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Saimnieciskā dzīve novadā

Ideju konkurss

„RADI SAVU DZIESMU KALNU!”

Arī neliela saimniecība var
piesaistīt ES atbalstu
Pirms desmit gadiem bioloģisko
lauksaimniecību vērtēja kā īpatnēju un
daudziem nepieņemamu saimniekošanas veidu. Šobrīd vairumam bioloģiskā
saimniekošana balstās uz reālu ekonomisko izdevīgumu, ko tieši vai netieši
veicinājis finansiālais atbalsts.
Šoreiz apmeklēju bioloģisko saimniecību “Ķērpīši”, kura atrodas Sausnējas pagasta Liepkalnes centā, kur
saimnieko Ivetas Kvantas ģimene. Aicināju uz nelielu sarunu pastāstīt par
saimniekošanas uzsākšanu pašu saimnieci.
Iveta stāsta, ka ģimenē ir izaudzināti un izskoloti bērni – dēls Ilgvars un
meita Ineta. Pagājušajā gadā liels prieka notikums, meitas ģimene dāvāja
mīļu mazmeitiņu.
Jau no mazām dienām gāju un palīdzēju māmiņai kopt lopus, līdz ar to radās zināšanas un mīlestība pret dzīvniekiem un lopiņiem.
Saimniekošanas sākumā turējām 6
slaucamās govis. Nodevām pienu pienotavā, bet par nodoto piena litru saņēmām smieklīgu naudu – 0,04 santīmus.
Ieguldītais darbs vairs neatmaksājās.
Domājām par citām iespējām, ko varētu
darīt, kā labāk attīstīt saimniecību.
Vienmēr interesēja jaunumi, kā saimnieko citi. Interesēja un interesē piedāvātās mācības un semināri. Ivetas iegūtā izglītība nebija saistīta ar
lauksaimniecību.
Lai varētu saimniekot un apgūt ES
piedāvātos atbalstus, vajadzēja lauksaimniecisko izglītību. 2004. gadā SIA
LLKC Madonas Lauku konsultāciju birojs organizēja kursus 1.līmeņa lauksaimniecības pamatu apgūšanai. Apmeklēju šos kursus un ieguvu apliecību
par lauksaimniecības pamatzināšanu
apguvi. 2005. gadā SIA LLKC Madonas
Lauku konsultāciju birojs organizēja
kursus bioloģiskās lauksaimniecības
minimuma apguvei. Apmeklēju piedāvātos apmācību kursus bioloģiskajiem
lauksaimniekiem. Un tā izlēmu saimniekot ar videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, ražot ekoloģiski tīru
pārtiku. Veicām savas saimniecības sertifikāciju un ieguvām bioloģiskā lauksaimnieka statusu. Sertifikācija jāveic
katru gadu. Inspektori vienmēr ir devuši
labu atzinumu un ieteikuši šo saimniecību citiem par paraugu. Nolēmām audzēt
gaļas lopus. Uzrakstījām piedāvāto projektiņu DNS pārstrukturizācijai, kuru 5
gadu laikā apguvām. Par iegūtajiem līdzekļiem iegādājāmies teliņus, siena

presi, krūmgriezi un mauriņa pļāvēju.
Ar laiku tika paņemts bankā neliels kredīts traktora iegādei – pakalpojumus
ņemt ir dārgi un ne vienmēr tos var saņemt tieši tajā laikā, kad vajag.
Liels atbalsts man ir ģimene, jo viena
es to nespētu paveikt. Dzīvesbiedrs Alvis veic visus darbus, kas ir saistīti ar
tehniku. Pilnībā vēl lopbarības sagatavošanas tehnikas nodrošinājuma nav.
Meklējam iespējas iegādāties atbilstošu
tehniku. Tagad tika iesniegts projektu
pieteikums uz „Lauku saimniecību modernizācija” 11. kārtu jaunas tehnikas
iegādei.
Par nodoto lopu naudu ir nopirkts
jauns jumta segums kūtij. Par ES atbalsta līdzekļiem iegādāts rulonu nesējs.
Ivetas Kvantas ģimene apsaimnieko
34 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, apkopj 16 gaļas liellopus.
Lai paplašinātos, vajadzētu vairāk un
tuvāk mājām lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Labi, ka atsaucīgi ir „Rūķīšu” māju saimnieki, kuri dod iespēju
pārvietot lopus pa viņu zemi. Lopi tiek
turēti divās mazās kūtiņās, kur valda
sakoptība un kārtība. Vajadzētu celt
kādu nojumi gaļas lopiem, tad varētu
paplašināties. Iepriekšējā gadā tika nodoti 8 lopi, 6 no tiem eksportam, 1 vaislai. Kooperējoties ar lielajiem gaļas
lopu audzētājiem, ir lielākas iespējas
vairāk saņemt par nobaroto un nodoto
lopu. Var piedalīties izsolēs.
Ivetas hobijs ir puķes. Savā laikā tika

Šobrīd Brāļu Jurjānu memoriālajā
muzejā „Meņģeļi” ir uzsākta objekta
„Dziesmu kalns” atjaunošana. Tieši tev
ir šī unikālā iespēja līdzdarboties šajā
projektā un ar savu skici piedalīties jaunā „Dziesmu kalna” veidola tapšanā.
„Dziesmu kalns” iepriekš ticis izmantots Latvijas koru saietos, pildot
skatuves funkciju, kā arī muzeja apmeklētājiem tā bijusi unikāla iespēja
uzkāpt tajā un izjust dziesmas burvību.
Kopā līdzdarbojoties, mums izdosies
no jauna atjaunot savulaik nokalpojušo
koka skatuves segumu un radīt tai jaunu

organizēti konkursi par skaistāko un sakoptāko sētu, kur Iveta piedalījās ar
savu sētu. Vienmēr tika cildināto skaitā.
Arī tagad acis priecē „Ķērpīšu” skaistās
puķu dobes un apstādījumi. Liels nopelns ir meitai, kurai patīk strādāt pie
ainavas veidošanas, puķu dobju un mauriņa uzturēšanas kārtībā. Iveta jau tagad
nevar sagaidīt pavasari, lai varētu sēt un
stādīt. Jau podiņos ir izaudzēti stādiņi.
Patīk eksperimentēt – pagājušo gadu izdevās siltumnīcā izaudzēt saldas melones. Iveta smej – vajadzēs audzēt labāk
melones, nevis tomātus. Puķu stādus
saimniece izaudzē pati – pietiek pašu
vajadzībām un vēl iznāk, ko uzdāvāt
draugiem un radiem.
Iveta teic, ka par savām otrajām mājām uzskata mežu. Vasarā un rudenī
dodas ogot un sēņot. Dabas dāvātās veltes tiek vāktas un pārstrādātas konservējumos. Vārīšanai un konservēšanai
tiek veltīts daudz laika. Pagrabs tiek
piepildīts pilns ar krājumiem ziemai.
Iveta ar savu darba tikumu un čaklumu pierāda, ka arī pašnodarbinātais,
saimniekojot nelielā saimniecībā, var
strādāt un apgūt ES piedāvātos atbalsta
fondus.
Ivetai un viņas ģimenītei vēlu veiksmi, izturību, veselību, un tā degsmes
dzirkstelīte lai nekad neapsīkst, ikdienas soli ejot!
Diāna Suščenko,
Ērgļu novada lauku konsultante

