Ērgļu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 12 (157)

�rg�u novad� rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
neatbilstošas izg�ztuves

2019. decembris

Br�vpr�t�go darbs �rg�u novada
muzejos

* * *
* * *
Kad laika vārtos atkal Jaunais gads,
Z
Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām.
cilvēks cilvēkam vēl laimi.
V
Tā pirmā - labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām.
Bet laime - tā ir ieceru drosme,
Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu.
A
Tas esot k� komunism�.
2. j�lij�
starpdarbi,
Vides ministriju k�
kumi par darb�bas
programmas
“Infra- �u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami
blakus - godīgums,
kam jāvalda
starp mums.
Otr� projekta ietvaros –Tai
normat�vo
raženi
paveikti
N
esot, k�p�c Latvij� gultas
atbild�go
iest�di
un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u
Un, janovavēl pienākums
šiem
diviem mērķiem
līdzi nāk,
- jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a Iir �s�ka par matra�iem. Par to esot
strukt�ra un
pakalpojumi”
papildin�jusejā
gaišums
un prieks,
t�gie
Tad “Sidracitas laimes
nevajag.
domi čaklums
k� nans�juma
sa��m�ju
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti
“Normat�vo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies
rokās
un darba
spars, tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve
visi br�vpr�t�gie, kad satikuŅ
		
K. Skalbe izg�ztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šiesŠsav�s p�rrun�s.
parakst�tas
vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu pras�b�m neatbilstošo
sirdī
- mīlestība.
Lai pareZiemassvētku
gaišums Eiropas
un JaunāKopienas
gada laime
katrā
Bianko
(Lorenzo Bianco) no It�lijas.
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
rekultiv�cija””,
un ienāk
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Savuk�rt treš� projekta ietvaros
ziemā
mājā!normat�vajiem ak- Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- sniegos
un latviešiem
Priecīgusrekultiv�cijas
Ziemassvētkus!
Veselīgu,
radošu ideju
izg�ztuvju
projektu
�s- darbīgu,
dz�ts rekultiv�t
normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas
skan. k� par attur�giem zieme�jau- ir
		
niekiem,
�sten�b� sastapušies ar labpiepildītu
Jauno
tenošanu. Šos projektus
�stenos
Ma-gadu!
b�m neatbilstošo �rg�u novada
Jumur- tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar� došo Efektu darbn�ca” (RED). AbiKāpēc
tik siltibet
man?
nieši
jau
ir
iestr�d�jušies
un
j�tas
sam�sird�giem
un
laipniem cilv�kiem. Nav
Ērgļu
slimnīcas
vadītāja
Aina
Braķe
donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�Nebūs vientuļš ceļinieks,
cituviņuzin�ms,
vai t�prieks,
abiem jauniešiem liekas,
Ērgļu novada
pašvaldības
domes
Savien�bas Koh�zijas
fonda
l�dzŠo tr�s priekšsēdētājs
projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t
kamēr
nepametīs
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
* * Savien�bas
*
Guntars
Velcis latu, no t�m par min�to Eiropas
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23
Koh�zikurš pa priekšu, ceļu minot ies,
t�kstošus
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
Ziemassvētku
gaidīšanas
laikāiesniegumu
un Ziemassvētkos,
* *
„Normat�vo aktu pras�b�m* neatbildziļās kupenās viscaurēm
nobridies.
fonda projektu
apstipri- kad gais179,58 t�kstošus latu nans�
Eiropas jas
nas
sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
svece,
Ziemassvētkos
piedzīvotietvamazus Savien�bas
un lielus brīnumus
Lai
vai
kā
lauž
kaulus
spelgums salts,
stošo
izg�ztuvjunovēlu
rekultiv�cija”
n�šanu.ziemas dienās dod gaiši iedegta koordin�
Koh�zijasun
fonds,mu
betmūsu
p�r�jotumšajās
biedr�bas
RED
vad�t�ja
SintiBlaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
sevī,
ar pateicību
visu, kas ar
izbaudīt
tos kopā ar saviem tuvajiem un
mīļajiem,
nav tiklatumeklēsim
kuršvad�t�ja
balti nācis,
arī projām
aizies
balts. un ir noros.
Vides
ministrijas atceroties
komunik�ciju
summu
35,65jot�kstošu
apm�r� ie-gaismuNo
ja
Lase un „Me��e�u”tas,
muzeja
vad�bas
tekstu pa
„Brakiem”
mums
ir
noticis.
Būsim
pateicīgi
par
labo,
ko
esam
saņēbūtiski,
ko
mēs
darām
mazas
vai
lielas
lietas,
sakām
daudz
Lai vai kāds tam pāri
piķa
lietus
melni
līstmuzej�
Pirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v� pazi�ojuma Ieva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas
�rmuši no citiem ģimenē, skolā, darbā, mūsu novadā. Gūsim
vai
samīļojam
uzsmaidām
vienkārši
Paliks,
kā no
miesām
nācis, šķīsts,
v�tamaz,
normat�vo
aktu cieši,
pras�b�m
neat- sirsnīgi
Min�t�svai
vienošan�s
nosl�gtas, pamaVair�k past�st�šu par
Kristi�nu,
kurš mātes
valstu
viesiem.
„Braku”
bukleta
tekstu,
gandarījumu
par
labo,
ko
esam
devuši
citiem.
Tas
būs
esam
cits
citam
blakus.
Svarīgākais
ir,
ka
darām
to
no
sirds.
It ne viena
paša traipa, neaizskarts un tīrs,
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
darbojas „Braku” muzej�.
Vi�a darba
mūsu pamats, lai ikkatra jaunā gada diena būtu laimīga.
Lai
nākamajā
gadā nezūd apņēmība radīt
brīnumus,
piepildītNr.490
Nevis
dievlūdzējs,
diena s�kas reiz� ar
muzeja
atv�ršanu bet drīzāk cildens karavīrs,
g�ztuve
“Lemp�ni”.
30.j�nija
noteikumiem
„Noteimazus un lielus sapņus, īstenot savus mērķus un saglabāt ticīun beidzas ar t�Katram
sl�gšanu.ubagam,
Uz „Bra- kurš savu sirdi tūdaļ dod,
Ērgļu vidusskolas direktore Inese kiem”
Šaudiņa
bu, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi kopā spējam
Kurā vienmēr
bāra bērna asara sev mājas rod.
brauc ar divriteni,
dz�vo �rg�u
radīt brīnumus, kas pārsteidz pašus un citus.
vai kā viesn�c�.
uz viņu kvelkstot visi ciema suņi rej,
arodvidusskolas Laidienesta
* * *
Kristi�nam ir 20
Vi�š
m�c�jies
laigadu.
vai cik
šaiirdieva
pamestajā pasaulē jau būtu tapis vēls,
Daudz gaišu dienu
gaidīt
un sveikt! ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga
Ērgļu
pašvaldības
Māris tiks
Grīnbergs
p�rsvar�
pa pašvald�bas
�rg�u novada
novada dome
piedal�sizpilddirektors
IgauniProjekt�
izstr�d�ts starptautisks
tīrs, it kākoledž�
nupat Ausno mātes miesām nācis, neskarts dēls,
Daudz
labu darbu
plānot
un veikt!
saimnie-ceļu minot dziļos sniegos man,
ies papar
priekšu,
šrut� tiks
uzst�d�tas
maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies
jas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija
– ZieDaudz
mīļu
vārdu
dzirdēt
un teikt! ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. vēstījot,
*
*
*
Ja �sum�ka tieši man tas skan programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas
...Ieklausies
Ziemassvētkos,
zvaniņš
�stenots projekts
„Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
Gaišām
labiem vārdiem
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks, ziemā…
Ieklausies
sirdī... Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne
pie dienām,
�rg�u vidusskolas.
un Dienvidigauniju”.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
un
darbiem
bagātulaiks
Jauno
gadu!
Ieklausies
ritumā
un glabā
šo dziesmu
sevī maršruti, lai pied�v�tu ieProjekta
ieviešanas
ir no
š� gada
partneris ir laika
Vidzemes
t�risma
asoci�cir�ki ap�veida
k� darbinieks – lab�ku
nevar�tu
iedoUn
tici.....
Priecīgus,
gaišus
Ziemassvētkus un labiem darbiem
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties
jebkur� sf�r�. �imen� ir audziBrāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja Ieva
Vilnīte
Jo
mīlestība
paliek
pie
tā,
kas
tai
tic....
pildītu Jauno gadu!
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik� tiks izdota ro-

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts
* * *
Savā ikdienā domāsim par galvenajām vērtībām dzīvē
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
Gribas, lai baltā pasaulē
- ģimeni, mīļajiem cilvēkiem, draugiem - ar prieku. Lai
izdotas velot�risma broš�ras un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
balti sniegi snieg,
Ziemassvētku miers ienāk mūsu sirdīs, piepilda ar siltumu,
kartes.
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts
tiks
pie- risma
Un
pa
baltiem
lielceļiem
gaismu mūsu mājas, atver ceļu ticībai, cerībai un mīlestībai.
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs
–
Palšu
Lai sirds silti Ziemassvētki, gaišām domām, labiem darbiem balti cilvēki iet!
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums,
valsts gads!
purvs- Viesakas – Jumurda Un
– �rg�i
(no cilvēkos
lai baltos
piepildīts5%
Jaunais
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesbaltas domas dzimst.
nans�jums.
tienas-�rg�i
ce�a). Brauciens
pl�nots
Un lai
baltās darbdienās
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Agita Opincāne

* * *

Ir atkal svētku vakars
Un gadu mija nāk…
zin�ms jaunu
fakts, ka
1859. gad�
UnIrtūkstoš
ceļu
Krišj�nis
Barons,
b�dams
No pusnakts jāuzsāk. T�rba-

balti svētki ir!

Barona taka ar� �rg�os

n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at-

Imants Ziedonis

Lai klusais Ziemassvētku miers un Jaunais - 2020. - gads
sniedz ikvienam no mums prieku, laimi, veselību, lai labas
domas un labus vārdus sastop ceļā mūsu sirds!

Kristi�ns J��u vakar� Brakos,

23. -j�nij�.
Ērgļu bibliotēkas vārdā
Kaiva Bukovska

* * *
Lai sildās sirdis tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.
K. Apškrūma
Gaišus, miera un labestības piepildītus Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un panākumiem bagātu 2020. gadu!
Ērgļu novada PII “Pienenīte” vadītāja Līga Šmite

