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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada decembra domes sēdē lemto

Ziemassvētku noformējumu konkurss
“Ziemassvētku mirdzums”

aAtcēla Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu “Par Ērgļu novada pašvaldības domes pastāvīgās finanšu un attīstības komitejas nolikuma apstiprināšanu” un “Par Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikuma projekta apstiprināšanu”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” V nodaļu un Ērgļu novada pašvaldības nolikuma III nodaļu, kas
nosaka pastāvīgo komiteju kompetenci, darba organizāciju un nodrošinājumu.
aNolēma samazināt izdevumus Ērgļu novada sociālās aprūpes centram par EUR 51 560 un
palielināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītos līdzekļus par EUR 51 560. Piešķīra Ērgļu novada pašvaldībai papildu finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 26 111 apmērā Ērgļu novada pašvaldības domes darba nodrošināšanai līdz 2017. gada 31. decembrim. Nolēma minēto finansējumu iekļaut Ērgļu novada
pašvaldībai paredzētajās budžeta sadaļās, 2018. gada janvārī apstiprinot pārskatu par Ērgļu
novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi.
aApstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojumu darbiniekiem EUR 0,21 no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
aApstiprināja Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas attīstības plānu 2018.-2022. gadam.
aApstiprināja Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumiem Nr.582
“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”.
aAtcēla Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu “Par iesnieguma par dzīvokļa dāvinājumu
Ērgļu novada pašvaldībai izskatīšanu”, jo dzīvoklis ir apgrūtināts ar parādsaistībām.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

2017. gads Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā
Jaunā gada iesākumā Ērgļu novadniekiem vēlos sniegt nelielu ieskatu par dzimtsarakstu nodaļas
2017. gada darba gaitām. Gada laikā daudzi pāri ir teikuši Jā vārdu, ir reģistrēti mazo novadnieku
dzimšanas fakti, kā arī esam atvadījušies no saviem tuvajiem.
2017. gadā Ērgļu novadā ir reģistrēti 14 dzimuši bērniņi, kas, salīdzinot ar 2016. gadu, tomēr ir
mazāk. Vairums vecāku ir izvēlējušies savam bērniņam dot vienu vārdu. Novēlu mazajiem novadniekiem saulainu un priekpilnu ikkatru jaunā gada dienu.
Diemžēl aizgājušajā gadā tika reģistrēti 43 miršanas gadījumi, taču šis skaitlis ir mazāks nekā
2016. gadā.
2017. gadā tika sasniegts Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļai rekordliels reģistrēto laulību skaits
- 19. Daudzi pāri izvēlējās laulības slēgt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Notika divas laulību
ceremonijas, kurās laulībā ar Latvijas Republikas pilsoņiem stājās kādu citu valstu pilsoņi, tātad
laulību ceremonijas vadīju divās valodās.
Tāpat notika viena pāra laulību gadadienas ceremonija, jūnijā bija “rubīna pāra” godināšana. Tāpēc turpmāk aicinu arī citus Ērgļu novada pārus izmantot iespēju, ko sniedz dzimtsarakstu nodaļa
nozīmīgu kāzu gadadienu atzīmēšanai.
Vairākas personas dažādu iemeslu dēļ vērsās dzimtsarakstu nodaļā ar lūgumu saņemt atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. Daru zināmu, ka ikkatram ir iespēja taupīt savu laiku, atkārtotās civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības pasūtot interneta tiešsaistes portālā: www.latvija.
lv. Tāpat šo tiešsaistes portālu var izmantot, deklarējot savu dzīvesvietu.
Aizgājušā gada februārī Ērgļu novada saieta nama Tradīciju zālē bija skatāma izstāde “Kāzu kleitas, laikiem ejot”. Šajā izstādē vairākas novadnieces izstādīja savu kāzu dienas nozīmīgāko rotu
- kleitu. Pati senākā kleita bija no 1961. gada. Lai arī šajā gadā varētu noorganizēt līdzīgu izstādi,
aicinu dāmas ielūkoties savu māmiņu un vecmāmiņu pūralādēs un nodot dzimtsarakstu nodaļai
izstādīšanai kāzu kleitas, kā arī citu ar kāzām saistītu atribūtiku.
Savukārt jūlijā notika jau otrais pasākums “Esi sveiks, mazais novadniek!”. Pasākumā piedalījās
tie novada bērniņi, kas dzimuši 2016. gadā un kuru dzīvesvietas ir deklarētas Ērgļu novadā. Visi
bērniņi tika pie īpašas dāvanas - sudraba karotītes ar Ērgļu novada ģerboni. Pasākumā piedalījās arī
tie bērniņi, kuriem vecāki bija vēlējušies, lai dzīvē blakus soļotu kūmas jeb krustvecāki.
Jaunajā gadā vēlot ikkatram mīlestību un laimi, citēšu Zentas Mauriņas vārdus:
“Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi pie zemes, pie savas zemes, kurā tu esi ieaudzis un kurai
tu piederi, un klausies bez nepacietības, lēni, uzmanīgi: nāks tava balta diena ja ne šodien, tad rīt
vai parīt, tikai drusku jāpagaida un pār purvu plīvošās malduguntiņas nav jāuzskata par vadzvaigznēm.”
Baiba Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ir pienācis atkal jauns gads, tādēļ vēlos padalīties ar jaukākajiem notikumiem 2017. gadā Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā
„Meņģeļi”.
Pavasaris „Meņģeļos” iesākās ļoti darbīgi, jo, pateicoties ērglēnietēm Ilzei un Inesei Mailītēm, muzejā uz laiku bija un arī 2018.
gadā būs apskatāmas Pētera Viļumsona stelles. Lai popularizētu šīs unikālās stelles, aprīlī tika rīkota meistarklase „Solis līdz
audumam Pētera Viļumsona stellēs”, kuru apmeklēja liels skaits
interesentu. Šīs stelles visa gada garumā redzēt vēlējās daudzi.
Lepojamies, ka mežraga spēlēšanas tradīcijas Ērgļos tiek turētas
godam, jo aprīlī jau 19. reizi notika J. Jurjāna starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”. Par tradīciju jau ir izveidojusies
konkursa dalībnieku, viņu pedagogu un vecāku ciemošanās brāļu
Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļos”, kur pretstatā satraukumu
pilnajām konkursa dienām notika sportiskas un radošas aktivitātes.
Maijā, pateicoties Centrālvidzemes virsmežniecības vīriem,
Ērgļu novada pašvaldības darbiniekiem un muzeja draugiem,
„Meņģeļos” tika izzāģēti nokaltušie krūmi un sausie koki.
Aprīlī un maijā muzejā bija apskatāma Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu novada mājturības un tehnoloģiju neklātienes
konkursa meitenēm un zēniem darbu izstāde „Zaļā pasaka”, kurā
bija redzami aptuveni 100 bērnu roku darbiņi. Maijā „Meņģeļos” tika organizēts izstādes noslēguma pasākums ar dalībnieku
godināšanu.
Maijā jau 12. reizi piedalījāmies akcijā „Muzeju nakts”, kuras
devīze šogad bija -„Atgriežoties pagātnē”. Pasākuma laikā ikviens interesents varēja gan parunāt par pirtīžu rituālu, gan piedalīties senajās spēlēs un rotaļās, apgūt skolas gudrības un veikt
citus ikdienas darbus.
Ir jauki, ka “Meņģeļus” kā meditatīvu un dziesmotu vietu šovasar izvēlējās divas mākslinieces. Jūnijā skaistās balss īpašniece
Ilze Riže dalījās muzikālā “Dvēseles ceļojumā”. Savukārt augustā Ingas Karpičas vadībā ikviens “Meņģeļu” kalnā varēja izbaudīt “Dziedināšanos caur tautasdziesmu”.
Jūlijā kopā ar “Braku” muzeja ļaudīm piedalījāmies Ērgļu novada svētkos, kur ikviens svētku apmeklētājs varēja iegriezt “Ērgļu novada ratu” un atbildēt uz kādu jautājumu vai pat nodziedāt
dziesmu.
Septembra otrajā sestdienā organizējām Pirts dienu, kur zināša-
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Konkursa dalībnieki un žūrija noslēguma pasākumā.

Aizvadītā gada nogalē Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar Ērgļu saieta namu organizēja
Ziemassvētku noformējumu konkursu “Ziemassvētku mirdzums”. Konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju līdzdalību Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas radīšanā Ērgļu novadā.
Konkursam no 4. līdz 18. decembrim varēja pieteikties juridiskas vai fiziskas personas ar
Ziemassvētku noformējumu novada iestāžu, uzņēmumu un sabiedriskajām ēkām, kā arī privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju fasādēm un priekšlaukumiem. Noformējumi tika vērtēti
trīs kategorijās: privātmāju, uzņēmumu un dzīvokļu māju vai ielu noformējums.
Konkursam tika pieteikti seši dalībnieki: daudzdzīvokļu māja Ērgļos Jumurdas ielā 7; Nākotnes iela Jumurdā; Upīša iela Jumurdā; sociālās aprūpes centrs “Kastaņas” Sausnējā; pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” un privātmāja Jaunajā ielā.
Konkursa vērtēšanas komisija četru cilvēku sastāvā - Iveta Pedele, Ieva Rota, Mārīte Gailīte
un Lelde Strazdiņa - apskatīja un novērtēja arī konkursam nepieteiktos objektus, jo tādu bija
ne mazums.
16. janvārī Ērgļu saieta namā notika konkursa dalībnieku apbalvošana. Diplomus par Ziemassvētku sajūtas radīšanu Ērgļu novadā saņēma - Inese Maltavniece, Nākotnes iela Jumurdā, un
sociālās aprūpes centrs “Kastaņas”.
Atzinību par Ziemassvētku sajūtas radīšanu Ērgļu novadā saņēma - Jumurdas ielas 7. nama
iedzīvotāji, Upīša ielas iedzīvotāji Jumurdā, pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Juris
Aperāns, Šaudiņu ģimene, Blūmu ģimene, Demko ģimene, Rolanda Krastiņa ģimene, Laura
Rūnika ģimene, Lailas Poklevinskas ģimene, Židavu ģimene, Purviņu ģimene, Leibomu ģimene, Jurkovsku ģimene, Kalēju ģimene, “Ābelīšu” māju saimnieki Sidrabiņos, “Skujiņu”
māju saimnieki Sidrabiņos, “Atvaru” māju saimnieki Sidrabiņos, Mehanizatoru ielas 1. nama
iedzīvotāji, Zaļās ielas 29. mājas iedzīvotāji, Zaļās ielas 31. mājas iedzīvotāji, Parka ielas 1.
nama iedzīvotāji, Blaumaņa ielas iedzīvotāji, Pļaviņu ielas iedzīvotāji, Ērgļu novada sociālās
aprūpes centrs, Ērgļu slimnīca, viesnīca “Ērgļi”, Ērgļu kiosks. Atzinību par inovatīvu pieeju
Ziemassvētku sajūtu radīšanā saņēma Braķu ģimene, Picku ģimene un Madžuļu ģimene. Ar
saksafona mūzikas skaņām pasākuma dalībniekus sveica Dace Kārkliņa.
Paldies Ērgļu novada iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību Ērgļu novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņas veidošanā! Ceram uz atsaucību arī nākamajā Ziemassvētku un Jaunā
gada gaidīšanas un svinēšanas laikā!
Lelde Strazdiņa
Ilzes Daugiallo foto

2017. gads „Meņģeļos”

Tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši” “Meņģeļos” 2017. gada jūnijā.

nās par SPA procedūrām latviskajā pirts rituālā dalījās pirtniece
Inita Lapsa.
Skanot kokļu un akordeona skaņām, izdziedot sirdij tuvākās un
mīļākās latviešu tautasdziesmas, novembrī Brāļu Jurjānu muzejā
„Meņģeļi” tika aizvadīts paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man
bij` dziesmu vācelīte”. Mūsu tautasdziesmas - tas ir mūsu spēks,
mūsu senču gudrība un svētība, mūsu latviskā identitāte.
Visā muzeja sezonas laikā esam rūpējušies, lai muzeja teritorija būtu sakopta, droša un patīkama muzeja apmeklētājiem. Tika
uzrakstīti un iesniegti divi projekti. Viens no tiem guva finansiālu atbalstu. Pateicoties projektam “Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu Jurjānu muzejā ”Meņģeļi”,
muzejā ir ierīkoti pieci skaļruņi ar skaņas efektiem, pie ēkām
atrodas informācijas plāksnes, bet pie vides objektiem - stendi.
Turpmāk ikviens apmeklētājs varēs baudīt Jurjānu Andreja ie-

vērojamākos skaņdarbus, saklausīt dažādas sadzīves skaņas un
būt informētiem par muzeja ēkām un vides objektiem muzeja
teritorijā.
Neņemot vērā to, ka laika apstākļi vasarā mūs nelutināja, priecājāmies par daudzajiem muzeja apmeklētājiem. Ir liels prieks,
ka “Meņģeļus” kā kāzu ekskursijas pieturpunktu vai pat ceremonijas vietu izvēlējās jaunlaulātie, kuriem dažādus pārbaudījumus
sagādāja jautrās “Jurjānu māsiņas”.
Skaists un veiksmīgs bijis 2017. gads „Meņģeļos”! No visas
sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās
muzeja pasākumos, atbalstīja un ļāva izskanēt brāļu Jurjānu vārdam visā Latvijā.
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Ievas Vilnītes foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. janvāris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Jauns gads, jauns sākums. Esmu pārliecināta, ka ikviens ir nedaudz uztraukts par to, ko tas mums atnesīs. Jaunus piedzīvojumus, pieredzi, zināšanas,
pārdzīvojumus un priekpilnus mirkļus
vai varbūt ko tādu, par ko mēs pat nespējam iedomāties. Zinu tikai to, ka
mums priekšā notikumiem bagāts gads.
Šomēnes viens no lielākajiem izaicinājumiem ir manai - 11. - klasei. Mums
jātiek galā ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem un jāgatavojas to aizstāvēšanai. Ticu, ka ikviens centīsies
sevi parādīt no labākās puses un cītīgi
piestrādās, lai ieguldītais darbs vainagojas panākumiem. Par spīti tam, ar
steigu mums tuvojas arī Latvijas Skolu
ziemas Olimpiskais festivāls, kuru noteikti daudzi gaida ar nepacietību. Jau
15. janvārī notiks atraktīva festivāla ieskandināšana, un skolu komandu pieteikšanās dalībai skolu olimpiādē varēs
sākties. Mēneša noslēgumā gaidīsim
skolā ikvienu vecāku, jo atkal varēsim
iesaistīties dažādās aktivitātēs, kuras
notiks Vecāku dienās.
Novēlu visiem laimīgu jauno gadu un
ceru, ka jūs visi esat iesoļojuši jaunajā
- 2018. - gadā ar smaidu sejā, siltumu
sirdī un pilni enerģijas.
Viktorija

Īsziņas
24. - 26.01. - Vecāku dienas Ērgļu
vidusskolā
26.01. - Skolas padomes un skolēnu
domes pasākums Ērgļu vidusskolā
31.01. - Zinātniski pētniecisko darbu
iesniegšana (11. klase) Ērgļu vidusskolā
06.- 09. 02. - Projektu nedēļa Ērgļu
vidusskolā
23. 02. - Žetonu vakars Ērgļu vidusskolā

2018. gada JANVĀRIS

Tikšanās ar
Latvijas Valsts prezidentu

Skolotājs A.Džiguns, konkursa dlībnieces G.Strazdiņa, L.Feldberga,
E.Madsena, S.Solovjeva ar valsts prezidentu R.Vējoni.

