, ko dzirdēju, ir labas. Šajā nodarbībā varēja uzzināt vairāk par pašu portālu Prakse.lv,
kā tas var palīdzēt izvēlēties karjeru un atvieglot darba meklējumus.
Seminārs bija interesants, aizraujošs un izglītojošs, un to papildināja
uzskates materiāli - prezentācija, augstskolu reklāmas. Manuprāt,
tā bija brīnišķīga stunda, kas, iespējams, ietekmēs mūsu profesijas
izvēli nākotnē.
Viktorija Vīgube, 10. klases skolniece

Slido un slēpo ar prieku!
Jau vairākus gadus gan stundās, gan pēc stundām Ērgļu vidusskolas skolēni var izbaudīt
slidošanas priekus, jo slidotavai pieder vairāk nekā 100 pāru
dažādu izmēru slidas. Lielāko
daļu no tām ir ziedojusi SIA
„Sports Lukss”. Par to, lai slidotava un inventārs būtu vislabākajā kārtībā, lielais paldies
tās atbildīgajiem - Auseklim
Pickam un Aldim Jēkabsonam.
Slidotavu un slidas aicināti izmantot visi novada iedzīvotāji.
Kamēr sniega sega nav pietiekami bieza, arī sporta stundās

skolēni dodas slidot. Savukārt slēpošanai piemērotā laikā skolēni
var izmantot vairāk nekā 30 dažāda izmēra slēpošanas komplektus (slēpošanas zābakus, slēpes, nūjas). Par to kvalitāti rūpējas
skolotājs Aldis Olte. Slēpošanai nepieciešamo inventāru, ja nepieciešams, skolēni pirms stundas var saņemt pie sava sporta
skolotāja.
Ceram, ka 20. janvārī Ērgļos būs ziema, un aicinām visus skolēnus, viņu vecākus pulksten 18.00 uz skolas padomes un skolēnu
domes organizēto „Sniega dienu” pie vidusskolas.
Indra Rone
Marutas Bitītes foto

Jēkabs Purviņš, 12. klases skolnieks
Marutas Bitītes foto
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“Sniegavīrs”
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Ziema pēdējos gados ir tik nepastāvīga - te tā sola kupenas un ziemas priekus, slēpojot no kalna, griežot piruetes slidotavā, te atkal pazūd aiz Sīlēnkalna, Kaļvakalna, Briežakalna, tikai balti pelēks sniega
šalles galiņš palicis ielas malā, Ogres līkumā. Un pēc nedēļas, divām - tā atkal ir klāt. It kā nekur nebūtu pazudusi. Kad atkal zemi klāj baltā sniega sega, Ērgļu vidusskolas skolēni raksta tēlojumus ”Nu
viss ir balts. Tik balts, ka nekā nevar atšķirt” un veltījumus sniegavīram.

Ai, sniegavīr, ai, sniegavīr,
Kur tu šogad pazudis?
Tevi nekur neredzu,
Tevis nav ne iekšā, ārā,
Tevis nekur nav!
Sniedziņ, sniedziņ,
Steidzies, nāc ātrāk pie mums!
Bērni šajās brīvdienās
Sniegavīru vēlas celt!
Ieva, 6. klase

Bērni kopā sanāca, sniegavīru apgāza,
Tā nu tas tur gulēja,
Piecelties tas gribēja.
Termometrs pie mājas stūra
arī nežēlīgs bija, jo šajā skaistajā dienā
tikai NULLI rādīja.
Saule spoži spīdēja, sniegavīru žilbināja.
Es, tajā visā skatoties,
Līdzi sniegavīram raudāt sāku!
Markuss, 7. klase

Skaists, skaists vīriņš pagalmā stāv,
No sniega tas veidots tiek.
No odziņām un burkāniem
Tam seja veidota tiek,
No kociņiem - stāvi matiņi,
Bet šalle un spainītis
Tam krāšņākā rota.
Mazu, lielu roku veidots tiek
Skaists, skaists vīriņš - sniegavīrs!
Lauma, 7. klase

Sniegs pār mākoņiem jau veļas,
Bērni ģērbjas, ārā steidzas,
Veļ tie bumbas trīs,
Ceļ tās vienu otrai virsū,
Lai sanāk katram glīts sniegavīrs!
Ar sabristām kājām tie ieskrien mājā,
Jo jāpaķer ogas, burkāni un ogles,
Lai sanāk glītāks sniegavīrs!
Bērni ilgi raugās savā jaunajā draugā,
Bet saprot to - kaut kā vēl trūkst!
Viegli aizelsušies, tie ieskrien mājā,
Paķer plauktā silto cepuri un šalli,
Steidzas auksto draugu sasildīt.
Skatās bērni savos sniegavīros,
Stājas apkārt un dziesmas dziedāt sāk,
Jo pagalmā stāv visglītākie sniegavīri!
Alise, 6. klase

“Nu viss ir balts. Tik balts, ka nekā nevar atšķirt”

/Imants Ziedonis/

Ir tik balts, ka neko nevar ne redzēt, ne sajust. Zeme ar debesīm griežas un mijas. Es nevaru neko saskatīt, un manī tas
rada mieru. Es tikai varu klausīties. Uzmācīgais baltums pat
skaņas ir pieklusinājis, it kā būtu vairogs, kas sargā mani.
Laiks, kas iet kopā ar mani, ir pēkšņi apstājies. Lielais un
mazais laika rādītājs ir sastinguši, varbūt pat sasaluši.(..)
Manas rokas ir kā baltās dūnās ietītas, kā sasietas ar linu
baltām jostām, jo nejūtu, ka tās pieskaras manai sejai. Lielās baltās miglas rokas tiecas apņemt arī mani pašu, bet kaut
kas to nepieļauj, kā eņģelis, kura lielie, gulbim līdzīgie spārni
aizsedz un pasargā mani. Košās un tumšās krāsas mani apžilbina, laiks atsāk savu gaitu bezgalībā, un skaņām atkal ir
veidols un savs dabiskais skaistums. Un pati es atkal sajūtos
kā cilvēks, jo baltais ir atkāpies.
Dace, 10. klase

Keita Una Daumane 2. kurss

Elīza Madsena 4. kurss

Benita Kārkliņa 5. kurss
Ziema. Sniegs. Aukstums. Ir pienācis laiks, kad, paraugoties
pa logu, var redzēt tikai baltā krāsā ietīto dabu. Naktis ir tik
gaišas, ka šķiet - visa zeme izgaismota ar mazām lampiņām,
kuru virtenes turpinās bezgalīgi tālu, pazūdot skatienam.
Mazās pārsliņas, kuras, dejodamas sasniedz zemi, nepārtraukti iznirst no tāluma. Es redzu tikai pārsliņas, kuras, tik
vienādas un tomēr tik atšķirīgas, ievijas vēja šaltīs. Lai gan
visapkārt ir tik drēgns un balts, sirds ir silta, jo viss tumšums
no zemes ir pazudis, un tā ir tik gaiša.
Man negribas doties uz priekšu, vēlos saplūst kopā ar puteni
un kļūt tikpat balta un tīra. Novelkot cimdu un izstiepjot roku
nebūtībā, tajā iekrīt neliela krāšņa pārsliņa, kas acumirklī pārvēršas mazā peļķītē uz manas rokas.
Es vēlos palikt šeit, es vēlos būt kā sniegpārsliņa - maza,
nemanāma, tomēr tik unikāla un daļa no kā liela, kas liek pasaulei kļūt tik baltai un gaišai.
Lilita, 10. klase
Lai gan ārā kļūst aukstāks, iekšēji kļūst siltāk. Cilvēki kļūst
laipnāki un saprotošāki. Visi kļūst tik jauki, gaiši un maigi kā
sniegs, kas padara baltu ikkatru.
Dienās, kad saule ir augstu, rodas sajūta, ka ir iespējams
staigāt pa mākoņiem. Viss ir balts un mīksts, Saule atstarojas sniegā. Tagad viss, ko var saskatīt, ir bezgalīgs daudzums
mazu gaismiņu, kas liek acīm iedegties priekā. Tāda sajūta,
ka pasaule ir no jauna dzimusi. Tīra, balta, šķīsta, neskarta.
Kurš gan šeit spētu skumt?
Kad paņemu rokās baltu lapu, viss, ko var redzēt, ir iespēja.
Jauna iespēja izpausties. Tieši tāda ir katra sekunde ziemā,
sniegā. Balta, tīra, jauna, pilna ar iespējām, jo viss, ko es varu
redzēt, ir sniegs visapkārt. Cik tālu vien raugos, es redzu baltu
sniegu, acīs mirdzošu prieku, jaunu iespēju.
Kas var būt labāks par dzīvi mākoņos!
Viktorija, 10. klase
Skolu literārā avīze 2017. gada janvāris