tas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes
students,
gadu veĢAC ”Zīļuks” vadītāja R. L. Jansone
Lai
balti un
svecīšu24gaismā
mirdzoši Ziemassvētki un zvaigcum�
ce�oja
k�j�m
5
ned��as
žņu lietus Jaungada naktī lainones skaistāko domu un vēlmju
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
* * *
piepildījumu!
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rLāsteciņu sveces sprauda
g�iem, Koknesei,
Skr�veriem,
Sausnējas
pagasta pārvaldes vārdā Elita Ūdre Ik jumtiņa maliņā,
Lai gaismiņa logos lēca,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�Kā vizēja lāsteciņš.
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
* * *
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
R. Blaumanis
Sabilei,
Talsiem
l�dzsev
sav�m
Nāk
Jaunais
gads,
līdzim�nesdams prieku,
To
gada�rg�os
dienaivi�š
liksim
j�mkatrai
Dundag�.
iera-klāt.
bild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvaloLai Ziemassvētki atnāk ar sveču gaismu siltumu, laijaut�ja,
sirdī ieUn
sevī
liesmu,
d�spaši
t�p�c,
kaiedegsim
te dz�vojatostudiju
k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�līst miers un labestība, lai mūs caurstrāvo cilvēcisko tad
attiecību
Kas
vedīsv�l�kais
mūs līdzVecpiebalgas
gadam nākamam!
biedrs,
par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� siharmonija! Jaunajā gadā lai katru stiprina labi paveiktie
S. Rēfelde
�rsts, m�zi�u Jurj�nu
t�va br�lis
b�tu, darbet nevar saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
bi un gaišās domas, jo nākotnes tilts top uz pagātnes
stabilāVai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
tr�kumu.
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas
un
Ziemassvētku
miers
lai rada
ceļu priekam, labestībai un sirds pamata, uz cilvēku sirdīs sētās labestības sēklas, dāsnuma
�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
jaunieši?!
Krišj�nis Barons
viesoj�s
Me�nesavtības. Lai Dievs svētī mūsu novada ļaudis un Latviju!
mieru kop�
katrā ar
ģimenē!
krietnos darbus un radošās idejas,
Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
�e�os,
Jurj�nuTos
iepaz�gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
kas�rg�u
ceļā apk�rtni.
būs rīt, lai Jaunais gads palīdz jums piepildīt!Barona takas dal�bnieki Brakos.
dams
R. Blaumaņa
memoriālā
muzejaapraksta
„Braki”ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kusajut�m
m�ju liego
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�- dolfs Blaumanis,
Jau piekto gadu notiek velomaZintaSarun�s
Saulītenoskaidroj�m vi�u domas par mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
Lauku
konsultante
Suščenko
pasp�l�j�m
šan�s Diāna
Me��e�u
pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�, vadītāja
ratons Barona taka,
kad attīstības
17 dienu laik�
mums,
latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas iztiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
*
*
*
*
*
*
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar- dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
Ziemassvētki
ir cerību
laiks,
Ticēt
brīnumiem
radītirtos!
Dienas izdzīvot
ar priekuparunLatvijas
sa��m�m
pozit�vo ener�iju no Ziar savu erud�ciju
augu un žu,
Barona
takas idejasun
autore
neform�l�
Jaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
kuros
mums
katram
ir
burvju
piedot, pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirpar
ikdienas
vadmotīvu
pieņemt
domu
es
nedaru
otram
to,
bensš�elt� dotas
akmens
un spējas
nodzied�j�m
vides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja dz�vnieku valsti.
matn�j�,
neskart�
daba
–
p�avas,
lauki.
Ir
apmekl�juši vair�kus pas�kumus �rteikt labus
saviem
līdzcilvēkiem.
ko
negribu,
laikura
nodara
man!gada uzdziesmu,
pasveicin�j�m
skulpt�ru „Ed- Dz�ves temps sal�dzin�jum� ar Austriju pus muzeja un piedal�jušies vis�s abos
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s
m�zi- vārdus
Vita
Jaunzeme,
kopš 2002.
Ziemassvētki
ir
mīlestības
laiks,
s�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�, �u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina gars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pa- un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. NebaiKad jāizkopj sevī līdzcietība un labestība.
Lai mums visiem jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai
Pulgoš�a sl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�- daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja muzeja apk�rtni, priec�j�s par
Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Jaunais gads ir devīgs ar darbīgām un labestības
piepildītām
Jurj�nu kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u
Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi,
dienām!
„Veloma- dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints, Iespaidi, kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�zemes aizraut�ba un azartiskums droši muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te.
Bāriņtiesas kolektīvs ko cilvēks neaizliedz,
kura
pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
ir ar� koku
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, ratona dal�bnieku trad�cija dvēselei
mācot
būtkuplos
baltai.
ru
gadu,
ciemojoties
Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar� valodu. Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai
vai košuma kr�mu st�d�šanaUn
viet�s,
kuMelburnas olimpisko sp��u �empiones
tad nav svarīgi: Ir vai nav sniegs,
* * *
k�ds koks,
bet šoreiz t� bija roze sveši cilv�ki viens otru sveicina. �rg�os ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
ras vi�i apmekl�juši. Š� gadaJodal�bnieki
Ineses Jaunzemes
iespaid�.
ceļš atvērtsd�ts
gaišākām
domām...
Iededz
vienu baltu
sveci - par mīlestību:
t� nav. Kad vi�š sveicin�jis k�du �rgl�- tad izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir
dzelten�
saules
kr�s�.”
Me��e�u
�be�d�rz�
iest�d�ja
�bel�ti.”
j�lija kas
vakar�
gada Barona tapar11.
visiem,
tevš�mīļi.
nieti, tas gandr�z uz��mis to ar bail�m– str�d�jis par audzin�t�ju b�rnu d�rz�
„Latvijas
daba,
kult�ra
un trad�cijas–
Barona takas ce�ot�ji
kaspar
dal�bnieki
ierad�s
Me��e�os,
Domāsim
pozitīvi,
būsim
atvērti
un ticēsimkas vi�š t�ds, k�p�c vi�š mani sveicina? Austrij� un vi�am �oti pat�k darbs ar
Un
sevi iededz,
lai laime
redz lai
ceļu uz„Pusdienlaik�
mājām.
kuras
mums dotas mantuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 ga- (26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut t�s ir v�rt�bas,
labajam
cilvēkos!
Vi�us p�rsteidz ar� tas, ka pie mums, b�rniem.
bet t�s
ir v�rt�bas, kas
ir piem�ram, muzej�, viss tiek noteikts no
ar�tās
daudzi
jau šajos
te bijuši,” saka BrakuBet tojum�,
diem
pabijispadara
Krišj�nis
pāri visam
- atcerēsimies
būtmums
laimīgi!
Mīlestība
visu Barons.
skaistu. Pie
Lai tev
netrūkst
Kristi�ns labpr�t st�sta par visu un ir
par kur�m
j�r�p�- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
ugunskura risin�j�s saruna
par �rg�u muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r j�iepaz�st,
Laimīguj�sarg�
Jaunoun
- 2020.
- gadu!
Ziemassvētkos!
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�- jas”, t� savas darb�bas misiju apzin�s t�lu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpin�s l�dz oktobra beig�m.
mies Baiba
laiku, kad
dz�vojis rakstnieks R�Jaunzeme.
desmit gadsimtos”
autor�m Inesi
Mai-vadītāja
ĒrgļuVita
saieta
nama darbinieku vārdā Sandran�,
Avotiņa
un katrs jaut�jums ir j�saska�o ar
Anna Kuzina,
Dzimtsarakstu
nodaļas
Bukovska
M�r�te Breikša
Braku muzeja vad�t�ja

Ērgļu
decembris
Çrgïu novada
novadainformatīvais
informatîvaisizdevums
izdevums2019.
2009.
j�lijs

1

Blaumaņa 15. konkursa noslēguma sarīkojums

Konkursa laureāti, viņu skolotāji, vērtēšanas komisija, balvu pasniedzēji un pasākuma
vadītājs Māriņš Brūveris.
Kaut 7. decembris atnāca ar lietu, vēju un pelēcīgumu, uz Ērgļiem atbrauca daudz ciemiņu no
visdažādākajām Latvijas vietām, lai piedalītos R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa noslēguma pasākumā. „Braku” muzejs šogad saņēma 163 domrakstus, kurus bija rakstījuši 164 skolēni.
Uz apbalvošanas ceremoniju bija uzaicināti 73 skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem. Visčaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, privātās pamatskolas
„Gaismas tilts 97”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un Ogresgala pamatskolas.
Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņiem par „Brakiem” un rakstnieku
Rūdolfu Blaumani pastāstīja Anna Kuzina. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt
Ieva Vilnīte. Saimes istabā, kurā, maigi sprakšķēdama, kvēloja un telpu sildīja maizes krāsns, katrs
varēja iedzert zāļu tēju vai kafiju, pacienāties ar smalkmaizītēm un sajust seno māju un varbūt arī
Rūdolfa Blaumaņa elpu.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par
Blaumani un viņa dzimtas piederīgajiem, kas atdusas šajā kapsētā.
Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās. Sandra Lauberte bija izstādes
„Naktsmājas” gide un lielā gudrā, pastāstot par Ērgļu novada audēju darbiem un īpaši izceļot Ērgļu
tautas tērpu. Rita Dudko rādīja, kā gatavot skaistus Ziemassvētku rotājumus, izmantojot koka pamatnītes, krāsainu dziju un pērlītes. Vizma Veipa pamācīja, kā no koka dekora, ja to krāšņi izkrāso,
var izveidot glītu un mīļu svētku eglītes rotājumu. Darbnīcās labprāt iesaistījās skolēni, viņu vecāki
un azartiski darbojās arī skolotājas.
R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa noslēguma pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Mārtiņš Brūveris. Sarīkojums sākās ar videofilmu „Braku muzejam - 60”. Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Kultūras kanons” koordinatore Anita Smeltere, AS „Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska, UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva
Švarca, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, Ērgļu PII „Pienenīte” metodiķe Evita Lielupe,
Ērgļu novada vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Liene Opincāne, „Braku” muzeja vecākā speciāliste Anna Kuzina.
Atzinību ieguvēju vidū Ērgļu vidusskolas 7. klases skolnieces Kristīne Anna Prauliņa un Alīna
Muša (skolotāja Indra Rone), kā arī 11. klases skolniece Ance Millere (skolotāja Inese Maltavniece).
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Laura Melngalve, Ogres Valsts ģimnāzija, 9. kl., 2.
vieta - Fredis Gailītis, Rēzeknes 5. vidusskola, 8. kl., 3. vieta - Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts
ģimnāzija, 9. kl. vidusskolu grupā - 1. vieta - Kārlis Griška, Aknīstes vidusskola, 12. kl., 2. vieta
- Evelīna Maderniece, Jēkabpils 3. vidusskola, 11. kl., 3. vieta - Matīss Reinšmits, Rīgas Valsts 2.
ģimnāzija, 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, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”, AS
„Latvijas Mediji”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO, AS „Repharm”, biškopis Gints Krastiņš.
Vislielākais paldies aktierim Mārtiņam Brūverim, kas izcili novadīja pasākumu, to lieliski sasaistot ar blaumanisko, kuram ir kārtīga vadītāja stāja, spēcīga balss un fantastiska dziesmu izpilde,
kurš skaisti deklamē dzeju un prot „paņemt” publiku, arī „paampelēties” un ienest svinīgajā noskaņā humoru un cilvēcīgu mīļumu. Mārtiņš visiem bija kā „saldais ēdiens” un kolosāls lādiņš un
iedvesma gaidīt nākamo konkursu un rakstīt skaistus domrakstus.
Lai mums visiem skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Uz tikšanos R. Blaumaņa 16. konkursā!

Īsziņas
aPar radošu mūža ieguldījumu izglītības
darbā, latviešu literārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā ar Atzinības krustu
apbalvota un par Atzinības krusta kavalieri
iecelta ilggadējā Ērgļu vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja, novadpētniece Mārīte Breikša. Apbalvojumu pasniedza Valsts prezidents Egils Levits 18. novembrī
Rīgas pilī Latvijas valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā.
17. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā pasākumā Ērgļu
saieta namā Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis Mārītei Breikšai
pasniedza novada Pateicības rakstu.
Sveicam mūsu ilggadējo skolotāju un vēlam
veiksmi turpmākajā novada vēstures pētnieciskajā darbībā!
aNo 5. novembra līdz 8. novembrim Nikosijā, Kiprā, notika pieredzes apmaiņas brauciens
Interreg Europe pārrobežu sadarbības programmas projekta Cult-CreaTE ietvaros. Brauciena laikā norisinājās tematiskais darba seminārs “Kultūras un radošā tūrisma labās prakses
piemēri, kuru pamatā ir kultūras un radošās industrijas” un mācību vizītes vietējos radošā
tūrisma objektos. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās pārstāvji no Ropažu, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Mārupes, Priekuļu, Salaspils, Vecpiebalgas pašvaldības un Vidzemes Tūrisma asociācijas.

a8. novembrī Ērgļu novada pašvaldībā viesojās Cesvaines novada pašvaldības pārstāvji
pieredzes apmaiņas ietvaros. Kolēģus iepazīstinājām ar Ērgļu novada pašvaldības darbu, aktīvā diskusijā izrunājām dažādus aktuālus jautājumus. Tika identificēts atšķirīgais un kopīgais pašvaldību pieejās aktuālo jautājumu risināšanā, veidojot secinājumus par labās prakses
piemēriem, kurus savā darbā varētu pārņemt.
Ērgļu novada pašvaldība kopā ar Cesvaines novada pašvaldību piedalījās Madonas novada
fonda starpvalstu sadarbības projekta “Strūves maršrutu tīkls” īstenošanā. Tāpēc pieredzes
apmaiņas turpinājumā sekoja ekskursija uz mūsu Strūves punktu Ziestu kalnā, kur arī pastāstījām par mūsu nākotnes plāniem attiecībā uz mūsu novadā esošo UNESCO objektu.
Viesojāmies arī pie atraktīvā „Tiltiņu” saimnieka Mārča Feldberga, kas arī bija iesaistījies
šajā projektā.

Zinta Saulīte, “Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada novembra domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv

aNolēma nepieņemt kā dāvinājumu iedzīvotājam piederošu dzīvokli, ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli.
aSaskaņā ar iedzīvotāja iesniegumu nolēma atcelt Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu
“Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri”.
aNolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu bezstrīda kārtībā no viena zemes īpašnieka par kopējo summu EUR 104,19.
aNolēma piešķirt finansējumu EUR 120,00 apmērā E.G. Zommeres finansiālam atbalstam un
finansējumu EUR 100,00 apmērā A. Milleres finansiālam atbalstam, sedzot Ērgļu vidusskolas
skolnieču Izcilības skolas nodarbību dalības maksu līdz 2020. gada maijam.
aNolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par pašvaldības autonomās funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Ērgļu novada administratīvajā teritorijā, tas ir, nodrošināt
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas dzīvesvietā.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma izdarīt grozījumus Ēku, iekārtu, inventāra un zemes
nomas līgumā ar SIA “Granulu Mobilais Siltums”.
aNolēma apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Pitalovu, Krievijā, dalībai projekta vadības grupas sanāksmē projekta “Zaļā tūrisma ceļu attīstība
Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” (Zaļais ceļš Rīga - Pleskava) ietvaros no šā gada 10. decembra līdz
11. decembrim.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
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Foto Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

a10. decembrī Rīgā kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un viņa dzīvesbiedri Andru Leviti Rīgas pils pagalmā svētku egli iededza arī Masaļsku ģimene no Ērgļiem.
Uz svinīgo Ziemassvētku pasākumu bija uzaicinātas 18 ģimenes no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Egles iedegšanas pasākumā piedalījās katra novada labākās, stiprākās,
kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, tai skaitā, remigrējušās ģimenes un ģimenes,
kurās ir aizbildnībā esoši bērni un audžubērni, par kurām Valsts prezidents saņēma atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām. Lepojamies ar aktīvo un radošo Masaļsku ģimeni.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. decembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ievadraksts
Esam kopīgi aizvadījuši Latvijas mēnesi. Tagad skolēniem pēc skolas laiku padara jautrāku nesen piesnigušais
sniegs. No pikošanās gandrīz vai neizbēgt. Kamēr aiz loga rotājas tikko uzceltie sniegavīri, skolēni cītīgi mācās
un gaida jau gandrīz pienākušās Ziemassvētku brīvdienas. Mūsu mājas ir
vai drīz būs izdekorētas ar Ziemassvētku rotājumiem. Un skaistās lampiņas
liks atcerēties par citiem. Par šo virknes slēgumu. Skolā un mājās mēs aizdedzam svecītes katrā nākamajā adventē, lai atgādinātu sev, ka Ziemassvētki
tuvojas un ka tā mēs varam padarīt
gaišāku šo tumšo laiku gan sev, gan
citiem. Un kā gan bez kreativitātes! Ir
miljardiem veidu, kā citus iepriecināt.
Mūsu dārgais lasītāj, novēlam tev izjust šo Ziemassvētku gaišo stariņu savā
dzīvē un dot to citiem, kā arī pamanīt
skaistumu visapkārt!
Sindija un Katrīna

