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Pirm� projekta ietvaros tiks rekultiv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta izg�ztuve “Lemp�ni”.

Otr� projekta ietvaros – normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidrabi�i”.
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179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas
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Grāmatas „Ērgļu novads skan” atvēršanas svētki

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

materiāliem par kora vēsturi un Madonas koru
diriģentam un novadpētniekam Jānim Bērziņam par grāmatu „Dziesmotais novads”, kura bija kā pamudinājums Ērgļu novada mūzikas
dzīves izpētei.
Pāršķirstot grāmatas lappuses, var uzzināt, ka Ērgļos jau 19. gs. sākumā dibināts pirmais koris, taču par tā sākumu tiek uzskatīts 1873. gads. Koris ir piedalījies visos lielajos un Madonas
rajona Dziesmu svētkos, ir regulāri iesaistījies Ērgļu kultūras norisēs. Sausnējas koru pamats
tas universit�tes Matem�tikas
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada oktobra domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aNolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļu no
zemes vienības 0,4 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā Zāģētavas ielā 1A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma atdalīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā.
aIecēla vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciālisti par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.
aIzdarīja precizējumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 25. oktobra noteikumos
Nr.2 „Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (skatīt
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv - Pašvaldība - Normatīvie akti - Noteikumi).
aNolēma atsavināt bez atlīdzības valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā
meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļu Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, 0,2 ha platībā.
aNolēma palielināt Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot papildu daļu ieguldījumu naudas veidā EUR 20 000 apmērā, sekmīgas darbības nodrošināšanai un kvalitatīvu
komunālo pakalpojumu sniegšanai.
aApstiprināja mērķdotāciju sadali Ērgļu novada izglītības iestādēm 2018. gadam.
aPiešķīra finansējumu EUR 65 apmērā Latvijas Orientēšanās federācijai Kalvja Kaļvas finansiālam atbalstam, sedzot izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus, pārstāvot Latviju Baltijas
junioru kausā, kas norisinājās no 2018. gada 19. oktobra līdz 21. oktobrim Lietuvā.
aNolēma izīrēt divus Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus personām, kas palikušas
bez pajumtes.
aNolēma neapstiprināt Ērgļu novada pašvaldības noteikumus “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ērgļu novada domē un pašvaldības iestādēs”.
a Apstiprināja Ērgļu vidusskolas teritoriālās struktūrvienības ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojumu EUR 0,40 vienam maksas pakalpojuma veidam no 2018. gada 1. novembra
līdz 2019. gada 31. augustam.
aNolēma reģistrēt personu iedzīvotāju informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību saskaņā ar saņemto iesniegumu.
aApstiprināja Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
aNolēma R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības
budžeta līdzekļus EUR 370 apmērā pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” mērķa īstenošanai.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības 30.08.2018. saistošos noteikumus Nr.3 “Pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (skatīt tālāk).
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Pafos pilsētu
Kiprā no šā gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim, sedzot komandējuma dienas naudas izdevumus.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv, www.ergli.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
30. 08. 2018. sēdē, protokols Nr.9, 1.§
PRECIZĒTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
18. 10. 2018. sēdē, protokols Nr.11, 14.§
PAŠVALDĪBAS SNIEGTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU
SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro
un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr. 275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības nodrošināto (sniegto vai organizēto) sociālo pakalpojumu (turpmāk - pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas
kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas
un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt
un iekļauties sabiedrībā.
3. Ērgļu novada pašvaldībā sociālos pakalpojumus sniedz vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Ērgļu novada
pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests).
4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus vispirms ir personai, kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet, kad ir apmierināts viss Ērgļu novada iedzīvotāju pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem, tad tos par
pilnu maksu ir tiesības saņemt ikvienam pastāvīgajam Latvijas Republikas iedzīvotājam.
Ja nepieciešams, sociālais dienests sniedz informāciju un konsultācijas jebkurai personai,
kura pēc tās vēršas pašvaldībā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi
5. Ērgļu novada pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
5.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi klienta dzīvesvietā:
5.1.1. sociālā aprūpe mājās;
5.1.2. asistenta pakalpojums.
5.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
5.2.1. krīzes centra un konsultatīvā krīzes centra pakalpojums;
5.2.2. sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums.
5.3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
5.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
5.3.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
5.3.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
5.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
5.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi klienta dzīvesvietā:
5.4.1. psihosociālais atbalsts;
5.4.2. grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums.
5.5. Sociālais darbs:
5.5.1. sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ietvaros;
5.5.2. pašvaldības Sociālajā dienestā;
5.5.3. psihosociālā atbalsta ietvaros;
5.5.4. atbalsta ģimenēm ar bērniem ietvaros.
III. Pakalpojuma saņemšanas kārtība
6. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
6.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
6.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
6.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju
traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā
stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, ja persona
vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu dzīvoklī un ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko
sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības
traucējumiem;
6.5. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.
7. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas:
7.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, aizpildot novērtēšanas karti,
kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas;
7.2. apseko personu dzīvesvietā, izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par
turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja tie būtu vajadzīgi;
7.3. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta
noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību), kā arī personas vajadzības pēc sociālā
pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas
karti;
7.4. nepieciešamības gadījumā pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
7.5. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un samaksas kārtību;
7.6. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas un viņu apgādnieku maksātspēju;
7.7. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt un par savu
lēmumu rakstiski paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
8. Krīzes situācijā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties.
9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, Sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un
klienta daļu, tiek noteikta līgumā.
IV. Pakalpojuma samaksas kārtība
10. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:
10.1. sociālās aprūpes pakalpojumi klienta dzīvesvietā (5.1.) 100% apmērā, ja atbilstoši
noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par trūcīgu, un 50% apmērā, ja
atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu;
10.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (5.2.) 100% apmērā, ja atbilstoši
noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja
klientam nav maksātspējīgu apgādnieku;
10.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā (5.3.) atbilstoši
noslēgtajam līgumam;
10.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi klienta dzīvesvietā (5.4.);
10.5. neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no pašvaldības
budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti šādi pakalpojumi - sociālais darbs.
11. Pakalpojumus, kas nav minēti šo saistošo noteikumu 11. punktā, apmaksā persona,
kura saņem pakalpojumu vai tās apgādnieks.
V. Aprūpes mājās pakalpojums
12. Aprūpes mājās pakalpojums (turpmāk tekstā - Aprūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj
sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.
13. Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts četros līmeņos:
13.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa
uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu
kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana;
logu mazgāšana vienu reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana vienu stundu garā pastaigā vienu
reizi nedēļā;
Raksta turpinājums 7. lpp
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Latvijas mēnesis. Šogad tas būs tāds
kā nekad, jo, kā mēs visi zinām, Latvijai
šogad paliek 100. Domāju, ka visi pasākumi un notikumi būs grandiozi.
Arī mūsu skola jau pilnā sparā izjūt šo
mēnesi, jo jau 1. novembri sagaidījām,
iestādot liepas pie mūsu skolas. Un tagad visas klases cītīgi gatavojas ierindas
skatei. 10. novembrī vairākas jaunsargu
komandas dosies uz Rīgas rogainingu,
kas kļuvusi jau kā tradīcija. 18. novembrī pāris jaunsargi soļos simtgades parādē, un domāju, ka šomēnes mūs gaidīs
arī daudzi citi notikumi - gan latviski,
piemēram, Mārtiņdienas ķekatas, gan
tīri ikdienišķi. Ja citreiz tas tiek piemirsts, tad šis noteikti ir tas laiks, kad
ikviens izjūt patriotismu un piederību
savai mazajai, bet stiprajai valstij. Iesaku visiem apmeklēt pasākumus, kas
notiks gan tepat Ērgļos, gan citur, jo šī
piederības sajūta ir jāizbauda.
Par Latviju un par vēl 100 lieliskiem
gadiem!
Viktorija

Īsziņas
23.11. - 5.-12. klases komandu klašu
konkurss “Es Latvijā”.
30.11. - Skolēnu mācību firmu prezentācija - tirdziņš.
3.12. - Adventes sveces iedegšana.
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Liepas Latvijas simtgadei
1. novembra pēcpusdiena Ērgļu vidusskolā tika aizvadīta svaigā gaisā. Skolēni pulcējās labiekārtotajā skolas
pagalmā, lai katra klase kopīgi varētu iestādīt savu klases
liepu. Šī pasākuma mērķis bija panākt skolēnu sadarbošanos kopīgā klases darbā.
Diena tika aizvadīta jautrā un darbīgā atmosfērā. Bija
redzama skolēnu sadarbība katrā klasē un prieks par paveikto. Šī pasākuma odziņa bija vēstules aprakšana nākotnes cilvēkam zem kociņu saknēm. Ērgļu vidusskolas
skolēni izteica arī savus vēlējumus Latvijai tās simtgadē.
Manuprāt, diena bija izdevusies un prieka pilna.
Pat drūmais skats debesīs un drēgnais laiks neatturēja
skolēnus no kopīga darba Latvijas labā. Arī man pašai kā
12. klases skolniecei bija liels gandarījums iestādīt kopīgu klases liepu skolas pagalmā, kā arī izteikt vēlējumu
savai dzimtenei - Latvijai.
Sintija Zābaka, 12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

9.klase pie savas aprūpējamās liepiņas.

Atlase 18. novembra parādei
3. novembrī es un astoņi citi jaunsargi - Kristiāna Savicka, Rihards
Vasels, Ilgvars Ratnieks, Alens Kārlis Kārkliņš, Jana Gulbe, Samanta
Bringule, Līva Tirzmale un Ilona Riekstiņa - devāmies uz atlasi 18.
novembra simtgades parādei. Lai gan es, Rihards un Alens nevarētu
tajā piedalīties pat, ja tiktu, mēs nolēmām izmantot šo izdevību.
Atlase notika Valmierā, Zemessardzes 22. kājnieku bataljonā. Mēs bijām vairāk nekā 100 cilvēku, no kuriem izvēlējās 33. 27 pamatsastāvā,
divi rezervisti un četri ārkārtas gadījuma rezervisti, kuri nebrauc līdzi,
bet ir gatavi braukt, ja viņiem zvana. No mūsu jaunsargu vienības tika

izvēlētas trīs meitenes - Kristiāna pamatsastāvā, Jana kā rezerviste un
Samanta gaidīs zvanu. Ieradāmies tur apmēram plkst.11.00 un līdz
plkst.15.00 soļojām. Pēc tam visi bijām noguruši un nevarējām sagaidīt, kad tiksim mājās.
Lai gan visi netikām, domāju, ka neviens mājās nebrauca kā zaudētājs. Mēs visi kaut ko guvām no šī brauciena.
Viktorija Vīgube,
12. klases skolniece

Mūs vieno Latvijas svētais vārds

Problēmraksts.
Zudušais garais
starpbrīdis

Skolā jau divus mēnešus nav stundu ilgais
pusdienu pārtraukums. Protams, dažām klasēm vēl ir šis starpbrīdis, taču lielākajai daļai
nav.
Tagad stundas beidzas stundu ātrāk nekā iepriekšējos gadus. Astotā stunda beidzas jau
plkst.15.00. Bet vai tas ir vienīgais pluss un
vai ir arī kādi mīnusi?
Agrāk garajā starpbrīdī varēja pagūt izdarīt
to, kas nav paspēts vai ko esam iekavējuši,
piemēram, uzrakstīt kādu kontroldarbu. Tagad mēs to nevaram.
Ilgāks gaidīšanas laiks līdz pulciņu sākšanās
brīdim. Stundas beidzas ātrāk. Ko darīt? Mazie skraida apkārt. Tie, kas dzīvo Ērgļos, iespējams, aiziet līdz mājām. Bet ko darīt tiem,
kuri nedzīvo Ērgļos? Sēdēt un spēlēt spēlītes
telefonā? (Dariet ko lietderīgu!)
Gandrīz katrs starpbrīdis ir tikai piecas minūtes, pirms gada starpbrīži bija 10 vai 15 minūtes gari. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka
tagad tie ir pārāk īsi, jo nevar paspēt padarīt
to, kas ir vajadzīgs. Vienīgais, ko var paveikt
piecu minūšu starpbrīdī - aiziet uz nākamo
kabinetu.
Taču, ja ātrāk beidzas stundas, tad atliek
vairāk brīvā laika ārpusklases un skolas nodarbībām.
Šiem starpbrīžu garumiem ir gan plusi, gan
mīnusi, taču jāsadzīvo ar to, kā ir.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. novembris

Salacgrīvas novada dome un Salacgrīvas novada bibliotēka jau 8.
reizi organizē Vidzemes patriotiskās dzejas konkursu - festivālu. Šogad tā tēma bija “Mūs vieno Latvijas svētais vārds” (Latvijas Jūras
spēku devīze).
Kultūras namā kopā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem bija aicināti un savas
balvas pasniedza viceadmirālis
Gaidis Andrejs Zeibots, kinorežisors Jānis Streičs, literāti:
Pāvils Johansons (Zviedrija),
Ronalds Briedis, Valdis Rūja,
Arnolds Auziņš, Viktors Kalniņš (Viks), Uldis Auseklis,
Eduards Aivars (Eipurs), Liega
Piešiņa, Māra Svīre, Lija Brīdaka, Anita Emse, Lija Blūma,
Inga Pizāne, Pēteris Draguns.
Bija prieks uzzināt, ka Ērgļu
vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Vīgube ir ieguvusi
3. vietu 10.-12. klašu grupā.
Bet vislielākais gandarījums
bija tas, ka Viktorijai piešķirta
festivāla patrona, latviskākā režisora Jāņa Streiča īpašā Tagadnes balva. Režisors viņai uzdāvināja tikko iznākušo Dairas
Āboliņas grāmatu “Jāņa Streiča maģiskais reālisms” ar ļoti
sirsnīgu veltījumu. Visi laureāti lasīja savus dzejoļus, bet
Streiča kungs lūdza Viktorijas
atļauju nodeklamēt viņas vietā.
Turklāt viņa saņēma arī “Latvijai 100” biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītājas Jolantas Borītes īpašo balvu. Visi
laureāti saņēma grāmatu, kurā
iespiesti viņu darbi, kā arī minēti to skolēnu vārdi, kuri tika finālā.
Tās bija Madara Salnīte, Lilita Saulīte, Alīna Muša, Agnija Trimpele,
Keita Una Daumane.
Savukārt Ērgļu novada bibliotēka bija viena no 28 Vidzemes “Gaismas pilīm”, kura piedalījās Salacgrīvas bibliotēkas “Latvijas Valsts

mežu” un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā ar devīzi “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!”.
Tikšanās laikā divas 6. klases
skolnieces - grūtas viktorīnas
jautājumu atbildētājas - Agnija
Trimpele un Evelīna Jansone izlozēja iespēju piedalīties Ziemassvētku brīvdienās projekta
noslēguma pasākumā Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Bet mūsu
novada bibliotekāre Kaiva Bukovska ir viena no divām Vidzemes bibliotēku vadītājām, kura
saņēma Eiroparlamenta deputātes
Ivetas Grigules-Pēterses ielūgumu Briseles apmeklējumam 16. 19. decembrī. Šādu ielūgumu saņēma arī visi laureātu skolotāji, tātad
arī Viktorijas latviešu valodas skolotāja Indra Rone.
Indra Rone, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kaivas Bukovskas foto

Bezmaksas
Saule, kura uzlec, iesākot dienu,
Kā mēs viņu nopelnījām?
To iespēju - sagaidīt zeltainu rītu
Un ugunīs sārtās raudzīties rietā.

