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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada janvāra domes sēdēs lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
9. janvāra domes ārkārtas sēdē:
aNoteica parakstu vākšanas vietu Ērgļu novadā - Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām”” atcelšanu.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Braki” un “Gaitnieki” cirsmu izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 112 700, tajā skaitā: nekustamajam īpašumam „Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, EUR 56 400, nekustamajam īpašumam “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu
novadā, EUR 56 300.
aIzveidoja Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota
veikt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Braki” un “Gaitnieki” cirsmu atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
23. janvāra domes kārtējā sēdē:
aApstiprināja pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
aPiešķīra finansējumu EUR 3000 apmērā biedrībai “Engures sportam” taku skrējienu seriāla
“Stirnu buks 2020” posma organizēšanai, kas norisināsies 2020. gada 12. septembrī Ērgļu novadā.
aPiešķīra finansējumu EUR 2500 apmērā Latvijas Kalnu divriteņu federācijai Latvijas Valsts
mežu Kalnu divriteņu maratona 4. etapa ”Ērgļi” organizēšanai Ērgļu novadā.
aPiešķīra finansējumu EUR 2250 apmērā Latvijas Motosporta federācijai Latvijas čempionāta
sacensību skijoringā un ziemas motokrosā organizēšanai Ērgļu novadā.
aPiešķīra finansējumu EUR 1500 apmērā biedrībai “Meža taku skrējieni” rogaininga “Kuiteņa
maldonis” organizēšanai Ērgļu novadā 2020. gada 23. maijā.
aNolēma nepiešķirt finansējumu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” projektiem par godu 1941.
gadā izsūtīto piemiņai.
aPiešķīra finansējumu EUR 4500 apmērā Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla rīkošanai
Ērgļos 2020. gada 21. un 22. februārī.
aPiešķīra finansējumu EUR 500 apmērā biedrībai “Rollertour” distanču slēpošanas seriāla “Latloppet” organizēšanai Ērgļu novadā 2020. gada 23. februārī.
aPiešķīra finansējumu EUR 900 apmērā Latvijas Sportinga federācijai, sedzot sacensību dalības
maksas izdevumus junioriem.
aNolēma ar 2020. gada 2. janvāri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” audzēkņiem.
aApstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Rūpniecības ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, izsoles nosacīto sākuma cenu -EUR 6 800.
aNolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 26.06.2014. lēmumā “Par Ērgļu novada pašvaldības īpašuma Rīgas ielā 22, Ērgļos, nomu”, nosakot nomas maksu 11,00 EUR mēnesī.
aNoteica šādas nomas maksas nekustamajiem īpašumiem un telpām:
- nekustamajam īpašumam Oškalna ielā 12C, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, 23,00 EUR
mēnesī;
- nekustamajam īpašumam J. Grota ielā 2A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, 38,00 EUR mēnesī;
- nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, telpām 9,00 EUR
mēnesī;
- nekustamajam īpašumam Oškalna ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, telpām 7,00 EUR
mēnesī;
- nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, telpām 7,00 EUR
mēnesī.
aNolēma nodot nomas lietošanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļās ielas 31 un Zaļās ielas 29
dzīvokļu īpašniekiem, kuru vārdā rīkojas viņu pilnvarotā persona, uz 5 (pieciem) gadiem pašvaldības īpašuma ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Zaļajā ielā 31A, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, un sastāv Ērgļu novada pašvaldības lietošanā esošās ēkas apakšstāva - telpu
grupas - katlu māja un ½ domājamā daļa no zemes gabala 0,0363 ha platības un noteica nomas
maksu EUR 10,00 mēnesī.

SIA „ŪDAS” februāris.
Pasaka par Sūdabrāli
Šo pasaku man izstāstīja kāds saguris vīrs pie vecās autoostas. Ir ļoti svarīgi viņus uzklausīt, jo savādāk daudz kas var aiziet nebūtībā.
Reiz kādā ciemā dzīvoja cilvēks, varbūt vairāki. Sauca viņu par Sūdabrāli. Turpmāk stāstījumā sauksim to par Brāli, jo tekstam jābūt pēc iespējas
konkrētākam un īsākam, lai papīrs pacieš. Dzīvošanas apstākļi nebija tie labākie, bet dzīvot
varēja. Viņš ēda, dzēra un arī gulēja, kad pienāca nakts. To, kas palika pāri pēc ēšanas - konservu bundžas, plastmasas alus pudeles -, viņš lika mājās maisā, jo nezināja, kas ir miskaste.
Vienkārši skolā tas nebija mācīts, bet varbūt, kad mācīja, Brālis uz to stundu nebija aizgājis.
Arī brīžos, kad vēders bija apēsto pārstrādājis, viņš uz tualeti negāja, bet visu mantu nolika
mājās spainī. Jo sirdsmājiņa atradās ārā un kurš tad dullais ies ciskas saldēt! Tāpēc visu
sakrājušos šmuci Brālis nesa ārā un izgāza aiz šķūnīša. Nešana notika pa tumšo diennakts
pusi, jo iekšēji viņš saprata, ka tas nav gluži labi. Bērnībā Brālis bija lasījis grāmatu par
Austrumzemēm, kur tos cilvēkus, kuri bija noziegušies, lika traukā ar vircu un nēsāja pa
pilsētu. Blakus gāja kaujinieks - janičārs, kurš ik pa laikam novicināja zobenu gar krūkas
malu. Ja gribēji dzīvot, vajadzēja ienirt vircas šķidrumā. Ja nepaspēji - galva noripoja un
dzīve izbeidzās. Brālis tā negribēja un tāpēc ārā gāja naktīs, lai citi neredz.
Lai nu kā, bet Brālis bija talantīgs. Viņš saklausījās dziesmu „Es izjāju prūšu zemi” un
nolēma piedalīties Eiropas dziesmu konkursa atlasē ar savu dziesmu - „Es piedi*u mājas
priekšu līdz pašami jumtiņam”. Atlases komisija atzina dziesmu par labu esam, tikai pie melodijas vēl jāpiestrādā. Arī zeķe šamajam bija caura, to vajadzētu nomainīt. Vārdu sakot, uz
Eiropu dziesma neaizgāja. Bet Brālis neskuma. Viņš bija dzirdējis, ka zemītē ir tāds miests
kā Rīga, kur netālu ir vieta -Getliņi. Tur ir bijis daudz atkritumu, bet tagad tomātus audzē.
A ko nē! Brālis turpināja savu iesākto un viņam radās sekotāji. Ciemā bija centrālā taka, pa
kuru gāja cilvēki un šad tad aizbrauca zirgu pajūgs. Kaut kas bija sanumurējis takas māju
numurus - 27; 38; 40; 42. Tajās dzīvoja cilvēki, no kuriem citi zināja, kas ir miskaste, un
lika tajā savus atkritumus, bet citi nezināja, jo tāpat kā Brālis nebija skolā bijuši tajā laikā,
kad par to stāstīja skolotājs. Tauta nolēma palīdzēt, jo daudzi gribēja, lai viņu tuvumā izaug
labi tomāti. Līdz ar to izgāzto atkritumu daudzums pieauga strauji un tuvojās Getliņu līmenim. Ciemā dzīvoja arī tautieši, kuriem bija dota vara sodīt tos, kuri dara nepareizi. Tāpat
kā janičāram viduslaikos. Gandrīz katru dienu viņi gāja pa ciema centrālo taku, runājās ar
cilvēkiem, bet gar Brāļa sakrāto atkritumu čupu vairījās iet. Jo bērnībā bija dzirdējuši sakāmvārdu - „Nekustini sūdu, sāks smirdēt”. A kurš gan to grib? Bija jau dzirdēts, ka zemē
ir tāds miests kā Jēkabpils, kur dzīvo tādi kārtībnieki kā pašvaldības policija. Viņi apbraukā
katru māju un jautā: „Vai tev ir noslēgts līgums par atkritumu savākšanu?” Ja ir, tad - paldies, ja nē, tad mucā iekšā un nes pa pilsētu. Nu ne jau! Viņi izraksta administratīvo sodu un
nākamreiz vēl lielāku, lai miests kļūst tīrāks. Taču ne jau visur tā notiek, un Brālis un viņu
sekotāji turpināja savu iesākto darbu, lai kādreiz viņu miests pārvērstos par vēl lielākiem
Getliņiem, jo vietas vēl ir daudz… Kamēr janičārs klusēs.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Iespēja izmantot Konsultatīvās
nodaļas pakalpojumus
6. februārī notika bērnu aizsardzības savstarpējās sadarbības grupas (vai, kā mēs paši sakām starpinstitucionālās sadarbības grupas) kārtējā sanāksme. Kopīgā darbā tikās sociālā dienesta,
bāriņtiesas, skolas pārstāvji un psiholoģe.
Analizējām līdz šim apzinātās konkrētu skolēnu uzvedības un mācību procesa apguves problēmas, vecāku iesaistīšanos problēmu apzināšanā un risināšanā, iespējas un paveikto katrā
konkrētajā situācijā.
Diemžēl jāatzīst, ka reizēm vecāki izvēlas neapzināties un nerisināt esošo problēmu un sekas,
kuras nākotnē traucēs gan jūsu mīlētajam un lolotajam bērnam, gan, iespējams, arī jums pašiem, jo bērns nespēs mācīties izvēlētajā profesijā, nepratīs sadzīvot ar kolēģiem, kaimiņiem;
vecāki dusmojas uz skolu, “dienestiem”, kuri nezin ko prasa, lūdz izdarīt… Ļoti gribas, lai vecāki saprastu, ka mēs visi strādājam vienā virzienā, lai mazinātos bērna uzvedības problēmas,
lai tās nenodarītu pāri pašam bērnam, līdzcilvēkiem, lai bērns spētu iegūt atbilstošu izglītību.
Vēlos vecākus, kuri sava bērna problēmu ir apzinājušies, bet nevēlas to risināt kopā ar vietējām institūcijām, informēt par iespēju izmantot Konsultatīvās nodaļas pakalpojumus Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Šī nodaļa darbojas kopš 2016. gada oktobra un sniedz
atbalstu bērnu uzvedības problēmu prevencijā un pārvarēšanā, strādā ar bērniem, kuriem ir
saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi. Konsultācijas var pieteikt arī paši vecāki. Tā ir
lieliska iespēja uzzināt un pārliecināties par to, kas jādara, lai bērna uzvedība, sekmes uzlabotos. Šajā vienā apmeklējuma reizē jūs uzklausīs, ar jums un bērnu runās virkne speciālistu,
kuri, kas nav mazsvarīgi, visi ir vienuviet. Tie ir gan sociālais darbinieks, psihologs, speciālais
pedagogs, atkarību prakses speciālists, psihiatrs.
Konsultatīvās nodaļas speciālisti atbilstoši katra bērna individuālajām problēmām veiks bērna uzvedības diagnostiku, sniegs konsultācijas bērna vecākam vai citam likumiskajam pārstāvim, izstrādās bērna individuālo atbalsta programmu 12 mēnešiem un atbalsta programmas
periodā sadarbosies ar bērna vecāku.
Vecākiem vērtīgi saprast, jo agrīnākā vecumā bērna uzvedības problēmas tiek apzinātas, jo
vieglāk tās pārvaramas.
Plašāku informāciju varat saņemt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā:
www.bti.gov.lv, rakstot: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv vai zvanot nodaļas vadītājai Ingai
Gulbei -67893546, kā arī griežoties pie manis bāriņtiesā vai sociālajā dienestā.
Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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“Tā lūk!” teica stāstnieks, nočāpstinot izkaltušo muti. „Vai tu nevari man aizdot divus eiro,
lai varētu nopirkt autobusam biļeti, lai aizbrauktu līdz vecmāmiņai? Jāaizved viņai biezpiens.” Kā nu ne, neatstās jau večiņu izsalkušu. Pateicies, stāstītājs devās ar diviem eiro uz
Lielo Topu, lai nopirktu tur biļeti.
Devos mājās. Kaut kāda savāda sajūta neatstājās. Arī pie mums ir centrālā iela - Rīgas iela
ar tādiem pašiem māju numuriem. Aizgāju tur - un tiešām - Getliņu sagatave jau ir! Aprunājos ar tur dzīvojošiem cilvēkiem, izstāstīju, ka tiks uzlikti administratīvie sodi un arī novietota videokamera, lai redzētu, kurš to šmuci tur nes. Sapratu, ka pagastā ir administratīvā
komisija, kura var uzlikt sodus. Un ne mazos. Latvijā ir tāds „Administratīvo pārkāpumu
kodekss”, kuru ir pieņēmuši gudri cilvēki valdībā un kur 58. pants saka sekojošo:
„Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai
atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas”.
Domāju, ka arī Sūdabrālis un viņa sekotāji sapratīs un savus iedomātos tomātus nopirks
veikalā, nevis turpinās veidot atkritumu poligonu. Būs lētāk, nekā sodu samaksāt. Arī spaini
varēs pazaudēt, jo to var viņam atņemt. Visi jau nesaprot mākslinieku garu un iedvesmu. Ir
jāsaprot, kā izveidoto šmuces poligonu sakārtot. Galvenais, lai katrs apzinātos, ka ir atkritumu savācēji - Pilsētvides serviss, ar kuriem obligāti jānoslēdz līgums. Ja nē - tad mucā
iekšā!
Starp citu, nepaklausīju sakāmvārdam par sūda kustināšanu un to pakustināju. Smirdēt jau
sāka, bet sāka rasties risinājuma varianti. Domāju, ka sakārtošana notiks tad, kad atļaus laika
apstākļi. Jautājums paliek, vai Brālis to sapratīs. Vai mēs spējam tam pretoties, lai pagalmā
būtu zāle, nevis konservu bundža?
Vietā būtu jautājums: a kur tad rakstā ir kaut kas par ŪDĀM? Apsolu, ka nākamajā mēnesī
būs.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. februāris
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ievadraksts
„Vai vienam būt ir bēdīgi?
Vai barā būt ir priecīgi?
Kā labāk būt?
To katrs savā sirdī jūt.”
Gita Andersone
Februāra sākumā skolā bija kā skudru
pūznī - visur, kur griezies, kāds lasa,
raksta, līmē, skrien, kādu meklē. Visi
strādā, ikviens ir aizņemts ar savu darbu. Katrs dara visu, kas viņa spēkos, lai
gala rezultāts būtu pēc iespējas labāks
un interesantāks. Garām zib skolēnu
sejas, klasēs un koridoros skan soļi un
balsis.
Tas nozīmē tikai vienu - ir iesākusies projektu nedēļa. Visapkārt valda
darba spars un zinātkāre. Neviens nav
vienaldzīgs. Citi strādā grupās, citi
-individuāli, bet tomēr - visi kopā. Kā
skudras pūznī - katrs pilda savu uzdevumu, lai kopā sasniegtu mērķi.
Kā vēja brāzma šī nedēļa ir aizskrējusi. Skolēni savus projektus un pētnieciskos darbus jau ir prezentējuši. Esam
gandarīti par savu paveikto darbu. Tagad atgriežamies ierastajā darba ritmā.
Taču ilgi atpūsties nav ļauts, jo gatavojamies jau nākamajam pasākumam Valentīndienai…
Alīna