Nams, kas atguvis spožumu
Pirms 2 gadiem Sausnējas pagasta
„Līdumiem” rekonstruēja jumtu un otro
stāvu. 2011. gada vasarā – ārsienas un
pirmo stāvu. Māja ir pārvērtusies līdz
nepazīšanai, telpas kļuvušas gaišas un
liekas, pat plašākas. Mājai nu ir gan
ūdens apgāde, gan kanalizācija. Neparasta ir apkures sistēma, visu māju apsilda 2 kamīni. Siltais gaiss tiek izkliedēts pa visām ēkas telpām, arī nogādāts

uz otro stāvu.
Saieta telpu vajadzībām iekārtota un
apmēbelēta zāle, garderobe, sanitārais
mezgls, virtuve.
Izstāžu telpās atjaunoti un no jauna
izveidoti stendi un vitrīnas. Papildināta
sadzīves priekšmetu ekspozīcija otrajā
stāvā. Atsevišķā telpā izstādīti materiāli
no bijušās Liepkalnes pamatskolas muzeja.

Pērnā gada 16. decembrī vērām durvis apmeklētājiem. Šis pasākums, kam
vajadzētu būt priekpilnam, izvērtās nopietns un apcerīgs. Ar labiem vārdiem
atcerējāmies, ar klusuma brīdi godinājām nesen aizsaulē pavadīto muzeja dibinātāju, novadpētnieci un skolotāju
Mariju Šmiti.
Novada pašvaldība bija sagādājusi
interesantus suvenīrus – krūzītes ar „Līdumu” attēlu, ko saņēma tie, kuri pielikuši pūles, lai remontdarbu projekts īstenotos un lai telpas iekārtotu un
sakārtotu. Nelielu koncertu sniedza ansamblis „Pīlādzītis” un līnijdejotāju
grupa.
Milzīgs paldies tiem, kuri līdzēja papildināt muzeja eksponātu klāstu. Īpašs
prieks par senatnīgo zvanu, domājams,
ka iedibināsies tradīcija katru pasākumu ieskandināt ar to.
Muzeja darba laiks līdzšinējais –
pirmdienās, trešdienās un piektdienās
9.00 – 13.00; otrdienās un ceturtdienās
13.00 – 17.00. Informācija pa tālruni
28730830. Laipni gaidīti!

vizuālo noformējumu.
Savas idejas, zīmējumus, rasējumus
(digitālā vai papīra formātā) līdz 14.
februārim sūtiet uz e-pastu: jurjanumuzejs@inbox.lv vai arī pa pastu: Brāļu
Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV4840.
Esi idejas autors „Dziesmu kalna”
atjaunošanas vīzijai un ieraksti sevi
vēsturē!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu
memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja

Gūt var dodot, gūt var ņemot,
Dodot gūtais neatņemams...
Ziemassvētku dziesmas izskanējušas
un noliktas visdziļākajā plauktiņā līdz
nākamajiem Ziemassvētkiem. Ar zvanu
skaņām, salūta dārdiem un cerību sirdīs
sagaidīts jaunais –Pūķa– gads, bet sirdīs
siltumu un acīs prieka asaras vēl neizdzēš tas prieks, ko Ziemassvētku laikā
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
ļaudīm sagādāja daudz labu cilvēku.
Tā jau dzīvē ir – kādam ir lemts dot,
kādam ņemt. Mūsu māju ļaudis šoreiz
bija ņēmēju lomā un laikam neko vairāk mēs nevaram dot, kā pateikt vienkārši lielu, bet patiesi sirsnīgu paldies
šiem labajiem ļaudīm.
PALDIES UZŅĒMUMIEM:
– SIA „MADONAS PATĒRĒTĀJU
BIEDRĪBAI” „MADONAS MAIZNIEKS”;
– ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAI;

– SIA „CONATUS BIOenergy”;
– ĒRGĻU APTIEKAI;
– CĒSU ALUS;
– SIA „SELDING”;
PALDIES PRIVĀTPERSONĀM:
– ARTIM IELEJAM;
– PETER AMBROS;
– DINAI, ZELMAI UN LILIJAI
APINĒM;
– EDGARAM STRODAM;
– AIVARAM SNIEDZEM un tiem
daudzajiem labajiem ļaudīm, kas dāvāja iemītniekiem 2012. gada kalendārus.
Gribas visiem novēlēt, lai Jaunajā
gadā piepildītu savas cerības un sapņus
un pilnas glāzes lietu ar laimi, veselību,
prieku un sirds siltumu!
Paldies Ērgļu novada SAC
iemītnieku un darbinieku vārdā
saka vadītāja Elita Ūdre

Neaizmirsa iepriecināt
vecos ļaudis

Ziemassvētku un Jaungada svētku
laikā iemītniekiem tika organizēti pasākumi. Pirmie ciemos ieradās Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi
un pedagogi ar koncertu “Ziemassvētkus gaidot”, tad biedrības R. Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums vadītāja
Zinta Saulīte un Ērgļu vidusskolas 5.
klases skolēni ar audzinātāju Mārīti,
muzikantu Uldi, kas pavadīja brīnišķīgu
pēcpusdienu kopā ar pansionāta ļaudīm,
atceroties ticējumus, rotaļas un Ziemassvētku dziesmas.
Ziemassvētku dievkalpojumu vadīja
Ērgļu draudzes mācītājs Kaspars Eglītis, bet jauktais koris „Ērgļi” iepriecināja ar skanīgām dziesmām diriģenta Ralfa Šmīdberga vadībā.
Tuvojoties gada ballei, atsaucoties uz
labdarības akcijas veidotāju aicinājumu, tika saposta eglīte ar pašu iemītnie-

ku krāsotiem un veidotiem eņģeļiem.
Piparkūku cepšana, kas izvērtās par
jautru pasākumu Andrim , Dzintaram,
Jānim, abām Ainām, Allai un Rantai,
radīja gandarījumu, bet degustēt tika
aicināti visi balles viesi.
Balle kā jau visās mājās: apsveikums,
bagātīgi klāts galds, svētku rūķis ar
Jaungada vēlējumiem un ticējumiem,
dāvanas, dejas, rotaļas, modes skate. To
visu jautrāku darīja muzikants Uldis.
Jaunā gadā gribam būt labāki, sadzirdēt un runāt labus vārdus. Daudz laimes
un daudz prieka!
Patīkamu pārsteigumu bija sarūpējuši Stirnienes lielie un mazie dziedātāji
no baznīcas, skolas un tautas nama vadītājas Ievas Zepas vadībā, kas izpildīja
Ziemassvētku koncertu jaunajā Pūķa
gadā.
Ērgļu SAC sociālā darbiniece Ināra

