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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada novembra domes sēdēs lemto

Blaumaņa 14. konkursa
noslēguma sarīkojums

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
9. novembra domes ārkārtas sēde tika sasaukta pēc deputātu A. Spailes, M. Oltes, J. Rešņas
un I. Bites pieprasījuma, lai izskatītu jautājumus par kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas
nekustamā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, - izsoles atcelšanu, par darba grupas
izveidi R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” ilgtspējīgas attīstības koncepta izstrādei, par
neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam.
9. novembra domes ārkārtas sēdē:
aNolēma neatcelt kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Braki”, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, -izsoli, kas bija izsludināta 2018. gada 14. novembrī.
aNolēma neatbalstīt priekšlikumu par darba grupas izveidi R. Blaumaņa memoriālā muzeja
“Braki” ilgtspējīgas attīstības koncepta izstrādei.
aNolēma neizteikt neuzticību Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.
29. novembra domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē,
novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aNolēma atļaut G. Velcim savienot domes priekšsēdētāja amatu ar biedrības “Latvijas Zaļo
ceļu asociācija” valdes locekļa amatu.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam ikgadējo atvaļinājumu.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
S. Māliņa

Īsziņas
aValsts prezidents Raimonds Vējonis 17.
novembrī svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza valsts augsto apbalvojumu - Atzinības krusta IV šķiru un iecēla par ordeņa
virsnieci ģimenes ārsti Ērgļu pašvaldības
SIA “Ērgļu slimnīca” valdes locekli Ainu
Braķi. Augstais apbalvojums tika pasniegts par pašaizliedzīgu ieguldījumu
Latvijas lauku iedzīvotāju veselības un sociālajā aprūpē.
Apsveicam mūsu novada dakteri un vēlam
viņai veselību un izturību turpmākajā darbībā!

Valsts prezidenta kancelejas publicitātes foto

aValsts svētku rītā, 18. novembrī, Latvijas simto saullēktu Latvijas augstākajā virsotnē sagaidīja folkloras kopa “Pulgosnieši”. Kopā ar folkloras kopu “Vērtumnieki”, “Libe”, “Vesetnieki” un
“Madava” dalībniekiem svētku rītā Gaiziņa virsotnē tika pacelts Latvijas karogs, kas tagad tur
plīvos pastāvīgi. Pasākuma dalībnieki izgāja sasveicināšanās viju, folkloras kopas izdziedāja sveicienus Latvijai un visiem klātesošajiem ar latviešu tautasdziesmu vārdiem.
aNo 28. novembra līdz 2. decembrim Guimarães, Portugālē, norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens projekta Greenways Heritage (Zaļo ceļu mantojums) ietvaros, kurā piedalījās Ērgļu, Ropažu,
Ogres novadu pašvaldības un Zaļo ceļu asociācijas pārstāves. Brauciena laikā tika gūta laba pieredze, piedaloties velo braucienos pa Portugāles Zaļajiem ceļiem un darba seminārs - UNESCO
objekti un zaļie ceļi Portugālē, lai veicinātu mūsu novada Zaļā ceļa Rīga - Ērgļi attīstību.

R.Blaumaņa literārā konkursa dalībnieki, skolotāji, vērtēšanas komisija,
viesi noslēguma pasākumā.

Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 158
skolēni, iesūtot 156 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Zemgales
vidusskolas, privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”, Kusas un Ogresgala pamatskolas.
Pasākuma dienā gan Ērgļi, gan „Braki” bija tīti baltā sniega rotā, vienīgi dzestrais vējš
saldēja. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Diāna
Kuzina. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Ieva Vilnīte. Saimes istabā
katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Elita Ūdre, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot
par Blaumaņu dzimtas piederīgajiem, kas atdusas šajā kapsētā.
Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās. Sandra Lauberte un Ineta
Nikolajeva aicināja katram izveidot savu atstarotāju. Rita Dudko ierādīja, kā, izmantojot
parastu stikla burciņu, top krāšņs lukturītis, lai tajā aizdegtu adventes svecīti. Vizma Veipa
un Iveta Pedele pamācīja, kā var izgatavot skaistu svētku dekoru apaļas bumbas formā. Ģimenes bija ļoti atsaucīgas un labprāt iesaistījās darbnīcā.
R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumu vadīja aktrise Zane
Daudziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu par „Braku” muzeju. Skolēniem atzinības un
balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, teātra kritiķe un zinātniece Edīte Tišheizere, AS „Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska,
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, Ērgļu novada SAC vadītāja Ieva Dūduma, ģimenes ārste Aina Braķe, „Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte.
Atzinību ieguvēju vidū Ērgļu vidusskolas 10. klases skolniece Ance Millere (skolotāja
Inese Maltavniece), un veicināšanas balvu par īpaši veiksmīgu darbu saņēma 12. klases
skolniece Lilita Saulīte (skolotāja Indra Rone).
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Ralfs Zunda, Rencēnu psk., 7. kl., 2. vieta - Oto Rūdolfs Jansons, Gulbīša psk., 8. kl., 3. vieta - Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts
ģimn., 8. kl. Vidusskolu grupā - 1. vieta - Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģim., 12. kl.,
2. vieta - Estere Elizabete Ponciusa, DA Cēsu Valsts ģimn., 10. kl., 3. vieta - Viktorija Sidorova, Viļānu vsk., 11. kl.
Pasākuma organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu
deju kolektīvam „Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par
palīdzēšanu.
Konkursa finansiālie atbalstītāji - Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Valda Blaumane (Hellmūte), SIA „Kārlis un partneri”, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”, biškopis Guntis Krastiņš, z/s
„Jāņkalni”, a/s Repharm”.
„Braku” muzejs ir saņēmis daudz mīļu vārdu par konkursu un tā organizēšanu. Ieskatam
Vijas Cerus, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājas, vēstule: „Mīļš paldies par pieredzēto
un piedzīvoto Ērgļos un „Brakos”. Viss bija lieliski: mīļums „Brakos”, rosība Ērgļu
saieta namā, pārdomātais scenārijs. Jums lieliski izdodas ievērot un atzinīgi novērtēt
katra veikumu. Apbrīnojama ir jūsu neatlaidība tik ilgi saglabāt šo konkursu. Skaistie
pateicības raksti, dāsnās dāvanas, neparastie ziemas ziedi, bagātīgais speciālizdevums,
suvenīri un grāmatas - viss ir pieredzes vērts. Jūs protat savu Blaumani godāt.”
Uz tikšanos R. Blaumaņa 15. konkursā!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Apkures sezona sākusies. Kas jāievēro, lai māja būtu silta un ugunsdroša?
No tiesību aktu priekšrakstiem līdz to īstenošanai dzīvē
Ziema ir pamatīgs pārbaudījums apkures sistēmas lietotājiem. Kā
jebkura tehniska ierīce, arī apkures sistēma pirms saliem ir jāsakārto, lai tā funkcionētu un būtu droša no ugunsnelaimes. Biedrība
„Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” ir sagatavojusi ieteikumus,
kurus ir vērts ievērot katram mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati liecina, ka 2017.
gadā Latvijā reģistrēti 8714 ugunsgrēki, kuros gājuši bojā 79 cilvēki. Gandrīz trešdaļa ugunsgrēku izcēlušies dzīvojamās mājās un
teju visos gadījumos nelaimes cēlonis ir cilvēku bezatbildība vai
neapdomība. Tāpat pēc VUGD datiem, 2017. gadā ugunsdzēsēji
sodrēju degšanas dēļ piedzīvojuši 520 izsaukumus.
Lai arī katru gadu tiek stāstīts par apkures sistēmu pareizas uzturēšanas pamatnosacījumiem, bieži tie netiek ievēroti, kas noved
pie bēdīgām sekām. Lai samazinātu draudus, Ministru kabineta
noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” minēta dūmvadu,
apkures iekārtu un ventilācijas kanālu obligāta un regulāra tīrīšana. Atkarībā no kurināmā veida dūmvadus un apkures iekārtas ar
cieto kurināmo iesaka tīrīt pirms apkures sezonas (līdz 1. novembrim) un ilgdedzes krāsnīm papildus vēl vienreiz apkures sezonā
(no 1. novembra līdz 1. martam). Papildus tam reizi piecos gados
ir jāveic arī apkures sistēmas stāvokļa novērtējums, kas nereti netiek darīts.
“Skursteņa uzdevums nav tikai rotāt jumtu, kā daži domā. Skur-
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stenim ir jānodrošina droša dūmgāzu izvadīšana ārpus ēkas. Tātad,
lai šo procesu nodrošinātu, skurstenim jābūt pietiekami augstam
un ar nemainīgu un atbilstošu pielietojumam šķērsgriezumu. Skursteņa šķērsgriezumam ir jābūt piemērotam attiecīgajai apkures iekārtai, lai skursteņa sieniņas kurināšanas laikā iesiltu un veidotos
“vilkmes efekts,””, atgādina Latvijas Skursteņslaucītāju amata
brālības valdes priekšsēdētājs Māris Bambis.
Ar to, ka skurstenis ir “fiziski” vesels, nepietiek. Nepilnīgas kurināmā sadegšanas laikā uz skursteņa sieniņām nosēžas kvēpi vai,
vēl sliktāk, - kreozots. Nosēdumi samazina apkures ierīces - sildelementa - lietderības koeficientu un rezultātā jātērē vairāk kurināmā. Nosēdumi mēdz pa reizei aizdegties, veidojot virs skursteņa
karstu liesmu stabu, un tas jau ir ļoti nopietns drauds ugunsdrošībai. Kreozotam sadegot, veidojas ļoti augsta temperatūra, ķieģeļu
skurstenis bojājas, tā sieniņās veidojas plaisas un var aizdegties
māja. Aizdegoties kvēpiem metāla skurstenī, tas pārkarst un deformējas, izmainot arī izolācijas struktūru. Skursteņa aplikumi
veidojas mazāk, ja tiek ievēroti pareizi kurināšanas noteikumi,
kas katram kurināmā veidam un sistēmai ir specifiski. Ja ir malkas
apkure, jāatceras, ka malkai jābūt sausai un ka degšanas procesa
nodrošināšanai telpai ir jāpievada pietiekami daudz gaisa.
Daudzdzīvokļu mājās koplietošanas apkures sistēmas sakārtošana jānodrošina namu apsaimniekotājam, ja tas deleģēts apsaimniekošanas līgumā. Individuālos dzīvojamos namos, pēc Ugunsdrošī-

bas noteikumiem, saimnieks drīkst skursteni tīrīt pats.
Ņemot vērā dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanas
specifiku un nozīmi, būtu vēlams un nepieciešams izmantot tikai
sertificētu skursteņslauķu pakalpojumus. Viņi kā zinoši praktiķi
pārbaudīs visu apkures un ventilācijas sistēmu kopumā un dos
saimniekam vērtīgus padomus.
“Lai arī Latvijā ir apmēram 70 sertificētu skursteņslauķu, pirms
apkures sezonas sākuma un tās laikā noslodze paaugstinās. Plānojot dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu apkopi laicīgi, mums
izdotos samazināt ugunsgrēku skaitu, kas izceļas sodrēju degšanas
dēļ,” uzskata Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas priekšsēdētājs
Ilgvars Cēris.
Atcerieties!
1. Apkures sistēma jāsakārto laicīgi.
2. Vislabāk to izdarīs profesionālis.
3. Pie vienas reizes ir laiks uzstādīt dūmu detektoru un iegādāties
atbilstošu ugunsdzēsības aparātu.
Latvijas Ugunsdzēsības asociācija ir profesionāla sabiedriska
organizācija Latvijā, kuras darbības mērķis ir sekmēt tās biedru
komercdarbību, veicināt tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru un visas
nozares tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.
Papildu informācija:
Ilgvars Cēris, biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs
29414689, lua@ugunsdzesiba.lv, www.ugunsdzesiba.lv
http://www.skurstenslaukiem.lv/
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Jau pienācis šī gada pēdējais mēnesis,
pēdējais brīdis, lai pabeigtu vēl nepabeigtos darbus, savilktu visus galus un
ar mierīgu sirdi dotos godam pelnītā
brīvlaikā un izbaudītu sirsnīgo Ziemassvētku laiku. Tik daudz vēl jāpaspēj, bet
laika palicis samērā maz, tāpēc jāsaņemas un jādara viss, kas ir mūsu spēkos,
lai pabeigtu šo semestri un 2018. gadu
godam.
Viens darba pilns un notikumiem bagāts mēnesis ir aizvadīts. Nosvinējām
Latvijas simtgadi, piedalījāmies dažādos pasākumos, izveidojām savas firmas
un prezentējām tās, gūstot diezgan labus
panākumus. Lai gan gāja smagi, esmu
gandarīta par mūsu sasniegumiem un
domāju, ka visi no mums kaut ko ieguva
no šīs pieredzes. Manuprāt, neviens no
mums aizvadītajā laikā nesēdēja bezdarbībā. Vēl jānosvin visas gaidāmās
eglītes, jāsagatavojas Ziemassvētku uzdevumiem, jāsagatavo dāvanas saviem
mīļajiem, jāsagatavojas gada noslēgumam un visam pāri - jātiek galā ar pirmā
semestra sekmēm.
Novēlu visiem siltu un mīļu šo Adventa laiku un ceru, ka ikviens lietderīgi
izmantos ikkatru mirkli, kas mums tiek
piešķirts.
Viktorija

Īsziņas
20.12. - Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku uzvedums „Sniegbaltītes skola”
saieta namā
21. 12. - Liecību izsniegšana Ērgļu
vidusskolā
- Noslēguma pasākums Latvijas Televīzijas projekta „Vēstures skolotājs”
dalībniekiem Rīgā
24.12. - 6.01. - Skolēnu ziemas brīvdienas
11.01. - „Paldies diena”
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Mēs lepojamies

Intervija ar Madaru Salnīti

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, vairāki skolēni un skolotāji saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas
un Ērgļu pašvaldības atzinības.
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma:
Inese Šaudiņa - par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu un
nozīmīgu ieguldījumu;
Anna Ieleja - par mērķtiecīgu un apzinīgu darbu, attīstot skolēnu pētnieciskās prasmes, un ieguldījumu ikkatra skolēna personības
veidošanā;
Indra Rone - par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, attīstot skolēnu literārās jaunrades prasmes, un mērķtiecīgu ieguldījumu
skolēnu patriotiskajā audzināšanā.
Ērgļu novada pašvaldība, novērtējot skolēnu un skolotāju ieguldījumu skolas prestiža celšanā, nolēma izteikt atzinību šādiem Ērgļu
vidusskolas
skolēniem:
- Ievai Radzvilavičai - par izcilu mācību darbu, panākumiem valsts
un starpnovadu olimpiādēs un konkursos un mērķtiecīgu iesaisti Jaunatnes fonda „Vertikāle” Latvijas Universitātes organizētajā Izcilības skolā;
- Viktorijai Vīgubei - par panākumiem literārās jaunrades konkursos un radošu un mērķtiecīgu darbu skolēnu domē, un atbildību, veicot skolas avīzes redaktores pienākumus;
- Dacei Kārkliņai - par neatlaidību mācību darbā un muzikālo atbalstu skolas un novada pasākumos;
skolotājiem:
- Vinetai Dāvei - par ieguldījumu latvisko tradīciju kopšanā, attīstot
kokles spēli un mācot gadskārtu tradīcijas Ērgļu vidusskolā;
- Elitai Leibomai - par mērķtiecīgu un apzinīgu darbu skolēnu literārās jaunrades veicināšanā un ieguldījumu Sausnējas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
- Aldim Oltem - par jauna sporta veida - disku golfa - attīstīšanu,
popularizēšanu un radošas jaunatnes audzināšanu;
tehniskajiem darbiniekiem:
- Evgenijai Rudzītei - par apzinīgu, atbildīgu un mērķtiecīgu darbu
un patīkamas atmosfēras veidošanu skolas ēdnīcā;
- Egilam Ezergailim - par apzinīgu darbu un iniciatīvu, veidojot
drošu un kārtīgu skolas vidi;
vecākiem:
- Ritai Dudko - par ilggadēju mērķtiecīgu un radošu darbu skolas
padomē un ieguldījumu skolas un vecāku sadarbības stiprināšanā.
Izvērtējot skolēnu aktivitāti, piešķirt Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkas pašvaldības sadarbības balvu EUR 50,00 nominācijā „Sociāli
aktīvs skolēns”:
- Madarai Salnītei - par mērķtiecību un radošu iniciatīvu, iesaistoties konkursos, sabiedrisko aktivitāti un atbildību, veicot skolas
avīzes redaktores pienākumus.