Pagājušajā - 2017. - gadā - Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mākslas novirzes audzēkņi saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Valsts
prezidenta izsludinātajā Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā. No
skolas tika aizsūtīti četri labākie darbi, kuru autori bija Guste (3. klase), Liene (4. klase), Signe un Elīza (7. klase). Šo darbu autores un
viņu skolotājs tika aicināti ierasties uz tikšanos ar Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni Rīgas pilī.
2017. gada 18. decembrī braucām uz Rīgu, lai ierastos uz tikšanos.
Pirms iešanas uz Rīgas pili, Valsts prezidenta rezidenci, pastaigājāmies pa Vecrīgu, apmeklējām tirdziņu, aizgājām paēst pusdienas un
iegājām dažos veikalos. Pulksten 14.00 ieradāmies Rīgas pilī.
Sākumā bija dots laiks izpētīt pārējo skolēnu sniegumu, kopā tie bija
132 darbi. Tad mums pastāstīja par telpas dizainu, atradāmies lielākajā pils istabā - Svētku zālē. Šajā telpā bija septiņas lielas lustras un 14
griestu gleznojumi ar zeltītiem rāmjiem. Katra glezna atspoguļo kādu
no tautai svarīgiem notikumiem. Seši no šiem rāmjiem vēl nav aizpildīti, bet jau ir tapuši plāni, kā darbiem tajos vajadzētu izskatīties.
Kāda vieta tiks veltīta Dziesmu un deju svētkiem, bet cita Latvijas 100
gadu jubilejai. Ar laiku visi šie rāmji tiks aizpildīti ar tautiskā romantisma stila gleznojumiem.
Pēc tam ieradās Valsts prezidents uz pasniedza uzvarētājiem balvas.
Visiem bija iespēja piemiņai uzņemt kādu foto.
Kad tikšanās bija galā, mums izrādīja Rīgas pili. Interesanti ir tas, ka
katrā telpā, kurā uzturas Valsts prezidents, ir jāatrodas gan Latvijas,
gan prezidenta karogiem. Katrai telpai ir savs nosaukums un atšķirīgs
dizains un stils. No telpas “Zilais foajē” uz otro stāvu veda speciālas
kāpnes, kuru nosaukums ir “Deputātu kāpnes”. Pa tām mums neļāva
kāpt, jo nebijām pietiekami ievērojami cilvēki.
Pēc pasākuma devāmies mājup.
Nākamreiz gaidīšu arī vakariņas.
Elīza Madsena, 7. klase
Gata Bergmaņa foto
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Intervija ar Ērgļu novada un Ķelnes Reizīkas pašvaldības sadarbības
balvas nominācijā
„Sociāli aktīvs skolēns” ieguvēju

Ērgļu vidusskolā ikkatram ir iespējas piedalīties dažādās ārpusklases
aktivitātēs un gūt panākumus. Šeit mācās daudzi skolēni, kas sevi pierāda
dažādos pulciņos un aktivitātēs. Arī šajā mācību gadā Latvijas dzimšanas
dienas pasākumā, izvērtējot skolēnu aktivitāti, tika nolemts piešķirt Ērgļu
novada un Ķelnes - Reizīkas pašvaldības sadarbības balvu 50,00 EUR
nominācijā „Sociāli aktīvs skolēns”. Šogad šī balva tika piešķirta divām
skolniecēm, viena no tām bija 11. klases audzēkne Lilita Saulīte. Es vēlējos noskaidrot, kā viņai izdodas visu apvienot un kur viņa rod spēkus
nepadoties.
Kādas ir tavas ikdienas nodarbes?
-Es eju jaunsargos, kopā ar viņiem apmeklējam arī treniņus apmēram piecas reizes nedēļā. Es spēlēju orķestrī, piedalos volejbola pulciņā un dejoju
kolektīvā “Pastalnieki”.
Kura no nodarbēm tev patīk visvairāk, kāpēc?
-Es domāju, ka man visvairāk patīk ar sportu saistītās nodarbes, Crossfit
treniņi, jo man patīk aktīvi kustēties. Man nepatīk sēdēt mājās un neko
nedarīt.
Ko tu iegūsti, iesaistoties šajās aktivitātēs?
-Protams, es iegūstu jaunu pieredzi, spēju padarīt sevi par organizētāku
un spēcīgāku cilvēku gan fiziski, gan garīgi. Man patīk sevi pārliecināt,
ka varu vairāk, nekā domāju.
Kur tu rodi spēku turpināt iesākto?
-Sevī. Es vienkārši sev iestāstu, ka jādara un jāsaplāno viss savs laiks, tā
arī es spēju visu izdarīt.
Kā tu spēj visu apvienot?
-Tas ir labs jautājums. Dažreiz man liekas, ka es nespēju, bet īstenībā ir tā,
kā es teicu, vienkārši jāsaplāno viss laiks. Un patiesībā ir tā, jo ir mazāk
laika, jo labāk visu spēju izdarīt.
Vai tu spēj iztēloties savu ikdienu bez šīm nodarbēm?
-Protams, ka nespētu, jo tā ir ļoti liela manas dzīves daļa. Uzskatu, ka tā ir
daļa no manis, un, ja es no tā atteiktos, tad es pazaudētu arī daļu no sevis.
Kā tu izmantoji iegūto prēmiju?
-Kā jau minēju, es nodarbojos ar sportu un dažādām aktivitātēm, tāpēc es
izlēmu iegādāties dažādas noderīgas lietas šīm nodarbēm.
Lai izdodas tikpat veiksmīgi visi darbi un plāni arī turpmāk!

Spēles “Gudrs, vēl gudrāks” pusfināls
6. decembrī es kopā ar 9. klases skolēniem un skolotāju Ilzi
Eņģi braucu uz Rīgu, lai piedalītos spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.
Filmēšana sākās plkst.15.00. Pirms tam mani un skolotāju grimēja un pēc tam man ierādīja vietu pie pults, bet pārējiem - vietas auditorijā. Satiku jauniešus, ar kuriem piedalījos šajā spēlē
arī iepriekšējā gadā.
Man pirmajā kārtā veicās ļoti labi, jo ieguvu otro vietu. Bija
prieks, ka esmu tikusi otrajā kārtā, jo pirmā ir visgrūtākā. Līdzjutēji - mani klasesbiedri - bija pārsteigti un priecīgi par maniem
rezultātiem.
Otrajā kārtā uz dažiem jautājumiem pareizi atbildēju vienīgā.
Noslēgumā, kad rādīja punktus, zināju, ka tikšu uz trešo kārtu,
bet tad, kad parādīja rezultātus, biju pārsteigta, jo pēc punktiem
es biju pirmajā vietā. Paskatījos uz klasesbiedriem un redzēju, ka
viņi ļoti lepojas ar maniem sasniegumiem.
Trešajā kārtā bija jānospiež poga un jāpasaka pareizā atbilde.
Man visspilgtāk atmiņā paliks mūzikas uzdevums, kurā Valters
spēlēja melodiju uz ģitāras, pēc tam bija jāatpazīst dziesma. Šī
dziesma bija tautasdziesma „Ai, jel manu vieglu prātu”, kuru
atminēju, jau noskanot pirmajiem akordiem. Man teica, ka tas
bija viens no ātrākajiem dziesmas atminējumiem šova vēsturē.
Arī trešā kārta bija saspringta, jo tad, kad parādīja rezultātus,
man bija pirmā vieta pēc punktu skaita. Klasesbiedru kliedzieni
bija dzirdami visā studijā, bet arī tad es nesapratu, kas notiek, jo
nedomāju, ka tikšu tik tālu un ka pie manis brauks ciemos filmēt skolu un manu mīļāko vietu Ērgļos. Mani pārņēma neviltots
prieks, kad apzinājos to, ka tikšu uz finālu.
Ceturtajā kārtā uztraukuma dēļ aizmirsu gandrīz visu! Tomēr
īpaši patīkams uzdevums bija eksperiments, kurā bija jāizskaidĒrgļu novada skolu izdevums 2018. janvāris
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Viktorija Vīgube, Ērgļu vidusskolas 11. klases skolniece
Foto no Lilitas Saulītes personīgā arhīva

Konkursa “Domā! Zini! Mācies!” 2. kārta

ro, kāpēc cepamie zefīri, uzliekot virsū trauku un ieslēdzot iekārtu, sāka piepūsties, un pēc laika, izslēdzot šo iekārtu un noņemot
trauku, tie palika mazi. Lai gan man labi gāja visās kārtās, šoreiz
uzvara tika puisim no Ogres, bet šī pieredze man paliks atmiņā
vēl ilgi.
Protams, vēlos pateikties visiem skolotājiem, kas palīdzēja sagatavoties šim raidījumam šo deviņu gadu laikā, jo bez viņiem
tas nebūtu iespējams. Vēlos pateikt īpašu paldies skolotājai Ilzei
Eņģei, ka bija ar mani kopā un atbalstīja šajā konkursā, un klases
audzinātājam Aldim Oltem, jo viņš ir devis katram no mums,
devītās klases skolēniem, daļiņu no sevis.
Vizītkartes filmēšana spēlei „Gudrs, vēl gudrāks”
9. janvārī uz Ērgļiem atbrauca filmēšanas grupa. Rūpīgi gatavojos, lai varētu pastāstīt par skolu un papildnodarbībām ķīmijā,
bioloģijā un fizikā. Protams, ar filmēšanas komandu iedraudzējos pavisam ātri, kopā jokojām un smējāmies. Ar šiem cilvēkiem
nevar būt garlaicīgi.
Sporta stundā mēs ar klasi mētājām pildbumbas ar Kasparu
Ozoliņu, ”Gudrs, vēl gudrāks” vadītāju. Pēc laika klasesbiedri
pastāstīja filmēšanas grupai par manām labākajām īpašībām un
mīļākajiem ēdieniem.
Pēc tam devāmies uz brāļu Jurjānu memoriālo muzeju „Meņģeļi ”, kur stāstīju tā vēsturi un Dziesmu kalnā dziedāju tautasdziesmu „Stāvēju, dziedāju”.
11. janvārī es braucu uz raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” finālu.
Man līdzi brauca lielākā daļa klasesbiedru, kuri turēs par mani
īkšķus. Esmu apņēmības pilna un cerību spārnota…

Turpinās matemātikas un tehnoloģiju metodiskās komisijas organizētais konkurss ”Domā! Zini! Mācies!”. 12. decembrī Ērgļu
vidusskolas bibliotēkā - multimediju centrā - notika tā 2. kārta.
Tuvojošos svētku un mācību semestra beigu noskaņās vairākas
komandas startēja nepilnā sastāvā. Konkursa nolikums neparedz
dalībnieku maiņu.
2. kārtas rezultāti:
1. vieta komandai “Rozītes” (Madara Purviņa, Anete Bukovska,
Lauma Zača) - 24 punkti;
2. vieta komandām “Punktiņš un Punktiņas” (Samanta Ungure, Elīza Madsena, Arvis Zeibots) un “Biešu saldējums” (Anete Rudzīte, Anda Katrīna Reine, Viktorija Vīgube) - 21 punkts;
3. vieta komandām “Lavāra kalpi” (Andrejs Kulišs, Markuss
Užāns, Rimants Stankevičš) un “Briļļainās” (Guna Nikolajeva,
Veronika Ivanova, Dace Kārkliņa) - 20 punkti.

Emīlija Zommere, Ērgļu vidusskolas 9. klases skolniece

Marutas Bitītes teksts un foto

Konkursa atmosfēra.
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Brīnumu laiks Sausnējas skolā

Jauns skolas konkurss

Publiskās runas konkursa dalībnieki un žūrija.