Ilga Kronīte
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiks, dārgais lasītāj! Ir sācies jauns gads, līdz ar to gan
tev, gan arī man ir radušās jaunas cerības, apņemšanās un
plāni. Vadoties pēc ķīniešu tradīcijām, šis gads ir Melnā Pūķa
gads, tā stihija ir ūdens, tādēļ
dažreiz tas tiek dēvēts arī par
Tumšzilā Pūķa gadu. Izsenis
pret šo mītisko būtni cilvēki izturas ar bijību un uzsver tā atbalsta un aizsardzības nozīmīgumu, bet nedrīkst aizmirst par
piesardzību, jo Pūķa spēcīgākais ierocis ir tā svelmainā elpa,
kura var pārsteigt nesagatavotu.
Lasot prognozes par šo gadu,
var secināt, ka 2012. gads būs
dinamisks un bagāts ar dažādiem notikumiem. Šī gada
veiksmes atslēga – fleksibilitāte–spēja pielāgoties jebkādām
situācijām un rast radošu pieeju
arī šķietami ikdienišķiem uzdevumiem, un, protams, apņēmība nemitīgi attīstīties.
Gadu mijā aizdedzu piecas
sveces, balto – spēkam, violeto – veiksmei, oranžo – dzīvespriekam, dzelteno – lai izdotos
pabeigt iesākto, un sarkano –
veselībai. Patiesībā ne jau tas,
ka iededz konkrētas krāsas sveci, palīdz attīstīties un uzlabot
savu stāvokli, bet gan tas, ka
cilvēks, skatoties liesmiņā,
domā par to, ko vēlas mainīt un
sasniegt, jo prāts ir mūsu galvenais ierocis.
Klimata pārmaiņas ik gadu
kļūst arvien pamanāmākas, tās
ietekmē lielāko daļu pasaules
iedzīvotāju. Ir jāpierod pie izmaiņām dabā, jo paši ar savu
dzīves veidu esam tās izraisījuši, jo, neapzinoties sekas, esam
centušies padarīt savu ikdienu
pēc iespējas vienkāršāku un
komfortablāku. Ziema – galvenā asociācija saistībā ar to, vismaz man, ir sniegs. Šogad laika
apstākļi ziemas ekvinokcijas
laikā mūs pārsteidza ar straujām variācijām no silta, pat pavasarīga laika līdz spēcīgam
vējam un lietum. Naktī uz pirmo janvāri beidzot uzsniga
sniegs. Lai gan tas nebija paliekošs, bet vismaz atgādināja,
kāda sezona pašlaik valda dabā.
Tuvojas Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde, tāpēc jācer, ka
šogad laika apstākļi būs mūsu
pusē un tuvākajā laikā Vidzemes augstieni pārklās šim gadalaikam raksturīgā biezā sniega
sega.
Šajā avīzes numurā jūs varēsit uzzināt vairāk par Ziemassvētkiem veltītajiem pasākumiem Ērgļu vidusskolā, skolas
kalendāra veidošanu un par
daudzām citām skolas dzīves
aktivitātēm.
Jaunajā gadā vēlu jums gribasspēku, lai spējat sasniegt
savus šim gadam izvirzītos
mērķus un pat vēl vairāk!
Krista Kalniņa
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Mazliet par sevi, skolēniem un skolu
Jubilejas reizē intervija ar
Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju
Mārīti Breikšu.
Kurā skolā ieguvāt vidējo
izglītību? Kā skola gadu gaitā
mainījusies?
– Mani skolas gadi pagājuši
Ērgļu vidusskolā. Sāku mācīties
Burtnieku skolas ēkā, kas palikusi atmiņā ar savu īpašo romantiku: mājīgas klašu telpas,
krāsnis, neparastas kāpnes. Kad
pamatskolas laikā mācījāmies
tagadējā skolas ēkā, pusdienās
gājām uz veco skolu. Arī mājturības stundas tur notika.
Skolas laiks bija interesants,
bija radoši, darbīgi, atsaucīgi
skolotāji, kas mums, skolēniem,
sagādāja iespējas padziļināti apgūt kādu mācību priekšmetu,
atrast sevi, pārbaudīt savas spējas, piedaloties visdažādākajos
ārpusklases pulciņos.
Gadu gaitā skola savu būtību
ir saglabājusi, ir gaišas, patīkamas klašu telpas, ir skolotāji,
kuri var būt labi padomdevēji
ikvienam skolēnam, kas vien to
vēlas.
Kas noteica jūsu profesijas
izvēli?
– Skolas laikā patika lasīt grāmatas, gaidīju stundas, kad bija
jāraksta sacerējumi. Tomēr visvairāk mani ietekmēja cilvēki.
Latviešu valodas skolotājs bija
vectēva brālis Jūlijs Sīlis, ar
viņu pašu neesmu satikusies, bet
sastapu viņa skolnieces, kuru
stāstījums par skolotāju bija tik
spilgts, ka šķita, ka pati esmu ar
viņu runājusi. Kopā ar valodnieku Jāni Endzelīnu strādāja radiniece Marta Glāzere, sarunās ar
viņu uzzināju par valodu daudz
kā tāda, par ko skolas grāmatās
nerakstīja. Manas latviešu valodas skolotājas Martas Zosāres
personība un prasme mācīt bija
izšķirošā profesijas izvēlē.
Kur studējāt, kādas spilgtākās atmiņas par studiju gadiem?
– Pēc vidusskolas beigšanas
iestājos LVU Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras
nodaļā. Atceros, kā atvērto durvju dienās profesors Gunārs Bībers teica, ka studēt literatūru
nozīmē ar adatu izrakt aku. Jāpie-

(M.Svīķe)

Kopā ar “cinīšiem” 2001. gadā.
krīt viņam, jo jālasa bija daudz.
Spilgtākās atmiņas saistās ar
daudzajām tikšanās reizēm ar
rakstniekiem un dzejniekiem.
Bijām lasījuši viņu grāmatas,
bija interesanti uzzināt, kā radies
stāsts, romāns, luga vai dzejolis.
Arī vērtējām viņu literāros darbus, rakstnieki ieklausījās studentu viedokļos, bija interesanta
domu apmaiņa. Daudz apmeklējām teātru izrādes, gājām uz vienu un to pašu izrādi, bet ar atšķirīgu aktieru sastāvu, salīdzinājām
tēlojumu, tikāmies ar aktieriem,
režisoriem.
Vienmēr atmiņā paliks pedagoģiskās prakses: 3. kursā Rīgas
50. vidusskolā, 5. kursā Siguldas vidusskolā. Tās bija pirmās
stundas, pirmās sarunas ar skolēniem.
Kā nokļuvāt Ērgļu vidusskolā?
– Pirmā darbavieta bija Lubānas vidusskolā, kur, pie Ērgļu
pakalniem pieradušai, neparasti
likās Lubānas līdzenumi. Par
šeit pavadīto laiku vienmēr atgādinās pie skolas kopā ar audzināmo klasi iestādītā Sibīrijas
egle. Tad neilgs laiks Mārupes
vidusskolā, bet šogad rit 32. darba gads Ērgļu vidusskolā, kur
skolotāju kolektīvā ir daudz absolventu. Laikam jau tā daļai
cilvēku mēdz būt, ka ir brīdis,
kad gribas doties prom no dzimtās puses, bet pēc gadiem ir vēlēšanās atgriezties. Ar mani tā ir
noticis.
Kā kļuvāt par žurnālistu
pulciņa vadītāju?
– Sākums preses izdevumu
veidošanai meklējams 1989.
gadā, kad Braku muzeja vadītāja