Ārā ir ziema - aukstākais gadalaiks. Caur logu var saredzēt
baltu gaismu, visur ir sniegs, kas padara pasauli otrpus loga
gaišu un tīru. Istabā ir silti un mājīgi, pavardā deg sārta liesma, piparkūku smarža ir pārņēmusi visu mājokli.
Es uzlieku plaukstu uz loga. Tas dod patīkamu vēsumu. Es
nogaršoju mandarīnu, tā saldskābā sula atveldzē mani. Es
ietinos segā ciešāk, man ir tik silti un labi. Taču ārā ir auksti,
valda sals, sniegs putina pilnā sparā. Vēja brāzmas nes miljoniem sniegpārsliņu, un visur, kur tas spēj iekļūt, sniegs visu
padara baltu, tik ļoti baltu un gaišu, ka, izejot ārā, neko nevar
redzēt.
Manas domas paliek pie debesīm, gaismā, kura ir tik balta,
ka manas domas un sapņi izgaist un kļūst par gaismu. Nekas nav saskatāms, viss ir balts. Mani apņem gan bažas, gan
prieks, bet tad es debesīs ieraugu ziemeļblāzmu. Tās gaisma
sasilda arī citu dvēseles, kad viņi paceļ skatus uz augšu. Gaisma turpina dzīvi arī vakarā...
Kristaps, 10. klase

Sniegi sniga, vēji rūca,
Sniegu manā mājā pūta.
Mazi bērni laukā skrēja,
Sniega vīru augšā cēla.
Acu vietā divas ogles,
Deguns spīd kā ķiršu ogas.
Augums viņam stalts un daiļš,
Rokā slotaskāts šim slaids.
Eduards, 7. klase
Visapkārt balti sniegi snieg
Un viegli zemi nosedz tas.
Jau bērni “Labrītus” mums teic,
Un, skat, kas tad tas?
Viena sniega bumba veļas,
Pēc tam otrā viegli ceļas,
Te tik viena vieta galvai.
Arī deguns tur kā radīts,
Bērnu izvēlēts un manīts.
Burkāns oranžais un īsais Sniegavīra dārgums īstais.
Te viena roka un jau otra,
Galvā cepure un pirkstos ota,
Apsieta ap kaklu šalle koša,
Tā jau sniegavīram rota!
Lāsma, 12. klase

Ārā, kad ziema un sals,
Uz mājām atnāk mums vīriņš balts.
Apaļš un mirdzošs tas blakus mums sēž,
Skatās, kā bērni priecāties spēj.
“Esi sveiks, mans mīļais draugs!”
Teic bieži bērnu balss.
Bet, kad sals un ziema projām steidz,
Tie balto vīriņu līdzi sev ņem.
Raudādams tas atvadīties steidz,
Mazu peļķīti atstādams šeit.
Anete, 11. klase
Sniegavīram zila naba,
Kašķīga ir viņa daba,
Oranžīgs deguns tam,
Galvā melna hūte,
Smiekli tagad kam?
Ietinies šallē jaukā,
Kuru atrada tas kara laukā.
Sniegavīr, mūžs tev nebūs garš!
Drīz sāksies pagalmu karš!
Ar pikām tevi nomētās,
Beigās tevi iznīcinās.
Kristers, 11. klase

***
Laura Lapiņa 2. kurss

Signe Solovjeva 4. kurss

Sniegavīrs, lielām, melnām acīm tas
Gaisā veras, pēc sniegpārslām tveras,
Lai sniegpārslas spēj izrotāt tam
Te vienu, te otru pogu uz vēdera lielā.
Sniegpārslas maigi skar arī sniegavīra rokas,
Bet uz spicā deguntiņa un plandošās šalles
Rotājas vislielākās un krāšņākās pārslas.
Te viena, te otra sniegpārsla
Un sniegavīrs tiek izrotāts,
Lai vizuļojot, spīguļojot sniegavīru burvīgāku darītu!
Ivita, 11. klase

5

Ziemā skolēniem prieku sagādā sniega piku velšana un sniegavīru
radīšana, bet ko tad viņi dara oktobrī, kad sniega vēl nav, bet sniegavīrus
velt gribas?
Viņi meklē pa stūru stūriem saveltos ķirbjus un rada neparastus vīrus – Ķirbīšus
gaismekļus, bet prieku rod maskotajos gājienos. Lasi un novērtē Ērgļu vidusskolas jauno autoru radīto dzeju!
Šovakar bērni šausmīgi kļūst,
Tērpi un grims tiem baiss.
Visi ir gatavi ārā doties,
Gardas konfektes vēderā likt.
Ir vakars un tumsa klāt,
Laiks spociņiem laukā nākt.
Lūkojieties tālumā,
Ejiet, skrieniet, slēpieties!
Bērni pie durvīm klauvēt sāk
Un dzird: ,, Atver durvis, mīļo māt!’’
Dziļi elpu ievilkt steidz
Un priekā saukt: ,,Priecīgu Helovīnu!’’
Bērni mājās pārnākuši,
Pilnus maisus salasījuši.
Nu būs prieki, būs vēderi pilni,
Kādam ar būs cauri zobi!
			
Anete
Ķirbīšsvētki, mani svētki,
Saldumus es dabūt varu.
Izvēlēties tērpu gan ir grūti,
Atrast mammas skapī tas ir viegli.
Paņemu es mammas kleitu,
Paņemu es viņas jaunās kurpes.
Iznāku kā princese,
Pietrūkst man vien zelta kroņa.
Es vēl īsti nesaprotu,
Kāpēc citi teic: ,,Tavs tērps - kartupeļu maiss!’’
Nogriežu es kleitai malu,
Mamma saķer galvu rokās!
			
Jana

Meitenīte vārdā Anna
Gatavojās Ķirbīšsvētkiem.
Uzliek galvā masku,
Sagatavo kostīmu un rotas.
Aizgāja datumā šajā
Pie draudzenes Gabrielas.
Gāja no mājas uz māju,
Klauvēja un teica: ,,Saldumus vai izjokosim!’’
Kad pēc divām stundām
Groziņi bij’ pilni,
Devās Anna mājās
Apēst visus saldumus.
Izbēra uz grīdas tos,
Gardi visu notiesāja.
			
Alise
Zirneklīts, pie loga sēdēdams,
Grib ar citiem spēlēties.
Ilgi domā, nopūšas,
Kā lai iegūst draugu šovakar?
Ilgi prātojis, tas nolemj darīt Iet pie citiem ārā spēlēties.
Ikviens jau meklē draugu,
Ar ko jauki spēlēties.
Zirneklīts nu priecīgs kļuvis,
Ieguvis sev labu draugu.
Šovakar tas laimīgs kļuvis,
Visu nakti dungot var.
			
Serīna

Emīlija Grinberga 2. kurss
Nāve posās uz Ķirbīšsvētku balli,
Saposās pati, saposa savu lelli.
Iekāpa vilcienā un dungot sāka,
To redzot, pat pele bungot sāka.
Kopā skan tām labi, skaļi,
Dzied tās kopā traļi, vaļi!
Pārējie spiež ausis ciet,
Negrib dzirdēt, kā tās dzied.
Nonāca tās galamērķī,
Končas vāca telēķī.
Un, ja šovakar nevēlies tikt izjokots,
Meklē končas plauktiņos!
			