Gandrīz neticamu, bet ļoti patīkamu ziņu saņēmām decembra vidū, kad skolotāju istabā
atskanēja telefona zvans. Uzņēmuma „Edisoft” pārstāvis pastāstīja par savu uzņēmumu un
lēmumu pirms Ziemassvētkiem četrām Latvijas pamatskolām dāvināt vērtīgas dāvanas. Mums
pašiem esot jāizvēlas, kas vairāk skolai nepieciešams - dators vai projektors? Apspriežoties ar
pedagogiem, direktors izvēlējās dāvanā saņemt portatīvo datoru.
1999. gadā dibinātais uzņēmums „Edisoft” ir starptautisks elektroniskās datu apmaiņas (EDI)
operators, programmatūru radītājs un sistēmu integrēšanas pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmums
īsteno sistēmu integrācijas projektus, sniedz risinājumus iekšējo un ārējo elektronisko dokumentu pārvaldībai, rada programmatūras un sniedz konsultācijas. „Edisoft” ir vadošais EDI
operators Baltijas valstīs, kas apkalpo vairāk nekā 1800 klientu.
“Edisoft Latvia” SIA sagādājusi dāvināšanas prieku sev un klientiem. Šogad “Edisoft” komanda apdāvināja četras Latvijas pamatskolas, kurām pēc nejaušības principa paveicās iegūt
ļoti vērtīgas dāvanas. Lūk, šie laimīgie: Vānes pamatskola Kurzemē, Bebru pamatskola Zemgalē, Rubeņu pamatskola Latgalē un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola Vidzemē.
19. decembra pēcpusdienā, skolas Ziemassvētku eglītes priekšvakarā, kad pilnā sparā ritēja gatavošanās svētkiem - priekšnesumu mēģinājumi, skolas zāles un klašu telpu rotāšana -,
mūsu skolā ieradās ciemiņi - uzņēmuma „Edisoft” pārstāvji. Jaunie cilvēki izteica neviltotu
sajūsmu par skaisto ziemas ainavu pie mums, Vidzemes pusē, kas vērojama, gan atrodoties
dabā, gan skatoties pa skolas logiem. Skolas zālē pie lielās egles, kuru skolēni jau bija izrotājuši, „Edisoft” pārstāvji pasniedza direktoram vērtīgo dāvanu un novēlēja visiem mīlestības
pilnu un pacilātu svētku sajūtu. Sekoja aplausi, direktora pateicība uzņēmuma pārstāvjiem par
lielisko dāvanu un kopīgs foto pie eglītes.
Ir jātic brīnumiem, kuri mūs pārsteidz Ziemassvētku laikā. Paldies uzņēmumam „Edisoft
Latvia” SIA par vērtīgo dāvanu mūsu skolai! Lai veicas visi darbi un ir gandarījums par veikumu!
Materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja Elita Leiboma
Fotogrāfija no portāla www.edisoft.lv

Ērgļu vidusskolas Valodu metodiskā komisija 15.decembrī organizēja jaunu konkursu skolā notika publiskās runas konkurss 10.-12.klašu skolēniem. Tā devīze -“Ask not what
your country can do for you, ask what you can do for your country” (John F.Kennedy).
Skolēni runu varēja sagatavot latviešu, angļu vai krievu valodā. ASV prezidents Dž. F.
Kenedijs vēlāk bieži citētos vārdus ir teicis savā inaugurācijas runā 1961. gadā. Savukārt
Kārlis Ulmanis 30.gados uzsvēra «Neprasi, ko valsts dos tev, bet vispirms domā, ko tu vari
dot valstij!». Izrādās, ka Dž. Kenedijs, Hārvardas universitātes students, 1939. gadā bija
Rīgā un uzturējās ASV vēstniecības ēkā. Vai viņš iepazinās tuvāk ar apmeklējamās valsts
politiku un politiķu runām? To mēs šodien vairs nenoskaidrosim.
Nopietnā žūrija - S.Māliņa, K.Bukovska, S.Konovalova - ieklausījās skolēnu pārdomās par
viņu redzējumu, ko mēs katrs varam darīt savas zemes labā. Vispārliecinošāk tas izdevās
Dalībniekiem:
Lilita Saulīte (11.kl.) - runa latviešu valodā - laureāts;
Dace Kārkliņa (11.kl.) - runa krievu valodā - laureāts;
Lauma Kodola (12.kl.) - runa latviešu valodā un angļu valodā - labākā no laureātiem.
Indra Rone, vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums
“Katram savi Ziemassvētki”

Piparkūku smarža, svētku smarža

Ķekatnieki sanākuši.

5. klases piparkūku meistari.

Otrdien, 19. decembrī, Ērgļu vidusskolā notika piparkūku cepšanas pasākums. Katram skolēnam, kurš vēlējās piedalīties, vajadzēja atnest 0,50 centus klases domniekam. Garajā starpbrīdī
plkst.12.00 skolēni taisīja piparkūkas un salika uz pannām, ko vēlāk likām mājturības kabinetā
krāsnī. Drīz vien skola piepildījās ar piparkūku smaržu. Vēlāk, uz vakarpusi, plkst.16.00 varēja nākt skatīties filmu un ēst pašu izceptās piparkūkas. Filmu “Lampiņu drudzis” bija sarūpējis
Kristaps Gūts.
Manuprāt, pasākums bija interesants un izdevies.
Kristīne Grabovska, Ērgļu vidusskolas 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
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Kā jau katru gadu ierasts, Ērgļu vidusskolā
notika Ziemassvētku koncerts.
Šajā koncertā piedalījās gan lieli, gan mazi.
Bija dejas, dziesmas un teātris. Šajā gadā
Ērgļu vidusskolas bērni, bērnu vecāki, skolotāji un visi, kas bija ieradušies, varēja uzzināt to, kāda ir viena no interesantākajām
Ziemassvētku tradīcijām - iešana ķekatās.
Luga bija moderna, jo tajā tika ievītas arī
mūsdienu tehnoloģijas. Telefoni ir pārņēmuši mūsu dzīves, reālas tikšanās ar draugiem
notiek maz, visi pārsvarā tiekas virtuālajā
pasaulē. Vai ar to samierināties? Lai atdzīvinātu vēsturi, aktieri pārģērbās par ķekatniekiem. Jāatzīst, ka nebija tik vienkārši,
taču varēja manīt, ka skatītāji bija sajūsmā.
Apmeklētāji bija
mazliet pārsteigti
par to, ka bija ie-

spēja ķekatniekus aplūkot arī tuvāk.
Tērpi bija lieliski! Liels paldies par tiem
Kaivai Bukovskai un laumiņām, kas palīdzēja tos sagatavot! Tērpi padarīja visu vēl
labāku un interesantāku.
Pēc skaistā uznāciena sekoja spēles mazākajiem bērniem. Protams, ciemos ar lielām
saldumu tūtām klasēm bija ieradies arī Ziemassvētku vecītis. Bet vēlāk mūs gaidīja
ierastā Ziemassvētku balle.
Katru gadu ir kas jauns, neredzēts un pārsteidzošs. Gaidīsim nākamo gadu!
Ausma Ozola,
Ērgļu vidusskolas 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2018. janvāris

Veltījums R. Blaumanim
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Akcija “Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts”
Lai rosinātu izzināt vietējo kultūras mantojumu un izprast tā nozīmību, Latvijā norisinājās mantojuma izglītības
akcija “Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts”. Akcija ir Latvijas iniciatīva globālās UNESCO kampaņas
atbalstam.
Akcijas mērķis ir mudināt skolas vecuma bērnus un jauniešus iepazīt kultūras mantojuma vērtības un rosināt
viņus pastāstīt par tām saistošā veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Akcijas uzdevums ir
uzņemt vismaz divas fotogrāfijas. Vienā fotogrāfijā jābūt redzamam kultūras mantojumam - vietai, piemineklim,
tradīcijai vai ar to saistītam priekšmetam. Otrā fotogrāfijā pilnībā vai daļēji jābūt attēlotam tās autoram. Izmantojot pieejamos tehnoloģiju rīkus, no uzņemtajām fotogrāfijām jāizveido kolāža, kurā fotogrāfijas veido savstarpēji
vienotu kompozīciju. Kolāžai jāpievieno arī mantojuma stāsts, skaidrojot, kāpēc attiecīgais mantojums dalībniekam ir īpašs, tuvs, nozīmīgs.
Ērgļu vidusskolas audzēkņi vēstures stundām veidoja savu mantojuma stāstu.

Kolāžu veidoju par
godu rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim.
Tajā ir ievietoti visi
simboli, kas mūsu novada cilvēkiem ir ļoti
nozīmīgi.
Rozes ir simbols mūžīgai mīlestībai pret ģimeni un atgādinājums
par
visu grūto, kas
jāpārcieš, lai mīļajiem
būtu pats labākais.
Uz rakstnieka kapavietu ved tieši 45 pakāpieni, kas apzīmē, cik
gadus rakstnieks nodzīvoja. Ceļa simbols
ir sasniegtais rezultāts
pēc mokām, pārbaudījumiem, tas ir nāve un
atdzimšana.
Māja mums visiem ir patvērums no visa rūgtā, tā ir mūsu pasaule. Tieši
Rūdolfa Blaumaņa māja mums atgādina par viņu un visu labo, ko rakstnieks paveicis un mācījis.
Emīlija, Ērgļu vidusskolas 9. klases skolniece

Bībele
Bībele ir visizplatītākā grāmata pasaulē. Tā ir visvairāk
tulkotā grāmata, kas pastāvējusi vairāk nekā 20 gadsimtus. Bībele, manuprāt,
ir ļoti nozīmīga un svarīga
grāmata. Ar šo kolāžu vēlējos parādīt, ka Bībeles saturs nav mainījies visu šo
gadsimtu laikā. Kāda tā bija
1877. gadā (foto pa kreisi),
tāda tā ir mūsdienās (foto pa
labi).

Liepkalnes baznīca

Monika, Ērgļu vidusskolas
12. klases skolniece

Monika

Mans mantojums

Alens
“Es biju jauna, stalta un balta, stāvēju zaļā kalniņā
koku ielokā. Mans tornis slējās augstu debesu zilgmē.
Tā galā lepni, knābi pret vēju pagriezis, stāvēja gailis
zelta ietvarā…”
Liepkalnes baznīcas ēka laika gaitā ir vairākkārt cietusi, pārbūvēta un celta no jauna, bet katru reizi vienā
un tajā pašā vietā. 1766. gadā koka ēkas vietā valsts
uzcēla mūra baznīcu, lai baznīcu varētu izmantot gan
latviešu draudze un arī lai vācieši to varētu netraucēti izmantot. Iepriekš celtās baznīcas ēkas kapitālo
pārbūvi veica 1867. - 1868. gadā, ko arī uzskata par
baznīcas celšanas gadu. Liepkalnes baznīca netika
sagrauta kara laikā, lai gan apkārtnē esošās baznīcas
tika sagrautas. Kara laikā cieta nedaudz tornis, izsitot
robu. Liepkalnes baznīca darbojās līdz 1962. gadam
- mācītāji noturēja dievkalpojumus, tika kristīti bērni
un iesvētīti jaunieši, laulāts viens pāris.
Pēc tam baznīca stāvēja pamesta. No baznīcas torņa
tika noņemts zvans un aizvests pārkausēšanai. Sākumā
domāja, ka baznīcā ierīkos sporta zāli, bet nē. Kolhozam ”Jaunais darbs” nebija, kur likt minerālmēslus, un
viņi izdomāja, ka tos var sabērt baznīcā. Izlauza grīdu, sienā izdauzīja lielu caurumu, lai varētu iebraukt
mašīnas. Tika salauztas arī ērģeles. Baznīca tika iznīcināta. Lielā vējā tika nolauzta kārts, uz kuras turējās
gailis, bet to paņēma labi ļaudis un glabā vēl šodien.
2016. gada 23. augustā pie Liepkalnes baznīcas tika
iesvētīts baltais krusts - zīme un atgādinājums ļaudīm
par varmācību, pārestību, netaisnību un bezvainīgi
cietušajiem cilvēkiem.

Elizabete un Alise
Pēdējoreiz dievnams tika sašauts 1944. gadā. Pēc
tam padomju varas pārstāvji pavēlēja nojaukt sapostīto baznīcu. Tā atradās apmēram tajā vietā, kur tagad
ir Ērgļu novada domes un mazās skolas ēka. Bet luterāņu baznīca no jauna tika uzcelta kalnā Piebalgas
ielas malā.
Elizabete, Alise,
Ērgļu vidusskolas 9. klases skolnieces

Skulptūra “Rozes mātei”

Viktorija, Ērgļu vidusskolas 11. klases skolniece

Stacija

***

Novadpētniecības materiālus apkopoja Alens,
Ērgļu vidusskolas 10. klases skolēns

Ērgļu baznīca
Engelbreths fon Tīzenhauzens 1355. gadā uzbūvēja
pirmo dievnamu Ērgļos. Bet diemžēl pirmā dievnama
mūžs beidzās, kad Maskavas cars Jānis Briesmīgais
iesāka karu ar Vācu ordeni par virskundzību latvju un
igauņu zemēs. Bet 1598. gadā viens no Tīzenhauzeniem baznīcu atjaunoja. Arī tā diemžēl tika nopostīta,
tādēļ 1864. gadā tā tika atkal atjaunota.
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. janvāris

Viktorija
Šajā kolāžā ir redzamas vairākas man svarīgas mantojuma jomas - gan
taustāmas, gan tikai ar acīm redzamas un ar sirdi jūtamas.
Sakta, kas atrodas manās rokās, ir manas ģimenes relikvija, kura veidota
pirms vairāk nekā 50 gadiem. To izgatavoja mans vecvectēvs kā dāvanu
savai meitai - manai vecmammai - no piecu latu monētas. Tā vēl joprojām
atrodas mūsu mājās un tiek nodota no paaudzes paaudzei, lai arī nākamie
Panižniku dzimtas pārstāvji izjūt piederību saviem senčiem un agrākajām
vērtībām. Fonā ir dabas mantojums, kas redzams manā dzimtajā pilsētā
Ērgļos, bet ne katrs to var ieraudzīt un ne katram ir laiks apstāties un to
izbaudīt. Manuprāt, mums jānovērtē tas, kas mums ir palicis, jo mēs nezinām, cik ilgi vēl varēsim raudzīties Latvijas dabā tādā, kāda tā ir pašreiz.
Katra šī vieta man ir ļoti svarīga un nozīmīga. Es vēlos izbaudīt ik mirkli,
ko tur pavadu. Ļoti ceru, ka arī citi spēj to ieraudzīt.