Anna Kuzina vadīja skolā novadpētniecības pulciņu un sāka
izdot literāri novadpētniecisku
žurnālu „Cinītis”. Kad Anna
Kuzina vairs darbu skolā neturpināja, tad direktore Velga Skujiņa man piedāvāja uzņemties
žurnāla vadīšanu. Tas ir lieliski,
ka skolēniem ir iespēja domrakstos pateikto publicēt, ka uzrakstītais nepaliek tikai skolas
burtnīcās. Kopš 2003. gada, kad
kopā ar pagasta avīzi sāka iznākt
„Skolu Ziņas”, gan vecākiem,
gan visiem, kam tas interesē, ir
iespējams lasīt par visu, kas notiek skolā. Pamazām rodas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas žurnālistikā, un vairāki
mūsu skolas absolventi arī izvēlējušies apgūt šo profesiju.
Jūsu vēlējums skolēniem?
– Skolēni ir tik dažādi! Ir jaukas tādas nejaušas, negaidītas
tikšanās, kas bieži vien sākas ar
vārdiem – vai atceraties... Kāds
notikums, pat teikums skolotājam šķitis nenozīmīgs, bet skolēnam tas ir bijis svarīgs, neaizmirstams.
Ir skolēni, kuri kļūst par domubiedriem, kolēģiem. Tā ir
veiksme skolotājam, ja izdodas
radoši sadarboties ar kādreizējiem skolēniem.
Tiem skolēniem, kuri pašreiz
sēž skolas solos, novēlu izmantot visas tās iespējas, ko skola
piedāvā, un tas nav maz. Skolas
laiks ir tas, kad cilvēkam sevi
jāatrod, jāuzzina, kas patīk vai
nepatīk, jāpārbauda, ko vari vai
nevari paveikt.
Ar skolotāju Mārīti Breikšu
sarunājās Krista Kalniņa

„ES ARĪ VARU BŪT IZCILNIEKS!”
2. posma (1. novembris – 23. decembris) rezultāti

Ērgļu
novada informatīvais
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2012. gada
Ērgļu novada
izdevums
2012.janvāris
janvāris

Apsveikums
Dzīves dienas ir vēstules,
Ko Laika pastnieks
Ik rītu man atnes.
Un tajā brīdī zem saules
Tik laimīga varu būt es.
Un ik dienu rakstu es atbildes,
Un mani nebiedē gaidāmās ziemas...

Ērgļu vidusskolas skolēnu domes akcijas

Izteikto atzinību sadalījums
pa klašu grupām –
5. klasē – Undīne Saleniece –
mājturībā un tehnoloģijās, Dace
Kārkliņa – latviešu valodā;
7. klasē – Annija Guseva –
matemātikā, Beāte Rūnika – sociālajās zinībās;
8. klasē – Niks Jegorskis –
matemātikā un krievu valodā,
Renārs Pūce – krievu valodā,
Monta Šmite – literatūrā, Gundars Āboliņš – vēsturē, Līva
Āboliņa – Ābola – vizuālajā
mākslā;
9. klasē – Beate Zlaugotne –
matemātikā, ķīmijā, ģeogrāfijā
un literatūrā, Sabīne Kanķele –
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mājturībā un tehnoloģijās, Sintija Reinholde – mūzikā un krievu
valodā, Jurģis Ļaudaks – sportā;
10. klasē – Marta Suveizda –
fizikā;

11. klasē – Aiga Vorobjova –
matemātikā, Ieva Linde – vēsturē;
12. klasē – Gunda Lūse – latviešu valodā.
Skolēnu dome

Vislabākie novēlējumi skolotājai Mārītei Breikšai
dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Īsziņas
17. janvārī – atbalsta personāla sanāksme
20. janvārī – Ziemas karnevāls

25. janvārī – gidu tikšanās
na

26. janvārī – Olimpiskā die-

Mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji skolā decembrī
Latviešu valoda
8. klase
1. Sabīne Svilpe
2. Santa Pedele
3. Sofija Sintija Reine
9. klase
1. Marija Andra Rudzīte
2. Gerda Blaua
3. Laine Vīgube
Sk. I.Rone, I. Maltavniece

Krievu valoda
10.-12. klase
2. Dace Pētersone
3. Edgars Smeilis
Sk. R. Saleniece
Rezultātus apkopoja mācību
pārzine Maiga Picka

Atzinības par apzinīgu mācību
darbu un labiem un izciliem
mācību sasniegumiem 1. semestrī
1.a klasē – Elīzai Madsenai,
Aleksim Ričardam Einišam, Robertam Baueram, Sindijai Rudzītei
1.b klasē – Signei Solovjevai,
Alisei Oltei, Asnei Stankevičai,
Markusam Užānam, Dairim
Leimanim, Mikum Štilam
2. klasē – Andai Reinei
3. klasē – Ralfam Bolzānam,
Kristapam Gūtam, Ievai Radzvilavičai, Kristīnei Reinikai, Martai Štilai, Emīlijai Gustīnei
Zommerei
4. klasē – Ancei Ludboržai,
Jānim Serovam, Montai Masaļskai, Melānijai Šmitei, Endijai
Dalbiņai
5. klasē – Undīnei Saleniecei,
Emīlam Lapsam, Anetei Plendišķei, Madarai Salnītei, Lilitai
Saulītei, Viktorijai Vīgubei, Sin-

tijai Zābakai
6. klasē – Laumai Kodolai,
Sabīnei Solovjevai, Rimantam
Stankevičam
7. klasē – Kalvim Kaļvam,
Jēkabam Purviņam
8. klasē – Līvai ĀboliņaiĀbolai, Sofijai Sintijai Reinei,
Sabīnei Svilpei, Martai Vaskai,
Edijam Žukam
9. klasē – Gerdai Blauai,
Kristapam Danielam Kalvem,
Marijai Andrai Rudzītei, Beatei
Zlaugotnei, Krišjānim Kallingam, Lainei Vīgubei
10. klasē – Malvīnei Madžulei, Agnijai Vaskai
11. klasē – Leldei Cikurei, Rihardam Kristam Kalniņam
12. klasē – Kristai Kalniņai,
Dacei Pētersonei, Edgaram
Smeilim, Elīnai Svilpei

Atzinības par neatlaidību mācību
darbā un ievērojami uzlabotiem
mācību sasniegumiem
1.a klasē – Valtam Masaļskim, Annai Roth, Serīnai Dženiferai Daumanei
1.b klasē – Janai Gulbei, Anetei Bukovskai
4. klasē – Armandam Maslovskim
5. klasē – Elīzai Hermanei,
Kristapam Kartenbekam, Kristai
Madarai Liepiņai
6. klasē – Klintai Zeifertei,
Emīlam Purviņam, Monikai
Purviņai, Kristiānai Purviņai,
Kristiānai Kristai Kļaviņai, Elīnai Kančai, Nikolai Jegorskai