Signe
Kad 31.oktobris klāt, ir arī Helovīns klāt.
Pulkstens pieci vakarā sit,
Man maska jāsteidz gatavot,
Lai varu svētkus svinēt
Un končas citiem diedelēt.
Par zagli pārģērbies esmu es,
Papīra nazi līdzi ņemu.
Mazliet bailīgi paliek man,
Mazs spociņš pretī man nāk,
Tas uzvilcis palagu baltu sev mugurā
Un ar mani sveicinās.
Atpazīstu spoku –savu draugu!
Kopā abiem jautrāk iet,
Končas krāt ķešiņā!
			
Markuss Š.
Helovīni pienāca,
Bērni ciemos atnāca,
Konfektes tie prasīja,
Visas tiem ar atdevām.
Kad vairs konču nebija,
Prasījām no cietiem.
Pilnas somas piepildījām,
Tā ka pāri bira.
Pilna istaba un māja
Atkal ir ar konfektēm.
			

Kristaps Saulītis 2. kurss

Jau septiņi vakarā ir,
Es skaitu, kā minūtes rit.
Gaidu, kad kāds pie durvīm pieklauvēs
Un mani izjokot spēs.
Kad septiņas minūtes pāri jau ir,
Tad kāds pie durvīm sit
Un pie paklāja kājas dauza.
Steidzos durvis vaļā vērt,
Spoks, nāve, vampīrs vai Pepija Garzeķe
Mani izjokot steigs.
Atveru durvis, tur liels onkulis stāv Tas mans tētis, kas istabā iekļūt grib.
Klausos, klausos un dzirdu jau atkal Kāds pie manām durvīm sit.
Steidzos lejā atkal tās vērt,
bet mana mamma jau durvis stāv.
Ilgi gaidu, lai ar smaidu
Varu atkal durvis vaļā vērt.
Arī mani apciemoja
Pārģērbušies bērni!
			
Elīza
Helovīnā, kad tumsa ceļas,
Ielās iznāk tērpti ļaudis.
Pie māju durvīm tiem ķirbji stāv.
Skaties! Tie no malu malām nāk!
Viens par spoku pārģērbies,
Otrs tērpies kā zirnekļcilvēks,
Trešais attēlo klaunu baigu.
Klausies! Viņi ir klāt!
Tuk-tuk pie durvīm skan.
Saņemies un atver tās!
Visi trīs jau stāv un sauc:
,,Saldumus vai izjokosim!’’
Ej un meklē plauktā
Saldumus visgardākos!
			
Mikus

Toms

Sausnējas pamatskolas skolēnu dzejoļi ziemai „Balto sniegpārslu virpulis”
Sniegpārsliņas lido viegli,
Par tām brīnās visi sniegi.
Pēkšņi atnāk putenis,
Sniegpārsliņu luteklis.
Sniegpārsliņas nokrīt zemē,
Mūsu rokas viņas kremē.
Sniegpārsliņas lido viegli,
Par tām brīnās visi sniegi...
		
Alens Kārlis Kārkliņš
Skat, no debess ziema nāk,
Priecīgi tā dancot sāk.
Baltais sniegs tik skaisti krīt,
Katram prieciņš sirdī mīt.
		
Deivids Valainis
Sniegi sniga, putināja,
Ārā tracis turpinājās.
Vēji kauca, sniegi bira,
Acīs prieciņš visiem bija.
Kristers Edgars Grāvītis

Santa Tipaine 5. kurss
Evelīna Estere Tipaine 2. kurss

Ziemā viss tik balts!
Tik ļoti tīrs un spožs,
Ka acis priekā žilbst,
Jo skaista ziema ir!
Kad ziema projām iet,
Un sniega sega zūd,
Tad skaistums beidzas.
Kur ziema tā steidzas?
		
Mareks Kaņķelis
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Sofija Lote Galzone 4. kurss

Lauma Zača 5. kurss

Ketija Tipaine 1. kurss
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Noslēgušās nodarbības
pusaudžu vecākiem
“Ceļvedis, audzinot pusaudzi”
Gads noslēdzies un noslēgušās arī Ērgļu novada sociālā dienesta
psiholoģes Indras Dičas un sociālās darbinieces Signes Masaļskas
vadītās grupu nodarbības “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Grupu
nodarbības pusaudžu vecākiem notika no 2016. gada 6. oktobra
līdz 2016. gada 15. decembrim Ērgļu novada pašvaldības telpās,
psihologa kabinetā.
Grupu nodarbību laikā tika pārrunātas nepieciešamās zināšanas
vecākiem par pusaudžu audzināšanu. Tika pārrunas šādas tēmas:
aPusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
aVecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
aVeselīgs dzīvesveids.
aPusaudžu seksualitāte.
aPusaudžu sociālās prasmes.
aEmociju pašregulācija.
aDisciplinēšana.
aDzīves prasmes.
aRūpes par sevi.
Nodarbības notika vienu reizi nedēļā 2-2,5 stundas desmit nedēļu
garumā. Pusaudžu vecāki saņēma gan teorētiskus materiālus, gan
arī praktiskas iemaņas, lai attiecības starp bērnu un vecāku arī
šajā vecumposmā un turpmākās dzīves laikā veidotos savstarpējās cieņas, sapratnes un mīlestības pilnas. Tika veicināta vecāku
izpratne par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas
ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar
saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem. Programmu “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” izstrādājis
“Centrs “Dardzedze””, kas ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Lai vadītu
šādas grupu nodarbības, grupu vadītājiem ir nepieciešams iegūt
zināšanas, izejot speciālu apmācību kursu un saņemot grupu vadītāja apliecību, kas dod tiesības vadīt grupu nodarbības vecākiem.
Šāda veida nodarbības Ērgļu novadā tika organizētas pirmo reizi,
un tas bija izaicinājums gan grupu vadītājām, gan vecākiem, kas
bija tik drosmīgi un pirmie pieteicās apmācībai. Nodarbības apmeklēja ne tikai māmiņas, bet arī vecmāmiņas, kuras pašas audzina
pusaudža vecuma bērnus. Vecāki uzsver, ka, daloties ar savām ikdienas audzināšanas grūtībām, guvuši atbalstu un sapratni, ka viņi
nav vienīgie, kuriem reizēm ir grūtības saprasties ar savu pusaudzi.
Vecāku atziņas par nodarbībām:
„Noderīga informācija par to, kā palīdzēt saviem pusaudžiem, atbalsts un sajūta, ka mani pusaudži nav vienīgie, kuri tā vai citādāk
uztver apkārtējo pasauli. Ļoti noderīgas sarunas un labi pavadīts
laiks.”
„Paldies! Bija interesantas tēmas, pie kurām varēja pakavēties,
uzzinot vairāk, rodot dažādus risinājumus, atbildes. Tagad var paskatīties uz situācijām no dažādiem skatu punktiem.”
„Kursi man patika. Daudz lika domāt un pārdomāt. Pārdomas un
pārrunas ar pusaudzi izraisīja tēma „Pusaudžu seksualitāte””.
„Man kursos interesēja itin viss, bet visvairāk tēma par pusaudžu
un vecāku tiesībām un pienākumiem, kā arī par atbildību. Tas, kas
patika visvairāk, kaut arī grūti izvērtēt, kas bija visnoderīgākais,
bija tēma par vecāku un pusaudžu savstarpējām attiecībām. Viss
bija interesants un lietderīgs. Iesaku apmeklēt šos kursus visiem
vecākiem, kuriem ir pusaudži. Paldies!!!”
„Bija jauki satikties ar citām mammām, uzzināt, kā rīkojas citi.
Noderīgi paskatīties uz sevi no malas, uz savu rīcību bērnu audzināšanā. Tēma „Pusaudžu seksualitāte” lika saprast, ka ar bērniem
daudz jārunā un kā jārunā. Nācu pie atziņas, ka bērnu audzināšana
- tā visvairāk ir sevis paša disciplinēšana.”
„„Kad mēs augām, bija citādāk!” - šī frāze iet līdzi visās paaudzēs. Un patiešām, katra paaudze ir citāda. Kad es biju pusaudze,
mana pusaudža dzīve stipri atšķīrās no tās, kāda tā ir šodien. Tas
ir iemesls, kāpēc meklēju iespēju iegūt informāciju, lai saprastu,
pieņemtu, mācētu būt kopā ar bērniem dažādos dzīves posmos.”
„Uzzināju daudz jauna, ko varēšu praktiski pielietot bērna audzināšanā. Paldies! Ļoti vēlētos arī turpmāk piedalīties šāda veida
nodarbībās!”
Grupu vadītājas saka paldies vecākiem, kuri izteica vēlmi piedalīties šajās nodarbībās, paldies viņiem par izturību un lai viņiem ir
daudz vieglāks audzināšanas un saprašanās ceļš ar saviem pusaudžiem!
I. Diča, Ērgļu novada sociālā dienesta psiholoģe