Šajā gadā Ērgļu novada un
Ķelnes-Reizīkes pašvaldības
sadarbības balvu 50,00 eiro
nominācijā „Sociāli aktīvs
skolēns” ieguva Madara
Salnīte par mērķtiecību un
radošu iniciatīvu, iesaistoties konkursos, sabiedrisko
aktivitāti un atbildību, veicot
skolas avīzes redaktores pienākumus.
Kas, tavuprāt, tevi atšķir
no pārējiem mūsu skolas
skolēniem?
-Manuprāt, es ļoti neatšķiros no pārējiem skolas skolēniem. Man raksturīgi ir pabeigt visu iesākto, ielikt katrā
darbā visu, ko es varu, noteikti neapstāties pie sasniegtā un
izmantot iespējas, ko piedāvā
skolotāji, draugi un paziņas.
Vai tu jau nojauti, ka šogad balva „Sociāli aktīvs
skolēns” tiks piešķirta tev?
-Nē, tas man bija ļoti liels pārsteigums, protams, arī pagodinājums.
Kā tu plāno izmantot iegūto balvu?
-Šobrīd par to vēl neesmu domājusi. Kad būs brīvāks laiks, apsvēršu
iespējamos variantus, kur ieguldīt iegūto balvu.
Kas, tavuprāt, ir bijis tavs lielākais sasniegums?
-Tas, ka es nenobijos un iesaistījos dažādos projektos, pasākumos,
konkursos. Manuprāt, sasniegums ir arī tas, ka esmu izdarījusi tādus
darbus, kuros jāiegulda daudz laika, enerģijas, jābūt ļoti pacietīgam.
Kur tu smelies iedvesmu un motivāciju?
-Iedvesmu smeļos no tuviniekiem, draugiem. Mani motivē pozitīvi
un atsaucīgi vārdi no apkārtējiem, jau iegūtie sasniegumi. Vienmēr jau
gribas sasniegt arvien vairāk un vairāk.
Kā tu raksturo savu ikdienu?
-Mana ikdiena nav viegla, tā ir darbu pilna. Mācības aizņem lielāko
daļu no ikdienas. Atlikušo laiku pavadu kopā ar draugiem, radiem, iesaistos dažādās aktivitātēs, ko piedāvā apkārt. Ticu tam, ka, jo vairāk
dara, jo vairāk var izdarīt.
Vai tev ir kādi ieteikumi saviem skolasbiedriem?
-Lai atrastu laiku it visam, nepieciešams to plānot un izvirzīt prioritātes. Nekad nevajag apstāties pie sasniegtā. Kaut lēnām, bet vajag
virzīties uz priekšu. Svarīgi ir izvirzīt mērķus, būt radošiem, aktīviem,
ļoti pacietīgiem un strādāt gribošiem.
Paldies!

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore

Valsts dzimšanas dienas pasākums skolā

Madaru Salnīti intervēja Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
Šogad Latvijai ir īpašs gads, Latvijai aprit tās 100. dzimšanas diena. Katru gadu 10. klase rīko pasākumu, kas godina mūsu valsti svētkos.
Mēs, 10. klase, pirms svētku pasākuma latviešu valodas
stundās rakstījām to, ko mums nozīmē Latvija, Ērgļi, novada skaistās vietas. Katrs pielika savu roku, lai izceltu
savas zemes skaistumu un varenību.
Plānošana un scenārijs bija Ievas Radzvilavičas pārziņā,
un viņa savu darbu veica kā profesionāle, kura uzklausīja
arī skolas vadības norādes. Lai šis pasākums realizētos,
katram tika uzticēts kāds uzdevums.
Par godu Latvijas dzimšanas dienai mēs kā galvenos viesus uzlūdzām Ainu Braķi - Atzinības Krusta virsnieci - un
Jāni Sprancmani - Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, kuri
apbalvoti par ieguldījumu Latvijas un Ērgļu attīstībā. Ērgļos viesojās arī pārstāvji no mūsu novada sadraudzības
pilsētas Ķelnes-Reizīkes Vācijā. Arī viņi apmeklēja šo pasākumu.
Neņemot vērā mazās tehniskās problēmas, pasākumu turpinājām, kā bija plānots. Uz interviju lūdzām savus goda
viesus, kuri atbildēja, ko viņiem nozīmē Latvija. Viņu atbildes, skolotāja Sprancmaņa noskaitītais dzejolis saviļņoja.
Tradicionāli šajā pasākumā tiek apbalvoti ierindas skates
laureāti, sabiedriski aktīvi, radoši, atbildīgi skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki.
Noslēgumā visi tika aicināti doties skolas priekšā fotografēties ar rakstainiem dūraiņiem rokās. Un noslēgumā
- svētku kliņģeris klasēs.
Emīlija Gustīne Zommere, 10. klases skolniece
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2018. decembris
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100 grāmatas skolas bibliotēkai
Šogad ir bijis ļoti īpašs gads - Latvija nosvinējusi savu simtgadi. Par godu tam projekts “Bibliotēka” (to izveidoja “Baltic
International Bank” ilggadējs latviešu literatūras mecenāts)
izsludināja konkursu skolām, kur 9. - 12. klases skolēni varēja veidot foto un video stāstus vai rakstīt esejas par literatūras
un bibliotēku tematiku. Es konkursam iesūtīju eseju par tematu “Pasaule bez drukātām grāmatām”, kuru rakstīju “2050.
gadā” jeb no pasaules, kurā drukātā grāmata ir sabiedrībā aizmirsta, tomēr manā un daudzu citu cilvēku sirdīs joprojām
dzīva. Biju sajūsmā, kad uzzināju, ka mans darbs ir iekļuvis
labāko sešiniekā. Tomēr nebiju gatava tam, ka iegūšu pirmo
vietu un galveno balvu - 100 grāmatas skolas bibliotēkai.
22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums. Uz to tika aicināti sešu labāko darbu autori
no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Rūjienas vidusskolas, Viļānu
vidusskolas un arī no Ērgļu vidusskolas. Kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Inesi Maltavnieci bijām sajūsmā
par šādu iespēju, jo pasākuma organizatori bija solījuši arī
ekskursiju pa bibliotēku.
Noslēguma pasākumā tika apbalvoti labāko darbu autori.
Sākumā tikām iepazīstināti ar žūrijas komisiju - Noru Ikstenu, latviešu rakstnieci un 25 grāmatu autori, Jekaterinu Kuzņecovu, “Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas
vadītāju, Daigu Bitēnu, projekta “Bibliotēka” komunikācijas
koordinatori, un Andru Konsti, Starptautiskās Rakstnieku un
tulkotāju mājas direktori. Katrs no konkursa dalībniekiem saņēma diplomu un trīs vai četras grāmatas, kuras bija sagādājuši konkursa atbalstītāji - Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB), LNB Atbalsta biedrība, grāmatnīcu tīkls “Jānis Roze”,
izdevniecība “Avots”, izdevniecība “Dienas Grāmata”, Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Latvijas
Literatūras gada balvas pārstāvji (LaLiGaBa). Pirms paziņoja
uzvarētāju, tika nolasīts citāts no šī autora esejas. No sākuma
neatpazinu savu darbu, bet tad mums ar skolotāju ielika rokās
milzīgus un skaistus puķu pušķus un pasniedza tik lielu afišu/
planšeti, uz kuras bija uzrakstīts mans vārds un iegūtā balva,
ka nevarēju noturēt to rokās. Lieki teikt, ka pārsteigums bija
milzīgs.
Pasākuma otrajā daļā bija ekskursija pa Latvijas Nacionālo

Ieva Radzvilaviča un skolotāja Inese Maltavniece
ar saņemto balvu.

bibliotēku. Tā bija īpaša, jo tur mēs varējām apskatīt telpas,
kas parasti apmeklētājiem nav pieejamas. Bibliotēkas pagrabā
iepazināmies ar garo un sarežģīto grāmatu tīrīšanas un restaurācijas procesu, pēc tam aplūkojām dažādas lasītavas. Un tad
ar liftu uzbraucām uz pēdējo stāvu, no kura varēja redzēt teju
vai visu Rīgu.
Paldies “Baltic Nacional Bank” par iespēju uzdāvināt savai
skolai 100 grāmatas! Paldies arī pasākuma organizētājiem un
atbalstītājiem! Bet vislielākais paldies jāsaka Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei Maltavniecei un bibliotekārei Marutai Bitītei, kuras piedāvāja uzrakstīt
eseju un palīdzēja to labot un pilnveidot. Pašlaik saraksts ar
100 grāmatām ir gandrīz pabeigts un pavisam drīz varēsim
sagaidīt jaunās grāmatas. Es ceru, ka līdz ar šo grāmatu parādīšanos skolas bibliotēkā palielināsies jauniešu interese par
grāmatām un aktīvais lasītāju pulks arvien augs.
Ieva Radzvilaviča, 10. klases skolniece
Foto no www.manabiblioteka.lv

Adventa sveces iedegšana
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, ko sauc arī par
Adventa laiku, ir sācies. Arī mēs, 9. klases kolektīvs, 3. decembrī savus skolas biedrus pirmajā Adventā sveicām ar nelielu priekšnesumu.
Gatavoties sākām jau divas nedēļas iepriekš, jo
mums bija jāiemācās divas dziesmas un četriem
skolēniem pantiņš. Mūzikas skolotāja palīdzēja
sagatavot dziesmas, bet dienā, kurā bija paredzēts
priekšnesums, skolotāja nevarēja būt ar mums.
Dziesmu pavadījumu uz sintezatora nospēlēja 10.
klases skolniece. Mūsu priekšnesums sākās ar ievadvārdiem, kam sekoja dziesma “Esi kungs, gaisma!”. Tad katrs no četriem skolēniem noskaitīja
pantiņu, un mēs dziedājām dziesmu “Māte Marija”. Nobeigumā mēs aicinājām katras klases pārstāvi iedegt svecīti un aiznest uz savu klasi.
Mēs esam gandarīti par padarīto darbu, jo vēl
aizvien mūs turpina priecēt labās atsauksmes par
mūsu priekšnesumu.
Anda Katrīna Reine, 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

9.klases priekšnesums.

Mācību un karjeras izglītības ekskursija

Mācību firmu aizstāvēšana

30. novembris Ērgļu vidusskolas 12. klasei bija satraukuma
pilns. Bija pienākusi diena, kad aizstāvēt savus mazos uzņēmumus un pārdot ilgi gatavoto produkciju. Skolēnu idejas
bija ļoti labi pārdomātas un pārsteidzošas. Bija redzami atstarotāji no filca, spēles no akmeņiem, ādas rokassprādzes un
tumsā spīdošie zīmuļi. Veicot šo darbu, katrs no mums bija ieguldījis ļoti daudz laika un pacietības, taču bija arī brīži, kad
nevarēja vairs savaldīties un koncentrēties plānotā veikšanai.
Aizstāvot savu veikumu, uztraukums bija diezgan liels, jo kuram gan patīk uzstāties publikas priekšā. Manuprāt, par spīti
grūtībām, viss bija izdevies un visiem veicās labi, aizstāvot
savus darbus žūrijas priekšā. Liels paldies klases audzinātājai
Dainai Dundurei par atbalstu grūtos brīžos un par palīdzību,
veicot pienākumus trīs mēnešu garumā! Jūtos gandarīta par
paveikto, kā arī lepojos ar saviem klasesbiedriem par izcilajiem darbiem un sniegto atbalstu.
Pēc firmu prezentācijas, kad lielais uztraukums bija pazudis, mums bija iespēja klausīties Artūra Gailīša dzīves stāstu
par atgriešanos laukos bez iekrājumiem - pieredzes stāstu no
pamatskolas līdz šodienai. Šīs tikšanās mērķis bija iedrošināt
jauniešus pieņemt drosmīgus lēmumus un nebaidīties no savu
sapņu realizācijas. Manuprāt, Artūra Gailīša sacītais lika aizdomāties daudziem jauniešiem un pieņemt lēmumus. Iesaku
visiem sekot saviem sapņiem un iecerēm.
Sintija Zābaka, 12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Problēmraksts.
Kad ledus ir par daudz
Klāt ziema. Sniegs, ledus slidotavā un arī uz bruģa pie skolas, kā arī stāvlaukumā.
Protams, ka nevar izvairīties no ledus ziemas laikā, taču
tam ir pavisam vienkāršs risinājums, kuru es labprāt ieteiktu
Ērgļu vidusskolas darbiniekiem. Bruģis ir jākaisa ar smiltīm
vai sāli. Sāls ir ļoti iedarbīgs, bet tajā pašā laikā tas bojā apavus, kūstot nonāks augsnē pie mūsu stādītajām liepiņām. Un
vēl ir daudz dažādu iemeslu, kuru dēļ to nevajadzētu kaisīt.
Arī skolas mašīnu stāvlaukumā ir ledus, uz kura pat varētu
slidot vai ierīkot slidotavu. Šogad jau vairāki bērni ir krituši pie skolas. Pēc kāda negadījuma bruģis tika nokaisīts
un ledus vairs tur nebija, tādēļ ir vērts kaisīt bruģi ne tikai
pie pašas ieejas, bet arī visā skolas apkārtnē, lai samazinātu
negadījuma risku.
Protams, mēs esam ievērojuši, ka katru rītu tiek kaisīta ietve un taciņa pa bruģi, taču nevar simtsprocentīgi visu skolas
priekšas katru stūrīti nokaisīt. Centīsimies iet uz skolu pa
nokaisītajām taciņām, un viss būs kārtībā.
Esam ievērojuši arī to, ka vairāki vecāki savus bērnus vēlas aizvest ar mašīnām līdz pašām skolas ieejas durvīm. Lai
citiem skolēniem būtu droši, bērni jāizlaiž pie stāvlaukuma.
Protams, neaizmirsīsim arī to, ka ir jāģērbjas silti un jābūt
uzmanīgiem.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece

Makulatūras vākšanas akcijas
pirmās kārtas rezultāti

„SAF” ražotnē.