Īsziņa
28.02. - Skolas deju kolektīvu koncerts saieta namā

Skolas olimpiādes
Ķīmija

8. klase
1. Santa Kalniņa
2. Guna Nikolajeva
3. Madara Purviņa
9. klase
1. Alise Olte
2. Mikus Štils
3. Jana Gulbe, Signe Solovjeva
10. klase
1. Lauma Zača
2. Santa Tipaine
11. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Emīlija Gustīne Zommere
12. klase
1. Alens Kārlis Kārkliņš
Matemātika
5. klase
1. Līna Madsena
2. Samanta Dardete
3. Sendijs Vīgubs
6. klase
3. Arvis Milnis
7. klase
2. Ingus Grigs
3. Samanta Ungure
8. klase
1. Guna Nikolajeva
3. Santa Kalniņa, Elza Koklačova
10.-12. klase
1. Alens Kārlis Kārkliņš
2. Lauma Zača
3. Santa Tipaine
Ģeogrāfija
10.-12. klase
1. Alens Kārlis Kārkliņš
2. Aigars Putniņš

Starpnovadu olimpiādes
11. klases skolniecei Ievai Radzvilavičai
- divas pirmās vietas starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs - filozofijā un latviešu valodā un literatūrā. Apsveicam!
11. klases skolniecei Ancei Millerei - atzinība Latviešu valodas aģentūras konkursā
Eiropas valodu diena 2019 - radošo darbu
konkurss „Izstāsti man savu sapni!”.

Joku stūrītis
- Kāpēc skolēni mācās lidmašīnā?
- Jo grib augstākas atzīmes!

Apkopoja Alīna Muša

Samanta Ungure, 7. klases skolniece

***
Bioloģijas stunda. Skolotāja jautā:
- Pēter, pastāsti visiem, kā vairojas sliekas!
- Daloties, skolotāj!
- Un kā tieši?
- Ar lāpstu!

Ērgļu novada skolu izdevums 2020. februāris

Otrā semestra vidū parasti skolā notiek projektu dienas, kad nenotiek mainīgās mācību stundas, bet klases kopā ar skolotājiem izvēlas tēmas, kuras tuvāk izpēta. Darbs notiek 2 - 3 cilvēku grupās. Tas veicina atbildību, uzņēmību, kritisko domāšanu, attīsta digitālās prasmes.
Projekts ir viena no mācību metodēm, kura biežāk tiks izmantota arī mācību procesā, īstenojot
izglītības reformu.

5. klases domas par projektu dienām

Spēku uzkrāšana starpbrīdī slidotavā.
Šogad 5. klase izstrādāja projektu, kura tēma bija “Es klases kolektīvā”. Projekta laikā tika
izveidota 5. klases gada grāmata, informācijas dēlis, video intervija par projektu nedēļu, klases
vakara scenārijs, kurš tiks realizēts jau februārī. Jautājot, kā piektajiem gāja projektu nedēļā,
saņēmu šādas atbildes: “Man gāja labi, jo mūsu komandai izdevās sasniegt izvirzītos mērķus.”
Manuela Hofmane. Elīza Radvila atzina, ka viņai gāja labi, jo Nikola Fiļipova viņai palīdzēja
un abas kopā realizēja savus projekta darbus. Guste Strazdiņa priecājas, ka viņiem ar grupas
biedriem izdevās viņu projekts. Gerdai Lazdiņai patika projektu nedēļa, jo sanāca labi sadarboties ar savu “pārinieci” Betiju Liepiņu. Karolīna Keita Vanaga atzina, ka viņai gāja ļoti labi,
viss izdevās, bija interesanti darboties savā grupā. Nikolai Fiļipovai gāja labi un, viņasprāt, šis
projekts saliedēja klasi. Paula Konovalova uzzināja, kā rakstīt scenāriju, bet Kristai Āboliņai
visinteresantākais bija uzzināt klases biedru domas citam par citu.
Visa 5. klase nedēļas beigās nonāca pie atziņas, ka projektu nedēļa nav viegla, taču tās laikā
var apgūt daudzas noderīgas prasmes.
5. klase un audzinātāja Klinta Ieleja
Klintas Ielejas foto