Ziemassvētku sporta
pasākumi
2016. gada 24. un 25. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
notika Vecgada turnīri basketbolā un volejbolā.
Basketbolā pēc izlozes principa sacentās piecas komandas.
Pirmo vietu izcīnīja A.Truksnis, G.Truksnis, N.Valainis, A. K.
Kārkliņš un N. Nīgalis, otro vietu K. Kalniņš, A. Strazdiņš, M.
Ezergailis, N. Truksnis un R. Abimeicevs, trešo vietu izcīnīja G.
Pētersons, R. Lapsa, J. Opincāns, K. Kalve un E. Vasks.
Volejbolā savā starpā sacentās divas dāmu komandas. Uzvarēja
I. Feldberga, L. Āboliņa-Ābola, A. Jankava, savukārt otro vietu
ieguva S. Svilpe, N. Jegorska un L. Tirzmale.
Volejbolā vīrieši sacentās grupā līdz 40 gadiem, kā arī 40 gadi
un vecāki. Grupā līdz 40 gadiem uzvarēja O. Feodorovs, E. Picka, R. Kaimiņš, E. Smeilis. Otro vietu izcīnīja V. Stalidzāns, A.
Vīgants, M. Ezergailis, K. Kalniņš un S. Jegorskis. Trešo vietu ieguva K. Rudzāns, J. Bukovskis, J. Ļaudaks, J. Jēkabsons.
Senioru grupā virs 40 gadiem pirmo vietu izcīnīja R. Čeičs, A.
Strods, J. Sudārs, A. Lazdiņš. Otro vietu izcīnīja R. Mileiko, A.
Tomovičs, A. Stalidzāns, J. Sirmais, N.Vītiņš. Trešo vietu izcīnīja
M. Belorags, M. Vilcāns, I. Solovjovs un E. Rudzītis.
Noslēgumā draudzības spēli volejbolā savā starpā spēlēja abu
grupu uzvarētāji, kurā ar rezultātu 2:1 uzvarēja seniori.
Paldies par sacensību organizēšanu R. Braķim, I. Teterim, A.
Stalidzānam un Ērgļu novada domei.
Ivars Budze

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. janvāris

Par Ērgļu senioru paveikto un darāmo
2017. gads ir Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) jubilejas gads, jo paiet
25 gadi kopš šīs organizācijas dibināšanas. 2015. gadā biedrība „Ērgļu pensionāri” tika uzņemta LPF, un tas deva
iespēju piedalīties vairākās LPF Domes
sanāksmēs un izteikt savu viedokli arī
Ērgļu pensionāru biedrības pārstāvjiem.
2016. gadā LPF vadība tikusies ar
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni,
Ministru prezidentu Māri Kučinski,
veselības ministri Andu Čakšu un labklājības ministru Jāni Reiru. Pēc labklājības ministra Jāņa Reira ierosmes
atjaunota Senioru lietu padome, kuras
mērķis risināt pensionāru problēmas,
kas saistītas ar svarīgiem sociālās un
veselības aprūpes jautājumiem. Plašāka
ērglēniešu pensionāru delegācija iesaistījās diskusijā, piedaloties Vidzemes senioru forumā „Sabiedrības veiksmīgas
novecošanas izaicinājumi Latvijā”, kas
22. aprīlī notika Valmierā.
17. septembrī Latvijas pensionāru sapulcē Strēlnieku laukumā Rīgā piedalījās aptuveni tūkstotis dalībnieku no 73 pensionāru organizācijām,
arī Ērgļu. Sapulces laikā un nedēļu pirms tās tika vākti paraksti
par diviem pašreiz nozīmīgiem jautājumiem - par valsts finansētas pensionāru veselības aprūpes sistēmas izveidi un atbalstu
tautas iniciatīvai „Pensija bez nodokļiem”.
Informācija par aktualitātēm pensionāru dzīvē izlasāma www.
pensionari.lv un LPF izdevumā „Latvijas Pensionārs”. No šā
gada janvāra bezmaksas avīze iznāks sadarbībā ar „Latvijas aptieku”, būs biezāka, krāsaināka un kļūs pieejamāka plašākam lasītāju lokam, ar to varēs iepazīties pensionāru organizācijās.
Joprojām LPF sadarbībā ar Tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs” piedāvā atlaižu karti „Sudraba ceļasoma” („Silver Suitcase”), kuru uzrādot seniori var saņemt atlaides noteiktās tūrisma
mītnēs un apskates vietās, kuras iesaistījušās programmā. Kartes
paredzētas gan senioram, gan viņa pavadonim. Par atlaižu kartes
iegūšanu interesēties pie L. Grozas (tel. 28308946).
Rosīga bijusi biedrības „Ērgļu pensionāri” darbība 2016. gadā.
Aprīlī pavasara talkā pensionāri sakopa teritoriju pie arkveida
tiltiņa slimnīcas parkā. Maija pasākumā „Atļauj saviem gadiem
ziedēt” un decembrī Ziemassvētku sarīkojumā „Gaišo domu Ziemassvētki” tika sveikti seniori, kuriem šajā gadā apritēja 70 un 75
gadi. Jūlijā Ērgļu novada seniori apmeklēja Zemgali - Rundāles
pili, Mežotnes pilskalnu, dzejnieka V. Plūdoņa dzimtās mājas un
muzeju „Lejnieki”. Ērgļu novada svētkos iespēja sportot un sacensties savā starpā jautrā trīscīņā bija arī senioriem. Septembrī
sagaidīti ciemiņi - Mārupes novada pensionāri, kuri tika iepazīstināti ar Jumurdas, Sausnējas un Ērgļu pagasta radošiem, ener-

ģiskiem cilvēkiem un kultūrvēsturiskām vietām. Oktobrī Starptautiskajā senioru dienā pasākumā „Kusties tu, kustos es, kustas
visas paaudzes” senioru iecienītā vingrotava papildinājās ar jauniem trenažieriem, kas tika iegādāti, pateicoties tam, ka biedrība
piedalījās Ērgļu pašvaldības projektu konkursā ar projektu „Sirds
veselībai”. Katru ceturtdienu no plkst. 11.00 interesentus gaida
vingrotava, kas piedāvā iespējas gan stājas, gan veselības uzlabošanai. Oktobrī bija iespēja apmeklēt pašdarbnieku koncertu
kultūras centrā „Ziemeļblāzma”, iepazīties ar šīs vietas vēsturi
un nozīmi Latvijas kultūrā. Decembrī Ērgļu saieta namā pēc biedrības ierosmes tika atklāta rokdarbnieču izstāde. Daudzveidīgie
tamborējumi, adījumi, audumi, rotaslietas, amuleti, saldumu pušķi, dekori priecēja gan mazus, gan lielus izstādes apmeklētājus.
Pēc izstādes skaistos darinājumus varēja iegādāties visi, kas to
vēlējās.
Arī jaunajā gadā biedrības „Ērgļu pensionāri” labās tradīcijas
tiks turpinātas. Jau plānots aprīļa beigās rīkot Jurģu dienas pavasara tirdziņu, kurā varēs dāvināt, mainīties, ziedot istabas puķu
un ziemciešu stādus, košumkrūmus, puķu sīpolus, kā arī cita veida dārza materiālu.
Par Ērgļu novada pensionāru rosināšanu aktīvam un veselīgam dzīvesveidam pateicība biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes
priekšsēdētājai Līvijai Grozai un valdei - Lilitai Knēziņai, Taigai
Sirmajai, Andrejam Brēmanim un Inārai Strazdiņai.
Mārīte Breikša
Ilzes Daugiallo foto