Šogad, 28. novembrī, mūsu klase kopā ar 5. klasi bija mācību un karjeras izglītības ekskursijā Rīgā.
Mēs bijām Zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi”, Modes
muzejā, kur strādājām radošajā darbnīcā „Kā top tērps” un
apskatījām izstādi „1918. Brīvības šiks”, un “SAF” ražotnē.
Mums ļoti patika “Tehnoannas pagrabi”. Apskatījām radoši
veidotus objektus, kuru darbības pamatā ir dabaszinātņu likumsakarības. Mēs daudz fotografējām un devāmies pa tumšu labirintu.
Modes muzejā apskatījām ļoti interesantu izstādi - dažādu
laiku tērpus -un uzzinājām, kā top apģērbs.
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“SAF” ražotnē, kurā izgatavo superaugsto frekvenču iekārtas, mēs redzējām, kā strādā “SA” strādnieki. Šī ražotne bija
ļoti interesanta tiem klasesbiedriem, kuru nākotnes nodomi ir
saistīti ar tehnoloģijām. „SAF” produkcija tiek izmantota arī
satelītantenu pastiprinātājos un tiek eksportēta uz 90 pasaules
valstīm.
Ekskursija bija ļoti interesanta un izglītojoša. Mājās braucām
priecīgi un ar informāciju bagāti.
Veronika Ivanova, 9. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Arī šogad Ērgļu vidusskolā no 20. līdz 23. novembrim
vācām makulatūru. Pavisam kopā tika nodoti 8330 kg. Visvairāk - 77 kg uz vienu skolēnu - savāca 2. klase. Paldies
Evelīnai, kura nodeva 1006 kg. Otrajā vietā 6. klase - 63 kg
uz vienu skolēnu. Čaklākie vācēji klasē Emīls - 748 kg un
Evelīna - 458 kg. Trešie bija 4. klase - 62 kg uz vienu skolēnu. Šī bija arī visaktīvākā klase, jo makulatūru vāca 45%
(9 no 21) skolēnu. Klases līderi - Jorens - 390 kg, Līna - 226
kg. Pavisam nedaudz atpalika 8. klase ar savāktajiem 58 kg
uz vienu skolēnu. Visaktīvāk šajā klasē makulatūru nodeva
Samanta - 912 kg un Jana - 295 kg. Paldies Madarai no 11.
klases par savāktajiem 326 kg makulatūras!
Rudens makulatūras vākšanas kārta ir noslēgusies, bet pavasarī atkal būs iespēja nodot savākto. Bateriju vākšanas
konkurss notiek visu mācību gadu. Turpināsim šķirot atkritumus!
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. decembris

Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II teātris

2018. gada 12. novembrī man un maniem skolasbiedriem tika sniegta vienreizēja iespēja - ielūkoties Latvijas valsts dibināšanā. Mēs bijām vieni no nedaudzajiem, kas viesojās šajā teātra
izrādē, kura bija savādāka nekā citas, uz kurām esmu bijusi.
Pirms mēs devāmies zālē, katram tika iedotas austiņas un raidītājs, kurā bija četras programmas. Visas izrādes garumā pa šīm programmām skanēja komentāri par mūsu valsts dibināšanu,
bet pa katru no tām skanēja savādāks viedoklis, savādāks redzējums un savādāki uzskati par
visu notiekošo. Katram no mums bija jāizdara izvēle - kurā no balsīm mēs gribam klausīties
un vai mēs vispār kādā no tām gribam klausīties.
Atrodoties šajā izrādē, man tā nešķita pārāk laba. Varētu pat teikt, ka mani tā kaitināja, jo
gribēju dzirdēt visu, viss likās interesants, un es nespēju izvēlēties balsi, kuru klausīties. Laiku
pa laikam tas ļoti tracināja. Godīgi sakot, šī izrāde man sāka patikt tikai mājupceļā, kad es sāku
domāt, par ko patiesībā tā bija. Uzskatu, ka galvenais šajā izrādē nebija pati valsts dibināšana,
bet tas, cik daudz izvēļu mums ir priekšā. Katrā dzīves mirklī mēs saskaramies ar miljoniem
iespēju, kas var krasi mainīt mūsu dzīvi.
Mēs nekad nezināsim, kura no izvēlēm, ko izdarām, ir pareizā, jo nekad nevarēsim piedzīvot
tās visas. Vienīgais, kas mums atliek, ir zināt, ka viss ir tieši tā, kā tam jābūt, jo, lai arī ko mēs
būtu palaiduši garām, tagad varam doties tikai uz priekšu.

Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes
09.11.2018. - Ērgļu vidusskolā norisinājās ierindas skate par godu Lāčplēša dienai. Man
liels prieks, ka katru gadu šis pasākums paliek arvien svinīgāks, jo jauniešiem ir ļoti nopietna pieeja tam gatavošanās posmā. Es lepojos ar jaunsargiem un arī skolēniem, kuri šogad
diezgan augstā līmenī gan nosoļoja, gan bija svinīgi saģērbušies. Paldies skolotājiem un
skolēniem par gatavošanos šim pasākumam! Jāuzteic, ka drosmīgi ir tie skolēni, kuri uzņemas komandieru lomu, jo tas tiešām nav viegli - iziet visu priekšā un dot pārējiem precīzas
komandas. Paldies arī žūrijas dalībniekiem, kuri pagodināja mūs ar savu klātbūtni un izbrīvēja laiku. Noteikti sirsnīgi sveicieni bērnudārza kolektīvam un tā vadībai. Jo tas, kā mēs
gatavojāmies un iznācām, ir liels notikums, jo arī deja, kuru bija sagatavojusi bērnudārza
muzikālā skolotāja, bija ļoti patriotiska un sirdi sildoša. Man personīgi ir īpaša attieksme
pret šo pasākumu, un katru gadu tas mani saviļņo līdz sirds dziļumiem. Tie, kuri bija klāt,
noteikti redzēja, cik varena un cēla bija karoga ienešanas ceremonija. Pēc pasākuma visi
mielojās ar Jaunsardzes sagādāto svētku kūku. Paldies “Kores” konditorejas kolektīvam!
Kūka bija skaista, liela un garšīga. Noteikti es lepojos ar jums visiem, jūs manī radāt šo
patriotismu, jo jaunieši un bērni ir mūsu nākotne.
10.11.2018. - Jau nākamajā dienā pēc ierindas skates devāmies 6 stundu orientēšanās sacensībās - “Rīgas rogaining”. Piedalījās 20 dalībnieku. Jā, Ērgļu jaunsargi 6 stundas izskrēja
Rīgu, starts un finišs bija Lucavsalā. Laiks nebija sevišķi jauks, taču mēs jau esam pieraduši,
jo šī mums ir kā tradīcija. Paldies stipriniekiem - Martai Simonai Štilai, Mikus Štilam, Janai
Gulbei, Ilonai Riekstiņai, Andai Katrīnai Reinei, Eduardam Kodolam, Matīsam Nilam Griģuško, Jānim Kalniņam, Ilgvaram Ratniekam, Līvai Grētai Tirzmalei, Samantai Bringulei,
Kristiānai Renckulbergai, Sandai Leimanei, Kristiānai Savickai, Benitai Kārkliņai, Markuss
Užānam, Ievai Počai, Viktorijai Vīgubei, Alenam Kārlim Kārkliņam, Kristeram Kalniņam.
11.11.2018. - Lāpu gājiens. Paldies jaunsargiem, kuri kopā piedalījās lāpu gājienā!
18.11.2018. - Sāksim ar to, ka divas drosmīgas meitenes piedalījās Latvijas simtgades parādē - Jana Gulbe un Samanta Bringule. Lielajā autobusā ar jaunsargiem un viņu vecākiem
devāmies uz Rīgu vērot klātienē militāro parādi, kā arī baudīt simtgades piedāvāto svētku
programmu, kura bija ļoti plaša. Pēc salūta vērošanas visi devāmies mājup. Paldies tiem,
kuri izmantoja šo iespēju!

Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Viktorīna “Es - Latvijā”
Ērgļu vidusskolas
sociālo
un spēju priekšmetu komisijas
skolotāji šogad
izvēlējās atjaunot nedaudz aizmirstu zināšanu
pārbaudes formu
skolēniem - viktorīnu. Protams,
ka jautājumu tematiku un saturu
ietekmēja Latvijas valsts simtgade.
Jautājumus veidoja visi sociālo
un spēju priekšmetu
skolotāji
katrs savā mācību priekšmetā. Mūsuprāt, interesantākais no uzdevumiem bija mājas darbs, kas
bija jāsagatavo katrai klasei. Mājas darba galvenā ideja bija, izmantojot dažādus paņēmienus,
izskaidrot dažādus latviešu simbolus gan no mūsdienu, gan senatnes skatu punkta.
Katrai valstij un katram cilvēkam pasaulē ir sava simbolu sistēma, kuras izpratne sakņojas
tālā pagātnē. To veidojusi apkārtējā dzīvā daba, ūdeņi, laika apstākļi, vēstures gaita un personības.
Mēs dzīvojam tagad, šajā mirklī. Gadsimtiem ilgi auklētie un uzturētie simboli ir nonākuši pie
mums. Jā, kaut kas laika plūdumā mainās, bet dziļākā būtība paliek. Ar to mēs esam īpaši, atšķirīgi no citām valstīm un tautām. Ar šo savu pasaules redzējumu un izpratni latvieši atrodas
pārējo Eiropas tautu saimē un iekrāso Latvijas krāsu. Vienīgo. Īpašo.
Vizma Veipa, Ērgļu vidusskolas sociālo un
spēju priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja
Šis pasākums parādīja, cik ļoti radoši un izdomas bagāti ir mūsu skolas skolotāji. Liels prieks
par viņu veikumu. Parasti viktorīnas - tas šķiet kaut kas garlaicīgs, bet skolotāju veidotais
pasākums - viktorīna - bija patiešām interesanta, jo bija dažāda veida uzdevumi. No sākuma
grūtie uzdevumi, kur bija nepieciešams ilgāks laiks, lai rastu atbildi, pēc tam sekoja ašie jautājumi, uz kuriem bija jāatbild 30 sekunžu laikā. Kā mājas darbs bija jāuzved arī neliels teātris,
kurā bija jāpastāsta par kāda vārda nozīmi pagātnē un tagadnē. Dažas klases bija visai radoši
šo uzdevumu izpildījušas. Bet pēc tam sekoja visai grūts uzdevums - “Klusie telefoni”. Bija
dots teksts par vēsturiskiem notikumiem, tālāk tas bija jāpastāsta citam komandas biedram,
tam atkal citam. Un pašam pēdējam bija jāatstāsta teksts visiem pasākuma dalībniekiem. Šis
uzdevums raisīja smieklus apkārtējos, bet uzdevuma pildītājiem smiekli nenāca. Daži varēja
atcerēties tikai pāris vārdus, cits vispār neko, kāds “sagrozīja” vēsturiskos faktus un beigās
nonāca pie pilnīgi kā cita. Pasākums izdevās. Skolēni varēja saliedēties, pārbaudīt savas zināšanas, kā arī to, vai māk sastrādāties komandā.
Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Ausmas Ozolas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. decembris

Jaunsardzes ziemas sporta spēlēs Priekuļos.
7.12. - 9.12.2018. - Priekuļos notika ziemas sporta spēles, kur jaunsargi sacentās dažādās
disciplīnās. Jāteic, ka nometnē piedalījās jaunieši no visa Vidzemes novada. Uz pārējo fona
mēs bijām paši mazākie, taču mazie cīnījās godam. Prieks, ka visi lielie jaunsargi ļoti atbalstīja mūsējos. Priekuļu puiši cienāja ar konfektēm, palīdzēja satīrīt istabiņas, atbalstīja un fanoja par viņiem disciplīnās. Mūsu jaunsargi piedalījās stafetēs, telpu orientēšanās, šaušanā
ar pneimatiku, futbola soda sitienos, lēcienos augstumā, vēdera preses vingrinājumā, atspiedienos, atspoles skrējienā, turējās kārienā pie stieņa, basketbola soda metienos. Interesanti
gāja tautas bumbā. Taču liels pārbaudījums bija nakts trase, kuras garums bija aptuveni 10
km. Tiesa, visus punktus neatrada, taču atgriezās visi sveiki, veseli un nenomaldījās, kaut
gan bija lielo komandas, kuras nomaldījās. Amizanti tas, ja mūsu mazajiem nakts trasē rodas
dabiskās vajadzības, tad abas komandas kopā meklē nevis kontrolpunktu, bet labierīcības,
novirzās no kursa, lai parkā tās atrastu. Un visi gaida, kamēr puse komandas izdarīs, kas
jāizdara. :) Ļoti amizanti gāja virves vilkšanā, kur mūsu mazos spēka vīrus aizvilka ātri, bet,
ja jūs redzētu, kāds fanu klubs viņiem bija. Lepojos ar Alisi Skuju, Megiju Elisu Jeršovu,
Linardu Leimani, Tīnu Tirzmali, Līvu Grētu Tirzmali, Rihardu Gedušu, Edgaru Priedīti,
Markusu Renckulbergu, Rodrigo Ralfu Graudiņu, Viesturu Bauži, Rūdolfu Renckulbergu
un Miku Štilu. Šādās nometnēs es vismaz varu sajust to, ka bērni nesēž pie telefoniem vai
datoriem, bet atcerēties tās dienas, kā bija manā bērnībā, kad visi skrēja, lēca, kustējās. Te
valdīja patiesas emocijas un līdzi jušana.
Novēlu visiem priecīgus svētkus un kustīgu jauno gadu, jo kustībā ir dzīvība. :)
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Foto no personīgā arhīva

Vēstures lekcija
26. novembrī divpadsmitajai un vienpadsmitajai klasei bija lieliska iespēja dzirdēt lekciju
par Latvijas vēsturi. Šo lekciju nolasīja pasniedzējs, ģeogrāfijas skolotājs no Aizkraukles novada vidusskolas. Viņš spēja ieinteresēt jebkuru no mums. Lekciju sāka ar pagājušo gadsimtu
- par cilvēku izvešanu, industrializāciju, rusifikāciju un vēl par daudz un dažādām nopietnām
lietām. Tika pastāstīts arī par šo - 2018. - gadu - par cilvēku izbraukšanu no Latvijas. Te kā
iemesls tika minēti daudzi faktori - alga, darbs, skolu, bērnudārzu, veikalu slēgšana utt. Pats
interesantākais, ko dzirdējām, bija par tautu un nāciju - kā to iespējams saglabāt. Un šāda iespēja ir. Tikai vajag pašcieņu, sadarbību un ģimeni, un viss ies uz priekšu.
Kristena Grāvīte, 11. klases skolniece
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Izcili veiksmīga bija 10. klases skolnieces Ievas Radzvilavičas piedalīšanās Baltic International Bank projekta “Bibliotēka” organizētajā skolēnu radošo darbu konkursā, iegūstot pirmo vietu un galveno balvu 100 grāmatas skolas
bibliotēkai.
Šajā mācību gadā R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursam savus darbus iesniedza divi Ērgļu vidusskolas skolēni. 12. klases skolnieces Lilitas Saulītes darbs saņēma Veicināšanas balvu. 10. klases skolniece Ance Millere saņēma
atzinību par latvisko vērtību atklāsmi. Ar viņas domraksta fragmentiem iepazīstinājām novembra numurā. Bet tagad
aicinām iepazīt Ievas un Lilitas daiļradi.