Īsziņas
19.12. - Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku uzvedums saieta namā plkst.18.00
20.12. - Klases stunda un liecību izsniegšana plkst. 9.00
23.12. - 03.01. - Ziemas brīvdienas
22.-24.01. - Vecāku dienas
24.01. - Skolas padomes un skolēnu
domes pasākums

Ērgļu vidusskola ir
bagāta skola
Kāpēc bagāta? Mums skolā ir trīs labas
lietas: latviešu valodas publiskās runas konkurss, angļu valodas publiskās runas konkurss un krievu valodas publiskās runas
konkurss.
Lepojamies, ka jaunieši vēlas apgūt ne tikai
angļu valodu, bet arī krievu valodu.
Publiskās runas konkursā krievu valodā
jaunieši spēja runāt par sabiedrībā un pasaulē aktuālām un arī par dziļi personīgām tēmām. Piemēram, paužot pārdomas par to, ko
nemāca skolā, bet kas būs vajadzīgs tālākajā
dzīvē, rosinot domāt par pozitīvo emociju
lielo nozīmi saskarsmē, par mūziku, kura
dzimst sirdī, par sportu, saldējumu un pavasari, kurš sapurina domas un jūtas, par izvēli
- pakļauties interneta vilinājumiem vai spēt
patstāvīgi izvērtēt. Bija interesanti klausīties
pārdomas par bērnību un par jautājumu: ”Vai
lasīšana ir laika tēriņš vai personības bagātinātājs?”.
Šogad publiskās runas konkursā bija īpašais
viesis - Kārlis Vasks, 2. klases skolnieks, kurš
pārsteidza ar lielisku prasmi runāt krieviski
un atbildēt uz jebkuru auditorijas jautājumu.
Priecājamies par mūsu absolventa Jāņa Bukovska sasniegumiem. Jaunieši ieklausījās
un pārdomāja par to, ka, studējot un strādājot
Rīgā, priekšrocības ir abu svešvalodu pratējiem.
Labi, ka skola ir vieta, kurā satiekas dažādas
valodas!
Daina Dundure, krievu valodas skolotāja
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. decembris

Skolas olimpiāžu
rezultāti
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Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitings 2019

Krievu valoda
10.-12. klasē
1. Emīlija Gustīne Zommere
2. Artis Milnis
3. Alens Kārlis Kārkliņš
9. klasē
1. Aleksandra Vihtodenko, Sindija Rudzīte
2. Kārlis Žīgurs
3. Signe Solovjeva
Vēsture
9.-12. klasē
1. Katrīna Rešņa
2. Emīlija Gustīne Zommere
3. Ance Millere
Latviešu valoda
8.-9. klasē
1. Elīza Madsena
2./3. Katrīna Rešņa, Guna Nikolajeva
Publiskās runas konkurss angļu valodā
8. klasē
1. Anete Rudzīte, Estere Caune
2. Beatrise Ļebedeva
3. Jurģis Zommers
9. klasē
2. Kristiāna Renckulberga, Katrīna Rešņa
3. Signe Solovjeva,
10.-12. klasē
1. Marta Simona Štila
2. Ieva Radzvilaviča
3. Monta Purviņa, Emīlija Gustīne Zommere,
Edijs Magons
Publiskās runas konkurss latviešu valodā
9. klasē
1. Elīza Madsena, Signe Solovjeva
2. Alise Olte, Kārlis Žīgurs
3. Emīls Iesalnieks, Līva Grēta Tirzmale
10. klasē
1. Santa Tipaine
2. Artis Milnis, Aigars Putniņš
3. Lauma Zača
11. klasē
1. Ieva Radzvilaviča
2. Marta Simona Štila
3. Rinalds Žuks, Mareks Dinga
12. klasē
1. Kristena Marta Grāvīte
2. Katrīna Dudko
3. Kārlis Alens Kārkliņš
Publiskās runas konkurss krievu valodā
8.-9. klasē
1. Aleksandra Vihtodenko
2. Katrīna Rešņa
10.-12. klasē
1. Emīlija Gustīne Zommere
2. Rinalds Žuks, Marta Simona Štila
3. Kristīne Grabovska, Alens Kārlis Kārkliņš
Fizika

9. klasē
1. Alise Olte
2. Katrīna Rešņa
10.-12. klasē
1. Alens Kārlis Kārkliņš
2. Ieva Radzvilaviča
3. Endijs Magons

Valsts konkursi
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss
Anita Muša - 7. klase, atzinība
Kristīne Anna Prauliņa - 7. klase, atzinība
Ance Millere - 11. klase, atzinība
R. Mūkam veltīto jaunrades
darbu konkurss
Emīlija Gustīne Zommere - 11. klase, 3. vieta.
Alens Kārlis Kārkliņš - 11. klase, atzinība.
Rezultātus apkopoja
Ērgļu vidusskolas direktora vietniece
mācību darbā Maiga Picka

Apbalvojumu saņem direktore Inese Šaudiņa un skolotāja Baiba Kaļva.
2019. gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā
Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 apbalvošanas ceremonija.
Skolu reitings tiek veidots, izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē.
Šogad konkursam bija nominētas 53 skolas četrās kategorijās - ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un
mūzikas skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.
Ērgļu vidusskola lauku vidusskolu grupā skolu reitingā kopvērtējumā ir 9. vietā. Vislabāk veicies dabaszinībās, jo šī priekšmeta apguvē skola ierindojusies 2. vietā. No šī cikla
priekšmetiem skolēni bija izvēlējušies likt bioloģiju.
Divdesmitniekā vai tuvu tam bija arī rezultāti latviešu valodas, matemātikas, angļu valodas
eksāmenos. Izvēles eksāmenu rezultāti tiek iekļauti reitingā, ja tos kārto vismaz trīs skolēni.
Paldies enerģiskajiem 2019. gada absolventiem un viņu skolotājiem, kas palīdzēja sagatavoties eksāmeniem!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas latviešu valodas skolotāja
Foto no Draudzīgā Aicinājuma fonda mājaslapas

Publiskās runas konkurss angļu valodā
25. novembra rīts daļai Ērgļu vidusskolas skolas skolēnu iesākās citādāk nekā parasti. Pirmo divu
stundu laikā viņi piedalījās publiskās runas konkursā angļu valodā. Tas skolā notiek jau otro gadu.
Pagājušajā gadā konkursā piedalījās tikai vidusskolas skolēni. Šogad arī 8.-9. klases un vidusskolas
skolēni, līdz ar to arī dalībnieku skaits bija lielāks.
Katram skolēnam bija jāizvēlas sev tīkama tēma, par kuru angļu valodā bija jārunā 2-4 minūtes.
Skolēnu intereses bija visdažādākās, sākot ar mājdzīvniekiem, kafiju, ceļošanu, grāmatām, basketbolu, kaitīgiem ieradumiem, sociālajiem tīkliem un beidzot ar huligānismu skolā un vides aizsardzību. Katrs skolēns stāstīja par sev tuvu un interesantu tēmu, līdz ar to arī žūrijai bija aizraujoši
klausīties. Tad, kad audzēknis bija izstāstījis par savu tēmu, auditorija un žūrija varēja uzdot viņam
jautājumus. Skolēnu atbildes bija izvērstas un paskaidrojošas. Pēc tam žūrija - Elīna Svilpe, Sintija
Māliņa un Klinta Ieleja - novērtēja katra skolēna runu, atbildes uz jautājumiem un uzdotos jautājumus, kā arī klātesošie skolēni un 11. klases audzēkņi noteica savus favorītus. Žūrijai bija grūti
izvēlēties vienu noteiktu labāko runu, jo domas dalījās. Līdz ar to 8.-9. klases grupā uzvarēja Estere
Caune un Anete Rudzīte, bet vidusskolas grupā Marta Simona Štila. Liels paldies angļu valodas
skolotājām par lielisko iespēju skolēniem iegūt jaunu pieredzi, uzstāties auditorijas priekšā, pārvarēt uztraukumu un pārbaudīt savas spējas angļu valodā. Ceru, ka arī nākamgad konkurss notiks un
dalībnieku skaits tikai pieaugs.
Elīna Svilpe, 2012. gada absolvente, orientēšanās pulciņa vadītāja
25. novembra rītā Ērgļu vidusskolā norisinājās publiskās runas konkurss angļu valodā. Tajā piedalījās skolēni, sākot no 8. klases. Šī konkursa laikā katram tika izdalītas lapiņas, uz tām bija jāpaslavē
tā skolasbiedra runa, kurš uzstājās, kā arī nebija ne vainas, ja kāds ko arī ieteica. Sākumā visi bija ļoti
uztraukušies. Dažiem šī bija pirmā reize, kad tika runāts tik lielas auditorijas priekšā. Taču, kad sagatavotā runa bija izklāstīta, tad noteikti skolēnos bija tāds kā lepnums. Stāstījumi bija ļoti interesanti,
daži pat pamācoši. Un tas bija vērtīgi pavadīts laiks!
Katrīna, 12. klases skolniece

Makulatūras vākšanas kampaņas rezultāti
Kad vāksiet makulatūru? Vai arī šogad varēs nodot makulatūru? Šādi un līdzīgi jautājumi
atskanēja gan no skolēniem, gan vecākiem, gan Ērgļu iedzīvotājiem. Tas priecē, ka šķirojam
atkritumus.
No 25.11. līdz 29.11.2018. bija iespēja savākto atvest uz skolu un nodot pārstrādei. Kopā
savācām 6976 kg. Šogad aktīvākie bija 9. klase, piedalījās 30% no skolēnu kopskaita un
viņi pavisam kopā savāca 1452 kg jeb 48,4 kg uz vienu skolēnu. Savukārt, rēķinot savākto
uz vienu skolēnu, pirmajā vietā 5. klase - 61,43 kg uz vienu skolēnu, kopā klasei 1413 kg. 4.
klase kopā savāca 625 kg jeb 39,06 kg uz vienu skolēnu.
Paldies visiem, kas piedalījās! Īpašs paldies Līnai no 5. klases - savākti 1021kg makulatūras, Linardam no 2. klases - 689 kg makulatūras, Eduardam no 6. klases - 572 kg makulatūras un Samantai no 9. klases - 522 kg makulatūras.
Turpinām šķirot atkritumus un gaidām pavasari, kad atkal skolā rīkosim makulatūras vākšanas kampaņu.
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā
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Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums

“Trešā atmoda = Dziesmotā revolūcija”

Vidū skolotāja Mārīte Breikša.

Valsts simtgade ir īpašs laiks ikvienam. Mums ir dāvāta unikāla iespēja būt klāt laikā, kad Latvijas valstij aprit simtgade, šogad 101. gads. Arī Ērgļu vidusskola atzīmēja šo dienu ar skaistu
koncertu, ko šogad organizēja skolotāja Anna Ieleja un 10. klase. Skolēni mums visiem atgādināja, cik skaista ir mūsu zeme, cik skaists ir mūsu Ērgļu novads un cik skaisti ir būt visiem kopā
svētkos. Koncerta laikā tika godināta ilggadējā Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, novadpētniece Mārīte Breikša, kura šogad tika apbalvota ar Atzinības krustu un
iecelta par Atzinības krusta kavalieri.
Tāpat par tradīciju nu jau ir kļuvusi skolēnu, skolotāju, vecāku un tehnisko darbinieku ieguldījuma novērtēšana skolas prestiža celšanā:
Skolēniem:
- Alenam Kārlim Kārkliņam - par apzinīgu mācību darbu un mērķtiecību, ilggadēji darbojoties
skolēnu domē un veicot prezidenta pienākumus.
- Katrīnai Dudko - par sabiedrisko aktivitāti, ilggadēji darbojoties skolēnu domē, un radošo
izdomu, veicot skolas prezidentes pienākumus.
- Ilgvaram Ratniekam - par aktīvu darbību jaunsardzē un godprātīgu un atbildīgu attieksmi,
veicot jebkuru uzticēto sabiedrisko pienākumu.
Skolotājiem:
- Gintai Ādamsonei - par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, skolēniem sasniedzot
augstus rezultātus valsts pārbaudes darbos un starpnovadu olimpiādēs, un atbildību, vadot valodu jomas metodisko komisiju.
- Ivaram Budzem - par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sporta darba organizēšanā
un prasmi ieinteresēt un motivēt skolēnus sportam.
- Ivaram Teterim - par nozīmīgu ieguldījumu jauno basketbolistu audzināšanā, motivējot, mācot neatlaidību, attīstot komandas darba prasmes un sasniedzot augstus rezultātus.
Tehniskajiem darbiniekiem:
- Sarmītei Eglītei - par apzinīgu un atbildīgu darbu, veicot jebkuru uzticēto darba un sabiedrisko pienākumu.
- Lienītei Šmitei - par atbildīgu un godprātīgu darbu, rūpējoties par tīru, sakārtotu un mājīgu
skolas vidi, un pozitīvo attieksmi attiecībās ar skolēniem.
Vecākiem:
- Aivim Masaļskim - par ilggadēju, radošu un aktīvu darbību skolas padomē, veicot Ērgļu vidusskolas padomes priekšsēdētaja pienākumus un attīstot jaunas darba formas skolas un vecāku
sadarbībā.
Tāpat šajā pasākumā tiek pasniegta Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkas pašvaldību sadarbības
balva EUR 50,00 nominācijā „Sociāli aktīvs skolēns”:
Ievai Radzvilavičai - par pozitīvo attieksmi, atbalstot un motivējot savus klasesbiedrus izaugsmei, un radošu ieguldījumu klases un skolas pasākumu veidošanā.
Alenam Kārlim Kārkliņam - par atbildīgu un radošu līdzdarbošanos Ērgļu novada pasākumu
veidošanā un aktivitāti brīvprātīgajā darbā.
Pēc skaistā koncerta, ko organizēja 10. klase un audzinātāja A. Ieleja, mūs priecēja vīru kopa
“Vilki”, kuri bija sarūpējuši visiem viesiem alternatīvu vēstures stundu - koncertu - iespēju dzirdēt strēlnieku dziesmas, stāstus par karavīru dzīvi dažādos laikos un pat apskatīt īstus ieročus.
Noskaņa, ko radīja “Vilki”, bija pacilājoša un patriotiska, tieši tas, kas bija nepieciešams, lai visi
saņemtu īsto svētku sajūtu.
Klinta Ieleja, direktores vietniece audzināšanas darbā

Klašu komandas apspriež atbildes.