Alise
R. Blaumanim veltītā O. Skaraiņa skulptūra “Rozes
mātei”. Dramaturgs, dzejnieks, novelists, žurnālists
R. Blaumanis ir dzimis 1863. gadā Ērgļos, vietā, kur
es pavadu savus jaunības gadus. Uzskatu, ka visiem
mums, latviešiem, ir jāiepazīstas ar Blaumaņa darbiem un reizi gadā jāapmeklē Muzeju nakts Brakos!
Alise, Ērgļu vidusskolas 12. klases skolniece

Guna, Kristīne, Liāna, Ilvija

Latvijā un tās novados ir daudz nezūdošu vērtību, dārgumu,
katrs no tiem ir mīļāks
par citu. Bet arī pie
mums, Ērgļos, ir savi
dārgumi, kurus mēs
kopjam un lolojam.
Piemēram, viens no
tiem ir Ērgļu stacija,
kas savulaik bija dzīvāka par dzīvu. Lai
gan gar to jau vairākus
gadus nekursē vilcieni, tajā tāpat notiek
darbība,
pasākumi,
talkas, kurās piedalās
skolēni un arī pieaugušie novadnieki.
Sanda, Ērgļu vidusskolas 9. klases
skolniece
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Latvijas Valsts prezidenta izsludinātā Ziemassvētku kartīšu dizaina
konkursa Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi

Liene Feldberga EMMS 2. kurss

Signe Solovjeva EMMS 5. kurss

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludināja konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt
saviem vecākiem”. Tā gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tika piedāvāta iespēja
formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču
dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams. Piedāvājam ielūkoties Ērgļu vidusskolēnu
darbos.

Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem
Mājas ir tā vieta, kur ir ģimene, un ģimene
ir tur, kur ir mājas. Kur vēl mani vienmēr
gaidīs mammas maigās rokas un tēta plašais smaids? Tā ir vieta, kur gaisā vienmēr
virmos mīļums un rūpes vienam par otru.
Tas, kas esmu tagad, ir tikai vienīgi, pateicoties maniem vecākiem, viņi ir tie, kas ielika manai dzīvei pamatus un turpina mani
atbalstīt jebkādā veidā.
Kā es iemācījos staigāt? Kā es māku
pateikt “paldies” kādam, kas man darījis
labu? Kā man izdodas aizsiet botēm šņores? Kā es uzzināju, kā braukt ar mašīnu?
Šķiet, ka šos jautājumus varētu turpināt
bezgalīgi, un, protams, atbilde jau ir zināma, to visu man iemācīja vecāki. Jau no
pirmā brīža, kad atvēru acis un ieraudzīju
savu mammu un tēti, es viņus iemīlēju un neesmu beigusi mīlēt līdz pat šim brīdim. Kad biju maza,
šķita, ka tēta plecs bija augstākā un neaizsniedzamākā vieta, un mamma zināja atbildes uz visiem
maniem jautājumu tūkstošiem. Vēl joprojām atceros, kā bērnībā viņa katru vakaru man lasīja pasakas. Lai gan katra no tām jau bija lasīta neskaitāmas reizes, man tāpat patika tās klausīties. Lasīšana
priekšā bija kā neatņemama daļa pirms gulētiešanas, jo katru reizi pēc pasakas beigām mamma
palika pie manis, mēs abas gulējām viena otrai blakus, līdz es iemigu.
Nekad neaizmirsīšu, kāds prieks bija braukt kopā ar tēti traktorā, jo viss bija tik liels un es - tik
maziņa. Tik jauki bija sēdēt viņam uz pleciem un redzēt pasauli daudz lielāku. Bet laiks tik ātri
skrien, un šķiet, ka pagājusi mūžība kopš tā laika. Tagad jau esmu pāraugusi savus vecākus un
kļuvusi daudz zinošāka, tomēr viņi bija tie, kas man iedrošināja aizsākt to, ko pašlaik daru. Jau no
pirmajām klasēm esmu iemīļojusi sportu. Katru reizi, kad tētis stāsta par saviem sasniegumiem
jaunībā, klausos ar izbrīnu acīs, vienmēr esmu gribējusi sasniegt tik daudz, cik viņš. Tad, kad
mamma stāstīja, ka bērnībā apmeklēja mūzikas skolu, man arī ļoti gribējās spēlēt kādu instrumentu
un zināt notis. Tieši pateicoties vecākiem, es tagad esmu jaunsargos, aktīvi nodarbojos ar sporu,
dejoju tautas deju kolektīvā un spēlēju flautu pūtēju orķestrī. Un tāda, kāda esmu izaugusi, par to
visu jāpateicas manai mammai un tētim.
Ir tik daudz, par ko vēlētos teikt paldies jums, mani vecāki! Paldies, mammu un tēti, ka ticat man,
ka neiespējamais ir iespējams. Nekad neaizliedzat man darīt to, ko patiesi mīlu. Paldies, ka esat
man blakus brīžos, kad šķiet, ka dzīvei vairs nav jēgas, ka spējat mani uzmundrināt, likt smaidīt
tad, kad gribas raudāt. Kad lūdzu palīdzību, jūs nekad man neatsakāt, pat ja zināt, ka diez vai spējat
man kādā veidā izpalīdzēt, jūs darāt visu iespējamo, lai liktu justies man labāk. Lai gan ir arī brīži,
kad jūs man pasakāt kādu stingrāku vārdu, tomēr tas viss ir ar labu mērķi, lai man iemācītu, kā ir
pareizi, jo man tik daudz kas vēl dzīvē ir priekšā. Paldies, ka katru rītu pieceļos siltā gultā, man
vienmēr ir, ko vilkt mugurā, un man nav jāuztraucas, vai šodien būšu paēdusi. Jūs rūpējaties par
mani, lai sagatavotu tālākajai dzīvei.
Es bieži vien aizmirstu to, ko man vecāki ir devuši un cik ļoti viņi cenšas, lai man būtu labi, jo
tikai mamma un tētis stāvēs par mani no sākuma līdz galam, nekad nepametīs vienu. Esmu ļoti
laimīga – man ir divi mīloši vecāki, kas vēl joprojām ir kopā un dod man dzīvē pašu svarīgāko –
mīlestību, laimi un prieku.
Lilita Saulīte, 11. klase

Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem

“Paldies Tev, Debess Tētīt,
Par mīļiem vecākiem,
Par maizīti, kas galdā,
Par māsām, brālīšiem.”
(A. Ziemele. Lūgšana)
Bērnība – tas ir vienreizēji skaists mirklis katra cilvēka mūžā.
Šajā laika periodā ļāvos mammas un tēta mīlestībai. Jūtos drošībā, vienmēr saprasta. Es pateicos
saviem vecākiem par tik lielu rūpi, par manu audzināšanu un skološanu.
Nāk atmiņā mammas lasītās pasakas. Viņa katru vakaru sēdēja man blakus, lasīja, runāja ar mani,
samīļoja, un es aizmigu, turot viņas roku. Tikai tagad saprotu, cik pamācošas bija šīs pasakas. Šie
stāsti man deva priekšstatu par godīgumu, labestību un čaklumu, kā mīlēt dabu, putnus un zvērus.
Esmu laimīga, ka vecāki ikdienā ir ar mani. Mēs ar tēti daudz laika pavadījām kopā, spēlējot bumbu un mācoties braukt ar velosipēdu. Gājām pastaigās pa mežu, kur viņš mācīja atpazīt kokus un kā
neapmaldīties. Vienos valsts svētkos tētis soļoja Rīgā parādē kā zemessargs un pēc tās sniedza roku
tā laika prezidentei Vairai Vīķei - Freibergai. Es biju lepna par savu tēti. Kopš tās dienas es sāku
interesēties par savas valsts, par Latvijas vēsturi. Šobrīd es droši varu teikt, ka man dzimtene ir
tikpat svarīga kā ģimene. Paldies, tēti, ka iemācīji mīlēt savu dzimteni un būt savas zemes patriotei!
Vēl nāk atmiņā mūsu ceļojumi. To esam darījuši jau no manas agras bērnības. Vecāki ir iepazīsti-
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Elīza Madsena EMMS 5. kurss

Guste Strazdiņa EMMS 1. kurss

nājuši mani ar dažādām valstīm un dzīvi tajās. Ir tik daudz neaizmirstamu mirkļu, iepazīstot Tatru
kalnus Slovākijā, Lohnesa ezeru Skotijā, kā arī redzot Ziemeļjūras bēgumu un paisumu. Bet, atgriežoties mājās, ik reizi saprotu, ka mūsu Latvija ir visskaistākā.
Mani vecāki sekoja, lai es pabeidzu mūzikas skolu. Tikai tagad es saprotu, cik man tas ir noderīgi,
jo es nevaru iedomāties dzīvi bez saksofona. Es esmu laimīga, ka varu iepriecināt cilvēkus, spēlējot
šo instrumentu. Vēlos teikt paldies par to, ka neļāvāt man padoties!
Katrs bērns ir vecāku spogulis. Turklāt bērns atspoguļo ne tikai mammas un tēta sajūtas, bet ģimeni kopumā. Mūsu ģimenē starp vecākiem valda saskaņa. Tādēļ man nekad nav bijis jāpārdzīvo,
ka es varu palikt viena. Pozitīvās emocijas ģimenē mani iedrošina, tās ļauj skatīties tālāk nekā tad,
ja es būtu nobijusies un nelaimīga. Tāpēc man ir tālāki mērķi, lielākas vēlmes, un domāju, ka man
vienmēr būs ģimenes atbalsts. Paldies, jums, ka esat man blakus!
Es pateicos par to, ka piedzimu. Par mammas negulētām naktīm. Es lepojos, ka esat mana jaukā
un stiprā ģimene, ka ticat man un manām spējām, ka iedrošināt uzsākt ko jaunu, ka augu mīlestībā,
ka gūstu atbalstu un palīdzību grūtajos brīžos, ka darāt mani laimīgu.
Es esmu laimīgs bērns, jo man blakus esat jūs. Par visu šo es vēlos teikt paldies, mani mīļie vecāki! Es jūs mīlu!
“Es mīlu tevi
Kā vilnis jūrmalu,
Kā ziediņš smaržu,
Kā mēness nakti mīl,
Kā rudens sauli.”
(Rainis)
Dace Kārkliņa, 11. klase

Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem
Katrs bērns ir laimīgs, ja viņam ir vecāki vai cilvēki, kurus viņš vēlas un var
saukt par vecākiem. Un katram bērnam,
pusaudzim vai pat pieaugušam cilvēkam ir, ko teikt saviem vecākiem.
Vecāki... Kādam tas var būt sāpīgs
vārds, kādam to ir grūti izteikt vai pat
bail izrunāt. Taču es to izsaku ar lepnumu un drošumu savā balsī. Mani vecāki
ir varoņi!
Jau kopš bērna kājas es jūs, mani vecāki, uzskatu par varoņiem, jo esat labsirdīgi, mīloši, drosmīgi un stipri. Citi
nosoda, izsmej vai pat aprunā, nezinot,
kādēļ mēs ģimenē esam astoņi bērni.
Daži uzskata, ka mani vecāki nav pelnījuši pateicību, bet viņi nezina... Viņi
nezina to, ko zinu es. Iespējams, tas tāpēc, ka mēs par savu ģimeni daudz nestāstām. Es ticu, ka ir pienācis laiks to visu izstāstīt katram,
kurš mums ir novēlējis ļaunu.
Apmēram pirms sešiem ar pusi gadiem mana mamma ar tēti pieņēma aizbildniecībā mazu puisēnu. Protams, pirms tas notika, viņi pajautāja visiem ģimenes locekļiem. Abi mani brāļi un māsa
piekrita. Tad man bija desmit gadi un es domāju: “Kā nu būs?” Taču arī es piekritu. Kad mazais
puisēns ieradās pie mums, es nenojautu, ka tagad es viņu droši saukšu par savu brāli. Pēc neilga
laika mēs pieņēmām aizbildniecībā vienu meitenīti. Arī viņa bija maziņa.
Pēc diviem gadiem mēs pārcēlāmies dzīvot uz Sausnēju, kas atrodas Ērgļu novadā. Jāatzīst, ka
pirmā vasara šeit bija ar darbu pilna, taču tā paskrēja nemanot. Tad, kad jau gads bija nodzīvots
šeit, Sausnējā, mēs pieņēmām aizbildniecībā divus mazus brālīšus. Taču jau vasarā mazākajam
brālītim, kuru mēs tikko pieņēmām, iepazinām un iemīlējām, uzradās īstais tēvs. Mazais bija man
ļoti pieķēries, tādēļ man bija grūti viņu laist projām. Nesen mēs aizbildniecībā pieņēmām mazu
meitenīti, kurai jau drīz būs divi gadi.
Visu šo gadu laikā neesmu izjutusi mīlestības vai uzmanības trūkumu no vecākiem. Vienmēr,
atnākot mājās no skolas, mani sagaidīja mamma ar siltiem apskāvieniem un garšīgāko launagu.
Vienmēr, ienākot mājās, es jutu siltumu un mīlestību, kas staroja no maniem vecākiem.
Visu šo gadu laikā esmu sapratusi, ka arī es būšu laba māte! Par to man jāpateicas tev, mana
mammīte, jo tu man liki mazgāt traukus, sakopt māju. Tu atļāvi auklēt mazos brāļus un māsas,
mainīt autiņus un pabarot. Kad man būs bērni, es zināšu, kā rīkoties. Es zināšu, kas jādara un kas
nav jādara. Es mācēšu būt stipra jebkurā situācijā un pastāvēšu par sevi. Es zinu, ka būšu laba sieva,
jo tu man iemācīji būt laipnai, saprotošai, labsirdīgai un mīlošai un gatavot visgaršīgākos ēdienus.
Ikdienas steigā es pārāk maz tev pasaku paldies. Taču tagad es saku Paldies, ka esi!
Arī tu, tēti, esi mans iedvesmas avots, jo kurš cits mani pierunās uz trakajām lietām?! Ko es darītu bez taviem padomiem? Tu man kādreiz teici: “Dot ir svētīgi.” Tu mācīji, ka Dievs rūpējas par
visiem, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram darīt labu un nepalīdzēt. Paldies, ka tu mēģini piepildīt
manus sapņus! Es esmu pateicīga, ka varu spēlēt sintezatoru, kaut gan vēlējos klavieres. Pirmajā
mirklī es to nenovērtēju, taču es neesmu vienīgais bērns. Paldies tev!
Es zinu, ka daudzi tāpat nesapratīs, taču galvenais, lai mēs esam laimīgi un varam padarīt citus
priecīgus. Mīlēsim cits citu un nepadosimies!
Ausma Ozola, 11. klase
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ziemassvētku koncerts ar
pārsteigumu

