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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada oktobra domes sēdē lemto
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus:
aNr.8 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lieto
šanas kārtību Ērgļu novadā”.
aNr.9 “Grozījumi 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu
novada pašvaldībā””.
aNr.10 “Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5
“Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā””.
aNr.11 “Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.6
“Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības
pabalsti””.
aNr.12 Nr.12 “Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam””.
aSaistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai. Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā.
aApstiprināja Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēdināšanas
(pusdienu) maksas pakalpojuma izcenojumu EUR 0,48 no 2017. gada 1. novembra līdz
2018. gada 31. augustam.
aPiešķīra līdzfinansējumu EUR 4286,00 apmērā no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
Ērgļu novadā - Rīgas ielā 10, Ērgļos.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmi 2017. gadam.
aNolēma R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus EUR 370,00 apmērā pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Balvu fonds: 7.-9. klašu grupā - 1. vieta EUR 70,00; 2. vieta - EUR 50,00; 3. vieta EUR 30,00; 10.-12. klašu grupā - 1. vieta EUR 100, 00; 2. vieta - EUR 70,00; 3. vieta
- EUR 50,00.
aPiešķīra biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” Ērgļu novada
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 500,00 apmērā no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem grāmatas „Blaumaņa tēlu pasaulē” izdošanai.
Grāmata „Blaumaņa tēlu pasaulē” būs kā dāvinājums R.Blaumaņa 13. konkursa labāko
domrakstu autoriem un viņu skolotājiem, izglītības iestādēm un bibliotēkām, grāmatas
atbalstītājiem.
aNoteica uzturēšanās maksu 16,78 EUR/dienā vienam klientam Ģimenes atbalsta
centrā “Zīļuks”, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.
aNolēma nodot Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanas
tiesības kapitālsabiedrībai SIA “ŪDAS” un uzdeva SIA “ŪDAS” pārslēgt īres līgumus
ar Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekiem.
aPiešķīra EUR 85,00 no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem Kalvja Kaļvas
dalībai Baltijas junioru kausā Zviedrijā, sedzot dalības maksas un transporta izdevumus.
aNolēma pagarināt Ērgļu novada pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles nomas līgumu par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, ēkas
Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, neizmantoto telpu 12 m2 platībā, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles darbību Ērgļu novadā.
aNolēma atbalstīt Latvijas Ordeņu brālības biedru salidojuma rīkošanu 2019. gada
25. maijā Ērgļos.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča komandējumu uz Nīderlandes pilsētu Oststelingverfu no šā gada 6. decembra līdz 8. decembrim.
aVienojās deleģēt dalībai Valsts prezidenta svinīgajā pieņemšanā Rīgas pilī 2017.
gada 17. novembrī Gunāra Vīganta vadīto SIA “3Dpro”, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu un graudkopību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SIA „ŪDAS” aktualitātes rudenī
Rudens ir lietains, vējains, ar skatienu uz ziemu. Kāds vēl? Laiks, kad
ir dota iespēja saprast, kas ir izdarīts, kas ir jādara, lai mēs visi dzīvotu ar
sajūtu, ka rudens ir skaists un pēc tā sekos pārējie gadalaiki.
Kā jau minēju, jūlija „Ērgļu Novada Ziņu” numurā esam izstrādājuši
saistošos noteikumus par „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību” Ērgļu novadā, kurus Ērgļu novada domes
deputāti atbalstīja. Tagad tie ir nosūtīti izvērtēšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai. Ir izstrādāta arī SIA „ŪDAS” vidējā termiņa darbības stratēģija līdz 2019. gadam. Arī to vētīs domes deputāti. Tas
viss tiek darīts, lai būtu skaidri spēles noteikumi, kurus sauc par dzīvi, tie,
kuri attiecas uz ūdens saimniecību. Ūdens jau ir viena no svarīgākajām
dzīves sastāvdaļām. Nebaidos no šāda secinājuma.
Esam veikuši ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Ērgļu pagastā. Pēc skaita tādu ir 30. Zinām, kāds
ir ūdens spiediens un caurplūdes jauda katrā no tiem. Trīs hidrantu darbība ir jāuzlabo, jo pēc ceļu
remontiem ir problemātiska to pievienošana. Šo problēmu risinām kopā ar Ērgļu novada domi.
Mājās, kuras apsaimniekojam, iespēju robežās esam veikuši kosmētiskos remontus, skursteņu pārmūrēšanu, tīrīšanu. Gribētos izdarīt vēl vairāk, bet jāņem vērā finansiālās iespējas. Apsaimniekošanas parādu nasta sāk samazināties, taču ne tik strauji, kā gribētos.
2010. gadā tika realizēts Ērgļu novada „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens apgādes” projekts.
Ar domu, lai iedzīvotāji varētu lietot kvalitatīvu ūdeni un visi notekūdeņi tiktu attīrīti. Šobrīd ir 26
privātmājas, kuras atrodas pie maģistrālā kanalizācijas vada ar iespējām pieslēgties pie tā. Bet tas
netiek darīts. Ir pat saprotams, kāpēc iedzīvotāji to pārāk nevēlas - it kā pārāk lielās izmaksas, lai to
veiktu (projekts, materiāli, darbs), bet, ja parēķinām, ko mēs nodarām dabai, novadot notekūdeņus
kaut kur upītē, grāvī un tikai reizi gadā piesakām kanalizācijas akas izvešanu, tad pieslēgums kopējam kanalizācijas vadam būtu pašam mājas īpašniekam ērtāks un videi draudzīgāks. Pie tam mēs
parādīsim ērtāko pieslēguma veidu un palīdzēsim šo visu procesu uzlikt uz papīra. Lūdzu padomāsim
par to un arī darīsim, jo doma bez darba nesniedz padarītā gandarījumu.
Tā kā ūdens zudumi Ērgļos joprojām ir, drīzumā daudzdzīvokļu mājās uzstādīsim ūdens ievados
kontroles skaitītājus, lai varētu salīdzināt kopējo aizejošo ūdeni un par kādu ūdens apjomu iedzīvotāji norēķinās. Tāpēc vēlreiz aicinām katrā dzīvoklī uzstādīt ūdens skaitītāju, lai būtu godīgi pret visiem. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 punkts 19, ja radīsies starpība un patērēts
tiks vairāk, nekā tiek samaksāts, trūkstošo kubikmetru izmaksas tiks izdalītas uz tiem dzīvokļiem,
kuriem nav skaitītāju.
Ir doma un tā iet uz realizāciju - uzstādīt mājās tā sauktos „viedos” jeb, kā es saucu, „gudros” ūdens
skaitītājus. Tas ir skaitītājs ar raidītāju, kuru ūdens piegādātājs (SIA „ŪDAS”) var nolasīt jebkurā
laikā, konstatēt, vai ūdens piegāde ir normāla, vai nav kāds ūdensvada bojājums klienta dzīvoklī. Tas
nozīmē, ka iedzīvotājiem atkristu pienākums katra mēneša pēdējā nedēļā ziņot par skaitītāja rādījumu, mēs to nolasītu paši, un mājas iemītnieks varētu tam sekot tikai, lai saprastu, vai norēķini tiek
veikti pareizi. Par šo jautājumu rīkosim iedzīvotāju sapulces katrā daudzdzīvokļu mājā, lai izskaidrotu ”viedo” ūdens skaitītāju darbību un ko tas dos māju iemītniekiem.
Iedzīvotāju parādu nasta ir samazinājusies salīdzinājumā ar 2016. gada decembri. Taču kopējais
parāds joprojām ir liels. Teikšu PALDIES tiem, kuri izprot situāciju un cenšas to padarīt vieglāku.
Esam sagatavojuši dokumentus par lielākajiem parādniekiem un ir notikušas dažas tiesas prāvas
parādu sakarā, kuras esam uzvarējuši. It kā varētu priecāties, bet tas nav prieks ar siltumu sirdī, tā
ir padarītā darba sajūta ar rūgtuma nosēdumu, jo dzīvojam vienā sētā, zinām cits citu. Es ar cieņu
un apbrīnu izceļu tos cilvēkus, kuri pārtiek no pensijas, bet viņos ir šī pozitīvā pienākuma apziņa,
ka vispirms jātiek galā ar obligātajiem maksājumiem un tikai pēc tam ar pārējo. Kavējuma procenti
joprojām ir apturēti. Daudzi ērglēnieši, kuriem šī nasta ir uzkrājusies, veic ikmēneša iemaksas un
samazina parāda lielumu. Tas ir izdarāms, tikai jāsāk darīt.
Nesen man piezvanīja kāda persona un teica, ka veikšot pārbaudi par dzeramā ūdens kvalitāti Ērgļos
daudzdzīvokļu mājās. Es atbildēju, ka mēs to regulāri darām, veicot dzeramā ūdens pārbaudes sertificētā laboratorijā „BIOR”, un Ērgļu iedzīvotājiem tiek piegādāts ļoti kvalitatīvs dzeramais ūdens.
Teicu, ka labprāt piedalītos arī viņu pārbaudē. Sarunas gaitā jutu, ka piedāvājuma teicēja balss kļūst
klusāka, interese zuda. Noteiktajā dienā man zvans no viņiem neatskanēja. Visticamāk, ka, cerēdami
uz ļaužu lētticību, zvanītāji bija kādu firmu pārstāvji, kuri tā mēģina pārdot ūdens filtrus vai citas
ūdens attīrīšanas ietaises. SIA „ŪDAS” strādā jūsu interesēs. Mēs rūpēsimies, lai piegādātais ūdens
būtu augstā kvalitātē, tā ir mūsu atbildība.
Iestājoties ziemas laikam, esam pārgriezuši pulksteņu rādītājus vienu stundu atpakaļ, lai būtu no
rītiem gaišāks. Cilvēki ir dažādi - citiem tas patīk, citiem nē. Tas ir normāli. Centīsimies atrast savstarpēju sapratni. Mēs turpināsim savu darbu, lai jums visiem būtu ērtāk dzīvot. Ceru uz abpusēju
sadarbību.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Mīlošu ģimeni katram bērnam!
Pieļauju, ka lielākā daļa “Ērgļu Ziņu” lasītāju informatīvajā
telpā - TV, laikrakstos, žurnālos, radio - ir dzirdējuši šo grūti
izrunājamo vārdu “deinstitucionalizācija”. Īsi un saprotami
sakot, tas nozīmē pamazām atteikties no bez vecāku gādības
palikušo bērnu ievietošanas iestādē, rodot iespēju katram bērnam augt ģimenē.
Strādājot bāriņtiesā, arī mūsu ikdienas rūpes ir par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bāreņiem. Uzreiz gan jāteic, ka pārsvarā bērni, kuri ir palikuši bez vecāku gādības,
nav bāreņi šī vārda tradicionālajā izpratnē. Viņu vecāki lielākoties nav miruši. Šo bērnu vecāki dažādu apstākļu dēļ vai nu
nespēj, vai neprot rūpēties par bērniem.
1. novembrī Rīgas pilī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju rīkoja konferenci
“Bērna vajadzības - ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē”.
Konferencē viennozīmīgi tika akcentēta pārliecība, ka katram
bērnam ir nepieciešama ģimene, māju sajūta un vide, kurā
var augt mīlestības un drošības gaisotnē. Mums mērķtiecīgi
jāstrādā, lai katram bērnam neatkarīgi no viņa vecuma, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem varētu nodrošināt ģimeni
un ģimenisku vidi.
Par to, ka bērniem vislabāk ir augt ģimenē, kurā valda savstarpēja saskaņa un cieņa, nav ne mazāko šaubu. Beidzot arī
valdības līmenī ir sākts runāt un domāt par nopietnāku atbalstu aizbildņiem un audžuģimenēm, kuri uzņemas rūpes par
pieņemtajiem bērniem. Atliek vien vēlēties, lai labi iecerētie
darbi virzās uz priekšu un realizējas dzīvē! Tomēr esmu reāliste un saprotu, ka tas nenotiks tik drīz. Ir jāmainās vērtību
kritērijiem sabiedrībā, ir jāmainās mums pašiem - no materiālo vērtību kulta pielūgšanas, sevis idealizēšanas uz spēju
iejusties otra “ādā”, uz vēlēšanos palīdzēt. Praktiskā darba
pieredze apliecina, ka ir bērni, kuriem nevar atrast ne aizbildni, ne audžuģimeni, kur nu vēl adoptētāju. Un tad ir labi,
ka ir šis mūsu mazais, un es teikšu - ģimeniskais, ģimenes
atbalsta centrs “Zīļuks.”
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Mūsu novadā ir četras audžuģimenes. Uz Kandavas novada
fona tas, protams, ir maz. Savukārt uz to novadu fona, kur nav
nevienas audžuģimenes, - daudz. Kļūt par audžuģimeni, tā,
manuprāt, ir uzdrīkstēšanās un ziedošanās. Visi to nevar, jo
šis patiesībā ir sirds darbs.
Šoreiz es gribu jūs visus pavisam nedaudz iepazīstināt ar trijām mūsu audžuģimenēm.
Regīna un Pēteris Kārkliņi ir audžuģimene ar stāžu. Viņi
darbojas jau kopš 2005. gada. Lūk, ko man teica Regīna:
“Nez no kurienes uzradies tas klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst?
Vai lielāku laimi var vēlēties, ja ģimenē visi bērniņi ir laimīgi un mīlēti?! Bet dzīvē ne vienmēr tā notiek. Daudziem
bērniem trūkst ģimenes un vecāku. Šādos gadījumos nāk palīgā audžuģimenes. Mums jāpalīdz pārvarēt grūtības, noticēt
sev, kā arī jāmāca dažādi darbi, jāskolo un vienkārši jāmīl.
Tas prasa daudz darba, pacietības un enerģijas. Pēc laiciņa
redzi, kā bērns sāk mainīties. Viņš kļūst drošs, pārliecināts par
sevi un laimīgs. Līdz ar viņu arī mēs kļūstam laimīgi. Laimīgi
tāpēc, ka sanāca!
Mīļās ģimenes, palīdziet kaut vienam bez vecāku gādības
palikušajam bērniņam izaugt un kļūt laimīgam! Vajag tikai
uzdrīkstēties un viss izdosies!”
Savukārt audžumāmiņa Vineta Andriksone, kuras audžuģimenes stāžs tūliņ būs divi gadi, uz maniem jautājumiem atbildēja vienkārši un sirsnīgi: “Kas mani pamudināja kļūt par audžuģimeni? Tas nebija mirkļa lēmums spert šo nopietno soli.
Mums tak katram šajā dzīvē ir vēlme darīt to, ko patiešām
gribas izdarīt! Un tad, ja tu darīsi to, kas ir jādara, tad apstākļi, resursi un īstie cilvēki būs tavā ceļā. Mana audžumammas
pieredze ir pavisam neliela, bet gandarījuma mirkļu ir bijis
ļoti daudz, kad redzi, ka mazais cilvēkbērns tavās rokās atplaukst, aug, attīstās. Protams, mana emociju gamma arī ir