Par lietu vai kāds ir maksājis?
Un tomēr tas līst un dziedē,
Sniedz dvēselei mieru un atveldzē sāpes.
Vai tiešām to pelnījām mēs?
Svaigs gaiss un rīta rasas lāses,
Ar basām kājām bradāt pa peļķēm.
Skriet pļavā un apgulties zālē,
Spēku sajust un brīvību.
It kā viss labais esot bez maksas,
Bet vai patiesi tā ir?
Par brīvību maksāt es nemaksāju,
Bet kāds to darīja dārgi.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
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Ekspedīcija cauri gadsimtiem

Raidījuma ierakstā, no kreisās Ērgļu vidusskolas skolnieces Madara Salnīte 12.kl.,
Ance Millere 10.kl., Emīlija Zommere 10.kl, raidījuma vadītājs Edgars Bērziņš,
Romualds Ražuks un Grobiņas komanda.

Kāda ir vēsture - biedējoša, garlaicīga, bet varbūt aizraujoša? Vēstures skolotājs Edgars
Bērziņš aicināja vecāko klašu audzēkņus par to pārliecināties klātienē, piedāvājot veikt arheoloģisko rekonstrukciju. Kopumā astoņās ekspedīcijās ceļosim laikā no 9. gadsimta līdz pat
1991. gada barikādēm. Ekspedīcijas sērijas no 30. oktobra katru otrdienu pulksten 19.30 ir
skatāmas kanālā LTV1 vai sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Ērgļu vidusskolas komanda būs
redzama pēdējā - 8. - sērijā.
Piedalīšanās raidījuma ekspedīcijas “Vēstures skolotājs” filmēšanā bija lielisks piedzīvojums,
ko atcerēšos mūžam. Jau agri no rīta devāmies ceļā uz Rīgu. Jo tuvāk galvaspilsētai bijām, jo
stresa līmenis tikai palielinājās. Bet beigās sapratām, ka nebija jau, par ko satraukties.
Producenti un raidījuma veidotāji bija sagatavojuši ļoti interesantus uzdevumus, kuros bija
jāpielieto gan zināšanas, gan fiziskais spēks. Tā bija laba savu spēku pārbaude. Man ir ļoti liels
prieks, ka izdevās satikt, parunāties un sadarboties ar kādreizējo Zemessardzes un Nacionālo
bruņoto spēku komandieri ģenerāli Raimondu Graubi, ar 90. gadu sākuma Latvijas Tautas
frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku. Šajā raidījumā piedalījāmies un Barikāžu laiku iepazinām, rekonstruējām to kopā ar komandu no Grobiņas. Mums ar pretinieku komandu bija
ļoti paveicies. Sirsnīgas sarunas un gardi smiekli bija dzirdami filmēšanas laikā.
Pirmajā uzdevumā mums bija jāaptaujā cilvēki un jāuzzina viņu viedoklis par Barikāžu laiku.
Bija tik patīkami dzirdēt viņu stāstus un uzmundrinošus vārdus, kas lika aizdomāties. Otrajā
uzdevumā veidojām barikādes - prettanku ezi, barikāžu sienu, iekūrām ugunskuru. Tā kā komandā bijām trīs meitenes - Madara, Ance un Emīlija - mēs pierādījām, ka meitenes var visu
- zāģēt baļķus, sist garas naglas, iekurt ugunskuru. Trešajā uzdevumā mums bija jāiepazīst
Barikāžu laika stratēģiskie objekti Rīgā. Viss izdevās, un par to mums liels prieks. Gan mūsu
komandai, gan pretinieku komandai bija jāvērtē vienai otra.
Beigās uzvarēja draudzība. Un tādam arī bija jābūt iznākumam. Šis, manuprāt, ir tas veids,
kādā būtu jāmācās vēsture. Saku lielu paldies raidījuma veidotājiem, operatoriem un visiem,
kas iesaistījās tā tapšanā. Viņi bija lieliski - atsaucīgi, radoši, pozitīvi, izpalīdzīgi!
Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Indras Rones foto

Jaunsargu aktivitātes
Ir iesācies novembris,
kurā
mums
priekšā vēl daudz pasākumu un sacensību.
Rudens brīvdienu
nedēļā trīs ļoti izturīgi
jaunieši - Jana Gulbe,
Līva Grēta Tirzmale
un Ilgvars Ratnieks
- devās uz 3. līmeņa
nometni
Smeceres
silā. Šie jaunsargi
brīvdienu vietā izvēlējās iegūt pieredzi un
pārbaudīt sevi. Jaunsargi mācījās un pilnveidoja lauku kauju
iemaņas, šaušanu ar
pneimatiku, maskēšanos, ieroču jaukšanu,
tūrisma elementus, ierindas mācību, kā arī pārbaudīja savas zināšanas testā un pilnveidoja pirmās palīdzības sniegšanas prasmes un orientēšanos. Jaunsargi tiešām pārbaudīja savus spēkus,
jo laiks mūs nelutināja - nācās piedzīvot gan vēju, gan lietu, un nakts rutīna, un gulēšana notika
apkurināmās teltīs ar visām dežūrām. Tas bija lielisks veids, kā socializēties, mācīties komandas
darbu un rūpēties citam par citu. Paldies, jaunsargi, ka brīvdienās bijāt gatavi izaicinājumam. Tas
arī palīdzēja viņiem pilnveidot sevi kā personībām.
Novembra sākumā notika atlase Valmierā parādei 18. novembrī. Jāteic, ka atlase bija grūta un
konkurence liela. Uz vienu vietu bija trīs cilvēki. Apsveicu Kristiānu Savicku un Janu Gulbi par
izcīnīto iespēju soļot parādē. Noteikti visi brauksim atbalstīt savējos un vērot parādi.
Mums šis laiks ir ļoti saspringts. Taču mēs esam stipri, un ne pirmo reizi Ērgļu jaunieši pierāda
sevi no labākās puses, kā arī veidojam spēcīgu konkurenci citām jaunsargu vienībām.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Foto no personīgā arhīva

Makulatūras vākšanas 1. kārta

Ērgļu vidusskolā 20.11.2018.-23.11.2018.
Makulatūru pieņems: Rīgas ielā 10, Ērgļos, 8:00-10:00 un 13:00-16:00.
Konkursa 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). Turpmāk – “makulatūra”.
Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.
Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru makulatūru.
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Orientieristu sezonas noslēgums
13. oktobrī saulainā rudens atvasaras dienā notika Madonas atklātais čempionāts vidējā distancē orientēšanās sportā. Sacensības notika jaunā kartē, dalībniekiem iepriekš neiepazītā apvidū. Čempionāta apvidus labi skrienams, tāpēc rezultāti ļoti blīvi. Sacensībās piedalījās 138
dalībnieki no dažādiem novadiem. Ērgļus pārstāvēja 11 orientieristi dažādās vecuma grupās,
uz goda pjedestāla kāpa deviņi no viņiem.
1. vietu un zelta medaļu izcīnīja Elīza Madsena S14 grupā.
2. vietu un sudraba medaļas izcīnīja Una Sipčenko S8 grupā, Līna Madsena S10 grupā,
Kalvis Kaļva VE grupā, Baiba Kaļva S45 grupā, Evgenija Rudzīte S55 grupā un Andris
Rudzītis V65 grupā.
3. vieta un bronzas medaļa Paulai Konovalovai S10 grupā un Sendijam Vīgubam V10
grupā.
Mazliet veiksmes pietrūka Jorenam Vezetiu, kurš ierindojās 4. vietā.
Pēc sacensībām notika „Madonas kausu - 2018” kopvērtējuma labāko un izturīgāko orientieristu sumināšana. No aprīļa līdz oktobrim katrā otrdienas pēcpusdienā prāvs pulciņš ērglēniešu
devās uz dažādām Madonas reģiona vietām, lai sacenstos un pārbaudītu savas spējas meža
trasēs. Pavisam notika 21 kārta, kurās dažādās vecuma grupās Ērgļus pārstāvēja 30 dalībnieki.
Rezultāts iepriecinošs, jo mājās atvedām 14 kausus.
1. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja Aldis Olte VB grupā, Baiba Kaļva S45 grupā,
Eugenija Rudzīte S55 grupā un Dzintars Svilpis V45 grupā.
2. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja Una Sipčenko S8 grupā, Līna Madsena S10 grupā, Elīza Madsena S15 grupā un Ilvija Madsena SE grupā.
3. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja Sendijs Vīgubs V10 grupā, Paula Konovalova
S10 grupā, Rūdolfs Venškevics V12 grupā, Baiba Kaļva S35 grupā, Arvis Zeibots VE grupā
un Andris Rudzītis V55 grupā.
20. oktobrī
Krustpils novada
Kaķīšu purva apkārtnē norisinājās 5. Jēkabpils
atklātais
čempionāts
orientēšanās
sportā
vidējā distancē,
kurā startēja pieci sportisti no Ērgļiem un ieguva
trīs 2. vietas:
Ilvija Madsena
S40 grupā, Baiba
Kaļva S50 grupā,
Andris Rudzītis
V60 grupā.
Ar labiem rezultātiem esam startējuši arī Latvijas mēroga sacensībās. Jāatzīmē, ka prāvs pulciņš ērglēniešu - Andris Rudzītis,
Kalvis Kaļva, Ilvija Madsena, Elīza Madsena un Baiba Kaļva - piedalījās Pasaules orientēšanās čempionāta organizēšanā, kurš no 3. līdz 12. augustam notika Rīgā un Siguldas apkārtnē.
Paldies Ērgļu novada domei par atbalstu, nodrošinot transportu uz sacensībām, un Aldim
Oltem par atsaucību, veltot savu laiku, vadot busiņu.
Sezona noslēgusies, sāksim gatavoties jaunajai. Paldies par labajiem startiem un izturību
nākamajā sezonā!
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Agra Veckalniņa foto

Pūtēju ansambļa viesošanās Vācijā
No 2. līdz 5.
novembrim
es
kopā ar pārējiem
pūtēju ansambļa
dalībniekiem viesojos Ērgļu sadraudzības pagastā Ķelnē-Reizīkē.
Mūs jau otro reizi
bija uzaicinājusi
ciemos šī pagasta pašvaldība, lai
mēs uzstātos dažādos pasākumos.
2. novembrī
kopā ar Pēteri
Leibomu un viņa
izveidoto
ansambli devāmies
ceļā. No lidostas
“Rīga” izlidojām uz Hamburgu. Tur mūs sagaidīja Ķelnes-Reizīkes pārstāvji, lai aizvestu mūs
uz galamērķi. Mūs izmitināja vairākās viesģimenēs. Mani uzņēma jau pazīstama ģimene, kurā
biju ciemojusies 2015. gadā.
Nākamajā dienā galvenais pasākums bija uzstāšanās veco ļaužu pansionātā. Mūsu kolektīvu
uzņēma ļoti atsaucīgi. Visi bija apmierināti ar mūsu sniegumu. Dienas turpinājumā bija uzstāšanās kafejnīcā “Uhlenhoff”. Tur bija ieradušies visdažādākie interesenti. Paralēli notika
mielošanās. Atmosfēra bija ļoti jauka un brīva.
Trešajā ciemošanās dienā mums bija paredzēta uzstāšanās Ziemas lukturu iedegšanas svētkos
(“Winter Lights”). Spēlējām visas dienas garumā ar nelielām pauzēm. Svētki bija diezgan labi
apmeklēti. Tajos piedalījās arī dažādi tirgotāji, kas pārdeva rotas un ar Ziemassvētkiem saistītas dažādas lietiņas. Neiztrūkstošas, protams, bija arī dažādas uzkodas, ēdieni un dzērieni.
Gaisā virmoja brīnišķīga atmosfēra. Radās secinājums, ka vācieši ir ļoti atvērti, labsirdīgi un
smaidīgi. Šī tauta patiesi māk svinēt svētkus. Dienas noslēgumu pavadījām Ērgļu novada pašvaldības un Ķelnes-Reizīkes sadarbības vadītāja Harma Minstera mājās. Mēs esam pateicīgi
par laipno un viesmīlīgo uzņemšanu.
Pēdējā dienā devāmies ekskursijā pa Hamburgu. Vakarpusē mums sākās ceļš mājup. Esam ļoti
apmierināti ar braucienu un par Ķelnē -Reizīkē pavadīto laiku. Ceram, ka šis brauciens kaut
nedaudz, bet sekmēs abu tautu - vācu un latviešu - draudzību, kā arī stiprinās mūsu un vācu
pašvaldības sadarbību. Paldies mūsu diriģentam P. Leibomam par lielo darbu, izveidojot koncertprogrammu, un K. Kaļvam par atbildīgo darbošanos brauciena organizēšanā un, protams,
Ķelnes-Reizīkes draugiem par ielūgumu!
Dace Kārkliņa, 12. klases skolniece
Ulriha Šleja foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. novembris

Mācību ekskursijās iepazīstam Latviju

Dzidras Riekstiņas foto
Ekskursijas dalībnieki Likteņdārzā.
Ekskursija vai pārgājiens ir jaukākie skolas laika notikumi, kuri saglabājas atmiņā daudzus gadus. Šoruden Sausnējas skolas bērniem bija iespēja piedalīties
divās interesantās ekskursijās.
Baudot silto un krāsām bagāto rudeni, 11. oktobrī Sausnējas skolēni un bērnudārza audzēkņi devās mācību ekskursijā. Apmeklējām Latvijā zināmu, skaistu
vietu Kokneses novadā - Likteņdārzu, kas tiek veidots mūsu senču piemiņai.
Kokneses pilsdrupās sajutām gadsimtu elpu un vērojām mūsu likteņupes Daugavas mierīgo plūdumu.
Priecājoties par zelta rudeni un skaisto apkārtni, turpinājām ceļu uz Skrīveriem. Mūsu mērķis bija iepazīties ar „Skrīveru saldumu” darbību. Noskatījāmies filmiņu un noklausījāmies gides stāstījumu par uzņēmuma vēsturi. Visiem
patika konfekšu tīšana, kas nav pārāk vienkāršs darbiņš un prasa zināmu piepūli, taču tikām ar to galā un mājās pārvedām kādu saldumiņu. Pagalmā ar lielu
aizrautību pildījām visdažādākos uzdevumus, piedalījāmies atrakcijās, kustību
rotaļās. Bija ļoti interesanti!
Atceļā pieturējām Liepkalnos, kur vienmēr jūtama svaigas maizes smarža.
Apskatījām slaveno vikingu laivu „Lāčplēsis”, varējām izmantot šūpoles, vienkārši pastaigāties gar Daugavas krastu. Visbeidzot devāmies uz Gostiņiem, lai
aplūkotu neparastu veidojumu ar senu vēsturi - zviedru skanstu. Ekskursija
tradicionāli noslēdzās ar lielveikala apmeklējumu Pļaviņās, kas arī nav mazsvarīgi.
Šoreiz ekskursantiem nebija jāmēro tāls ceļš, jo šīs vietas atrodas samērā netālu no Sausnējas - kaimiņu novados. Paldies pašvaldībai par ceļa izdevumiem
piešķirto finansējumu!