“Laimas“ namiņš Ērgļu novada bērniem

Jau 2016. gada septembra beigās “Ziemassvētku namiņš” sazinājās ar Ērgļu novada sociālā
dienesta darbiniekiem un piedāvāja šajā gadā mūsu pašvaldības
bērniem piedalīties labdarības
akcijā, kur maznodrošināto un
daudzbērnu ģimeņu bērni uzzīmētu, uzrakstītu kartītes Ziemassvētku vecītim par viskārotākajām dāvanām.
Drīz vien “Laimas” namiņš atsūtīja mums kartītes, zīmulīšus,
un darbi sākās. Līdz oktobra beigām bērni kopā ar vecākiem
zīmēja un krāsoja, rakstīja vēstuli vecītim. Daži bija čakli, kartītes atnesa drīz. Dažiem veicās
lēnāk. Galu galā visas 111 bērnu
zīmētās kartītes tika nogādātas
“Laimas” namiņā.
“Laimas” namiņā pie “Laimas”
pulksteņa katru dienu līdz 2. janvārim tika mīļi gaidīts ikviens
Latvijas iedzīvotājs un viesis, lai
no namiņa brīnumu egles izvēlētos vienu kartīti un, sarūpējot dāvanu, piepildītu to bērnu kvēlākos sapņus par sen lolotām dāvanām, kuru ģimenes šajos svētkos pašas to nevar atļauties. Šogad
ar sabiedrības atbalstu kopumā plānoja svētkos iepriecināt 1100
Latvijas maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus un Bērnu klīniskās universitātes Onkoloģijas nodaļas mazos pacientus.
“Laimas” namiņš pie “Laimas” pulksteņa tika atvērts piekto gadu
pēc kārtas, un kopā kopš 2011. gada tajā ir piepildīti vairāk nekā
2 100 bērnu sapņi Ziemassvētkos.
Ērgļu bērnu vēlmes bija visdažādākās: velosipēdi, sporta inventārs (slēpes, slidas, bumbas, sporta apavi), ragaviņas, rotaļlietas,
galda spēles, mūzikas instrumenti, ziemas apavi, apģērbi, saldumi, žurnālu abonementi.
Daudzi vecāki bērnus centās laicīgi mierināt, ja nebūs gluži tas,
ko bērns iecerējis.
30. decembrī beidzot bijām sagaidījuši savas dāvanas. Un cik
liels bija gan bērnu, gan vecāku pārsteigums, ka saņēmuši ir tieši
to, ko vēlējušies. Tik daudz laimes un prieka bērnu sejās! Liels
prieks četriem bērniem bija par mūzikas instrumentiem, jo tie
maksā tik daudz, ka paši nevar atļauties nopirkt. Kāda meite-

ne, kas ar savu spēli uz elektriskajām klavierēm priecēja vecos
ļaudis aprūpes namā, saņēma jaunas salūzušo vietā. Viņa ir ļoti
pateicīga dāvātājam. Viena meitene, kas jau spēlē, otra, kas grib
mācīties to darīt, saņēma ģitāras. Kāds mūzikas skolas audzēknis
saņēma saksofonu. Lai viņiem veicas talantu attīstīšanā! Priecīgi
bija tie bērni, kas dzīvo tālu no skolas, saņemot velosipēdus. Ir
uzsnidzis sniegs, uzsalis ledus, un brīvo laiku uz kalna un ledus
varēs pavadīt jaunie slēpju, slidu un ragaviņu (nezin kāpēc daudzi
bija izvēlējušies tieši zaļas) ieguvēji.
Par daudzo bērnu sapņu piepildīšanu pateicība dāvanu dāvātājiem, cilvēkiem, kas gribēja veltīt savu laiku un līdzekļus, lai
sagādātu prieku pilnīgi svešiem bērniem. Daudzas dāvanas bija
skaisti noformētas un ar dāvātāja personīgiem vēlējumiem.
Un “rūķi aiz kadra”, divas jaukas meitenes, kas šos svētkus
organizēja - Dana un Kristīne. Visu šo mēnešu garumā viņas
sazinājās ar mums par visiem neskaidrajiem jautājumiem.
Liels paldies visu bērnu vārdā par sagādāto prieku!
M. Briede, Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja
Teiksmas Eglītes foto
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Gaišo domu Ziemassvētki
Ziemassvētku sarīkojumā, kuru sirsnīgi un izjusti vadīja kultūras darba organizatore Sandra
Avotiņa, Ērgļu novada pensionārus sveica Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis un sociālā dienesta vadītāja Māra Briede. Patīkamu svētku noskaņu radīja
Antas un Guntara Velču muzikālais priekšnesums, sporta deju kluba „Vizbulīte” mazie un
lielie dejotāji, dāmu deju kolektīvs „Varbūt”, līnijdejotājas, tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” un vokālā ansambļa „Pīlādzītis” priekšnesumi, skanīgie pūtēju orķestra rūķi, Kaspara
Krastiņa mūzika un dziesmas. Īpaša uzmanība tika veltīta senioriem, kuriem šī gada otrajā
pusē apritēja 70 un 75 gadi.

Jubilāri - 70 gadnieki

Jubilāri 75 - gadnieki.

Jubilāri - 70 gadnieki.

Maija Purviņa dzimusi Jelgavā. Mācoties Ērgļu vidusskolā un piedaloties medicīnas pulciņā, radusies interese par medicīnu. Pēc Rīgas 4. medicīnas skolas beigšanas par pirmo un
vienīgo darba vietu kļūst Ērgļu slimnīca. Purviņu ģimenē izaudzinātas divas meitas, prieks
par četriem mazbērniem. Spēku dod pastaigas mežā gan sēņojot, gan ogojot.
Zane Apine uzaugusi 8 bērnu ģimenē. Absolvēta Ērgļu vidusskola, Daugavpils Pedagoģiskais institūts, kur iegūta ķīmijas un bioloģijas skolotājas specialitāte. Ir strādāts skolās, ZA
bibliotēkā, Skrīveru zemkopības institūtā, Ērgļu „Anduļēnos”. Skolotājas profesiju izvēlējušās arī abas meitas, dēls - lauksaimnieks, mežsaimnieks. Tagad saimniekošana rit dzimtajās
mājās „Mežārēs”, dzimtas ligzdu papildina seši mazbērni.
Nadežda Prauliņa dzimusi Kurskas apgabalā Krievijā, kopš 1971. gada dzīves un darba
gaitas ritējušas Ērgļos, audzinot trīs bērnus un strādājot „Somdarī”. Ir sagaidīti pieci mazbērni, un joprojām patīk dārza darbi.
Tamāra Kaža dzimusi un uzaugusi Madonā, te pabeigta vidusskola. Darba gaitas pagājušas, strādājot tirdzniecībā Ogrē, bet Ērgļos „Anduļēnu” fermā, vēlāk Ērgļu arodskolā. Dēls
un trīs mazmeitas ir prieka devēji, bet sirsnība un saticība vieno ar kaimiņiem, brīvs brīdis
atliek arī krustvārdu mīklu minēšanai.
Valentīna Krūmiņa nāk no Maltas, ir iegūta grāmatvedes izglītība, darba gaitas sākušās
Iršos, tad grāmatvede p/s „Ērgļi” un vēlāk apdrošināšanas firmas „Balta” darbiniece. Ģimenē trīs bērni, pieci mazbērni un divi mazmazbērni.
Taigas Sirmās dzimtā pilsēta ir Madona, Rīgā iegūta muzikālā izglītība, kopš 1977. gada
Ērgļu bērnudārza muzikālā audzinātāja. 36 darba gadi pavadīti kopā ar bērniem, tagad deju
solis dāmu deju grupā „Varbūt” un līdzi dzīvošana trīs bērnu un sešu mazbērnu gaitām.