bijusi visāda - no prieka līdz asarām! Sevišķi jau brīdī, kad
audžuģimenē ievietotais bērniņš ir “jāatlaiž”. Manā gadījumā
tas bija tad, kad mazulīte tika atdota bioloģiskajai ģimenei.
Tad nekas cits neatliek, kā ielikt situāciju Dieva rokās un lūgt,
lai notiek labākais - Dieva nolemtais un paredzētais. Mīļie ērglēnieši! Ir vērts aizdomāties par to, ka jūsu ģimene var iedot
kādam dzīves pabērnam mājas. Audžuģimenes pienākumus
var veikt tikai tad, ja jūt sirds aicinājumu. Un mīlestība pret
bērniem nav jādala, tā ir jāreizina! Mums katram dvēselē ir
kāds stūrītis labestībai un mīlestībai, ar kuru mēs varam dalīties. Dalāmies!”
Gunta un Gunārs Jurkovski arī jau divus gadus ir audžuģimenes statusā. Šajā laikā ģimenē ir uzņemti pieci audžudēli!
Gunārs saka: “Ja man jautā, kāpēc es to daru, tad atbildu, ka
mēs laikam ģimenē negribam dzīvot divi vien. Ja mēs varam
kādam palīdzēt, mēs to darām. Un šajā situācijā man ļoti nepatīk tas vārds “darbs”. Tas nav darbs, bet gan dzīvesveids. Tu
to dari, nevis, kā daži uzskata, naudas pēc, bet tev tas ir sirdī.
Pirmkārt, pajautājiet katrs sev pats, vai jūs savā ģimenē ielaidīsiet svešu cilvēku un dzīvosiet ar viņu kā ar savu ģimenes
locekli?! Un tikai pēc tam, lūdzu, izsakiet savus pārmetumus!
Sirdī mēs visi varbūt gribētu kādam palīdzēt, bet visu sīki apsmadzeņojot - ko par to teiks pārējie ģimenes locekļi, radi,
draugi, kā tas būs - mēs izvēlamies to nedarīt. Tikai ieejot
audžuģimeņu apritē, es sapratu, cik daudzi bērni ir izņemti no
ģimenēm un cik daudziem vēl vajadzētu palīdzēt! Un tad tu
saproti, ka viens tu tīri fiziski visiem nevarēsi palīdzēt. Šajā
brīdī tas ir visgrūtākais. Es tomēr iesaku arī citiem sajust bērnu mīlestību. Tā ir Dieva dāvana.”
Ja kāds sajūtat sevī misiju sniegt vientuļajiem bērniem mājas, kļūstot par audžuģimeni, esiet gatavi dalīties mīlestībā un
ģimenes izjūtā! Gaidīšu jūs uz sarunu bāriņtiesā, vai - vienkārši piezvaniet - 64871453!
Vineta Bagatska,
Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Ir pienācis Latvijas mēnesis. Sparīgi
jāgatavojas visiem patriotiskajiem un
mūsu valstij veltītajiem pasākumiem.
Mūs gaida daudzi gan Lāčplēša dienai,
gan Latvijas dzimšanas dienai veltīti notikumi. Ikvienam ir iespēja sajust
sirdī patriotismu un mīlestību pret savu
mazo, bet tomēr vareno valsti. Jau tagad zinām, ka šis mēnesis paies nemanot. Cerams, ka svētku sajūtās paspēsim pagūt visu, kas ieplānots.
Nespēju noticēt, ka atlicis mazāk par diviem mēnešiem līdz semestra un 2017.
gada beigām. Tik daudz kas ir noticis un
tik daudz vēl ir priekšā. Dažreiz ir labi
vienkārši atvilkt elpu no visa, izbaudīt
lietas, ko šad un tad palaižam garām
vai vienkārši uzskatām par pašsaprotamām. Ikdienas steigā, iespējams, bieži
aizmirstam, cik svarīgas ir mazās lietas.
Ieelpo, izelpo un turpini pierādīt sevi!
Mēs spējam tieši tik daudz, cik paši uzdrīkstamies mēģināt.
Viktorija

Īsziņas
17. 11. - tematisks pasākums
“Savu zemi - sevī turēsim”
Ērgļu vidusskolā
- klases stunda
“Svinēsim svētkus!”
18. 11. - jaunsargu brauciens uz
Rīgu, soļošana parādē
21. - 24. 11. - makulatūras vākšanas akcija Ērgļu vidusskolā
24. 11. - skolēnu domes pasākums
Ērgļu vidusskolā
28. 11. - 12. klases skolēnu mācību firmu prezentācija - tirdziņš
30. 11. - Melnās kafijas vakars
Ērgļu vidusskolā

Makulatūras vākšanas
1. kārta Ērgļu vidusskolā no
21.11.2017. līdz 24.11.2017.
Oškalna ielā 6, Ērgļos, saskaņojot
makulatūras pieņemšanu ar
direktores vietnieci saimnieciskajā
jomā V. Griezāni.

aKonkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas,
klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
aŽurnālus un avīzes pirms izmešanas nav
nepieciešams atskavot.
aNedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru
makulatūru.
Valda Griezāne,
direktores vietniece saimnieciskajā jomā

2017. gada NOVEMBRIS

Mēs lepojamies!
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, vairāki skolotāji un skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas un Ērgļu novada
pašvaldības atzinības.
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņems Ērgļu vidusskolas direktores vietniece Maiga Picka un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktors Andris Dombrovskis – par ilggadēju un mērķtiecīgu
ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Ērgļu novadā.
Ērgļu novada pašvaldība, novērtējot skolēnu un skolotāju ieguldījumu
skolas prestiža celšanā, nolēma izteikt atzinību šādiem Ērgļu vidusskolas
skolēniem:
- Sabīnei Solovjevai - par mērķtiecību un panākumiem mācību darbā, un
sabiedrisko aktivitāti, organizējot klases un skolas mēroga pasākumus un
līdzdarbojoties novada kultūras dzīvē.
- Nikam Grīnbergam – par atbildīgu attieksmi pret mācību darbu un
pienākumiem, iesaistīšanos skolas un novada kultūras dzīvē.
- Rimantam Stankevičam - par sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu, ilggadēji darbojoties skolēnu domē, veicot skolas prezidenta darbu un veidojot
muzikālo noformējumu skolas pasākumos.
skolotājiem:
- Marutai Bitītei - par apzinīgu un atbildīgu darbu, veicot bibliotekāres
pienākumus, un ieguldījumu skolas dzīves atspoguļošanā gadagrāmatās.
- Indrai Ronei - par augstiem sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs,
iniciatīvu un radošu pieeju, motivējot skolēnus darbībai konkursos, un
mērķtiecību, veidojot skolas avīzi.
- Ilzei Eņģei - par iniciatīvu, radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu, motivējot skolēnus iesaistīties konkursos mājturībā.
- Sergejam Sipčenko - par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu, motivējot skolēnus praktisko darbu apguvei mājturībā.
Izvērtējot skolēnu aktivitāti, tika nolemts piešķirt Ērgļu novada un Ķelnes - Reizīkas pašvaldību sadarbības balvu EUR 50.00 nominācijā
„Sociāli aktīvs skolēns” šādiem skolēniem:
- Lilitai Saulītei - par aktīvu līdzdalību skolas un novada sabiedriskajā
dzīvē, darbojoties jaunsardzē, dejojot tautas deju kolektīvā.
- Anetei Podjavai - par aktīvu līdzdalību skolas un novada sabiedriskajā
dzīvē, darbojoties jaunsardzē, dejojot tautas deju kolektīvā.
Direktore I. Šaudiņa

Ērgļu vidusskolas skolēnu forma
Latvijā daudzās skolās ir ieviestas skolas formas. Tas ir
noticis gan prestižās ģimnāzijās, gan mazās lauku skoliņās. Jau aizpagājušajā un pagājušajā mācību gadā daudzi
vecāki izteica vēlmi Ērgļu vidusskolā ieviest formas. Tādēļ
skolas padome 2016./2017.
mācību gadā veica rakstisku
aptauju, kurā noskaidrojās,
ka vairāk nekā 60% skolēnu
vecāku būtu ar mieru ieviest
skolas formu. Šī mācību gada
sākumā, vecāku kopsapulces
laikā, tika pieaicināti pieredzējuša skolēnu formu šūšanas uzņēmuma pārstāvji,
lai iepazīstinātu mūsu skolas
vecākus ar savas produkcijas
klāstu, kvalitāti un izmaksām.
Tā kā šī uzņēmuma piedāvātās cenas skolas formām šķita pārāk augstas, tad kādas skolnieces vecāki
piedāvāja daudz lētāku risinājumu. Vitas un Edgara Vanagu piedāvātais
risinājums bija formas pasūtīt un iepirkt Anglijā ar jau uzšūtu Ērgļu vidusskolas vai novada simboliku, šādi samazinot formas izmaksas vismaz divas reizes. Arī pasūtīšanas un sagādes jautājumus šie aktīvie vecāki solīja
nokārtot. Pēc nepilna mēneša viņi jau bija sagādājuši vesti, džemperīti,
kaklasaiti, kreklu, svārkus un sarafānu kā paraugus.
Tā kā arī skolas padomei šīs formas šķita atbilstošas prasībām, tad pieņēmām, ka varam palikt pie šī varianta un aptaujāt vecākus, uzzinot viņu
domas. Klašu vecāku sapulcēs, kas visās klasēs notika novembra sākumā,
vecāki varēja iepazīties ar paraugiem un izmaksām. Sapulču laikā vecāki
aizpildīja aptaujas anketu, tādējādi uzzinājām 64% vecāku viedokli no
1. līdz 8. klasei. No aptaujātajiem vecākiem 65% ir par skolēnu formu
dažādos variantos, kurus vieno Ērgļu novada krāsas - tumši zila veste vai
džemperis, balta blūze vai krekls, kaklasaite ar zilām, baltām un zaļām
svītrām. Iespējams arī polo krekliņš.
Līdz ar to šī mācību gada nobeigumā skolēnu vecāku kopsapulcē varētu
nolemt par formas ieviešanu Ērgļu vidusskolā no 2018. gada 1. septembra. Savukārt, ja ir vecāki un klases, kuri šīs formas vēlas ieviest ātrāk,
tad tas ar pašu iniciatīvu un saskaņojot ar skolas padomi, kura palīdz nodrošināt šo procesu, ir iespējams arī ātrāk. Formas tērpu paraugi un cenas
joprojām ir apskatāmas, saskaņojot ar klases audzinātāju.
Aivis Masaļskis, skolas padomes priekšsēdētājs
Marutas Bitītes foto
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Izmaiņas Ērgļu vidusskolas
skolēnu domē
Šis gads Ērgļu vidusskolā būs
ļoti īpašs, jo par mums vairs nerūpēsies tikai deviņi aktīvi domnieki, bet gan vairāki pārstāvji
no katras klases. Tas tāpēc, jo
citus gadus netika tieši tie cilvēki, kuri to visvairāk vēlējās.
Cerams, ka vienkopus sanākuši
idejām bagātākie un radošākie
skolas jaunieši. Protams, būs
grūti pierast, ka jāstrādā kopā tik
daudziem, bet jāmācās tikt galā
ar jebkurām grūtībām. Ticu, ka
mēs mācēsim sadarboties un rēķināties cits ar citu. Galvenais ir tas, ka nevienu ideju nedrīkst paturēt pie sevis, jo katra no tām ir svarīga, pat ja mums tā
neliekas. Nedrīkst baidīties izteikt savu viedokli. Šogad vislielākā atbildība
un prezidenta amats ir piešķirts Rimantam Stankevičam, un es ļoti vēlējos
noskaidrot, ko viņš pats domā par gaidāmo mācību gadu.
1. Kāpēc, tavuprāt, tieši tevi ievēlēja par skolēnu domes prezidentu?
-Es pieņemu, ka galvenokārt tāpēc, kā man pašam teica, esmu populārs skolā.
2. Vai tu pirms tam jau to paredzēji?
-Ja godīgi, īsti - nē.
3. Tavuprāt, šis amats ietekmēs tavu personību?
-Iespējams, minimāli. Es uzskatu, ka dzīvē jāapgūst zināmas līdera prasmes,
bet domāju, ka man nekas daudz nemainīsies.
4. Atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, dažreiz piemirstas pāris bijušie
prezidenti, vai būs kas tāds, ko darīsi, lai paliktu atmiņā tieši kā skolas
prezidents?
-Grūti pateikt. Katram ir savādāk ar to atmiņu, katram atmiņā paliek citas
lietas. Piemēram, vienam tas liekas interesanti, bet citu pilnīgi tas nesaista.
5. Šogad domes sastāvā ir vairāk jauniešu nekā citus gadus. Vai ir viegli
tikt galā?
-Manuprāt, jā, jo visiem ir kopīgas intereses, tāpēc mēs esam savākušies tāda
brigāde. Man jau viņi nav jāpieskata, es vienkārši esmu tāds kā brigadieris.
Protams, ir zināma atbildība, bet nav pārāk grūti.
6. Tu jau vairākus gadus aktīvi iesaisties skolas dzīvē un tās veidošanā.
Kas ir tas, ko tu, iespējams, centīsies mainīt vai atjaunot?
-Šogad mēs varētu uztaisīt pāris zibakcijas vai tematiskās dienas, tas pāris
gadus nav bijis. Manuprāt, jauniešiem tas patika. Centīsimies veidot tādus
pasākumus, kas piesaista skolēnus, lai viņiem ir interesanti.
7. Kādi ir tavi galvenie pienākumi?
-Galvenokārt mani svarīgākie pienākumi ir organizēt un vadīt skolēnu domes
sēdes un pašu skolēnu domi, kā arī piedalīties vecāku padomes sēdēs.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Foto no Rimanta personīgā arhīva