29. novembrī Ērgļu vidusskolā notika pasākums “Trešā atmoda - dziesmotā revolūcija”.
Šī pasākuma ietvaros notika viktorīna, kurā
bija iekļauti vairāki jautājumi par Latvijas
un Baltijas vēsturi - Baltijas ceļš, barikādes
un citi nozīmīgi notikumi. Ik pa laikam kopīgi dziedājām latviešu tautasdziesmas.
Gatavošanās pasākumam sākās jau nedēļu
iepriekš. Bija nepieciešams no katras klases
izvirzīt piecus erudītus, kuri piedalīsies viktorīnā. Katrai klasei bija arī jāveido kopīgs
plakāts par pasākuma tēmu, par kuru bija jāpastāsta vakara gaitā. Dalībnieki lielākoties
gatavojās, lasot grāmatas un meklējot informāciju internetā.
Pēc pasākuma gan dalībniekiem un pārējiem
skolēniem notika balle, kurā dziedāja Emīlija un Guste.
Vakars bija izdevies un skolēni - laimīgi.
Elīza Madsena, 9. klases skolniece
9. klase šajā viktorīnā ieguva 2.vietu, tāpēc piedāvājam viņu vērtējumu.
Kad komanda - Asne, Alise, Elīza, Katrīna,
Mikus - bija izveidota, mēs mājās no dažādiem avotiem apguvām visu nepieciešamo
informāciju, kas varētu noderēt pasākumā.
Man pašam šis konkurss ļoti patika, jo vienmēr esmu vēlējies tādā piedalīties. Ļoti patika uzdevums, kur vajadzēja griezt Laimes
ratu. Es savai komandai ieguvu ļoti vienkāršu jautājumu, un punkts bija mūsu.
Mikus
Pasākuma laikā man patika viss, bet vislabāk - klusie telefoni, kur divi cilvēki uzlika austiņas un katru reizi gāja pa vienam

atstāstīt, ko dzirdējis no iepriekšējā skolēna.
Paldies skolotājām par pasākumu!
Līva
Es atbalstīju klasesbiedrus un vēroju pasākumu no malas. Bija daudz ļoti smieklīgu
brīžu. Man liekas, ka vakars bija izdevies, jo
bija jautri. Es lepojos ar mūsu izvēlēto komandu, jo mums veicās ļoti labi.
Markuss U.
Pēc manām domām, šī viktorīna bija interesanta, jo katrs varēja iemācīties kaut ko jaunu, iegūt jaunu pieredzi un spēt sadarboties
komandā. Man tiešām ļoti patika šī spēle un,
stāvot malā ar pārējiem, arī gribējās piedalīties.
Diāna
Viktorīnas laikā tika uzdoti visdažādākie
uzdevumi. Bija daudz atraktīvu spēļu, un, kā
jau “dziesmotajā revolūcijā”, tika dziedātas
sirsnīgas un spēcīgas dziesmas, kas saliedēja
klases un skolēnus.
Sofija
Viktorīnas laikā katrai klasei bija jāstāsta
par pašu veikto mājasdarbu. Tas bija skaisti
izveidots mākslas darbs par kādu latviešiem
svarīgu notikumu. Mūsu tēma bija - Baltijas
ceļš. Šie mākslas darbi bija patiešām interesanti. Bija jauki atcerēties visus šos latviešiem svarīgākos vēstures mirkļus.
Man ļoti patika Emīlijas uzstāšanās ballē,
jo viņa ļoti skaisti un jauki dziedāja izvēlētās
dziesmas. Arī Guste.
Sabīne
Marutas Bitītes foto

Skolēnu uzņēmumu tirdziņš

Kā jau katru
gadu, arī šogad
12. klase veidoja savas mācību
firmas. Jau agrā
29. novembra rītā
skolā virmoja satraukums un aktīva darbošanās. 12.
klase
gatavojās
prezentēt savu saražoto produkciju.
Šogad kopā bija trīs firmas. Katrai sievietei ir nepieciešami skaisti auskari. Par to bija padomājušas Katrīna Dudko un Kristena Marta Grāvīte IK SMF ,,Sapņu nokrāsas”, piedāvājot no filca izgatavotus auskarus, kurus varēja izvēlēties dažādās krāsās. Un kā tad uz veikalu
bez skaistas somas! Monta Purviņa un Edīte Alekse IK SMU “EMBAG’’ bija izgatavojušas
skaistas batikotas somas. Ginta Lazdiņa, Alens Kārlis Kārkliņš un Jānis Rūdolfs Kalniņš
no IK SMU “GAJ Wood” pārsteidza visus klātesošos ar savu atraktivitāti, piedāvājot dažādus
koka piekariņus.
Darbu aizstāvēšanu šogad vēroja, vērtēja un deva noderīgus padomus trīs Ērgļu novada
uzņēmēji. Arī viņiem ir savs viedoklis par šo pasākumu.
Paldies par iespēju šeit būt! Būt laikā, kad kādam ir jauns sākums. Nesen lasīju atziņu, ko
bija rakstījis kāds no pasaules lielajiem biznesmeņiem: “Nevajag dzīties pēc naudas, vajag
dzīties pēc aizraušanās.”
Ilze Mailīte, SIA ,, Mailīšu Fabrika’’ valdes locekle

Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkas pašvaldību sadarbības balvas nominācijā
„Sociāli aktīvs skolēns” ieguvēji Alens Kārlis Kārkliņš un Ieva Radzvilaviča
ar novada domes priekšsēdētāju Guntaru Velci.

Prieks par jauniešiem, kuriem ir intereses, sapņi, vēlmes un iespējas tos realizēt. Nākotnē
novēlu neapstāties, turpināt iesākto un vienmēr degt par savu ideju.
Ieva Vecvagare, “Neganti Gardi” mārketinga speciāliste

Šī gada 15. novembrī Ērgļu vidusskolā mēs kopīgi svinējām Latvijas valsts proklamēšanas
101. gadadienu. Mums, desmitajiem, bija tas gods rīkot šo pasākumu, tādā veidā turpinot skolas
tradīciju. Patriotiskās noskaņās atskatījāmies uz paveiktajiem darbiem. Sveicām čaklākos un
apņēmīgākos kultūras un izglītības jomā.
Šis gads īpaši nozīmīgs ir Mārītei Breikšai, saņemot Latvijas Republikas Atzinības krustu. Mēs
visi varam lepoties, ka mūsu novadā dzīvo šādi uzņēmīgi un savu zemi mīloši ļaudis.
Mēs esam ļoti gandarīti par lieliski padarīto darbu. Ar lepnumu nododam šo tradīciju tālāk nākamā gada desmitajiem.
Endijs Magons, 10 klases skolēns
Marutas Bitītes foto

Šodien pirmo reizi piedalījos šāda veida pasākumā. Biju nedaudz pārsteigts par darba kvalitāti.
Protams, darba šiem jaunajiem uzņēmējiem vēl daudz. Idejas labas. Novēlu turpināt šo iesākto
darbu.
Ivars Tirzmalis, SIA “Būve IG” valdes loceklis
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Paldies Ilzei Mailītei, kura jauniešiem izstāstīja par savu pieredzi un karjeras ceļu līdz savam uzņēmumam. Viņa iedrošināja jauniešus nebaidīties no savām idejām un meklēt īsto ceļu, lai to īstenotu.
Evija Freivalde, pedagoģe - karjeras konsultante
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. decembris

Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes novembrī

Ērgļu vidusskolas skolēnu dome
2019 / 2020 m.g.

Jaunsargu vienības paraugdemonstrējums pirms ierindas skates.

Aktīvākie domnieki.

09.11.2019 - Rīgas rogainings. Arī šogad devāmies uz Rīgas rudens rogainingu, kur startējām sešu stundu disciplīnā. Pavisam kopā aizbraucām 34 jaunsargi. Jāteic, ka šī jau mums
ir kā tradīcija, tagad gaidām jau marta pavasara posmu. Ievērojamus rezultātus sasniedza
Ilvars Ratnieks un Alens Kārlis Kārkliņš, kuri savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Meitenes Jana Gulbe un Sanda Leimane savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Apsveicu, jo tas nav
tik vienkārši. Prieks par to, ka jaunieši, kuri jau brauc atkārtoti, ieiet azartā, rodas pozitīva
konkurence, lai izcīnītu augstākus rezultātus. Lielisks izaicinājums, sevis pārbaudīšana ir
arī tiem, kuri startē pirmo reizi. Jauki, ka visi pēc sacensībām vēlas piedalīties atkārtoti.
11.11.2019 - Patriotiskais mēnesis un, protams, ierindas skate Ērgļu vidusskolā. Šogad
tā norisinājās jau piekto gadu. Novēroju, ka jaunieši, skolēni jau labāk izprot, ko nozīmē
saģērbties svinīgi. Ierindas skati organizēju, lai bērnus audzinātu patriotiski, lai mācītu cieņu pret valsts karogu, simboliku, pret šo pasākumu, vienam pret otru, lai klase kopā spētu
sevi parādīt ne tikai izklaides, bet arī nopietnākos pasākumos. Ļoti svarīgi bērniem iemācīt,
kā saģērbties svinīgi uz valsts svētkiem un citiem patriotiskiem pasākumiem jau no skolas
gadiem.
Paldies “Kores” konditorejai par skaisto un lielo kūku! Tā kā ierindas skates tēma bija “Baltijas ceļam - 30”, tad arī kūka bija rotāta atbilstoši šai tematikai. Paldies sporta skolotājiem
un audzinātājām par atbalstu bērnu un jauniešu sagatavošanā! Protams, skolēni, bez jums šis
pasākums nenotiktu. Paldies arī jums!
Patīkams pārsteigums bija - gardi kliņģeri no Ineses Koklačovas. Tas bija negaidīts, bet
patīkams mirklis.
Man šis pasākums vienmēr ir nozīmīgs, jo kaut reizi gadā var sajust šo vienotību un patriotismu.
Pēc ierindas skates devāmies lāpu gājienā.
18.11.2019 - Šogad 18. novembra militārajā parādē no mūsu jaunsargu vienības soļoja
Endijs Magons, kas izturēja atlasi un savas brīvdienas pavadīja, gatavojoties un soļojot militārajā parādē. Paldies tev, Endij!
18. novembrī tika piedāvāts autobuss uz Rīgu uz parādi un uz visiem piedāvātajiem pasākumiem. Jaunsargi devās kopā ar savām ģimenēm.
16.11.2019 - Devāmies uz Brīvības sešu stundu rogainingu. Izdomājām vēl skriet sacensībās un mest jaunu izaicinājumu, jo šeit nav gluži tikai pilsēta, bet arī pagrūts apvidus ar
dažādu reljefu. Piedalījās 17 dalībnieki. Ilgvars Ratnieks un Alens Kārlis Kārkliņš ieguva
2. vietu. Rezultāti bija dažādi, toties izturējām, un tiešām tur bija, ko turēt.
Patriotiskie pasākumi ir noslēgušies. Aktīvi turpinām ar jauniešiem trenēties. Tagad sācies
ir pirmssvētku laiks.
Novēlu visiem priecīgus un saticīgus svētkus. Atcerēsimies pateikt paldies tuviem cilvēkiem. :)
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Marutas Bitītes foto