7. klase – Adīnai Blauai, Kintijai Bērziņai
8. klasē – Mairai Antenai
9. klasē – Sabīnei Kaņķelei,
Lailai Saulītei
10. klasē – Guntai Pūcei,
Martai Suveizdai, Edijam Krastiņam, Ievai Budzei, Jānim
Bērzkalnam
11. klasē – Aigai Vorobjovai
12. klasē – Kristīnei Ikertei,
Girtam Asmusam
Rezultātus apkopoja mācību
pārzine Maiga Picka



1. semestra veikums Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
Noslēdzies pirmais mācību gada semestris. Mums ir patiess prieks par 17
skolēniem, kuru vērtējumi nav zemāki
par 6 ballēm visos mācību priekšmetos.
Šie skolēni 1. semestrī ir centīgi mācījušies, ar lielu atbildību un nopietnību
izturējušies pret mācību pienākumu
veikšanu. Viņu darbs vainagojies ar panākumiem – klašu žurnālos un liecībās
ir tikai labi un teicami vērtējumi visos
priekšmetos.
Mēs lepojamies ar 1. klases skolēnu
Samantas Jansones, Samantas Ērgles, Sabīnes Cielavas, Diānas Kristiānas Grāvītes centību un labajiem
sasniegumiem mācībās. 2. klases skolēni Oksana Jefimova, Ilona Riekstiņa un Artūrs Zemzars arī priecājas par
labajiem vērtējumiem savā liecībā.
Labi sasniegumi mācībās ir 3. klases
zēniem: Laurim Saulītim un Kristeram Edgaram Grāvītim. 4. klases
skolēnu Alena Kārļa Kārkliņa, Nika
Valaiņa un Līgas Vestfāles liecībās ir
tikai labas un teicamas atzīmes. Prieks
par 5. klases skolnieces Kristenas

Martas Grāvītes centību, apzinīgo attieksmi un labajiem mācību rezultātiem
1.semestrī. 7. klases meitenes Aivija
Vestfāle un Laura Cielava aktīvi piedalās skolas sabiedriskajā dzīvē un iepriecina visus ar labiem un teicamiem
sasniegumiem mācībās. Jau daudzus
gadus mēs lepojamies ar 9. klases skolēnu Ievas Cielavas un Kārļa Beikerta
sasniegumiem. Arī šoreiz 1.semestra
rezultāti ir iepriecinoši.
Visi šie bērni centīgi, apzinīgi un nopietni pilda savu galveno skolēna pienākumu – mācīties. Par labajiem rezultātiem ir neviltots prieks gan pašiem,
gan skolotājiem, gan bērnu vecākiem
un aizbildņiem.
Novēlam 6. un 8. klases skolēniem
2. semestrī būt centīgākiem, lai vērtējumi uzlabotos!
Ir skolēni, kuri saņēmuši 10 balles
atsevišķos mācību priekšmetos 1. semestrī. Tas ir izcils vērtējums! Lūk,
mūsu izcilnieki:
Kārlis Beikerts – ģeogrāfijā un sociālajās zinībās,

Raivis Orlovs – sportā,
Laura Cielava, Renāte Sniķere,
Ieva Cielava – vizuālajā mākslā,
Madara Ļaksa, Kristena Marta
Grāvīte, Aivija Vestfāle – mūzikā,
Līga Vestfāle – mājturībā un tehnoloģijās.
Domājams, ka 2. semestrī pieaugs to
skolēnu skaits, kuri saņēmuši labus un
teicamus vērtējumus.
Diemžēl 11 skolēniem ir nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums 1.
semestrī. Pavisam nopietni jāpārdomā
sava attieksme pret mācībām, atbildība
pret pienākumiem, jāizvērtē savs darbs
un iespējas uzlabot rezultātu. Būs jāsaņemas, jāpārvar slinkums un vienaldzība. Lai kaut kas mainītos, ir jāmainās
pašiem!
Novēlu visiem pozitīvas pārmaiņas,
kas veicina augšupejošu izaugsmi un
attīstību!
Materiālu apkopoja skolotāja
Elita Leiboma

Vecāku padome informē
Atskatoties uz pagājušā gada nogali
– Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākumu 22. decembrī, mums ir liels
prieks par pārsteigumu, sajūsmu un neviltoto interesi bērnu sejās, kad pie
svētku eglītes ieradās Vecāku padomes
uzaicinātais Ziemassvētku vecītis savās
uzlabotajās, laikapstākļiem pielāgotajās
kamanās skaistu un atraktīvu ziemeļbriežu pavadībā! Šos Ziemassvētkus
bērni atcerēsies vēl ilgi – palaidnīgo
briedīšu noslēptās, īpašās pārsteiguma
dāvanu zeķītes nolaidās no gaisa! Lai
tās iegūtu, katras klases audzinātājam
(nevis skolēniem, kā tas parasti mēdz
būt) bija jāizpilda dažādi uzdevumi, kurus asprātīgi vērtēja pats Ziemassvētku
vecītis.
Ja kāds no jums neredzēja ne šo aizraujošo dāvanu dalīšanu, ne arī pašu
svētku uzvedumu par sunīša Pifa un
kaķa Herkulesa Ziemassvētkiem – nebēdājiet, jo Ērgļu vidusskolas videoarhīvā ir noglabāts šī pasākuma videoieraksts! Gribam teikt paldies visiem
uzveduma aktieriem, kas nenobijās no
videokameras objektīva un sniedza nelielas ekspresintervijas „Manas Filmu
Studijas” operatoriem ģenerālmēģinājuma laikā!
Decembrī turpinājām aktīvi līdzdarboties Skolēnu domes rīkotajā akcijā
„Superklase” un šoreiz palīdzējām izvērtēt klašu telpu Ziemassvētku noformējumu (ar izvērtējumu var iepazīties
Vecāku padomes interneta profilā failiem.lv/vecakupadome). Šajā reizē telpu izskats patīkami pārsteidza ar noformējuma ideju dažādību. Gluži tāpat kā

novembra mēnesī,
ikvienas
klases
veikumā bija pa
īpašam akcentam,
kas katru telpu padarīja savā veidā
atšķirīgu no pārējām. Mums ir liels
prieks par radošajiem Ērgļu vidusskolas bērniem un
jauniešiem!
Šis jaunais gads
pēc skolēnu brīvlaika sākumskolas
bērniem (1.-4.klase) iesākās ar patīkamām pārmaiņām Mazās skolas ģērbtuvē – sadarbībā ar SIA „Eden Interior” ir
izveidoti un uzstādīti vairāki apavu
plaukti – soli, kas ir īpaši mitrumizturīgi, piemēroti gan apavu glabāšanai, gan
sēdēšanai, ērti pārskatāmi, to dizains
atvieglo telpas uzkopšanu skolas „labajiem gariņiem” – saimnieciskajiem darbiniekiem un pārģērbšanos – pašiem
bērniem. Vecāku padome saka lielu paldies gan SIA „Eden Interior” īpašniekam Viktoram Ļebedevam par atsaucību, neskatoties uz lielo noslogotību,
gan visiem vecākiem par ziedojumiem
(kopā mums izdevās savākt 82,-Ls no
nepieciešamajiem 100,-Ls), gan arī Ērgļu vidusskolas vadībai un direktorei
Inesei Šaudiņai, kas labprāt piešķīra līdzekļus gan izejmateriālu iegādei pirms
darbu sākšanas, gan arī trūkstošo naudas summu – 18,00 Ls.
19. janvārī plkst.18.00 notiks kārtējā
Skolas padomes vecāku atbalsta grupas