Lībagu sākumskolas pedagogi
pieredzes apmaiņā Ērgļos

1. rindā 1. no kreisās puses - Vēsma.
Priecājamies, ka Ērgļu izglītības iestādes iedvesmo kolēģus no daudzām
skolām. 13., 14. oktobrī Skolotāju dienas ekskursijā un pieredzes apmaiņas braucienā pie mums viesojās pedagogi no Kurzemes puses Talsu novada - no Lībagu sākumskolas.
Pašlaik šajā skolā ir trīs pirmsskolas grupas un 1. - 4. klase. Tādēļ Lībagu sākumskolas pedagogi iepazinās ar Ērgļu novada izglītības sistēmu,
sākot no PII “Pienenīte” līdz Ērgļu vidusskolai. Tā kā Lībagu skolas
pašreizējā direktore Vēsma Gaiziņa ir kādreizējā Ērgļu vidusskolas, arī
Mākslas un mūzikas skolas skolotāja, protams, bija jauka vakara tikšanās
un sarunas ar bijušajiem kolēģiem, pieredzes apmaiņa - abu skolu pieredze, veidojot radošu, iniciatīvas bagātu skolēnu personību.
Vakara tikšanās laikā pēc mācību telpu apskates kolēģi īpaši uzsvēra skolas gaišumu, no audzēkņu zīmējumiem starojošo pozitīvo attieksmi starp pedagogiem un skolēniem, priecājās par sporta zāles plašumu,
skaisto bibliotēku, ievēroja ērtos atpūtas stūrīšus ar mīkstajiem pufiem, kā
arī darba vietas zālē un bibliotēkā ar ērtiem galdiem un krēsliem.
Pēc atgriešanās mājās lībagieši atsūtīja mums sveicienu.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Foto no Vēsmas Gaiziņas personīgā arhīva
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Microsoft kursi
Šī gada 10. oktobrī mums, Ērgļu vidusskolas skolēniem, un
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolēniem bija unikāla iespēja pabūt Microsoft kursos. Tie notika LU Microsoft Inovāciju
centrā, kursus vadīja Aldis Ērglis.
Mūs apmācīja, kā lietot aplikāciju Power BI. Tā ir vieta, kurā
var veikt datu analīzi un statistiku, ar tās palīdzību var dažādi
veidot datu vizualizāciju. Kursi tika pasniegti īpašā veidā caur Skype. A. Ērglis atradās citā telpā, bet ar lietojumprogrammas palīdzību sazinājās ar mums. Katru mēnesi būs jāveic
mājasdarbi. Katru mājasdarba uzdevumu varēs atrast youtube.
com. Veicot datu analīzi, būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem un pareizās atbildes jānosūta kursu vadītājam. Pēc 9
mēnešiem mēs būsim jau gudri un zinoši šajā jomā, kā arī
pratīsim izmantot Power BI aplikāciju.
Uzskatu, ka šī iespēja ir jānovērtē, jo tāda ir dota tikai dažiem. Ticu, ka iegūtās zināšanas palīdzēs ikvienam turpmākajā dzīvē.
Madara Salnīte, 11. klases skolniece

Rudens ekskursijas
Oktobra sākumā, precīzāk - desmitajā datumā, devāmies
uz Rīgu mācību ekskursijā. Apskatīt televīzijas torni devāmies tikai mēs, Ērgļu vidusskolas 9. klase, taču autobusu uz
Rīgu nācās dalīt arī ar vidusskolēniem. Kamēr viņi apmeklēja
Microsoft semināru, mēs guvām jaunas zināšanas par torņa
vēsturi un tajā notiekošajām darbībām. Visvairāk man patika
tas, ka mēs varējām baudīt gardu picu, skatoties uz Rīgas panorāmu. Man prieks, ka pēc tam varējām doties uz kinoteātri
un noskatīties pašu izvēlētu filmu. Diemžēl pārējiem bija jāgaida kāda pusstunda, līdz beidzās mūsu filma. Mājupceļam
nebija ne vainas, visā visumā ekskursija bija tīri baudāma.
Kristaps Gūts, 9. klases skolnieks

Lepnums par
skolas absolventu

Jaunsargu aktivitātes oktobrī un novembrī
Šis laiks Ērgļu jaunsargu vienībai ir bijis
ļoti aktīvs. Novembris
ir īpaši piesātināts ar pasākumiem, taču tas tikai
veicina mūsu izaugsmi.
27.10.- 28.10.2017.
Jaunsargu pārgājiens
“Braki” - vecais Jumurdas ceļš. Pārgājienā
devās vecākās grupas
jaunsargi, kuri nenobijās no sliktajiem laika
apstākļiem. Galvenais
bija izdzīvošanas pamati un taktika. Jaunsargi
gan maskējās, gan pildīja dažādus uzdevumus,
kuri palīdzēja pilnveidot
prasmes, ja nonāktu izdzīvošanas apstākļos ar
pašiem minimālākajiem resursiem.
Vēlos piebilst, ka šajā pārgājienā pirmo reizi mums bija
pončo teltenes, kuras var izmantot, uzvelkot lietus laikā,
bet, kad ir jāierīko apmetne, var veidot individuālās pajumtes vai kopīgu pajumti vairākiem. Par šo pončo telteņu iegādi jāsaka paldies mūsu sadarbības partneriem no Vācijas
Ķelnes-Reizīkas. Apmetnes vieta bija iekārtota daudz siltāka
un ērtāka nakšņošanai.
Jaunsargi arī paši gatavoja ēst. Par teicamu produktu izvēli
izdzīvošanas pārgājiena dalībniekiem paldies “Kores” viesnīcai. Paldies, jums var uzticēties! Prieks, ka ir jaunieši, kuri
piektdienas vakaru izvēlēsies pavadīt, lai sevi pilnveidotu,
pārvarētu grūtības, audzinot raksturu un apgūstot jaunas iemaņas.
02.11.2017. - Jaunsargi pēc stundām devās talkot uz Staciju. Kārtējo reizi jāsaka paldies viņiem par atsaucību, jo
tika padarīti labi darbiņi, par spīti tam, ka laika apstākļi nebija no tiem labākajiem. Talkā piedalījās gan lielie jaunsargu

puiši, gan arī jaunāko grupu jaunsargi. Visi ir arī čakli palīgi.
04.11.2017. - Jaunsargiem tika dota iespēja piedalīties ierindas skatē Cēsu instruktoru skolā, kur notika atlase uz
18. novembra parādi 11. Novembra krastmalā. No Ērgļu
jaunsargu vienības pieteicās četri jaunsargi - Rihards Vasels,
Kristers Kalniņš, Benita Kārkliņa, Ilona Riekstiņa. Uz vienu
vietu bija divi pretendenti, taču mūsu jaunsargi tika “kārbā”.
Liels prieks par mūsējiem, arī šogad būs pārstāvji no Ērgļu
jaunsargu vienības parādē. Atlase nebija no vieglākajām, jo
tā notika visu dienu. Un bija jāsacenšas ar pārējo vienību
jaunsargiem.
Priekšā mums ir ierindas skate Ērgļu vidusskolā, lāpu gājiens Sausnējas pagastā, Ērgļos, 18. novembra parāde, 18.
novembrī 6 stundu rogainings, uz kuru brauks 23 jaunsargi,
NBS vieslektoru lekcija, jaunsardzes 25 gadu jubilejas pasākums. Veiksmi jaunsargiem!
Kristīnes Puziņas,
jaunsargu instruktores, teksts un foto

Orientēšanās sezonas noslēgums

Sausnējas astoņgadīgās skolas 8.klases skolēni
Pēdējā zvana svētkos 1971.gada maijā kopā ar klases
audzinātāju, matemātikas skolotāju Vandu Auzāni.
Pirmais no labās – Ivars Mailītis.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas absolventi, pedagogi
un skolas labvēļi izjūt lepnumu par nesen saņemto vēsti par
valsts apbalvojumu piešķiršanu vairākām personām.
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017. gada 20. oktobrī nolēma: par sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru
un iecelt par ordeņa virsnieku Ivaru Mailīti - mākslinieku,
ilggadējo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku, Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku galveno mākslinieku
un scenogrāfu.
Neuzskaitot visus mākslinieka paveiktos darbus un gūtos
panākumus Latvijā un plašajā pasaulē, varam apgalvot, ka I.
Mailītis šo apbalvojumu ir godam nopelnījis, strādājot Latvijas kultūras jomā daudzu gadu garumā.
2014. gadā izdotajā grāmatā „Sausnējas rīti” mūsu skolas
1971. gada absolvents Ivars Mailītis atskatās uz saviem pirmajiem soļiem brīnišķīgajā mākslas pasaulē, kas rodami bērnības gados Sausnējā.
„Īstam vīrietim dzīvē esot jāpaveic trīs darbi: jāiestāda koks,
jānosit čūska un jāizaudzina dēls. Es pievienotu ceturto, vispirms jāpabeidz laba pamatskola, lai varētu atšķirt koku no
čūskas.
Šodien gandrīz neticami, bet mazajā Sausnējas ciemā bija
savs teātris, kurš uzveda Rūdolfa Blaumaņa lugu „Indrāni”.
Tieši skola ierosināja man veidot dekorācijas, scenogrāfiju.
Tas bija un ir mans pirmais solis plašajā pasaulē, mākslas
pasaulē. Gluži kā Sprīdītim lāpsta, ej un roc! Mākslas filma
„Sprīdītis” arī ir mans pirmais, jau profesionālais solis mākslinieka inscenētāja profesijā Rīgas kinostudijā.
Joprojām esmu latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieks,
un scenogrāfija ir šī darba iedvesmojošākā daļa. Neviens jau
nezina, kā būtu, ja būtu citādāk, bet viens ir skaidrs - skola
iedeva trāpīgu impulsu, skolotāju uzticēšanās - pārliecību ne
tikai skatīties, bet arī redzēt. Amatam ir zelta pamatskola.”
Novēlam daudz radošu ieceru un panākumu talantīgajai Mailīšu ģimenei! Pateicamies Inesei un Ilzei Mailītēm par veikumu kultūras dzīves jomā un sadarbību ar Sausnējas skolu.
Elita Leiboma, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Foto no Sausnējas pamatskolas arhīva
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Saulainajā 15. oktobra rudens rītā Lazdonas apkārtnē
norisinājās Madonas atklātais čempionāts vidējā distancē.
Sacensības notika pilnīgi
jaunā un sacensību dalībniekiem iepriekš neiepazītā
apvidū, tādēļ ikvienam bija
iespēja sevi apliecināt un
parādīt savas orientēšanās
prasmes. Čempionāta apvidus bija ļoti dažāds - no labi
skrienama priežu meža līdz
grūti skrienamiem aizaugušiem izcirtumiem un purviem.
Ērgļus pārstāvēja 13 sportisti dažādās vecuma grupās,
bet četri no tiem ieguva arī
godalgotas vietas uz goda
pjedestāla:
1. vietu un zelta medaļu izcīnīja Ilvija Madsena S35
grupā.
2. vietu un sudraba medaļu izcīnīja Rūdolfs Venškevics V10
grupā, Baiba Kaļva S45 grupā un Evgeņija Rudzīte S55 grupā.
3. vieta un bronzas medaļa Arvim Rudzītim VB grupā.
Ļoti maz pietrūka līdz apbalvoto trijniekam Jorenam Vezetiu
S10 grupā, tikai 2 sekundes atpaliekot no trešās pozīcija,
ieņemot 4. vietu, kā arī mazliet veiksmes pietrūka Dzintaram Svilpim V45 grupā, kuram līdz medaļai pietrūka nieka
9 sekundes.
Pēc sacensību labāko rezultātu noskaidrošanas un apbalvošanas notika “Madonas kausu” kopvērtējuma labāko un
izturīgāko orientieristu sumināšana. No aprīļa līdz oktobrim, katrā otrdienas pēcpusdienā, prāvs pulciņš ērglēniešu
devās uz meža trasēm, lai sacenstos un pierādītu savu meistarību un ātruma īpašības dažādās vecuma grupās. Ērgļu
novadu šajās sacensībās pārstāvēja 42 dalībnieki. Rezultātā
uz Ērgļiem atceļoja 10 kausi:
1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Elīza Madsena S15 grupā,
Aldis Olte VB grupā, Dzintars Svilpis V45 grupā, Baiba
Kaļva S45 grupā un Evgeņija Rudzīte S55 grupā.
2. vietu kopvērtējumā izcīnīja Rūdolfs Venškevics V10
grupā, Alise Olte S15 grupā un Ilvija Madsena SE grupā.
3. vietu kopvērtējumā izcīnīja Anete Rudzīte S12 grupā un
Arvis Zeibots VE grupā.
14. oktobrī skaistajos Timsmales ezera apkārtnes silos norisinājās Jēkabpils 4. atklātais čempionāts, kurā
startēja arī 9 sportisti no Ērgļiem un uzrādīja labus rezultātus:

1. vieta Evgeņijai Rudzītei S60 grupā, 2. vieta Ilvijai Madsenai S40 grupā, Baibai Kaļvai S50 gupā, Andrim Rudzītim
V60 grupā un 3. vieta Elīzai Madsenai S14 grupā.
Savukārt Ērgļu orientieristiem sezona noslēdzās ar pasākumu Madonas Smecersilā “Veselā miesā - vesels gars”,
kur veselīgā gaisotnē mežā devās vairāk nekā 100 dalībnieki
četrās dažādu grūtību pakāpes distancēs. Labākos rezultātus uzrādīja un medaļas ieguva: garākajā distancē vīriešiem
- 1. vieta Kalvim Kaļvam, sievietēm - 3. vieta Ilvijai Madsenai. Otrajā - garākajā - distancē sievietēm - 1. vieta Baibai Kaļvai, bet 2. vieta Elīzai Madsenai.
Ar labiem rezultātiem esam startējuši arī Latvijas mēroga sacensībās. Latvijas kausa kopvērtējumā augsto 4. vietu
junioru konkurencē izcīnīja Kalvis Kaļva, atpaliekot vien
dažus punktus no godalgoto trijnieka.
Paldies Ērgļu novada domei par atbalstu, nodrošinot transportu uz sacensībām, un Aldim Oltem par atsaucību, veltot
savu laiku, vadot busiņu.
Liels paldies visiem Ērgļu orientēšanās entuziastiem par izturību visas sezonas garumā! Ir laiks sākt gatavoties jaunajai
sezonai! Lai izdodas!
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Māra Veckalniņa foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2017. novembris

Pirmais skolēnu domes pasākums
20. oktobrī Ērgļu vidusskolas aktu zālē notika pirmais skolēnu domes
pasākums “Filmu Popiela”. Mēs, Ausma Ozola un Kristaps Gūts, bijām
pasākuma vadītāji. Mēs abi pirmo reizi vadījām kādu pasākumu un bijām
uztraukušies, taču viss izdevās labi.
Bija daudz krāšņu priekšnesumu, tērpu, kā arī dekorāciju. Mūsu mazākie
dalībnieki - piektā klase - mūs pārsteidza ar priekšnesumu no filmas “Vella kalpi”. Sestā klase ļoti atraktīvi parādīja filmu “Limuzīns Jāņu nakts
krāsā”. Pats interesantākais notikums bija tas, ka audzinātāja brauca ar
mazo spēļu “limuzīnu”. Astotā klase mums rādīja filmas “Neiespējamā
misija”, “Bēgošā līgava” un “Zāģis”, taču devītā klase burtiski nodejoja
multfilmu “Madagaskara”. Desmitā klase bija izdomas pilni un pārveidoja
filmu “Titāniks”, bet visbeidzot vienpadsmitā klase mums demonstrēja
filmu “Sprīdītis”.
Paldies arī žūrijai, kas palīdzēja izvēlēties labākās filmas! Paldies Sintijai
Māliņai, Guntim Pētersonam, Līvai Ābolai-Āboliņai! Bija jautri un atraktīvi! Ar nepacietību gaidām nākamo skolēnu domes pasākumu.
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“Skolas Ziņu” turpinājums.

Vides erudīts

Ērglēnietis Baltijas junioru kausā

No 20. līdz 22. oktobrim Blēkinges lēnē, Zviedrijā, norisinājās Baltijas junioru kauss orientēšanās sportā, uz
kuru Latvijas komandas sastāvā devās arī viens ērglēnietis - Kalvis Kaļva.
Baltijas junioru kausā ik gadu piedalās septiņas komandas (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Dienvidzviedrija,
Smolande (Zviedrija) un Somijas/Zviedrijas apvienotā
komanda) no sešām Ziemeļeiropas valstīm, kuras pārstāv
daudzi perspektīvi jauniešu izlašu sportisti. Sacensību
programmā ietilpst četru posmu stafete un garā distance.
Šīs sacensības katru gadu notiek citā valstī, un tās parasti
ir noslēdzošās starptautiska mēroga sacensības jauniešiem orientēšanās sporta sezonā.
Ceļš uz sacensību vietu sākās jau 19. oktobra pēcpusdienā, kad devos uz Rīgas pasažieru ostu, lai kopā ar Latvijas
komandu mērotu tālo ceļu pāri Baltijas jūrai uz Stokholmu. 20. oktobra rītā, ierodoties Zviedrijas galvaspilsētā,
ilgais ceļš turpinājās, kad līdz sacensību centram vēl bija
jāmēro vairāk nekā 500 km uz Zviedrijas dienvidiem. Kad
vakarpusē bijām ieradušies apmešanās vietā, devāmies
nelielā vakara skrējienā, lai apskatītu apkārtni un lai fiziski atjaunotos pēc nogurdinošā ceļa. Diemžēl nevarējām
izskriet piedāvāto modeļa distanci, jo ārā jau bija stipri
satumsis.
Pirmajā sacensību dienā norisinājās četru posmu stafete.
Uz stafešu sacensībām devos ar mērķi iejusties apvidū un
sagatavoties individuālajām sacensībām, protams, cenšoties uzrādīt konkurētspējīgu rezultātu neatkarīgi no komandas snieguma. Sacensību apvidus mani nepārsteidza.
Tas bija tipiski akmeņains un klinšains Skandināvijas apvidus, taču nedabiski līdzens - nebija lielu kāpumu. Finišā
ar savu sniegumu biju apmierināts, kaut arī tehniski pieļāvu dažas muļķīgas kļūdas. Pēc distances analīzes kopā
ar treneriem raudzījos ar optimistisku skatu uz nākamās
dienas startu.
Drūmā svētdienas rīta akmeņainajā izaicinājumā devos kā
pirmais no Latvijas junioriem. Biju nedaudz uztraucies, jo
vēlējos parādīt savu labāko sniegumu. Distancē nejutos
pietiekami ātrs specifiski akmeņainās meža pamatnes dēļ,
tāpēc mēģināju būt precīzs orientēšanās ziņā, kas daļēji
arī izdevās, jo distancē sanāca panākt dažus konkurentus.
Lai arī mans skriešanas temps nebija pārāk ātrs, rezultātā

Varētu teikt, ka man un divām manām klasesbiedrenēm - Madarai Salnītei
un Lilitai Saulītei - nejaušības un uzdrīkstēšanās dēļ pavērās brīnišķīga
izdevība gūt neaizmirstamu pieredzi.
Kādā dienā mums piedāvāja piedalīties konkursā “Vides erudīts”. Viss,
kas bija jāizdara, - jāsagatavo informatīvs video par mums un mūsu skolu.
Tādēļ, ka konkursam pieteicās pārāk maz dalībnieku, pietika ar šī uzdevuma izpildīšanu, un mēs nokļuvām nākamajā kārtā, ceturtdaļfinālā, kuru
varēja noskatīties kanālā Re:TV. Tā bija kā erudīcijas spēle ar jautājumiem
par vidi, vides aizsardzību un, pats galvenais, par atkritumu šķirošanu.
Protams, gadījās pieļaut pāris kļūdas, dažas no tām tikai neuzmanības dēļ,
bet tas nestāvēja mums ceļā. Veiksme bija mūsu pusē un mēs nonācām
pusfinālā.
Pusfināls daudz neatšķīrās no ceturtdaļfināla, bet jautājumi, protams, bija
kļuvuši jau grūtāki. Šī spēle bija saspringtāka, jo viena no komandām bija
pamatīgi izrāvusies priekšgalā. Mums nācās pamatīgi pasvīst, lai viņus
panāktu. Pašā pēdējā uzdevumā mums tas izdevās. Ieguvām maksimālos
punktus, un tas noveda pie neizšķirta. Diemžēl finālā gan neiekļuvām, jo,
lai gan neviena no komandām nezināja pareizo atbildi, viņu atbilde bija
tuvāk pareizajai.
Manuprāt, tas bija vairāk, nekā mēs bijām gaidījušas, un visas esam sajūsmā par to, ka varējām piedalīties, uzzināt ko jaunu, iepazīt jaunus cilvēkus,
paviesoties raidījuma filmēšanā un iegūt pāris lieliskas balvas. Ar nepacietību gaidām nākamo gadu, lai atkal piedalītos.

izdevās ielauzties top 20 un finišēt 20. vietā. Savu sniegumu garajā distancē es vērtētu kā apmierinošu. Orientēšanās šajā apvidū nesagādāja tik lielas problēmas, cik
skriešana pa slidenajiem akmeņiem, kas būtiski samazināja manu tempu. Pēc sacensībām turpinu trenēties un jau
esmu uzsācis gatavošanos nākamās vasaras orientēšanās
sezonai. Šoziem plānoju trenēties daudz citādāk un intensīvāk nekā citas ziemas līdz šim, tāpēc ceru uz labāku fizisko formu, kā arī rezultātiem.
Saku milzīgu paldies Ērgļu novada pašvaldībai par
sniegto finansiālo atbalstu, lai es varētu doties uz šīm man
nozīmīgajām sacensībām. Tās man sniedza jaunu pārliecību par sevi un deva motivācijas lādiņu, lai izvirzītu un
sasniegtu savus mērķus nākamajā sezonā. Tagad - laiks
mācībām un treniņiem.
Kalvis Kaļva
Ata Heinola foto

Svētki dzejai - „Es sajūtu dzeju”

Dzejas pēcpusdienas „Es sajūtu dzeju...” dalībnieki un pedagogi.

Turpinot ikgadējo tradīciju, arī šogad 13. oktobrī Dzejas
dienu ietvaros Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni
mēģināja uzburt un radīt savu dzejas pasauli. Šoreiz dzejas lasījumi bija veltīti viskrāšņākajam un bagātākajam
gadalaikam - rudenim. Skolēnu izpildījumā skanēja dzejoļi, dziesmas, dzejoļa inscenējums par rudens skaistumu,
rudens darbiem un rudens veltēm. Tā kā salna šoruden
mūsu dārzus bija saudzējusi, tad skolas zālē acis priecēja
bagāts, košs rudens ziedu klāsts. Pie mums viesojās arī
pats Rudentiņš un aicināja visus piedalīties viktorīnā.
Jautājumi nebija grūti, un par pareizām atbildēm skatītāji
saņēma balviņas. Šogad īpaši jāuzteic kuplais dalībnieku
pulks, kuri vēlējās Dzejas dienas pasākumā lasīt dzeju vai
to izteikt dziesmā. Audzēkņu lasījumā dzirdējām O. Vācieša, Ā. Elksnes, Aspazijas, S. Rodes, L. Vāczemnieka,
A. Līcītes, A. Ločmeļa un citu autoru dzejas rindas.
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. novembris

Vēlos ticēt, ka šī dzejas stunda sniedza dvēselei baudījumu
gan klausītājiem, gan tās lasītājiem.
Mācies no kokiem rudenī,
Ik lapai aizejot, labu vien vēlēt.
Tvert saules atspulgu ūdenī,
Neko no bijušā nenožēlot.
Mācies no putniem rudenī
Aizlidot, bet ligzdu nepamest,
Ar uzticību, iegravētu gredzenā,
Mājas sajūtu līdzi nest.
S. Rode

Ausma Ozola, 11. klases skolniece

Ligita Bērziņa,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Elitas Leibomas foto

Viktorija Vīgube, 11. klase skolniece

“Nāk rudens apgleznot Latviju/ Bet
nepūlies, necenties tā/
Man viņa ir visskaistākā /Tik un tā”
M. Zālīte
Krāsainu lapu dejas, vēja melodijas, rudens darbi un nedarbi,
spīts un drosme, sastingums un augošs spēks… Daudz mazu, sirsnīgi skaistu mirkļu atmiņu bilžu rāmīšos Latvijas mēnesī ierakstījuši Ērgļu vidusskolas 7. un 12. klases skolēni.
Rudens ar krāšņām lapām
Mums prieku visiem atnesis.
Kas gan negrib priecāties,
Dabā no sirds atpūsties,
Svaigā gaisā padzīvot?
Arī es ārā steidzos,
Lai krāšņās lapas gaisā mestu.
Tūkstoš lapu skaistumā
Priecātos par tām.
Skaists ir rudens Latvijā,
Skaisti mirkļi bilžu rāmjos!

Telma 7. kl.

Kad skola sākusies,
Ir atnācis rudens.
Vasaras skaistie mirkļi tad aiziet,
Pēdējām rudens lapām nokrītot.
Rudens lapkritī
Saule mijkrēslī riet,
Lai rīta dzestrumā lēktu,
Miglai aizslīdot pār pakalniem.
Sabīne 7. kl.
Vējš līganu melodiju spēlē,
Aptverot ik lapu un ***
aicinot…
Aicinot nākt līdzi, aicinot straujā dejā.
Vējš svilpdams skar apses lapu,
Tā drebēdama līdzi trauc,
Šķiet, tā jau pakļaujas vēja vilinājumam…
Tik trausli un viegli tā tiecas tam līdz,
Vējš aicina un tā…
Vējš neatlaidīgi sauc sev līdz!
Apkārt melodija tiem skan Viegla, līgana, gaisīga.
Sabīne 12. kl.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

Ārā auksts un slapjš,
darba pāri acīm man.
Vairs nav pienācīgas copes,
Rudens ar` vairs tīkams nav.
Ļoti, ļoti ceru, ka reiz tas
Visu ziemu nevilksies,
Jāmēģina izturēt,
Siltu laiku sagaidot!
Edijs 12. kl.

Ir rudens klāt,
Un mēs spēlējamies ar koku lapām.
Ir rudens klāt,
Un krāšņus tas izdaiļot mūs steidz.
Ir rudens klāt,
Un daba zeltītos toņos mirdz.
Ir rudens klāt,
Un laiks, kad jāģērbjas siltāk.
Ir rudens klāt,
Un drēgns laiks, kad sirds siltumu meklē
Un divas mīlošas sirdis mīlestību meklēt steidz.
Ir rudens klāt,
Un mājās iededzam pa svecei,
Par katru no mums, kas dārgs.
Anete 12. kl.
Apstājies mazliet un ieklausies.
Vai dzirdi?
Kā zelta lapas dejo,
Kā putni pēdējās dziesmas dzied,
Kā bērni smej?
Apstājies un ieskaties!
Pasaule tev apkārt mainās.
Apstājies un pasakies,
Pasakies par to, kas tev tiek dots!

Saules stari spoži, jauki
Spiežas cauri koku zariem,
Varavīksnes skaistie loki
Atspoguļojas mitrā zemē.
Kristāllāses lēni slīd
Pa zemes sīkiem oļiem.
Gar acīm noslīd kļavas lapa,
Lūgdama, lai to uz māju aiznes.
Lielās lietus peļķēs
Mazi razbainieki lēkā,
Tie ir brūni kastanīši,
Kas no ziemas sala bēg.
Mazie, sīkie razbainieki
Pretī saules stariem tiecas.
Signe 7. kl.