Zintas Saulītes foto
Sausnējas skolēni un skolotāji R. Blaumaņa muzejā „Brakos”.
* * *
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un
jauniešiem, kuras ietvaros ikvienam ir nodrošināta iespēja izzināt un klātienē
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Skolēni iepazīst dažādos laikos
Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2. novembrī devāmies ekskursijā
uz „Brakiem”, Rūdolfa Blaumaņa muzeju. „Braku” pagalmā mūs sagaidīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte, Sausnējas skolas 1988. gada absolvente. No muzeja
vadītājas stāstījuma uzzinājām par muzeja izveidošanos, veiktajiem remontdarbiem, pagalmu un apkārtni. Apskatot senlaicīgās muzeja ēkas, priecājāmies
par neparastajiem niedru jumtiem.
„Braku” mājās noklausījāmies Zintas Saulītes stāstījumu par rakstnieka bērnību, skolas gadiem, literāro darbību. Zinta piedāvāja bērniem izspēlēt pasakas
par velniņiem fragmentus, uzņemoties dažādu personāžu atveidošanu. Atsaucība bija pārsteidzoši liela, jo visiem patīk delverīgie, izdomas bagātie un nemiera pilnie galvenie pasakas ”Velniņi” varoņi. Pēc aktīvās darbošanās sekoja
launags - “Braku” mājas pankūkas ar ievārījumu un zāļu tēja. Launags visiem
ļoti garšoja. Paldies!
Pēc atgriešanās no „Brakiem” secinājām, ka ekskursija bija kā veiksmīgi
plānota mācību stunda, kurā apvienota literatūra un drāma, kas ir tik mūsdienīgi. Paldies muzeja vadītājai Zintai Saulītei par interesanto mācību stundu un
bērniem sagādāto prieku - tikšanos ar Blaumaņa daiļradi!
Paldies Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatorei Leldei Strazdiņai par
ieteikumu iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēt „Braku” muzeju! Paldies “Mēness” aptiekai par dāvanām - atstarotājiem, pildspalvām un
dzelteno lietussargu!
Ar prieku un lepnumu svinēsim Latvijas valsts simtgades svētkus, gaidīsim
ziemas saulgriežus un pavasari, lai dotos atkal jaunā mācību ekskursijā.
Materiālu sagatavoja Sausnējas skolas skolotāja Elita Leiboma
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. novembris

Ērglēnietis pārstāv Latviju internacionālās
orientēšanās sacensībās
Jau trešo gadu pēc kārtas ērglēnietis Kalvis Kaļva Latvijas
jauniešu un junioru orientēšanās
izlases sastāvā piedalījās starptautiskās orientēšanās sacensībās “Baltijas junioru kauss”.
Šogad tās no 20.10 līdz 21.10.
norisinājās Lietuvā, Šauļu apkārtnē. Šajās sacensībās ik gadu
piedalās septiņas orientieristu komandas no sešām valstīm
- Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Zviedrijas un Polijas -,
kuras pulcē savus perspektīvākos
jaunos talantus šajā sporta veidā
un arī dod iespēju pierādīt sevi
tiem sportistiem, kuriem pārstāvēt nacionālo izlasi
līdz šim nebija izdevies.
Latvijas komanda arī šogad uz Lietuvu devās 30
sportistu sastāvā, lai cīnītos par augstākā kaluma
godalgām visās meiteņu un puišu vecuma grupās un
komandu ieskaitē. Šī gada sezona man sākās vēlāk
negaidītu veselības problēmu dēļ. Taču vasaras sākumā, kad atsāku intensīvus treniņus pēc trīs mēnešu pauzes, biju apņēmības pilns pierādīt sevi vasaras noslēguma Latvijas kausa posmu orientēšanās
sacensībās, lai tiktu iekļauts starp tiem sportistiem,
kas oktobra otrajā pusē dotos uz Baltijas junioru
kausu, kas ir kā galvenās sacensības orientieristiem
rudens periodā.
Apvidus šoreiz bija ļoti pateicīgs gan man, gan pārējiem Latvijas sportistiem, jo tas līdzinājās tipiskam Vidzemes apvidum ar izteiktām reljefa formām
- pārsvarā skuju koku mežs, dažāda veida izcirtumi,
jaunaudzes un regulārs stigu un ceļu tīkls.
Pirmā sacensību programmā bija jāveic garā distance - 9,9 km pa gaisa līniju. Distances pirmo pusi
aizvadīju diezgan stabili, nepieļaujot lielas kļūdas
un uzrādot gana konkurētspējīgu ātrumu. Taču distances otrajā pusē biju neuzmanīgāks, tāpēc pieļāvu
kļūdas. Līdz ar liekiem metriem distancē arī strauji
zuda spēki un ātrais solis. Rezultātā pieticīgā 20.
vieta starp 27 sportistiem.

Otrās sacensību dienas programmā bija komandu
jauktā stafete - katrā komandā pa vienam sportistam
no visu vecumu meiteņu un puišu grupām, kopā seši
sportisti. Šoreiz 6,7 km garā distance padevās gana
labi, taču atkal tās otrajā pusē pēc skatītāju etapa
pieļāvu kļūdas. Tomēr rezultātā 14. vieta savā etapā
starp 31 sportistu un komandai kāpums par divām
vietām augšup uz 22. vietu finišā.
Šīs bija manas pēdējās starptautiskās sacensības
jauniešu un junioru orientēšanās izlases sastāvā. Tagad jāizvirza jauni mērķi, jo ticu, ka es spēju uzkāpt
vēl augstākās virsotnēs.
Saku lielu paldies savai ģimenei, kura mani ir atbalstījusi visur un vienmēr, lai es būtu tāds, kāds es
esmu tagad. Īpašs paldies Tev, mammu, par rūpēm
un interesi, kuru man iepotēji, lai iemīlētu šo sporta
veidu! Paldies trenerim Gunāram Ikauniekam par
padomu treniņplāna izveidošanā, orientēšanās klubam “Arona” par finansiālo atbalstu visas sezonas
garumā un kluba biedriem par draudzīgo atmosfēru
treniņos un sacensībās. Liels paldies arī Ērgļu novada domei par finansiālo atbalstu, lai es varētu doties
uz šīm man tik nozīmīgām sacensībām un pierādītu
sev, uz ko esmu spējīgs.
Kalvis Kaļva
Foto no personīgā arhīva

Profesiju Popiela
2018. gada 19. oktobrī
Ērgļu vidusskolas aktu
zālē norisinājās profesiju
Popiela.
Šajā pasākumā varēja
redzēt daudz un dažādu
profesiju (aktieri, piloti,
policisti u.c.), taču tikai
dažu attēlojums iekaroja
žūrijas sirdis, tā tiekot
pie kādas no pirmajām
vietām.
Profesiju Popielā veiksmīgi startēja 7. klase,
radot un rādot priekšstatu par nākamo prezidentu - “Ērgļu vidusskola ir
prezidentu skola!”. Viņi ieguva 1. vietu.
2. vietu izcīnīja 6. klase, attēlojot skolotāja profesiju. Bija arī eksperiments!
3. vietu ieguva paši jaunākie dalībnieki - 5. klase. Viņi attēloja ugunsdzēsēju profesiju, viņiem izdevās.
Paldies visiem, kas piedalījās, un uz tikšanos jau nākamajā pasākumā! Aicināti ir pilnīgi visi. Sīkāka informācija jau nodota audzinātājiem. Interesējieties! Domājiet! Dariet!
Ausmas Ozolas, 12. klases skolnieces, teksts un foto

Pārgājiens uz Akmeņupīti
17. oktobrī 10. un 12. klases skolēni audzinātāju D. Dundures un A. Oltes pavadībā devās pārgājienā uz visiem jau labi zināmo Akmeņ-upīti,
lai izbaudītu vienu no pēdējām saulainajām rudens dienām svaigā gaisā pie Dabas krūts.
Pārgājienā mēs labi pavadījām laiku. Cepām
desiņas ugunskurā, vērojām Dabu, arī pamanījām govis, un kopumā vienkārši baudījām
brīvo laiku. Vairāki skolēni pie akmens krāvumiem upītes gultnē ir bijuši agrā pavasarī, kad
pār tiem gāžas palu laika ūdenskritumi. Toties
tagad varējām pamatīgāk izpētīt šo Dabas brīnumu.
Šī atelpa no ikdienas rūpēm un pienākumiem
bija tieši tas, kas vajadzīgs. Vajadzētu rīkot
pārgājienus biežāk un ar garākiem maršrutiem,
jo tas ir labs treniņš. Liels paldies par ierosinājumu doties pārgājienā skolotājai D. Dundurei!
Kristaps Kartenbeks,
12. klases skolnieks
Madaras Salnītes,
12. klases skolnieces, foto
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Arī šogad vairāki Ērgļu vidusskolas skolēni piedalījās R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā. Kā viņiem būs veicies, uzzināsim decembrī.
Bet šajā numurā ielūkojamies 10. klases skolnieces Ances Milleres darba
lappusēs.

“Mans zelts ir mana tauta,
mans gods ir viņas gods”

(R. Blaumanis „Tālavas taurētājs”)
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Ērgļi ir manas mājas
Ērgļu vidusskolas 10. klases skolēni, gatavojoties Latvijas dzimšanas dienas pasākumam, pārdomāja, ko viņiem
nozīmē Ērgļi, ko nozīmē Latvija. Bet divas 4. klases skolnieces iesūtījušas savus dzejoļus par Latviju.

Ērgļi 10. klases skolēnu acīs

Ērgļi ir manas
mājas, mans patvērums. Es ar
lepnumu varu teikt
to, ka es dzīvoju
Ērgļos! Skaistie,
kuplie meži, dzidrā upe Ogre, kas
met līkumus uz
šīs zemes, bet pats
svarīgākais,
kas
Ērgļus izceļ, esam
mēs visi kopā.
Katrs no mums
veido Ērgļus kopumā!
Ērgļi ir stipri, jo
šeit dzīvo stipri
cilvēki, un to novērtē ne tikai šeit,
Ērgļos, bet arī visā
Latvijā. Cauri gadsimtiem Ērgļi ir viens no Vidzemes
kultūras centriem, jo šeit ir dzīvojuši daudzi mākslinieki, piemēram, Rūdolfs Blaumanis, brāļi Jurjāni, Zinaīda
Lazda, kā arī daudzi izcili dejotāji, audēji un aktieri. Ērgļi ir un paliks visu mūsu atmiņā.
Emīlija Zommere
Ērgļi ir Latvijas skaistākais ciemats. Ērgļi - vieta, kur
izplest savus spārnus.
Vecās ēkas, lielie koki un izdilušās ietves - tas ir apliecinājums tam, ka Ērgļos dzīvo darbīgi un čakli cilvēki.
Daudzi latvieši, atbraucot uz Ērgļiem, sajūt un izbauda
tādas īpašas vietas kā „Braki”, vecās pilsdrupas, arī pakalni, ezeri un purvi, kas ieskauj Ērgļus. Tas viņiem liek
atgriezties šeit atkal un atkal.
Atbraucot uz Ērgļiem, ir sajūta, ka esi atgriezies mājās.
Ieva Radzvilaviča
Šeit, Ērgļos, esmu jau kopš mazotnes. Šī ir mana dzīvesvieta jau 16 gadus. Ērgļi nav lieli, salīdzinot ar citām
Latvijas pilsētām, bet toties tuvākie un mīļākie manai
sirdij.
Ērgļi mainās un aug ar katru dienu. Šeit cits citu pazīst.
Nav tādas vietas, kur ērglēnietis nav pabijis. Ir izstaigāti
lauki, vecās mežu takas, kā arī tūrisma apskates objekti.
Vienmēr braucam ekskursijās uz citām pilsētām, taču
nepaskatāmies apkārt, ka tieši Ērgļi ir ekskursijas vērts
ciemats!
Guna Kalniņa

Latvija
10. klases
skolēnu acīs

Latvija - mana
tēvzeme. Tu esi stipra, drosmīga, Tu būsi
mūžīga.
Ir pagājuši teju simts
gadi, kopš Tu esi dibināta un kļuvusi citu
acīs par brīvu un neatkarīgu valsti. Tomēr 100 gadi - tas ir
tikai skaitlis. Tu esi
sākusies daudz senāk
- ar pirmo latvieti,
kas spēris soli šajā
zemē un atzinis to par
labu esam. Un Tavas
pastāvēšanas beigas
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būs tikai pēc tam, kad pūcei uzziedēs aste, kad sasals
pazeme, kad pats laiks un telpa sairs un izzudīs. Tevi
mūžīgu padarījuši cilvēki, kas Tevi mīl un ir gatavi Tev
atdot pašu dārgāko - savu dzīvību.
Latvija, nežēlo pagātni un nebaidies nākotnes, jo ir,
bija un vienmēr būs latvieši, kas tevi sargās un aizstāvēs.
Ieva Radzvilaviča
Latvija - mana dzimtene, vieta, kurai vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī. Lai kur mūs dzīve katru aizved,
dzimtene mums katram viena un īpaša. Latvija ir zeme
Baltijas jūras krastā, kuru Dievs ir novēlējis tikai mums
- latviešu tautai.
Zeme, kurā ir skaistākie gadalaiki, zilākā jūra, tīrākais
gaiss, zaļākie meži un strādīgākā tauta. Mūsu tautas lielākā vērtība jau no seniem laikiem ir tikums.
Mums ir arī tradīcijas: Dziesmu un deju svētki, pašcepta rudzu maize un stiprās latviešu ģimenes.
Mums sava zeme ir jāsargā, jākopj un jāmīl, jo tā ir
mūsu.
Ance Millere
Latvija - tā
katram ir citāda. Manuprāt,
ikkatra latvieša acīs tai būtu
jābūt
sapņu
zemei. Tā ir
mana
sapņu
zeme. Latvija
ir apdāvināta ar
brīnišķām ainavām, ar četriem
skaistiem
gadalaikiem, kuri
izgrezno mūsu
zemi.
Es mīlu Latviju! Es to turu
tuvu pie savas sirds. Un, lai arī cik valstis es vēlētos
apceļot, es vienmēr atgrieztos šeit, jo Latvija ir mana
dzimtene. Lai arī kā es justos, esmu šeit piederīga, te
ir mana ģimene, manas saknes. Visa Latvija ir kā liels
koks, un, lai arī es esmu tikai maza lapa, es esmu piederīga un savienota ar to. Daudzas lapas nokrīt - daudz
latviešu pamet savu zemi. Bet, kad redzam uz zemes
lapu, zinām, kuram kokam tā pieder, tāpat kā aizbraucēji sirdī vienmēr zina, ka ir latvieši.
Marta Štila

Latvija
Latvija ir mana zeme dzimtā,
Latvijai dzimšanas diena simtā.
Es savu tēvu zemi mīlu,
Es tās valodu kopju un tīru.
Par savu tautu esmu lepna.
Tai jūra nekad nav sekla.
Kad jūrā dodamies, tās viļņi mūs atpakaļ nesīs.
Šo zemi neviens vairs nepametīs.
Līna Madsena, 4. klases skolniece
Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu - labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu - Astoņpadsmit.
Guste Strazdiņa, 4. klases skolniece