Pasaule bez drukātām grāmatām
Eseja par grāmatām, rakstīta 2050. gada 1. janvārī. (Tēze:
Grāmatas, kurām nav fiziskas formas, nevar uzrunāt cilvēkus tik ļoti kā drukātas grāmatas)
Grāmatu lasīšana visos laikos ir bijusi burvīgs, izklaidējošs, fascinējošs, izglītojošs un pat maģisks laika kavēklis.
Nekas tam nevar līdzināties. Mēs lasām teikas, stāstus un
pasakas, kas ir saglabājušies no senas pagātnes, kad citu
laiku un gadsimtu bērni ir mudinājuši savus vectēvus tās
stāstīt un stāstīt vēlā vakara stundā, kad, sēžot cieši citam
pie cita ap jautri sprēgājošajām liesmām kamīnā, svarīgās
runas ir izrunātas, bet miegs vēl nenāk. Ja arī tas nāk, tad
steigšus tiek aizdzīts, tikko atskan vārdi: „Reiz sensenos
laikos…”. Ar šiem vārdiem sākas daudzas skaistas grāmatas. Kad mēs tās atveram, jūtamies kā tie bērni, kas daudzus gadus pirms mums, ar aizrautībā pavērtām mutēm,
pirmoreiz klausījās sava vectēva stāstā, kuram to bija pastāstījis vecvecvectēvs, kuram savukārt to bija pastāstījis
viņu vecvecvecvec… Un ir vienalga, vai mēs šo stāstu
uzņemam, klausoties vectēvu, vai turot rokās drukātu grāmatu, vai lasot to uz datora ekrāna. Katru reizi aizraujas
elpa tajā brīdī, kad grāmatas varonim draud briesmas, kad
visa pasaule ir apdraudēta, kad ļaunais kuru katru brīdi var
uzveikt labo. Saturs nemainās no tā, kā mēs to uzņemam.
Grāmata nav vairāk vai mazāk laba vai svarīga, vienalga
kādā formātā mēs to lasām. Šo atziņu bija pauduši jaunie
21. gadsimta domātāji, un ar šiem vārdiem tie nomierināja
cilvēkus, kas nebija pārliecināti, ka pilnīga pāreja no grāmatām drukātā formā uz elektronisko ir vislabākā ideja uz
pasaules.
Pāreja no drukātām uz elektroniskām grāmatām nenotika uzreiz. Cilvēce jau 21. gadsimta sākumā sāka uzkrāt
visu veidu informāciju internetā. Pirmie “pazuda” drukātie žurnāli, laikraksti un mācību grāmatas, tad enciklopēdijas. Daudzi tā laika mākslinieki, mūziķi, rakstnieki un
citi kreatīvās pasaules veidotāji jau sen bija sapratuši, ka
internets, kas vieno dažādu tautību, reliģiju un sociālo stāvokļu cilvēkus vienviet, ir jauna un izdevīga platforma, uz
kuras prezentēt savu darbu. Visi bija tik ļoti aizrāvušies ar
šo konceptu, ka viss vajadzīgais, lai apmierinātu cilvēku
vēlmes, atrodas virtuālajā realitātē. Viņuprāt, nekas nebija

mainījies, bet viss tapis jauns. (..) Lai ieraudzītu dažādus
senus stāstu varoņus un piedalītos viņu piedzīvojumos,
vairs lieki nav jātērē dārgais laiks, klausoties vectēvu
gari runājam, vai jāsēž stundām ilgi, lasot grāmatu. Visa
garlaicīgā informācija un vārdi ir elektroniski apstrādāti,
un mums ir piedāvāts tikai labākais no tā, ko mums var
sniegt visu veidu grāmatas. Turklāt lasīšana tiek uzskatīta
par vecmodīgu, to dara tikai nedaudzi fiziski un morāli
novecojuši cilvēki. Tas ir neizprotami, kā viņiem pietiek
pacietības sēdēt stundām ilgi mīkstā atzveltnes krēslā, sekojot līdzi katram vārdam, katram burtam. Man viņu žēl,
jo šiem cilvēkiem vairs nav vietas informācijas laikmetā.
(..)
Tomēr es nejūtu tās dusmas, ko juta mani vecāki un skolotāji, kad viņi runāja par tām dienām, kad, izejot ārā, jebkurā apdzīvotā vietā uz pasaules, ik uz stūra varēja redzēt
kādu koku, un tām dienām pēc tam, kad cilvēks, nedomājot ne par mežiem, ne par dabas saglabāšanu, sāka tos
izcirst un pārstrādāt papīrā, lai to aprakstītu un kaudzēs
sakrautu glabātu un gaidītu, kad tas pārklājas aizmirstības putekļiem. Varbūt man vajadzēja būt neapmierinātai?
Apkārtējie sāka uz mani dīvaini skatīties, jo neizrādīju
dusmas un sašutumu pret cilvēkiem pagātnē, kas izšķērdīgi izmantoja dabas dotos resursus, kuri šodien ir tik reti
un dārgi. Ar prātu sapratu, ka pēc mūsdienu standartiem
domāju nepareizi, bet melot par savām jūtām nācās reti
- tikai tad, kad redzēju vienīgo vēl saglabājušos Bībeles
kopiju, kas kā pēdējā fiziskā grāmata bija iznākusi 2028.
gadā. (..) Mums Bībele ir bijusi gan pirmā, gan arī pēdējā
drukātā grāmata, kā skaists aplis, ar ko noslēgt Pirmselektroniskās informācijas grāmatu laikmetu. Redzēt šādu
grāmatu ir vai nu liels gods, vai arī pilnīgi nevajadzīga
nodarbe. Es šo slaveno Bībeli redzēju reti - patiesībā tikai divreiz dzīvē, jo Bībele atradās Latvijas Nacionālajā
Pirmselektroniskās informācijas laikmeta muzejā.
Agrāk pat nebija ienācis prātā, ka varētu būt saglabājušās
citas drukātās grāmatas. Šīs grāmatas mums nepastāvēja,
jo mēs tās diendienā neredzējām (..). Papīrs un tinte nav
tikai trausli materiāli, par kādiem tos pieņemts uzskatīt.
Tie sevī glabā rakstīto vārdu spēku, kas tiem ļauj dzīvot

Ar rāmu klusumu šai brīdī zvaigznes runā,
Un netraucētā mierā Visums svētkus svin...
Ir sācies jaukais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad cilvēki
atver sirdis Ziemassvētku brīnumam un
gaida to atnākam, jo
šai senajai tradīcijai
piemīt burvju spēks.
Brīnumdaris un bērnu
draugs - Ziemassvētku vecītis - ciemosies
pie mums skolas eglītes vakarā, iepriecinot ar dāvanām, kuras bērni ļoti gaida.
Iespējams, ne jau saldumi ir pati svarīgākā lieta, bet tikšanās
ar Ziemassvētku vecīti, sasveicināšanās,
sirsnīga saruna pie
eglītes, kopīgas rotaļas, dziesmiņas un iemācītie pantiņi.
Domājot par svētkiem un gatavojoties skolas eglītes vakaram,
Sausnējas skolēni rakstīja novēlējumus Ziemassvētku vecītim.
Ko es novēlu Ziemassvētku vecītim? Jā, nevis - ko es gaidu no
Ziemassvētku vecīša... Ielūkosimies skolēnu novēlējumos!
Sabīne uzrunā Ziemassvētku vecīti: „Ziemassvētku vecīt! Priecājies par baltiem Ziemassvētkiem!”. Jānis raksta: „Lai rūķi
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mūžību. (..) Man palaimējies, ka mans vectēvs bija viens no šiem cilvēkiem.
Kad mani pirmo reizi pārņēma neizskaidrojamas ilgas pēc lasīšanas - īstas
lasīšanas tās patiesajā formā, viņš bija tas, kas parādīja man ceļu, pa kuru iet,
un uzdāvināja man skaistu, bet apdzeltējušu grāmatu, kurai bija papīra lapas
un vāki, un rakstītie vārdi glīti kārtojās cits aiz cita rindiņās.
Pirmajā reizē, kad paņēmu rokās man dāvāto grāmatu, jutu sirdī ielīstam
agrāk nesajustu siltumu. Tas bija kā pievilcīgs noslēpums, ko atklājot, visa
līdzšinējā pasaulīte sāktu trīcēt un drebēt, un tās citu cilvēku ieliktie pamati
izirtu. Tas bija valdzinoši (..) .
Mana laika rakstnieki ir valodas nodevēji - viņu fantāzijas pasaule cieš to
uzskatu dēļ, ko sev pieņēmusi Informācijas laikmeta pasaule. Tagad viņu darbiem jābūt pietiekami interesantiem, lai būtu vērts pūlēties izlasīt to rakstītos
vārdus. Darbos informācijai jābūt tolerantai, jo cilvēki, kuri lasot jūtas tieši
vai netieši aizskarti vai aizvainoti, caur internetu pauž savu viedokli visiem
un dara kaunu rakstnieka talantam un godam. Šie nepārdomātie, nepamatotie
un ātri izteiktie viedokļi ir toksiski un lipīgi. Cilvēki, kas nekad mūžā nav
izlasījuši nevienu grāmatu, balstoties un šādām atsauksmēm, sabiedrībā jau
var skaļi teikt un diskutēt par to, vai tā bijusi laba vai slikta, un spēj pārliecināt
citus par savu uzskatu pareizību. (..) Pēc visa tā, ko mēs esam gandrīz vai piedzīvojuši, jo redzam visu jau gatavu pasniegtu uz zelta paplātes, vairs nevaram
iedziļināties grāmatā un tās tekstā, jo tas vairs nesniedz tik lielu baudu, krāšņu
un pozitīvu emociju buķeti. Aktīvo lasītāju pulks arvien samazinās. Tajā brīdī,
kad kļūst grūti mūs pārsteigt, iepriecināt un nobiedēt, visi uzrakstītie vārdi liekas tik ļoti garlaicīgi, tik ļoti bez sāls, bez nepieciešamā asuma, ka to lasīšana
izraisa dziļu neapmierinātību.
Kad beidzu lasīt vectēva dāvātās grāmatas pirmo nodaļu, sajutu gandarījumu
un lepnumu, jo es to spēju izdarīt. Manī joprojām bija kaut kas no tiem senajiem, dziļa haosa pildītajiem laikiem, kad nebija tehnoloģiju dāvātā drošības
tīkla, kas noķertu, ja kaut kas noietu greizi, ja atmiņa un apkārtējie cilvēki
pieviltu. Daudzi vārdi tur bija man sveši, to nozīme nezināma. Senā valoda
ir bijusi tik bagāta… Nu tā ir teju izmirusi un aizmirsta, jo mūsu degradēti
vienkāršajiem prātiem tā kļuva par sarežģītu. (..)
Man pieaugot, grāmatas, kas kādreiz tika rūpīgi un uzmanīgi šķirstītas, bet
tagad stāvēja visu aizmirstas, nu kļuva par manām labākajām draudzenēm. Es
iemācījos tās saprast un sadzirdēt. Tagad to vārdi mani mierināja, to smarža
dziedēja apkārtējās pasaules vienaldzības ievainoto dvēseli. Mana iztēle ieguva spārnus un pacēlās pāri visam pasaulīgajam, palika tikai vārdi. Tad es
ieraudzīju tukšumu, ko vārdu trūkums bija atstājis. (..)
Kā gan lai es spēju izvēlēties: iespējas, ko sniedz tehnoloģijas, informācijas
un izklaides dažādība, vai vēlme piedzīvot pacilātību, ko spēj nodrošināt tikai
drukāta teksta lasīšana? Ja man - cilvēkam, kas ir sajutis drukātas grāmatas
burvību, - ir grūti izvēlēties starp grāmatu lasīšanu un digitālās pasaules piedāvājumu, tad kādu cerību lai es dodu tiem, kas nāks pēc manis un arī sajutīs
viegli sagremojamās informācijas laikmeta atstāto tukšumu, ko viņos jau kopš
mazotnes iesējusi mūsdienu sabiedrība? (..) Nejauciet kopā lietas, kas nesaderas, kas neizceļ viena otras skaistumu un krāšņumu, bet padara visu pelēku un
trulu! Kad krāsas, kas katra par sevi ir neatkārtojami skaistas un spēj izraisīt
mūsos patiesas un šķīstas jūtas, sajauc kopā, tās zaudē savu unikalitāti un kļūst
neglītas. Tāpat arī grāmatas un tehnoloģijas. Jaunu informāciju vieglāk atrast
ar interneta palīdzību, bet grāmatas, kas dzimušas kāda rakstnieka sirdī, lai
paliek uz papīra, jo tā ir vieglāk sevī uzņemt to vārdus.
Grāmatās uzrakstītais vārds ir kā dvēsele bez miesas. Ja dvēselei nav savas
sirds - drukātas grāmatas -, kurā mājot un pār kuru valdīt, tā lidinās kaut kur
starp debesīm un zemi. Neviens to nevar saredzēt vai sadzirdēt, vai sarunāties
ar to, un tikai retais sajūt tās prombūtni. Rakstītais vārds nevar veikt to uzdevumu, kas tam uzticēts. Mēs aplaupījām drukātās grāmatas, izraujot to dvēseles no mājām un ieslogot tās starp nuļļu un vieninieku rindām. Tāpēc to vārdi
izsīka. Nu dzirdams tikai nomācošs klusums… Mēs uzcēlām jaunas, skaistas
un modernas ēkas un piepildījām tās ar visu, kas diezin vai būs vajadzīgs. Bet
grāmatu plaukti kļuva tukši… Un ir grūti justies kā mājās to kailuma dēļ.
Atsakoties no drukātajām grāmatām, mēs pazaudējam to unikālo saikni starp
sevi un kāda cita, sveša cilvēka, intīmākajām domām un jūtām, ko varēja
sniegt grāmatas. (..) Jūtam, ka pasaules progresa ātrums arvien samazinās, jo
mums trūkst tās daļiņas radošuma, ar ko bija slaveni mūsu senči, kas savu iedvesmu smēla no citu cilvēku darbiem. Mana paaudze ir nogurusi no informācijas, kas ir viegli pieejama. Liekas, ka tai vairs nav nekādas nozīmes. Mēs ilgi
vēl maldīsimies tumsā un aukstumā, līdz būsim gatavi no jauna iedegt uguni
kamīnā; mierīgi sēdēt stundām ilgi, cīnoties ar miegu un uzmanīgi klausoties
savu vectēvu stāstītajās teikās, stāstos un pasakās, lai kādu dienu atkal sajustu
interesi par grāmatās drukāto vārdu. Vēlos, lai citi cilvēki, drukāto tekstu lasot,
sajustu grāmatu dāvāto siltumu un mierinājumu!

vienmēr ir Tavi labākie draugi!”. „Lai priecīgs brauciens uz skolu!” - novēl Kārlis. Dzīvespriecīgu novēlējumu uzrakstījis Ingus
Z.: „Lai prieks pār zemi ceļo! Esi vienmēr priecīgs!”
Roberta Kaspara novēlējums Ziemassvētku vecītim: „Es Tev
novēlu daudz prieka un laimes!” Kristiāns raksta: „Es novēlu
Ziemassvētku vecītim, lai būtu jauka ziema, lai daudz sniega
Lapzemē un Latvijā!”, bet Diānas novēlējums ir šāds: „Priecīgus un laimīgus Ziemassvētkus!” Ziemassvētku vecīti uzrunā
Samanta Alise: „Mīļo Ziemassvētku vecīt! Lai Tu vēl ilgi dzīvotu Lapzemē! Lai Tev mīļi Ziemassvētki!”
„Mīļo Vecīt! Es Tev novēlu būt veselam un stipram. Es gribētu Tev uzdāvināt jaunus ziemeļbriežus un kamanas!” – šo
vārdu autors ir Daniels. Kaspars raksta: „Es Tev novēlu ilgu
mūžu. Novēlu daudz ziemeļbriežu un daudz palīgu. Un, kad
esi rītā pamodies, lai Tev ir daudz dāvanu!” Anda uzrakstījusi
šādus vārdus: „Vecīt! Es Tev novēlu prieku, lai Tev ir daudz
rūķīšu, kas palīdz. Lai jauki, silti Ziemassvētki ikkatram no
mums!” Santas novēlējumi: „Mīļo vecīt! Es novēlu Tev būt
priecīgam! Lai brienot pa lielajām kupenām, Tev nepiegurst
kājas. Lai Tavi mazie palīgi ir vēl čaklāki un rosīgāki. Vienu
gadu aizkavējies savā zemē un priecājies par labajiem darbiem!” Kristīne Anna aicina: „Lai bērni nepārstāj Tev ticēt un
vienmēr atceras, ka nav neviena cita Ziemassvētku vecīša, jo
Tu mums esi vienīgais!”
Ingus A. raksta: „Es Ziemassvētku vecītim uzdāvinātu jaunas
kamanas, kuras būtu izturīgākas un vieglākas. Lai briežiem
viegls lidojums! Novēlu vienmēr priecīgus Ziemassvētkus!”
Dāvis ierosina: „Mēs varētu nodziedāt kādu dziesmu un nodejot kādu deju, lai visiem jauks vakars. Ziemassvētku vecītim projām dodoties, mēs abi varētu nodziedāt kādu dziesmu,
lai viņam jautrāks mājupceļš. Novēlu patīkamu Ziemassvētku