Monika 12. kl.

Vai tu zini stāstu?
Ja nē, es to tagad klāstu.
Visi koki nomet lapas,
Lai sāktu dzīvi no jaunas lapas.
Lai rakstītu jaunu stāstu
Un pie sirds to vienmēr glaustu.
Atceries ar` egles,
Kas nemaz nebaidījās no pekles?
Tās bija neatkarīgas no citiem
Un domās lidoja ar putniem.
Egles nemeta nost skujas
Un bija tik skarbas kā klijas.
Lapkoki tādi nebija,
Drebēja tiem lapas, kad lija.
Baidījās no ziemas
Un drebēja kā liepas.
Vai zini, ko tev tālāk teikšu?
Mācies no egles sīkstumu, nebaidies no pekles,
Pamāci lapkokiem, kā drosmīgiem kļūt!
Sindija 7. kl.
Rudens skrien jau mani sveikt,
Vasarai ardievas teikt.
Drīz, pavisam drīz
Vēl viens rudens būs sagaidīts,
Zelta lapas, ražas kalni.
Ruden! Atkal tu valdīt sāc,
Kamēr putni projām steidzas,
Caur koku zariem, lapām
Vasaru tie līdzi ņem.

Kamēr ārā lietus līst,
Tikmēr dārzā kāposti slīkst.
Kamēr ārā lietus līst,
Tikmēr spēlēju es telefonā spēles.
Ārā lietus līst un līst,
Negribas man ārā līst,
Slapjš kā žurka palikšu!
Valts 7. kl.

Monta 12. kl.

Sandas Leimanes zīmējums.

Rudenī, kad kokiem lapas dzeltē,
Gribas atgriezties vasaras saules svelmē,
Aiziet uz mežu, aizmirst šaubas un raizes,
Uzkāpt kalnā, atgulties un pavērot zvaigznes.
				
				
Rimants 12. kl.
Ārā gaudo rudens vēji,
Gaudo un auro aiz loga tik spēji,
Plēst lapas tiem īstais darbs,
Kā mums visiem dzīvesspars.
Dabā uzplaukst zelta rota,
Bet vējš tās plēš no koka.
Kur paliek koks, lapu zelts,
Kad rudens ir aizgājis?
Tad paliek gars, kas klusi snauž,
Lai nākamgad atkal zariem uzplaukt ļauts.
Kāpostiņi, burkāniņi,
Tie ir lauku labumiņi,
Sārtu muti uz kārā zoba
Vitamīnus uzņemam!
Jāsteidz mammai palīgā
Rudens garšu noglabāt,
Bietes, gurķi, burkāniņi,
Lai tie dus burciņās!

Kristiāna un Ivita 12. kl.

Augļi, ogas, dārzeņiVeselīgas lietiņas ŅAM, ŅAM, ŅAM, ŅAM, Ņ-A-M,
Viss tik ļoti garšīgs ir!
Ķirbji, āboli un plūmes Viss tiks apēsts ātri vien,
Jo mums garšo rudens veltes!
ŅAM, ŅAM, ŅAM, ŅAM, Ņ-A-M.

Martas Simonas Štilas zīmējums.
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Niks 12. kl.

Samanta 7. kl.

Šeit rudens atkal iegriezies
Kā skaļš vējš, kas aizelsies.
Tas ieradās ar krāsu bundžām
Un deva kokiem krāšņus brunčus.
Vēja stabuļu pavadībā
Tie krāsainās rindās dejoja.
Dejoja daudz un dikti,
Līdz krāšņie brunči
Pamazām uz leju krita.
Tad tie lejā nokrita
Un pret zemi atsitās.
Mēs tos kopā savācām.
Mikus 7. kl.
Brīvdienas vairs nav aiz stūra,
Visi nepacietīgi tās gaida,
Katram savi plāni,
Nevar vien tie vienoties.
Cits uz laukiem,
Cits brauks ciemos,
Cits atpūsties steigs,
Bet kādam jāpaliek ar` mājās.
Mammām šī nedēļa nepatīk,
Bērni mājās paliek vieni.
Bardaks, tracis, klaigas Pilnībā tiek garantēts.
Tomēr ir kāds rūgumpods,
Kuram atkal kaut kas nepatīk.
Draugi ārā izsteidzās
Rudens priekus izbaudīt!
Kristiāna 7. kl.

Joku stūrītis
Pirmā skolas diena

Vasara jau aizgājusi,
Rudens tikko atnācis.
Bērniem agrāk jāceļas,
Visiem raža jānovāc.
Čaklie rīta rasu gaida,
Slinkākie - pusdienu sauli.
Šodien kopā sanākuši,
Kartupeļus savākuši.
Burkānus un bietes,
Kartupeļu kaudzes,
Ātri ražu vācam,
Lietus laiku negaidot.
Elīza 7. kl.

Skolotāja: Kas pa vasaru ir mainījies?
Megija: Nu... Jums ir jauns galds.

Rudenī viss applūdis Dārzi, lauki, ceļi.
Ceļš zem kājām pazudis,
Tas pat melots nav,
Daudzās ziņās parādīts.

***
Skolotāja: Kādus cilvēkus pagātnē sauca par gudriem, sākas ar B burtu?
Jānis: Biezos.
Mareks 7. kl.

***
Amanda: Laikam jo tu vairāk gribi ēst, jo vairāk gribas ēst.
***
Kārlis: Zināji, ka beigtas vardes ir vieglāk noķert
nekā beigtas?
***
Santa: Man notirpa kāja.
Kristīne uz viņas dīvaini paskatās: Tā ir roka.

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
Skolu
literārā
avīzeavīze
2017. gada
Skolu
literārā
2015.novembris
gada oktobris

Projekts “ Nodarbināto personu profesionālās

Projekts “ NodarbinƗto personu profesionƗlƗs kompetences pilnveide” arƯ Ɯrgƺu
kompetences pilnveide” arī Ērgļu pašvaldībā
pašvaldƯbƗ
Projekta
nosaukums

"NodarbinƗto personu profesionƗlƗs kompetences pilnveide"

Projekta
ƯstenotƗjs

Valsts izglƯtƯbas attƯstƯbas aƧentǌra sadarbƯbƗ ar
Latvijas pašvaldƯbƗm, t.s. ar Ɯrgƺu pašvaldƯbu; izglƯtƯbas iestƗdƝm;
NodarbinƗtƯbas valsts aƧentǌru

Projekta
mƝrƷis

Pilnveidot nodarbinƗto personu profesionƗlo kompetenci, lai laikus novƝrstu
darbaspƝka kvalifikƗcijas neatbilstƯbu darba tirgus pieprasƯjumam, veicinƗtu
strƗdƗjošo konkurƝtspƝju un darba produktivitƗtes pieaugumu

Projekta
Ưstenošanas
termiƼš

2017. gada 1. janvƗris - 2022. gada 31. decembris

Projekta
mƝrƷa
grupa

StrƗdƗjošie iedzƯvotƗji*:
vecumƗ no 25 gadiem lƯdz neierobežotam vecumam (arƯ strƗdƗjoši
pensionƗri),
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglƯtƯbu (t.sk. pamatizglƯtƯbu, vispƗrƝjo
vidƝjo, profesionƗlo vai augstƗko izglƯtƯbu).
PriekšrocƯbas uzƼemšanƗ sociƗlƗ riska grupu nodarbinƗtajiem, ja bǌs
augsts pieteikumu skaits:
vecumƗ no 45 gadiem, kuri strƗdƗ profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un
9. pamatgrupu profesijƗs:
x pakalpojumu un tirdzniecƯbas darbinieki (piemƝram, konduktori,
pƗrdevƝji, ielu tirgotƗji, kasieri, sanitƗri, apsargi u.c.)
x kvalificƝti strƗdnieki un amatnieki (piemƝram, juvelieri, podnieki,
maiznieki, kurpnieki u.c.)
x iekƗrtu un mašƯnu operatori un izstrƗdƗjumu montieri (piemƝram,
karjera strƗdnieki, transporta lƯdzekƺu vadƯtƗji u.c.)
x vienkƗršƗs
profesijas (piemƝram,
apkopƝji,
veƺas
mazgƗtƗji, krƗvƝji, iesaiƼotƗji, atkritumu savƗcƝji, sƝtnieki, kurjeri
u.c.)
vecumƗ no 50 gadiem, kas NVA projektƗ „Atbalsts ilgƗkam darba
mǌžam” saƼƝmuši rekomendƗciju profesionƗlƗs tƗlƗkizglƯtƯbas,
profesionƗlƗs pilnveides vai neformƗlƗs izglƯtƯbas programmas apguvei,
bƝgƺiem un personƗm ar alternatƯvo statusu.
*strƗdƗjošie un pašnodarbinƗtie iedzƯvotƗji likuma “Par valsts sociƗlo
apdrošinƗšanu” izpratnƝ.

Projekta
MƝrƷa
nosaukums
grupai
pieejamais
atbalsts

"NodarbinƗto
MƗcƯbu maksa:personu profesionƗlƗs kompetences pilnveide"
mƗcƯbu maksu 90% apmƝrƗ sedz ES fondi un valsts, 10% ir
strƗdƗjošƗ lƯdzmaksƗjums,
mƗcƯbas bez maksas ir personƗm ar maznodrošinƗtƗs vai trǌcƯgƗs
personas statusu.
KonsultƗcijas (ja nepieciešams):
pieaugušo izglƯtƯbas koordinatora konsultƗcija projekta sadarbƯbas
pašvaldƯbƗs;
karjeras konsultanta konsultƗcija (darba laikƗ pƝc iepriekšƝja
pieraksta) tuvƗkajƗ NodarbinƗtƯbas valsts aƧentǌras (NVA) filiƗlƝ.
Cits atbalsts:
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensƗcija strƗdƗjošajiem ar
invaliditƗti,
atbalsts reƧionƗlajai mobilitƗtei strƗdƗjošajiem, kuriem piešƷirts
maznodrošinƗtas vai trǌcƯgas personas statuss.

ProjektƗ
pieejamie
izglƯtƯbas
pakalpojumi

Pieejamo mƗcƯbu veidi:
profesionƗlƗs tƗlƗkizglƯtƯbas programmas (480 - 1280 stundas), kuru
noslƝgumƗ var saƼemt kvalifikƗcijas apliecƯbu un iegǌt profesiju;
profesionƗlƗs pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru
noslƝgumƗ var saƼemt profesionƗlƗs pilnveides apliecƯbu;
neformƗlƗs izglƯtƯbas programmas (ne vairƗk kƗ 159 stundas), kuru
noslƝgumƗ var saƼemt sertifikƗtu.
Ɩrpus formƗlƗs izglƯtƯbas sistƝmas apgǌtƗs profesionƗlƗs kompetences
novƝrtƝšana:
ja darba tirgum nepieciešamƗs prasmes ir jau iegǌtas darba vidƝ vai
citur, strƗdƗjošais vecumƗ no 25 gadiem var izmantot iespƝju Ɨrpus
formƗlƗs izglƯtƯbas sistƝmas apgǌtƗs profesionƗlƗs kompetences
novƝrtƝšanai.

Projekta
sadarbƯbas
partneri un
to uzdevumi

PašvaldƯbas (piesaista pieaugušo izglƯtƯbas koordinatoru):
mƗcƯbu piedƗvƗjuma un mƗcƯbu vajadzƯbu apkopošana;
informƝ par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
mƝrƷa grupas informƝšana un piesaiste projektƗ.
IzglƯtƯbas iestƗdes:
profesionƗlƗs tƗlƗkizglƯtƯbas programmu Ưstenošana;
profesionƗlƗs pilnveides izglƯtƯbas programmu Ưstenošana;
neformƗlƗs izglƯtƯbas programmu Ưstenošana.
NodarbinƗtƯbas valsts aƧentǌra:
atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
mƝrƷa grupas
informƝšana
un piesaiste
dalƯbai projektƗ.
"NodarbinƗto
personu
profesionƗlƗs
kompetences
pilnveide"

Projekta
nosaukums
Projekta
Ưstenošanas
pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “DarbƯbas programmas

“Izaugsme un nodarbinƗtƯba” 8.4.1. specifiskƗ atbalsta mƝrƷa “Pilnveidot
nodarbinƗto personu profesionƗlo kompetenci” Ưstenošanas noteikumi”,
projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

InformƗciju Ɯrgƺos
profesionƗlƗs
kompetences
pilnveidi
iespƝjams
Informāciju
Ērgļospar
parnodarbinƗto
nodarbinātopersonu
personu
profesionālās
kompetences
pilnveidi
iespējams
saƼemt:
saņemt:
Ɯrgƺu bibliotƝkƗ
piepie
Kaivas
Bukovskas,
iepriekš
Ērgļu
bibliotēkā (RƯgas
(RīgasielƗ
ielā5,5,Ɯrgƺu
Ērgļusaieta
saietanama
nama2.2.stƗvƗ)
stāvā)
Kaivas
Bukovskas,
iepriekš
piesakotpa
patālrunitƗlruni- 64871430,
64871430, no
piesakot
no otrdienas
otrdienaslƯdz
līdzpiektdienai
piektdienai10:00-17:00.
10:00-17:00.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. novembris