balsta. Bija prieks saņemt brīnišķīgos
adījumus, rotiņas un citus darinājumus,
veikalā iegādātas lietas un pašgatavotas
veltes, kas pildīja „Brīnumu lādi” ik
dienu.
Liels bija arī mūsu Ērgļu novada uzņēmēju un iestāžu devums „Brīnumu
lādei”.
Pats svarīgākais, ka viss tika sarūpēts
ar lielu mīlestību un sirds siltumu. „Brī-

Ziemassvētki ir pārdomu, piedošanas
un labo darbu laiks. Mēs sakām cits citam labus vārdus, dāvinām sirds siltumu un gādājam dāvanas. Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas kolektīvs saka
lielu, sirsnīgu PALDIES saviem labajiem rūķiem, kuri jaukajā Ziemassvētku
laikā sarūpēja dāvanas mūsu skolas
bērniem.
Paldies SIA „Elbra”, SIA “Erante”,
SIA “Madonas poligrāfists”, Ansim Saliņam – zemnieku saimniecības „Iesal-

nieki” īpašniekam, Laurim Lazdam,
RIMI Latvija SIA darbiniekam, SIA
„Mežsētas” veikalam, SIA „Saimnieks”
veikalam un citiem mūsu labvēļiem!
Jūsu sarūpētās dāvanas un nauda mums
noderēs! Paldies skolas padomes locekļiem un Indrai Riekstiņai, skolas padomes priekšsēdētājai par sadarbību ar
sponsoriem!
Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas kolektīvs

Adventei veltītie pasākumi un
Ziemassvētku tirdziņš
Skolā adventes laiku sagaidīja ik
pirmdienas rītu, kopīgi aizdedzot sveces adventes vainagā. Tika arī rīkots
pasākums, kura laikā skolēni ziedoja,
lai atbalstītu bērnus trūkumcietējus Āfrikā. Tas tika organizēts, sadarbojoties
ar Sarkano Krustu. Katra klase bija izveidojusi savu priekšnesumu, kurš bija
saistīts ar Ziemassvētku laiku, tie bija
poētiski un muzikāli, vienlaikus parādot skolēniem piemītošo radošumu un
daudzpusību.
Neiztrūkstoša Ziemassvētku laika
tradīcija – tirdziņš. Šogad tas noritēja
vidusskolas zālē. Galvenie pārdevēji
bija pamatskolas skolēni, bet tiem piebiedrojās arī 12. klases skolēni, pārdodot savu mācību firmu saražoto produkciju.
Tika pārdoti bērnu un vecāku kopīgi
gatavotie – gardumi (piparkūkas, kēksi,

plātsmaizes, cepumi, kūciņas u.c.), rotaslietas (krelles, auskari, piespraudes
u.c.). Bet 8. klases puiši bija sagatavojuši tradicionālu gadatirgu atrakciju –
mešanu mērķī.
Kopumā tirdziņš bija apmeklēts, un
cerams, ka ikkatrs pārdevējs guva jaunu
pieredzi un pircējs atrada meklēto.
Krista Kalniņa 12.

Pifa piedzīvojumi kopā ar Ērgļu
vidusskolas skolēniem
sēde. Interesenti laipni aicināti Ērgļu
vidusskolas Multimediju centrā.
Kopīgi apspriedīsim:
1. Atkārtota slēpošanas inventāra tirdziņa nepieciešamība.
2. Slēpošana mācību stundās – sporta
skolotāju informācija.
3. Skolā plānotie janvāra un februāra
pasākumi, vecāku iesaistīšanās tajos.
4. Sākumskolas skolēnu drošība uz
ceļa, dodoties no/uz Lielo skolu.
5. Martā gaidāmā Vecāku nedēļa Ērgļu vidusskolā – vecāku idejas un
priekšlikumi.
Aicinām iesaistīties Ērgļu vidusskolas pasākumos un ikdienas dzīvē ne tikai skolēnu vecākus, bet arī vecvecākus, radus, draugus un skolas
absolventus! Vecāku padome jums palīdzēs!
Antra Diča-Milne,
Ērgļu vidusskolas Vecāku padomes
pārstāve

Viens zelta stars no zvaigžņu
spieta
Mums katram tieši sirdī mīt,
Jo tieši sirds ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums
			
mīt...

Man ir liels prieks, ka kāds stars no
zvaigžņu spieta iekrita jūsu sirsniņās un
atvēra tās mīlestībai. Kopā mums izdevās piepildīt „Brīnumu lādi” un dāvāt
laimīgākus, priecīgākus šos svētkus 32
bērniem 12 ģimenēs.
Gribu teikt lielu paldies katram, kas
piedalījās šajā akcijā!
Šī akcija bija vērsta uz to, lai mācītu
bērniem sirds siltumu un prasmi dalīties ar saviem līdzcilvēkiem, radīt otram prieku. Redzot bērnu mirdzošās
acis un vēlmi kādu iepriecināt brīdī,
kad katrs no viņiem iebirdināja „Brīnumu lādē” pa kādam brīnumam, es sapratu, ka tas ir pierādījums tam, ka mēs,
pieaugušie, esam labās rokās, ka mūsu
bērnos pukst lielas un plašas sirdis.
Tas, protams, nevarēja notikt bez vecāku, omīšu, opīšu gādīgā pleca un at-

Paldies labajiem rūķiem par
dāvanām!

numu lādē” sagūla visdažādākās lietas
un našķi. Tas ļoti priecē!
Par to es savā un 1.a klases skolēnu
un to 12 ģimeņu vārdā, kuras mums izdevās iepriecināt šajos svētkos, saku
jums visiem lielu paldies. Lai Jaunā
gadā darbi veicas un netrūkst sirds siltuma un mīlestības, jo prieka un mīlestības taču nekad nav par daudz!
Liena Bukovska, 1.a klases audzinātāja

Ar ko tev asociējas Ziemassvētki? Ar
aukstumu, salu, ledu, lausku vai Ziemeļvēju, varbūt tomēr ar sniedziņu vai
putenīti, aizsalušu lodziņu un izcirstu
āliņģīti, cūkas šņukuriņu vai piparkūku
sirsniņām? Šie jautājumi tika uzdoti
tiem, kas apmeklēja Ziemassvētkiem
veltīto pasākumu.
Neatkārtojama smaržu buķete - kanēlis, krustnagliņas, smaržīgie un melnie
pipari, kardamons, ingvers, muskatrieksts, iespējams, arī koriandrs, anīss,
fenhelis, sarīvēta citrona miziņa vai vēl
kāda „odziņa”. Šo liego un reizē uzbāzīgo aromātu var atpazīt ikviens, tas
piezogas negaidot un neatstāj ne uz
mirkli, liekot cilvēka prātam aizklīst
fantāzijas pasaulē. Tā ir piparkūku
smarža, kura sagaidīja bērnus, to vecākus, vecvecākus, radus un draugus Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākumā kultūras namā.
Šogad tas bija uzvedums „Pifa Ziemassvētki”, kurā tika iesaistīti gan
mazi, gan lieli, var teikt, ka ikviens
savu roku pielika, lai izveidotu izrādi
par visiem tik labi zināmā sunīša Pifa
un kaķa Herkulesa piedzīvojumiem.