Šis mācību gads Ērgļu vidusskolas skolēnu domei ir sācies ar lielām pārmaiņām - ir mainījies
gan domes sastāvs, gan koordinatore. Skolēnu dome ir radījusi izmaiņas skolas dzīves ikdienā
- mainās domes tēls un attieksme pret to. Jaunā koordinatore Klinta Ieleja domes sēdes padara
lietderīgākas un nopietnākas. Šī gada lielākais paveiktais darbs ir “Rock popiela”, kurā piedalījās arī Vecpiebalgas vidusskolas pašpārvalde.
Prezidents - Alens Kārlis Kārkliņš -sadarbojas ar skolas direktori Inesi Šaudiņu, direktores
vietnieci ārpus klases darbā Klintu Ieleju un katras klases vecāko.
Viceprezidente - Katrīna Dudko -veic skolēnu domes prezidenta pienākumus prezidenta
prombūtnē un sadarbojas ar katras klases vecākā vietnieku.
Protokolisti - Madara Purviņa un Karolīna Keita Vanaga protokolē skolēnu domes sēdes un
sadarbojas ar katras klases protokolistu.
Izglītības ministri - Guna Kalniņa un Kristīne Grabovska sadarbojas ar direktores vietnieci
mācību darbā Maigu Picku un katras klases izglītības/mācību pārzini.
Kūltūras ministri - Lauma Zača un Samanta Dardete sadarbojas ar direktores vietnieci
ārpusklases darbā Klintu Ieleju un katras klases pasākumu organizatoru.
Sabiedrisko attiecību ministre - Samanta Kārkliņa sadarbojas ar skolas avīzes koordinatori
Indru Roni un katras klases mapes veidotāju.
Ekonomikas un labklājības ministre - Estere Patrīcija Caune sadarbojas ar direktores vietnieci saimnieciskajos darbos Valdu Griezāni un katras klases saimnieku.
Iekšlietu ministrs - Jurģis Zommers sadarbojas ar sociālo pedagoģi Sandru Konovalovu un
katras klases kārtības ieviesēju.
Sporta ministri - Līva Grēta Tirzmale un Viesturs Baužis sadarbojas ar sporta skolotājiem
Aldi Olti un Ivaru Budzi un ar katras klases atbildīgo par sporta aktivitātēm.
Ārlietu ministre - Madara Purviņa sadarbojas ar skolas mājaslapas koordinatori Marutu
Bitīti.
Dizaina ministri - Ance Millere un Emīlija Gustīne Zommere sadarbojas ar vizuālās mākslas
skolotāju Vizmu Veipu un katras klases dekorētāju.
Zīļu ministre - Alise Vanaģele sadarbojas ar skolas direktori Inesi Šaudiņu, direktores vietnieci ārpusklases darbā Klintu Ieleju, katras klases zīļu pavēlnieku.
Samanta Kārkliņa, 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Pirmklasnieku aktivitātes

Lai gan skolā pavadīti tikai trīs mēneši, pirmās klases skolēni aktīvi iesaistījušies skolas dzīvē. Jau oktobrī tika saņemts uzaicinājums Mārtiņus
svinēt kopā ar PII ”Pienenīte” audzēkņiem. Bērniem nācās apgūt vairākas jaunas rotaļas, dziesmas, dzejoļus. Bija arī jāpadomā par maskām. Liels
izaicinājums bija prasme rotaļas piemērot visiem - no pašiem mazākajiem
līdz sagatavošanas grupas bērniem. Neparasts bija 8. oktobra rīts, kad mūsu
tikšanās vieta bija bērnudārzs un cits citu ieraudzījām vecāku sarūpētās
maskās. Vispirms iesildījām balsis, atkārtojām rotaļas, lai varētu tās mācīt
citiem. Un tad jau Mārtiņbērnu gājiens varēja sākties. Liels pārsteigums bija
pie pašiem mazākajiem satikt savu audzinātāju Ritiņu, pēc tam auklīti Sarmīti. Jauki, ka mums palīdzēja muzikālā audzinātāja Evita. Paldies bērnu vecākiem, ka palīdzēja mums nokļūt atpakaļ skolā, lai svinētu Mārtiņus kopā
ar pārējiem sākumskolas bērniem. Domāju, ka skolēniem bija par ko spriest,
cik daudz laika un darba bija jāiegulda iepriekš, lai radītu svētkus citiem un
tad priecātos par sarūpētajiem cienastiem.
Interesants projekts izveidojies ar divām 11. klases meitenēm - Kristīni
un Gunu. Viņas atsaucās uz manu sen izdomātu aktivitāti. Meitenes pusdienlaikā vai pēc stundām palīdz pirmklasniekiem apgūt lasīšanas iemaņas,
ar katru bērnu individuāli lasot 10-15 minūtes. Bērni ļoti gaida šīs tikšanās.
Savukārt pirmā decembra nedēļa izvērtusies jaukiem notikumiem bagāta.
Vispirms otrdien Sanitas Vaivodes-Āzenas vadībā tika pagatavoti adventes vainagi. Bērniem bija iespēja izmantot visdažādākos dabas materiālus, kas bija atceļojuši no Kalsnavas arborētuma, un pievienot savas rotas.
Un tad tapa ļoti skaisti darbi. Kā vēlāk atzina paši bērni, daudziem tā bija
pirmā iespēja darboties ar karsto līmi. Tika iegūta jauna pieredze, jo, izvēloties mazākus dekorus, dažreiz cieta pirkstiņi. Paldies vecākiem par palīdzību, sagādājot materiālus un palīdzot bērnu darbiņus nogādāt mājās!
Protams, pirmklasnieki čakli mācās, ir sagatavojuši rotas klasei un gaida Ziemassvētkus.
Paldies arī atsaucīgajiem vecākiem, kas atbalsta un palīdz ikdienas darbos!
Sandra Stankeviča, 1. klases audzinātāja
Foto no Sandras Stankevičas personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. decembris
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Šajā mācību gadā notika nu jau 15. R. Blaumaņa
literārās prēmijas konkurss. Tajā atzinību saņēma
trīs Ērgļu vidusskolas skolnieces. Decembra “Cinītī”
iepazīsimies ar 11. klases skolnieces Ances Milleres
darbu. Ar Alīnas Mušas un Kristīnes Annas Prauliņas
darbiem varēsiet iepazīties janvāra izdevumā.

Par ko sapņo R. Blaumaņa lugas
“Indrāni” varoņi

Skolu literārā avīze 			

2019. gada decembris

Nr. 10 (171)

Laimes zeme
2. klases skolēni Tēvzemes mēnesī izzināja savas zemes vēsturi un uzrakstīja pārdomas par
tālo laiku notikumiem, cilvēkiem, par to, kā tie
veidoja valsti.
Reiz sensenos laikos bija karš starp latviešiem,
krieviem un vāciešiem. No 1914.gada līdz
1918.gadam. 1918.gadā karš beidzās, tad latvieši varēja dzīvot mierā un harmonijā! Vēlāk
latvieši atjaunoja Rīgu un uzcēla vēl daudz pilsētu, piemēram, Saulkrastus, Valmieru, Cēsis,
Jēkabpili, tā Latvija paplašinājās arvien vairāk!
Es lepojos ar Latvijas skaisto dabu un ar sakopto Rīgas jūras līci! Es vēl apbrīnoju mūsu Brīvības pieminekli ar trim zelta zvaigznēm. Paldies,
ka tu man esi, Latvija!
Valters
9. klases mājas darbs - Trešās atmodas vērtības.
Signe Solovjeva

10. klases mājas darbs - Trešās atmodas vērtības.

11. klases mājas darbs - Trešās atmodas vērtības.

***
Kad bija karš, latvieši bija ļoti drosmīga. Viņi aizstāvēja savu Dzimteni. Karā gāja nepilngadīgi zēni. Negribam
vairs piedzīvot karu.
Latvieši ir jauki un izpalīdzīgi. Latvijā ir daudz mīlestības,
jauku cilvēku. Es Latviju mīlu, tā ir mana Dzimtene.
Es priecājos, ka Latvijā nav ūdensplūdu un viesuļvētru. Latvijā ir daudz zaļu mežu, daudz zilu ezeru un upju.
Mans mīļākais gadalaiks Latvijā ir pavasaris. Tad atlido
gājputni un mostas daba no ziemas miega.
Viktorija

Spīd spoža rudens saule, koku lapas krāsojas dzeltenos toņos, visapkārt virmo artās
zemes tvaiki. Uz zemnieku pleciem gulstas
smagais lauku darbu slogs. Cik smaga ir
Vidzemes mālainā augsne, tik smags ir
zemnieka liktenis. Es dodos pa Vidzemes
kalnainajiem pakalniem un nonāku Indrānu mājās. Pagalmā Indrānu tēvs pārnācis
no lauka, apsēdies uz koka soliņa blakus
mātei un abi raugās debesīs līdzi lidojošajiem gājputniem. Raugoties debesīs, tie
līdz ar krītošajām kļavu lapām sapņo par
savu nākotni. Viņiem pieder tik auglīga un
skaista lauku sēta, viņi ir izaudzinājuši divus dēlus, ir devuši darbu vairākiem strādniekiem un uzskatījuši viņus par saviem
ģimenes locekļiem. Cik patīkamas sajūtas
pārņem tavu prātu, kad esi darījis to, ko tev
likusi sirds. Mums vienmēr pirmajā vietā
bijis darbs un zeme. Zeme un sēta, kas mantoti no paaudzes paaudzē. (..) Tā
raugoties lēni krītošajās koku lapās, vecāku Sapnis ir nesteidzīgi atlaidies Indrānu mājas pagalmā. Tas kļuvis tik rāms un mierīgs, gandarīts par paveikto,
laiskojas kopā ar koku lapām. Ir pagājusi vēl viena grūta darba diena, pārrunāti rītdienas darbi, laiks noraudzīties mierīgajā saulrietā.
Te pēkšņi pagalmā saceļas milzīgs vēja virpulis, no kokiem lēni krītošās
lapas sāk griezties straujās vērpetēs. Mierīgais un gaišais vecāku Sapnis tiek
ierauts straujā lapu vērpetē. Šķiet, tas tiek saplosīts un sadragāts. (..) Sapnis
nozūd tumšajā miglas vērpetē, un tu zini - nu tas tiek plosīts un malts. Tu tajā
spēj noraudzīties no malas, kā tavs skaistais un patiesi tīrais Sapnis tiek aizrauts nezināmā virzienā.
Indrānu māju pagalmu ir iekarojis dēla Edvarda un Ievas Sapnis. Sapnis, kam
svešas cilvēciskās attiecības un mīlestība pret vecākiem. Nu rāmais un mierīgais Indrānu mājas pagalms ir kļuvis par klaju, nevienam īsti nepieņemamu
vietu. Pēdējās krāsainās kļavu lapas ir noplēstas no kailajiem koku zariem.
Asais ziemeļvējš tās sadzinis vecās pirtiņas stūros. Tās klusībā, piespiedušās
vēsajām pirts sienām, kautrīgi noraugās sapņu duelī. (..)
Indrāntēvs ar māti noraugās notiekošajā, nespēdami rast izskaidrojumu notiekošajam, tēvs nosaka: “Vai tu atminies, māt, mums reiz bija tāds mazs puisītis
ar baltu galviņu. Es viņu učāju uz ceļgala un nēsāju pa pagalmu kukaragās. Un
viņš ieķērās koku zaros un viņam atlūza nadziņš. Tad es nogriezu nadziņu un
tu appūti pirkstiņu. Tu atminies… Vai tas ir tas pats, kam tagad roka tik stīva,
ka tās vairs nevar izstiept pret savu veco tēvu jeb vai tas ir kāds cits? Es esmu
gluži dumjš palicis, māt.”
Dēla Sapnis ar varu un viltu ir iekļuvis Indrānu mājas sētā un negrasās to
pamest. Tas izmisīgi atgaiņā visus padomdevējus un laba vēlētājus. Gluži pretēji, katru nākamo dienu tas turpina postīt Indrānu mājas. Ja vēl nesen kokiem
tika plēstas lapas un zariņi, tad tagad jau tiek cirsti Indrāntēva mīļie oši un
aizvērtas Indrānmājas durvis, pa kurām tiek liegts ieiet Indrāntēvam un mātei.
Mātes Sapnis ir nogūlies klusākajā pagalma stūrī, nespēdams bilst ne vārda
nevienam no dumpīgajiem pagalma viesiem: “Es esmu kā grauds starp diviem
dzirnavu akmeņiem”. (..)
Šeit, Indrānu mājas pagalmā, sastapās dažādu paaudžu sapņi, kas nespēja
rast kopīgu valodu un dzīves mērķi. (..) Dēla Edvarda un Ievas Sapnis bija
maksimālists - cietsirdīgs, vēss, brīžiem pat skarbs, jundīts uz iespēju vairāk
nopelnīt. Šim Sapnim ir ļoti liela līdzība ar mūsdienu cilvēku sapņiem, kad
pasaule ir kļuvusi savtīgāka un necilvēcīgāka. Katrs cenšas vairāk nopelnīt,
aizmirstot līdzcilvēkus, tradīcijas un tautas kultūru.
(..) Mēs sapņojam par jaunu māju, mašīnu, skaistu kleitu, dārgu telefonu, bet
mums neatliek laika paraudzīties apkārt, papriecāties par skaistajiem gadalaikiem, pavērot lēno upes plūdumu, noraudzīties uz mākoņu deju zilajās debesīs, mēs līdzīgi Edvardam un Ievai gribam dzīvot labāk - skriet pakaļ naudai.
(..)
Kurš ir laimīgāks - tas, kurš sapņo par pārticību un vieglu dzīvi, vai tas, kurš
smagi strādā, lai saudzētu dabu un līdzcilvēku? Šis jautājums ir vienmēr palicis neatbildēts, jo nekad viss nebūs līdzsvarā. Vecāku uzskati un sapņi nekad
nesakrīt ar bērnu sapņiem, nekad visiem nebūs vienas intereses un ieceres, ja
visi domātu vienādi, mūsu dzīves kļūtu vienmuļas. (..)
Ance Millere, 11. klases skolniece
Ilzes Daugiallo foto