Jubilāri - 75 gadnieki

Daina Mača par savu dzimto pusi sauc Aiviekstes pagastu. Pēc Pļaviņu vidusskolas turpmākais mācību ceļš ved uz Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, kur iegūts zootehniķes
diploms. No 1966. gada darba mūžs saistīts ar p/s „Ērgļi”, kur strādāts par ciltslietu, gan
iecirkņa, gan galveno zootehniķi. Ciltsdarba un pārraudzības pamati vēlāk mācīti jaunajiem
zemniekiem Ērgļu arodskolā. Maču ģimenē izaudzinātas divas meitas, dzimtu turpina trīs
mazdēli. Visu mūžu interesē jaunais un aktuālais, iegūtā darba pieredze noder katram, kam
vajadzīgs kāds padoms.

Līvija Groza ir zemgaliete, vienīgā māsa pieciem brāļiem. Bērnības mājas „Šalkas” atradās pašā Lielupes krastā netālu no Jelgavas. Tikko bija uzsāktas mācības Valgundes skolas
1. klasē, kad 1949. gada 25. martā sākās tālais ceļš uz Omskas apgabalu. Pēc atgriešanās
Latvijā 1957. gadā mācības tika turpinātas Svitenes vidusskolā, kura vēlāk kļuva arī par
pirmo darba vietu. Ģeogrāfijas skolotājas specialitāte tiek iegūta LVU Ģeogrāfijas fakultātē,
studiju gadu prakses aizved tālos ceļojumos, bet 1969. gadā par dzīvesvietu kļūst Ērgļi, par
darba vietu Ērgļu arodskola, vēlāk arī Ērgļu vidusskola. Ģimenē uzauguši divi dēli un meita.
Kopš 1997. gada Līvija darbojas pensionāru padomē, no 2010. gada ir padomes priekšsēdētāja, trešo gadu biedrības „Ērgļu pensionāri” vadītāja. Vaļasprieks - aušana, Tautas lietišķās
mākslas studijā „Ērgļi” jau rit 20. sezona.
Lidija Sidorova ir dzimusi Rīgā, bet kopš 1949. gada sevi dēvē par ērglēnieti. Mācības
Ērgļu vidusskolā, darba gaitas Ērgļu pasta nodaļā gan par pastnieci, gan telefonisti, bet visilgāk strādāts „Somdarī”, līdz aiziešanai pensijā - Ērgļu pansionātā. Ģimenē izaudzināts dēls
un meita, izauklēti septiņi mazbērni, dzimtas pulkam jau pievienojušies pieci mazmazbērni.
Savam priekam dārzā tiek audzētas krāšņas puķes.
Ivars Olte skolas gaitas sācis Mazozolu pagastā, tad mācības Ērgļu vidusskolā. Pēc Latvijas Fiziskās kultūras institūta absolvēšanas ir fizkultūras skolotājs Oškalna 8 - gadīgajā
skolā, vēlāk Ērgļu arodskolā. Ir apguvis arī guļbūves specialitāti, saņemot meistara kvalifikāciju. Ģimenē uzauguši trīs dēli, dzimtas turpinājums - septiņi mazbērni. Joprojām vaļasprieks ir medības.
Guntim Zaretokam bērnības un skolas gadi pagājuši Ērgļos. Dienests padomju armijā aizveda uz Urāliem. Darba mūžs kā šoferim pagājis Ērgļu arodskolā. Guntis ir tas, kurš nekad
neatteiks padomu tehniskās lietās un palīdzēs zemes apstrādes darbos tuvākiem un tālākiem
kaimiņiem. Zaretoku ģimenē uzaudzinātas divas meitas un dēls.
Mārīte Apine pēc Cesvaines vidusskolas absolvēšanas LVU apguva svešvalodu skolotājas
specialitāti. Darba mūžs aizritējis Ērgļu vidusskolā, mācot vācu valodu. Gandarījums par to,
ka viens otrs skolas laika palaidnis izveidojies par krietnu cilvēku. Ģimenē izaudzināts dēls
un meita, domas allaž kavējas pie trim mazbērniem.
Siltus pateicības vārdus svētku reizē saņēma Rita Smeltere un viņas palīdze un domu
biedrene Anna Grudule. Jau gadiem Rita Smeltere ada zeķes un cimdus, kas tiek vesti uz
Strenču sociālās aprūpes centru. Vasarā tiek lasītas ogas, vārīts ievārījums, audzēti ķiploki
un gurķi, gatavotas tējzāles, kas arī nonāk pie aprūpes centra iemītniekiem.
Līdzcilvēku paldies Mārai Kauliņai. Viņa pati saprot, kam vajadzīga palīdzība, un nesavtīgi palīdzējusi un palīdz cilvēkiem, kam kāda vajadzība.
Ir prieks par cilvēkiem, kuri savu sirds siltumu, padomu un palīdzīgo roku spēj pasniegt
tiem, kam tas nepieciešams. Lai vairāk būtu cilvēku, kas redz, dzird un jūt, kur vajadzīga
palīdzība! Lai vairāk gaišo domu, kuras nes svētību kā sev, tā citiem!
Skaista un jauka dāvana, daudzu cilvēku sarūpēta, Ērgļu pensionāriem bija kopā būšana 27.
decembra dienā Ērgļu saieta namā sarīkojumā „Gaišo domu Ziemassvētki”. Paldies visiem,
kas to sagādāja!
Mārīte Breikša
Ilzes Daugiallo foto

DECEMBRA NORISES „KASTAŅĀS”
Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...
Sociālās aprūpes centrā „Kastaņās” Ziemassvētku gaidīšanas un pats svētku laiks tika
aizvadīts priecīgā noskaņā. Mēneša sākumā baudījām pasakaini skaistu ziemas laiku dabā.
Tas ar savu baltumu raisīja pozitīvas emocijas un gaišumu katra dvēselē. Iemītnieki kopā ar
darbiniekiem radīja Ziemassvētku noskaņu - darināja rotājumus, kā arī veidoja apsveikuma
kartītes, ko dāvināt mūsu draugiem un arī iestādēm.
Ar krāšņiem tērpiem un elegantām dejām svētku ieskaņas koncertā „Kastaņās” viesojās
dāmu deju grupa „Varbūt”. Iemītnieki bija patīkami pārsteigti, redzot, ka arī dāmas nopietnos gados spēj tik skaisti un graciozi rādīt dejas mākslu. Koncerts paskrēja kā viens mirklis.
Mēs ceram, ka pēc kāda laika šīs dāmas mūs apciemos vēl.
Rosīgā gaisotnē, pavisam nemanot, pienāca Ziemassvētki. Neņemot vērā to, ka ārā laiks
bija lietains un tumšs, tas nemazināja mūsu visu sirdīs prieku un satraukumu par gaidāmajiem gada gaišākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem. Ziemassvētku pasākumā aprūpes
centrā viesojās mūsu ilggadējie draugi no biedrības „Ģimenes darbnīca”, līdzi uzaicinot
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru kopā ar draudzes locekļiem,
kuri sniedza nelielu koncertu. Pēc tam kopīgi pārrunājām par garīgām lietām un dziedājām
Ziemassvētku dziesmas. Pēc pasākuma nopietnās daļas sākās dejas, par kurām gādāja mūsu
mīļi gaidītie mūziķi - Elita un Zigmunds. Tika dejots, dziedāts un atkal dejots līdz vēlai vakara stundai. Svētku gaisotnē iemītniekiem aizmirsās gan sāpošās kājas, muguras un arī citas slimības, kuras traucē ikdienas gaitās. Lai svētkus varētu svinēt bagātīgi, paldies sakām
k/s „Sidrabiņi”, z/s „Ūdņēni”, mūsu kaimiņiem SIA „Conatus BIOenergy”, kā arī tālajiem
draugiem no Zviedrijas. Liels paldies viņiem par atbalstu!
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Nākamajā dienā aprūpes centrā ieradās budēļi kopā ar Ziemassvētku vecīti, kuri, velkot
bluķi cauri aprūpes centra telpām, pēc senajām tradīcijām savāca visas negatīvās emocijas,
ķildas un nebūšanas, kuras pēc tam kopā ar bluķi sadedzināja, lai viss sliktais izkūp gaisā.
Šādā pozitīvā noskaņā visi kopīgi pavadījām aizejošo un sagaidījām Jauno gadu. Cerēsim,
ka mūsu kvēlākās vēlmes un sapņi piepildīsies. Laimīgu Jauno gadu!
Evitas Vaskas,
sociālās aprūpes centra „Kastaņas” sociālā darbinieces, teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. janvāris