Ieva Radzvilaviča,
10. klases skolniece
sajūtu!” Samanta iepriecinātu ar jauku dāvanu: „Es Ziemassvētku vecītim uzdāvinātu kucēnu, lai tas dāvā viņam daudz
prieka katru dienu!” Arī Aigars labprāt pasniegtu kādu dāvanu:
„Ziemassvētku vecītim - veselību, sirsnību un strādīgus 2018.
gada Ziemassvētkus! Es Tev gribētu uzdāvināt sarkanas vilnas zeķes, lai ir silti tumšajos un aukstajos ziemas vakaros.”
Arnis Mārtiņš raksta uzmundrinošus vārdus: „Es novēlu Ziemassvētku vecītim būt gudram, jautram un ātram. Lai viņam
arī būtu pašam sava eglīte, kur katrs bērns var atstāt savu vēlējumu vai dāvanu.” „Novēlu labu veselību, lai Ziemassvētku
vecītis var dāvināt dāvanas daudzus gadus!”- raksta Endijs. Īss
un vienkāršs, bet sirsnīgs ir Ivo novēlējums: „Lai Tev ir laba
veselība un nekad neslimo! Esi stiprs un čakls!” Mareka novēlējums: „Novēlu Ziemassvētku vecītim labu pašsajūtu, jo viņš
labu dara. Lai pats ir vesels un nesaslimst!” Danils pateicas
par dāvanām un raksta novēlējumus: „Ziemassvētku vecīt! Tu
visu laiku strādā un domā, kā sagādāt mums dāvanas. Paldies!
Novēlu ***
Tev tikpat jaukus un siltus Ziemassvētkus, kādus Tu
dāvini mums!”
Sausnējas skolas bērnu novēlējumos ir daudz labu vārdu un
sirsnības. Lai šie no sirds uzrakstītie novēlējumi piepildās, un
mums izdosies jauks eglītes vakars kopā ar skolas Ziemassvētku vecīti.
Lai visiem lielajiem un mazajiem priecīgi, silti un mierpilni
Ziemassvētki!
Materiālu sagatavoja Sausnējas skolas
skolotāja Elita Leiboma
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“Cinīša” turpinājums.

Mani literārie līdzinieki R. Blaumaņa daiļradē

Grāmata, kas gan tas tāds īpašs? Vāks ar kādu skaistu fotogrāfiju, pāris simti lappušu ar sīkiem melniem burtiem. Bet kā tas nākas, ka lasot esam citā pasaulē, kā mēs spējam izdzīvot neskaitāmas dzīves savā prātā? Kā spējam tik ļoti just līdzi varoņiem, ka
šķiet, esam daļa no šī stāsta. Pēdējais teikums ir izlasīts, grāmata
aizvērta, un pēkšņi kaut kā pietrūkst, tāda tukšuma sajūta sirdī.
Viens un tas pats stāsts, bet katra prātā tas ir citāds, jo ne visi
pēc tā, ko ir izlasījuši, spēj domāt dienām, pat mēnešiem ilgi
un sajust to pašu. Varoņi, ko rakstnieki izveidojuši, ir dažādi.
Vienmēr būs kāds tēls, kurš man nepatiks, kurš rīkojas pretēji
tam, kas ir pareizi, tam, kas man šķiet pareizi. Bet ir varoņi, kas
neatstāj vienaldzīgu, kuri kļūst tik tuvi, ka lasot šķiet - tā esmu
es, līdzība rīcībai un domāšanai ir nepārprotami redzama. Dažkārt tēls grāmatā ir interpretēts kā sliktais, bet, kaut vai tā ir, es
spēju saprast šo rīcību, jo saskatu tajā sevi.
Sevi raksturotu kā atraktīvu, ar vēlmi visur piedalīties un būt.
Vienmēr par visu man būs savs viedoklis, protams, ne vienmēr
tas ir pareizākais, bet es pie tā palieku. Mēdzu arī neapdomāt
savu pateikto un aizskart kādu. Visam manā dzīvē jānotiek ātri,
nepatīk gaidīt, kaut vai ne vienmēr viss noritēs, kā vēlēšos. Raksturojot sevi, nespēju neredzēt līdzību ar Rūdolfa Blaumaņa izveidotajiem tēliem - Ievu un Līzi no „Indrāniem”. Luga, kurā
mijas sāpes un nodevība ar augstprātību un pašlabumu. „Es nekā
sevī nevaru paturēt. Kas uz sirds, tas uz mēles,” tā Līze Ievai,
bet nē, tā nevar būt, tā esmu es, šie vārdi nāk pār manām lūpām.
„Indrānu” mājas, mana jaunā dzīvesvieta, plašās pļavas, smags
darbs un nelielais atalgojums. Bet te atkal esmu Ieva, jo neciešu
darbu, gribu būt saimniece. Un nu jau ar Edvartu plānojam, kā
iegūt šo saimniecību savās rokās. Un tas izdodas, bet tad šis
asums manī kļūst tik liels, esmu kļuvusi ļauna, necienu tēvu un
māti, lieku viņiem strādāt. Kad viņi to neizpilda, lieku dzīvot
pirtiņā. Nē! Tā neesmu es. Un te pēkšņi esmu Līze, kas runā ar
māti, kura nu jau ir akla un cenšas apkopt tēvu. (..)
Blaumanis arī kādā citā savā lugā - „Skroderdienas Silmačos”
- ir izveidojis tēlu, ar kura dzīvi velku paralēles ar savējo. Tagad
dzīvoju „Silmačos”, kur Antonija, šīs mājas saimniece, vēlas
precēties ar Aleksi. Ak, ar manu mīļo Aleksi! Bet ko gan varu
tur padarīt, esmu tikai kalpone. Nespēju runāt ar puisi, jo zinu,
ka viņš jau pavisam drīz būs vīrs Antonijai. Manas atbildes ir
šerpas, un te pār lūpām iznāk: „Kad tik saimniece ar tevi mierā.”
Nespēju nepateikt un neizrādīt, kā jūtos par šo notikumu. (..)
Aleksis atkal jau vēlas runāt, bet es nevaru, tas nav pareizi, tā
tam nevajadzētu būt. (..)

Manas nākamās mājas „Raudupu”
sēta, kur viss sākas ar mana vīra un
šo māju saimnieka bērēm. (..) Laiks
iet uz priekšu, mājām vajag saimnieku, es nevaru viena, to saka visi. „Es
jau tev teicu, ņem iegātni,” kāds saka.
Cits piebalso: „Un es sacīju, ka tik liela
saimniecība bez kārtīga vadītāja nevar
pastāvēt.” Es to visu zinu, pati saprotu,
nemīlu būt viena bez kāda stipra balsta
blakus. Man vajag tādu saimnieku, kas
būs labs gan man, gan manam dēlam
Matīsiņam. Kāds atkal iesaucas: „Ņem
taču Kārli iegātņos…” (..) Un es dodos
ar cerību pie Kārļa, satieku, mazliet apmulsusi, bet tomēr pasaku, ko vēlējos:
„Es tevi gribētu ietaisīt par saimnieku.”
Viņš sāk aizbildināties, nevēlas kļūt par
patēvu… Kāpēc gan es nevaru nedabūt,
ko vēlos? Tas nav manā dabā, es atradīšu ceļu, noteikti atradīšu. Pēkšņi esmu
kļuvusi laipna pret savu dēlēnu Matīsiņu. Un te kādu dienu redzu viņu pie akas, kaut kāds ļaunums
izskrien caur mani, gribu, lai viņš noslīkst tajā caurumā. Un viss
- tā ir, pēdējais, ko atceros, kā mans dēls pazūd ūdenī. Bēdas, bet
atkal cerība - Kārlis tagad ir mans, vairs nav nekādu šķēršļu. Es
satieku viņu pilna prieka, man būs saimnieks mājām, bet tad šie
vārdi no puiša mutes: „No Matīsiņa? Ak, Raudupu māt, nedomā
nu, ka es tā nabaga bērna dēļ uz Raudupēm neapņēmos iet.” (..)
Mīlestība - tā tiešām manā dzīvē ir nozīmīga, nespēju sevi
iedomāties vienu pašu šajā lielajā pasaulē. Tā nu tagad esmu
Alaines muižā, kur runāju ar māti par Akmentiņu un Edgaru.
„Es cerēšu un cerēšu, ka tu reiz tiksi par Akmentiņieni,” tā
mamma, bet es nevaru, nespēju paciest viņas vārdus, nekad neprecēšu kādu, kurš man nav iekritis dziļi sirsniņā. Tā nav dzīve,
lai arī kāds būtu mans vīrs, man ir svarīgi, ka viņš mani mīl un
es viņu arī. Manas domas bieži aizklaiņo pie Edgara, bet nē, kā
es ar tādu, meitu un iedzert mīlētāju, kurš nav bagāts (..) Edgars,
sarunādamies ar mani, apgalvo: „Bet, kad būsim saprecējušies,
tad viss grozīsies. Tad es zināšu, priekš kā man katra kapeika
jātaupa.” Tas šķiet patiesi, pati sāku ticēt, ka tā tas notiks. Māte
turpināja un centās mainīt manas domas, bet pat ciemošanās pie
Akmentiņa man nelika kaut mazliet mainīt domas par kāzām ar
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Viesi no Ķelnes-Reizīkes

Ķelnes - Reizīkes viesi kopā ar deju kolektīvu “Rūdis” svētku pasākumā.

No 15. līdz 18. novembrim Ērgļos ciemojās 15 cilvēku grupa no Ķelnes-Reizīkes birģermeistares K. Frings-Kippenbergas vadībā. Vairāk nekā puse no viesiem Latvijā ciemojās pirmo reizi,
bet S. Pingelei šī jau bija divpadsmitā ciemošanās reize.
Tūdaļ pēc lidmašīnas nolaišanās Rīgas lidostā vācu draugi devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai iepazītos gan ar ēku, gan skaisto skatu uz Vecrīgu. Paldies S. Māliņai par šo
ideju un līdzdalību viesu sagaidīšanā! Vakarā pēc vācu puses ielūguma notika tikšanās ar cilvēkiem, kas ar savu darbu dažādos veidos pēdējos gados iesaistījušies abu pašvaldību sadarbības
pasākumos, gan organizējot jauniešu nometnes, gan piedaloties dažādos svētkos Ķelnē-Reizīkē
un iepriecinot ar dziesmām, dejām. Viesi tika iepazīstināti arī ar prezentāciju par mūsu novadu.
Īpašs brīdis bija arī K. Frings-Kippenbergas kundzei, jo viņa kā birģermeistare Ērgļos viesojās
pirmo reizi.
Piektdienas rītā viesus sagaidījām Ērgļu vidusskolā. Skolēnu domes pārstāvji Viktorija Vīgube,
Katrīna Dudko, A. Ozola un A. Kārkliņš izrādīja skolu, atbildēja uz viesu jautājumiem. Bija
daudz priecīgu atkalredzēšanās mirkļu, jo satikās jauniešu nometņu un pašdarbības kolektīvu
dalībnieki, kas viesojušies Vācijā, nometņu vadītāji. Pēc tam visi kopā devāmies uz svētku pasākumu. Ciemiņi ar interesi vēroja notiekošo. Pirmo reizi Ķelnes-Reizīkes iedibināto balvu sociāli
aktīvam skolēnam abu pašvaldību sadarbības asociācijas vadītājam H. Minsteram bija iespējams
pasniegt klātienē. Šogad balvu saņēma 12. klases skolniece M. Salnīte par iesaistīšanos dažādos
projektos, konkursos, darbošanos savā dzimtajā Jumurdā, par atbildību, darbojoties skolas avīzē
un prasmi strādāt komandā, protams, arī labi veicot savu galveno pienākumu - mācīšanos. Skolas
zālē bija atkal iespēja satikties ar Pēteri Leibomu, viņa vadīto orķestri, jo visi vācu draugi novembra sākumā bija dzirdējuši pūtēju ansambļa spēlēšanu Gaismas laternu svētkos Ķelnē-Reizīkē. Pasākuma noslēgumā tapa kopīga bilde ar rakstainajiem cimdiem skolas pagalmā.
Tālāk S. Māliņa ciemiņus pavadīja uz bērnudārzu, kur arī notika svētku koncerts. Kā viesi vēlāk
atzīmēja, viņus bija pārsteigušas bērnu zināšanas par mūsu valsts simboliem, viņu prasme uzstā-
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viņu. Un te Edgars vēlas sākt laboties, lai māte piekristu mūsu
precībām, bet, par nelaimi, viņam, protams, tas neizdodas. Puisis mani sāpina, un es nedomādama mātei saku: „Edgars ir nekrietns, nelabojams cilvēks. No šī acumirkļa viss ir beigts. Es
iešu pie Akmentiņa.” Zināju, ka tas nav pareizi, bet asaras bira
no manām acīm, gribēju, lai arī viņam sāp tāpat kā man. Te nu
es atkal satieku Edgaru, negribu ar viņu runāt, bet dzirdu vārdus
no puiša mutes: „Es esmu cilvēks, es tev darītu raizes, bet es tevi
mīļotu… mīļotu… un tu mani tā vadītu, ka es pavisam nenoklīstu.” Gribas nedzirdēt šos vārdus, bet dzirdu un padodos tiem, es
viņu tik ļoti mīlu. Varu censties apmuļķot sevi, savu sirdi, bet
vienmēr zināšu, kāda ir patiesība, un nespēšu to noliegt mūžīgi.
Un patiesībā ir tik daudz varoņu, kas raksturo mani, ne visu
pilnībā, bet kādu daļu noteikti. Tāpēc ir neizprotami, kā es varētu nelasīt grāmatas, jo tā ir jauna pasaule. Vieta, kur varu būt
bagāta, atgriezties bērnībā, būt patiesi laimīga, risināt grūtas
situācijas un darīt daudz ko citu. Neviens nespēs atņemt to pasauli, kurā spēju izdzīvot savus laimīgākos un arī vissliktākos
dzīves brīžus.
Lilita Saulīte, 12. klases skolniece
Ilzes Daugiallo foto