Darbojošās personas – Pifs (Krišjānis
Kallings, 9. kl.), Herkuless (Kristaps
Kalve, 9. kl.), krustmāte Agate (Maiga
Picka), krusttētiņš Tontons (Aldis Olte),
Dudū (Oskars Nikolajevs, 8. kl.); Mārītes Kovaļevskas apmācītie dziedātāji
(3.-12. klases skolēni, 1. klase un Linda
Pētersone (12. kl.), Antras Grinbergas
vadītie deju kolektīvi (1.-12. kl. skolēni).
Galvenais šajā pasākumā nebija perfekts iestudējums vai atstrādātie priekšnesumi, bet gan tas, ar kādu degsmi un
atdevi bērni tajā piedalījās. Manuprāt,
izrādes pamatdoma bija bērniem un vecākiem atgādināt, cik liela loma mūsu
dzīvē piemīt spēcīgām ģimenes saitēm
un īstai draudzībai, kura galu galā pārvar gan emocionālos, gan arī fiziskos
šķēršļus.
Vakara gaitā bērnus apciemoja Ziemassvētku vecītis un pēc veiksmīga uzdevuma izpildes atalgoja katras klases
skolēnus ar kārumiem. Galu galā, cerams, ka ikkatra bērna un arī pieaugušā
sirdī iezagās Ziemassvētku noskaņa.
Krista Kalniņa 12.

“Skolas Ziņu” turpinājums nākmajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Mazie basketbolisti Rīgā
20. decembrī Ērgļu vidusskolas pirmo un otro klašu zēni piedalījās Swedbank LJBL un firmas DUMLE rīkotajā
kausa izcīņas posmā. Pirmo reizi skolas
vēsturē šāda līmeņa sacensībās piedalījāmies paši ar savu – Ērgļu vidusskolas
komandu. Madonas BJSS komandas
sastāvā šinī turnīrā piedalījās un ne tikai
piedalījās, bet bija vieni no galvenajiem
komandas vilcējspēkiem arī 3 mūsu
zēni no 4. klases. Mazajiem pretī stājās
divas Rīgas komandas, pie tam divus

Skolu literārā avīze 			

gadus vecāki. Šoreiz uz uzvarām vēl
necerējām, galvenais uzdevums bija izjust sacensību garšu un gūt pieredzi.
Vecākajā grupā kopā ar madoniešiem
mūsējiem veicās krietni labāk, tika uzvarēta Cēsu komanda un viena Rīgas
komanda.
Secinājums ir viens – jātrenējas, ātrāk jāskrien un jāaug garākiem! Tāpēc
regulāri jāapmeklē treniņi un nopietni
jāstrādā!
Madonas BJSS treneris I.Teteris
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Ērgļu vidusskolas kalendārs

Jau no 2006. gada tiek veidots skolas
kalendārs. Un nu ir iznācis jaunais Ērgļu vidusskolas kalendārs 2012. gadam.
Saistībā ar projektu “Ērgļu iestādes
un uzņēmumi vakar, šodien, rīt” katrā
kalendāra lapā – mēnesī ir viens Ērgļu
uzņēmums un klase. Kalendārā ir fotogrāfijas no dažādām aktivitātēm. Katra
klase apmeklēja kādu iestādi vai uzņēmumu. 1.a klase – SIA “Saules serviss”,
1.b klase – Ērgļu aptieka 1, 2. klase- I/K
“Ceļotājs”, 3. klase – “Kores” konditoreja, 4. klase – SIA “Palīgs”, 5. klase –
Ērgļu slimnīca, 6. klase – Ērgļu arodvidusskola, 7. klase – SIA “Eden Interior”,

8. klase – ZS “Mālkrogs”, 9. klase – SIA
“Elbra”, 10. klase – SIA “Eglītis un
biedri”, 11. klase – SIA “Ūdas”, 12. klase – ZS “Dāvelnītis”. Uzņēmuma darbinieki pastāstīja par darbības virzieniem,
kā arī paši skolēni uz mirkli iejutās darbinieku lomā.
Šī kalendāra tapšanā iesaistījās visi
Ērgļu vidusskolas skolēni un klašu audzinātāji, kā arī uzņēmumu darbinieki
un vadītāji, kā arī tipogrāfija SIA “Erante”.
Kalendāru vēl varēs iegādāties Ērgļu
vidusskolas kancelejā par 2,50 Ls.
Gerda Blaua 9. (skolēnu domes
saimniecības un finanšu ministre)

Madonas kauss basketbolā

Visu iespējams sasniegt saviem spēkiem
Intervija ar Ērgļu vidusskolas
2011. gada absolventi Guntu Jaunozoliņu.
Kurā mācību iestādē tu pašreiz iegūsti izglītību?
– Izglītību iegūstu Biznesa augstskolā “Turība”, Uzņēmējdarbības vadības
fakultātē.
Kāda būs tava specialitāte/ kvalifikācija pēc mācību beigšanas?
– Pēc mācību beigšanas iegūšu bakalauru, kā arī teoriju un praksi, lai veidotu savu uzņēmumu, vai arī, lai strādātu
bankā u.tml. iestādēs.
Kādi faktori noteica tavu tālākās
izglītības izvēli?
– Galvenais faktors, kas palīdzēja
man izvēlēties tieši šo mācību iestādi,
bija tas, ka šī skola piedāvā prakses vietas gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
Kā tu vērtē mācību procesu (tā uzbūvi, sarežģītību utt.) šajā iestādē?
– Mācību process ir gana interesants.

Ir priekšmeti, kas ir grūtāki par citiem,
bet visu var apgūt, apmeklējot lekcijas.
Pēc pirmā pusgada varu teikt, ka likās, ka
būs grūtāk. Mācību programmas ir profesionālās. Pirmajā kursā man vēl prakses
nebūs, bet prakse sāksies ar 2. kursu.
Ko tu iesaki tiem, kuri arī vēlas doties uz šo mācību iestādi (kādi mācību priekšmeti ir primārie, kāda veida
mācību procesam jāgatavojas, cik
patstāvīga ir vielas apguve, mājas
darbi utt.)