***
Meteņi. Ieva Radzvilaviča 11. klase.

Rudens. Santa Kalniņa, 8. klase

***
Reiz sensenos laikos notika karš, visi cīnījās par mūsu zemi, kurā esam dzimuši un auguši – Latviju! Es mīlu savu valsti,
jo mums ir visskaistākie gadalaiki un visgaršīgākie ēdieni. Šodien mēs dzīvojam ļoti labi. Mums grūti iedomāties, kā bija
pagātnē. Paldies Igaunijai, Lietuvai un, protams, Anglijai par to, ka palīdzēja mūsu valstij cīnīties. Es mīlu savu valsti un
lepojos ar to!
Undīne
***
Reiz sensenos laikos es brīnījos par Latvijas pļavām. Mēs ar mammu gājām katru dienu uz tām. Nekas skaistāks par
pļavām nevar būt. Pļavas ir Latvijai ļoti vajadzīgas. Tajās plūcu dažādas puķes. Tā ir skaista dāvana mammai. Kad ieeju
piemājas pļavā, tā ir mana laimīgā zeme!
Aivija
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Meteņi. Jurģis Zommers 8. klase.
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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SIA „ŪDAS” decembris. Iztēlojies!
1971. gadā viens no dižākajiem roka mūziķiem Džons Lenons sarakstīja vienkāršu dziesmu „Imagine”, kas latviešu valodā skanētu - „Iztēlojies”. Dziesmas
vārdos klausītājs tiek aicināts iztēloties pasauli bez robežām, kara, reliģijas. Visa
pamatā ir līdztiesība, sapratne. Ja tu spēj tam noticēt. Dziesma mūsdienās kļuvusi
par neoficiālu himnu vispasaules mieram. Tā piedzīvojusi daudz jaunu ierakstu
tieši pēdējās desmitgades laikā. Pamēģināsim vienu jaunu ierakstu arī mēs.
„Iztēlojies, ka tu neesi nevienam parādā. Arī tev neviens nav parādā. Viss samaksāts. Tāpēc no rīta var mosties ar labām domām gan par sevi, gan citiem. Arī ūdens skaitītāja
rādījumus tu esi nosaucis katra mēneša beidzamajā nedēļā. Sevišķi vecā gada beigās, lai varētu
veikt to salīdzināšanu visa gada garumā. Visi iedzīvotāji ir noslēguši līgumus par pakalpojumiem.
Visi dzīvo tajos mājokļos, kuri ir piešķirti, nevis šmaucas un dzīvo citur. Kanalizācijā vairs netiek
mesta draza, kas to var aizdambēt. Pie kopējās kanalizācijas sistēmas pieslēdzas arvien vairāk
klientu. Arī pie ūdensvada. Mums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai skumjās mājas savestu kārtībā un ūdens netecētu no jumtiem istabās. Cilvēki notic sev un paši izveido apsaimniekošanas
biedrības. Mēs palīdzam cits citam, nevis gaidām. Var jau teikt - es esmu sapņotājs, bet es ticu, ka
dzīvosim labāk.”
Šī nav viena no sirsnīgākajām “Imagine” versijām, bet tā var kļūt par mūsu manifestu, kuru īstenojot, varēsim padarīt daudz vairāk tieši Ērgļu ļaudīm.
Iedomājies, ka labestības apkārt nav tik daudz, cik vajadzētu. Tu sarunājies ar cilvēku, sniegs krīt
starp tevi un viņu. Pamazām tu viņam sniedz daļu labā, ko tu vari. Sniegs kļūst baltāks un arī siltāk
paliek. Daudz jau nevajag. Jo kas ir -daudz? Ieklausies! Mēģini, lai tevi sadzirdētu un saprastu. Ja
tu to spēj, tad tas ir daudz. Notici! Un būs labāk.
Sirsnīgus, baltus Ziemassvētkus un pretimnākošu Jauno gadu!
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Par pakalpojuma - aprūpe mājās ieviešanu Ērgļu novadā
Novembra beigās Ērgļu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar biedrību
“Latvijas Samariešu apvienība” par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ērgļu novada iedzīvotājiem. Līgums ir noslēgts, un jau šonedēļ biedrības pārstāvji dosies pie iedzīvotājiem,
kuri pieteikušies uz šo pakalpojumu, slēgt līgumus un vienoties par pakalpojuma sniegšanas
kārtību.
Kā jau iepriekš esmu informējusi, pakalpojums - aprūpe mājās - ir palīdzība dažādu mājas darbu veikšanai cilvēkiem, kas veselības traucējumu dēļ nevar tos veikt paši. Sīkāk par
šī pakalpojuma saņemšanas un norēķinu kārtību var iepazīties Ērgļu novada pašvaldības
30.08.2018.g. saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” V. daļā, kā arī pa tālruni, zvanot Mārai Briedei, tel. nr. - 29173691,
vai griezties personīgi Ērgļu novada pašvaldības domē Rīgas ielā 10, Ērgļos, 9. kabinetā.
M. Briede, Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja

Viesi no Preiļu puses

Preiļu novada lauksaimnieki viesos Vīgantu saimniecībā.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu
2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim. Šī pasākuma ietvaros LLKC Preiļu birojs organizēja saimniecību apmeklējumu saviem gaļas liellopu nozares lauksaimniekiem, kuri apmeklēja Madonas un Ērgļu novada bioloģiskās gaļas liellopu
saimniecības: Artūra Vīganta SIA “Tauri” ,Gunāra Vīganta SIA “3 Dpro” un Guntas Cunskas
“Viesakas”. Ļoti pozitīvas atsauksmes par brāļu Vīgantu interesanto un izsmeļošo stāstījumu
par saimniekošanas metodēm un savas produkcijas pievienotās vērtības radīšanu un palielināšanu, kā arī realizācijas iespējām. Noslēgumā zemniekus sacienāja ar saviem “NEGANTI
gardajiem” burgeriem un karstu tēju.
Tālāk viesi devās iepazīties ar Guntas Cunskas bioloģisko saimniecību, kur audzē šarolē
gaļas liellopus. Gunta pastāstīja par savu pieredzi gaļas liellopu audzēšanā. Un kā mazu
pārsteigumu viesiem sagādāja iepazīšanos ar savu medību muzeju.
Paldies zemniekiem par uzņemšanu savās saimniecībās un dalīšanos saimniekošanas pieredzē!
Diānas Suščenko, Lauku attīstības konsultantes Ērgļu novadā, teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. decembris

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
Ērgļu novadā turpinās nodrošināt SIA
“Pilsētvides serviss”
Šī gada 2. oktobrī atklātā konkursa rezultātā starp Ērgļu novada pašvaldību un uzņēmumu SIA “Pilsētvides
serviss” tika noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Ērgļu novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar šo līgumu uzņēmums turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu piecus gadus.
Atbilstoši līguma prasībām divu mēnešu laikā tiek pārslēgti līgumi ar visiem atkritumu radītājiem, izvietoti nepieciešamie konteineri, izplānoti maršruti, tiek veikta iedzīvotāju informēšana u.c. pasākumi, kas nepieciešami atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai Ērgļu
novadā.
Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, tarifs par cieto sadzīves atkritumu izvešanu tiks mainīts:
• par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā maksa ir noteikta 19,64
EUR (bez PVN 21%).
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs komponentes - maksa par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Dziļā vāda”, operatora noteiktā un pašvaldības
apstiprinātā cena par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu un dabas resursu
nodoklis (DRN). No 2019. gada dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugums ir noteikts
no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t. Savukārt 2020. gadā DRN sadzīves atkritumiem palielināsies
līdz pat 50,00 EUR/t. Gadījumā, ja pieaug vienas vai vairāku komponenšu cenas, atkritumu
apsaimniekošanas maksa esošā līguma ietvaros var paaugstināties.
Ērgļu novada iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu elektroniski vai drukātā veidā ar pasta pakalpojumu starpniecību. Par rēķina piegādi ar pasta
pakalpojumu starpniecību klientiem tiks pierēķināta papildu samaksa - 2,20 EUR + (PVN).
Jaunais līgums ar pašvaldību paredz šķiroto atkritumu punktu uzturēšanu papīra un kartona,
plastmasas un stikla (pudeles, burkas) iepakojumiem. Turklāt SIA “Pilsētvides serviss” bez
maksas nodrošinās izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos atkritumu konteineru
uzstādīšanu un apsaimniekošanu.
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adrese
Mehanizatoru iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
J. Grota iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Rīgas iela 18, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Oškalna iela 12C, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads
“Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads

Atgādinām, ka, šķirojot atkritumus, jāatceras, ka:
• papīra un kartona konteinerā drīkst mest avīžpapīru, kartonu, rakstāmpapīru, grāmatas,
izjauktas kartona vai papīra kastes.
Taču jāizvairās no tādu šķietami pašsaprotamu lietu nokļūšanas papīra konteinerā kā kartons,
kas ir slapjš, netīrs vai satur metāla skavas, piena, sulu, kefīra u.c. tetrapakas, glancētie žurnāli, kā arī izstrādājumi, kas satur foliju. Tāpat pārstrādei nav derīgas jebkāda veida un izmēra
laminēta papīra loksnes un vienreizējie trauki;
• polietilēna un PET konteinerā drīkst mest plastmasas dzērienu pudeles (saplacinātas),
tīrus polietilēna maisiņus, plēves, kā arī metāla kārbas, bundžas un vāciņus.
Taču nedrīkst izmest šajā konteinerā eļļas pudeles, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus,
rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus un plastmasas lentes. Jāpiemin, ka pārstrādei neder arī biezās un krāsainās daudzslāņu PET pudeles, kuras parasti izmanto enerģijas
dzērieniem - tās arī metamas pie sadzīves atkritumiem;
• stikla konteinerā var mest izskalotas stikla pudeles un burkas.
Bet nekādā gadījumā nedrīkst tajā izmest spoguļus un logu stiklus, spuldzes, kā arī keramikas
vai porcelāna traukus. Turklāt šķirošanas konteinerā, kas ir domāts plastmasas atkritumiem,
drīkst mest visus plastmasas iepakojumus, uz kuriem ir norādīta reciklēšanas (Recycled)
zīme. Tā izskatās kā trīsstūris ar bultiņām pulksteņa rādītāja virzienā un nozīmē, ka attiecīgos
iepakojumus var pārstrādāt otrreiz vai tas ir daļēji vai pilnīgi ražots no otrreizējām izejvielām.
Tikai jāatceras, ka, pirms plastmasas atkritumu izmešanas konteinerā, tos būtu vēlams izskalot, izžāvēt un saplacināt.
Privātmāju īpašniekiem būs iespēja izvēlēties 0,12 m3, 0,24 m3 vai 1,1 m3 tilpumu konteinerus, kā arī trafarētos atkritumu maisus - 0,12 m3. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta
saskaņā ar grafiku, ievērojot Ērgļu novada saistošajos noteikumos norādīto minimālo izvešanas biežumu. Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana grafika ietvaros, tā ir
obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiks iekasēta.
Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Konteinera uzstādīšana tiek nodrošināta bez maksas. Atkritumu
izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās, kā arī sarkanajos kalendāra datumos.
Ja iedzīvotājiem radīsies nepieciešamība pēc papildu izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus laikus vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa līdz plkst. 16.00. Pieteikumi atkritumu
izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus laikus mūs
informēt par gaidāmajām izmaiņām.
Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Ērgļu novada iedzīvotājiem un turpināsim nodrošināt
saviem klientiem nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti. Saziņai var izmantot e-pastu: klienti@pilsetvide.lv vai gulbene@pilsetvide.lv.
SIA “Pilsētvides serviss”

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma
km 97,68 - 99,39 pārbūve
2019. jūnijā tika uzsākti darbi uz valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi. Būvdarbus veic
SIA ”Saldus Ceļinieks” kā ģenerālis, un apakšuzņēmumi “TALCE”, SIA “Prestons” veica
trotuāru izbūvi, SIA “Hektors” veica lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas izbūvi, SIA
“Viadukts” veica tilta pār Ogres upi remontdarbus.
Šajā būvniecības posmā tika pabeigta lietus kanalizācijas izbūve. Ceļa būvniecībā tika pabeigti zemes darbi, asfalta apakškārtas ieklāšana tika pabeigta visai ceļa braucamajai daļai
un daļai ceļa nobrauktuvēm.
Ceļa būvniecība turpināsies 2020. gadā. Būvniecība atsāksies, tiklīdz tai būs labvēlīgi laikapstākļi. 2020. gadā jāpabeidz asfalta virskārtas ieklāšana visā ceļa daļā, apzaļumošanas
darbi, trotuāru izbūve, ceļa zīmju un norāžu atjaunošana, ceļa marķējumu uzklāšana, tiltam
pār Ogres upi ir jāpabeidz konusu nostiprināšana.
Ar 6. decembri ir sākusies tehnoloģiskā pauze būvdarbiem. Tehnoloģiskās pauzes laikā ceļa
braucamā daļa un trotuāri ziemas uzturēšanas darbiem tiek nodoti VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs” Madonas nodaļai.
Aigars Aniņš, SIA “Talce” būvdarbu vadītājs
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Koncerts valsts svētku mēnesī “Karā tam bij’ iet’i, karā nepalikt’i!”

Notikumi Jumurdas pagastā

A. Opincānes foto
Piemiņas brīža dalībnieki Vējavas kapos.

aIk gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas sveces, pieminot Latvijas
valsts uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Arī mēs, Jumurdas pagasta iedzīvotāji, godinot karavīru varonību pirms simts gadiem un mūsdienās, bijām vienoti piemiņas
pasākumos Vējavas un Jumurdas kapsētās.