Vārdi “Mans zelts ir mana tauta, mans
gods ir viņas gods”, ko rakstnieks R.
Blaumanis teicis pirms gadsimta, spēj
mūs iedvesmot daudzās paaudzēs. Tie
liek aizdomāties par vērtībām, kas
piemīt mūsu tautai. Prieks, ka šīs nozīmīgās dzejas rindas, kurās viens no
tēliem ir tauta, mūsdienās tiek bieži
lietotas.
Šobrīd, Latvijas simtgades gadā, mēs
tik daudz runājam par savu valsti, tautu, kultūru un latvietību. (..) Mēs esam
maza tauta, kuru kopā spēj pulcēt nezināms spēks. Viena no šādām lietām
ir Dziesmu un deju svētki. Arī man
šogad bija iespēja būt vienai no šiem
daudzajiem tūkstošiem dalībnieku
šajos 16. deju svētkos. Sajūtas ir vārdiem neaprakstāmas, izdejojot latviešu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus:
no valsts dibināšanas, no neatkarības atgūšanas līdz Latvijas simtgadei.
Dziesmu un deju svētki latviešiem ir tik
nozīmīgi, tāpat kā R. Blaumaņa vārdi,
kas spēj vienot mūsu tautu kopīgā dziesmā un dejā. Spēj atvest kaut uz brīdi mājās mūsu tautiešus no citām zemēm. Arī
man bija iespēja dejot noslēguma deju,
kur blakus dejoja dažādu ārzemju latviešu deju kolektīvi. Bija tik interesanti
brīvajos brīžos pārrunāt viņu sajūtas un
emocijas, esot savu vecāku, vecvecāku
dzimtenē, un dejot kopā ar vairākiem tūkstošiem tautiešu. Brīžos, kad es uzvelku
tautastērpu, man aizmirstas grūti mēģinājumi un noberztās kājas. Tad manā sirdī
iemirdzas tautas mīlestība un man ir gods
iepriecināt skatītājus ar to, ko es protu.
Mēs, latvieši, esam darba tauta, kam
vienmēr ir bijusi mīļa sava zeme. Lai
mūsdienās savu zemi apkoptu un dzīvotu laukos, ir jābūt stipram, apveltītam ar
darba tikumu un latvietim raksturīgo sīkstumu, lai brīžam ES prasības neizdzēstu latviešus no savas zemes. (..) Kalnainā Vidzemes pakājē, netālu
no Gaiziņa, ir arī R. Blaumaņa dzimtās mājas “Braki” - tipiska latviešu
lauku sēta, kurā savulaik rakstnieks R. Blaumanis smēlies iedvesmu saviem literārajiem tēliem, kuri ir tik dvēseliski tuvi arī manai paaudzei.
Šķiet, vecais pagalma ozols dalās ar mani atmiņās, kā zaru paēnā rakstnieks netraucētā mierā un klusumā sarunājās ar saviem literārajiem varoņiem. (..) Tad es iedomājos, ar kādām izjūtām ceļu uz savām dzimtajām
mājām mēroja rakstnieks R. Blaumanis. Viņam šīs sajūtas bija noteikti vēl
spilgtākas un emocionālākas, jo rakstnieks ceļoja arī ārpus Latvijas.
Nav šaubu, ka šī vietas - “Braku” ozols,
milzīgais akmens, klusais avotiņš, zilās
debesis un noslēpumainā grava - bija tie,
kas rakstniekam vienmēr lika atgriezties
savās dzimtajās mājās “Brakos”. Ja senais ozols spētu runāt, šķiet, tas varētu mums atklāt tik daudz nezināmā un
noslēpumainā, ko rakstnieks ir uzticējis
viņam. (..) Necīnoties par savas tautas
labklājību, pārdodot to ārzemniekiem,
aizejot uz citām zemēm, atdodot savas
tautas garu, mēs kļūsim par kalpiem
savā zemē. Vienmēr ir bijuši grūtāki un
vieglāki laiki, bet mūsu tauta ir pastāvējusi, atguvusi un kopusi savu zemi. (..)
Mūsu tautas gods ir gadskārtu tradīcijas,
kas dod mūsu tautai spēku. Spēja ne tikai smagi strādāt, apkopjot savu zemi,
bet arī atrast laiku svētku svinēšanai,
saklāt bagātīgu svētku galdu, uzvilkt goda drēbes un atzīmēt kādu no gadskārtu svētkiem. Svētdienās atrast laiku, lai dotos kopā ar ģimeni uz baznīcu. Ne velti katrā pagastā latviešiem vienmēr ir bijusi baznīca, kur kopā
ar ģimeni izbrīvēt svētdienu, lai dotos uzkrāt spēkus jaunai darba nedēļai.
Pārdomājot vārdus “gods”, manī raisās domas: manas tautas gods, mans
gods. Man tas saistās ar man atveltīto pienākumu pildīšanu. Man gods ir
cienīt vecākus, skolotājus un pieaugušos, valstiskos simbolus, cita darbu
un zemi, kurā es dzīvoju. Ja mūsu valstī mēs visi būtu godīgi, mums nebūtu nepieciešami policisti, izmeklētāji, advokāti, juristi utt. Bet tas nekad
nav iespējams, jo vienmēr būs kāds negodīgais, kuram par visu svarīgāka
***
būs paša labklājība. Gods ir cilvēka morālā vērtība, ko, manuprāt, galvenokārt ieliek ģimenē. Vecāki ir tie, kas sava bērna apziņā spēj ielikt pirmos
stūrakmeņus, lai viņu bērns būtu godīgs valsts pilsonis. Skola pēc tam spēj
tikai šīs vērtības nostiprināt un pilnveidot. (..)
Uzskatu, ka, augot stiprā, strādīgā, laimīgā ģimenē, mēs spēsim būt stipras tautas pilsoņi. Jo mēs esam darba, cīnītāju, dejotāju un dziedātāju tauta,
kurai ir ļoti spēcīgas tradīcijas. Mēs esam tauta ar stiprām ģimenēm, kas
mēģina celt savas zemes labklājību, lai mūsu bērni varētu dzīvot savā zemē
un lepotos ar to, ka esam latviešu tauta. Pārvarot grūtības, mūsu tautai
spēku dod sava izaudzētā rudzu maize, pašu austs tautastērps un kopīgi
nodejota deja vai izdziedāta dziesma.
Ance Millere, 10. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Turpinājums.
13.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas
nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu
iznešana; logu mazgāšana vienu reizi gadā; aprūpējamā
pavadīšana vienu stundu garā pastaigā vienu reizi nedēļā;
pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība vannošanā;
13.3. III līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas
nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu
iznešana; logu mazgāšana vienu reizi gadā; aprūpējamā
pavadīšana vienu stundu garā pastaigā vienu reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; izņemot personas,
kuras saņem asistenta pakalpojumu, palīdzība vannošanā;
palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana; palīdzība ēdiena gatavošanā;
trauku mazgāšana;
13.4. IV līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas
nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu
iznešana; logu mazgāšana vienu reizi gadā; aprūpējamā
pavadīšana vienu stundu garā pastaigā vienu reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; izņemot personas,
kuras saņem asistenta pakalpojumu, palīdzība vannošanā;
palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana; aprūpējamā personīgās higiēnas
nodrošināšana.
14. Šo noteikumu 13. punktā noteiktā aprūpe personai tiek
sniegta tikai darba dienās darba laikā:
14.1. I līmenī - ne vairāk kā četras stundas nedēļā, klienta
līdzmaksājums 10,00 eiro mēnesī;
14.2. II līmenī - ne vairāk kā sešas stundas nedēļā, klienta
līdzmaksājums 15,00 eiro mēnesī;
14.3. III līmenī - ne vairāk kā astoņas stundas nedēļā,
klienta līdzmaksājums 20,00 eiro mēnesī;
14.4. IV līmenī - ne vairāk kā 12 stundas nedēļā, un ne ilgāk
kā trīs mēnešus, klienta līdzmaksājums 25,00 eiro mēnesī.
15. Aprūpe var tikt finansēta:
15.1. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku līdzekļiem;
15.2. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā trūcīgai personai;
15.3. no pašvaldības līdzekļiem, bet ar personas līdzmaksājumu, kurš noteikts ar sociālā dienesta lēmumu;
15.4. personai vai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu,
kuras/-u ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un kurai/-ām nav likumīgo apgādnieku;
15.5. vienatnē dzīvojošai personai vai personai, kura dzīvo ģimenē, kurā nav darbspējīgu personu, un to ienākumi
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēru un tās/to likumīgo
apgādnieku ienākumi nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru pirmajai personai un
vienu valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru katram nākamajam ģimenes loceklim.
16. Aprūpi ar pilnu Klienta vai tā apgādnieka finansējumu
piešķir, ja:
16.1. dienestā ir saņemts iesniegums par maksas aprūpes
mājās pakalpojuma piešķiršanu.
17. Ja Klients gada laikā vairāk nekā divas reizes pieprasījis mainīt aprūpētāju vai arī vairāk nekā divi Dienesta aprūpētāji ir atteikušies sniegt Aprūpi Klientam, Aprūpe šīm
personām tiek atteikta.
18. Aprūpi var nepiešķirt personai, kurai nepieciešama nepārtraukta uzraudzība ilgāk par 2,5 stundām dienā un ilgāk
par 12 stundām nedēļā.
VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā
pilngadīgām personām
19. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā
personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto
pakalpojumu apjomu.
20. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums institūcijā tiek apmaksāts atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, izņemot gadījumus, kad pakalpojums tiek apmaksāts no Pašvaldības budžeta.
VII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā bērniem
21. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu
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aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem,
par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa.
VIII. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām
personām
22. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts
sociālo aprūpi uz laiku līdz trīs mēnešiem pilngadīgām personām:
22.1. pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz
pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
IX. Sociālais darbs Dienestā
23. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt,
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
24. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,
Dienests ir tiesīgs apsekot personu tās dzīves vietā. Personas apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Dienesta sociālā
darba speciālistam vienojoties par apsekošanas. Dienestam
ir tiesības apsekošanu veikt, iepriekš nebrīdinot personu.
25. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var
būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai.
X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo
aktu) var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldības domē Rīgas
iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
27. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā
noteiktajā kārtībā.
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Par mājas aprūpes
pakalpojumu Ērgļu novadā
Ērgļu novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par
pakalpojumiem, kādus sniedz Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests. Starp tiem ir arī mājas aprūpes pakalpojums.
Līdz šim mājas aprūpe tika organizēta savādāk. Cilvēks, kuram nepieciešama palīdzība, griezās ar iesniegumu dienestā.
Dienests pieņēma lēmumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu,
lai cilvēks varētu maksāt tam, kas viņam palīdz (kaimiņam, paziņai).
Iet laiks, aug prasības pakalpojuma sniedzējiem. Ir nepieciešams, lai cilvēks saņemtu laikam atbilstošu aprūpi. Ērgļu
novada pašvaldības sociālais dienests izstrādāja saistošos noteikumus, kas regulē mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanas
kārtību. Ir paredzēts slēgt līgumu ar “Samariešiem”, kas arī
sniegs mājas aprūpes pakalpojumus Ērgļu novada iedzīvotājiem, kam tie nepieciešami.
Īsumā pastāstīšu par noteikumos iekļautajiem nosacījumiem.
Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir personai, kas ir deklarēta
Ērgļu novadā.
Kā notiek mājas aprūpes pakalpojuma piešķiršana?
1. Persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kur norāda
problēmu, kāpēc nepieciešama aprūpe un kādus pakalpojumus
vēlas saņemt.
2. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu, kur norādīta
kustību traucējumu smaguma pakāpe un, ka mājas aprūpes pakalpojums nepieciešams.
3. Sociālais dienests veic personas apsekošanu un aizpilda personas pašaprūpes un kustību spēju novērtējumu, kā arī vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumu novērtēšanas karti. Nosaka
aprūpes līmeni. Tādi ir četri. Tas ir atkarīgs no tā, cik stundas
nedēļā aprūpētājam jāstrādā.
4. Vienojas ar klientu par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu
un samaksas kārtību.
Kāda ir samaksas kārtība?
Par pakalpojumu cilvēkam ir jāmaksā daļa no kopīgām izmaksām. Kopīgās mājas aprūpes izmaksas vienam cilvēkam mēnesī ir diezgan lielas. Bet pašam cilvēkam jāveic līdzmaksājums,
kas ir tīri simbolisks.
1. aprūpes līmenis, kad aprūpētājs strādā četras stundas nedēļā.
Jāmaksā 10,00 eiro mēnesī.
2. aprūpes līmenis, kad aprūpētājs strādā sešas stundas nedēļā.
Jāmaksā 15,00 eiro mēnesī.
3. aprūpes līmenis, kad aprūpētājs strādā astoņas stundas nedēļā. Jāmaksā 20,00 eiro mēnesī.
4. aprūpes līmenis, kad aprūpētājs strādā divpadsmit stundas
nedēļā, ne ilgāk kā trīs mēnešus. Jāmaksā 25,00 eiro mēnesī.
Pārējo izdevumu daļu maksā pašvaldība vai apgādnieki.
Ja aprūpējamais cilvēks ir trūcīga persona, līdzmaksājums nav
jāmaksā. Ja aprūpējamais ir maznodrošināta persona, jāmaksā
puse no līdzmaksājuma summas.
Mājas aprūpes pakalpojumā vispārīgos vilcienos ietilpst:
pārtikas un saimniecības preču piegāde, medikamentu iegāde,
dzīvokļa uzkopšana, malkas un ūdens ienešana, komunālo un
citu maksājumu kārtošana. Protams, katram ir arī savas individuālās vajadzības. Visi aprūpētāja pienākumi tiek ierakstīti
līgumā. “Samarieši” piedāvā arī tādu pakalpojumu kā “lielā
mašīna”. Šajā mašīnā ir šādi pakalpojumi: duša, veļas mazgājamā mašīna, roku, kāju nagu apgriešana, kāju pēdu apkopšana.
Pašvaldība ir uzklausījusi “Samariešu” pārstāvja piedāvāto
pakalpojumu sniegšanas kārtību, kas ir pieņemama. Lai pašvaldība varētu slēgt līgumu, nepieciešama informācija, cik būtu
tādu cilvēku, kam nepieciešams mājas aprūpes pakalpojums.
Lūgums pārdomāt, vai jums ir nepieciešams šāds pakalpojums. Lūgums pieteikties pa telefonu 29173691. Pa šo pašu
telefonu var iegūt arī papildinformāciju.
Māra Briede,
Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja
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SociƗlo pakalpojumu un sociƗlƗs palƯdzƯbas
likuma 3. panta otrƗ un trešƗ daƺa, Ministru
kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
“SociƗlƗs aprǌpes un sociƗlƗs rehabilitƗcijas
pakalpojumu samaksas kƗrtƯba un kƗrtƯba, kƗdƗ
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldƯbas budžeta” 6. punkts
Saistošo noteikumu projekts apspriests Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas SociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras
un sporta jautƗjumu pastƗvƯgajƗ komitejƗ.
Saistošo noteikumu projekts nemaina lƯdzšinƝjo
personu veicamo darbƯbu kƗrtƯbu.
Saistošie noteikumi stƗjas spƝkƗ pƝc to
publicƝšanas informatƯvajƗ izdevumƗ “Ɯrgƺu
Novada ZiƼas”.
Saistošie noteikumi tiks publicƝti Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ www.ergli.lv un
bǌs pieejami Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas sociƗlajƗ
dienestƗ, pašvaldƯbas administrƗcijƗ, novada
pagasta pƗrvaldƝs.