16. decembra vēlā pēcpusdienā saieta namā sākās Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas ikgadējais Ziemassvētku ieskaņas
koncerts un bija aplūkojama izstāde. Saieta nama vestibilā
sienu rotā 1.- 6. kursa audzēkņu uz podnieka virpas radītie
dekoratīvie darbi „Krāsainie apļi”, kas tapuši skolotāja Andra
Džiguna vadībā. 2. stāvā mākslas nodaļas audzēkņu darbi, kas
tapuši mācību stundās pie skolotājiem Andra Džiguna, Vizmas Veipas, Ievas Veipas un Ivetas Pedeles.
Vecākiem un viesiem mūzikas nodaļas audzēkņi rādīja, ko
jaunu iemācījušies pirmajā semestrī skolotāju Pētera Leiboma, Mārītes Taškānes un Ivara Rutmaņa vadībā.
Koncerts sākās ar visu audzēkņu dziedātu dziesmiņu „Ciemiņš”. Un tālāk tika stāstīta Noras Ikstenas pasaka par Rūķu
ciemu, rūķiem, grāmatām un skarbo valdnieci Ledeni. Skanēja mūzika Ievas Radzvilavičas, Klāva Konovalova, Sendija
Vīguba, Manuelas Hofmanes, Annas Ludboržas, Samantas
Ungures, Kates Zommeres, Paula Jukāma, Linarda Filipenkova, Haralda Masaļska, Kārļa Žīgura un Daces Kārkliņas solo
izpildījumā. Klausījāmies arī dažādus flautu un saksofonu ansambļus un pūtēju orķestri, kas bija sagatavojis Ziemassvētku
dziesmu programmu.
Noslēgumā īstu pārsteigumu audzēkņiem sagādāja biedrība
„Ērgļu sirds”, ierodoties ar dāvanām. Dāvinātāji šogad bija
izvēlējušies atbalstīt talantīgākos Ērgļu Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņus, kuri savu pozitīvo attieksmi, atbildības sajūtu un varēšanu bija pierādījuši gan dažādos konkursos, gan
publiskos pasākumos, gan ar augstām atzīmēm mācību darbā.
Mākslas nodaļas audzēkņi Liene Feldberga, Laura Gunita Lapiņa, Keita Una Daumane, Santa Kalniņa, Serīna Dženifera
Daumane, Signe Solovjeva un Lauma Zača savai turpmākajai radošajai darbībai saņēma akrila krāsu komplektu, otas un
lielu audeklu. Mūzikas nodaļas audzēkņi Paula Konovalova,
Alīna Muša un Ieva Radzvilaviča saņēma dāvanu kartes pašu
izvēlēta koncerta apmeklējumam.
Visvērtīgāko dāvanu ieguva mūzikas nodaļas 6. klases audzēknis Kārlis Žīgurs. To noteica ne tikai iepriekšminētie panākumi, bet arī uzdrīkstēšanās un veiksmīga piedalīšanās kā
solistam Vidzemes kamerorķestra Pirmās adventes koncertā.
Biedrības pārstāvji Dace Freivalde un Jānis Bokta Kārlim pasniedza jaunu instrumentu - trompeti.
Pārsteigums izdevās, un bērnu prieks bija neviltots. Paldies
visiem cilvēkiem, kas palīdzēja to sagādāt!
Iveta Pedele, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore
Andra Džiguna foto

,,Katrā paslēpies kāds brīnums mazs…”
Savu esību esam izdzīvojuši gada skaistākajā laikā, kad vairāk
ieklausāmies sevī, savā sirdī, ticam brīnumiem vairāk nekā jebkad. Ziemassvētku laikā sajūtam mīlestības un labestības klātbūtni. Mūsu sirdīs pārliecinošāk ieplūst sajūta, ka esam daļiņa
no lielā Visuma. Ir tik patīkami apzināties, ka gaisma, ko spējam
izstarot no sevis, ir būtiska, lai apkārtējo pasauli darītu gaišāku,
laimīgāku. Lai arī rosīgajā ikdienā mēs mēdzam par to aizmirst,
tad Ziemassvētku laikā mēs ļaujamies brīnumiem. Patiesībā
brīnumi ir bijuši un būs ik uz soļa. Brīnumus radām mēs paši.
Arī Jumurdā decembra mēnesī varējām satikties ar brīnumjaukiem notikumiem. Saieta ēkā rosījās čaklas rokas, noformējot
telpas. Tapa dzīvespriecīgi ziemas ainaviņu dekori, par to parūpējās bibliotēkas darbinieces Sarmīte un Daina. Pie Saieta ēkas
izpušķojām lielo egli, kuru ļaudīm par prieku sarūpēja Mednieku
un makšķernieku biedrības “Jumurda” vīri Jura Rudzīša vadībā. Svētku sajūtu pagastā stiprināja radošie pagasta iedzīvotāji
ar savu māju, pagalmu, dzīvokļu logu izgaismošanu, rotāšanu.
Arī ziemas baltā sniega seģene mūs priecēja Ziemassvētku laikā, ļaujot maziem un lieliem kūleņot sniega kupenās. Tā nu
rosīdamies, posdamies, visi sanācām kopā uz svētku pasākumu
23. decembrī Jumurdas Saieta ēkā. Par svētku sajūtām rūpējās
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi”, vadītāja Ieva
Vilnīte, bērnu vokālais ansamblis “Ķipari” no Ērgļiem, vadītāja
Ieva Vilnīte. Brīnumainie muzikālie sveicieni saviļņoja klātesošo sirdis. Ar saviem talantīgajiem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus iepriecināja Emīlija Zommere, Elza Miķelsone, Pauls
Jukāms, Kate Zommere, Manuela Hofmane. Skanīgi līksmie
“Ķipari” visus apbūra ar savu patiesumu, draiskumu. Par prieku
maziem un lieliem pasākuma dalībniekiem ieradās Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem rūķiem. Saldumu tūtas saņēma mazie mākslinieki, pagasta pirmsskolas vecuma bērni, tika arī kāds
pārsteigums brīnumu gaidītājiem no pieaugušo vidus. Arī Zie-

Ziemassvētku vecītis Jumurdā.

massvētku vecītis saņēma pārsteigumu, par brīnumjauku dāvanu parūpējās Jānis Laube juniors. Kopā pavadītie mirkļi, teiktie,
dzirdētie vārdi, uzsmaidītie smaidi stiprināja kopības, draudzības
un saticības saites.
25. decembrī dziesmotu brīnumu radīja Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa “Ievziedi” dalībnieces. “Ievziedu” dziedošie rūķi
apciemoja pagasta iedzīvotājus, kuriem Laimes māte dāvājusi
raženus gadskārtu skaitļus. Paldies dziedošajiem rūķiem par muzikālā brīnuma sarūpēšanu, par līdzcilvēku iepriecināšanu!
Pa mazam brīnumiņam mīt katrā no mums. Lai izdodas gaiši
darbi par prieku sev un apkārtējiem! Lai spilgts, iedvesmojošs un
darbīgs mums šis gads! Lai viss izdodas!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Toma Vilnīša foto

Ziemassvētki - gaidīšanas laiks

Decembris pagāja neierasti ātri. Gaidīšanas svētki mums ir visskaistākais laiks, kad gan lieli, gan mazi plānojam, dekorējam,
spriežam un priecājamies par to, kas būs.
Pirmās Ziemassvētku brīnumu sajūtas izbaudījām jau 4. decembrī, kad pie mums viesojās planetārijs. Sajūtas bija tādas, it kā tu
lidotu debesīs, kosmosā.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” piedalījās arī Ērgļu
pašvaldības un saieta nama konkursā “Ziemassvētku mirdzums”,
nopietni piedomājot par dekorējumiem teritorijā, kas iepriecināja mazās bērnu sirsniņas. Te nu milzu paldies jāsaka mūsu remontstrādniekam Pēterim Rozentālam, kas realizēja visas mūsu
ne tik vienkāršās idejas un domas. Arī iekštelpās skolotājas ar
bērniem dekorēja logus, grupu telpas, lai uzburtu brīnišķīgo Ziemassvētku sajūtu.
Ziemassvētku stāsts šogad noritēja saieta namā, kur mūs mīļi

uzņēma Sandra Avotiņa ar savu spēcīgo komandu, kas mums
daudz palīdzēja, izteica priekšlikumus, lai pasākums būtu vēl
krāšņāks. 22. decembrī visi vecāki, vecvecāki un draugi bija aicināti uz Ziemassvētku pasaku. Bija gan Ziemassvētku izrāde,
gan skanīgas dziesmas, gan krāšņas dejas. Bērni ļoti centās, jo
zināja, ka Ziemassvētku vecītis noteikti jau pa logu skatās skaisto
Ziemassvētku priekšnesumu. Neizpalika arī lielās Ziemassvētku
tūtas katram bērniņam tieši no Ziemassvētku vecīša rokām.
Nu jau visi svētki un daudzie pasākumi ir aiz muguras un iestājies šķietams miers. Taču patiesībā darbi jau rit atkal - plānojam
2018. gadu, domājam, kā būtu labāk, ko vēlētos un kas noteikti ir
nepieciešams, lai bērni iestādē justos labi, droši un gaidīti.
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto

Zvaigznes dienā uzmirdz Ērgļu amatiermākslas kolektīvi

6. janvārī Ērgļu saieta namā norisinājās Ērgļu novada amatiermākslas kolektīvu Jaungada pasākums „Uzmirdz zvaigznes”
Ērgļu novadā dzīvo ne tikai čakli darba darītāji, bet arī cilvēki,
kas brīvajā laikā aktīvi iesaistās pašdarbībā - dejo, dzied, spēlē teātri, auž. Bieži vien kāds no viņiem darbojas pat vairākos
kolektīvos. Tikai pašdarbnieks zina, cik pūļu un darba pielikts,
lai sanāktu iecerētais un skatītājs priekā uzgavilētu vai, emociju
pārņemts, noraustu pa asarai.
6. janvārī, Zvaigznes dienā, Ērgļu saieta namā sanāca kopā visi
novada amatiermākslas kolektīvi, lai priecētu cits citu ar priekšnesumiem un pabūtu kopā pie svētku galda. Saviesīgais vakars
„Uzmirdz zvaigznes” sākās ar jauktā kora „Ērgļi” (diriģents
Ralfs Šmīdbergs) dziesmu „Mazu brīdi pirms”, kas izskanēja,
mirdzot sveču liesmiņām. Emocionālā un sirsnīgā J. Lūsēna
dziesma radīja gaišu noskaņu, lai pēc tās pateiktos kādam īpašam Zvaigznes dienas eņģelim, kas dāvāja radošajai Ilutai Žīgurei jaunu vijoli. Paldies nesavtīgajam labvēlim no Ērgļu amatiermākslas kolektīvu dalībnieku saimes par sarūpēto pārsteigumu
un atbalstu amatiermākslas attīstībai! Ilutai un viņas ģimenei tas
bija īpašs emocionāls brīdis un patiess Ziemassvētku laika brīnums!
Šajā vakarā priecēja mazie - bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”
(vadītāja Ieva Vilnīte) un deju kolektīvs „Pienenīte” (vadītāja
Antra Grinberga), kā arī sporta deju kolektīva „Vizbulīte” lielākie pāri (vadītāja Sandra Avotiņa). Bērnu priekšnesumos lūkoties
ir dubults prieks, jo viņus caurstrāvo patiesums un dabiskums.
Ērglēnieši allaž ir bijuši čakli dancotāji. Antras Grinbergas vadītie kolektīvi „Rūdis” un „Rūdolfs” rādīja dejas no simtgades
Dziesmu svētku repertuāra, savukārt Mārītes Taškānes vadītie
„Pastalnieki” bija sagatavojuši jautru rūķu deju. Dāmu deju grupa „Varbūt” (vadītāja Antra Grinberga), kā vienmēr, elegantos
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tērpos un ar izsmalcinātu šarmu. Ar īpašām emocijām tika sagaidītas vēderdejotājas Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe-Tirzmale,
viņu vadītāja Rudīte Pavlovska. Pasākumā nebija deju kolektīva
„Ērgļu jaunieši” (vadītāja Antra Grinberga) un Ērgļu un Sausnējas līnijdejotājas (vadītājas Emma Cera, Baiba Bistere, Anita
Sarmone). Paldies kuplajai dancotāju saimei, jo, kas kustīgs, tas
lustīgs!
Ar dziesmu draugos ir tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” dalībnieki, kurus no rudens vada Vineta Dāve. Viņi bija sagatavojuši apsveikuma kuplejas visiem Ērgļu pašdarbības kolektīviem.
Sausnējas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pīlādzītis” (vadītājs Ernests Āders) gan nebija pasākumā, bet nosūta katram
sveicienus jaunajā gadā. Jumurdā aktīvi darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi” (vadītāja Ieva Vilnīte), kas šoreiz bija
nepilnā skaitā, bet bieži pasākumos priecē ar skanīgām balsīm un
priekšnesumu krāsainību.
Ērglēnieši ir arī enerģiski teātra spēlētāji, kurus vada režisore Terēza Kaimiņa, un čakli rokdarbnieki - audējas, kuru darbi skatāmi izstādēs un kuras iedvesmo aust arī pārējos. Tā Ērgļu vidējās
paaudzes deju kolektīva „Rūdolfs” dejotājas katra ir noaudusi
savus tautiskos brunčus. Ar tiem uzstājās, rādot kolektīva priekšnesumu. Tautas lietišķās mākslas studiju „Ērgļi” vada Sandra
Lauberte. Ērgļos rosīgi darbojas arī pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā. Šoreiz viņi gan saviesīgajā vakarā nepiedalījās,
bet, ja vajag, pūtēji ar skanīgo uzstāšanos allaž ienes pasākumos
dzirksti un jautrību.
Paldies visiem pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem! Kā
pateicību viņi saņēma dāvanas - saldumu paciņas, konfektes ar
Ērgļu saieta nama logo un lielo svētku kliņģeri - 2018! Savie-