Cīņu grupas “VILKAČI”, Ērgļu deju kolektīva “RŪDIS” dalībnieki
ar uzveduma autori Justīni Kindzuļi.

24. novembrī Ērgļu saieta namā norisinājās patiesi emocionāls un reizē patriotisku jūtu
piepildīts pasākums, kurā uz skatuves kopīgā sadarbībā redzējām folkloras un seno cīņu
grupu “VILKAČI” un Ērgļu deju kolektīvu “RŪDIS”. Par pasākuma ideju un tās realizēšanu dzīvē stāsta autore Justīne Kindzuļe:
Tā ir ideja, kas piedzima gandrīz pirms gada. Tā izauga un parādīja sevi. Tev atliek būt tikai
īstajā laikā un vietā, satikt cilvēkus, kas redz tavu sapni un uzticas, un ļauj tam tapt īstam.
Pirms gada, Latvijas valsts svētkos, es aizgāju uz folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači”
koncertu. Tas bija arī viņu jaunā CD “Karavīru audzināj`” prezentācijas koncerts. Vienreizējas, neatkārtojamas sajūtas, kas pārņem katru šūnu, dzirdot, ar cik lielu cieņu un patiesumu
Edgars Zilberts runā par karavīriem, par zemi, kurā dzīvojam, un to visu arī izdzied skanīgajās
dziesmās. No tā mirkļa viņu mūzika sāka piepildīt manu ikdienu arvien vairāk. Vēlāk, sākot
mācīties spēlēt kokli pie Edgara, es ieminējos, cik jauki varētu būt, ja šīm dziesmām radītu arī
dejas, kad dziesmu vēstījumu parādītu arī vizuāli - caur deju. Un es jautāju, kā tas būtu, ja viņi
paši dziedātu, spēlētu “dzīvajā” un dejotāji dejotu? Tad Edgars atbildēja pavisam vienkārši:
“Dari! Man patīk!” Es sākumā apjuku, jo to pateicu tikai kā ideju, ko varbūt kaut kad viņš gribētu īstenot. Bet viņš teica, lai pati arī īstenoju savu ideju. Nudien nesapratu, kā var tik viegli
noticēt un atļaut radīt, zinot, ka es to neesmu nekad darījusi. Jā, ir tādi cilvēki, kas mums tik
viegli notic un ļauj darīt, lai radītu. Ir tikai jāierauga pašam sevi un savas iespējas un, ja mērķis
ir nācis patiesi, no sirds, tad arī atveras durvis, kas ļauj līdz tam nokļūt. Tas bija sākums.
Lai ideja taptu īsta, nepietiek tikai ar “Vilkačiem”, ir vajadzīgi tie brīnišķīgie dejotāji, kuri
izdejos dziesmas. Protams, “Rūdis” ir pirmais, par kuru domāju. Kurš gan cits!? Un es esmu
tik ļoti pateicīga viņiem, ka piekrita būt daļa no manas idejas. Esmu pateicīga, ka viņi brauca
mēģināt uz Rīgu, veltīja tam savu brīvo laiku. Viņu ieguldījums un devums ir milzīgs. Redzēt,
kā viņi izdzīvo šo stāstu un nodod ar savām kustībām to tālāk, ir pasakaini!
Un es ticu, ka šo uzvedumu mēs parādīsim vēl, jo tajā ir ieguldīts tik daudz visu dalībnieku
darba, enerģijas un mīlestības! Ar to ir jādalās! Saņemot tik daudz labu vārdu pēc koncerta, es
saprotu, ka ir jābūt drosmīgai, ir jārada un jādalās ar to, jo no mazas idejas sēklas var izaugt
skaists zieds. Bet ir vismaz jāuzdrošinās šo sēklu iesēt.
Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja šai idejai tapt īstai!
Justīne Kindzuļe
Ilzes Daugiallo foto

Latvijas brīvības cīņu piemiņa Ērgļos

K. Lūses foto
Labo darbu darītāji -Viesturs Putniņš, Maruta Vītoliņa, Gunārs Ūdris, Stella Rutka.

a,,Vējš lai sārti baltu karogu pa rudens pelēkumu nes,
Tavas ataugas un jūras mirdzumu lai mūžam mīlu es, mana zeme.
Dievs lai tavos zilganajos kalnos rudens pelēkumā mīt,
Tavus mākoņus un lauku klusumu lai mūžam svētīt iet, mana zeme.”
						

Ilze Kalnāre

18. novembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts
proklamēšanas 101. gadadienai. Emocionālu saviļņojumu svētku dienā radīja Latvijas valsts
himnas kopīgā dziedāšana, Ērgļu novada domes priekšsēdētāja Guntara Velča uzruna, šā gada
labo darbu darītāju sumināšana, Jumurdas pagasta sieviešu vokālā ansambļa ,,Ievziedi” muzikālie sveicieni, dziesminieka Ērika Loka pārdomas rosinošie stāsti un melodijas. Par svētku
prieka saldo pusi parūpējās Anitra un Mārtiņš Tupiņi, dāvinot pasākuma dalībniekiem gardu
kūku. Lai mūsu tēvzeme zeļ, plaukst un zied caur paaudžu paaudzēm ar mūsu darbiem, ticību,
cieņu Latvijai!
a25. novembrī, Katrīnas dienā, uz Jumurdas ezera parādījās ledus! Noturējās pāris dienas.

Šogad Latvijas brīvības cīnītāji Lāčplēša dienā tiek godināti
Latvijas armijas un
Latvijas Neatkarības
kara simtgades gadadienā.
Lāčplēša diena Ērgļos 11. novembra
pēcpusdienā iesākās
ar svecīšu aizdegšanu
lielajā Latvijas kontūras svečturī. Svecītes
tika aizdegtas un ziedi
nolikti arī Miera kapos, godinot Lāčplēša
ordeņa kavaliera Jāņa
Reitera piemiņu, un
Saules kalna kapos,
godinot Pēteri Bērziņu. Ērgļu mūzikas
skolas orķestris P. Leiboma vadībā ieskandināja lāpu gājienu, kuram pa priekšu devās Ērgļu
vidusskolas jaunsargi un zemessargi no Ogres Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona.
Gājienu ar strēlnieku dziesmām muzikāli kuplināja Ērgļu jauktais koris Ralfa Šmīdberga vadībā. Ar piemiņas brīdi un goda sardzi pie Zaļo partizānu piemiņas akmens tika godināta četru
ērglēniešu - Jāņa Andriksona, Andreja Bumberga, Kārļa Bangiera un Jāņa Gūta - piemiņa, kuri
pirms 100 gadiem krita mūsu pagastā no lielinieku vienības lodēm. Gājiens, lāpu ugunīm mirdzot, izvijās cauri Ērgļu pils parkam un noslēdzās pie saieta nama, kur visi dalībnieki varēja
sasildīties ar karstu tēju un noslēgumā noskatīties dokumentālo filmu “Lidija”.

Biedrība meklēšanas vienība
“ZVAIGZNE” jau februārī izteica vēlēšanos Sausnējas pagasta teritorijā veikt II pasaules
karā kritušo meklēšanas darbus.
Ziemas mēneši pagāja, saskaņojot atļaujas, kārtojot formalitātes un pētot pieejamos materiālus par karadarbības norisi.
Maijā tikšanās reizē Sausnējas
muzejā interesenti varēja daudz
uzzināt par meklētāju vienības
darbu.
Ir aizgājusi vasara. Gandrīz
katru sestdienu meklētāju vienība agri no rīta ieradās un
svētdienu pēcpusdienās brauca
prom, atstājot muzejam interesantus atradumus.
Var apbrīnot meklētāju aizrautību, disciplinētību un misijas apziņu, veicot šo gan morāli, gan
fiziski grūto darbu.
Patlaban Sausnējas vēstures muzeja ekspozīcijas papildināšanai meklētāju vienība “ZVAIGZNE” ir nodevusi vairāk nekā deviņdesmit priekšmetus. Nāciet apskatiet, vērtējiet!

Lelde Strazdiņa, kultūras pasākumu organizatore
Ilzes Daugiallo foto

Ilga Kronīte
Sarmītes Ozoliņas foto
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Apskatu sagatavoja Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
A. Opincāne

Vienība “ZVAIGZNE” Sausnējā

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. decembris

Svētki novembrī Sausnējā
Lāčplēša dienā piemiņas brīdī Liepkalnes kapsētā atcerējāmies un, iededzot
svecītes,
noliekot
ziedus, godinājām
Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņu. Nedaudz vēlāk līdzīgs
pasākums
notika
Sausnējas kapsētā.
Muzejā “Līdumi”
bija skatāma neliela
izstāde par brīvības
cīņu norisi un tās
dalībniekam, kuri
dzimuši Sausnējas
pagastā, par Lāčplēša kara ordeni un tā
kavalieriem.
15. novembrī svinīgs pasākums saieta telpās “Līdumi”
pulcēja krietnu pulku skatītāju. Pasākumu ievadīja pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres
uzruna, sveicot klātesošos valsts svētkos, vēlot panākumus darbā, veselību un savstarpēju saticību.
Jau vairākus gadus, atzīmējot Latvijas jubileju, tiek sumināts Sausnējas “Gada cilvēks”.
Šogad tika godinātas:
GAIDA FĀRTA - šobrīd Sausnējas senākā iedzīvotāja. Dziļā pateicībā par cienījamās Gaidas
kundzes devumu Sausnējai, par pašdarbībai veltīto laiku, par bagātīgo atmiņu klāstu viņa tiek
godināta ar pagasta pārvaldes atzinību.
MARIJA KURSIŠA - bijusī Liepkalnes skolas skolotāja un ilggadēja šis skolas direktore,
Liepkalnes skolas novadpētniecības darba aizsācēja un virzītāja - saņem pagasta pārvaldes
atzinību.
No pirmās ansambļa “Pīlādzītis” darbības dienas tajā dzied:
VELTA BĒRZIŅA, AINA GRĪVA, ZENTA MARTINSONE.
Jaukās, sabiedriskās, sirsnīgās kundzes ar savām skanīgajām balsīm ir kuplinājušas svētku
programmas daudzos pasākumos pašu pagastā un Sausnējas vārdu darījušas atpazīstamu tālu
Latvijā. Arī viņas saņem pagasta pārvaldes atzinību.
Atzinības saņēmējas tika sveiktas ar mīļiem vārdiem un ziediem.
Koncertu sniedza koklētāju ansamblis no Ērgļiem. Fascinēja mākslinieču neparastie tērpi, arī
dažādie un neparastie mūzikas instrumenti. Priekšnesumi aizkustināja līdz sirds dziļumiem,
tie tiešām bija pilni spēka. Publika dzīvoja līdzi - gan ritmā sita plaukstas, gan piedziedāja.
Pasākuma nobeigumā tika rādītas videofilmas un fotokadri par seniem un ne tik seniem
notikumiem, skanēja “Pīlādzīša” dziedātās dziesmas, līnijdejotājas rādīja savu dejotprasmi,
skatījāmies pagasta dramatiskā kolektīva uzstāšanos, vērojām pagasta ļaudis masu pasākumos.
Ilga Kronīte
Valijas Leles foto

PII “Pienenīte” ziņas
Latvijas 101. dzimšanas diena PII “Pienenīte”

Svētku gaidās
Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz!
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds!
Ir klāt gada nogale un katrā mājā gatavojas
svētkiem. Tiek pārdomāts aizejošais gads un
kalti plāni nākamajam.
Arī Ērgļu aprūpes centrā darbinieki un iemītnieki gatavojas svētkiem. Tiek rotāta māja,
gatavoti apsveikumi, lai pateiktu paldies mūsu
sadarbības partneriem un draugiem, kas gada
laikā ir atbalstījuši mūs.
Lai šis PALDIES atrod visus labvēļus, kas šī
gada laikā ir domājuši par mums, atbalstījuši
mūs, ciemojušies pie mums un darījuši visu
iespējamo, lai mūsu klienti un darbinieki pasmaidītu.
Lielu PALDIES sūta mūsu centra kaķenīte
Pērle par jauko pārsteigumu no kāda nezināma
labvēļa.
Lai visiem šis svētku gaidīšanas laiks ir pārsteigumu pilns! Mīlēsim un cienīsim cits citu
un lai visiem skaisti un sniegoti svētki!