G.Velcis,
novada
G.Velcis, Ɯrgƺu
novada Ērgļu
pašvaldƯbas
domespašvaldības
priekšsƝdƝtƗjs domes
priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

Veselības dienas pasākums
Slimību profilakses un kontroles centrs mūsu novadā plāno
projekta “Izglītojošo pasākumu kopumu” “Veselības grupa”
iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai.
Varēs veikt mērījumus sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai (ķermeņa masas indekss, asinsspiediens, glikozes,
holesterīna līmeņa ekspresdiagnostika). Notiks lekcijas par
holesterīnu, sāli uzturā, par kustībām ikdienā. Varēs uzklausīt
ārstu speciālistu ieteikumus katram apmeklētājam individuāli
atbilstoši viņa mērījumu rezultātiem.
Lai varētu veikt minētos mērījumus, šai rītā nevajadzētu ēst
brokastis.
Pasākums notiks Ērgļu saieta namā 2018. gada 27. novembrī plkst. 10.00.
Par pensionāru sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās
Jauno grāmatvedības prasību dēļ turpmāk pensionāru sveikšana notiks vienu reizi mēnesī un šī sveikšana var nesakrist ar
īsto jubilejas datumu.
Par pabalstu izmaksu pašvaldības kasē
Cienījamie dienesta klienti, ja jums ir piešķirts pabalsts un ja
uz iesnieguma esat izdarījuši atzīmi “Izmaksāt kasē”, lūgums
naudu kasē izņemt līdz katra mēneša piektajam datumam.
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ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA
„ZIEMASSVĒTKU MIRDZUMS” NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs: Ziemassvētku noformējuma konkursa „Ziemassvētku mirdzums” (turpmāk konkurss) organizētājs ir Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar Ērgļu saieta
namu.
2. Konkursa tēma: “Ziemassvētku mirdzums”.
3. Konkursa mērķi un uzdevumi:
3.1. Radīt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Ērgļu novada teritorijā, veicinot kvalitatīvu dekorējumu radīšanu Ziemassvētku un Jaunā gada laikā.
3.2. Veicināt Ērgļu novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Ērgļu novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņojuma
radīšanā.
3.3. Akcentēt vizuālā noformējuma un sabiedrības ieinteresētības nozīmi svētku noskaņas radīšanā Ērgļu novadā.
4. Konkursa dalībnieki:
4.1. Konkursā piedalās juridiskas un fiziskas personas ar atbilstoši konkursa tēmai noformētām novada iestāžu, uzņēmumu un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmāju un daudzstāvu
dzīvojamo māju fasādēm un priekšlaukumiem.
5. Konkursa norises kārtība:
5.1. Noformēto objektu līdzdalību konkursā, pieteikumā norādot objekta nosaukumu (veikals, uzņēmums, dzīvojamā
māja u.c.), objekta adresi, kontaktpersonu un kontakttālruni,
var pieteikt no 2018. gada 3. decembra līdz 17. decembrim:
5.1.1. Ērgļu novada pašvaldībā, Sausnējas un Jumurdas pārvaldē personīgi;
5.1.2. Ērgļu novada pašvaldībā (Rīgas iela 10, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV 4840), zvanot pa tālruni 64871231 vai sūtot
informāciju uz e-pastu: ergli@ergli.lv.
5.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums
rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augst-

vērtīgs un uzlabo novada tēla vizuālo kvalitāti.
6. Vērtēšanas kritēriji:
6.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētku specifikai un noskaņai.
6.2. Noformējuma atbilstība konkursa nosaukumam.
6.3. Noformējuma kompozīcija un idejas oriģinalitāte.
6.4. Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums.
6.5. Pirmais iespaids.
7. Vērtēšanas kārtība:
7.1. Noformējumu vērtēs trīs kategorijās:
7.1.1. privātmāju noformējums;
7.1.2. daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums;
7.1.3. uzņēmumu noformējums.
7.2. Konkursam pieteiktie objekti tiks vērtēti pēc pieciem
kritērijiem, katrā piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz
5. Maksimālais punktu skaits objektam 25.
7.3. Konkursa vērtēšanas komisija tiek noteikta ar Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu 3 (trīs) locekļu sastāvā. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē objektu
saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.
7.4. Konkursa objektu vērtēšana notiek no 20. 12. 2018. līdz
21.12. 2018.
7.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti Ērgļu novada interneta
mājaslapā: www.ergli.lv, Ērgļu novada ikmēneša informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”.
8. Apbalvošana:
8.1. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 15.
janvārī Ērgļu saieta namā.
8.2. Katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa uzvarētāji - diplomu un balvu no konkursa
organizētājiem.

Zemessardze Ērgļos

Ērgļos, tāpat kā citur Latvijā, 1991.
gada nogalē sāka veidoties zemessardze. Procesu uzsāka tā laika pašvaldības vadītājs Jānis Knēziņš kopā
ar LTF aktīvistiem. Šī aktīvistu grupa turpmāko iesniegumu pieņemšanu un zemessardzes vadību Ērgļos
nolēma uzticēt man - Pēterim Kārkliņam, uzskatot, ka mana militārā
izglītība, pieredze un arī LTF aktīva
dalībnieka statuss ir pietiekams, lai
turpmāk vadītu zemessardzi Ērgļos.
Tautas patriotisma iespaidā aktivitāte bija liela, radās arī pirmās problēmas, bija jāizlasa graudi no pelavām. Bija jāatsaka cilvēkiem, kuru
iepriekšējais dzīves gājums nebija
savienojams ar atrašanos zemessardzē. Lai cik smags arī bija sākums,
tomēr pamazām, mainoties vadībai,
situācija nostabilizējās. Uz 90. gadu
vidu jau pilnvērtīgi sāka darboties
26. Madonas ZS bataljona četras rotas, t.sk., Ērgļu 1. rota. Par to liels
paldies jāsaka tā laika bataljona komandierim Jānim Jakubovskim, kura laikā bataljons piedzīvoja lielāko attīstību un
uzplaukumu.
Ērgļu rotas atbildības zonā ietilpa seši pagasti. Pirmais un
otrais vads tika veidoti no Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasta zemessargiem. Vada komandieri bija Arvīds Smeilis,
Andrejs Dičs un Jānis Rešņa. Trešais vads atradās Vestienas pagastā. Vada komandieri - Imants Dičs (vēlāk sapieris bataljonā un brigādē, Irākas misijas dalībnieks) un Jānis
Ogorodņikovs. Ceturtais vads tika komplektēts no Aronas
un Liezēres pagasta zemessargiem ar centru Lauterē. Zemessargu skaits vados nekad nesasniedza nepieciešamo 32
zemessargu skaitu, un kopējais zemessargu skaits rotā svārstījās ap 100 cilvēkiem. Rotas vajadzībām pašvaldība ierādīja arī štābu (atbalsta punkts) telpas - no sākuma Oškalna
ielā, vēlāk Blaumaņa ielā. Telpas bija pietiekami plašas, lai
varētu rīkot gan sapulces, gan teorētiskās apmācības. Lauka
apmācībām tika izmantoti apkārtnes meži un lauki. Pārsvarā
apmācības notika vada sastāvā, bet dažas arī rotas sastāvā.
Bataljona kopīgās mācībās parasti tika komplektēti izlases
vadi. Vienas no šādām bataljona mācībām notika arī Ērgļu
rotas atbildības teritorijā - Palšu purvā, kur gan piedalījāmies pilnā sastāvā.
Ar lielu entuziasmu Ērgļu zemessargi 90. gadu sākumā piedalījās Latvijas Republikas robežas apsardzē Lavošniekos
un Katlešos, kā arī policejisko funkciju - sabiedriskās kārtības - uzturēšanā. Šajā jomā laba sadarbība bija izveidojusies ar Ērgļu policijas iecirkni. Mūsu telpas atradās blakus. Zemessargu palīdzību labprāt izmantoja un koordinēja
inspektors Laimonis Kļaviņš. Mūsu aprīkojums, ekipējums,
sakaru līdzekļu pieejamība tolaik bija pārāka par policijas
iespējām. Šāda kopdarbība ļāva līdz minimumam samazināt
nelikumīgas darbības, savukārt zemessargi varēja izglītoties
likumdošanas jomā. Vērā ņemamu pārkāpumu šajā jomā
mums nebija.
Neiztrūkstoša bija arī Ērgļu rotas zemessargu līdzdalība sabiedriskos pasākumos - valsts svētkos, piemiņas pasākumos,
talkās, piemiņas vietu sakopšanā. Šāda veida darbi un pasākumi notika sadarbībā ar Daugavas Vanagu Ērgļu nodaļu,
kuru no 1994. gada arī pats vadu. Jāpiemin arī pietiekami
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aktīvais darbs ar jaunsargiem Ērgļu vidusskolā. Darbs ar
jaunsargiem turpinājās līdz brīdim, kad bataljonos tika likvidēti jaunsargi un viņu darbošanās pārgāja Aizsardzības ministrijas pakļautībā, kļūstot par elitāru darbošanos atsevišķās
skolās. Pagrieziena punkts zemessardzei Ērgļos kļuva 2001.
gads, kad tika likvidēts Madonas 26. ZS bataljons. Protestējot pret notiekošo, viena daļa zemessargu aizgāja no zemessardzes. Bijušais Ērgļu zemessardzes kodols ir jau pāri aktīvajai zemessargu vecuma robežai un pašreiz Ērgļu teritorijā
zemessargu skaits ir niecīgs. Tās daļēji ir sekas ekonomiskai
situācijai. Darba spējīga vecuma jaunieši aizbrauc uz ārzemēm vai Rīgas virzienā. Ar cerībām raugos nākotnē. Jau trīs
gadus Ērgļu vidusskolā darbojas jaunsargu vienība ar algotu
instruktori Kristīni Puziņu. Darbs notiek aktīvi un ar lielu
vērienu. Tas viss vieš cerību, ka pašreizējie jaunsargi pārtaps
par zemessargiem.
Gods kalpot Latvijai!
Pēteris Kārkliņš, atvaļināts zemessardzes kapteinis
Foto no P. Kārkliņa personīgā arhīva

Cienījamie bijušie un
esošie zemessargi!
Ar gandarījuma sajūtu par savu veikumu valsts aizsardzības stiprināšanā varam sagaidīt Latvijas 100 gadi!
Mēs bijām, esam un būsim!
Sveiciens valsts svētkos!
Pēteris Kārkliņš un Arturs Liepiņš

Par „Braku” mežu
nākotni domājot

„Braki” ir bijuši Rūdolfa Blaumaņa miera osta, veselības eliksīrs un vieta, kur viņš jutās vislabāk. Blaumaņu ģimene šeit ieradās 1868. gadā kā rentnieki, saņemot no Ērgļu muižkunga apsaimniekošanā 100 ha zemes. Lielāko daļu teritorijas aizņēma
tīrumi, pļavas, ganības, mežu bija salīdzinoši maz - atsevišķas
egļu audzes, krūmāji un koki, kas kuploja gravās. Rakstnieks
vienmēr ir vēlējies, lai „Braku” mājas ir skaistas un sakoptas,
un es ticu, ka arī 21. gadsimtā viņš priecātos par gaumīgi un
glīti sakārtotu muzeja teritoriju, kura šobrīd ir 40 ha liela.
Ja pagalms un ēkas ir estētiski pievilcīgas, ar jauniem niedru
jumtiem piecām koka ēkām, tad vislielākā sāpe jau daudzus
gadus ir bijusi „Braku” meži, kuri pamazām pārvērtušies par
džunglāju un kritušu koku kaudzēm. 2018. gada februārī, pieaicinot sertificētu taksatoru, tika izstrādāts „Braku” mežu apsaimniekošanas plāns (kopējā platība 28,7 ha), kurā tika norādītas
kailcirtes, krājas kopšana, sanitārās izlases cirtes. To visu apstiprināja Centrālvidzemes virsmežniecība, lai tālāk pašvaldība
to virzītu uz koku pārdošanu atbilstoši likumdošanas normām.
Ērgļu novada opozīcijai (I. Bite, A. Spaile, M. Olte, J. Rešņa)
bija iebildumi pret mežu speciālistu veikumu, tāpēc deputāta
Andra Spailes vadībā tika izveidota darba grupa, kuru veidoja opozīcijas izvēlēti cilvēki - Andris Spaile, pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs un vides pārvaldes un teritorijas
plānošanas speciāliste Liene Opincāne, biedrības „Vidzemes
augstienes meži” priekšsēdētāja Biruta Nebare, taksators Mārtiņš Mahts, LVMI „Silava” speciālisti Mudrīte Daugaviete un
Guntars Šnepsts un „Braku” strādnieks Andris Saulīte. Kopīgi
nolēma, ka kailcirtes ir jāveic visos jau iepriekš norādītajos apgabalos ar īpašiem norādījumiem par ekoloģisko koku atstāšanu, atsevišķos nogabalos saglabājot paaugu. Savukārt 8. nogabalā, kur atrodas Zibensšķeltais akmens un bērzu birztaliņa,
izstrāde tiks veikta ar motorzāģi, maksimāli saudzējot paaugu.
Ieteikumi tika un tiks ņemti vērā. Lai mazinātu kailciršu ietekmi uz ainavu un samazinātu izcērtamo apjomu, pēc sanāksmes
tika atzīmēti līdz pat 30 gab./ha ekoloģiskie koki, maksimāli
saglabājot cietos lapu kokus un paaugu. Uzsākot mežizstrādes
darbus, tiks noteikta atbildīgā persona par „Braku” meža izstrādes realizēšanu, lai tiktu ievēroti speciālistu ieteikumi.
Izsole jau ritēja savu gaitu, kad opozīcijai likās, ka iepriekšējie mežu speciālisti tomēr nav bijuši tik zinoši - vajag atkal
saukt jaunus un sākt visu no gala. Steigā tika izziņots visiem
deputātiem, „Braku” muzejam un interesentiem par sanāksmi
ar visai skaļu saukli - „Esam pret kailcirtēm un mežu izciršanu
„Brakos!” un „Esam par pārdomātu mežu apsaimniekošanu”.
Lai dzīve kļūtu interesantāka, tika pieaicināti un uzrunāti mediji, TV, ziņu portāli, saceļot nevajadzīgu ažiotāžu visas Latvijas
mērogā. „Braku” darbiniekiem nācās ik pēc brītiņa uzklausīt
zvanus par iespējamo žurnālistu vai TV raidījumu veidotāju
ciemošanos muzejā, lai vēlreiz skaidrotu par likumīgu, normatīvajos dokumentos atbilstošu mežu apsaimniekošanu.
7. novembrī, iepriekš nejautājot, vai Ērgļu novada pašvaldības
pozīcijas deputātiem ir iespēja apmeklēt pasākumu, vai ir saskaņots ar „Braku” vadītāju par masveida ciemošanos muzeja
mežos, visi tika nolikti fakta priekšā, saņemot jau gatavu programmu. Kas cits atlika? Cīnīties par „Brakiem” un tos aizstāvēt.
Kopā ar opozīcijas cilvēkiem mežā devos es, muzeja vadītāja,
un darbinieks Andris Saulīte. Bija nepatīkami cīnīties ar cilvēkiem, kuri nav mežu speciālisti, bet gudri runā, arī nozākā cilvēkus un morāli pazemo. Nožēlojami! Vēl jo nepatīkamāk, ka
to visu filmē TV1 un ReTV. Skumīgi, ka saieta nama zālē opozīcijas domubiedri tik akli pakļāvās un iestājās pret kailcirtēm,
neieklausoties speciālistu ieteikumos par to, ka „Braku” meži
ir pārauguši un novecojuši, bīstami apmeklētājiem un patiesībā
degradē muzeja ainavu. Kurš brauks uz „Brakiem”, ja tajā pavērsies nokaltuši oši un slimas gobas, ja priekšā būs masveidā
sagāzušies koki? Vai tāda ir „Braku” skaistā un zaļā ainava?
Kas notiks, ja uznāks stiprāki vēji, vētras (dabas stihiju šobrīd
ir ļoti daudz) un izgāzīs vecos, bojātos kokus, kas gulēs vairumā uz zemes? Vai tādus mēs gribam redzēt „Brakus”? Vai nebūs ainaviski glīti, ja tiks kailcirtēs atstāti ieteiktie ekoloģiskie
koki un paauga, ja pēc gadiem kuplos eglītes un jauna, veselīga
bērzu birztala? Padomāsim par mūsu bērniem un mazbērniem,
kuriem te būs jādzīvo un kuri vēlēsies atrasties drošā, sakoptā
un ainaviski skaistā vidē! Kas vēl ne labāk kā „Braku” cilvēki,
kas gadiem te strādājuši, izjūt vēlmi pēc kārtības un sakoptības,
jo esam iemīlējuši šo vietu un mums nav vienalga, kas notiks.
Lai „Braku” attīstību virza cilvēku saprātība un godprātīga rīcība, nevis savstarpēja pazemošana un zākāšana!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeju vadītājas, teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. novembris