Izmaiņas sociālā jomā no
2017. gada 1. janvāra
Minimālā mēneša darba alga būs 380 eiro. To paredz grozījumi
MK noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas
tarifa likmes aprēķināšanu”.
Pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas 2011. gadā. Pārrēķinot
pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt
ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu kapitāla indeksu.
Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. To paredz grozījumi likumā ”Par valsts pensijām”.
Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs
50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā - 4,4 reizes lielāks
nekā par pirmo bērnu ģimenē. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017.
gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam. To paredz grozījumi Valsts
sociālo pabalstu likumā.
Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periodu - sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumā būs
jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā
(šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa
iegūšanas dienas. Personai, kura bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā
līdz 2016. gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai pretendētu
uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem sociālās iemaksas
vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā. To paredz grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē
esošu bērnu vecumā līdz trīs gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. To paredz grozījumi likumā “Par maternitātes
un slimības apdrošināšanu”.
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18
gadiem - 114 eiro. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”.
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171
eiro. To paredz grozījumi MK noteikumos Nr.1534 “Kārtība,
kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”.
No 2017. gada 1. aprīļa palielinās valsts atbalstu apgādnieku
zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti
kopš bērnības - 106,72 eiro), pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111 eiro. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu
no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī. To
paredz grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums”, likumā ”Par valsts pensijām”, likumā ”Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”.

Nodokļa maksātāja statusu var
mainīt līdz 31. janvārim
Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai
atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties no tā, to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu līdz 31. janvārim. Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt VID
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) kā nestrukturētu
dokumentu.
2016. gada 20. decembrī Saeimā ir pieņemti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā „Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, kas nosaka:
- 2017. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro ir 12%, savukārt apgrozījumam virs 7000 eiro - 15%;
- sākot ar 2018. gadu, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs
15%;
- atceltas normas, kas noteica darba devējiem pienākumu
veikt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par
darbiniekiem.
Jāņem vērā, ka šie likuma grozījumi vēl nav izsludināti.
Tāpēc, pieņemot lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa maiņu, VID aicina nodokļu maksātājus iepazīties un izvērtēt minētos likuma grozījumus.
Likuma grozījumi tiek izsludināti, tos publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kas ir brīvi un bez maksas
pieejams pastāvīgajā tiešsaistes režīmā tīmekļa vietnē www.
vestnesis.lv.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot
jautājumus rakstiski VID mājas lapā sadaļā „Kontakti”.

Profesionālā skola Ērgļos
Pusgada darba cēliens ir noslēdzies
un var paskatīties uz padarīto un bijušiem notikumiem skolas dzīvē. Katrai
izglītības iestādei ir svarīgs mācību
gada sākums un cik audzēkņu ir uzsākuši mācības, jo no tā ir atkarīgas
gan piešķirtās finanses, gan veiksmīgs
darbs. No jauna mācības budžeta grupās uzsāka 32 un jauniešu garantijas
programmās 42 jaunieši, pavisam
skolā kopā 135 audzēkņi. Mūsu gadījumā tas bija labs mācību gada sākums un, ja šādi rādītāji atkārtosies
nākamajā gadā, tad kopējais audzēkņu skaits skolā pieaugs.
Oktobra mēnesī deviņas aukles sekmīgi nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un absolvēja skolu.
Arī jumiķu profesijai šis mēnesis bija
nozīmīgs ar mūsu skolas audzēkņa M.
Kļaviņa un absolventu piedalīšanos
26. pasaules jauno jumiķu čempionātā Varšavā. Čempionātā jaunie jumiķi
sacentās dakstiņu, metāla un plakano
jumtu izbūves disciplīnās, iegūstot 2.
vietu metāla jumtu, 4. vietu plakano jumtu un 8. vietu dakstiņu jumtu disciplīnās. Uz Varšavu Latvijas Jumiķu apvienības rīkotajā braucienā atbalstīt jaunos jumiķus un iepazīt citu
valstu jumiķu pieredzi devās arī skolotājs/būvinspektors S.
Sausais un skolotāja/ būvvaldes vadītāja I. Ketlere-Krūmiņa.
Novembra mēnesis atnesa pārsteigumu, mūsu izglītības iestāde Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā saņēma balvu

Foto no skolas arhīva
Skolotāja I. Maltavniece ar saņemto balvu.

Informācija suņu turētājiem

A. Spaile, Priekuļu tehnikuma
Ērgļu struktūrvienības vadītājs

Ērgļu bibliotēkā
“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2016”
lasītājiem/ekspertiem!

No 2017. gada 1. janvāra valstī noteikta obligātā suņu reģistrācija Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā.
Laikus apmeklējiet vetārstu ar savu mājdzīvnieku!
Lai jūsu suni varētu reģistrēt datu bāzē, viņam jābūt implantētai mikroshēmai.
Ja jūsu sunim nepieciešams implantēt mikroshēmu, ir iespēja sazināties ar praktizējošo vetārsti ĒRGĻOS, Rīgas ielā-26,
ĒRGĻU veterinārais serviss, mob. tel. - 26412290.
Pēc mikroshēmas implantēšanas vetārsts arī reģistrēs jūsu
suni centrālajā datu bāzē vai ieteiks jums veikt reģistrāciju
elektroniski mājaslapā ldc.gov.lv vai uz e-pastu.
Ievadīt mikroshēmu un reģistrēt suni novada iedzīvotāji var
arī pie citiem vetārstiem, taču jānoskaidro, vai izvēlētais vetārsts pats reģistrēs jūsu suni datu bāzē vai tas jādara jums
pašam.
Gan mikroshēmas ievadīšana, gan reģistrēšana ir maksas pakalpojumi (par izmaksām interesēties, sazinoties ar vetārstu).
Par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentificēšanu
(nemarķēšanu) un par izvairīšanos no to uzskaites (APK
107. p.) uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 līdz
210 EUR.
A. Knope, Ērgļu novada
administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. janvāris

nominācijā “Izaugsme 2016”. Balva tika pasniegta Vidzemes
koncertzālē Cēsīs par izaugsmi latviešu valodas mācīšanā.
Tas bija skaists skolotājas Ineses Maltavnieces un kolēģu darba novērtējums!
Decembris mums ir bijis arī izlaiduma mēnesis. Skolu sekmīgi absolvēja četri drēbnieku profesijas pārstāvji un 12 motorzāģu operatori. Veicām koku kopšanu „Meņģeļu” muzejā.
Mēnesis ir bijis piepildīts arī ar aktīvu darbu jaunu grupu uzņemšanā (jaunieši pēc vidusskolas). Tas ir izdevies, mums ir
uzņemti 11 jumiķi un 12 aukles.
Otrs pusgads, kā parasti, ir audzēkņu prakšu, kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas laiks, izlaidumu laiks un nākamā
mācību gada plānošana, kas būs saistīta ar profesiju programmu aktualizēšanu un nostiprināšanu skolā. Tiek plānoti
Guļbūves ēku celtnieka profesijas svētki, jo šai profesijai tiks
atzīmēti 20 gadi. Tās attīstība un tradīciju saglabāšana Latvijā
ir saistīta ar Ērgļiem un tās profesionālo izglītības iestādi.
Vērojot notiekošo novadā, iedzīvotāji varētu skolas pedagogiem un audzēkņiem vairāk uzdot jautājumus par koku kopšanu, koka ēku būvniecību, ēku siltināšanu, membrānu (plēvju)
lietošanu būvniecībā, jo nereti ir tā, ka šis vērtīgais padoms,
pieredze un zināšanas ir tepat blakus, bet mēs to neprasām savas kautrības, pašpārliecinātības vai nezināšanas dēļ. Laipni
lūgti uz sadarbību!
Vēl ir iespēja un tādēļ visiem Ērgļu novada iedzīvotajiem
novēlu laimīgu un radošu jauno gadu.