Ievas Liepiņas teksts un foto

Brīnuma gaidīšanas laiks sociālās aprūpes
centrā “Kastaņas”

Jau atkal kārtējais gads
straujiem soļiem tuvojas
izskaņai. Rudens tumšākajā mēnesī, novembrī, mūsu
valstij svinam svētkus. Logos tiek iedegtas svecītes,
sirdī kvēlāk sajūtam patriotismu un mīlestību pret
mūsu Latviju. Arī sociālās
aprūpes centrā „Kastaņas”
tika atzīmēti valsts svētki.
Iemītnieki veidoja dekorācijas valsts karoga krāsās
un rotāja telpas.
Pirms svētkiem ar aizkustinošu koncertu iemītniekus
priecēja Andris Upenieks un
Zane Imša, kuru mīlestība
pret mūsu valsti bija jūtama
katram klausītājam. Svētku
nedēļā aprūpes centru pieskandēja Iršu pamatskolas
skolēni, kuri ar dejām un
skanīgām dziesmām aizkustināja ne vienu vien koncerta apmeklētāju un radīja patīkamu sajūtu, ka arī mūsu jaunā
paaudze aug ar dzimtenes mīlestību sirsniņās.
Nemanot vien, jau klāt gada pēdējais mēnesis. Ar pasakaini skaistu sniega rotu tika sagaidīta
Advente un vainagā iedegta pirmā svece. Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad gan lieli, gan mazi,
jauni un vecāki ļaudis dvēselē gaida brīnumu. „Kastaņu” iemītnieki kopā ar darbiniekiem, kā
katru gadu, veido rotājumus, darina apsveikumus draugiem un sadarbības partneriem.
Mēneša sākumā sirsnīgā gaisotnē uzņēmām ciemiņus no kompānijas “Oriflame”, kuri jau otro
gadu ar cienastu un dāvaniņām rūpējas par gaidāmo svētku noskaņu aprūpes centra iemītniekiem. Visi kopā minējām āķīgus viktorīnas jautājumus, pēc attēliem noteicām dziesmu nosaukumus un spēlējām galda spēles. Kopā skatījāmies filmu Ziemassvētku noskaņā. Visiem kopā
laiks paskrēja vēja spārniem un nemanot vien pienāca laiks šķirties, lai tiktos atkal pēc gada.
Liels paldies sirsnīgajiem jauniešiem par nesavtīgo draudzību, labestību un cilvēkmīlestību!
Ir patiess prieks par cilvēkiem, kas atrod laiku un līdzekļus, lai iepriecinātu sociālās aprūpes
centrā dzīvojošos cilvēkus.
Laiks rit, un tūlīt tiks svinēti gada siltākie un sirsnīgākie svētki. Lai mums visiem gaišs un
mīlestības pilns šis gaidīšanas laiks!
Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas dvēselē sēt
Viens pret otru, lai mīļumā spētu
Mēs šai pasaulē uzziedēt!
Autors nezināms
Evitas Vaskas, sociālās aprūpes centra „Kastaņas” sociālās darbinieces, teksts un foto

Filozofi teic, ka pirmatnējais cilvēks par cilvēku kļuva brīdī, kad iemācījās iegūt uguni
un … cept maizi. To, ka maize latvietim ir īpaša, nenoliegs neviens. Sagaidot Latvijas 101.
dzimšanas dienu, gribējām PII “Pienenīte” bērniem dot iespēju izzināt maizītes ceļu no
graudiņa līdz smaržīgam kukulītim. Šo uzdevumu paveikt mums palīdzēja maizes cepēja
Aira Pūce -Freija.
Bērni uzzināja daudz svarīga par to, cik ilgs laiks un smags darbs jāiegulda, lai taptu viens
no senākajiem produktiem. Iesākumā visiem bija iespēja atpazīt un pagaršot dažādus graudaugus, samērīties augumā ar rudzu vārpu, apskatīt un ar vecāku palīdzību nosaukt senos
maiznieka amata rīkus, maizes izejvielas. Vislielāko prieku sagādāja praktiskā līdzdarbošanās - kādam bija jāsijā milti, kādam jāpieber cukurs, ķimenes, ūdens un visiem kopā jāmīca,
jāmīca, jāmīca un jāizveido savs kukulītis. Ar lielu aizrautību bērni izmantoja iespēju zīmēt
“miltu” un ogles gleznas.
Neiztika arī bez rotaļām un dziesmām, tomēr galvenais akcents pasākumā bija likts uz
izzinošo daļu - maizes sākumu, maizes dvēseli.
Nepārprotami, ka vislabāk iemācīties, saprast un gūt praktiskā iemaņas ir, darbojoties pašiem, šādā veidā padarot mācību procesu interesantāku, saistošāku un pietuvinātāku reālajai
dzīvei.
Turēsim cieņā maizi, jo rupjmaize ir tas, kas ir mūsu - latviešu.
Evita Šreibere, PII “Pienenīte” mūzikas skolotāja
Evitas Lielupes foto
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Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
Dž. Kinnijs “Grega dienasgrāmata” 14. grāmata - Demontāža
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra. Latviešu autoru darbi.
I. Bauere “Mazā klusā sirds” Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas
R. Bugavičute-Pēce “Puika, kurš redzēja tumsā”
I. Freimane “Kafija diviem”
N. Ikstena “Suņa dzīve”
D. Judina “Cietāks par dimantu”
L. Kovaļova “Bezvēsts pazudušās”
M. Krekle “Klusums izmisīgs”
T. Margēvičs “Zirgu gaļas pārdevējs”
Nella no Krotes “Ragana bez diploma”
M. Steiga “Noslēpumainās dāmas vizīte”
M. Zandis “Livonijas slazdā”
A. V. Žīgure “Mūsu tautas gaita”
Tulkotie darbi:
D. Kuncs “Nāvējošais ierocis”
Nozaru literatūra:
“Zum, zum, dzejniek!” Aivars Neibarts.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
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Straujiem soļiem iet Adventes laiks. Kā jau katru gadu - piepildīts un īpašs. Lai būtu vēl īpašāks
un skaistāks, bibliotēkā gatavojām netradicionālus
adventes vainagus no dzijas, egļu skujām un līdzi
paņemtiem rotājumiem, kā arī nācās pielietot savu
izdomu. Liels paldies tiem bērniem, kuri atrada laiciņu, lai kopā izveidotu ko skaistu un gaišu!
Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros notika lasījumi
pa klasēm. Tas ir laiks, kas sola daudz interesantu,
jautru brīžu, lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstīšanas tradīcijām un literatūru, jo pasākuma galvenais mērķis ir Ziemeļvalstu
literatūras un kultūras iepazīšana. Šogad Ziemeļvalstu literatūra mums atgādina par svētkiem un to
svinēšanu, jo biedrība “Norden” Norvēģijā, Dānijā
un Zviedrijā šogad atzīmē 100 gadu pastāvēšanas gadskārtu.
Tāpēc Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma ir “Svētki Ziemeļvalstīs”. Svētki ikdienišķajam piešķir struktūru, atkārtojas
noteiktos laika intervālos un izceļ svarīgus dzīves notikumus,
tāpēc svētku motīvs bieži atkārtojas literatūrā. Jo kurš gan negrib lasīt labi uzrakstītu tēlojumu par svētkiem, par brīnišķīgi
uzklātu viesību galdu, par atmosfēru, kas pilna cerībām un
prieka? Mazākie lasītāji tika aicināti pārlapot Astrīdas Lindgrēnas “Pepiju Garzeķi” un paviesoties Pepijas dzimšanas
dienas svinībās savrupmājā “Vistas kāja”. Paldies 1. klasei,

Aldu spēles

No 13. decembra līdz 21. decembrim Ērgļu saieta
nama Tradīciju zālē
biedrības “Ērgļu pensionāri” organizēts Ziemassvētku
dāvanu tirdziņš
Atvērts: darba dienās no plkst.10.00 līdz16.00
sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00
20. decembrī plkst.18.00 saieta telpās ”Līdumi”
radošā darbnīca - piparkūku ballīte
Pārsteigumu gatavošana pagasta
vientuļajiem pensionāriem

3. klasei, 4. klasei par jauko sadarbību un kopā būšanu, lasot
par Pepiju Garzeķi! Lasījām ar aizrautību, pēc tam runājām,
kādas ir bijušas trakākās, neparastākās, interesantākas dzimšanas dienas, kā arī minējām burtu rēbusu - interesantākos
Pepijas izteicienus. 1. klasītes audzēkņi, kamēr lasīju, zīmēja
Pepiju ar viņas draugiem. Nobeigumā skatījāmies multfilmu
par Pepiju Garzeķi. Paldies! Tiekamies nākamajās bibliotekārajās stundās!
Ingas Razenovskas, bliotekāres, teksts un foto

Jūsu veselībai!
15. 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).
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstu lūdzu veikt pie
ģimenes ārsta.
31. janvārī - BĒRNU MOBILAIS BUSS ar bērnu neirologu
un okulistu. Pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem.

Informācija par teātri
25. februārī aicinu uz JRT izrādi “Meklējot spēlmani”. Tā
ir izrāde - hronika par Dailes teātra tapšanu un uzplaukumu,
“nerakstīta rokasgrāmata” par Smiļģa personību, ceļš līdz leģendārajai Jaunatnes teātra izrādei „Spēlē, spēlmani !”.
Lūdzu pieteikties pie Ainas Braķes, tel. 29441625.

23. decembrī plkst.18.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Ziemassvētku koncerts “Mazu brīdi pirms…”
Visus, visus mīļi gaidīs brīnišķīgās balss īpašniece
ENDIJA REZGALE /soprāns/un
koncertmeistare ILONA BIRĢELE
25. decembrī plkst. 13.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem ar ģimenēm
25. decembrī plkst.10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači basketbolā
25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē grupa “Kolibri”. Biļetes cena - 8,00 EUR
Ziemassvētku loterija balles apmeklētājiem!
26. decembrī plkst.10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
Ziemassvētku mači volejbolā
26. decembrī Salatēvs ciemos brauc pie Sausnējas
pagasta mazajiem bērniem
(pie tiem, kuri neapmeklē bērnudārzu, invalīdu no
bērnības un pagasta vientuļo cilvēku apmeklējums)
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvana Ērgļu novada pensionāriem IGAUŅU ĢIMENES koncerts
Mīļi aicināti visi! Nāciet paši un ņemiet līdzi kaimiņus!
28. decembrī plkst. 11.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu novada pirmsskolas vecuma bērniem veltīts
Ziemassvētku sarīkojums
“Rūķu bodes” izrāde “Ziemassvētki Vēlmju mežā”
Aicināti pēc Ziemassvētku vecīša saldumu paciņas tie
bērniņi, kas neapmeklē dārziņu un vēl neiet skolā. (Paciņas domātas arī šogad pasaulē nākušiem mazuļiem).
Pēc pasākuma salduma paciņas būs iespējams saņemt
līdz 31. janvārim Ērgļu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā pie Māras Briedes.

Aldi.

Nu jau trešo gadu norisinājās Aldu spēles disku golfā. Šogad tās notika 23. novembrī. Šīs sacensības ir Disku golfa
parka “Ērgļi” sezonas noslēguma sacensības. Aldu spēles
notika interesantā formātā, tika veikti divi apļi, katrs pa 21
grozam. Pirmais aplis tika veikts individuāli, otrais aplis tika
izspēlēts pa pāriem. Pāri tika sadalīti pēc pirmā apļa rezultātiem. Pēc pirmā apļa visi tika pie siltām un ļoti garšīgām
pusdienām. Par sagādātajām pusdienām liels paldies Jurim
un Jolantai (SUPER). Pēc otrā apļa notika uzvarētāju apbalvošana.
Pirmā apļa individuālie uzvarētāji grupā - tie, kam vēl jāmācās mest:
1. vietā Aldis Jēkabsons
2. vietā Jānis Tīrons
3. vietā Arvis Rudzītis
Pirmā apļa individuālie uzvarētāji grupā - tie, kas prot labi
mest:
1. vietā Rūdolfs Jānis Zosārs
2. vietā Rolands Gruzītis
3. vietā Aldis Olte
Otrā apļa pāru uzvarētāji grupā - tie, kam vēl jāmācās mest:
1. vietā Aivis Kārkliņš un Edijs Gutāns
2. vietā Alise Andriksone un Kristaps Bērziņš/ Madara Cielēna un Gints Tīrons
Otrā apļa pāru uzvarētāji grupā - tie, kas prot labi mest:
1. vietā Francis Zosārs un Ingemārs Stalšāns
2. vietā Mārtiņš Bērtulis un Rolands Gruzītis
3. vietā Rūdolfs Jānis Zosārs un Rūdolfs Markuss Čeičs
Bija arī dažādas individuālās balvas, pie tām tika - Rolands
Gruzītis, Ivars Stoma, Rūdolfs Jānis Zosārs un Haralds Lūsis. Liels paldies Ērgļu Gaisa spēku klubam un draugam par
sagādāto pārsteigumu Aldiem - par personalizētām cepurēm
un diskiem. Paldies Sanitai un Arnim par tehnisko darbu!
Liels prieks par to, ka šogad bijām kuplā skaitā - 43 spēlētāji. Tiekamies nākamajā gadā Aldu spēlēs! Lai visiem tālu
lido!
Aldis Jēkabsons, disku golfa spēlētājs
Alises Andriksones foto

PASĀKUMU AFIŠA

28. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta - duraks, dambrete, šautriņas

Ziemassvētku dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzē Ērgļu Svētā krusta baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētku Vigīlijas Svētā Mise.
25. decembrī plkst. 9.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētā Mise.
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā:
24. decembrī plkst. 20.00 Kristus piedzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 13.00 Kristus piedzimšanas svētku svētbrīdis.
Adventistu draudzē
21. decembrī plkst. 13.00 Ērgļos, Rīgas ielā 26, 2.stāvā

29. decembrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu 2. kārta - novuss
30. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma JAUNGADA TAKSOMETRS 2
Ieejas maksa - 3,00 eiro
2020. gada 11. janvārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Jaungada ballīte UZMIRDZ ZVAIGZNES
Roberto Meloni prezentēs savu sastādīto
Rīga TV24 Kulinārijas šova recepšu grāmatu
“Pa Latvijas novadiem ar Roberto”.
Spēlēs Juris Neretnieks no grupas“Kolibri”
2020. gada 18. janvārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
amatierteātra “Madliena” viesizrāde “PRECĪBAS”
Pavisam neticams notikums pēc N. Gogoļa
lugas “Precības” motīviem
Ieeja - ziedojums
Informācija: Pasākumu laikā tiks fotografēts un
fotoattēli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Marija Fogele mirusi 99. mūža gadā;
Jefrosinija Ignatjeva mirusi 90. mūža gadā;
Vera Āboliņa mirusi 85. mūža gadā;
Jānis Harijs Kodols miris 81. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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