Sadarbība ar ĶelnesReizīkes pašvaldību
Laikā, kad svinēsim Latvijas dzimšanas dienu, kopā ar mums
būs arī ciemiņi no Vācijas - mūsu pašvaldības sadarbības partneru Ķelnes-Reizīkes pašvaldības delegācija birģermeistares
K. Frings-Kippenbergas vadībā. Svētku dienās viesi apmeklēs
pasākumus gan skolā, gan bērnudārzā, gan saieta namā, iepazīs
Rīgu un, protams, arī Ērgļus. Grupā būs arī cilvēki, kas Latviju
apmeklēs pirmo reizi. Ciemošanās laikā tiks pārrunāti arī nākamie sadarbības pasākumi.
Aizvadītā gada laikā sadarbošanās notikusi dažādos veidos,
gan ciemojoties vienam pie otra, gan piedaloties svētkos, gan
saņemot dažāda veida palīdzību.
Pēc Ērgļu jaunsargu un Ķelnes-Reizīkes jauno ugunsdzēsēju
kopīgajām nometnēm vācu draugiem radās doma atbalstīt mūsu
jauniešu aktivitātes, konkrētāk, pārgājienu organizēšanu. Tāpēc
vispirms tika dota iespēja iegādāties četras nelielas teltis, kuras
ir iespējams pārveidot gan par apmetni, gan par nestuvēm. Tagad Ērgļu jaunsargi varēs pārgājienos izmantot arī lielo telti,
kuras iegādi atbalstīja kāda no bankām. Jāpiebilst, ka par mūsu
skolēnu aktīvo darbošanos vācu draugi uzzina, arī ielūkojoties
Ērgļu novada mājaslapā.
Pateicoties kopīgajām jauniešu nometnēm, sadarbību turpina
arī abu pašvaldību ugunsdzēsēji, gan piedaloties dažādās aktivitātēs tad, kad notiek nometnes, gan apmeklējot ugunsdzēsēju
posteņus. Vācu draugiem ir bijusi iespēja redzēt, kā gadu laikā
izmainījusies mūsu ugunsdzēsēju vienības mājvieta. ĶelnesReizīkes draugi ar prieku atbalstīja gan dīvāna iegādi atpūtas
telpai pagājušajā gadā, gan instrumentu komplekta iegādi šajā
vasarā.
Arī bērnudārzs un sākumskola ir vietas, kuras draugi vienmēr
apmeklē Ērgļos. Mūsu draugiem ir iespēja redzēt, kā pakāpeniski tiek uzlabota mācību vide, sakārtota apkārtne. Arī ideja
par ēdināšanas sakārtošanu savulaik nākusi no ārzemju draugiem. Iepriekšējā mācību gadā sākumskolai iegādājām vairākas
bērnu grāmatas un balvas olimpiāžu dalībniekiem, bet bērnudārzā ar draugu atbalstu iegādātas nepieciešamās lietas atpūtas
istabai. Vasaras vidū nelielai grupai Ķelnes-Reizīkes ciemiņu
bija iespēja novērtēt pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku
ieguldījumu atpūtas un dažu darba telpu iekārtošanā. Kopš jūlija sākuma bērnudārznieku rīcībā ir arī Harma Minstera (viņš
tagad sadarbības grupas vadītājs) ģimenes sūtītais batuts.
Septembrī uz Ķelni-Reiziķi devās Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ivars Cišs. Viņam bija vairākas tikšanās
gan Ķelnē-Reizīkē, gan blakus esošajā Elmshornā. To laikā tika
pārrunātas tālākās sadarbības iespējas. I. Cišam bija iespēja pabūt ražas svētkos un vērot, kā Ķelnes-Reizīkes draugi ieinteresē
sava ciema iedzīvotājus dažādu sadarbības projektu īstenošanai. Jāpiebilst, ka ražas svētkos bija apskatāmi un iegādājami
Ērgļu rokdarbnieču darbi.
Tikko no Ķelnes-Reizīkes atgriezās orķestra grupa P. Leiboma
vadībā, kas bija uzaicināta piedalīties Ziemas gaismu festivālā.
Prieks, ka vācu draugi varēs kopā ar mums svinēt svētkus.
Sandra Stankeviča

Izvērtējot „Braku” muzeja 59. darba sezonu
Sagaidot Latvijas simtgadi, „Braku” muzejā ir
aizritējusi interesanta un spraiga darba sezona,
priecējot vairāk nekā astoņus tūkstošus apmeklētāju gan „Brakos”, gan muzeja organizētajos
pasākumos. 1. janvāris aizsākās ar R. Blaumaņa
155. dzimšanas dienas atceri rakstnieka atdusas
vietā, bet pēc tam ceļš uz Rīgu, lai piedalītos
Eduarda Smiļģa teātra muzeja organizētajā svinīgajā R. Blaumaņa jubilejas sarīkojumā.
Pavasarī sākās teritorijas sakopšanas darbi.
Šogad muzejā notika divas talkas - 18. un 21.
aprīlī. Galvenie palīgi bija mežziņi, biedrība
„Vidzemes augstienes meži”, Ērgļu novada pašvaldības darbinieki, Priekuļu tehnikuma Ērgļos
audzēkņi, kā arī Ērgļu vidusskolas skolēni. Kopīgi sakopām muzeja teritoriju, izzāģējot sausos
zarus augļu kokiem, atbrīvojot bērzu birztaliņu
no kritušajiem kokiem un krūmiem, grābjot pērnās lapas.
Maijā atklājām muzeja 59. sezonu, īpašu nozīmi pievēršot papīra gotiņai - Zīmaļai, kuru pēc ziemas ikreiz
„uzspodrina” māksliniece Inese Jakobi. Pavasara spilgtākais notikums bija Muzeju nakts, kuras tēma šogad - „Šūpulis”. Viesu
istabā skanīgi dziedāja tautas kopa „Pulgosnieši”, un līdz pusnaktij varēja jauki pavadīt laiku, apmeklējot radošās darbnīcas
un veicot pārbaudījumus spēka skrējienā.
Maijā „Braku” muzejā aizsākās akcija „Veselības simtsoļu taka”, sadarbojoties ar Latvijas veselības uzņēmumu grupu
„Repharm”. Mērķis - veicināt veselīgu dzīvesveidu, kopīgi ar
skolēniem aprunājoties, veicot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem. Un neizpalika arī balvas!
Ap vasaras saulgriežu laiku muzejā notika vairāki pasākumi.
21. jūnijā kopā ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši” ieskandinājām Jāņus. 23. jūnijā „Brakos” ciemojās arhibīskaps Zbigņevs
Stankevičs, un Līgo vakaru svētīgi ielīgoja Madonas un Ērgļu,
Siguldas, Jēkabpils un Inčukalna katoļu draudzes, sagaidot Jāņkalniņā sauli uzlecam.
Jūlijā, aizsākot 12. Ērgļu novada svētkus, notika literārā konference „R. Blaumanim - 155”, kurā piedalījās B. Kalnačs, J.
Zālītis, L. Grudule, E. Tišheizere, A. Kuzina un Z. Saulīte. Konferencē vēlreiz varējām pārliecināties par rakstnieka R. Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma aktualitāti un nozīmi mūsdienās.
12. augustā notika Blaumaņu dzimtas 3. salidojums, uz kuru
pulcējās dzimtai piederīgie ne tikai no Latvijas, bet arī ASV,
Vācijas un Ālandu salām. Kā dāvanu viņi saņēma bukletu Blaumaņu dzimtas koks un grāmatu „„Brakos” ir varen jauki”.
Dzimtas salidojums bija jauka kopā tikšanās, daloties atmiņās
un stāstos, priecājoties par jauno Blaumaņa pieminekli pie slimnīcas un patīkamo atmosfēru „Brakos” - vietā, kur tik labi jutās
rakstnieks R. Blaumanis.
1. septembrī atzīmējām rakstnieka R. Blaumaņa 110. nāves
atceri, kapos aizdedzot sveču liesmiņas un „Brakos” organizējot pēcpusdienu „Piemiņas godi”. Pasākumā piedalījās Jūrmalas
folkloras ansamblis „Mare” un tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”.

Septembrī „Braku” muzejs tika sumināts kā viens no 10
Vidzemes ainavu dārgumiem, dāvanā saņemot „Braku” sētas
fotofiksāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pateicību par Latvijas ainavu saglabāšanu un attīstību.
26. oktobrī notika grāmatas „Ērgļu novads skan” atvēršanas
svētki, izdevuma sakārtotājas - Zinta Saulīte un Mārīte Breikša. Grāmatā atspoguļota Ērgļu novada koru, ansambļu, orķestru un muzikālās dzīves vēsture. Paldies visiem, kas palīdzēja
grāmatas veidošanā!
2018. gadā „Braku” muzeja zirgu stallim nomainīja jumtu,
darbus veica SIA „Niedres.lv”. Kopējās izmaksas 11 918,77
EUR. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums 10 000 EUR, Ērgļu novada pašvaldības - 1 918,77
EUR.
Šogad, pieaicinot speciālistus, tika izstrādāts „Braku” mežu
apsaimniekošanas plāns, lai mērķtiecīgi virzītu mežu sakārtošanu un sakopšanu, atbrīvojot to no kritušajiem un bīstamajiem kokiem, kā arī veiktu kailcirtes speciālistu norādītajos
nogabalos. Atskatoties uz Blaumaņa laika „Brakiem”, 100 ha
teritorijā toreiz mežu bija maz, jo zeme tika izmantota lauksaimniecības vajadzībām. 1940. gados, izbeidzoties saimnieciskajai darbībai, pļavas pārņēma krūmi, vēlāk izveidojās
mežs. Mūsdienās koki ir kļuvuši veci, bīstami, un paveras
postoši skati, tāpēc, lai saglabātu muzeja pievilcīgo ainavu,
meži ir jākopj, izcērtot vecos un nākotnē veidojot jaunu mežu.
Šobrīd „Braku” muzejs gatavojas R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumam, kas norisināsies
1. decembrī. Notiek domrakstu lasīšana, vērtēšana un analizēšana, lai labākos konkursantus aicinātu uz apbalvošanas
sarīkojumu, ko vadīs aktrise Zane Daudziņa. Muzeja rosība
nenorimst arī ziemā, kad notiek intensīvi zinātniskie pētījumi
un darbs pie muzeja krājuma.
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

2018. gads “Meņģeļos”
Novembris ir mēnesis, kad beigusies muzeja vasaras darba
sezona un laiks atskatīties uz paveikto šajā gadā.
Lai gan vasaras darba sezona iesākas tikai maijā, gada sākums
un beigas ir laiks tā saucamajiem rakstu darbiem. Šajā gadā
un arī iepriekš daudz laika tika veltīts vairāku muzikālu tēmu
izpētei, informācijas vākšanai un apkopošanai, tās iekļaujot nupat iznākušajā grāmatā “Ērgļu novads skan”. Tas būs paliekošs
izziņas materiāls nākamajām paaudzēm.
Februārī ļāvāmies ziemas priekiem un muzejā tika rīkoti
Meteņi. Laiks mūs lutināja, un pasākuma apmeklētāju ieradās
paliels pulciņš. Skanot smiekliem, lieli un mazi ar ragaviņām
un „ābolīšiem” vizinājās gan no Dziesmu kalna, gan no lielā
Meņģeļu kalna. Par godu šim pasākumam tapa Meteņu ēdiens
- miežu putraimu putra, kuru baudīt steidzās ikviens pasākuma
apmeklētājs.
Lepojamies, ka mežraga spēlēšanas tradīcijas Ērgļos tiek turētas godam, jo aprīlī jau 20. reizi notika J. Jurjāna Starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”. Kā tradīcija jau ir
izveidojusies konkursa dalībnieku, viņu pedagogu un vecāku
ciemošanās brāļu Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļos”, kur
pretstatā satraukuma pilnajām konkursa dienām notika sportiskas aktivitātes. Par godu jubilejas pasākumam tika izveidota
un Ērgļu saieta namā izvietota izstāde, kurā varēja atskatīties uz
aizvadītajiem 20 gadiem.
Tradicionāli maijā tiek sakopta muzeja teritorija. Arī šogad
talkā piedalījās Centrālvidzemes virsmežniecības vīri, Ērgļu
novada pašvaldības darbinieki un muzeja draugi. Paldies visiem!
Maijā jau 13. reizi piedalījāmies akcijā „Muzeju nakts”, kuras
devīze šogad bija “Šūpulis”. Un tā kā “Meņģeļi” ir vieta, kur
brāļiem Jurjāniem šūpulis kārts, tad šajā vakarā muzicēja lieli
un mazi Ērgļu novada muzikālie ļaudis: Ērgļu vokālais bērnu ansamblis “Ķipari”, Jumurdas pagasta sieviešu ansamblis
“Ievziedi”, ansamblis “Pīlādzītis” no Sausnējas pagasta, radoši
muzicējošā apvienība no Ērgļiem, solisti Kristena Picka, Undīne Ceplīte un Aksels Zommers. Pēc koncerta ikvienam bija
iespēja radoši izpausties, gan izmēģinot spēkus maisu kaujās
un pieliekot izpalīdzīgu roku lielā mežraga atjaunošanā, gan
ieaužot krāsainu dzīparu apmeklētāju kopīgi austajā grīdas celiņā un ieskandinot pūšamos instrumentus, kā arī izgatavojot
“šūpulīšus” “Meņģeļu” putniņiem.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. novembris

Līdzīgi kā Latvijas muzejos norisinās pasākums
“Muzeju nakts”, Latvijas
baznīcās notiek “Baznīcu
nakts”. 1. jūnijā Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā ar lasījumu par mūziķiem brāļiem
Jurjāniem uzstājās muzeja
vadītāja Ieva Vilnīte.
Vasaras sezona ir ekskursiju laiks. Ir prieks, ka tūrisma firmas atkārtoti ved
savus ceļotājus uz “Meņģeļiem”, pavadot muzejā
pat trīs, četras stundas,
vienlaikus izbaudot gan
muzeja apmeklējumu un
muzikālus priekšnesumus,
gan arī Ērgļu novada uzņēmēju sarūpētās maltītes.
Muzeju iecienījuši arī individuālie tūristi, ģimenes ar bērniem,
arī ārzemju viesi. Tālākie viesi šogad bija no Autrālijas, Japānas un Brazīlijas. Šovasar muzeju apmeklēja arī mūziķa Jura
Jurjāna mazmazmazmeita Kristin Osika no Amerikas.
Visu vasaru muzejā bija aplūkojama Valda Zirņa fotogrāfiju izstāde par 2006. gadā “Meņģeļos” notikušo Līgo svētku
pasākumu, kur komponists Raimonds Pauls pulcēja aptuveni
20 000 apmeklētāju.
Jūnijā muzejā notika arī Madonas novada fonda rīkotā projekta “Amatu dienas” viena no aktivitātēm. Meistarklasē par dzijas krāsošanu ar augiem dalījās TLMS “Ērgļi” audējas. Savukārt jūlijā kopā ar “Braku” muzeju piedalījāmies Ērgļu novada
svētkos, kur ikviens svētku apmeklētājs varēja uzmest metamo
kauliņu un ļauties izzinošai spēlei.
Augustā tika aizvadīts sen auklētais pasākums “Sajūtu pļava”. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt aromterapijas nodarbību un pat izgatavot savu smaržu, ieklausīties pirts
gudrībās, sasiet savu pirtsslotiņu un izveidot skrubīti, izgatavot
zāļu paklājiņu un aust mandalas. Pat iedomāties nevarējām,
ka šī diena izvērtīsies tik emocionāla un garīgi bagāta. Lielākā
daļa pasākuma apmeklētāju ļāvās piedāvātajām aktivitātēm un