ties. Paldies L. Šmitei un visiem darbiniekiem, gan izrādot pēdējā laikā paveikto, gan stāstot par
iecerēm. Arī jaunsargu instruktorei un vienlaikus sporta skolotājai K. Puziņai bija iespēja pateikt
paldies par vācu draugu sarūpēto telti, kas noder pārgājienos.
Pēcpusdiena bija paredzēta sportiskām un radošām aktivitātēm. Vispirms devāmies uz disku
golfa laukumu, kur deju kolektīva „Rūdis” dalībnieks I. Akulovs izrādīja, ļāva pamēģināt šo
spēli. Pilnīgi iespējams, ka disku golfa laukumā nākamvasar satiksies nākamās vasaras nometnes
dalībnieki.
Vēlāk visa grupa devās uz Sausnējas pusi, lai apmeklētu radošās atpūtas pagalmu „Tiltiņi”.
Liels paldies atraktīvajai un izdomas bagātajai Feldbergu ģimenei, kura parūpējās par interesantu
vakaru vācu draugiem. Interesanti bija gan izstaigāt tumsā ar lukturīšiem rokās dabas taku, lai
uzzinātu, kā pasargāt sevi mežā, gan izmēģināt rotu kalšanu, gan iepazīties ar Latvijā mazāko
alkohola ražotni. Un visa noslēgumā - garda maltīte. Paldies Ilzei un Mārcim!
Sestdienas rīta cēliens bija ieplānots pastaigai pa Ērgļiem. Kopā ar viesiem pabijām gan slimnīcas parkā, gan „Našķotavā”. Tālāk ceļš veda uz Ērgļu Mākslas un mūzikas skolu, kur mūs laipni
sagaidīja Ieva un Vizma Veipas, izrādot skolēnu veikumu un atļaujot pašiem darboties, dekorējot
sveces ar latviskiem rakstiem. Daļa viesu izvēlējās muzikālas aktivitātes Keitijas Roth vadībā.
Tālāk grupa atkal apvienojās, lai aizstaigātu uz topošo Mailīšu aušanas fabriku. Prieks par Ilzi,
Artūru un Inesi, kas atļāva ielūkoties un darboties jaunajās telpās un izrādīja arī savus darbus.
Tā kā grupā bija pieci cilvēki, kas saistīti ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību un vairāku gadu
garumā ir sadarbošanās gan nometņu organizēšanā, gan atbastot mūsu ugunsdzēsējus, tad, protams, noteikti bija jāapmeklē jaunuzceltais depo. Man bija patiess prieks, ka mūsu ugunsdzēsēji
viesus sagaidīja ļoti kuplā pulkā. Posteņa vadītājs Uvis Konovalovs kopā ar kolēģiem varēja lepni izrādīt jaunās telpas, jo vairāki no ciemiņiem bija bijuši Ērgļos pirms dažiem gadiem un varēja
salīdzināt redzēto. Liels prieks vācu viesiem bija ieraudzīt, ka pirms daudziem gadiem atsūtītā
automašīna joprojām ir darba kārtībā. Šī bija arī iespēja pateikt paldies par atbalstu, kas saņemts
pēdējā gada laikā. Tomēr vislielāko latviešu viesmīlību, atsaucību un sirsnību ciemiņi novērtēja
kopīgajā kafijas pauzē. Paldies Mārtiņam Zariņam un visiem pārējiem!
Vakarā viesi kopā ar ērglēniešiem baudīja svētku koncertu Ērgļu saieta namā. Birģermeistare
K. Frings-Kippenberga bija sagatavojusi uzrunu. Ciemiņi augstu novērtēja mūsu pašdarbnieku
veikumu. Jauki bija atkal satikties ar P. Leiboma pūtēju ansambli, kopā piedalīties svētku ballē.
H. Minsters atzīmēja, ka jauki bija satikties ar sadarbības gados iepazītajiem cilvēkiem. Paldies
„Rūda” dejotājiem un vadītājai, kā arī orķestrantiem, arī Dz. Leibomai par atsaucību! Paldies
saieta nama darbiniekiem par idejām un atbalstu!
Svētdienas rītā ciemiņi devās uz Ērgļu luterāņu baznīcu. Septembrī mācītājs Ivars Cišs, ciemojoties Ķelnē-Reizīkē, satikās ar mācītāju Akselu Šolcu un vienojās par abu draudžu sadarbošanos. Šoreiz dievkalpojums skanēja gan latviešu, gan angļu, gan vācu valodā. Paldies draudzes
priekšniecei I. Strazdiņai un viņas komandai par rūpēm!
Pēc dievkalpojuma viesi devās uz Rīgu, lai atgrieztos mājās. Vācu draugi bija ļoti pateicīgi
par Latvijā pavadīto laiku. Paldies Annai Kuzinai par koncertprogrammas tulkošanu un Lienai
Bukovskai par tulkošanu vizītes laikā!
Sandras Stankevičas teksts un foto

Paldies, Ērgļi!

(Atgriežoties mājās Vācijā, no Ķelnes-Reizīkes uz Latviju - Ērgļiem tika atsūtīta birģermeistares
Kerstinas Frings-Kippenbergas vēstule. Publikācijai to iztulkoja Anna Kuzina)
Tuvojas gada nogale un atkal ir iespēja izvērtēt, cik dzīvotspējīga ir draudzība starp Ērgļiem un
Ķelni-Reizīki. Tā nav draudzība tikai starp pašvaldībām, tā ir arī draudzība starp iedzīvotājiem.
Paldies G. Velcim par ielūgumu apmeklēt Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības! Tas bija liels
gods apmeklēt vairākus svētku pasākumus. Paldies S. Stankevičai un visiem pārējiem, kas plānoja ciemošanos un rūpējās par mums! Mēs devāmies mājās ar ļoti daudz iespaidiem un labām
atmiņām par šeit pavadīto laiku.
Mēs vēlam mūsu draugiem Ērgļos priecīgus Ziemassvētkus un pārticību un veselību 2019. gadā!
Lai vēl ilgi pastāv sadarbība un draudzība starp abām pašvaldībām un iedzīvotājiem!
Kerstina Frings-Kipppenberga, Ķelnes-Reizīkes birģermeistare
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“Saule. Pērkons. Daugava.” Ērgļos simtgades noskaņās

Inta Olte, Jānis Dzintars Sprancmanis, Aina Braķe.

Raiņa dramatiskā poēma „Daugava” ir izrāde - sauciens, izrāde - rekviēms tautai, svēta izrāde, kas rakstīta ar sirds asinīm.
Izrāde - kā mākslinieciski politisks notikums, kas pirmo reizi iestudēta 1919. gadā - jaunās valsts pirmajā dzimšanas dienā. Tai
ir ne vien literāra, bet arī kultūrvēsturiska vērtība latviešu tautas
dramatisko pārdzīvojumu un valsts tapšanas atklāsmē. Bet jaunu spēku un skanējumu poēma rod 1988. gadā, kad Valmieras
Drāmas teātrī Valentīna Maculēviča režijā Raiņa “Daugava”
saplūst vienā veselumā ar Mārtiņa Brauna mūziku.
No šiem avotiem tapa Ērgļu novada pašdarbnieku veidotais
svētku uzvedums “Saule. Pērkons. Daugava”. Pasākuma organizatorus iedvesmoja Mārtiņa Brauna atziņa, ka Rainis savu aktualitāti nav zaudējis pat šodien, ka “Daugava” ir mūsu saknes,
mūsu izaicinājums, ka mums ir sava saule, pērkons.
Daudzi skatītāji noteikti arī šogad juta pašatdevi, sirdsdegsmi,
ar kādu radīts Latvijas simtgadei veltītais muzikālais uzvedums,

kuru ievadīja Pētera Leiboma pūtēju orķestris. Īpaši iedvesmojošs tas veidojās arī tāpēc, ka radošo ideju attīstīja ne tikai režisore Terēza Kaimiņa, producente Sandra Avotiņa un režisores
asistente Lelde Strazdiņa, bet arī paši lomu atveidotāji - Kaiva
Bukovska, Sintija Māliņa un viss drāmas kolektīvs. Uzveduma
sasaisti ar mūsdienām izteiksmīgi veidoja vadītāju Antras Grinbergas un Mārītes Taškānes kolektīvu spraigi un emocionāli izpildītās dejas, Ralfa Šmīdberga diriģētā kora organiska iekļaušanās poēmas “Daugava” tēlos, reizē kļūstot par aktieriem. Tā
kā katram dziedātājam nav iespējams nodrošināt mikrofonus,
mēģinājumos tika ierakstītas Ērgļu kora dziedātās dziesmas, kuras arī tika izmantotas uzveduma laikā. Fonogrammas un vienotu
muzikālo pavadījumu veidoja Artūrs Grandāns. Izteiksmīgu skatuves noformējumu un dekorācijas bija veidojuši Ieva Rota un
Laimonis Kļaviņš, ko īpaši izcēla Antras Dičas-Milnes (“Mana
filmu studija”) radītie multimediālie efekti - ozols kā tautas spēka simbols, kā Austras koka daļa, kurā iekodēta izpratne par
mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes saistību, par mūsu senčiem, mums pašiem, mūsu bērniem. Kolektīvu kopdarbu apskaņoja un izgaismoja Toms Rota un Sergejs Jasinskis. Tikai mūsu
pašu spēkos ir strādāt, domāt, rīkoties tā, ka “mūžam gaismas
pils /Kalnā gavilēs”. Mēs katrs paši esam tās cēlēji, veidotāji. Šī
atziņa spēcīgi izskanēja uzveduma izskaņā, vienojoties visiem
iesaistītajiem kolektīviem. Liels un patiess paldies visiem, kuri
izdomāja, kuri veidoja un piedalījās skaistajā Latvijas simtgades
koncertā Ērgļos!

- Lūcijai Lībietei! Paldies ansambļa draugiem Ligitai Millerei,
ansamblim “Taurupīte”, Andrim un Sarmītei Upeniekiem, ansamblim “Mirklis”, Lailai Jēkabsonei, ansamblim “Mežābele”,
“Ķipariem”, “Čiksām”, ”Harmoniskajam trio” par ansambļa
koncertuzvedumu skanīgajiem papildinājumiem, sporta deju kolektīvam “Vizbulīte”, vadītājai Sandrai Avotiņai par Čaka motīvu izdejošanu maijā, Santai Lasmanei-Radzvilavičai par kaķu
austiņām, radošu sadarbību, vadot pasākumus, Guntai Lūsei par
šūšanas darbiņiem, Uldim Vabulim par atsaucību un piedalīšanos
muzikālajā reisā, Miķelsonu ģimenei par leļļu sagādāšanu uzvedumam, apvienībai “Mana Filmu Studija” - Antrai un Andrim
Miļņiem par radošo sadarbību, Marekam Lapsam par apskaņošanu, pasākumu izgaismošanu, visčaklākajām novada šuvējām
Gundegai Kurilovičai un Sandrai Nīgalei, “Našķotavas” saimniecei, atsaucīgajai Inesei Koklačovai, “Jumurdas muižai” un
Vitai Bērziņai, Pēterim Leibomam un Ērgļu pūtēju orķestrim
par radošo sadarbību, jautrajiem piedzīvojumiem, Ērgļu novada
pašvaldībai par finansiālo atbalstu visu 10 gadu garumā! Paldies
visiem draugiem, atbalstītājiem, iedvesmotājiem!
Vissiltākais paldies “Ievziedu” skanīgo, sirsnīgo un dāsno balsu
īpašniecēm - Sarmītei Kantānei, Maijai Vilnītei, Initai Lapsai,
Ērikai Purviņai, Kristīnei Lūsei un talantīgi spožākai ansambļa
vadītājai Ievai Vilnītei. Lai dziesma skan, sirds līksmo, lai mūsu
Tēvu zeme plaukst un zeļ!
Šajā rakstā izmantoju Initas Lapsas veidotā scenārija teksta
fragmentus, epizodes no grāmatas “Ērgļu novads skan!”.
Agita Opincāne, ansambļa “Ievziedi” dalībniece
Ilzes Daugiallo foto

Ilga Kronīte Sausnējas muzejā
Ingas Grotes foto

“Latvijai - 100! “Ievziediem”- 10!
“Sajūti. Izdziedi. Atminies!”
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Sausnējas pagasta simtgades bērniņš
Arta Riekstiņa ar vecākiem.

Krēslo 16. novembra vakars, bet uz “Līdumiem” plūst gājēju
un mašīnu straume. Kad vēl nelielā zāle pieredzējusi tādu skatītāju pieplūdumu! Visi krēsli, visi soli aizņemti, zāles aizmugurē
cilvēki pat stāv kājās.
Pasākumu ievada skanīgas marša taktis Ērgļu mūzikas skolas
pūtēju orķestra izpildījumā.
Kultūras darba organizatore Inese Leiboma skandē dzejoli.
Orķestra pavadījumā nodziedam Latvijas valsts himnu.
Zālē pamazām izdziest gaisma, un līnijdejotāju izpildījumā skatām deju “Cielaviņa”. Dejotāju rokās uguntiņas virpuļo, izklīst,
savienojas. Koncertam līnijdejotājas iestudējušas četras dejas.
Patīkami vērot, cik saskanīgas kustības, kā tiek ievērotas līnijas.
Katrai dejai ir citādi tērpi, citādāki aksesuāri.
Drosmīgi un braši mazie bērnudārza audzēkņi nodejo
“Plaukstiņpolku”.
Klausāmies montāžu - mazulīši skandē tautas dziesmas, bet Inese Leiboma un Vita Zariņa deklamē dzeju par mūsu Latviju, par
tās lielo jubileju.
Samazinātā sastāvā uzstājas ansamblis “Pīlādzītis”, izpildot divas dziesmas.
Novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis valsts svētkos sveic
visus klātesošos.
Pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre svētku uzrunā saka, ka
par katru pagasta iedzīvotāju varētu teikt ko labu, bet vairāk jāizceļ to nopelni, kuriem šajos nepavisam ne vieglajos laikos pietiek spara un uzņēmības strādāt.
Šogad tituls “Pagasta gada cilvēks” netiek piešķirts, bet tā vietā
suminām Sausnējas pagasta vienīgo jaundzimušo - Artu Riekstiņu kā simtgades bērniņu Sausnējā.
Savā ziņā sausnējietis ir Ralfs Lucs. Ar milzīgu prieku vienmēr
sagaidām viņa uzstāšanos. Šajā vakarā Ralfa izpildījumā klausāmies valsi “Maija ziedu smarža”.
Ar divām dziesmām mūs iepriecina Ausma Ozola. Par meitenes
dzidro balsi jau esam sajūsminājušies ne reizi vien.
Ar skanīgu dziesmu klausītājus priecēja Elita Ūdre un Pēteris
Leiboms.
Pēc katra priekšnesuma skan ilgstoši aplausi liecinot, ka priekšnesumi skatītājiem ļoti patīk.
Svētki nav svētki bez priecīgas mūzikas. Vienmēr pie mums
gaidīti ir Ērgļu mūzikas skolas orķestranti un orķestra diriģents
Pēteris Leiboms. Vakara gaitā muzikantu izpildījumā klausījāmies vairākus skaņdarbus. Koncerta nobeigumā - labi zināmu
dziesmu virkne, kam klausītāji piebalso, ritmā sitot plaukstas.
Jautri, jauki, pacilājoši.
Pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre saka: “Kas gan būtu jubilejas svinības bez tortes!” Zālē izdziest gaisma un tiek ienests
pārsteigums Nr.1 - divas dzirksteļojošas, krāšņas tortes. Šos kulinārijas brīnumus radīja Suščenko ģimene un Elita Ūdre. Kamēr
svētku viesi mielojas, tiek veikti priekšdarbi pārsteigumam Nr.2
- svētku salūtam. Naksnīgajās debesīs uzplauka krāšņi uguns ziedi. Tāda uguņošana pie “Līdumiem” vēl nekad nebija bijusi.
Milzīgs paldies par atsaucību Terēzai Kārklai, Veltai Bērziņai,
Anitai Cielavai, Dzidrai Riekstiņai, Antoņinai Balcerei, Ingai
Grotei, Inesei Leibomai, Brigitai Graudiņai, Ilgai Zvirgzdiņai,
Agritai Kauliņai, Ainai Ozolai, Dacei Dombrovskai, Guntai Leimanei, Lienei Leimanei, Lienai Kārkliņai. Pateicoties viņām, varējām īstenot zāles noformējuma ieceri - no rakstainiem cimdiem
izveidot uzrakstu “Latvijai 100”.
Iepriekšējā gadā pagasta pārvaldes
vadītāja Elita Ūdre aicināja iedzīvotājus piedalīties musturdeķa veidošanā. Sākumā atsaucība bija neliela, bet,
tuvojoties svētkiem, darbus iesniedza
tik daudz, ka “deķim” papildus nācās piešūt apakšmalu. Lai pateicība
musturdeķa fragmentu darinātājiem:
Elitai Ūdrei, Anitai Platpirei, Intai
Dapkusei, Jeļenai Smirnovai, Ludmilai Balcerei, Skrabju ģimenei,
Sarmītei Briņģei, Intai Sīlei, Grīšļu
ģimenei, “Celmiņu” saimei, Ņinai
Solovjovai, “Madaru” saimei, Ainai
Grīvai, Guntai Leimanei, Graudiņu ģimenei, Gundegai Ungerei, Ilgai Zvirgzdiņai, Ābelīšu ģimenei, Veltai Galviņai, Dzidrai
Riekstiņai, Rudītei Jansonei, “Zīļuka” saimei, Annai Sniedzītei,
Anitai Cielavai, Kitijai Čipānei, Mariannai Jukņevičai, Ainai
Ozolai, Vestfālu ģimenei, Dzintrai Šmitei, Terēzai Kārklai, Vijai
Vilmanei, Mārai Liepiņai, Dainai Liepiņai, Anitai Bugnei, Vitai Zariņai, Dacei Dombrovskai, Samantai Ērglei, Inesei Leibomai, Andai Andriksonei, Santai Valainei, Lienai Kārkliņai, SAC
“Kastaņas”, Agritai Kauliņai, Ingai Grotei un Veltai Bērziņai.
Vēlreiz paldies svētku rīkotājiem, priekšnesumu sniedzējiem.
Pateicība tiem, kas atrada laiku pasākuma apmeklēšanai.