Pēc uzmundrinājuma vārdiem
uz prezidenta pili
Šis bija otrais gads, kad biedrība “Ērgļu sirds” ar saviem atbalstītājiem Ērgļu pils parka teritorijā Lielās talkas
ietvaros organizēja sakopšanas talku.
Ja 2016. gadā talkas mērķis bija atbrīvot skatu uz Ogres upes skaistajiem
lokiem, tad šogad talka (kopskaitā pat
divas) tika rīkota, lai sagatavotu vietu ELFLA projekta Nr.16-05-AL23A019.2201-000009 “Ērgļu pils parka
teritorijas labiekārtošana” realizācijai,
kura ietvaros līdz 2018. gada 20. decembrim Ērgļu viduslaiku pils drupu
teritorijā tiks uzstādīti vides objekti
vietas potenciāla palielināšanai un vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanai.
Projekts ir biedrības “Ērgļu sirds” dāvana Ērgļu novadam un tā iedzīvotājiem, tā realizāciju ar līdzfinansējumu
atbalsta arī Ērgļu novada pašvaldība.
Turpinot ikgadēju tradīciju, 2017. gada
2. novembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis rīkoja pieņemšanu par godu projekta “Lielā talka” organizatoriem, koordinatoriem un
atbalstītājiem, kurā šogad kā biedrības
“Ērgļu sirds” pārstāve piedalījos arī es.
Pieņemšanas laikā prezidents pateicās
klātesošajiem par uzņēmību un ieguldīto darbu Latvijas sakopšanā. Pateicības vārdus teica
arī Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme, atzīmējot, ka ikviens Lielās talkas atbalstītājs ir
būtiska daļa no vēsturiski nozīmīga notikuma, paužot pārliecību, ka Lielās talkas aktivitātes jau šobrīd ir pozitīvi mainījušas pasauli mums apkārt un noteikti ietekmēs arī nākamās
paaudzes.
Ar līdzīgu pārliecību par to, ka katra kustība, darbība ietekmē pasauli mums apkārt, dzīvoju
un Ērgļu pils parka labiekārtošanas projektu vadu arī es.
Vēlos pateikties Lielās talkas koordinatorei Ērgļu novadā Emmai Cerai par iespēju apmeklēt
prezidenta pili un iegūt uzmundrinājumu turpmākajiem darbiem Ērgļu pils parka labiekārtošanā.
Lelde Gangnuse-Bērziņa, Ērgļu pils parka labiekārtošanas projekta vadītāja,
biedrības “Ērgļu sirds” valdes locekle
Foto Valsts Prezidenta kanceleja, Gatis Bergmanis

Es neesmu tikai skaitlis, bet man ir arī vārds!
Novembris tiek atzīmēts ne tikai kā Valsts svētku mēnesis,
bet arī kā Vispasaules bāreņu - adopcijas mēnesis ne tikai
pie mums Latvijā, bet arī visā pasaulē, kur tiek pievērsta
sabiedrības uzmanība bērniem, kuri dzīvo bērnu namos vai
dažādās institūcijās.
Man ir neviltots prieks, kad jau vairākus gadus mūsu
draudzība un sadarbība ar bērnu namu “Zīļuks” turpinās,
un šie bērni mums vairs nav skaitlis, bet katrs ar savu vārdu, stāstu, smaidu, mirdzošajām acīm - viņi ir mūsu draugi.
Es kā viens no ”Ērgļa Spārnu” draugiem otrdienas gaidu
ar nepacietību, kad varēšu apciemot mūsu mazos draugus,
lai pavadītu laiku kopā ar viņiem, spēlējot spēles, darbojoties radoši, zīmējot, svinot dzimšanas dienas, runājoties,
smejoties, lai uzklausītu, kā viņiem ir gājis, lai vienkārši
būtu kopā ar viņiem. Viņi katrs ir īpašs un šī iegūtā uzticība
un draudzība nav ne pret ko maināma. Mēs kā kristīgais
nometņu centrs “Ērgļa Spārni”, rīkojot bērnu un jauniešu
nometnes gan vasarā, gan arī citos gadalaikos, esam priecīgi katru reizi uzņemt arī ”Zīļuka” bērnus, kur varam kopīgi piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī piedzīvot ticību,
draudzību un jautrību, esot ārpus ikdienišķās vides. Kopā ar
bērniem esam piedalījušies Madonas baptistu draudzes rīkotajā riteņbraucienā no Madonas
līdz Ērgļiem. Jaunieši aktīvi iesaistās mūsu rīkotajos jauniešu vakaros, kā arī apmeklē dievkalpojumus svētdienās. Esot “Zīļuka” draugi, esam priecīgi, ka varam palīdzēt arī praktiski.
Šogad kopīgi darbojāmies malkas talkā, lai sagatavotos aukstajai ziemai, kā arī sniedzam
atbalstu sadraudzībā ar draudzi no Holandes, kas katru gadu pēc Ziemassvētkiem brauc
ciemos.
Būt draugam - uzticības personai - tas nozīmē daudz, un
šiem bērniem šādi cilvēki ir
vajadzīgi, tāpēc mēs ļoti novērtējam šo sadarbību gan ar
bērnu nama vadītāju, gan ar
audzinātājām, kas ļauj mums
dāvāt šiem bērniem mīlestību,
laiku, uzmanību, draudzību,
cerību un ticību. Jo laiks ir dārgākais, kas mums dots, un katrs
mirklis, ko pavadām kopā, ir
neaizmirstams. Viņiem katram
ir vārds, stāsts, sapņi, ilgas un
cerības, un esmu tik ļoti svētīta
ar iespēju katru no viņiem iepazīt un būt ciešā sadarbībā gan
ar bērniem, gan ar bērnu nama
personālu. Mīlestība maina, un
mums katram ir vajadzīgs kāds,
kurš mūs mīl, uzklausa, dāvā
savu laiku un smaidu.
Mārītes Bortņikovas
teksts un foto
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Seminārs aitu audzētājiem
8. un 9. novembrī LLKC Madonas konsultāciju birojs rīkoja bezmaksas aitkopības mācības. Mācību tēma kooperatīva
izveide, kopdarba pamatprincipi un praktiskās nodarbības
aitkopības saimniecībās. Šo mācību ietvaros praktiskās nodarbības zemniekiem notika gan Mārcienas pagasta „Rubeņos”, gan pie mums - Ērgļu novada “Lazdās” pie Dmitrija
Bortņikova. “Lazdu” saimnieks Dmitrijs zemniekiem izrādīja aitu novietni, aitu ganāmpulku, demonstrēja darbībā
aitu barības jaukšanas un izdales tehniku, pastāstīja par aitu
šķirnes izvēli, par dokumentu kārtošanas nosacījumiem kā
šķirnes bioloģiskās aitkopības saimniecībai. Pēc zemnieku
lūguma Dmitrijs dalījās atmiņās un pastāstīja, kā ar neatlaidību un ticību tam, ka jāturpina saimniekot aitkopības nozarē, izdevās atjaunot saimniecību un aitu ganāmpulku pēc
postošā ugunsgrēka 2016. gadā. Dmitrijs uzsvēra, ka tanī
laikā saņēmis no līdzcilvēkiem ļoti daudz uzmundrinājuma,
ka jāturpina saimniekot un kopt, atjaunot šķirnes aitu ganāmpulku. Dmitrijs Bortņikovs no šā gada ir Latvijas Aitu
audzētāju asociācijas priekšnieks. Mācībās tika pieaicināta
Dr.agr. Genovefa Norvele - aitu vērtēšanas eksperte Latvijas Aitu audzētāju asociācijā. Zinātniece iepazīstināja ar
aitkopības aktualitātēm, kooperatīva saimnieciskās darbības
izvērtējumu, pielietojamām metodēm un rādītājiem Latvijā.
Eksperte deva atzinīgu vērtējumu par mūsu - Ērgļu novada
„Lazdu” - aitkopības saimniecību.
Diāna Suščenko, lauku konsultante

Ķelnes-Reizīkes draugu
viesošanās Ērgļos

No 27. līdz 29. oktobrim Ērgļos bija ieradušies Ķelnes-Reizīkes un Ērgļu sadraudzības biedrības pārstāvji Harms un
Andrea Minsteri, kā arī Sigrīda Pingele.
Vācu draugi, ierodoties Rīgā, vēlējās apskatīt Doma baznīcu, tad ceļš veda uz Ērgļiem. Piektdienas pēcpusdienā bija
ieplānota tikšanās ar domes priekšsēdētāju G. Velci un sekretāri S. Māliņu, lai pārrunātu šī gada sadarbības pasākumus
un ieceres turpmākajam. Tad devāmies uz PII „Pienenīte”.
Viesi šeit bija pirms diviem gadiem un tagad varēja pārliecināties, ka telpu remonts ir pabeigts un bērniem ir iespēja
mācīties, rotaļāties un radoši izpausties. Bērnudārza zālē
nelielu priekšnesumu parādīja divi braši dziedātāji. Būtiski
bija parādīt, ka ar vācu draugu palīdzību ir iegādāts jauns
klavieru soliņš. Paldies E. Lielupei, E. Šreiberei par sagaidīšanu! Vakarā H. Minsters bija priecīgs pavērot deju
kolektīva „Rūdofs” mēģinājumu un atkal satikties ar deju
kolektīva „Rūdis” dejotājiem.
Arī sestdien bija vairākas tikšanās. L. Hermane, kura pagājušajā mācību gadā saņēma vācu draugu balvu kā sociāli
aktīva skolniece, tagad varēja klātienē tikties un pastāstīt par
savām studijām. Viesiem bija iespēja darboties austuvē, piedalīties L.Volkovas jaunās grāmatas prezentācijā, kas notika
„Braku” muzejā, kā arī satikt orķestra diriģentu P. Leibomu
un K. Kaļvu, arī izrādīt mūzikas skolu. Lai gan H. Minsters
Ērgļos pabijis vairākkārt, viņam bija iespēja ieraudzīt daudz
ko jaunu. Svētdien viesi satikās ar Ērgļu luterāņu draudzes
mācītāju I. Cišu, apskatīja Mākslas skolas bērnu izstādi baznīcā un piedalījās dievkalpojumā. Prieks bija par D. Pētersones saksofona spēli. Tad arī pienāca brīdis, kad draudzes vajadzībām tika nodots ziedojums, kuru sūtīja gan Elmshornas
luterāņu draudze, gan daudzi ziedotāji no Ķelnes -Reizīkes.
Vizītes nobeigumā ciemiņiem bija iespēja apskatīt jaunās
ugunsdzēsēju telpas, ko izrādīja M. Zariņš un A. Ķipēns.
Ciemošanās laikā tika pārrunāts, kas paveikts, organizējot
abu pagastu sadarbību, iesaistot skolēnus un pašdarbniekus,
kā arī izteiktas domas par turpmāko sadarbību.
Paldies L. Bukovskai, A. Masaļskim, A. Kuzinai par aktīvu
līdzdalību ciemiņu uzņemšanā.
S. Stankevičas teksts un foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Nāc uz bibliotēku - vietu,
kur vienmēr esi gaidīts!

Ar lielu prieku bibliotēkā gaidījām satikšanos ar PII “Pienenīte” vecāko grupiņu “Lāsītes”. Gandarījumu sagādāja, ka
audzinātājas jau pirms nākšanas pie mums bija aprunājušās
ar bērniem par tēmu – bibliotēka. Tāpēc mazie bija informēti
par uzvedību bibliotēkā, izturēšanos pret grāmatām, viņi varēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Sarunā par grāmatas
taupīšanu mazie saprata, ka nevar mētāt grāmatas, kur pagadās, nevar sazīmēt grāmatiņas un galvenais - nedrīkst likt desu
kā grāmatzīmi (bērna domas). Tāpēc, lai vieglāk būtu mācīties lasīt, bibliotekāres sagatavoja interesantas grāmatzīmītes.
Liels paldies par zīmējumiem par tēmu - ko mazie domā, kas
ir bibliotēka...
Bibliotēkā viesojās 1. klase ar skolotāju Sandru Stankeviču.
Apspriedām, kas ir bibliotēka, kā ir jāuzvedas bibliotēkā un
galvenais, kāpēc ir jālasa grāmatiņas. Bērnu domas bija ļoti
atšķirīgas - kas kuram ir tuvāks un svarīgāks. Noslēgumā bērni tika pie īpašā zīmuļa un grāmatzīmītes.
Aizraujoša un interesanta bija bibliotekārā stunda ar 3. klasi
un skolotāju Vinetu Dāvi, jo runājām par dzeju. Šoreiz izcēlām tikai divas dzejnieces - Māru Cielēnu un Inesi Zanderi.
Lasījām dzeju un meklējām atskaņas, kā arī domājām dzejas
galveno domu. Likās, ka bērniem tas būs grūti, jo ne vienmēr
viņi par izlasīto aizdomājas, bet, man par lielu pārsteigumu,
uzdevums tika izpildīts lieliski. Otrajā uzdevumā no pantiņa
vajadzēja sameklēt un salikt visādus iespējamos vārdus, ko
bērni ar lielu interesi un aizrautību izpildīja. Bērniem ļoti patika šī stunda, jo uz dzeju viņi paraudzījās no citas puses un
saprata, ka dzeja ir lieliska lasāmviela. Atvadoties tika uzdots
mājas darbiņš - izveidot savu bikibuku dzejas grāmatiņu. Gatavās grāmatiņas ir apskatāmas bibliotēkā un var secināt, ka
bērniem ir fantastiska iztēle, kā arī darbiņi. Arī šoreiz bērni
tika pie balviņām - īpašā zīmuļa un grāmatzīmītes.
Bibliotēkas apciemojums neizpalika arī bez 4. klasītes ar
skolotāju Ievu Rotu. Tā kā tuvojās brīvdienu nedēļa, skolotāja ieteica izlasīt kādu grāmatiņu. Tāpēc mans uzdevums
bija sagatavot un parādīt jaunākās, interesantākās, izzinošākās, saistošākās grāmatiņas. Izrunājām arī, kāpēc būtu jālasa.
Beigās bija uzdevumiņš - atrast grāmatiņas pēc autora. Gāja
raibi, bērni, kuri biežāk nāk uz bibliotēku un lasa grāmatiņas,
ar uzdevums tika galā viegli, bet citiem bērniem gāja pagrūti.
Liels bērnu pārsteigums bija, kad plauktā nevarēja atrast vajadzīgo grāmatu. Moto: nenolikta grāmata pareizi - ir pazudusi
grāmata! Tikai tad bērni sāka saprast, ko tas nozīmē. Arī šie
bērni neiztika bez balviņām - īpašā zīmuļa un grāmatzīmes
Liels paldies skolotājām par bibliotēkas apciemojumu un
mudinājumu lasīt grāmatiņas, jo lasīt ir stilīgi!
Kā jau katru gadu, brīvdienu nedēļā notika darbnīciņa un
spēļu diena. Helovīnu darbnīciņā gatavojām ķirbi no balona
un spociņus no karstās līmes. Bērniem vislabāk patika darboties ar karsto līmi, jo darbiņš sanāca ātrāk un interesantāks.
Gatavojot ķirbi, nācās būt pacietīgākiem.
Visatraktīvākā diena bija spēļu diena, kur bērni varēja izsmieties, izskraidīties un padomāt. Jauki būt kopā un atpūsties. Paldies jums!
Paldies tiem bērniem, kuri atrada laiciņu atnākt uz bibliotēku
un darboties kopā, jo kopā vienmēr jautrāk un interesantāk.
Brīvdienu nedēļā bibliotēku apciemoja Kokneses bibliotēkas “Bērnu/Jauniešu/Vecāku” žūrijas dalībnieki. Viesi ar lielu interesi ķērās pie galda spēlēm un salīdzināšanas - kādas
grāmatiņas ir mums un kādas viņu bibliotēkā. Viesi uzdeva
dažādus jautājumus. Neiztika bez maza uzdevumiņa - papildināt izstādi ar savām pārdomām “Kāpēc ir jālasa grāmatas?”.
Ja vēlies zināt, ko Kokneses bērni domā, tad nāc uz bibliotēku
un apskati domu izstādīti.
Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, 17. novembrī plkst.
14.00 bibliotēkā notiks darbnīciņa. Ja vēlies nākt, tad paņem
līdzi pacietību un sarkanu un baltu dziju.
Tā kā arī Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, sekojiet līdzi
informācijai - bibliotēkā notiks darbnīciņa, kurā gatavosim
Ziemassvētku dekorus.
Inga Razenovska,
Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre
Kaivas Bukovskas foto