“Meņģeļos” pavadīja visu dienu.
Lai gan šķiet, ka biedrības “Latvijas pirts” ideja par Pirts dienu Latvijas mērogā nav dziļi iesakņojusies, “Meņģeļos” katra
gada otrajā septembra sestdienā tiek iekurināta dūmu pirtiņa.
Šajā dienā vienmēr tiek aicināts kāds pirtnieks, kas varētu dalīties savās zināšanās. Šoreiz “Meņģeļos” viesojās pirtniece un
masiere Līga Ende-Griķe no Gulbenes. Pirtniece demonstrēja
praktiskus paņēmienus un dalījās pieredzē par masāžas veikšanu pirtī.
Rudens krāsaino lapu skaistumu šogad labāk nekā Siguldā
varēja izbaudīt arī “Meņģeļos”. To savos fotoaparātos steidza
iemūžināt daudzi apmeklētāji. Un, kad lapas bija nobirušas,
tad priecājāmies par palīgiem - Ērgļu vidusskolas 3. klases skolēniem ar audzinātāju Ievu Rotu, kuri čakli strādāja, lai lapas
tiktu sagrābtas.
2018. gads „Meņģeļos” aizritējis ar daudzām piepildītām un
dažām vēl nepiepildītām iecerēm. No visas sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās muzeja pasākumos, atbalstīja tos un to turpinās darīt!
Ievas Vilnītes,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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Sasniegumi Pasaules čempionātā PII “Pienenīte” ziņas
armvrestlingā
Pārgājiens pretī zelta rudenim

No 12. līdz 21. oktobrim Antālijā, Turcijā,
norisinājās Pasaules
čempionāts armvrestlingā, kur starp vairāk nekā 50 valstīm
un 1208 dalībniekiem
piedalījās arī Latvijas
izlase 11 sportistu sastāvā. Sešās sacensību
dienās par medaļām
cīnījās U18, U21, veterāni, para-armvrestlinga dalībnieki un pieaugušie armvrestleri.
Ērgļu novadu šajās
sacensībās pārstāvēja
Marats Priede, kas cīņas aizvadīja kategorijā līdz 75 kg. Pirmajā sacensību dienā
Maratam lieliska debija - trīs uzvaras. Pietrūka viena uzvara
līdz medaļām, rezultātā 10. vieta ar kreiso roku starp 29 sportistiem. Sacensībās ar labo roku Marats nodemonstrēja ļoti
labu sniegumu, rezultātā 11. vieta starp 30 sportistiem. Latvijas armvrestlinga izlase izsaka pateicību Ērgļu novada domei
par atbalstu dalībai Pasaules čempionātā armvrestlingā.
Latvijas Armvrestlinga federācija, noslēdzot 2018. gada sezonu, apbalvojusi Maratu Priedi nominācijā “2018. gada uzlecošā zvaigzne armvrestlingā”.
Sacensību rezultāti apskatāmi:
http://www.waf-armwrestling.com/2018-worlds-official-results/
Informāciju sagatavoja Latvijas Armvrestlinga
federācijas priekšsēdētājs Raimonds Liepiņš

Seniori pārgājienā
Saulainā 17. oktobra dienā grupa senioru, biedrības „Ērgļu
pensionāri” aicināti, devās rudenīgā pastaigā. Stacijas iela
aizveda uz Ērgļu dzelzceļa staciju. Te par dzelzceļa līnijas
„Rīgas - Ērgļi” vēsturi (sākotnēji bija paredzēts, ka šī līnija turpināsies caur Madonu un Lubānu līdz pat Rēzeknei)
stāstīja Līvija Groza. Dzelzceļa būve sākta 1930. gadā, bet
pirmais vilciens ienāca 1937. gada 10. decembrī. Pirms tam
smags darbs, veidojot uzbērumus, liekot gulšņus un sliedes
98 km garumā.
Ērglēniešiem, kā arī tuvāko un tālāko pagastu iedzīvotājiem dzelzceļa līnijas atklāšana bija nozīmīgs notikums,
kuram dzejnieks Jānis Grots veltījis pat divus emocionālus
dzejoļus „Vēstule mātei” (1936) un „Rīgas - Ērgļu pirmajam
vilcienam” (1937). Esam paaudze, kura vēl atceras lokomotīvi ar melni kūpošu skursteni, kas dūmu mutuļus izpūta
skaļiem grūdieniem. Gar riteņiem vijās dūmu grīstes. Nav
aizmirstama arī skaļā svilpe. Katram bija kāds atmiņu stāsts,
bet visvairāk ieklausījāmies Roberta Čeiča teiktajā, jo viņš
kopš 1976. gada bija Ērgļu stacijas priekšnieks. Dzelzceļa
satiksme tika likvidēta 2007. gadā, tātad 70 gadus pēc dzelzceļa līnijas atklāšanas, 2009. gadā tika noņemtas sliedes.
Nolemjam tālāk doties uz Vecmuižas ezeru, sauktu arī par
Ivestes un Pulgas ezeru. Ezera krastā a/s „Latvijas valsts
meži” ierīkojusi jauku lapeni un laipas, kas ved ezerā, no
kura iztek Milnupīte (dēvēta arī par Tērmūtni) - viena no
Ogres labā krasta pietekām. Skaista ainava ar skatu uz „Vecmuižas” ēkām pretējā krastā, bet atceramies arī netīkamus
nostāstus par ezera noslēpumiem.
Tad dodamies pa krāšņo rudens lapu paklāju gar ezeru,
lai kāptu Ratakalnā, kuram cauri vijas lielceļš. No kalna paveras skats uz tuvējām ēkām. Kļūst skumji, kad ieraugām
bijušās muižas klēts iebrukušo jumtu. Šajā ēkā bijis gan kultūras nams, gan tipogrāfija, gan ugunsdzēsēji, vēl galdnieku
darbnīca. Senām lietām un vietām laiks ir nepielūdzams.
Toties jaunā lapene Ērgļu pilskalnā iepriecina. Te pamazām
veidojas jauns stāsts par seniem laikiem.
Bijām gandarīti, kopīgi atceroties senus un ne tik senus
notikumus un izbaudot šī rudens krāsaino atvasaru. Aizsākto
pastaigu tradīciju vēlams turpināt - skaistas ir Ērgļu ainavas,
vēsturiskie notikumi ieinteresē.
Mārīte Breikša
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Skaistajā atvasarā ar trim lielākajām grupām devāmies pārgājienā uz slimnīcas parku. Šoreiz, lai bērniem būtu interesantāk, palūdzām pārgājienam gatavoties, paņemot no mājas
līdzi ūdens pudelīti, vienu sviestmaizi un visu salikt mazajā
mugursomā. Mazie bija ļoti atbildīgi un nopietni. Ar vecāku palīdzību gatavojās pārgājienam. Ceļš uz parku bija garš,
taču domas par izklaidēm parkā un jaukais laiks ļāva ātri
sasniegt galamērķi.
Parkā bērni ar lielu prieku lēkāja jaunajā batutā, šūpojās šūpolēs, šļūca pa slidkalniņu, rāpās augšā, lejā. Papildus sporta
skolotāja Kristīne Puziņa vadīja dažādas vienkāršākas un sarežģītākas sporta spēles. Kad bijām jau saguruši un nemieru
radīja gardās maizītes somiņās, devāmies gar jauno lapeni
uz estrādi. Tur, ērti iekārtojoties, visi notiesājām visgardākās sviestmaizes ar vislielāko desu, biezāko siera šķēli vai
garšīgāko tomātu un gurķi, jo tās gatavoja mammas un tēti.
Vēl tikai ūdens malks, un devāmies mājup.
Kamēr lielie bērni gāja pārgājienā, arī mazajiem bērniem
bija pikniks laukā, ko pēc mazo grupu audzīšu iniciatīvas
ātri izdomāja un kopā ar saimniecības pārzini Ievu noorganizēja. Mazajiem bija īsta ballīte - mūzika, gardumi un silta
diena. Paldies audzītēm par lielisko un ašo ideju!
Laiks tiešām mūs lutināja ne tikai pārgājiena dienā, bet gan
visu nedēļu. Visas iestādes grupiņas pēc iespējas vairāk centās dzīvot tieši laukā - laukumiņos un devās garās pastaigās.

Mūsu drošība
Oktobris Ērgļu novada pašvaldības
izglītības iestādē “Pienenīte” bija drošības mēnesis, kad vēlreiz un vēlreiz
tika runāts par drošību iestādē, mājās,
uz ielas, saskarsmē ar citiem cilvēkiem.
Pagājušā mācību gada pavasarī divas
lielākās grupas izgāja Džimbas mācību
programmas, kas ļoti nopietni izrunā dažādas situācijas par drošību saskarsmē
ar draugiem, citiem bērniem, tuviem un
tāliem radiniekiem, kaimiņiem un arī
ar svešiem pieaugušiem cilvēkiem. Arī
šajā mācību gadā bērnus iepazīstināsim
ar Džimbas drošības programmu.
Jau oktobrī lielākie bērni noklausījās interesantu stāstījumu par elektrodrošību,
ko noorganizēja skolotāja Rita Dudko.
Ciemiņš Inga Tilhena izrunāja visus iespējamos variantus par elektrodrošību mājās, uz ielas, mājas
pagalmos. Informācija bija bērniem ļoti labi vizualizēta ar
dažādiem zīmējumiem un fotogrāfijām. Inga uzdāvināja katram bērnam sertifikātu par elektrodrošības lekcijas noklausīšanos un mazu dāvaniņu.
12. oktobrī devāmies arī uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Madonas daļas Ērgļu posteni. Mūs laipni uzņēma komandieris Uvis Konovalovs ar
savu komandu - Aigaru Ķipēnu, Mārtiņu Zariņu un Sergeju
Ļebedevu. Komandieris Uvis vienkāršoti izstāstīja bērniem
par ugunsdrošību, pārrunāja, kādus darbus veic ugunsdzēsēji. Komanda nodemonstrēja, kā notiek izsaukums, cik ātri

Paldies no Ērgļu sociālās
aprūpes centra ļaudīm
Paldies par brangām rudens veltēm mūsu JUMURDAS draugiem!
Paldies, ka esat tādi, kā esat - tik brīnišķīgi un sārtiem vaigiem!
Sirdis Jums baltas un plašas kā Vidzemes pļavas košākās.
Ar domām par Jūsu dāsniem darbiem smaidi sejās rotājās.
Paldies par palīdzību vājākajiem!
Tas padara Jūs par labākajiem!
Sirsnīgs paldies arī tekstilizstrādājumu mazgāšanas, tīrīšanas un nomas uzņēmumam SIA “Lindo Grupa” un personīgi
atsaucīgajam un laipnajam Renāram Serjožko par dažādu
tekstilizstrādājumu dāvinājumu Ērgļu sociālās aprūpes centra un SIA “Ērgļu slimnīca” iemītniekiem.
Esam pateicīgi un novērtējam skaistos ziedus un kompozīcijas, ko aprūpes centra iemītniekiem telpu rotāšanai svētkos
dāvina SIA “Magnolija” un personīgi Solvita Apine.
Paldies par atsaucību un ieguldīto darbu ceļu uzturēšanas
dienesta vadītājam Reinim Braķim un viņa čaklajiem darbiniekiem, kas palīdzēja mums rudens talkā sakopt aprūpes
centra apkārtni un pansionāta kapu teritoriju.
Tik daudz sirsnīgu un jauku cilvēku mums apkārt gan Ērgļu
novada daudzajās mājās un dzīvokļos, gan arī pie mums aprūpes centra telpās. Visi esam tik dažādi savā ikdienā, bet
vislaimīgākie un harmoniskākie cilvēki ir tie, kas papildus
savām vēlmēm un interesēm veltījuši savu laiku, darbu un
enerģiju kaut kam lielākam, plašākam un dziļākam - palīdzībai citiem. Paldies!
Ieva Dūduma,
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja

jāsaģērbjas. Bērniem ļāva uzmērīt jakas, ķiveres, siksnas,
mēģinājām mazajās rokās noturēt dažādus ugunsdzēsēju
aprīkojumus. Protams, lielajā mašīnā ierāpās katrs bērniņš
un pagrozīja lielo stūri. Šajā nedēļā visās grupās izdalīju arī
krāsojamās grāmatiņas, ko Uvis bija jau iepriekš sagādājis,
- “Ugunsdzēsējs Glābējs Guntiņš uz ceļa”.
Paldies Ingai Tilhenai un Uvim Konovalovam par bērnu izglītošanu drošības jautājumos. Mēs vēlreiz pārliecinājāmies,
ka par to vajag runāt katru gadu atkal un atkal.
Evitas Lielupes,
pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

Skolēnu brīvlaikā aizvadīta
pirmā galda spēļu kārta
Rezultāti:
Novuss vīriem:
		

1. vieta Jānis Tīrons
2. vieta Andris Ābels
3. vieta Aldis Jēkabsons
Novuss dāmām: 1. vieta Līga Tirzmale
2. vieta Ance Jēkabsone
3. vieta Dace Jēkabsone
Šautriņas pieaugušajiem: 1. vieta Laura Bērziņa
2. vieta Aldis Jēkabsons
3. vieta Aldis Olte
Šautriņas bērniem:
1. vieta Evelīna Estere Jansone
2. vieta Alīna Muša
3. vieta Oto Strazdiņš
Dambrete: 1. vieta Estere Truksne
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Aldis Jēkabsons
Kāršu spēle “Duraks”: 1. vieta Elīza Mona Bērziņa
2. vieta Lelde Strazdiņa
3. vieta Sanita Jansone
Liels prieks par jauniem dalībniekiem un vēl lielāks prieks
par bērniem, kas spēj uzvarēt pieaugušos: mazs cinītis gāž
lielu vezumu!
Tiekamies 2. galda spēļu kārtā Ziemassvētku brīvlaikā 29.
un 30. decembrī!
Aldis Jēkabsons
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Mazs atgādinājums!

Žūrijas ekspert! Lasīšanas maratons turpinās! Ja vēl neesi izlasījis visas noteiktās grāmatiņas sava vecuma grupai, tad saņemies un pasteidzies, jo noslēgums vairs nav tālu. Grāmatas
var lasīt līdz janvārim. Ja esi izlasījis visas grāmatiņas un neesi aizpildījis žūrijas anketu, nāc
uz bibliotēku - mēs palīdzēsim!

Bibliotekārās stundas

Bibliotēkā viesojās 1. klase ar skolotāju Lienu Bukovsku. Noskaidrojām, kas tad īsti ir
bibliotēka, ko tā dod bērniem, kā arī atsvaidzinājām piemirstos noteikumus, kas ir jāievēro
bibliotēkā. Iepazināmies ar jaunākajām grāmatiņām, kas palīdzētu iemācīties raitāk lasīt. Beigās pildījām testu, tā pārbaudot, cik mēs vērīgi esam klausījušies bibliotekārē. Pārliecinājos,
ka bērni klausījušies uzmanīgi un bijuši vērīgi. Pēc lielā darba skatījāmies animācijas filmiņu
“Bibliotēka man, es bibliotēkai”. Par lielo darbu un uzmanību bērni saņēma mazu pateicības
balviņu - grāmatzīmi. Paldies skolotājai un bērniem, ka atrada laiku, lai apciemotu bibliotēku!