Ērgļos Latvijas simtgades pasākumā tika godinātas trīs spilgtas personības, kuru paveiktais ir ļāvis viņu vārdiem un darbiem
aizvīties pāri novada robežām - BENU aptiekas farmaceite, ilggadēja aptiekas vadītāja Inta Olte, Gada balva medicīnā 2017,
Gada farmaceite; ģimenes ārste, Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu
slimnīca” valdes locekle Aina Braķe - apbalvota ar Atzinības
krusta IV šķiru un iecelta par ordeņa virsnieci; mūzikas pedagogs, kordiriģents un virsdiriģents Jānis Dzintars Sprancmanis
- apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelts par
ordeņa kavalieri. Sirsnīgi sveicam!
Indra Rone
Ilzes Daugiallo foto

Tā nu sakrituši laika rata lemeši, ka
Jumurdā novembrī atzīmē Latvijas
Valsts dzimšanas dienu un Jumurdas
sieviešu vokālā ansambļa “Ievziedi”
dzimšanas dienu. 18. novembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā sanācām uz kopīgu svētku pasākumu “Latvijai - 100!
“Ievziediem”-10! “Sajūti. Izdziedi. Atminies!”. Svētku pasākuma scenārija
autore Inita Lapsa pirmajā daļā ļāva izdzīvot mūsu valsts izaugsmes vēsturiskos posmus. ,,Mūsu zemes, tautas gaitas allaž bijušas smagu pārbaudījumu
pilnas. Bet pareizi saburtotā un iekšēji
izprastā vēsture mūs sāk mācīt, ka uzticībā, izturībā pie Baltijas jūras krastiem nodzīvotie gadu tūkstoši vairojuši
mūsu spēku, padarījuši mūs nesalaužamus”. Savukārt uzveduma otrā daļa
bija veltīta “Ievziedu” desmitgadei,
dziesmotajai dzīvei Jumurdas pagastā laika ritumā. Dziedāšanas
prieks Jumurdā pastāvējis visos vēsturiskos posmos. Dziedāts
gan koros, gan ansambļos.
Tā arī 2008. gada 4. novembrī Jumurdas pilī kopā sanāk meitenes un sievas, lai uzsāktu jaunu dziesmoto posmu Jumurdā.
Idejas virzītājspēks šim notikumam Jumurdas pagasta kultūras
darba organizatore Inita Lapsa. Par ansambļa vadītāju Inita nolūkojusi Ievu Vilnīti. Dziedošā kolektīva dalībnieces apņēmības
pilnas uzsāk regulārus mēģinājumus.
Ar koncertuzvedumiem ansamblis viesojies Lauterē, Vecpiebalgā, Inešos, Ērgļos, Sausnējā, Liepkalnē, Taurupē, Ķeipenē, Iršos,
Mārcienā, Kalsnavā, Kusā, Madonā un Ķelnē-Reizīkē. 10 gados
radītas, izdzīvotas 130 muzikālas aktivitātes. ,,Ievziedu” aktīvā
darbošanās Jumurdas pagasta, novada, savas tēvzemes priekam
ir krāšņa dāvana. Meitenes dziedājušas tradīciju svētkos, valsts
svētkos, pārdomu brīžos mājās un ārpus pagasta robežām. Initas
un Ievas muzikālie kopdarbi ļāvuši gan smieties, gan raudāt, izjust lepnumu, prieku par paveikto.
Emocionāli pacilājošo atmosfēru pasākuma gaitā uzturēja teicējs Ojārs Bodnieks. Par telpu noformējumu parūpējās Sarmīte
Dreiblate, Daina Smeile, Inita Lapsa, košos ziedus telpu noformēšanai dāvāja Solvita Apine, pasākuma apskaņošanu veica Pēteris Leiboms. Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi”
veltīja dziesmas Latvijai. Soliste Emīlija Zommere aizkustināja
klausītājus ar jauneklīgu patiesumu, sirsnību. Pasākuma laikā
izskanēja daudzi pateicības vārdi. Paldies ansambļa dalībniecēm, kuras 10 gadu laikā ir dziedājušas, kuplinājušas ansambļa
muzikālo kvalitāti! Paldies Elīnai un Anitai Valainēm, Evijai
Freivaldei, Lienei Kājiņai! Paldies ansambļa vārda krustmātei

Latvijas simtgades atzīmēšana
Sausnējā
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Novembris - mūsu valsts svētku mēnesis
Novembra mēnesi iesākām, mūsuprāt, ar ļoti
latvisku un jauku pasākumu - maizes cepšanu. Ciemos uzaicinājām Airu Pūci no Madonas novada, kas ikdienā cep gardas rudzu un
saldskābmaizes.
Aira bērniem izstāstīja, kā rodas maize, kas
iepriekš jāsagatavo, kādi graudi nepieciešami, kā sauc dažādus priekšmetus, ar kuru palīdzību rodas maizīte. Izstāstīja arī pasaku par
abras taisītāju.
Visvairāk bērniem patika piedalīties maizītes tapšanā - mīklas sajaukšanā, ar mazajām
rociņām mīcot mīklu, kas izrādījās nemaz nav
tik viegls darbiņš. Katrs varēja arī nogaršot
maizes mīklu. Pati maizīte izrādījās tomēr
garšīgāka par mīklu! Bērni ar Airas palīdzību
izveidoja maizes klaipus un aiznesa uz bērnudārza virtuvi tos izcept. Vēl otrā dienā mielojāmies ar pašu cepto maizīti.
9. novembrī divas lielākās grupas - “Lāsītes”
un “Zaķēni” - devās uz skolas ierindas skati.
Sporta skolotāja Kristīne Puziņa bērnus iepriekš bija sagatavojusi soļošanai. Manuprāt,
maziņie izskatījās vislabāk, jo bērni ar lielu

atbildību un lepnumu nosoļoja. Paldies Kristīnei par patriotisko pasākumu, kurā iesaistīja
arī mūs - mazos!
Līdz 16. novembrim iestāde tika uzposta
valsts svētkiem - Latvijai 100. Bērni kopā ar
audzītēm un mūzikas skolotāju Evitu gatavojās svētku koncertam. Uz pasākumu šogad
bija ieradušies daudz viesu - bērnu vecāki un
vecvecāki, kā arī viesi no Vācijas, kas ļoti
apbrīnoja mazo drosmi, lepnumu par savu
valsti. Svētku koncerts bija ļoti nopietns - ar
tautasdziesmām, kuras skaitīja gan lieli, gan
mazi bērni, ar dejām un dziesmām, kas daudzināja mūsu skaisto zemi - Latviju. Manuprāt, koncerts izdevās ļoti skaists. Kā svētkos
ierasts, bija arī salūts un ļoti gards kliņģeris
katrai grupiņai.
Pēc valsts svētkiem uzreiz sākām gatavoties
Ziemassvētkiem, kurus šogad visi sagaidīsim
neparasti - laukā - pirmsskolas izglītības iestādes Pienenīte” teritorijā.
Evita Lielupe,
pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto

Dabā tik klusais un pelēcīgais novembris
ir mūsu valstij
īpašs mēnesis.
Tuvākās un tālākās Latvijas
malās tas tika
pavadīts svētku noskaņās.
Arī
sociālās
aprūpes
centrā „Kastaņās”
iemītnieki šo
laiku dzīvoja
ar svētku sajūtu
sirsniņās.
Par spīti īpaši
rudenīgajiem un vējainajiem laika apstākļiem,
11. novembra pēcpusdienā pulciņš „Kastaņu”
iemītnieku ar svecēm rokās sagaidīja Lāčplēša dienas lāpu gājiena dalībniekus, simboliski
pievienojoties to tālākajam gājienam. Tas iemītniekiem bija patiess prieks - būt kopā ar
visiem, sajust kopības sajūtu ar citiem patriotiski noskaņotajiem cilvēkiem visā Latvijā.
Īsi pirms valsts svētkiem ar dvēseliski
skaistu koncertu viesojās Zane Imša, kura iemītnieku sirdis priecēja ar visiem zināmām
un tautā iemīļotām dziesmām. Enerģētiski spēcīgu koncertu sniedza folkloras kopa
„Pulgosnieši”. Viņi pieskandēja aprūpes centru ar mums visiem tuvajām tautas dziesmām.
Mēneša izskaņā „Kastaņās” ciemojās grupa
brīvprātīgo no kompānijas „Oriflame”. Sirsnīgie jaunieši mūsu aprūpes centra iemītniekiem un arī darbiniekiem bija sarūpējuši
gardu cienastu, dāvaniņas, kā arī aktivitātes.
Patīkami pārsteidza iemītnieku zināšanas
viktorīnā par Latviju. Sirsnīgā gaisotnē pēcpusdiena pagāja kā mirklis un šķīrāmies visi
jau kā sen zināmi draugi. Paldies jaukajiem
cilvēkiem, kas atrod laiku un līdzekļus, lai iepriecinātu mūsu aprūpes centra iemītniekus!
Laiks nepielūdzami steidzas, un mēs, ne-

manot vien, dzīvojam Ziemassvētku gaidās.
„Kastaņu” iemītnieki kopā ar darbiniekiem
veido rotājumus telpām, darina apsveikumus
mūsu draugiem un sadarbības partneriem,
gatavojas svētkiem. Jau trešo gadu iemītnieki
saņem, lasa un priecājas par apsveikumiem,
kurus akcijas „Enģeļa Pasts” un „Īrijas Pasts”
ietvaros no tuvākām un tālākām vietām tepat
Latvijā un arī no Īrijas sūta labi cilvēki, kuriem nav vienaldzīgi cilvēki aprūpes centros.
Liels paldies viņiem par sagādātajiem aizkustinošajiem brīžiem mūsu aprūpes centra
iemītniekiem!
Gada pēdējā mēnesī visi kopā rosīgā un
priecīgā gaisotnē gaidīsim baltu sniegu un
siltākos, sirsnīgākos svētkus. Lai visiem
gaišs gaidīšanas laiks!
Lej, saulīte, zelta lietu
Ziemassvētku vakarā!
Lai pietika gaišu domu
Visu gadu staigājot.
Latviešu tautas dziesma
Evita Vaska, sociālās aprūpes centra
„Kastaņas” sociālā darbiniece
Signes Riekstiņas foto

No sirds saviem līdzcilvēkiem

Ērgļu bibliotēkas ziņas

Izstāde “Mana Latvija” Ērgļu bibliotēkā
Atsaucoties uz akcijas “Cimdotā Latvija”
aicinājumu, Ērgļu bibliotēkā tapa ideja par
rakstaino cimdu izstādi. Bet kuru rokdarbnieci uzrunāt? Varbūt vairākas? Tas bija atklāts
jautājums…
…atminējāmies, ka pasākumā “Satiec savu
meistaru!” ar adītprasmi un savu lielisko
rakstaino cimdu rakstiem dalījās Sanita Kanniniece. Uzrunājām! Piekrita.
Izstādes tapšanas procesā arvien vairāk sapratām, ka tā nebūs parasta izstāde. Uznira
arvien vairāk stāstu, kas caurvij visu darbiņu
tapšanas procesu un rokdarbiem piešķir pievienoto vērtību.
Santa Ludborža par māsas Sanitas aizraušanos: “Adīt Sanitai iemācīja vecāmamma jau
agrā bērnībā. (Arī vecaimammai līdz ar Latviju šogad būtu apritējuši 100 gadi. Santas
piebilde) Gāja tik grūti, ka bija doma - nekad
neadīt! Tad pamazām darbiņš aiz darbiņa, un
adīšana jau padevās labāk. Kopā māsa ir noadījusi vairāk nekā 200 rakstaino cimdu pāru
un ir arī daudz dūrainīšu, šaļļu un cepuru bērniem.”
Jautājot par to, kas pamudinājis māsu atkal
atsākt adīt, jo šī nodarbe kādu laiku ir tikusi
nolikta malā, Santa atklāj: “Ir stāsts par to, kā
pēc vairāku gadu pārtraukuma Sanita atsāka
adīt rakstainos cimdus. Toreizējam kaimiņam
vajadzēja pateikt paldies. Un prātā ienāca
doma par cimdiem, jo zeķes nevarot dāvināt.
Tā nu tapa rakstainie cimdi kaimiņam, kurš
nu jau daudzus gadus ir Sanitas vīrs. Jāsecina,
ka cimdi ne tikai rokas silda, bet arī sirdis!”
“Gandrīz katram cimdu pārim ir savs stāsts
- kādi sākotnēji noadīti tikai vienam roku pārim, kādam dzijas krāsas vīrs izvēlējies, cits
vairākas reizes ārdīts, kamēr sanācis labs. Ir
cimdu raksti, kurus ada no galvas, ir tādi, kurus no vecāsmammas burtnīcas izvēlas,” atklāj Santa par māsas rokdarbiem.
Izstādes tapšanas laikā noskaidrojās, ka arī
Santai ir sava aizraušanās - fotografēšana.
“Fotografēšanas prieks man laikam no tēta,
jo arī viņš fotografēja. Pats mājās bildes taisīja. Ar veco, labo Zenit fotoaparātu purvā
brida dzērves vaktēt.
Es sāku fotografēt pirms vairākiem gadiem.