„Vesels bērns”

Projektu dienas

***
Skolotāja jautā Pēcim:
- Kāpēc no olas izšķiļas cālēns?
- Baidās, ka citādāk no viņa uztaisīs omleti.

Vēstures stunda.
- Jaunais cilvēk, tur, pie durvīm! Kad dzimis
Gēte?
- Nezinu....
- Nu labi, kad dzimis Mocarts?
- Nezinu...
- Tad ko jūs vispār šeit darāt!?
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis...
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Rezultātus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece mācību darbā

Šogad no 3. februāra līdz 6. februārim Ērgļu
vidusskolā visās klasēs norisinājās projektu
nedēļa. Visi skolēni cītīgi strādāja, ieskaitot
arī mūsu klasi.
Mūsu klases kopīgā tēma bija “Ko cilvēks
mācījies no dabas?”. Sadaloties pa divi vai
trīs, katra grupa izdomāja apakštēmu, kas ir
saistīta ar galveno klases tēmu. Katra grupa
ik dienas apkopoja informāciju dienasgrāmatās, kur beigās bija redzams, cik ļoti ir
strādāts šajā projektā. Katram bija jāizveido
prezentācija - “PowerPoint.” Vēl bija jāizveido redzamais, dzirdamais vai taustāmais
rezultāts. Man šķita, ka pie redzamā rezultāta visvairāk bija piestrādājusi Keitas grupa,
kurā bija Ivars, Kristīne un pati Keita. Vislabākā prezentācija bija grupai par mājokļiem.
Šajā grupā bija Alīna, Laura un Lelde. Mēs
- visa klase - redzējām, cik labs bija prezentācijas noformējums. Bija apkopota tikai būtiskā informācija. Interesants bija arī Artūra
un Kristapa veidotais ekskavatora modelis.
Zēni pat bija izdomājuši, kā parādīt tehnikas
hidrauliku, lai darbinātu ekskavatora kausu.

***

2020. gada FEBRUĀRIS

Darba procesā.
Mūsu projektu nedēļas tēma bija “Vesels bērns”. Pirmdien mēs cepām garšīgas pankūkas un
degustējām ievārījumus. Otrdien visus liekos kilogramus nometām, sportojot sporta zālē veselas trīs stundas. Trešdien sākām taisīt mūsu radošos projektus un iekārtot mapi. Ceturtdien
bija svarīga diena, kad visu prezentējām klases priekšā. Mums veicās ļoti labi. Uzzinājām
daudz jaunas informācijas par veselīgu uzturu un veselīgiem dzīves paradumiem.
Liene Feldberga, 6. klases skolniece
Evitas Punovskas, klases audzinātājas, foto
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Jaunjelgavas un Ērgļu
deju nometne
Ziņa no skolotājas Antras bija pavisam negaidīta. Ar Jaunjelgavas skolotāju abas izdomājušas sarīkot nometni, kur noslīpētu skates dejas. Mums tas būtu ļoti labi, jo skates dejas, dejusvētki - tas viss ir vajadzīgs. Tādēļ kolektīvā apspriedāmies
un piekritām piedalīties nometnes darbā.
Atbrauca Jaunjelgavas kolektīvs, iepazināmies un stundu
ilgā iesildīšanās posmā mācījāmies klasikas stundas fragmentus. Tas bija ļoti grūti, un mums stunda vilkās ļoti ilgi … Bet
tas jau nebija viss… Tad sākās īstie mēģinājumi. Gājām katrai
dejai cauri, pieslīpējām kombinācijas un precizējām soļus.
Pēc garā mēģinājuma devāmies uz skolu uz sporta spēlēm:
volejbols, basketbols. Ļoti jauki pavadījām laiku ar Jaunjelgavas kolektīvu.
Nākamajā dienā no paša rīta devāmies atkal uz mēģinājumu.
Rīts sākās ar klasikas pamatiem - līdz deju precizēšanai, un
tad pats interesantākais - džezs. Mācījāmies ko neredzētu un
jaunu. Iemācījāmies deju, un tas bija ļoti interesanti. Sapratām
to, ka mācīties citu dejas stilu ir grūtāk, nekā noslīpēt sev jau
zināmo tautisko deju.
Nākamo reizi Jaunjelgavas kolektīvs apsolījās mūs uzaicināt pie sevis ciemos. Marta brīvlaikā gatavojamies otrajam
dublim.
Katrīna Dudko, 12. klases skolniece

Kur tālāk?

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
Ērgļu vidusskolas audzēkņiem tiek piedāvāti dažādi pasākumi.

“Rosinātava 2020”

Rick Feds, Artis Daugins, Kristaps Rasims, Gundega Skudriņa, Madars Apse un citi iedvesmojoši cilvēki. ,,Rosinātavā” mēs sapratām to, ka ir labi dažreiz kļūdīties, bet vienmēr
vajag apzināties to, ka nav nereālu un nesasniedzamu mērķu
- viss atkarīgs no mums pašiem. Arī Valsts prezidents Egils
Levits runāja par interesantu tematu - “Kāpēc atgriezties?”.
Šī konference bija lieliska tāpēc, ka tā mums lika saprast,
ka nav nozīmes tam, cik daudz tu kļūdies un cik neveiksmes
tu esi piedzīvojis, ka visas lieliskās, skaistās un patiesi interesantās lietas var piedzīvot un ieraudzīt tikai ārpus savas
komforta zonas.
Kristena Grāvīte, 12. klases skolniece

Diskusiju vadītāji.

5. februārī mēs, vidusskolēni, devāmies uz neformālu un radošu konferenci “Rosinātava”. Tikšanās notika kultūras centrā ,,Siguldas devons”.
Šajā konferencē sabiedrībā pazīstamas personības dalījās
savos pieredzes stāstos, rosinot, mūs, jauniešus, noticēt sev
un saviem sapņiem un ka visu var arī sasniegt tepat, Latvijā.
Rosinātāji, kuri aicināja mūs tiekties uz saviem mērķiem, bija

“Man ļoti patika apmeklēt šāda veida pasākumu. Tas bija
ļoti pārdomāts un interesants. Šis pasākums man sniedza iedvesmu, padomus nākotnei”.
“Šajā pasākumā man patika klausīties stāstos, kā caur dažādām problēmām un dzīves likstām cilvēki ir izveidojuši veiksmīgus un pasaulē atzītus uzņēmumus”.
“Dariet to, kas jums patīk, neraugoties ne uz ko! Pat ja draugiem un klasesbiedriem jūsu mērķis šķiet muļķīgs”.
“Šis pasākums man ļoti patika, ieguvu zināšanas par tālāko
savu karjeras izvēli un izglītību. Ļoti patika improvizācijas
teātris. Ar apbrīnu skatījos un klausījos, kā cilvēki spēj tā
runāt un ir tik ļoti elastīgi”.
11. klases audzēkņi par pasākumu “Rosinātava”
Evijas Freivaldes, Ērgļu vidusskolas
karjeras konsultantes, foto

Starpnovadu sadraudzības spēles basketbolā

Diskusija, kuru vada Kristaps Bērziņš.

Ērgļu vidusskolā 27. janvārī norisinājās nodarbība 10.-12.
klases skolēniem, kuru vadīja Kristaps Bērziņš, Prakse.lv
klientu vadītājs. Prakse.lv ir lielākais karjeras portāls Latvijā. Šajā mājaslapā tiek piedāvātas gan darba vakances, gan
izglītības iestādes, gan ziņas, kas attiecas uz mācību iestādēm.
Lekcijā tika runāts par jauniešu visbiežāk pieļautajām kļūdām, gan izvēloties augstskolas un studiju virzienu, gan rakstot savtīgu motivācijas vēstuli, gan dodoties uz darba interviju, neizplānojot sakāmo.
Lekcijai noslēdzoties, skolēni guva pieredzi, kuru paturēs
prātā, plānojot turpmāko nākotni, saistītu ne tikai ar mācību
iestādes izvēli.
Rinalds Žuks, 12. klases skolēns
Marutas Bitītes foto

Skolēnu iniciatīva novusa turnīrs
31. janvārī Ērgļu vidusskolas deju zālē Līva Grēta Tirzmale,
Artūrs Tiltiņš, Markuss Renckulbergs vadīja novusa turnīru
skolēniem. Katrs varēja parādīt savu meistarību. Gāja visādi,
bet kauliņi krita ļoti labi. Skolēni varēja sacensties gan zēnu,
gan meiteņu grupā. Lai būtu spraigāks cīņasspars, varēja nopelnīt arī diplomus, par kuriem bija parūpējusies mūsu skolas
lietvede Mārīte Avotiņa. Par jautru garastāvokli un priecīgu
gaisotni galvoja Aldis Olte un Aldis Jēkabsons. Labas mūzikas pavadībā spēle noritēja no plkst.15.00 līdz vēlai vakara
stundai.

Sacensību uzvarētāji.

Meiteņu grupas rezultāti:
1. Līva Grēta Tirzmale
2. Kristiāna Renckulberga
3. Sindija Rudzīte
Puišu grupas rezultāti:
1. Artūrs Tiltiņš
2. Ričards Kārkliņš
3. Markuss Renckulbergs
Sindija Rudzīte, 9. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
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Sacensību dalībnieki.