PII “Pienenīte” ziņas
Putras diena

Jūs zinājāt, ka ir tāda Putras diena? Pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” bērni zina, jo mēs nosvinējām un godinājām mūsu ikdienas gardo putru 10. oktobrī.
Var apgalvot, ka putra ir leģendārs un tradīcijām bagāts
ēdiens. To ēduši gan slaveni valsts vīri un karavadoņi, gan
parastie ļaudis un zemnieki. Putra jau gadsimtiem ilgi ir iecienīta kā pilnvērtīgs spēka un enerģijas avots.
Katra grupiņa prezentēja savu putru - auzu pārslu, rīsu,
griķu, prosas, grūbu un putraimu. Bērni iepazinās ar pašu
graudu, uzzināja, kā viņi izaug, kā novāc un kā iegūst šo
mazo graudu, ko liek katlā.
Kad bērni uzzināja daudz jauna un interesanta par katru
graudiņu, sekoja garšīgākā daļa - mielošanās ar septiņgraudu
putru, ko mūsu mīļās pavārītes izvārīja uz ugunskura lielajā
katlā. Bērnu vecāki bija parūpējušies par gardām piedevām
putrai – āboliem, rozīnēm, banāniem un visdažādākajiem ievārījumiem.
Tajā dienā putru ēda visi, pat tie bērniņi, kas ikdienā atsakās no tās.
Strebi stipri pupu putru, tad tu būsi stiprs :)
Evitas Lielupes,
pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

Ciemojamies
pie ugunsdzēsējiem

3. novembra rītā trīs lielākās pirmsskolas izglītības “Pienenīte” grupiņas devās uz Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu
posteni. Bērni gatavojās nopietni - domāja jautājumus, paši
zīmēja un veidoja grāmatiņas, ko uzdāvināt ugunsdzēsējiem.
Vispirms mūs pārsteidza milzīgā, jaunā ēka. Sākumā Ērgļu
posteņa komandieris Uvis Konovalovs vēlreiz izrunāja par
drošību mājās, uz ielas, bērnudārzā, atgādināja, ka jāzina
savas mājas adrese, vēlreiz nosaucām telefona numuru, uz
kuru jāzvana, kad notikusi nelaime.
Kad nopietnās lietas bija izrunātas, 3. novembra dežūrmaiņas ugunsdzēsēji - Einārs Užāns, Oskars Vasks un Valdis
Grīnbergs - mums parādīja mašīnu un visas palīgierīces, kas
ugunsdzēsējiem palīdz ātrāk un vieglāk novērst nelaimes gadījumus.
Bērni ar ļoti lielu interesi pētīja ugunsdzēsēju tērpu, piemērījām ķiveres un centāmies noturēt smago jostu.
Pēc tam mums parādīja plašās telpas, iepazīstināja ar nākotnes plāniem, ko vēl vajadzētu pilnveidot jaunajā ēkā.
Ļoti patīkami, ka ugunsdzēsēji visu ciemošanās laiku nopietni piedomāja par bērnu drošību, varbūt pat visu neparādot.
Paldies Uvim, Eināram, Oskaram un Valdim par sirsnīgo
uzņemšanu, par atbildēm pat uz visneparastākajiem jautājumiem. Paldies Uvim par skaistajām grāmatiņām, kuras, bērni krāsojot, vēlreiz varēs nostiprināt zināšanas par drošību.
Uz tikšanos jau nākamajā mācību gadā, kad vēlēsimies redzēt arī jauno mašīnu.
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto
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Muzikāla dzejas
pēcpusdiena Jumurdā
Svētkiem ne vienmēr
Ir jābūt no krāšņuma,
Bet no izjūtām,
Mīļām, siltām, neaizmirstamām.
Tā savā dzejā uzrunā jaungulbeniete Ingrīda Zepa. Viņas
liriskā dzeja ir gaiša un skanīga. Liekas, tā ir kā skaidra ūdens
malks, dziedē un nes sirdij prieku. Ikdiena Ingrīdai paiet, veicot grāmatvedes pienākumus, taču savu brīvo laiku viņa velta
ne tikai savai ģimenei, bet arī dzejai. Viņa bieži uzstājas dažādās Latvijas vietās gan kopā ar citiem dzejniekiem, gan arī ar
rīdzinieku Kasparu Krastiņu, kas Ingrīdas dzejai dod papildu
skanīgumu ar paša sacerētām melodijām.

Ingrīdas Zepas dzeja ir publicēta vairākos autoru kopkrājumos un tagad ir iznākuši divi krājumi, kuros ir tikai viņas
pašas dzejoļi - ”Dzejas rozes dvēselei” un “Līdzi vējiem”.
Kaspars Krastiņš par sevi izsakās skopi: namdaris, galdnieks, amatnieks, kas savu brīvo laiku velta mūzikai kā
komponists, izpildītājs un arī vārdu autors. Kaspars uzstājas
dažādos pasākumos, jubilejās, spēlē arī ballēs. Ar paša sacerētu dziesmu “No tavas mīlestības”, Edvīna Jansona vārdi,
Kaspars ir veiksmīgi piedalījies “Latvijas šlāgeraptaujā”.
”Šie divi radošie cilvēki 28. oktobra pēcpusdienā viesojās
Jumurdā, un klātesošie varēja novērtēt gan Ingrīdas dzeju,
gan Kaspara mūziku, gan abu kopīgo duetu. Pusotra stunda pagāja nemanot, pelēko, miglaino sestdienu iekrāsojot
siltās un dvēseliskās noskaņās. Pēc priekšnesuma pie tējas
vai kafijas tases un cienasta tuvāk iepazināmies ar viesiem,
dalījāmies pārdomās un emocijās. Kas vēlējās, tie varēja iegādāties I. Zepas grāmatas ar pašas autores novēlējumu.
Ticu, ka katram apmeklētājam no šīs pēcpusdienas kaut kas
jauks palika atmiņā. Vai tā būtu dzeja, vai dziesma, vai abi
kopā, vai vienkārši - noskaņa.
Mēs vēlam Ingrīdai un Kasparam turpināt radošo sadarbību un ceram uz tikšanos ar jauniem dzejoļiem un jaunām
dziesmām.
Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkas vadītāja
Agitas Opincānes foto

Paaudžu sadziedāšanās
„Man bij` dziesmu vācelīte”

Skanot kokļu un akordiona skaņām, izdziedot sirdij tuvākās un mīļākās latviešu tautasdziesmas, 4. novembrī Brāļu
Jurjānu muzejā „Meņģeļi” tika aizvadīts paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”. Šķiet, ka ar
katru gadu šis pasākums bagātinās un iegūst arvien jaunas
vēsmas. Un tas tikai apliecina, ka daļai Latvijas iedzīvotāju
ir svarīga kopā būšana, dziesmu dziedāšana, muzicēšana un
latvietības apzināšana. Mūsu tautasdziesmas - tas ir mūsu
spēks, mūsu senču gudrība un svētība, mūsu latviskā identitāte. Vienlaicīgi ar šo pasākumu tika atzīmēts arī muzeja
27. vasaras darba sezonas noslēgums. Paldies ikvienam, kas
atrada laiku būt kopā!
Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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Noslēdzot „Braku” muzeja 58. sezonu
Oktobris ir laiks, kad rudens vēl ir savā krāsu daudzveidībā,
taču daba jau gatavojas ziemas mieram - nobirst pēdējās lapas, kļūst vēsāks, uzsnieg pa sniega pārslai, un cilvēki vairāk
izbauda māju siltumu un mieru. Arī „Braku” muzejā pamazām
pieklust apmeklētāju soļi, taču pilnīgs miers neiestājas nekad.
27. oktobrī muzejā notika sezonas noslēguma pasākums, kurā
kopā sanāca tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” un Ērgļu vidusskolas mazās koklētājas. Skolotājas Vinetas Dāves vadībā
dziedājām dziesmas, kurās atspoguļotas cilvēku izjūtas, rudens darbi rijā un lauku sētā. Tautasdziesmas caurstrāvo mūsu
senču čaklums un godaprāts, ticība labajam un dievībām. Ar
skanīgiem un dvēseliski jaukiem priekšnesumiem saimes istabu ieskandināja koklētājas, kopīgi gājām rotaļās un vēlāk
izbaudījām sarūpēto svētku mielastu.
28. oktobrī „Brakos” ciemojās literatūrzinātniece Līvija
Volkova, lai pateiktos savai darba grupai grāmatas „Rūdolfa
Blaumaņa pašatklāsme. Rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs
un komentāros” tapšanā. Jāpiebilst, ka 21. oktobrī Rīgas Kongresu namā notika L. Volkovas jaunās grāmatas atvēršanas
svētki, taču nedēļu vēlāk autore ļoti vēlējās apmeklēt „Brakus” un jaukā mājas atmosfērā atzīmēt šo notikumu. Muzejā
ciemojās apgāda „Zinātne” valdes locekle Ingrīda Segliņa,
grāmatas redaktore Ieva Jansone, pārstāvji no Rakstniecības
un mūzikas muzeja, J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzeja speciāliste Maija Ārena, koklētājas no folkloras kopas „Mare”,
viesi no Vācijas - Ērgļu sadarbības partneri no Ķelnes-Reizīkes. Līvija Volkova no sirds pateicās savai darba grupai, katram veltot labus un atzinīgus vārdus. Īpaši tika izgodāti ērglēnieši - „Braku” ļaudis, skolotāja Mārīte Breikša, ārste Aina
Braķe, kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, Sprancmaņu ģimene, Ināra Strazdiņa.

Grāmatā „Rūdolfa Blaumaņa
pašatklāsme” apkopotas 355 Rūdolfa Blaumaņa
rakstītās vēstules.
Ja tās ir bijušas
vācu valodā, tad
līdzās
tulkojumam ir oriģinālais
teksts. Vēstules ir
balstītas uz pirmpublicējumu, saglabājot tā laika
valodas īpatnības,
vienīgi precizētas
garumzīmes
un
interpunkcija. Ja
tekstos ir saīsinājumi vai nepilnīga
informācija, tad
vēstules
noslēgumā ir atsauces, komentāri, precizējumi. Līvija Volkova ir
paveikusi lielu un nozīmīgu izpētes darbu, lai vēstules radītu
pēc iespējas vispusīgāku un pilnīgāku priekšstatu par laiku,
kad tās ir tapušas, par rakstnieku R. Blaumani un viņa domubiedriem.
4. novembrī „Braku” muzeja ļaudis bija uzaicināti uz vērienīgu pasākumu Madonā „Mūsu Latvijas Gaismas cilvēks
Jānis Streičs un novadniece, leģendārā aktrise Olga Dreģe”.
Suminot goda viesus, skanēja dziesmas, tika izdejotas dejas,
teikti laba vēlējumi. Bija arī noslēpumainais
viesis - aktieris Jānis Paukštello. „Braku”
muzejnieki pateicās režisoram Jānim Streičam un aktrisei Olgai Dreģei par kultūrvēsturisko devumu, popularizējot R. Blaumaņa
atstāto mantojumu, bet Pindacīša (Maiga
Picka) skatītājus priecēja ar humoru un jokiem iz dzīves.
Šobrīd „Braku” muzejā notiek intensīva gatavošanās Blaumaņa konkursa noslēgumam,
izvērtējot skolēnu iesūtītos darbus un veicot
organizatoriskus pienākumus, kā arī norit
muzeja priekšmetu digitalizācija. Ir noslēdzies ELFLA projekts „Braku rijas atjaunošana”, un risināti jautājumi par jaunas administrācijas ēkas iecerēm un to īstenošanu.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

Oktobris sociālās aprūpes
centrā “Kastaņas”
Klusi un nemanot pienācis
gada tumšākais
laiks, aiz sevis
atstājot pavisam īso atvasaru un arī zelta
rudeni. Kopā
ar
Sausnējas
pašdarbniekiem sociālās
aprūpes
centrā „Kastaņas”
tika atzīmēta
Starptautiskā veco ļaužu diena, kur
jautrā gaisotnē
ar smiekliem,
dancošanu un
lustēšanu
atklājās, ka, lai
arī dažam aprūpes centra iemītniekam plecos pieklājīgs
gadu skaits, tas neliedz būt sirdī jauniem un ballēt līdz vēlai
pēcpusdienai.
Mēneša vidū ar īpašu prieku tika uzņemti mūsu jau zināmie, bet vienmēr mīļi gaidītie ciemiņi - kinologs Viktors
Mucenieks un viņa suņu meitenes - Gesi, Barbi un Fortuna.
Sunīšu draudzīgums un patiesais mīļums vienmēr ienes prieku mūsu aprūpes centrā un aizkustina iemītnieku sirsniņas,
liekot atplaukt smaidam pat visnopietnākajās sejās.
Mēneša izskaņā „Kastaņās” norisinājās vēl nebijis pasākums - pirmo reizi aprūpes centrā tika svinētas kāzas. Savu
JĀ vārdu viens otram teica mūsu ilggadējie iemītnieki Jeļena
un Aleksandrs. Sveikt un laba vēlējumus teikt bija ieradušies
gan darbinieki, gan aprūpes centrā dzīvojošie, gan arī jaunā
pāra draugi. Liels paldies dzimtsarakstu nodaļas vadītājai
Baibai Cielēnai par emocionālo un ļoti skaisto laulības ceremoniju. Pēc svinīgās daļas turpinājās jautrība ar atrakcijām
un dejām. Lai laimīga, saticīga kopā būšana jaunajam pārim!
Evita Vaska,
sociālās aprūpes centra „Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Pensionāru pēcpusdiena
Sausnējā