Lasīšanas maratons ir pagarināts līdz 31. janvārim! Tie, kuri
vēl nav paspējuši izlasīt visas žūrijas grāmatiņas, saņemieties un
izlasiet atlikušās grāmatiņas. Neaizmirsīsim aizpildīt elektronisko anketu, dodot savu vērtējumu par izlasītajām grāmatām. Ja
nezini, kā to izdarīt, griezies pie bibliotekāres pēc palīdzības.
Jaunajā - 2017. - gadā bibliotēkas apmeklētājiem pieejami šādi
laikraksti un žurnāli:
Laikraksti:
“Atbalsts”
“Ievas Padomu Avīze”
“Stars”
“Ērgļu Novada Ziņas”
Žurnāli:
“Ieva”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Ievas Māja”, “Ievas
Dārzs”, “Ievas Virtuve”, “Mājas Viesis”, “Patiesā Dzīve”, “Praktiskais Latvietis”, “Sestdiena”, “Lauku Tematiskās Avīzes”,
“Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”, “Leģendas”,
“Nezināmā Vēsture”, “Planētas Noslēpumi”, “Annas Psiholoģija”, “Ko Ārsti Tev Nestāsta”, “Taka”, “Una”, “100 Labi Padomi”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Astes”, “Dari Pats”, “9vīri”, “Putni
Dabā”, “Vides Vēstis”, “Rīgas Laiks”, “Avene”, “Ilustrētā Junioriem”, “Mazajam Floristam”, “Spicīte”.
Atgādinām, ka preses izdevumu jaunākie numuri lasīšanai mājās netiek izsniegti!
Lasītājiem - parādniekiem!
Mums visiem gribas sākt jauno gadu ar kādu jaunu apņemšanos,
gribas atbrīvoties no kāda netikuma.
Mēs ļoti vēlētos, lai Ērgļu bibliotēkā nebūtu tādas lasītāju kategorijas kā parādnieks bibliotēkai. Atcerieties, ka bibliotēkas
grāmatas nav jūsu īpašums! Tās gaida un vēlas izlasīt arī citi!
Vai jūs esat apmierināti, ja kāds neatdod lietu, ko no jums ir
aizņēmies uz laiku?
Cienīsim cits citu, būsim godprātīgi!
Inga Razenovska, Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre
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SVEICAM,

KOPĪGO DZĪVES CEĻU SĀKOT,
INĀRU un GATI GRIGUS.
VID informē

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu
VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka
gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem
šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā būs iespējams
iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegta informācija, kas
nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārmaksas summu.
Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu
maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.
gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1. marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo
minimumu.
VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1.
jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības
u.c.) ;
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras
bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama
kuģa);
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016.
gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām,
kuras nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Savukārt fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju
par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16.
jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015. gadu, bet līdz
2017. gada 16.jūnijam - vēl arī par 2013. gadu.
Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aicina ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu
maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, arī
gada diferencētais neapliekamais minimums gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad deklarācijā automātiski
tiks atspoguļota arī tā informācija par 2016. gadu, ko par personas
veiktajiem maksājumiem par izglītību Valsts ieņēmumu dienestam
būs iesniegušas mācību iestādes.
Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.
Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek
atmaksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas
dienas. Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildīta korekti vai arī tās
apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa atmaksas
termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks informēts individuāli.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī
uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

APSVEIKUMS

APSVEIcam

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

SIGNI CEPURĪTI un AIGARU GŪTU
ar meitas JUSTĪNES GŪTES piedzimšanu.

Guntars Brūveris
Rafeals Bukovskis
Anita Poda
Juris Rudzītis
Valija Vīndedze
Juris Kurcalts
Jānis Priedītis
Kārlis Ābeltiņš
Aina Grīva
Paulis Ūdris
Jānis Andersons
Vija Bērziņa
Daina Vizla
Genovefa Lepņeva
Jeļizaveta Žuka
Inta Dzērve
Marija Kotoviča
Tatjana Dāvidniece

Pasākumu afiša

19. janvārī plkst. 15.00 Ērgļu bibliotēkā tikšanās ar
dzejnieci, rakstnieci, tulkotāju, redaktori, romāna
”Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai”
autori Dainu Grūbi

***

20. janvārī plkst. 16.00 pie muzeja “Līdumi”
Barikāžu atceres pasākums “Visi kopā mēs bijām stipri”

***

Informācija
26. janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00
Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas) MOBILĀ
DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• viena projekcija - 6,50 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).
D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 4,50 EUR.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstu lūdzu veikt pie ģimenes ārsta.
A. Braķe

21. janvārī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
„STAND-UP IZRĀDE”
Komiķa Maksima Trivaškeviča „Stand- Up izrāde latviešu valodā”. Par tautu, valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem
aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo. Ar pamatīgu
satīras devu. Maksims Trivaškevičs ir komiķis no apvienības
„Comedy Latvia” un viens no pieredzējušākajiem stand- up žanra pārstāvjiem valstī. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku
gan Latvijā, gan arī kaimiņu zemēs, šajā vakarā skatītājus priecēs ar vairāk nekā stundu garu programmu.
Ieejas biļetes cena 2,00 EUR

***

No 22. janvāra plkst. 15. 00 līdz 28. janvārim Ērgļu saieta
nama foajē izstāde “Krītošais akmens”
Pirmo reizi Ērgļu saieta namā būs skatāma šī neparastā izstāde.
Franču mākslinieka Lorāna Grizeļa (Laurent Grisel) lielformāta
plakāti, gleznu reprodukcijas, artefakti, kas ataino 2600 gadu
senu Bībeles pravietojumu.
22. janvārī plkst. 14.00 norisināsies Veselības klubiņa lekcija,
pēc kuras būs iespēja tikties ar izstādes projekta vadītājiem.
Izstāde gida pavadībā būs apskatāma katru darba dienu no
plkst. 12:00 līdz plkst. 18:00.
Noslēguma dienā, sestdien, 28. janvārī, plkst.14:00 - tējas galds,
viktorīna, balvas, mūzika. Izstāde - bezmaksas. Informācijai tel.
nr. - 28358532 (Agris).

***

31. janvārī plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem
„Baltais lācis - SUPERZVAIGZNE”
Režisors - Armands Ekštets
Lomās: Baltais Lācis - Armands Ekštets, Pingvīns - Gerda
Dinsberga / Inta Bankoviča.
Žanrs - jautra izrāde pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un vecākiem 1 ha garumā.
Par ko ir izrāde: Baltais Lācis ir nolēmis kļūt par SUPERZVAIGZNI… Tikai viņš nezina, kā to izdarīt! Kad palīgā Lācim
ierodas viņa uzticamais draugs Pingvīns, sākas īsts šovs…
Šī ir jautra komēdija bērniem, kurā izrādes varoņi Baltais Lācis
un Pingvīns aktīvi sadarbojas ar bērniem, ļaujot viņiem interaktīvi iesaistīties izrādē un palīdzēt Baltajam Lācim kļūt par
SUPERZVAIGZNI.
Ieejas maksa - 2,00 EUR

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Stepanovs
miris 78. mūža gadā;
Antons Kokins
miris 72. mūža gadā;
Inta Kalniņa
mirusi 85. mūža gadā;
Viktors Grigulis
miris 79. mūža gadā;
Velta Fogele
mirusi 97. mūža gadā;
Ingrīda Prauliņa
mirusi 70. mūža gadā;
Aina Lauska
mirusi 86. mūža gadā;

***

Ivans Palancevičs
miris 59. mūža gadā;

***

Juris Maskalāns
miris 67. mūža gadā,

***

Vasilijs Suščenko,
miris 69.mūža gadā.

3. - 4. februārī Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiskais festivāls Ērgļos
11. vai 25. februārī Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos
(Pasākuma norises laiks var mainīties,
vadoties pēc laika apstākļiem)
18. februārī Ērgļu saieta namā
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 25 gadu jubilejas vakars

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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