24. janvāra pēcpusdienā Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika starpnovadu - Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Ērgļu - sadraudzības
spēles basketbolā. Komandu sacensībās 1. vietu izcīnīja Ērgļu vidusskola, 2. vietā - Jaunpiebalgas vidusskola, 3. vietā - Vecpiebalgas vidusskola.
Šīm sacensībām paredzēti vēl divi posmi - viens Jaunpiebalgā, otrs - Vecpiebalgā. Tad arī notiks sacensību kopvērtējums.
Informē skolēnu dome
Marutas Bitītes foto
Skolas padome sadarbībā ar skolēnu domi, aktīvākajiem skolēniem un skolotājiem organizēja vecāku dienas. To laikā vecāki
varēja vērot savu bērnu darbu stundās, iesaistīties sportiskās, izglītojošās aktivitātēs, kopā ar bērniem atpūsties jautrā noslēguma pasākumā.

Radošās darbnīcas vecāku dienās

Kamēr trešdien daļa skolēnu
un vecāku vairāk laika veltīja
sporta spēlēm, citi izvēlējās
galda spēles, iespēju iepazīt programmēšanas pamatus
spēles veidā. Savukārt bija arī
interesenti, kuri vēlējās šūšanas darbnīcā no veca krekla
radīt ko jaunu, piemēram,
priekšautu.
Tāpat vakara gaitā varēja
bibliotēkā izpētīt Madonas
novadpētniecības un mākslas
muzeja piedāvāto izstādi „Vai
viegli būt jaunam?”. Tajā bija
informācija par skolu padomju laikā. Šo izstādi papildināja Ērgļu vidusskolas izstāde
„Lietas - manu skolas gadu
liecinieces”. Nākamajā dienā
tām klasēm, kuras bija sarunājušas vecākus par skolas
vēstures stundas vadītājiem,
nodarbība notika tieši šajā izstādē.
Paldies vecākiem, kuri dalījās ar savām atmiņām!
Indra Rone, vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Sporta zāles un vestibila noslogojums
(pie Alda Jēkabsona)

Skolu literārā avīze 			
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Skolu Ziņu turpinājums

Tikšanās vecāku dienā, kopīgi sportojot

Šogad ziema ir mānīga, dažas dienas varēja paslidot, pāris paslēpot. Bet
mēs aicinām skolēnus, kuri nav iesaistījušies treniņgrupās, pēcpusdienās
atpūsties aktīvi sporta zāles vestibilā, deju zālē, spēlējot novusu, tenisu,
galda spēles. Par vajadzīgā inventāra saņemšanu interesēties pie atbildīgā
- Alda Jēkabsona.
***
Pasaule atrodas grāmatu plauktā. Pasaules iemītnieki ir grāmatas. Tie
runā paši savā valodā, tikai ļoti klusu.
Reizēm kādu no iemītniekiem izņem no plaukta. Dažreiz noliek citur.
Reiz pa reizei viņas grūstās. Tad grāmatu plaukts izskatās nekārtīgs.
Grāmatas ļoti, ļoti gaida ciemiņus, kas tās lasīs, neburzīs un saudzēs.
Una Sipčenko
***
Reiz sensenos laikos divi bērni ložņāja pa pamestu māju. Šajā mājā viņi
atrada burvju grāmatu skapi.
Nu puišiem bija iespēja! Par katru izlasīto grāmatu viņiem bija iespēja
ievēlēties vienu vēlēšanos. Puiši šo iespēju labprāt izmantoja. Viņi izlasīja
visas grāmatas no šī skapja. Tā arī viņi kļuva gudrāki!
Cik jauki, ka ir tāds skapis!
Dominiks Fiļipovs

22. janvārī vecāku dienas ietvaros notika sporta aktivitātes Ērgļu vidusskolā. Bija aicināti gan vecāki,
gan viņu bērni. Visiem bija iespēja spēlēt volejbolu,
tautasbumbu, novusu, galda tenisu un galda spēles.
Visā skolā varēja sastapt bērnus ar saviem vecākiem,
kuri piedalījās telpu orientēšanās sacensībās. Labu
garastāvokli uzturēja mūzika un garšīgs sulas dzē-

riens, kas gaidīja sportistus vestibilā, blakus kafijas
automātam. Visa vakara gaitā varēja redzēt smaidus
visu sejās. Tāpēc droši varam teikt, ka pasākums bija
izdevies.
Sindija Rudzīte, 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Vecāku dienu noslēguma pasākums
Pēc manām domām, skolas padomes un skolēnu domes veidotais pasākums vecākiem un viņu bērniem izdevās ļoti labi. Bija iespēja piedalīties spēlē “Uzmini
nu!”, doties uz muzikālo kafejnīcu un uz filmu vakaru,
un kopā ar bērniem kārtīgi izdejoties.
Spēlē “Uzmini nu!” bija iespēja domāt un kārtīgi
pasvīst, jo bija jāmin daudz dažādu mīklu par ģimeni, vecākiem, mīlestību, jokiem. Bērnudārza audzēkņi
pat uzdeva videomīklas. Tad varēja iet uz kafejnīcu
pamieloties ar “Našķotavas” gardumiem: desertiem,
kūciņām, bulciņām u.c. labumiem. Tie, kas uzkavējās

Visskaistākā grāmatu pasaule ir bibliotēka. Tur var atrast grāmatas vismazākajiem un visgudrākajiem. Tām mājas ir plaukti.
Grāmatas ir dažādās valodās. Ir senas un arī jaunas grāmatas. Ir raibiem notikumiem pilnas un arī pamācošas. Dažas grāmatas ar savu valodu pamāca,
uzmundrina, aizrauj un liek iztēloties dažādus notikumus.
Es lasīju grāmatu par “Pepiju Garzeķi”, kurai bija daudz piedzīvojumu.
Piemēram, Pepija gāja uz skolu un iepazinās ar saviem draugiem.
Naktīs grāmatām patika savā starpā stāstīt stāstus, lidināties apkārt. Tās arī
strīdējās savā starpā, kura ir labāka.
Grāmatas ir jālasa, lai būtu iztēle, lai iemācītos ko jaunu. Kad ir skumji, tad
tās iepriecina. Grāmatu pasaule aicina pie sevis ciemos, jo tur ir interesanti.

romantiskajā gaisotnē pie galdiņiem, varēja baudīt vakaru sarunās, klausoties dažādus skaņdarbus 5. klases
skolēnu izpildījumā. Varēja arī iet atpūsties un paskatīties multfilmas, bet no plkst. 21.00 tika atvērta diskotēka, kurā bija iespēja kārtīgi izdejoties daudz dažādu
melodiju ritmos.
Domāju, ka šis vakars bija jauks un satuvinošs, jo
bērni varēja pavadīt laiku kopā ar saviem vecākiem. Iesaku vecākiem vairāk apmeklēt šādus pasākumus.

Nadīna Kaļva

Anda Andriksone, 7. klases skolniece

3. klasei stundas notiek ne tikai klasē, bet arī bibliotēkā. Pēc kādas nodarbības skolēni rakstīja domrakstus “Grāmatu plaukta pasaule”.
Reiz dzīvoja grāmatu plaukts. Plaukts atradās tumšā stūrī blakus dīvānam. Tas bija tumšākais stūris visā istabā.
Šajā plauktā dzīvoja dažādas grāmatas. Plaukta iemītnieki bija ļoti daudzās krāsās - dzeltenā, zaļā, sarkanā,
brūnā un zilā. Ja kāda grāmata vēlējās sarunāties ar citu, tad nolasīja savu vārdu. Tā plaukta iemītnieki atpazina
to, kurš vēlējās runāt. Grāmatas sarunājās pupiņu valodā, jo saimnieces meita skatījās televīzijas raidījumu šādā
valodā. Tad runājošās grāmatas cilvēki nevarēja sadzirdēt .
Bet vienreiz atgadījās tāda ķibele. Kādā vakarā, kad grāmatas runāja, mazajai Luīzei bija jāiet gulēt. Viņa
izslēdza televizoru. Grāmatas to nepamanīja un turpināja runāt. Par laimi, meitene nodomāja, ka televizors
laikam saplīsis.
Kādā citā dienā grāmatas izdomāja aizceļot uz staciju. Viņām apnika sēdēt plauktā. Tur bija pārāk garlaicīgi.
Viena no grāmatām ierosināja doties uz Nakšdakšnaž staciju. Kur tad tāda atradās? Izrādās, ka tā bija virtuve!
Ceļotāji aizgāja, nedaudz pastaigājās un nāca atpakaļ.
Bet reiz, kādā vakarā, Luīzes nebija mājās. Visu vakaru grāmatām nācās palikt nerunājušām.
Grāmatas ļoti priecātos, ja cilvēki tās lasītu un ar viņām runātos.
Paula Simona Spaile
***
Tumšā mežā stāvēja maza būdiņa. Tai bēniņos bija ierīkots grāmatu plaukts. Tas no putekļiem bija palicis
pavisam pelēks.
Plauktā bez grāmatām vēl mitinājās zirneklis ar prusaku. Pa tīkliem bija sapītas visas dažādās lietas: gan pasaku tēli, gan svešzemju dzīvnieki, gan piedzīvojumu meklētāji, izcili karavadoņi un mistiski kosmosa iemītnieki.
Gudrais zirneklis visas šīs grāmatas bija izlasījis, kamēr gausais prusaks vien aplūkoja zīmējumus un košās
bildes. Ūsainais nesaprata, kāpēc zirneklis tik rūpīgi pēta melnos ķeburus uz baltajām lapām. Viņam tas šķita
pārāk garlaicīgi.
Reiz prusaks ieraudzīja dīvainu bildi. Tajā bija attēlots liels zvērs, kas līdzinājās viņam. Tā kā lasīt viņš neprata, nācās prasīt zirneklim, lai tas pastāsta par šo radījumu. Tīklu pinējs nolaidās no augšējā plaukta un sāka lasīt.
Izrādījās, ka šis zvērs ir zilonis un dzīvo Āfrikā. Tam pat ir divas ūsas: viena priekšā, ko sauc par snuķi, un otra
aizmugurē - aste. Pārtiek zilonis no zāles, koku lapām un augļiem. Ar snuķi tas var pārvietot lielus smagumus,
aplaistīt sevi ar ūdeni. Prusaks par ziloni uzzināja ļoti daudz interesantu lietu un saprata, ka melnajos ķeburos
ir apslēptas lielas gudrības.
Tāpēc viņš lūdza zirnekli, lai tas iemāca viņu lasīt. Ir jauki zināt burtus, jo tad var ceļot un uzzināt par ārējo
pasauli, nepametot grāmatu plauktu.
Rēzija Jirgensone
Ērgļu novada skolu izdevums 2020. februāris