Rudens izskaņa sociālās aprūpes centrā
“Kastaņās”

Pārsvarā ķeru mirkļus dabā. Saullēkti, putni,
kukaiņi. Pērnajā vasarā beidzot izdevās nofotografēt pupuķi, kas Latvijā ir diezgan reti
sastopams. Kādā dienā tas vienkārši staigāja
pa manas mājas pagalmu,” ar aizrautību un
prieku par savu vaļasprieku stāsta Santa. Vēl
viņa atklāj, ka dažas fotogrāfijas jau ir pabijušas dažādās izstādēs: “Manas fotogrāfijas
ir bijušas izstādītas arī Dabas muzejā, kad
piedalījos fotokonkursā “Mans putns un kukaiņi tuvplānā”. Kā arī 2013. gadā piedalījos
fotoizstādē “Kas Tu esi, Latvija?” Jumurdā.
Biju sagatavojusi fotogrāfijas un katrai piemeklējusi Imanta Ziedoņa dzejas rindas. Līdzīgi biju sagatavojusi fotogrāfijas uz Latvijas simtgades pasākumu Mazozolu kultūras
namā.”
Un tā nu pavisam nejauši Ērgļu bibliotēkā
tapa rakstaino cimdu un fotogrāfiju izstāde,
kurā caur dvīņumāsu Sanitas un Santas darbiem caurvijas dzimtas stiprie stāsti, prasmes,
kas pārmantotas un dod prieku un laimes sajūtu arī šodien, un latviskais kods, kas turpina
sakņoties, augt no paaudzes paaudzē.
Paldies māsām Sanitai Kanneniecei un
Santai Ludboržai par atsaucību, savu darbu
uzticēšanu un prieku, ko dāvājāt izstādes apmeklētājiem!
Ar Santu sarunājās un dzirdēto pierakstīja
Kaiva Bukovska (Ērgļu bibliotēka)
Ilzes Daugiallo foto
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Gada sākumā ikviens, kam Jumurda
sirdī, tika aicināts veidot stāstu par
darbu, cilvēkiem, notikumiem Jumurdas pagastā kā dāvanu Latvijas
simtgadē savam pagastam un līdzcilvēkiem.
Katrs darbs, kas paveikts no sirds,
priecē gan pašus darītājus, gan tos,
kas tos redz. Bet cik bieži mēs tos
pamanām?
Ar lielu entuziasmu Vējavas puses
ļaudis strādā, lai šī vieta būtu sakopta
un atpazīstama. Pavasara talkā Marutas Vītoliņas vadībā tika labiekārtota
Vējavas kapsēta un tās apkārtne.
Oskars un Jānis Buķeļi kopā ar atbalstītāju komandu uzcēla šķūnīti - noliktavu inventāra glabāšanai, Viesturs un Tālivaldis Freivaldi dāvināja pašu gatavotu galdu un solu. Ceļu uz kapsētu
norāda Oskara Buķeļa darinātā norādes plāksne.
Pie autobusu pieturas jaunumus var izlasīt pie
Gunāra Ūdra gatavotā informācijas dēļa, bet uz
viņa gatavotā soliņa pie Vējavas vietakmeņa var
atpūtināt gājēji nogurušās kājas.
Marutas Vītoliņas ģimenes dāvinātie puķu stādi
rotā gan Ilzes Kalnāres atdusas vietu, gan Vējavas vietakmens pakāji, kā arī Jumurdas Saieta
ēkas puķu dobes, bet svētku reizēs telpu noformējumam tiek izmantoti viņas dāvinātie ziedi
un Solvitas Apines kompozīcijas.
Interesants veidojums no dabas materiāliem redzams pie Saieta ēkas ieejas. Tas ir Tāļa Cīruļa
gatavotais laika apstākļu mērītājs jeb barometrs.
Arī ļaudis, kuri izmanto autobusu pieturu ”Pūpolu”, aktuālu informāciju var izlasīt pie Ivara Lazdiņa gatavotā informācijas dēļa.
Paldies šiem darbīgajiem cilvēkiem, kā arī visiem tiem, kuru darbus vēl neesam pamanījuši!
Vēl saku paldies tiem labo darbu vēstnešiem,
kuri saprata šī aicinājuma ideju, un viņu iesūtītie materiāli ir sākums iecerei veidot Jumurdas
pagasta notikumu hroniku, kura tiks turpināta arī
nākamajos gados.
Leonīds Stankevičs iesūtīja kopiju par Jumurdas muižu no 1866. gadā izdotās grāmatas vācu
valodā. Šo fragmentu iztulkoja Anna Kuzina.
Skolotājas Vija Dreimane un Vizbulīte Dreimane dalījās savās pārdomās par izpalīdzīgiem un
darbīgiem cilvēkiem, kas ir mums blakus.
Ainis Šmits iesūtīja sirsnīgu aprakstu par skais-

tiem mirkļiem, kas saistīti ar Jumurdu, savas ģimenes dzīvē.
Inita Lapsa dāvināja A. Ilgevičienes grāmatu
“Teika par aistiem. Baltu tautas ceļš”. Grāmatu
bibliotēkā var izlasīt ikviens, kas interesējas par
mūsu tautas saknēm. Vēl Inita kopīgajam izdevumam nodeva Lidijas Laizānes sakrātās kapusvētku dziesmu/ piemiņas lapiņas.
Paldies visiem par atsaucību!
Visu šo darbu apraksti un fotogrāfijas ir aplūkojami Jumurdas bibliotēkā. Nāciet, lasiet un
gūstiet iedvesmu! Labo darbu apraksti, atmiņas,
fotogrāfijas, stāstījumi par vēsturiskiem notikumiem Jumurdas pusē - tās ir liecības nākamajām
paaudzēm un to visu ir svarīgi saglabāt. Meklējiet, rakstiet, stāstiet un iesūtiet materiālus kopīgā darba turpināšanai!
aLai arī ziema nav vēl ieskrējusies, taču Ziemassvētki tuvojas un ir laiks gādāt dāvanas un
jaukus pārsteigumus. Lai iepriecinātu Jumurdas
ļaudis, Meža zaķis aicināja palīgā lielus un mazus uz savu meistardarbnīcu. Un Agates, Rūtas,
Elzas, Alīnas, Dainas, Agitas, Velgas, Lailas,
Ērikas, Maijas, Vitas čaklo roku radītas, tapa košas, krāsainas Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kuras noteikti priecēs to saņēmējus.
aVisu decembri Jumurdas bibliotēkā apskatāma Pētera Grūbes fotogrāfiju izstāde ”Uzplaukums”.
Novēlu visiem mierpilnus Ziemassvētkus un
darbīgu Jauno gadu!
Sarmīte Dreiblate Jumurdas bibliotēkā
A. Opincānes foto
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Disku golfs
24. novembrī disku golfa parkā “Ērgļi” notika otrās “Aldu
spēles”, kas bija arī viena gada jubileja skolas trasei un sezonas noslēguma sacensības. Tādēļ neliels ieskats par paveiktajiem sakārtošanas darbiem un sacensībām, kā arī par vietējā
kluba “Ērgļu gaisa spēki” spēlētāju rezultātiem Latvijā un arī
Eiropā.
Pirmajās “Aldu spēlēs” starta laukumi bija atzīmēti ar finiera
plāksnītēm un grozi aizlienēti no cita laukuma, lai saprastu,
vai laukums derēs spēlēšanai un patiks spēlētājiem. Spēlētājiem patika, jo laukums ir interesants ar savu grozu izvietojumu: ir metieni pa klajumiem, gar un arī pāri dīķiem (reizēm
kāds disks paliek arī dīķī), ir stāvs metiens no kalna, kas ir
Latvijas laukumu stāvākais metiens. Vietām golfa trase vijas
gar Ogres upes krastu, uz kura aug simtiem gadus veci ozoli,
oši un liepas, kas trasi padara ainavisku un var vienkārši pastaigāties un baudīt dabu (rudenī pat uz Siguldu nav jābrauc).
“Ērgļu gaisa spēki” klubiņš gada laikā ir iegādājies jaunus
grozus, starta kartes, un ar sponsoru palīdzību trase tikusi pie
labiem starta laukumiem. Disku golfa federācija ir uzdāvinājusi 30 diskus, kurus var izmantot ikviens, kas grib iepazīties
ar disku golfa spēli. Laukums tika attīrīts no krūmiem, kritušiem kokiem un akmeņiem (tika rīkota talka), lai turpmāk
būtu vieglāk kopt. Darba vēl ir daudz, jo laukumā atrodas trīs
dīķi, kuru krastus vajadzētu attīrīt no krūmiem un padarīt acij
tīkamu. Pavasarī rīkosim talku, kurā aicināti piedalīties visi,
kam patīk sakopta vide un disku golfs.
Šogad disku golfa parkā “Ērgļi” ir notikušas divas lielās sacensības - Latvijas kausa 4. posms un Latvijas pāru čempionāts.
Tagad par kluba spēlētāju rezultātiem dažādās sacensībās.
Klubā “Ērgļu gaisa spēki” ir 26 biedri, no kuriem lielākā daļa
piedalās sacensībās.
Latvijas kausa (4 posmi) kopvērtējuma rezultāti.
Vīriešu divīzijā: 1. vieta Rūdolfs Zosārs
10. vieta Ingus Akulovs
11. vieta Sandis Antēns
20. vieta Raivo Špuns
24. vieta Jānis Opincāns
42. vieta Jurģis Zosārs
51. vieta Uģis Olte
Sieviešu divīzijā: 2. vieta Alise Olte
3. vieta Sanita Skuja
5. vieta Elīza Dalbiņa
Vīriešu 40+ divīzijā: 3. vieta Jānis Zosārs
5. vieta Aldis Olte
6. vieta Dzintars Špuns
13. vieta Aldis Jēkabsons
U15 divīzijā: 2. vieta Augusts Zosārs
Latvijas čempionāta rezultāti
Vīriešu divīzijā: 13. vieta Rūdolfs Zosārs
17. vieta Ingus Akulovs
28. vieta Uģis Olte
Sieviešu divīzijā: 3. vieta Elīza Dalbiņa
4. vieta Alise Olte
Vīriešu 40+ divīzijā: 2. vieta Jānis Zosārs
6. vieta Dzintars Špuns
7. vieta Aldis Olte
U15 divīzijā: 2. vieta Augusts Zosārs
Latvijas komandu čempionāta rezultāti
2. vieta “Ērgļu gaisa spēku” komandai (Rūdolfs Zosārs, Ingus Akulovs, Raivo Špuns, Jānis Opincāns, Alise Olte, Sanita
Skuja, Jānis Zosārs, Aldis Olte un Augusts Zosārs).
Latvijas pāru čempionāta rezultāti
Vīriešu divīzija: 2. vieta Rūdolfs Zosārs un Juris Sinkevičs
12. vieta Raivo Špuns un Dzintars Špuns
12. vieta Aldis Olte un Jānis Zosārs
Jauktā divīzija: 3. vieta Elīza Dalbiņa un Roberts Riekstiņš
4. vieta Alise Olte un Mārtiņš Bērtulis
5. vieta Sanita Skuja un Sandis Antēns
“Aldu spēles” rezultāti
Individuālie rezultāti: 1. vieta Edgars Saulītis
2. vieta Ingus Akulovs
3. vieta Jānis Opincāns
Pāru rezultāti: 1. vieta Jānis Opincāns un
Rūdolfs Markuss Čeičs
2. vieta Uģis Olte un Reinis Stalšāns
3. vieta Ingus Akulovs un Juris Titovs
Tuvākais piemetiens: Reinis Stalšāns.
Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā piedalījās Rūdolfs Jānis Zosārs un ieguva 61. vietu. Pirmajā reizē vieta nav
svarīga, bet iegūtā pieredze šādās sacensībās ir ļoti liela.
Ziemassvētki ir īpašs pateicības laiks, tāpēc saku vēlreiz lielu
paldies SIA “IG Būve” I. Tirzmalim un G. Truksnim, zemes
īpašniekam - Ērgļu evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Ērgļu
novada pašvaldībai, īpaši Reinim Braķim, Ērgļu spēkstacijai R. Krastiņam un K. Šmitam. Lielākais paldies idejas autoram
un realizētājam dzīvē - Aldim Oltem!
Novēlu, lai jaunajā gadā “Ērgļu gaisa spēku” klubs kļūtu vēl
kuplāks un visiem spēlētājiem lai diski lido vēl tālāk un precīzāk! Visiem baltus un klusus Ziemassvētkus un laimīgu un
miera pilnu Jauno - 2019. - gadu!
Aldis Jēkabsons,
“Ērgļu gaisa spēku” kluba biedrs

Pasākumu afiša
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 plkst. 10.00 Ērgļu
vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači basketbolā
25. decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku balle
Ērgļu saieta namā
Spēlē grupa “Vēju radītie!”. Biļetes cena 8,00 eiro
Pārsteigumi pirmajiem balles apmeklētājiem!
26. decembrī plkst. 13.00 Jumurdas
pagasta Saieta ēkā
Ziemassvētku pasākums maziem un lieliem
Pārsteiguma prieku nesīs Ziemassvētku vecītis
Satikšanās gaismu dāvās mūziķi
Ieva un Aivars Lapšāni
26. decembrī visas dienas garumā
Salatēvs dosies apciemot Sausnējas pagasta mazos
bērnus (kuri neapmeklē bērnudārzu), invalīdus no
bērnības un vientuļos pagasta iedzīvotājus
26. decembrī plkst.10.00 Ērgļu
vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači volejbolā
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvana Ērgļu novada pensionāriem grupas “RUMBAS KVARTETS” koncerts
Mīļi aicināti visi!
Nāciet paši un ņemiet līdzi kaimiņus!
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.
Saldumu paciņas domātas arī šogad
pasaulē nākušiem mazuļiem.
Informācija Ērgļu saieta namā (26528132)
29. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas
sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Duraks, dambrete, šautriņas

Ziemassvētku dievkalpojumi
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā:

24. decembrī plkst. 20.00 Kristus piedzimšanas svētvakara
dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku /
I Ziemassvētku dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 13.00 II Ziemassvētku svētbrīdis, koncerts un svētku pusdienas tiem Ērgļu ļaudīm, kas ir jau gados
un ir vieni.

Ziemassvētku dievkalpojumi Ērgļu
katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā:

25. decembrī plkst. 14.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētā
Mise.

Ziemassvētku dievkalpojums adventistu draudzē

22. decembrī plkst. 11.00 Ērgļos, Rīgas ielā 26, 2. stāvā.

PATEICĪBA
Ikviens mēs darām savu darbu, bet tikai dažiem no mums
valsts par to pasaka simbolisku paldies.
Kad man tika piešķirta Atzinības krusta IV šķira un tiku
iecelta par Atzinības krusta virsnieci, saņēmu brīnišķīgus
suminājumus un apsveikumus.
Saku sirsnīgu paldies visiem, visiem, kas mani izvirzīja
šim apbalvojumam, kas mani sveica, kas bija, ir un būs mani
kolēģi, mani darba biedri, mani pacienti un visi Ērgļu ļaudis.
Lai visiem sirsnīgi Ziemassvētki un veselīgs Jaunais gads!
Pateicībā - daktere Aina Braķe

Mobilā diagnostika Ērgļos
24. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos, Parka
ielā 7 (pie slimnīcas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija - 9,00 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams).
*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 6,00 EUR.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

29. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma “JAUNGADA TAKSOMETRS”
Ieejas maksa - 2,00 eiro
30. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu
vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta. Novuss
2019. gada 5. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā,
Zvaigznes dienā,
Ērgļu novada amatiermākslas kolektīvu
dalībnieku Jaungada ballīte
“UZMIRDZ ZVAIGZNES”
2019. gada 15. janvārī plkst.17.00
Ērgļu saieta namā
konkursa “Ziemassvētku mirdzums”
dalībnieku apbalvošana
17. janvārī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “Kurts Fridrihsons”
Personisks Gundegas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu - mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, ieslodzīto un nonkonformistu Latvijas vēstures līkločos.
Biļetes cena - 2,00 eiro

PIEMINAM MIRUŠOS:
Zelma Reinbaha
mirusi 91. mūža gadā;
Pēteris Ungurs
miris 73. mūža gadā;
Indulis Millers
miris 87. mūža gadā;
Andrejs Melbārdis
miris 71. mūža gadā;
Aivis Vavinskis
miris 38. 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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