Jaunieguvumi Ērgļu bibliotēkā
Daiļliteratūra:
• Hokans Nesers“Cilvēks bez suņa”;
• Džons Grišams “Informators”;
• Stefānia Meiere “Ķīmiķe”;
• Sofija Kinsela “Mana ne tik perfektā dzīve”;
• Laiena Moriartija “Neaizmirstamā gadadiena”;
• Lars Kepler “Rotaļlaukums”;
• Džeina Korija “Vīrs, kura nav”;
• Paola Konjeti “Astoņi kalni”;
• Miermīlis Steiga “Cik maksā sieviete”;
• Irsa Sigurdardotira “DNS”;
• Alens Eskenss “Dzīve, kuru aprokam”;
• Simonete Anjello Hernbija “Mandeļu vācēja”;
• Nora Robertsa “Noķer mani, ja vari”;
• Klēra Svotmena “Pirms tu aizej”;
• Ingrīda Kreca “Snoushilas muižas mantinieki”;
• Jp Delaney “Ticiet man. Ienaidnieks ir tuvāk, nekā tu domā”;
• Anna Mariņina “Jautājuma cena” 1. un 2.
sējums;
• Anja Jonuleita “Ābolu smarža”;
• Lorina Grofa “Gaisma un niknums”;
• Kamilla Lekberga “Ledus bērns”;
• Roberts Galbraits “Ļaunuma raža”;
• Monika Zīle “Mētelis ar sudrablapsu”;
• Džūda Devero “Pagātne tavās plaukstās”;
• Viktorija Eivjārda “Sarkanā karaliene”;
• Jaroslavs Judišs “Grandhotel”;
• Kamilla Lekberga “Guldītie eņģeļi”;
• Jeļena Mihalkova “Indīgais maigums”
Grāmatas ar vēsturisku saturu:
• “100 gadi 100 kartēs”
• Agrita Ozola “Sibīrijā tapušas vēstules uz
bērza tāss”
• Pāvils Raudonis “Elles ķēķa aizdurvē”;
• “100 notikumi Latvijas vēsturē”;
• “Latvijas valsts stāsts 20.-21. gadsimts”

Liels prieks bija bibliotēkā sagaidīt arī bērnudārza grupiņas. Pie mums bija vecākā grupiņa
“Zaķēni” ar vecākiem un audzinātāju Ilzīti Vīganti un sagatavošanas grupiņa “Lāsītes” ar
audzinātāju Ritu Dudko.
“Zaķēni” mācījās, kas ir bibliotēka, ko tā dod mazajiem, kā arī, ko mazie drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, ievērojot bibliotēkas noteikumus. Mazie “Zaķēni” iepazinās ar jaunākajām grāmatiņām, ko kopā ar vecākiem var lasīt. Lai atpūstos no bibliotēkas noteikumiem, mazie, dziedot
Renāra Kaupera dziesmiņu “Joka pēc alfabēts”, mācījās alfabētu. Atvilkuši elpu, ķērāmies klāt
radošumam - gatavojām plaukstiņlapas, ar ko izrotājām Latvijas simtgadei veltīto koku, kas
aug bibliotēkā. Par labu darbu un uzmanību bērni ar vecākiem un audzinātāju saņēma pateicības davaniņu - grāmatzīmi - smaidiņu.

Dārzā/ siltumnīcā/dabā:
• “Dārza darbi gadalaikos” Latvijas agronomu padomi;
• Andrejs Svilāns “Eksotiskie koki un krūmi
Latvijas dārziem”;
• Maruta Kusiņa “Sēņosim dabā!”
Pašizziņa:
• Patrīcija Spadaro “Cienot sevi, māksla dot
un ņemt!”;
• “Mana ikdienas harmonija”
Bērnu audzināšana:
• Inta Lemešonoka “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem”;
• Zane Višķere “Spēlējies un audz!”
• Daniels G. Eimens “Uzmanības deficīta
sindroms”
• Dace Markus “Prognozējamā neprognozējamība” bērnu valoda Latvijā;
• “Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā”;
• Izabella Filjoza “Bērns grib mani nokaitināt”;
• Izabella Filjoza “Bērns mani neklausa”;
• Linda Freitele “Bērnu audzināšanas noteikumi”
Dzeja:
• Voldemārs Zariņš “Jāizdomā brīvība”;
• Knuts Skujenieks “Sēkla sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi”;
• Austra Skujiņa “Krīt manā pavasarī salna”

“Lāsītes” nāca uz bibliotēku, lai uzzinātu kaut ko vairāk par laikrakstiem. Runājām un diskutējām, kas ir avīzes, kas ir žurnāli, ar ko tie atšķiras, cik ilgi glabājas laikraksti bibliotēkā.
Diskutējām, ko var darīt ar laikrakstiem, kad tie vairs nav vajadzīgi. “Lāsītes” tos krāj makulatūrai, kā arī izmanto radošumam un savu iemaņu attīstībai. Ne tikai bērni izmanto savu radošumu ar vecajiem laikrakstiem, bet arī bibliotekāres. Tāpēc par labu darbiņu mazie saņēma
grāmatzīmes, kas izveidotas no bērnu žurnāla lapām. Bez radošuma un darbošanās neiztikām
arī uz vietas bibliotēkā. Papildinājām Latvijas simtgades koku ar plaukstiņlapām. Kā jau ikvienam, arī bērniem ir savi sapņi un vēlēšanās. Lai bērni atcerētos savas vēlēšanās un sapņus, tika
dots mājas uzdevums izveidot sapņu kolāžu, izmantojot žurnālos atrastos vārdus, ilustrācijas,
fotomateriālu. Paldies “Lāsītēm” par skaisto pašdarināto dāvaniņu bibliotēkai. Tas ir sienas
dekors, kas veidots no žurnāliem un avīzēm.

Bērniem:
• “Cipari. Gudrību rats”;
• “Formas. Gudrību rats”;
• “Krāsas. Gudrību rats”;
• “Kukaiņi. Mazie pētnieki”;
• “Ūdens dzīvnieki. Mazie pētnieki”;
• Zenta Ērgļe “Labi sēņu māmiņai”;
• Antuāns de Sent Ekziperī “Mazais princis”;
• Ole Kenneke “Sports ir lielisks”;
• Anna Volca “Eva, Niks un es”;
• Jūdita Kopena, Marja Meijere “Grāmata
Benijam”;
• Lina Žutaute “Kika Mika un sapņu dzimšanas diena”;
• Lina Žutaute “Kika Mika un zobu fejas
balle”;
• “Kikas Mikas enciklopēdija- dzīvnieki”;
• Dzintars Tilaks “Labo blēņu vasara”;
• Linkolns Pīrss “Lielais Neits uz veiksmes
viļņa”;
• Linkolns Pīrss “Lielais Neits izaicina pretinieku”;
• M.G. Leonarda “Vaboļu kauja”;
• “Pasakas ģimenei”;
• Sanita Tiltiņa- Balode “Pasakas pupiņu valodā”;
• Deivids Hoknijs, Mārtins Geifords “Attēlu
vēsture bērniem”;
• Ingo Zīgers “Mazais pūķis Kokosrieksts
mācās angļu valodu”;
• “Prāta spēles gudriem bērniem”;
• “Runcis Puncis atkal skolā”;
• Normunds Beļskis “Vectētiņa brīnumu
lāde”;
• Sīmons van der Hēsts “Zirrenis”;
• Bilžu mīklas
Par personībām:
• Lia Guļevska, Lilija Dzene “Jānis Kubilis.
Kad gadiem es pāri skatos…”;
• Daiga Mazvērsīte “Mans draugs Mārtiņš
Freimanis”;
• Māra Vilde “Uldis Pūcītis. Dienasgrāmatas”;
• Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs,
Anete Konste, Māris Zanders “Varēt. Solvita
Āboltiņa”;
• Lilija Maija Klinkerte “Margarita Stāraste.
Post scriptum”;
• Viktors Šklovskis “Sentimentāls ceļojums.
Atmiņas 1917- 1922”
Ceļojumu apraksti:
• Laine Pērse “Neparastā Eiropa un kripatiņa
Āfrikas”
Dažādi:
• Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas;
• Jānis Klieders “Datorzinības microsoft office 2013/2016”;
• “Sievietes laimes enciklopēdija”;
• Māris Ruks “25 gadi sektā” (politika un
politiķi);
• Agris Liepiņš “Mūsu Dievi”;
• Metjū Hānss “Uzzini un rīkojies” (Kad nekavējoties jādodas pie ārsta?)
Dāvinājums no Dabas aizsardzības pārvaldes “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā”: “Piejūra, smiltāji un virsāji”; “Upes un ezeri”; “Dabiskās pļavas un
ganības”; “Purvi”; “Iežu atsegumi un alas”;
“Meži”.
Sagatavoja Kaiva Bukovska,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja

15+:
• Amēlija Murmane “Ar sirdi pret klikšķi”;
• Dženifera Nivena “Mūsu spožās dienas”

Brīvdienu nedēļa

Kamēr citi laiskojās pa māju, bibliotēkā notika aktīva darbošanās. Zinību dienā pārbaudījām,
cik mēs esam attapīgi, uzmanīgi un zinoši. Bērni lieliski tika galā ar uzdotajiem uzdevumiem.
“Helloween” darbnīciņā gatavojām spocīgas un jautras dekorācijas mājai. Rezultātā sanāca
lieliski darbiņi. Spēļu dienā aktīvi, skaļi, jautri pavadījām laiku, spēlējot aktīvās spēles.
Paldies bērniem par interesantu un aizraujošu nedēļu! Tiekamies nākamajās brīvdienās!
Ingas Razenovskas, bibliotekāres, teksts un foto
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Pasākumu afiša
16. novembrī plkst. 19.00 Saieta zālē “Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums

11. decembrī plkst.10.00
Ērgļu saieta nama tradīciju zālē 2. stāvā
Ziemassvētku dāvanu izstādes tirdziņa atvēršana

17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienai veltīts
svinīgs pasākums
„SAULE. PĒRKONS. DAUGAVA”
Piedalās: Ērgļu novada amatieru mākslas kolektīvi
Uz pasākumu aicinām nākt tautas tērpos un rakstainos
cimdos, lai pie pašu austā “Baltā galdauta” pulcētos un
vienotos kopīgā fotogrāfijā “CIMDOTĀ LATVIJA!”
Pēc uzveduma svētku balle
To iesāks Pētera Leiboma vadītais pūtēju orķestris, turpinās grupa no Smiltenes “PROPELLERS”

14. decembrī plkst.16.00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas visi kopā iedegsim Ziemassvētku eglīti

18. novembra rītā plkst. 8.11 Latvijas Republikas
100. dzimšanas dienā,
Latvijas 100 gades rīta ieskandināšana Gaiziņkalnā
Ērgļu novada “Pulgosnieši” ar Madonas novada folkloras
kopām “Vērtumnieki”, “Libe”, “Madava” un “Vesetnieki” un kopā dziedātām dziesmām saullēktu sagaidīs Latvijas augstākajā virsotnē - Gaiziņkalnā
Tāpat ikviens šajā rītā aicināts iesākt Latvijas valsts
dzimšanas dienu, novēlot Latvijai saules mūžu, pacelt
Latvijas valsts karogu un nodziedāt Latvijas valsts himnu
18. novembrī plkst. 18.00 Jumurdas pagasta
Saieta ēkā
visi laipni aicināti uz Latvijas dzimšanas
dienai veltītu pasākumu
”Latvijai - 100! “Ievziediem”-10!
Izdziedi! Atminies! Sajūti!”
Ikviens pasākuma dalībnieks aicināts piedalīties akcijā
“Cimdotā Latvija”, paņemot līdzi uz pasākumu rakstainu cimdu pāri. Kopā silti un koši atzīmēsim svētkus!
22. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma ”TĒVS NAKTS” Latvijas filmas Latvijas simtgadei
Ieejas maksa - 2,00 eiro
Līdz 22. novembrim Jumurdas pagasta bibliotēkā
apskatāma fotoizstāde “Pieķerts lasot”
24. novembrī Aldu spēles Disku golfā Skolas trasē
Reģistrācija no plkst. 9.00
24. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
koncerts “RUDENS LAPKRITĪ”
Dāmu deju grupa “VARBŪT” aicina uz sadancošanu
draugu kolektīvus
1. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa
noslēguma sarīkojums
Pasākumu vada aktrise Zane Daudziņa

AICINĀJUMS
Aicinām iedzīvotājus ar saviem rokdarbiem un citiem mājražojumiem piedalīties Ziemassvētku izstādē - tirdziņā Ērgļu saieta namā.
Darbi jāiesniedz līdz 10. decembrim Leldei Strazdiņai, t.
64871132
Izstādes atvēršana 11. decembrī plkst. 10.00

15. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mūzikas un mākslas skolas
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
20. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums
21. decembrī Ērgļu saieta namā
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”
Ziemassvētku pasākums
21. decembrī plkst.18.00 Saieta zālē “Līdumos”
Ziemassvētku radošā darbnīca
(Piparkūku cepšana, apsveikumu gatavošana u.c.)
25. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači basketbolā
25. decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku balle
Ērgļu saieta namā
Spēlē grupa “Vēju radītie!”. Biļetes cena -5,00 eiro

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos ģimenes ārstei L. Budzei, medmāsai I.
Gangnusei, Ērgļu slimnīcas vadītājai A. Braķei un Ērgļu
ātrās medicīniskās palīdzības brigādei par mana vīra Jāņa
Nusberga ārstēšanu viņa slimības laikā un palīdzību viņa
mūža pēdējās dienās, kā arī visiem, kas viņu palīdzēja pavadīt pēdējā gaitā.
Zelma Nusberga

26. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači volejbolā
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvana Ērgļu novada pensionāriem grupas “RUMBAS KVARTETS” koncerts
28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu novada pirmsskolas vecuma bērniem veltīts
Ziemassvētku sarīkojums
“Ziemassvētki Rūķu bodē!”
Aicināti pēc Ziemassvētku vecīša saldumu paciņas tie
bērniņi, kas neapmeklē dārziņu un vēl neiet skolā
29. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas
sporta zālē
galda spēļu 2. kārta - duraks, dambrete, šautriņas
30. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas
sporta zālē
galda spēļu 2. kārta - novuss
30. decembrī plkst.18.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma “JAUNGADA TAKSOMETRS”
Ieejas maksa - 2,00 eiro

Mobilā diagnostika Ērgļos
20. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos,
Parka ielā 7 (pie slimnīcas), MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 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.

6. decembrī plkst.19.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma “1906” - Latvijas filmas Latvijas simtgadei
Ieejas maksa - 2,00 iro

PIEMINAM MIRUŠOS:

Sargi savu mājokli!
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde sniedz informāciju, kā iedzīvotājiem izvairīties no zagšanas iespējamībām privātīpašumos
Kas zog?
a Zādzību veicēji var būt dažāda vecuma, tautības, ādas
krāsas un sociālā slāņa personas.
a Lai veiktu izpēti, zaglis var uzdoties par kāda uzņēmuma darbinieku. Dzīvoklī ielaižot svešinieku, esi piesardzīgs
- noslēp vērtīgus priekšmetus un neizpaud personisko informāciju!
Kā zog?
a Zagļi dzīvoklī iekļūst pa durvīm, balkonu vai logiem, kas
nereti ir atstāti vaļā.
a Zagļi apstaigā kāpņutelpas, paraustot durvju rokturus, lai
pārbaudītu, kuras durvis ir atstātas vaļā.

aNe vienmēr zaglis mājoklī iekļūst pa atvērtām durvīm, nereti tās tiek arī uzlauztas. Vienkāršas un neizturīgas durvju
slēdzenes atlaušana prasa tikai dažas sekundes.
Ko zog?
a Zādzība neaizņem vairāk par 10 minūtēm, tādēļ zagļi zog
visu, ko var ātri aiznest un realizēt, - juvelierizstrādājumus,
naudu un dažādas elektroniskās iekārtas.
aAtceries - ja vērtīgas lietas turi seifā, neaizmirsti seifu
nostiprināt tā, lai zaglis nevarētu to aiznest.
IEGAUMĒ
Ilgstošas prombūtnes laikā palūdz uzticamam kaimiņam pieskatīt dzīvokli un nepieciešamības gadījumā ziņot par aizdomīgām situācijām!

Adams Steļmaks
miris 89. mūža gadā;
Zinaida Pundure
mirusi 96. mūža gadā;
Antonija Zarkeviča
mirusi 83. mūža gadā;
Maija Lancmane
mirusi 82. mūža gadā;
Ernests Āders
miris 87. 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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