Megija Lielupe, 8. klase

Slēgtā bibliotēkā

Šī pasaule, kas bija grāmatu pasaule, atradās bibliotēkā! Tur ikviens nāca
lasīt grāmatas, spēlēt spēles un iegūt kādu informāciju datorā. Tur bija
vairāki novadi: bija žurnālu novads, lielo, tumšo enciklopēdiju novads,
kādas labas avīzītes novads. Šis viss bija nopietnāk! Bet, par laimi, bija
arī bērnu grāmatu novads. Tur bija ļoti interesanti un jautri!
Kad bibliotēka bija slēgta, visneglītākā grāmata, kuru gribēja mest ārā,
atnāca visu grāmatu vidū. Citas grāmatas skatījās un gribēja bēgt prom, jo
nodomāja - fūū, tik neglīta! Kad grāmata sāka runāt, citas vecās grāmatas
sāka klausīties. ,,Es zinu, ka jūs šķobāties un vispār pirmo reizi mani redzat… Bet es tāda esmu tikai sliktu bērnu un neuzmanīgu pieaugušo dēļ!”
,,Jā,’’ viena grāmata iesaucās, ,,man pilnīgi tas pats! Bet, paldies dievam,
man vēl uzlika skoču. Bet nākošreiz jau vairs neliks, jo esmu par vecu!”
,,Jā, jā, jā!” iesaucās
***vēl citas grāmatas. Bet tad visas izdzir dēja mazu,
diezgan rupju balstiņu: ,,Pag, pag, pag! Man viss ir kārtībā un visiem es
patīku! Vispār, par ko jūs runājat? Es klausījos, bet tā arī nesapratu.”
,,Redzi, tu esi vēl jauna un tevi līmē un saudzē. Bet mūs… mūs jau visi
aizmirsuši! Un tāpēc es ierosinu atriebties visiem, kas mūs aizmirsa.”
“Bet es, labā, glītā grāmatiņa, gribu jautāt! Man tak te nav jāpiedalās, vai
ne? Es esmu skaista!”
Visas vecās grāmatas sacīja tā: „Ja tu vēlies būt tāda kā mēs, tad nē, nepiedalies, bet, ja nevēlies būt nobružāta, tad nāc!”
,,Tā, grāmatas, man ir ideja!”
,, Nu!?” pārējās grāmatas iesaucās.
,,Mēs ļauni skatīsimies un runāsim diezgan bargi, ja cilvēki mūs bojās!
Un, ja bojās, mēs viņus apžilbināsim ar jaukumu!”
Stella Tetere
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Iepriekšējā numurā publicējām Roberta Mūka radošā konkursa laureātes Emīlijas darbu. Atzinību ieguva Alens Kārlis Kārkliņš. Piedāvājam
lasītājiem ieskatīties arī citu skolēnu darbos.

„Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā”
Ak, šis noslēpums...

Ak, šis lielais mūžības slēpums,
Kas mūsu dzīves tramda,
Kas citiem neļauj dzīvot brīvi,
Kas šos kailos prātus
Kā ar dubļainiem pirkstiem čamda!
Kamēr citi izliekas nezinām
Un slēpjas aiz slēpuma sienas,
Es iešu līdz sūrām uzvarām.
Es sitīšos, cīnīšos, kliegšu,
Man netraucēs domas jūsu Es iegūšu savu tiesu.

Bet kas ir šī dīvainā mistika,
Ko mēdzam dēvēt par slēpumu?
Par ko tad dzestri iedegos es?
Vai tiešām es tāds vienīgais uz pasaules,
Kas vēlas šo atbildi zināt,
No ēnām, tumsām
Šīs mistikas cilāt?

Kontūras, kontūras, kontūras...

Caur dzīvi ejot, mēs redzam it visu:
Gan kā vectēvs dodas uz misu,
Gan cilvēku, kura dvēsele pametusi miesu,
Gan bērnu, kas skrien pie mātes ar prieku,
Gan pensionāru, kas cīnās par centu lieku.
Bet kas gan satur kopā šīs lietas,
Šos siluetus, figūras, šīs vietas?
Bet varbūt šis viss kopā kā dzija vijas,
Un šo visu veido mistiskas līnijas?

kādu citu, jo esmu ļoti „sevī”, un tas ir grūti. Ļoti gribētos, lai
būtu kāds, ar kuru var dalīties savos noslēpumos, lietās, kuras
man ir svarīgas. Vai vecāki? Draugi? Visticamāk, ka vecāki ir
tie, kuri zina manus visdziļākos noslēpumus, un tas ir ļoti labi,
jo mīlu viņus ļoti.
Viena lieta gan ir skaidra: lai arī reālajā pasaulē pieredzēts
daudz, bezgalība vēl nav sasniedzama. Katrs no mums ir pelnījis būt laimīgs. Kā R. Mūks domā, ka pie čūskām ir meklējama bezgalība. Vai tā ir? Bezgalība, mūžība, neizzināmība čūskām piemīt. Tas, ka čūska ir iekodusi pati sev astē, lai
sajustu visas šīs īpašības, R. Mūkam ir iemīļotākā metafora.
Interesanti, vai ne?
Lai sajustu to, kas mūsos mīt, ir tikai jāatveras, jāpaļaujas...
noslēpumi nāks klajā, agrāk vai vēlāk visi visu uzzinās. Bet
tam jau vairs nebūs nozīmes. Mēs būsim atviegloti, laimīgi.
Tas ir tas, ko mēs vēlamies celt gaismā!
Mans mirklis mūžībā ir tas, ko es sajūtu katru sekundi, minūti, stundu... Kad apzinos, ka vairs nekad nenonākšu pagātnē,
paliek skumji, jo mirklis jau ir pagājis. Visiem iesaku novērtēt
to, kas ir dots. Mīliet savus vecākus un klausiet tos, esiet labs
pret citiem un tādējādi būsiet visbagātākie cilvēki uz zemes,
jo jūs būsiet laimīgi! Izbaudiet ik mirkli!
Katrīna Dudko, 12. klases skolniece

Ak, šīs kontūras, kuru esamību mēs visi zinām!
Bet nav mums gribas, spējas, izturības,
Lai skaļi teiktu: CEĻAM!
CEĻAM GAISĀ šīs dzīves slēpumu,
Šīs visaptverošās kontūras!
Alens Kārlis Kārkliņš, 12. klases skolnieks

Santa Kalniņa, 8. klase

Mirklis mūžībā

Katram no mums ir savs „klusais” noslēpums... Zinām to,
ka šīs lietas gribam zināt tikai paši mēs. Nojaušam to, ka
domas, noslēpumi tukšā gaisā nemētājas, bet vai tas ir jāceļ
gaismā?
„.. var dzejot tikai par nedzejošanu,” teicis R. Mūks. Manuprāt, grāmatas, dzeja, rakstnieku domas spēj mūs iedvesmot.
Piekrītu R. Mūka citātam, ka „dzejošana nav tikai dzeja, bet
tas ir kas vairāk”. Tās ir mūsu sajūtas, ko izjūtam un uzliekam uz papīra. Grāmatas ir cieši saistītas ar mums, un
tieši šis ir jāceļ gaismā. Mums ir jāmudina citi, lai ar saviem
dziļākajiem noslēpumiem dalās ar apkārtējiem un tādējādi
veido noslēpumu, kurš ir celts gaismā.
Mirklis mūžībā. Domas. Sajūtas un izjūtas ir tas, kas spēj
mani iedvesmot un iespaidot. Ir ļoti grūti dalīties par sevi ar
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pilnas ar dzidru, mirdzošu dzintaru (..) Citi nemirstīgie gurdeni
meklē šajā saulrietā atpūtu un mūžīgu mieru. Arī viņi ir tikai
dievi.
Bet laiks rit uz priekšu. Dienas ritumā antīkās pasaules neredzamie, pārpasaulīgie spēki ir zaudējuši varu pār miesīgo.
Turklāt cilvēki tik ātri aizmirst. Tomēr nē, zināšanas par neizprotamo saglabājas kolektīvajā zemapziņā un rosina meklēt
atbildes uz neiespējamiem jautājumiem, piepildīt iekšējo tukšumu, kontrolēt haosu un iejaukties lietu esošajā kārtībā. Apjaust kontūras, kas atdala lietas no tukša gaisa, un radīt jaunu
mitoloģiju - jaunus dievus.
Aizliegtais auglis visiem ir pieejams: korporācija „Apple” jau
kopš 1976. gada „pļauj” cilvēku dvēseles. Informācijas globalizācijas laikmetā izskalo visiem vienādas smadzenes. Kļūst
populārs ateisms (..) Lūk, jūsu jaunie dievi! Nauda, Mediji,
Popkultūra, Internets, Tehnoloģija un Zinātne. Mūsu laikmeta
ietekmīgākie spēki, kuru nozīmi savā dzīvē varam skaidri saskatīt. Vecie dievi ir novecojuši, bet arī dusmīgi. Cilvēki kļūst
nemierīgi, kad pat daba saceļas pret viņiem, trako un noposta
visu, kas pagadās ceļā.
Tas ir cilvēku lielākais klupšanas akmens, šķērslis, ko pastāvīgi baro viņu nezināšana. Visums ir neaptverami milzīgs. (..)
Ar vienu acu pāri nepietiek, lai paredzētu, kas sagaida tālāk
- karsējoša saule vai bargs vējš -, lai atšķirtu taku, kas no tuksneša tukšuma aizved uz apsolīto zemi.
Cilvēki aizmirst par Senajiem dieviem. Bet tas nekas. Dievi
paši par sevi nepastāv - tie ir Radītāja veidojums. (..)
Jaunie dievi ir cilvēku radīti. Senie - šķirti no mums ar vienīgo lietu, kas cilvēkiem nekad nepietiek. Laiks. Tomēr tas nenozīmē, ka esam vieni. Manuprāt, cilvēki būtu daudz laimīgāki, ja
apzinātos, ka tepat blakus mutuļo kaut kas mūžīgs, neizskaidrojams un dievišķs.
Ieva Radzvilaviča, 11. klases skolniece