Bērnu deju kolektīvs.

sīgo vakaru vadīja labsirdīgs un sirsnīgs suņuks - Līga Stebere.
Pēc kolektīvu priekšnesumiem bija balle, kuras laikā varēja izdejoties un būt kopā ar savējiem. Vislielākais paldies mūsu visu
lielajai vadītājai - Sandrai Avotiņai - par viņas degsmi, vēlmi, lai
Ērgļos kultūras pasākumi ir augstā līmenī un kvalitātē, un par to,
ka uz saieta namu nāk tik daudz amatiermākslu mīloši ļaudis.
Zinta Saulīte, jauktā kora „Ērgļi” dziedātāja
Ilzes Daugiallo foto
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Ziemassvētku sarīkojums senioriem
27. decembrī Ērgļu saieta namā uz Ziemassvētku sarīkojumu pulcējās novada pensionāri. Apsveikuma vārdus teica Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un biedrības
„Ērgļu pensionāri” valdes priekšsēdētāja Līvija Groza. Ar skanīgām dziesmām, ģitāras un vijoles spēli svētku noskaņu radīja Iveta Baumane un Roberts Pētersons muzikālajā programmā „Sajūti Ziemassvētkus!”. Ar interesi varēja vērot sporta deju kluba „Vizbulīte” mazos un lielos dejotājus, bet īpašu prieku gan sev, gan pasākuma dalībniekiem sagādāja deju kolektīva „Pienenīte”
ņiprie dejotāji, kuriem šī uzstāšanās bija pirmā. Gan lēnos, gan straujos deju ritmos aicināja pūtēju orķestra rūķi. Kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa izjustus vārdus veltīja 2017. gada
jubilāriem, kuri piedalījās pasākumā.

Jubilāri -70 gadnieki

Jubilāri - 75 gadnieki

Rafaela Bukovska mūžs sācies 7 bērnu ģimenē Balvu novada Suseju pagastā. Skolas gadi
pavadīti Kupravas septiņgadīgajā skolā, par mašīnistu izmācījās Mālpilī, darba gaitas aizsākās Gulbenē meliorācijas nozarē. Dzīves ceļš atveda uz Ērgļiem. Te darbs Vissavienības maģistrālajā sakaru mezglā Nr. 5, te izveidota zemnieku saimniecība, uzcelta māja, izaudzināti
divi bērni, tagad prieks par četriem mazbērniem.
Skaidrīte Klišāne nāk no Jēkabpils puses, kur skolas gadi pagāja Slates astoņgadīgajā
skolā. Profesija iegūta Rīgas 2. medicīnas skolā, 43 darba gadi aizritēja Ērgļu slimnīcā. Izaudzināti trīs bērni, sagaidīti pieci mazbērni.
Anna Grudule dzimusi Varakļānos kā vecākā triju māsu pulciņā. Pirmie četri mācību gadi
paiet Ļodānu skoliņā, pēc tam Nagļu septiņgadīgajā skolā. Darba gaitas uzsāktas Varakļānu
MRS kokaudzētavā. Kopš 1978. gada dzīves ceļš turpinās Ērgļos, kur darbs Ērgļu 7. lauku
profesionāli tehniskajā skolā, vēlāk apdrošināšanas akciju sabiedrībā „Balta”. Izaudzinātas
trīs meitas, dzimtas turpinājums - septiņi mazbērni un divi mazmazbērni. Vasarās visus priecē krāšņs puķu dārzs.
Andrejs Oppe, dzimis rīdzinieks, bet skolas gadi pagājuši Ērgļos. Profesija tiek iegūta
Rīgā, mācoties par celtnieku, dienesta laiks pavadīts Ukrainā. Pēc dienesta darbs Rīgā, tad
Ērgļu 7. LPTS mācību darbnīcās. Neklātienē pabeigta LU Vēstures un filozofijas fakultāte.
Kopš 1991. gada Andrejs pazīstams kā Ērgļu pastnieks, līdz aiziešanai pensijā darbavieta
pastā. Patīk lasīt, rūpēties par dārzu, apmeklēt pasākumus, izpalīdzēt kaimiņiem.
Milda Brimerberga dzimusi Mazozolos, skolas gaitas pagājušas Oškalna astoņgadīgajā
skolā un Ērgļu vidusskolā. Uzsāktas studijas LU Filoloģijas fakultātē, bet darba gaitas aizved gan uz Ērgļu ceptuvi, gan profesionālo ugunsdzēsības daļu, ciemata bērnudārzu, pienotavu. Ērgļu līniju tehniskajā iecirknī nostrādāti 26 gadi, kur bijusi gan elektromontiere,
dispečere, elektromehāniķe, kasiere, vēlāk iecirkņa priekšniece, kuras vadībā tika apkalpota
ne vien Ērgļu telefona centrāle, bet arī Sidrabiņu, Sausnējas, Vestienas un Jumurdas centrāles. Izaudzināta meita un dēls. Patīk lasīt, tamborēt, adīt, ļauties līnijdeju ritmiem un dziedāt
tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”.
Raisa Gercāne par savu bērnības un jaunības zemi dēvē Jēkabpils pusi, kur skolas gadi
pavadīti Sēlpilī un Biržos. Dzīves gaitas aizved uz Sarkaņiem, bet kopš 1978. gada Gercānu
ģimene dzīvo Ērgļos, kur strādāts telefonu centrālē un vēlāk „Somdarī”. Ir rūpes par ģimeni, gādība par bērniem, dzīvei gaišumu dod pieci mazbērni. Ziemas vaļasprieki saistās ar
slēpošanu, piedalīšanos sacensībās, bet vakari aizrit, krustdūrienu tehnikā izšujot nelielus
mākslas darbus, vasarās gandarījums par iekopto dārzu.
Kārlis Riže dzimis Cēsu apriņķa Cirstos. Pamatizglītība iegūta Jumurdas skolā, bet profesija - Ērgļu 7. LPTS. Pirmā darbavieta kolhozā „Padomju zeme”. Dienesta laikā iegūtās
iemaņas celtniecībā noderēja, gan strādājot Kusas meliorācijas Ērgļu iecirknī, gan Aiviekstes elektrotīklu iecirknī, celtniecības brigādē. Ģimenē izaudzināta meita un dēls, nu reizēm
var pieskatīt trīs mazmeitas un vienu mazdēlu. Jauki ir ārzemju ceļojumi kopā ar bērnu
ģimenēm.
Veltai Kurzemniecei bērnības un pirmie skolas gadi pagāja Katrīnā, vidusskolas izglītība
iegūta Ērgļos. Pirmā darbavieta Ērgļu patērētāju biedrība, tad Kokneses MRS, bet 29 darba
gadi saistīti ar Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Ar divu meitu un četru mazbērnu palīdzību senču zemē iestādītie bērziņi un eglītes 3,5 ha platībā sniedz lielu gandarījumu, tāpat
kā ogošana, sēņošana, puķu audzēšana un dejošana dāmu deju grupā „Varbūt” jau 16 gadu
garumā.

Jānis un Rita Priedīši savu ģimeni izveidoja 1962. gadā. Jānis dzimis Jelgavā, bet uz Ērgļiem
vecāki pārcēlušies, kad zēnam seši gadi. Pamatizglītība iegūta Ērgļu septiņgadīgajā skolā, bet
galdnieka amats - Cēsu 4. arodvidusskolā. Darbs Ērgļu rūpkombināta galdniecībā daudzu gadu
garumā. Tagad ir regulārs bibliotēkas apmeklētājs, aizrautīgs intarsiju (dažādu veidu un krāsu
koka glezniņu) veidotājs. Rita dzimusi Madonā, te skolas laiks, te Madonas kombinātā sāktas
šuvējas - mācekles gaitas. No 1961. gada strādāja Ērgļu rūpkombinātā par šuvēju, vēlāk darbs
„Somdarī”. Tagad vasarās prieks par dārzā izaudzēto, ziemā - sudoku mīklu minēšana. Rita
un Jānis kopā pavadījuši jau 55 gadus, izaudzinājuši divus dēlus, dzimtas turpinājumu redz
septiņos mazbērnos.
Zaiga Kaimiņa ir ērglēniete, dzimusi „Jaunzemu” mājās, mācījusies Ērgļu vidusskolā. Apguvusi frizieres profesiju, jau 56 gadus strādā par vīriešu frizieri. Izaudzināta meita, dzīvi
krāsaināku darījuši divi mazbērni, kuriem Zaigas labās domas un atbalsts arvien dodams. Dzīvespriecīga, atsaucīga radu lielajā pulkā, smaida un laba vēlētāja saviem klientiem.
Māra Kauliņa ir ērglēniete, bet vecāki nākuši no Sausnējas un Latgales puses. Skolas laiks
aizvadīts Ērgļos, agri sāktas darba gaitas pie saimniekiem, bet aktīvais darba mūžs pavadīts
Ērgļu pastā. Nesavtīgi Māra atbalsta cilvēkus, kam nepieciešama kāda palīdzība dzīves grūtākos brīžos.
Inta Olte pēc Ērgļu vidusskolas beigšanas, sekojot tēva pēdās, studēja Rīgas Medicīnas
institūtā un ieguva farmaceites profesiju. Ērgļu aptiekā aizvadīti 50 darba gadi, viņas vadībā
iestāde bijusi starp labākajām aptiekām valstī. Paldies par novada svētku atbalstīšanu daudzu
gadu garumā. Darbs, ģimene, vaļasprieki - dzīves piepildījums un gandarījums. Ģimenē izaudzināti trīs dēli, dzimtu turpina septiņi mazbērni, ar kuriem radoši pavadīti kopīgi brīži, dodot
iespēju redzēt tālāk un iepazīt vairāk. Vaļasprieki ir ceļojumi, interesanta grāmata, labas teātra
izrādes vai koncerta apmeklējums.
Janīna Dalbiņa dzimusi Sausnējā, skolas laiks aizritēja Gostiņos. Pirmās darba gaitas kopā
ar tēvu uz dzelzceļiem gan Koknesē, gan Jēkabpilī. Kopš 1965. gada dzīves ceļš rit Ērgļos, kur
daudzi darba gadi pavadīti Kokneses MRS. Izaudzināti divi dēli, sagaidīti septiņi mazbērni.
Dainas Grahoļskas dzīves ceļš aizsācies sešu bērnu ģimenē Jaunpiebalgā. Te arī ganu gaitas
un laukos darāmie darbi. Skolas gadi paiet Jaunpiebalgas vidusskolā, pēc tam mācības medicīnas skolā Rīgā. 25 gadi nostrādāti Ērgļu slimnīcā gan par medmāsu, gan par laboranti. Pēc tam
13 gadi Ērgļu pagasta grāmatvedībā. Izaudzināti divi bērni, vecmāmiņu priecē četri mazbērni.
Vasarā tiek aprūpēts dārzs un puķes.
Gita Ābeltiņa dzimusi Annas pagastā Alūksnes pusē. Kopš 1954. gada ģimenes dzīves vieta
ir Ērgļi. Te mācības Ērgļu vidusskolā, te darba gaitas p/s „Ērgļi”. Kopā ar vīru tika nodzīvoti
50 gadi. Ir izaudzinātas trīs meitas, lieli jau astoņi mazbērni.
Sarīkojuma noslēgumā pārsteiguma balvas saņēma seniori, kas organizēja Ziemassvētku izstādes - tirdziņa rīkošanu. Divas nedēļas, biedrības „Ērgļu pensionāri” aicinātas, visu paaudžu
rokdarbnieces un dažādu amatu pratēji iepriecināja novadniekus ar saviem darinājumiem, tā
dodot iespēju baudīt svētku noskaņojumu, kā arī iegādāties kādu dāvanu tuviniekiem.
Paldies par finansiālu atbalstu Ērgļu novada pašvaldībai, paldies Inesei Koklačovai par „Našķotavas” gardumiem.
Pateicība visiem, kas sarūpēja Ērgļu novada pensionāriem jaukus un sirsnīgus kopā sanākšanas mirkļus.
Mārīte Breikša
Ilzes Daugiallo foto