28. oktobra saulainajā rudens dienā Sausnējas tautas namā
Liepkalnē pensionāri pulcējās uz ikgadējo tikšanos. Patīkams pārsteigums, ka, noliekot visus darbus malā, tik kuplā pulkā pie skaisti klātiem galdiņiem pulcējās pilna zāle
mūsu pagasta ļaužu. Atklājot pasākumu, pārvaldes vadītāja
Elita Ūdre ar skaistiem vārdiem uzrunāja visus klātesošos,
novēlot gaišas domas, prieku sirdīs, katram sevi sargājot,
garus mūža gadus nodzīvot.
Ar smagumu sirdīs un ar iedegtām svecītēm godinājām
un atcerējāmies gada laikā aizgājušos 16 mūsu pagasta
pensionārus, kam skanēja Ernesta Ādera sacerēta dziesma
“Pīlādzīša” izpildījumā.
Vakara turpinājumā lustīgo “Aizezeres” muzikantu mūzikas gaisotnē savā pulciņā uzņēmām jaunos pensionārus
- Ņinu Solovjovu, Ausekli Picku un Jāni Bubinu. Ar prieku godinājām apaļo gadu jubilārus. Netrūka skaistu vārdu,
skaistu valšu, skaistas kopdziedāšanas ar muzikantiem, atrakcijas un spēles. Sausnējā dzīvo lustīgi, kustīgi vecļaudis.
Par šo jauko pasākumu sirsnīgs paldies visiem, kas pielika
savas pūles, lai šī diena būtu jauka un neaizmirstama.
Uz tikšanos nākamajā gadā Sausnējas saieta zālē “Līdumos”.
Ilga Zvirgzdiņa, pasākuma dalībniece

Rudens devums
3. novembra vēlā pēcpusdienā Saieta zālē “Līdumi” pulcējāmies uz tematisku pēcpusdienu “Rudens devums”. Lauki
novākti, pagrabi pilni un nu saimnieces var palepoties ar
konservējumiem, skābējumiem, sālījumiem, saldiem un sāļiem, pikantiem un skābeniem kulinārijas un konditorejas
izstrādājumiem. Izgaršojām daudzveidīgo piedāvājumu,
mēģinot uzminēt izmantotās sastāvdaļas un lietotās garšvielas. No piedāvātās daudzveidības izvēlēties garšīgāko
nebija iespējams, jo viss bija teicami sagatavots un apetītlīgi pasniegts. Izbaudot garšas, smaržas, krāsas, pārrunājot
receptes un pa starpām paklausoties mūziku un uzdziedot
(paldies Ilgai Zvirgzdiņai par muzikālo sniegumu), tīkamā
atmosfērā pagāja vairākas stundas.
Sausnējas saimnieces prot, zina un dara.
Ruta, pasākuma dalībniece

9

Makšķernieku un dabas
pētnieku skoliņa Ērgļos

Pasākumu afiša

16. novembrī plkst.18:00 Saieta zālē “Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums
kopā ar pagasta pašdarbniekiem

***

17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums
- muzikāls uzvedums „LAIKMETU RITMI”
Uzvedumā piedalās Ērgļu amatiermākslas
kolektīvi un Žīguru ģimenes kapela
Uzvedums tapis pēc Valmieras Drāmas
teātra izrādes “Balle būs” motīviem
Libreta autors - Lauris Gundars
Plkst. 22.30 svētku balle. Spēlē grupa “Twisted Four”

***

18. novembrī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
svētku pasākums “Mēs esam!”

APSVEIKUMS

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

Dzintra Fisenko
Evalds Bitīte
Astrīda Kurcalte
Herta Ieleja
Albīna Pētersone
Nellija Purniņa
Antons Zlaugotnis
Adeļa Seikstule
Janīna Romanovska

***

Es ilgi svārstījos, pirms dot sev un jums šo solījumu - sākt regulāri pulcināt dabas norisēs ieinteresētos cilvēkus. Šoruden esmu
nolēmis veidot pulciņu, kurā aicināti apvienoties visi - gan lieli,
gan mazi.
Dabā gājējiem esmu iecerējis vismaz reizi divās nedēļās, varbūt
arī biežāk, Ērgļu Stacijā vai kur laukā rīkot kopā sanākšanu ar
mācīšanos.
Aicināti visi, kuriem interesē makšķerēšana, medības, pārgājieni, atklājumi.
7. novembrī jau deviņi bērni, trīs pieaugušie un suns ķēpājās ar
asarīšiem, līdz tos uzcepa un apēda.
Ko darīsim nākamreiz - laiks rādīs.
Ja gribat piedalīties arī jūs, zvaniet, ķeriet pie pogas, kad satiekat
veikalā, vai sūtiet ziņu - Facebook. Dabas pētnieku vilciens ir
sācis kustību.
Māris Olte
Nemo Oltes foto

Galda spēļu turnīrs
21. oktobrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē aizvadīta galda spēļu turnīra 1. kārta novusā un 28. oktobrī dambretē, “durakā” un šautriņās.
1. kārtas rezultāti
Novuss sievietēm:
1. vietā Līva Tirzmale
2. vietā Kate Jēkabsone
3. vietā Alise Andriksone

***

15. decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku egles iedegšana
pie Sausnējas pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos

***

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

***

21. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums

***

***

***

23. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Novuss

***

JEĻENU SMIRNOVU un
ALEKSANDRU GROMOVU.

***

PAZIŅOJUMS

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē grupa “Ballīšu orķestris”. Biļetes cena - 5,00 EUR

“Duraks”:

1. vietā Jānis Tīrons
2. vietā Ance Jēkabsone
3. vietā Līga Tirzmale

Dambrete:

1. vietā Aldis Jēkabsons
2. vietā Ainārs Strazdiņš
3. vietā Estere Truksne

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums Ērgļu novada pensionāriem
Ar skanīgām dziesmām, ģitāru un neatkārtojamu vijoles spēli
pasākumu bagātinās Iveta Baumane un Roberts Pētersons savā
programmā “Sajūti Ziemassvētkus!” Pasākuma ietvaros - otrā
pusgada jubilāru sumināšana

Šautriņas pieaugušajiem: 1. vietā Justs Jēkabsons
2. vietā Aldis Jēkabsons
3. vietā Jānis Tīrons
Visi laipni aicināti uz galda spēļu turnīra 2. kārtu 23. decembrī
plkst.10.00 novuss un 30. decembrī: dambrete, “duraks” un šautriņas.

***

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu novada pirmsskolas vecuma bērniem veltīts
Ziemassvētku sarīkojums “Kukainīšu Ziemassvētki”
Aicināti pēc Ziemassvētku vecīša saldumu paciņas ierasties tie
bērniņi, kas neapmeklē dārziņu un vēl neiet skolā.

***

30. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Dambrete. Duraks. Šautriņas.

***

1. janvārī plkst. 01.00 Ērgļu saieta namā
Gadu mijas Nakts balle

Jaunieguvumi Sausnējas bibliotēkā
Ir pagājusi vasara, iestājies rudens un līdz ar Mārtiņiem ziemai ceļš vaļā.
Dabā iestājies gada tumšākais laiks, bet tieši tāpēc vieglāk un patīkamāk to
būs pārlaist ar labu grāmatu rokās.
Kopš iepazīstināju ar jaunumiem Sausnējas bibliotēkas krājumā, pagājusi
vasara. Šoruden bibliotēkas plauktus papildinājušas vēl 50 grāmatas.
Tā kā ir novembris, īpašu vērību pievērsīšu latviešu autoru darbiem un
grāmatām par Latvijas vēsturi un kultūru.
Vispirms sākšu ar latviešu autoru romāniem.
aDivi darbi no sērijas “Mēs Latvija XX gadsimts” Arno Jundze ”Sarkanais dzīvsudrabs” un Kristīne Ulberga “Tur”
aTrīs Daces Judinas romāni “Septiņi vakari”, “Ceturtais kauliņš” un
“Gredzens”
aBiruta Eglīte “Ceturtais bauslis”
aVilis Seleckis “Kolimas asiņainais zelts” (šis ir turpinājums grāmatām
“Ardievas mežam” un “Memoranda mednieki”)
aEva Mārtuža “Langobardi”
aMonika Zīle “Četru vēju tornis”
Arī cita daiļliteratūra, kas rakstīta kā dzeja, aforismi un esejas.
aEduards Veidenbaums “Par spīti grūtiem laikiem”
aKnuts Skujenieks “Divreiz dzimusī dzeja”
aKornēlija Apškrūma “Ceļojums gadalaikos”
aDzidra Kuzmane “Iz Ķenča gara gaišuma…”
aAnda Līce “Paldies, ka uzmodināji!”
Grāmatas par Latvijas vēsturi un kultūru.
aDaira Āboliņa “Jāņa Streiča maģiskais reālisms”.
aJānis Erenštreits “Kroņu pinējs”.
aJette Užāne “Jettes dienu grāmata”.

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT,

22. decembrī plkst.18.00 saieta zālē
“Līdumi” Piparkūku ballīte
Veidosim, cepsim, dekorēsim un dāvināsim cits citam Ziemassvētku smaržu ar piparkūku. Vēlams līdzi ņemt materiālu savas
piparkūkas izgatavošanai

1. vietā Aldis Jēkabsons
2. vietā Andris Ābels
3. vietā Auseklis Picka

1. vietā Evelīna Jansone
2. vietā Paula Piebalga
3. vieta Līva Tirzmale

LIENI TĒRAUDI un ULDI PUĻĶI
ar dēla ULVJA RIHARDA TĒRAUDA
piedzimšanu.

22. decembrī Ērgļu saieta namā
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” Ziemassvētku pasākums

Novuss vīriešiem:

Šautriņas bērniem:

Apsveicam

2. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma
sarīkojums un apbalvošana
Pasākumu vada Latvijas Nacionālā teātra
aktrise Marija Bērziņa

aIvars Bražis “Asinīs rūdītais”.
aVija Eniņa “Veselība pie mājas sliekšņa”.
a“Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos”.
Nav aizmirsti arī mazie lasītāji. Grāmatas lielākiem un mazākiem bērniem.
aJānis Baltvilks “Brālis ozols, māsa liepa”
aUldis Auseklis “Kaķēns margrietiņās”
aArvīds Ulme “Pasaka par atslēdziņu”
aPauls Bankovskis “Kur pazuda saimnieks?”
aValdis Rūmnieks “laika spēles”
aMāra Ozola “Ala”
aAgris Liepiņš “Mūsu Dievi” un “Senā Latvija”
aJānis Brikmanis “Mazākie klasē. Latvijas mazie zvēri un putni”
Atgādinu lasītājiem, kuri bibliotēkas pakalpojumus izmanto Sidrabiņos.
Bibliotēka ir atvērta katru ceturtdienu no 800 līdz 1500, pārējās darba
dienās var vērsties pagasta pārvaldē pie Inetas Tolmanes. Kā arī visas
grāmatas un žurnālus, kas ir Sausnējas bibliotēkas krājumā variet saņemt
lasīšanai, vienīgi iepriekš jāpiesaka (klātienē vai telefoniski pa tālruni
26242405) , kurš tieši izdevums interesē, lai varu aizvest.
Aicinu izmantot iespēju grāmatas rezervēt (pasūtīt) pašiem neizejot no
mājas. Lai to varētu izdarīt, jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam, ierodoties bibliotēkā, varēs autorizēties, tas ir saņemt lietotāja vārdu un paroli.
Ja lasītājs ir reģistrēts un saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespējams:
pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, pārraudzīt savus datus par
grāmatu nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu.
Bet, ja netīk jaunās tehnoloģijas, vienmēr var nākt uz bibliotēku un jautāt,
jo vienmēr palīdzēšu atrast vajadzīgo.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Autotransporta direkcija informē, ka no 2017. gada 6. novembra spēkā stājušās izmaiņas maršrutā Nr.7147 CēsisVecpiebalga-Ērgļi un Nr.7664 Rīga-Vecpiebalga-Cesvaine.
Maršruta Nr.7147 Cēsis-Vecpiebalga-Ērgļi autobuss
darbdienās no Ērgļiem izbrauc 15 minūtes agrāk - plkst.
6.55, pasažieru apmaiņu veicot arī pieturā - Dzērbenes
stacija. Savukārt maršruta Nr.7664 Rīga-VecpiebalgaCesvaine autobuss, kas no Cesvaines svētdienās izbrauc
plkst.15.00, pasažieru apmaiņu veic arī pieturvietā - Sēnīte, pieturā apstājoties plkst.17.16).

Uzmanību!
Medicīniska informācija
2017. gada 7. decembrī Ērgļu slimnīcā atkal
MFD diagnostikas mobilais buss ar
mammogrāfijas un rentgena
izmeklējumu pakalpojumiem.
Lūdzu pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem
vai dr. Braķes,
tel. 64871471, 29441625.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Līvija Bīrīte
mirusi 80 mūža gadā;
Jānis Krūmiņš
miris 53 mūža gadā;
Pēteris Burka
miris 67 mūža gadā;
Dzintars Pujāts
miris 47 mūža gadā;
Brigita Grāvīte
mirusi 85 mūža gadā;
Kārlis Ābeltiņš
miris 81.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.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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