Kas ir šīs nezināmās līnijas,
Kurās mēs it visi
Kā ar zīmuli esam apvilkti?
Kas ir šīs liektās līnijas,
Kuras ir ar mums it visur.
No tām nespējam aizbēgt nekur...
Tās, kuras tur mūs vietā,
Kuras neļauj mums izplūst
Kā ūdenim caurā sietā.
Bet varbūt tās nav tikai līnijas?
Varbūt tas ir kas augstāks...
Varbūt šīs „līnijas” veido kontūras?
Jā! Jā, tā jābūt!
Tās veido šīs vispusējās kontūras,
Kas dzīvē izceļ daili,
Bet dažkārt parāda neglīto smaili,
Ko cilvēks cenšas slēpt no citiem,
Kā 1941. gadā Vāczem(e)
Slēpa savus ieročus no britiem.

/R. Mūks./

Beatrise Ļebedeva 8. klase

Dievišķā pasaule

Iesākumā bija vārds. Un tā radās debesis un zeme, saule un
mēness, dievi un cilvēks. Kur bija viens no šiem pāriem, tur
otrs bija zudis. Kā vienas monētas divas puses. Blakus, bet nekad neredzot viens otra vaigu.
Cilvēks tiek radīts ar dzīvību, ar apziņu. Ir vientuļi būt vienīgajai radībai ar šādu nastu. Uzaust un norietēt. Just, ka tepat
blakus mutuļo mūžīgais - kaut kas, kas īsajā cilvēka mūžā ir neaizsniedzams, neizprotams un nepakļaujams. Tas cilvēkam nav
pieņemams. Tāpēc viņš novēro nezināmā izpausmes un nosauc
tās vārdā, un godā par saviem dieviem: dzied dziesmas, pienes
upurus un tic.
Laikā, kad dievi staigāja starp cilvēkiem, civilizācijas zēla un
plauka. Senajā Ēģiptē robeža starp galveno priesteri un dievu
bija izplūdusi. Maijiem bija sarežģīts dievu un dievību panteons, kas pārvaldīja debesu valstību un arī ietekmēja visas norises, kas bija uz zemes. Senajā Grieķijā un senajā Romā viņi
bija atrodami jebkurā mājā. (..) Cilvēks vēlas pārvaldīt pasaules
haosu ar dievu spēku palīdzību. Un dievi... Kuram gan nepatīk
būt dievinātam?
Laiks ir viena no kontūrām, kas atšķīrusi redzamo/izprotamo un neizprotamo (dievišķo) pasauli. Mirstīgo un nemirstīgo.
Gluži kā Krons - laika dievs un Titānu karalis, savu bērnu radītājs un aprijējs. Laiks nosaka, kuras vērtības jaunā mirstīgo
paaudze saglabā no saviem sentēviem, kas no viņu gudrības
paliek un ko aizmirst, kas tiek radīts jauns. Martīns Heidegers,
vācu filozofs, viens no vācu eksistenciālisma pamatlicējiem,
secināja, ka „mēs dzīvojam „trūcīgā, nabadzīgā laikā” - laikā,
kad senie dievi ir aizbēguši un jauns Dievs vai dievi nav parādījušies”. Tas ir neziņas un šaubu laiks starp pagātni un nākotni,
starplaiks, kurā viss liekas iespējams. (..) Senie dievi mirst, jo
nav vairs vajadzīgi. Viņi ir kā pieradināti dzīvnieki. Bez cilvēka
uzmanības un rūpēm viņi savvaļā vairs neprot izdzīvot.
Senie dievi mūsu laikos ir saķildojušies savā starpā un paklīduši kur nu kurais. Uz Ameriku, Krieviju un Ķīnu. Trīs spēka
plūsmas, kas kopējiem spēkiem atslēgs vai uzspridzinās vārtus
uz septīto elles loku, tādējādi izsaucot Armagedonu un izraisot
pasaules galu.
Daudzi mazākas ietekmes dievi pārcēlušies uz Kaliforniju.
Pusdievi ar ģimenes problēmām, mītiskas būtnes, dievības, kas
tikai vēlas darīt savu darbu, - viņi lej asaras Pitagora vīna glāzē,
iet uz terapiju un teju vai kliedz: ko tas viss nozīmē? Kāda ir
dzīves jēga? Kādēļ es vēl šeit esmu? Nemirstības nasta ir smaga. Daži dievi dzīvo par ilgu.
Āzijā varenie un visu redzošie dievi kļūst spēcīgāki ar katru
apgaismoto tūristu. Viņš, atgriezies savās mājās, godbijīgi uz
plaukta noliek Budas figūriņu, zīmē mandalas un stāsta, ka esot
jauns cilvēks, uz mūžu izmainīts un nesatricināms savā jaunajā
ticībā. Tomēr drīz vien viņš atgriežas savās vecajās, cilvēcīgajās „sliedēs” un sāk žēloties par dzīvi, kad atsakies ticēt viņa
čakrām.
Paši vecākie dievi ir aizmirsti. Viņi klīst vientulībā Krievijas
ziemeļos. Tālāk no burzmas. Tuvāk Ziemeļpolam. Viņi vēlas
sagaidīt polārās dienas beigas - saulrietu, kas nabadzīgo zemi
un jau ziemas sākuma iekrāsotās tumsnēji zilās debesis pielej

Signe Solovjeva, 9. klase

Sapņi

Ja iegrimstam savās vēlmēs zemapziņā, neredzam realitāti.
Šīs cerību pilnās vīzijas saucam par sapņiem, tāliem un neaizsniedzamiem sapņiem.
Kāpēc gan tas tā ir? Mēs gribam kaut ko tik ļoti stipri un
par to domājam ik dienas, bet kā nevaram tikt tuvāk, tā nevaram. Cīnāmies un gāžam kalnus, bet pietuvojamies vien
par soli. Dažbrīd šķiet bezjēdzīgi kaut ko vēlēties un par
to aizdegties. Sākam prātot, kādēļ mums ir dāvāta šī prasme aizdomāties? Katrs sapņo par kaut ko citu, neaizdomādamies, vai ir patiess tas, ko vēlas, un tas, kas ir nepieciešams. Viens vēlas to, bet otrs pavisam pretējo, un tā mēs
spējam atšķirties cits no cita. Dažreiz šķiet neiespējami,
kā parasta cilvēka prāts spēj izdomāt kaut ko tik neparastu!
Bet tur jau tas ir! Mēs nespējam saprast to, cik ļoti esam
radoši un iztēles pilni. Prāts spēj paveikt neiespējamo! Sevī
radām tik drošu vidi un patīkamas emocijas, ka negribam un
ir bail paskatīties ārā pa logu uz ikdienas dzīvi. Tad paliek
skumji, jāturpina cīnīties ar sevi, lai justos labāk. Jāturpina
spert nākamie soļi.
Sapņos var visu - var izdomāt pats savu pasauli, no kuras nevēlamies aiziet. Vai tas nav vienkāršāk, palikt tur, kur viss ir
ideāli? Tur, kur nekas netraucē, debesis ir zilākas un zāle zaļāka. Dzīvot brīvi - bez ierobežojumiem. Nē! Ja katrs pārvāktos
uz saviem sapņiem, nekas nepaliktu, varbūt kāds reālists, kas
noskatītos uz mums un neko labu nedomātu. Kas mēs būtu?
Kur paliktu? Lai cik vilinoši izklausās pavadīt dzīvi kā sapnī,
bez raizēm un rūpēm, bet uz pasaules tas nav iespējams. Jāatceras, ka murgi arī ir sapņi!
Mums katram iedots šis apbrīnojamais prāts, lai ar to spētu
padarīt savu pasauli labāku. Lai liktu savas spējas kopā, lai
atrastu risinājumus un padarītu dzīvošanu vieglāku! Un tā lēniem un mierīgiem soļiem sasniedzam savus sapņus - dažādos
un neiespējamos, kuri vairs nešķiet tik neiespējami. Tā gāžamies un ceļamies atkal, nepadodoties, palīdzot citiem, to visu
darot ar smaidu sejā.
Kas gan to būtu domājis - sapņi, šķietami mazi, ir tik lieli!
Tieši sapņi ir tie, kuri mūs padara spēcīgākus.
Signe Solovjeva, 9. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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„Lai katrs mirklis dzīvē piepildīts!”
(Aija Celma)