No Hārlemas Holandē uz Latviju,
lai dalītos Dieva mīlestībā

Svētku noskaņās Ērgļu novada SAC

Jau 13 gadus pēc kārtas grupa no Holandes brauc uz Latviju, lai iepriecinātu tos, kas ir trūkumā,
dāvājot pārtikas paku, runājot, uzklausot un izrādot mīlestību. Visu nedēļu aktīvi apciemojot mūsu
apkārtnes cilvēkus, iemītniekus pansionātos un bērnu namos, jau daudzus gadus pēc kārtas savu
kalpošanas nedēļu noslēdz pie mīļajiem draugiem “Zīļukā”. Šogad ieradāmies ļoti lielā sastāvā.
Mums ir tiešām patiess prieks par šīm draudzīgajām attiecībām starp “Zīļuku”, Holandes draudzi
un Madonas baptistu draudzi. Ciemojoties pie bērniem, muzikāli darbojāmies ar dažādiem mūzikas instrumentiem Katie Roth pavadībā. Izspēlējām dažādus ritmus, skaņas un pat tautasdziesmas.
Bija īpaši liels prieks vērot, kā bērni aktīvi iesaistās un izbauda dažādos mūzikas instrumentus, to
skanējumu un mirkli, kad rada mūziku paši. Draugi no Holandes mūs priecēja ar mazu teātri, ko
pēc tam ar bērniem kopā pārrunājām. Ir tik liels prieks vērot, kā bērni izbauda laiku kopā ar ciemiņiem, kopīgi spēlējot spēles, ļaujot apzīmēt seju ar sejas krāsām, iejūtoties kādā mīļā multfilmas
tēlā. Mūsu holandiešu draugiem bija ļoti liels prieks pavadīt laiku kopā ar bērniem, kā arī atbalstīt
“Zīļuka” darbību, palīdzot iegādāties nepieciešamās lietas. Esam pateicīgi par tik ciešu draudzību
daudzu gadu garumā, kas ir izveidojusies starp “Zīļuku” un draugiem no Holandes.
Mārītes Bortņikovas teksts un foto
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Gada nogalē saņemam vairāk labestības, dāvanu un
laba vēlējumu, jo ikviens
taču jaunajā gadā vēlas ieiet
pilns apņēmības, ar ticību un
spēku iecerēto piepildīt. Turpinot ikgadējo tradīciju, 28.
decembrī Ērgļu sociālās aprūpes centrā viesojās „Braku” muzejs, biedrība „R.
Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” un viņu sabiedrotie - Ērgļu vidusskolas skolēni un tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”.
Pasākums sākās ar ķekatnieku ciemošanos. Bija ieradušies dažādi dzīvnieki, čigāniete, Tomuļu
māte, laupītājs, garā sieva un vīriņš, sniegpārsliņa, saimniece. Skanēja dziesmas, notika dancošana,
jo ķekatnieki centās visus izkustināt un aicināt griezties dancī. Lācis katram novēlēja veselību un
izdošanos. Paldies „Pulgosniešiem” par ķekatu jautrību un interesantajām maskām!
Laba vēlējumus bija sagatavojuši Ērgļu vidusskolas 3. klases skolēni. Viņi dziedāja dziesmas un
deklamēja dzejoļus. Paula Konovalova iepriecināja ar flautas spēli, bet Sendijs Vīgubs - ar saksofona skanējumu. Audzinātāja Vineta Dāve daudzām dziesmām spēlēja ģitāras pavadījumu. Viņa no
rudens vada arī tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”. Skolotājai ir svarīgi, lai līdzās bērniem ir vecā
paaudze, kura ir bagāta ar pieredzi un zināšanām un šo mantojumu nodod jaunajiem.
Biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” vārdā Zinta Saulīte Ērgļu novada sociālās
aprūpes centram uzdāvināja grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”, lai tās ļaudis iepazītos ar daudzveidīgo un krāsaino rakstnieka R. Blaumaņa radīto varoņu dzīvi un pārdzīvojumiem, kādu to redz
mūsdienu jaunieši un vērtē literatūrzinātnieki un pētnieki.
Pasākuma otrajā daļā muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, un iemītniekus priecēja Ziemassvētku
vecītis, jo katram bija atnesis dāvanas. Lai visiem ražens, veselīgs un veiksmīgs jaunais gads!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto
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Gada izskaņa sociālās aprūpes
centrā “Kastaņās”

Kārtējais gads ir pagājis vēja spārniem un atkal nemanot
vien ir aizgājuši Ziemassvētki un ar krāšņu salūtu sagaidīts
Jaunais gads.
Vecā gada izskaņa sociālās aprūpes centrā „Kastaņās”, kā
katru gadu, tika gaidīta līksmā satraukumā ar telpu rotāšanu,
eglītes pušķošanu un dzejoļu mācīšanos. Iemītnieki kopā ar
darbiniekiem radīja Ziemassvētku noskaņu -darināja rotājumus, kā arī veidoja apsveikuma kartītes, ko dāvināt mūsu
draugiem un arī iestādēm. Visi aprūpes centra iemītnieki,
neņemot vērā gadu skaitu plecos, uz brīdi sajutās kā bērni,
kas sirsniņā gaida brīnumu. Visa mēneša garumā iemītnieki
saņēma, lasīja un priecājās par apsveikumiem, kurus akcijas
„Eņģeļa pasts” un „Īrijas pasts” ietvaros no tuvākām un tālākām vietām tepat Latvijā un arī no Īrijas sūtīja labi cilvēki,
kuriem nav vienaldzīgi cilvēki aprūpes centros. Liels paldies
viņiem par sagādātajiem aizkustinošajiem brīžiem mūsu aprūpes centra iemītniekiem!
Rosīgā gaisotnē, pavisam nemanot, pienāca Ziemassvētki,
kas tika svinēti priecīgā noskaņā ar dziesmām un dejām. Paldies Sausnējas līnijdeju meitenēm par lustīgiem dančiem un
Ilgai Zvirgzdiņai, kura kopā ar meitu Līgu rūpējās par muzikālu noskaņu. Tika dziedāts un dancots līdz vēlam vakaram.
Un lai svētkos netrūktu arī gaidītā Ziemassvētku brīnuma,
biedrības NSUS un „Smile Giver Īrija - Latvija” komandas
bija sarūpējušas katram aprūpes centra iemītniekam dāvaniņu
un saldumu tūti. Lai svētkus varētu svinēt bagātīgi un krāšņi, paldies sakām k/s „Sidrabiņi”, Bagatsku ģimenei un mūsu
kaimiņiem SIA „Conatus BIOenergy”. Liels paldies viņiem
par atbalstu!
Īstu Ziemassvētku brīnumu šajos svētkos piedzīvoja arī
mūsu iestādes darbinieki, jo viņiem, kas ikdienā nemanāmi
gādā un rūpējas, lai aprūpes centra iemītnieki justos kā mājās,
arī tika pa dāvaniņai. Sirsnīgs paldies Daigai Andersonei ar
komandu, kas parūpējās, lai arī mūsu iestādes darbinieki sajustos novērtēti un ar jauniem spēkiem varētu doties ikdienas
darbos!
Ir sācies jauns gads, kas kā no jauna atvērta balta grāmatas
lapa ir mūsu priekšā. Ko tajā rakstīt, tas ir mūsu pašu rokās.
Lai mūsu sapņi un ieceres piepildās!
Evita Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Ziemassvētku smarža
piparkūkās
Sausnējā viens no
gada nogales pasākumiem ir “Piparkūku ballīte”. Sanākam
kopā izgaršot tradicionālos Ziemassvētku našķus, dalāmies ar receptēm
un
pagatavošanas
noslēpumiem.
Šogad piparkūku
gatavošana noritēja
“Līdumos” - rullējām mīklu, spiedām
formiņās, cepām un
vēlāk arī dekorējām.
Izdevās lieliski. Īpaši aizrautīgi piparkūkas ar savu māmiņu
palīdzību
veidoja
mazā Dārtiņa un Robertiņš.
Noslēgumā - cepumu degustēšana un kopīgs slēdziens - tādas kopā gatavotas un rotātas piparkūkas ir īpašas. Izskanēja
vēlēšanās arī turpmāk pulcēties mājīgajās saieta telpās, lai ko
radītu, veidotu, mācītos un izzinātu.
Bet piparkūciņas, savus cepējus iepriecinājušas, posās nest
prieku pagasta iedzīvotājiem. Skaisti iesaiņotas, tās nonāca
pie vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem un pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Ilgas Kronītes teksts
Ineses Leibomas foto
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Ziemassvētku gaidīšanas prieks Jumurdā
Vissirsnīgākās dāvanas, ko saņemam, ir
tās, kuras gatavotas pašu rokām. Kaut tas
nav nekas liels, kaut kas mazs, taču mīļš
nieciņš.
Tāpēc baltā, sniegotā decembra sestdienā Jumurdas saieta ēkā pulcējās lieli un
mazi jumurdieši un arī pa kādam ciemiņam no tālienes, lai pagatavotu kādu īpašu un aromātisku dāvaniņu.
Inita Lapsa, sertificēta pirtniece, rādīja
un palīdzēja katram interesentam pašam
pagatavot ķermeņa skrubīšus. Viņa paskaidroja katras sastāvdaļas, ko pievieno
skrubim, nozīmi - sāls vai soda kā skrubja
pamatsastāvdaļa, attīrošās vielas ir: dažādu krāsu māli, kafijas biezumi, samaltas
auzu pārslas u.c. Inita stāstīja, ko dod pievienotas eļļas, aromātiskās eļļas un citas piedevas, piemēram, samalti kadiķi vai
kalmju saknes, kā arī dažādībai pielikti kaltētie augi. Daudzas
no skrubju sastāvdaļām Inita kaltē un gatavo pati, bet eļļas un
sāļus iegādājas eko veikalos. Vēl Inita parādīja, kā oriģināli,
izmantojot dabas materiālus, šīs dāvanas iesaiņot, kā arī pastāstīja, kā skrubjus pareizi lietot pirtī vai vannā. Un tad sākās
smaržošana, jaukšana, eksperimentēšana un priecāšanās par
rezultātu. Inita ir rūpīgi pētījusi skrubju gatavošanas noslēpumus un, ja ir vajadzība, ir gatava dalīties ar savām zināšanām.
Savukārt Ilze Feldberga kopā ar saviem palīgiem, mazajiem
rūķīšiem, rādīja un ļāva pašiem darboties īstā ziepju vārīšanas
procesā. Vispirms caurspīdīgā ziepju masa bija jāsagriež, jāizkausē karsta ūdens peldē. Un tad sākās pats interesantākais

- krāsvielu un aromātu pievienošana. Atkal drosmīga eksperimentēšana, īpaši no bērnu puses, un intriga par gala rezultātu
pieauga. Lai ziepes izskatītos interesantākas, tika ielikta arī
pa kādai kaltētu ziedu lapiņai. Sagatavotie šķidrumi tika salieti dažādās formiņās, lai atdziest. Ziepju vārīšanas darbnīca
aizrāva gan lielos, gan mazos pasākuma dalībniekus.
Kamēr tika gaidīta ziepju atdzišana, varēja cienāties ar zāļu
tēju un piparkūkām, bet bērni aktīvi darbojās spēļu stūrītī. Un
tad ar mirdzošām acīm savi darbiņi tika ņemti ārā no formiņām un apbrīnotas dažādās krāsainās ziepītes.
Paldies Initai un Ilzei par atsaucību un jauko pārsteigumu,
visiem apmeklētājiem par ieinteresētību un čaklo darbošanos.
Sarmītes Dreiblates, Jumurdas bibliotēkā, teksts un foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas 2017” lasīšanas eksperti!

Lasīšanas maratons drīz noslēgsies.
Tie, kuri vēl nav paspējuši izlasīt pēdējās žūrijas grāmatiņas, laiks saņemties!
Tie žūrijas eksperti, kuri jau ir izlasījuši visas noteiktās grāmatiņas, neizmirstiet aizpildīt elektronisko anketu, dodot savu
vērtējumu par izlasītajām grāmatiņām. Ja nezini, kā to izdarīt, nāc uz bibliotēku, mēs palīdzēsim!
Lasīšanas eksperti! Tiksimies 3. februārī uz žūrijas noslēguma tusiņu! Konkrētāku informāciju saņemsiet personīgi ielūgumos.