Tā bija jauka nejaušība, ka biedrības „Ērgļu pensionāri” biedri, lai atskatītos uz aizvadīto gadu,
kopā sanāca dienā, kuru dēvē par Veco Jauno gadu (14. janvāris - Jaunais gads pēc vecā stila, pēc
Jūlija kalendāra). Radošu, darbīgu 2020. gadu senioriem vēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis.
2015. gadā biedrība „Ērgļu pensionāri” iestājās Latvijas Pensionāru federācijā (LPF), kurā
apvienotas 130 senioru organizācijas. Aizvadītā gada maijā notika LPF 11. kongress, kurā kā
delegātes piedalījās Līvija Groza un Taiga Sirmā. Mainījās LPF vadība - par priekšsēdētāju tika
ievēlēta Aija Barča, bijusī Latvijas Saeimas deputāte, Liepājas Universitātes docente. LPF informācija izlasāma ikmēneša izdevumā „Latvijas Pensionārs”. Labklājības ministrija sagatavojusi
informatīvu materiālu topošajiem un esošajiem pensionāriem „Senioru ABC”, kuru var saņemt
novada bibliotēkās.
Mūsu biedrībā 2019. gads aizsākās ar jaunu tradīciju - janvāra pasākumā atcerējāmies iepriekšējā gadā notikušo un sveicām jubilārus 70 un 75 gadu jubilejās. Pavasara talkā sakopām Burtnieku skolas piemiņas vietu ar cerību, ka 2020. gadā, kad paiet 110 gadi kopš skolas ēkas atklāšanas, piemiņas vieta tiks labiekārtota. Vasaras lielākais notikums bija 55 senioru ceļojums uz
ārzemēm, uz Anīkščiem Lietuvā. Dzelzceļa muzejs „Šaurītis”, Lietuvas karaļa Mindauga koka
pils, Zirgu muzejs, Svētā Apustuļa Mateja baznīca, piemineklis dzejniekam Antanam Baranauskam, Puntuka akmens - vietas, kuras iepazītas ceļojuma laikā. Vislielākais pārsteigums pašiem
par savu drosmi un varēšanu, dodoties 300 m garajā takā „ Pastaiga virs koku galotnēm” 21 m
augstumā. Liela pateicība biedrības priekšsēdētājai Līvijai Grozai par ekskursijas ideju, maršruta
veidošanu un visa plānotā lielisko realizēšanu! Decembris pagāja biedrības rosinātā Ziemassvētku dāvanu tirdziņa zīmē. Taigas Sirmās vadībā vienu nedēļu valde rūpējās par to, lai 49 dalībnieku pašu rokām veidotie darbi nonāktu pie interesentiem. Tekstīlijas, adījumi, tamborējumi,
dekoratīvās sveces, daudzveidīgās rotaslietas, apsveikuma kartītes, kosmētikas līdzekļi, greznas
piparkūkas, garšvielu maisījumi, tējas, sukādes - tāds bija plašais piedāvājums, par kuru paldies
visu darinājumu autoriem. Decembra nogalē Ērgļu novada pašvaldības dome ikvienu senioru
iepriecināja ar dāvanu - Igauņu ģimenes koncertu, dzirkstošu, dzīvespriecīgu, uzmundrinošu.
Pasākuma vadītāja, Ērgļu teātra režisore Terēza Kaimiņa, aicināja godināt 2019. gada jubilārus
- Rutu Placēnu, Zintu Steprāni, Andreju Brēmani, Mārīti Petročenkovu, Baibu Bisteri 70 gadu
jubilejā, Zinaīdu Purviņu un Valentiju Melnaci 80 gadu jubilejā. Lilita Knēziņa iepazīstināja ar
jaunajiem biedriem: Gaidu Spaili, Vilhelmīni Jaunupi, Līgu Berģi, Skaidrīti Valaku, Andreju
Bičevski, Andri Matīsu. Pārdomu rosinoši bija jubilāru dzīvesstāsti. Šī gada sākumā biedrībā ir
52 biedri. Paldies tika teikts Līvijai Grozai, kuras iecerēto cenšas īstenot valde, sveiciens Mārītei
Breikšai, Latvijas valsts apbalvojumu saņemot.
Jauku noskaņojumu radīja sporta deju kluba „Vizbulīte” jaunie dejotāji, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājas Agitas Opincānes sirsnīgie iedvesmas vārdi un skanīgās „Ievziedu” dziedātās
dziesmas, Terēzas Kaimiņas izjustais dzejas lasījums, dāmu deju grupas „Varbūt” priekšnesums,
Baibas Bisteres emocionālā solo deja. Ar fragmentu no Ērgļu teātra topošās izrādes „Tas notiek
Latgalē” iepazīstināja Sintija Māliņa, Jānis Opincāns, Pēteris Leitāns, Maiga Picka. Būs jautra
izrāde!
Kopā sanākšanas brīdis liecināja, ka nesteidzīgas sarunas, domu apmaiņa, satikšanās prieks,
pašdarbnieku uzstāšanās ir ļoti nepieciešama senioru dzīves krāsainībai.
Paldies par sniegto atbalstu „Našķotavas” saimniecei Inesei Koklačovai un ”Braku” muzeja
vadītājai Zintai Saulītei, paldies Lilitai Knēziņai un Terēzai Kaimiņai par rūpīgi plānoto un organizēto pasākuma norisi, paldies Sandrai Avotiņai par sapratni un atsaucību!
Lai visiem izdodas iecerētais!
Mārīte Breikša
Ilzes Daugiallo foto

Ciemos sociālās aprūpes centrā Ērgļos
Janvāris nāk ar apņemšanos, ar ticību, ka piepildīsies lolotie sapņi un ieceres. Taču šajā mēnesī turpinās arī labi iesāktais decembrī - dāvināt citiem prieku, gaismiņu sirdī un labestību.
Tā arī “Braku” muzejs, Ērgļu vidusskolas 2. klases skolēni un akordeonists Uldis Vabulis
17. janvārī devās ciemos uz sociālās aprūpes centru Ērgļos, lai dāvātu skaistus mirkļus un
jauku koncertu.
Bērni audzinātājas Lienas Bukovskas vadībā jau decembrī sāka gatavoties šim pasākumam,
domājot priekšnesumus un darinot dāvaniņas. 2. klasē ir izcilas stāstnieces - Egija Dardete
un Undīne Ceplīte, kuras izteiksmīgi un pārliecinoši stāstīja pasakas, anekdotes, savus piedzīvojumus, kā arī uzdeva skatītājiem jautājumus. 2. klases skolēni deklamēja dzejolīšus
par ziemu un labajiem darbiem, izspēlēja mazus skečus un skaisti dziedāja. Katrs centās un
darīja visu no sirds. Bērni sociālās aprūpes centra iemītniekiem bija sarūpējuši saldas dāvaniņas - pašu gatavotu un izrotātu piparkūku sirdi, kā arī glīti darinātus apsveikumus. Dāvanu
saņēma ikviens, arī tie, kas uz koncertu nevarēja atnākt. Bērni devās uz istabiņām un vecos
cilvēkus iepriecināja.

Pasākuma otrajā daļā uzstājās akordeonists Uldis Vabulis, kas ir allaž mīļi gaidīts šajās mājās. Viņš dziedāja dziesmas par ziemu, kuru reiz ceram sagaidīt, par labestību un mīlestību.
Izskanēja dziesmas ar R. Blaumaņa vārdiem, kā arī tautā zināmās un mīlētās. Daudzi dungoja līdzi, citi uzmanīgi klausījās, dažiem dziesmas atgādināja jaunību vai kādu mīļu atmiņu.
Aizritēja jauka un sirsnīga pēcpusdiena - ar vēlmi un aicinājumu atkal satikties.
R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāja Zinta Saulīte sociālās aprūpes centram
Ērgļos uzdāvināja nesen iznākušo Annas Kuzinas grāmatu “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”, lai katrs varētu iepazīties ar 19. gadsimtam raksturīgo Vidzemes un Ērgļu apkārtnes
valodu, īpaši ar tiem vārdiem, kurus esam aizmirsuši vai mūsdienās vairs nelietojam. Vārdnīcā
ir labi un trāpīgi Blaumaņa darbu valodas piemēri un fotogrāfijas. Grāmatu izdevis apgāds
“Madris”. Lai jauka lasīšana un uz tikšanos citu reizi!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Novuss

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Šogad veikts pirmais grāmatu iepirkums.
Lai gan tam īsti nav izskaidrojuma, bet pirmais iepirkums gadā vienmēr šķiet īpašs.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
K. Olsone “Ērgļuklints noslēpums”
E. Valters “Kaķītis un ūpītis”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
S. Amberga “Versija:Tēvi”
M. Bērziņš “Aizliegtais pianīns”
L. Briedis “Melnais akmens, baltās kājas” (dzeja)
I. Dimante “Skaistuma impērija”
I. Gaile “Skaistās”
D. Judina “Dēls”
G. Krilova “Driftā tikai lēdijas”
D. Rukšāne “Krieva āda”
A. Saulietis “Kungs pats savā mājā”
M. Zīle “Svešu tēvu grāki”
Tulkotie darbi:
Dž. Devero “Attaisnotā slepkavība”
D. Kouls “Lupatu lelle”
Nozaru literatūra:
G. Eniņš “Latvijas dabas brīnumi”
H. Horenšteins “Fotografē labāk”
O. Torsunovs “Dr. Torsunova veģetāro recepšu pavārgrāmata”
aAtgādinājums par iespēju
Arī Sausnējas bibliotēkā vari kļūt par “3td

e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju! Nezini
kā? Nāc uz bibliotēku, visu paskaidrošu un
palīdzēšu piereģistrēties. Lai piereģistrētos
šim pakalpojumam, ir nepieciešama attālinātā
lietotāja piekļuve, kuru var iegūt bibliotēkā.
aVēl kāds atgādinājums par datu bāzēm
bibliotēkā
Arī 2020. gadā būs pieejamas šīs divas datu
bāzes.
aLursoft laikrakstu bibliotēka News.lv
ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju
un ziņu aģentūras BNS krājums internetā,
kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs
pieejams no 1994. gada. Lursoft laikrakstu
bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas internetā, bet arī meklēt
rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.
aPortāls letonika.lv piedāvā meklēt un
strādāt ar informāciju, kas atrodama:
11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās un citos uzziņu resursos, kolekcijās ar 10 000 attēliem,
audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar
palīgrīkiem latviešu valodai.
Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. februāris

25. janvārī notika pāru spēles novusā. Piedalījās divdesmit spēlētāji, kuri tika salozēti pa
pāriem. Katram pārim bija jāizspēlē deviņas spēles. Pāru spēks bija tik līdzīgs, ka vietu sadalījums nebija skaidrs līdz pat pēdējās kārtas pēdējai spēlei.
1. vietā Egils Ezergailis, Nauris Bērziņš
2. vietā Aldis Jēkabsons, Justs Jēkabsons
3. vietā Kaspars Strazdiņš, Sandis Antēns

A. Jēkabsons
Alises Andriksones foto

Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
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Gada sākuma notikumi Sausnējā
aLaika posmu no 13. līdz 27. janvārim pieņemts saukt par barikāžu laiku. Katru gadu Sausnējā tiek rīkots pasākums, veltīts šo
skarbo dienu atcerei.
24. janvāra pievakare. Mierīgs un kluss vakars. Pie Sausnējas muzeja “Līdumi” spoži deg ugunskurs. Ir pagājuši jau 29 gadi,
bet sausnējieši katru gadu piemin baisos notikumus, kas 1991. gada janvārī norisinājās Rīgā. Tolaik apkārt spindzēja lodes, kas
izdzēsa cilvēku dzīvības, kas savainoja ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Toreiz nebija baiļu, bija tikai uztraukums un cerības, ka visi
sveiki un veseli atgriezīsies mājās. No 38 sausnējiešiem - barikāžu aizstāvjiem - nekad vairs nesatikt 16 varonīgos cilvēkus. Viņu
piemiņai tika aizdegtas sveces. Sildoties pie tējas tases, savās atmiņās par tā laika notikumiem dalījās Andris Dombrovskis, Ineta
Tolmane, Oskars Grote, Normunds Ūdris un Jānis Solovjovs. Paldies tiem, kuri, par spīti rudenīgi tumšajam laikam, atsaucās uz
aicinājumu un apmeklēja pasākumu.
a1. februāra pēcpusdiena mūs lutināja ar skaistu un saulainu laiku.
Droši vien tāpēc, ka Sausnējas saieta
zālē ar koncertu mūs iepriecināt bija
ieradušies Ērgļu saieta nama tautisko deju kolektīvs “Pastalnieki” ar
vadītāju Mārīti Taškāni. Līksme un
kņada valdīja skatītāju zālē. Īsos ievadvārdos mūsu pagasta pārvaldes
vadītāja Elita Ūdre izteica koncerta
apmeklētāju prieku par iespēju skatīt
un baudīt dejotāju uzstāšanos. Kolektīva vadītāja Mārīte Taškāne koncerta gaitā katru deju īsi raksturoja,
pastāstot par deju iestudēšanas gaitu,
par tērpu piemeklēšanu un par pašiem dejotājiem. Kā izrādās, “Pastalnieki” ir unikāli ar to, ka dejas zīmējumu prot izdejot, pat kādam pārim
iztrūkstot, ka ar savu atraktivitāti,
dejotprieku tā sajūsmina skatītājus,
ka vētraini aplausi negrib rimties, ka deju atkārtot lūdz vēl un vēl. Lai “Pastalnieku” dejotājiem dotu nedaudz atelpas, pauzes
starp deju priekšnesumiem aizpildīja Sausnējas līnijdeju kolektīva “Dzīvojam dejā” meitenes. Priecēja izpildījuma ritmiskums,
īpaši piemeklētie tērpi un aksesuāri. Lai dejotājiem raits dejas solis un skatītāju atzinība!
aSausnējas saieta zālē “Līdumi” līdz 1. martam apskatāmi sociālās aprūpes centra “Kastaņas” iemītnieku rokdarbi. Raibu raibie
darbiņi no papīra un dažādiem palīgmateriāliem aicināt aicina tos apskatīt tuvāk.
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Valijas Leles foto

ĒMMS mākslas nodaļas audzēknes netradicionālās
modes skatē “Flora un fauna”
Jau sesto gadu Daugavpils novada Špoģu mūzikas
un mākslas skola organizē netradicionālās modes skati - konkursu. Šogad tajā spēkus izmēģināt nolēma arī
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas 4. kursa meitenes:
Brenda Briņķe-Balode, Liene Feldberga, Megija Elisa
Jeršova, Alise Skuja, Evelīna Šmite un Ketija Tipaine
skolotājas Ievas Veipas vadībā, iekļaujot tērpu darināšanu mācību priekšmeta “Darbs materiālā” ietvaros.
Mūsu grupas priekšnesuma koncepcija bija paust
atbalstu dabas aizsardzībai, cīnoties ar piesārņojumu
pasaules jūrās un okeānos, pasargājot bruņurupučus,
vaļus un citus ūdens pasaules iemītniekus no sīkās
plastmasas piesārņojuma. Tērpu darināšanā tika izmantoti dažādi otrreiz izmantojami plastmasas materiāli, piemēram, kokteiļu salmiņi, karotītes, maisiņi,
drēbes, kuras vairs nevilksim, aktualitāti zaudējuši
diski, krāsainas PET pudeles, dažādas plēves u.c. Materiāli, veicot eksperimentus, tika dažādi apstrādāti un
pārveidoti un tad piestiprināti tērpiem un aksesuāriem.
Pirmoreiz tērpu kolekcija tika demonstrēta Ērgļu
mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku pasākumā.
Uzsākot šo semestri, līdz noslēguma pasākumam atlikušajā
laikā tika papildināts priekšnesuma vizuālais stāsts un notika
kustību pilnveidošana.
Meitenēm lielajā noslēguma pasākumā Špoģos visvairāk
patika tēlot modeles un iet mūzikas pavadījumā pa mēli, kā
arī paskatīties, kā tēmu “Flora un fauna” ir sapratuši un inter-

PASĀKUMU AFIŠA
Līdz 1. martam Sausnējas saieta zālē “Līdumos”
apskatāma sociālās aprūpes centra “Kastaņas”
iemītnieku rokdarbu izstāde
22. februārī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
pūtēju orķestru koncerts “SVĒTKI AR ORĶESTRI”
Piedalās: pūtēju orķestris “Bauska”
(diriģentes L. Erta, E. Dāve), Ogres mūzikas skolas pūtēju
orķestris (diriģents A. Lakstīgala), Ērgļu mūzikas skolas
pūtēju orķestris (P. Leiboms)
Ieeja - brīva
28. februārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu koncerts
1. martā plkst. 18.00 filma “Klases salidojums - 2”
Biļetes cena - 3,00 EUR
7. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
deju koncerts “AK, SIEVIETES, SIEVIETES!”
Ielūdz deju kolektīvs “Rūdolfs”. Piedalās vidējās
paaudzes deju kolektīvi
Pēc koncerta balle, ieejas cena - 2,00 EUR
13. martā plkst. 18.00 Ērgļu saietu namā
dekupāžas nodarbības
Šinī nodarbībā: ačgārnā dekupāža stikla vāzei
Ja ir vēlme nākt un darboties,
būs arī citi dekupējamie materiāli
Nodarbības ilgums līdz 3 stundām
Nodarbības cena: pieaugušajiem - 15,00 EUR;
bērniem (no 10 gadiem) - 10,00 EUR
Visi materiāli iekļauti cenā. Pieteikšanās obligāta:
26528132, 26800011
14. martā pkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu trešās - noslēguma - kārtas turnīrs duraks, dambrete, šautriņas
15. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu trešās - noslēguma - kārtas turnīrs - novuss
21. martā plkst.12.00 Liepkalnes TN zālē
galda spēļu turnīrs
21. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra muzikāla pirmizrāde
“AR LATGALI SIRDĪ”
Ieejas cena - 3,00 EUR
Pirms un pēc izrādes darbosies bufete
25. martā plkst.15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunistiskā terora upuru dienai veltīts atceres brīdis
25. martā plkst. 17.00 pie piemiņas akmens
Ērgļu novada pašvaldības ēkas laukumā
Komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis
Informācija: Pasākumu laikā tiks fotografēts un
fotoattēli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

pretējuši citu mākslas skolu audzēkņi, kopā pavisam 14. Kā
visvērtīgāko ieguvumu dalībnieces atzīmēja iegūto pieredzi un
jaunas idejas.
Vizma Veipa,
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas vadītāja
Ievas Veipas foto

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu.
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas
elementus. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja
izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var
noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no
lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi - tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks pārbaudīta arī

dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un
sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības pārbaudīšana.
Piemēri sakoptai un nesakoptai platībai.
Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.
lv vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS
vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs
pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir
vismaz 0,30 ha.
Rokasgrāmatas un pamācības pieejamas LAD mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv

PIEMINAM MIRUŠOS:
Rudīte Dāvida mirusi 46. mūža gadā;
Juris Saliņš miris 91. mūža gadā;
Aija Muižniece mirusi 86. mūža gadā;
Dzidra Balcere mirusi 84. mūža gadā;
Regīna Poča mirusi 81. mūža gadā;
Māra Grīnhofa mirusi 79. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
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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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