Janvārī atzīmējam novadnieka R. Blaumaņa 155. gadadienu

Arī bibliotēka šo mēnesi pavadīs mūsu novadnieka, izcilā rakstnieka zīmē. Visu janvāra mēnesi aktualizēsim un popularizēsim
bibliotēkā pieejamos R. Blaumaņa darbus, kā arī tiek aicināti bērni un jaunieši apskatīt izstādīti - “Nenositiet laiku ar blēņām!
Jaunībā jāstrādā!” (R. Blaumanis)

Jauns gads, jaunas idejas un darbnīciņas

Nāc uz bibliotēku 27. janvārī no plkst. 11.00 uz darbnīciņu - “Pārvērt veco par jauno!”
Izmantojot vecās, nederīgās grāmatiņas, darināsim jaunus, interesantus mākslas darbus.
Paņem līdzi labu omu, mazliet pacietības un savus draugus, jo kopā vienmēr jautrāk!
Ziņas sagatavoja Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre Inga Razenovska
Ziemassvētku sportiskās aktivitātes sākās 23. decembrī
ar 2. kārtu novusā, turpinājās
ar Ziemassvētku basketbola
un volejbolu mačiem - 25.
un 26. decembrī. Noslēgumā
2. kārta galda spēlēs - 30. decembrī.
Spēļu rezultāti:
Basketbols (dāmas un
jaunieši):
1. vieta:
Līva Tirzmale
Benita Kārkliņa
Asne Stankēviča
Gustavs Dūdums
2. vieta:
Jana Gulbe
Alise Olte
Anete Bukovska
Ieva Dūduma
Precīzākā tālmetienos Līva Tirzmale
Basketbols (vīriem)
1. vieta:
Reinis Braķis
Jānis Gangnuss
Niks Nīgalis
Viktors Prauliņš
2. vieta:
Jānis Kalniņš
Artis Truksnis
Krists Krastiņš
Rihards Vasels
3. vieta:
Ritvars Lapsa
Nauris Truksnis
Mārtiņš Ezergailis
Ivars Tirzmanis
Precīzākais tālmetiens Jānis Kalniņš
Volejbols (dāmas)
1. vieta:
Elita Lapsa
Anete Bukovska

Ilona Riekstiņa
Alise Olte
lze Feldberga
2. vieta:
Līga Tirzmale
Līva Tirzmale
Sofija Lote Galzone
Benita Kārkliņa
Jana Gulbe
Precīzākā servētāja Benita Kārkliņa
Volejbols (vīri)
1. vieta:
Justs Jēkabsons
Edgars Smeilis
Artūrs Vīgants
Kaspars Krūze
2. vieta:
Uldis Cirsis
Mārtiņš Ezergailis
Niks Nīgalis
Rihards Vasels
3. vieta:
Ainārs Strazdiņš
Oskars Feodorovs
Jānis Kalniņš
Agris Pobiaržens
Volejbols (vīri 40+)
1. vieta:
Juris Sirmais
Valdis Grinbers
Jānis Sudārs
Alvis Greidiņš
Ivars Bodžs
2. vieta:
Dzintars Greļs
Arkādijs Strods
Sandris Sproģis
Artūrs Plāte
Dainis Kivlāns
3. vieta:
Andris Stalidzāns
Edgars Rudzītis
Roberts Čeičs
Jānis Virkstens
Māris Belorags
Precīzākais servētājs Edgars Smeilis

Ziemassvētku aktīvā nedēļa
Paldies SIA “Būve IG” - Ivaram
Tirzmalim un Gatim Truksnim
par sagādātajiem apbalvojumiem
visiem basketbola un volejbola
maču dalībniekiem.
Novuss (dāmām):
1. vieta:
Alise Andriksone
2. vieta:
Ance Jēkabsone
3. vieta:
Līva Tirzmale
Kopvērtējums pēc 2. kārtas: 1./2.
vieta (21 punkti) Alise Andriksone
1./2. vieta (21 punkti) Līva
Tirzmale
3./4/ vieta (10 punkti) Kate Jēkabsone
3./4. vieta (10 punkti) Ance
Jēkabsone
Novuss (vīriem):
1. vieta:
Jānis Tīrons
2. vieta:
Ainārs Strazdiņš
3. vieta: Andris Ābels
Kopvērtējums pēc 2. kārtas:
1. vieta (20 punkti) Aldis Jēkabsons
2. vieta (18 punkti) Andris Ābels
3. vieta ( 14 punkti) Auseklis
Picka
Duraks:
1. vieta:
Ainārs Strazdiņš
2. vieta:
Justs Jēkabsons
3. vieta:
Lelde Strazdiņa
Kopvērtējums pēc 2. kārtas:
1. vieta (42 punkti) Jānis Tīrons
2. vieta (38 punkti) Ainārs Strazdiņš
3. vieta (35 punkti) Ance Jēkabsone

Dambrete:
1./2. vieta: Ainārs Strazdiņš
1./2. vieta: Aldis Jēkabsons
3. vieta: Estere Truksne
Kopvērtējums pēc 2. kārtas:
1. vieta (48,5 punkti) Aldis
Jēkabsons
2. vieta (45,5 punkti) Ainārs
Strazdiņš
3. vieta ( 38 punkti) Estere
Truksne
Šautriņas (bērniem)
1. vieta: Kristers Ceplītis
2. vieta: Elīza Mona Bērziņa
3. vieta: Oto Strazdiņš
Kopvērtējums pēc 2. kārtas:
1. vieta (36 punkti) Paula
Luīze Piebalga
2. vieta (35 punkti) Oto
Strazdiņš
3./4. vieta (25 punkti) Kristers
Ceplītis
3./4. vieta (25 punkti) Evelīna
Jansone
Šautriņas (pieaugušie):
1. vieta:
Jānis Tīrons
2. vieta:
Justs Jēkabsons
3. vieta:
Aldis Jēkabsons
Kopvērtējums pēc 2. kārtas:
1. vieta (47 punkti) Justs Jēkabsons
2. vieta (44 punkti) Jānis Tīrons
3. vieta ( 41 punkts) Aldis Jēkabsons
Tiekamies galda spēļu 3. izšķirošajā -noslēguma kārtā 10. martā - novuss un 17.
martā - duraks, dambrete,
šautriņas.
Aldis Jēkabsons
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Evalds BitƯte miris 77. mǌža gadƗ;
SkaidrƯte Birkmane mirusi 85. mǌža gadƗ.

Pasākumu afiša
19. janvārī plkst.16.00 pie Sausnējas vēstures
muzeja “Līdumos” kursim atmiņu ugunskuru
Barikāžu laika atcerei
27. janvārī plkst. 13.00 Jumurdas bibliotēkā
tikšanās ar Andri Upenieku, grāmatas
“Atspulgi virmo” autoru
9. februārī plkst. 18.00 saieta zālē “Līdumi”
Sveču dienas radošā darbnīca
“Sveces Latvijas simtgadei”
13. februārī plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem
„Kā kļūt par varoni”
Izrāde stāsta par trim trušiem, kuriem apnicis baidīties
un drebēt kā apšu lapām, tāpēc viņi nolemj kļūt par varoņiem. Tomēr trušiem jāuzzina, kas ir varonis un vai
viegli par tādu kļūt. Kā trušiem veiksies, uzzināsiet jautrajā izrādē bērniem un vecākiem.
Režisors: TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” un humora
raidījuma “Anekdošu šovs” režisors Armands Ekštets.
Biļešu cena - 2,00 EUR
17. vai 24. februārī Ziemas prieku un
sporta diena Ērgļos
(Pasākuma norises laiks var mainīties,
vadoties pēc laika apstākļiem)
24. februārī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
koncerts “KORI SADZIED ĒRGĻOS”
Piedalās: meža darbinieku vīru koris “SILVICOLA”,
jauktais koris “ĒRGĻI”

Informācija no sociālā
dienesta
Informēju Ērgļu novada iedzīvotājus par izmaiņām Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta saistošajos noteikumos.
Sākot ar šo gadu, Ministru kabinets noteicis garantēto
minimālo ienākumu līmeni jeb GMI, 53,00 eiro apmērā.
Piešķiršanas un saņemšanas kārtība nemainās.
Ir palielināts mājokļa pabalsts, jeb pabalsts malkas iegādei, tagad tas ir 120,00 eiro.
No jauna ieviests vienreizējs pabalsts politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Šis pabalsts tiek izmaksāts vai pārskaitīts uz valsts svētkiem 18. novembrī. Iepriekš sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums un statusu apliecinoša dokumenta kopija.
Pārējie saistošo noteikumu nosacījumi paliek iepriekšējā kārtībā. Turpināsim apmaksāt braukšanas izdevumus
skolēniem, piešķirt brīvpusdienas izglītojamajiem, sveikt
pensionārus nozīmīgās dzīves jubilejās.
Latvijas Sarkanais Krusts, tāpat kā iepriekš, turpinās
piegādāt pārtikas pakas, higiēnas preces un mācību līdzekļus skolēniem.
Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, darbspējīgai personai jābūt reģistrētai Valsts nodarbinātības aģentūrā. Tāpēc vēršam jūsu uzmanību uz to, ka
Ērgļu nodaļa ir slēgta. Lai nerastos problēmas ar trūcīgas,
maznodrošinātas personas statusa kārtošanu, pabalstu
pieprasīšanu, laikus jādomā par iespēju nokļūt Madonā
un reģistrēties.
Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja M. Briede

Par personu datu publiskošanu
pašvaldības informatīvajā
izdevumā
12. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu
ministrijas izstrādātais likumprojekts “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas
piemērošanu Latvijā, nosakot vienādus noteikumus personas
datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā un kā regula darbosies Latvijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu, kurš
nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un
korespondences neaizskaramību, Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pantu, ikvienai fiziskai personai ir tiesības
uz savu personas datu aizsardzību un informācijas atklātības
likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu - par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskās personas privāto dzīvi, Ērgļu novada pašvaldība informē, ka,
sākot no 2018. gada janvāra, informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas” vairs netiks publiskoti novadā reģistrēto
jaundzimušo, laulībā stājušos, un nozīmīgu dzīves gadu sasniegušo iedzīvotāju saraksti.
Atvainojamies visiem lasītājiem, kuriem šī informācija bija
saistoša. Diemžēl likuma prasības jāievēro ikvienam.
Ērgļu novada pašvaldība

ZINĀŠANAI
• Ir veikti grozījumi noteikumos Ministru kabineta Nr.
1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”, kas
paredz papildināt tos ar 7.3 punktu, nosakot, ka nekustamajam īpašumam, ko iegūst daudzbērnu ģimenes vecāks, piemēro 0,5% valsts nodevas likmi. Iepriekš tika
piemērota 2% likme. Piemēram, ja daudzbērnu ģimene
iegādāsies nekustamo īpašumu par vērtību 60 000 eiro,
būs maksājama valsts nodeva 300 eiro apmērā līdzšinējo
1200 eiro vietā. Zemāku likmi piemēros tad, ja nostiprinājuma lūguma papildnosacījumos izdarīta atzīme par
vecāka atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam un to apliecina nostiprinājuma lūguma iesniegšanas brīdī derīga
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir
valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm,
kas kalpo kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug
trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā
arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu
vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un
privātie uzņēmumi Latvijā.
• No 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gadam paredzēts
pakāpenisks valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēra pieaugums: 2018. gadā paredzēts, ka bērnam līdz 7 gadu vecumam tie būs 98,90 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu
vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai
– 118,25 eiro ik mēnesi, ja bērns iegūst pamata, vidējo
vai profesionālo izglītību, 2019. gadā bērnam līdz 7 gadu
vecumam – 103,20 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu
vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecuma sasniegšanai
– 122,55 eiro ik mēnesi, ja bērns iegūst pamata, vidējo
vai profesionālo izglītību; 2020. gadā bērnam līdz 7 gadu
vecumam – 107,50 eiro ik mēnesi, bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai –
129 eiro ik mēnesi, ja bērns iegūst pamata, vidējo vai
profesionālo izglītību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja V. Bagatska

Teātra faniem

2018. gada 6. februārī braucam uz Valmieras teātri,
izrāde “Meža meitas”.		
Izrāde par Latvijai smagu laiku - pēckara partizānu un
viņu dzīves līdzgaitnieču cīņām pret okupācijas varu.
Pieteikties lūdzu pie dr. Braķes - tel. 29441625 vai
64871471.

MedicƯniskƗ informƗcija

Medicīniskā informācija

No
No 2018.
2018. gada
gada 2.
2. janvƗra
janvāra nestrƗdƗ
nestrādā “Ɯrgƺu
“Ērgļu slimnƯcas”
slimnīcas”
laboratorija.
laboratorija.
LaboratoriskoizmeklƝjumu
izmeklējumuveikšana
veikšanaturpmƗk
turpmākbǌs
būstikai
tikai
Laboratorisko
ārpakalpojumi.
Ɨrpakalpojumi.
Par analƯžu
analīžuveikšanu
veikšanuinteresƝjieties
interesējietiespie
piesaviem
saviemƧimenes
ģimenesƗrstiem!
Par
ārstiem!
Laboratorisko izmeklƝjumu veikšanas laiks:

Laboratorisko izmeklējumu veikšanas laiks:

Diena
PirmdienƗs

AnalƯžu
nodošanas laiks
Ɨrstu praksƝs
LƯdz 12.00

OtrdienƗs

LƯdz 11.30

CeturtdienƗs LƯdz 09.30
LƯdz 11.30

AnalƯžu veikšanas
vieta
CentrƗlƗ laboratorija
RƯgƗ
Madonas slimnƯcas
laboratorija
NMS laboratorija
RƯgƗ
CentrƗlƗ laboratorija
RƯgƗ

***

29. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Ērgļos,
29. janvƗrƯ noParka
plkst.ielā
10.00
lƯdzslimnīcas)
plkst. 17.00 Ɯrgƺos, Parka ielƗ 7
7 (pie

(pie slimnƯcas) mobilā diagnostika
Mamogrāfija: MobilƗ diagnostika
MamogrƗfija:
• 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.):
• 1 projekcija 6,50 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams).
*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

30. janvārī bērnu ārstu mobilais buss.
Šoreiz bērnu alergologs un okulists.
Visa informācija pie ģimenes ārstiem.

PIEMINAM MIRUŠOS:

Zoja Medne
mirusi 88. mūža gadā;
Zigurds Mednis
miris 81. mūža gadā;
Jānis Andersons
miris 86. mūža gadā;

Velta Dzidra Sniķere
mirusi 91. mūža gadā;
Antoņina Rudziša
mirusi 80. mūža gadā;
Evalds Bitīte
miris 77. mūža gadā;
Skaidrīte Birkmane mirusi
85. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
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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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. janvāris