– Primārie mācību priekšmeti ir angļu valoda, psiholoģija, ekonomika.
Vielu var apgūt lekcijās, mājas darbu ir
maz, bet ja ir, tad tie ir darbietilpīgi.
Lekcijas notiek trīs reizes nedēļā, tā kā
ir pietiekami brīvā laika.
Kādi ir tavi secinājumi par mūsdienu studenta dzīvi?
– Studentu dzīve ir grūta. Dzīvojot
kopmītnēs, esmu to sapratusi. Manas
skolas kopmītnes ir labas, zinot, kādas
tās ir citur.
Kā tu vērtē savas izredzes iekļauties darba tirgū pēc absolvēšanas?
– Domāju, ka izredzes iekļauties darba tirgū būs pietiekami labas.
Vai vēlies vēl ko piebilst?
– Studējot viss ir atkarīgs no paša, ja
būsi aktīvs un iesaistīsies, tad arī visu ir
iespējams sasniegt paša spēkiem.
Ar Guntu Jaunozoliņu sarunājās
Krista Kalniņa

Ērgļu vidusskolas komanda tika uzaicināta piedalīties starptautiskajā basketbola turnīrā, kas pirmo reizi tika organizēts Madonas sporta hallē.
Sacensības notika 6.,7., un 8. decembrī.
Startējām gan ārpus konkurences, jo
lielākā komandas daļa bija gadu vecāka
par pārējiem. Tas nebūt nedeva mums
milzīgas priekšrocības, jo visas pārējās
komandas regulāri spēlē Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgā. Dažas
pirmajā, dažas otrajā divīzijā. Pie tam
laukumā devās arī valsts izlases kandidāti attiecīgajā vecuma grupā. Trijās
dienās aizvadījām piecas spēles, sīvā

cīņā uzvarot Madona/ Jēkabpils 1. komandu, pēdējās sekundēs ar viena punkta pārsvaru, J. Bērzkalnam realizējot
soda metienu, uzvarējām Iecavu, pārliecinoši apspēlējām Alūksni un Madona/Jēkabpils 2. komandu, bet vienīgo
zaudējumu piedzīvojām spēlē ar igauņu
komandu no Voru pilsētas. Laikam nostrādāja vārds „ārzemes”!
Komandas vērtīgākā spēlētāja balvu
saņēma N.Truksnis, kas katrā spēlē
guva vairāk nekā 20 punktus. Vēl komandā spēlēja N. Nīgalis, M. Eglītis, N.
Jegorskis, G. Zeltiņš, K. Kalve.
I.Teteris, treneris

„Ko, Latvija, Tev varu dot?”

Atzīmējot Latvijas Valsts 93. dzimšanas dienu, Latviešu valodas aģentūra
izsludināja literāro darbu konkursu 5.
-12. klases skolēniem „Ko, Latvija,
varu Tev dot?”. Tagad konkursa labākie literārie darbi ir apkopoti grāmatā,
kuras ievadā teikts:
„Cik daudz skaistāka būtu mūsu
zeme, skanīgāka latviešu valoda, vienotāka un stiprāka tauta, ja mēs katrs sev
uzdotu jautājumu: ko labu es varu izdarīt Latvijai.
Kā liecina krājumā apkopotie vēstījumi, arī ar saviem mazajiem ikdienas
darbiem, labajām domām un cerībām
uz sapņu piepildījumu mēs varam padarīt savu tēvzemi skaistāku un laimīgāku.
Lai mūsu domas un darbi atmirdz kā
zelts Latvijas zvaigznēs!”
Krājuma 95. lappusē varam izlasīt
fragmentu no 10. klases skolnieces
Martas Suveizdas esejas.
***
Es esmu Latvijas pilsone, kura dzīvo
brīvā valstī. Man ir dotas tiesības, bet
man ir jāpilda arī pienākumi, kuri sekmē valsts izaugsmi un kārtību mūsu
zemē.
Man ir mamma, tētis, brālis, vecmā-

miņa un citi radi, kuri arī ir Latvijas pilsoņi. Mēs katrs veidojam savu valsti,
sadalām pienākumus un dzīvojam tā,
lai nevienu neaizskartu un nepamatoti
neaizvainotu. Manuprāt, ikviena ģimene ir sava veida valsts, kurā ir noteikti
darbi, kas jāveic, lai tā veiksmīgi varētu
pastāvēt. Mana Latvija ir mana ģimene
un mani mīļie, kas vienmēr atbalsta,
kad tas ir nepieciešams. Savai ģimenei
es varu dot sirsnību un mīļumu.
Pat lielākās valstis sastāv no šādām
mazām kopienām, kuras vieno ģimeniskas saites. Gan mazās, gan lielās ģimenes ir vienotas un nav svarīgi, cik
bagātas vai nabadzīgas tās ir, galvenais,
ka Tev, Latvija, tās vēl ir. Tieši cilvēki
veido valsti, nevis valsts cilvēkus.
Skatoties zvaigznēs, es prātoju par
to, ka katra spīdošā debesu liesmiņa ir
kā dvēsele šeit uz zemes. Neliela zvaigžņu kopa veido zvaigznājus, bet visas
zvaigznes kopā ir galaktika. Katra
valsts ir kā galaktika, kas apvieno tās
zvaigznes, kas tajā atrodas. Šajā gadījumā mēs esam zvaigznes, kuras atrodas
savā galaktikā ar nosaukumu – Latvija.
Protams, runāt var visi, bet paveikt
kaut ko ir grūtāk. Savam pagastam es
varu dot savu darbu, kas tam palīdz būt

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2012. janvāris
Skolu
literārā
avīze 2012.
gada janvāris

Daži teikumi labam
garastāvoklim
sakoptākam. Piedaloties sakopšanas
talkās, man ir iespēja attīrīt ne tikai tuvāko apkārtni, bet arī savas domas.
Mums katram ir savi sapņi, kurus vēlamies piepildīt. Jo tuvāk esam šī sapņa
piepildījumam, jo laimīgāki jūtamies.
Taču, kad viens sapnis ir izsapņots, klusām gaidām nākamā sapņa piepildīšanos. Tieši tas, ka cilvēks neapstājas un
turpina virzīties uz priekšu, ir milzīgs
solis vispārējā attīstībā, jo apstājoties
pamazām sākam aizmirst, par ko cīnāmies.
Marta Suveizda 10.

 Luga liek domāt par skolēnu un
cilvēku attiecībām skolā.
 Dažām pasakām ir raksturīga nepretošanās ļaunumam.
 Ir tādi zvejnieki, kuri novelē noslīkst.
 Šo dzejoli ir ietekmējuši dzīves
apstākļi.
 Dzejolī dzejnieks ir pateicis to, ko
ar vārdiem pateikt nevar.
 Romāna saturs bija biezs.
 Katrā no stāstiem iekšā ir milzīga
doma.
 Dzejnieks ilgi čivinājis kā mazputniņš uz ozola zara, bet dzīves īstenību
aizsedzis ar romantikas plīvuriem.
 Šo pasaku lasot, es ļoti iegrimu
tajā.
 Autors ir rakstījis, liekot idejai
apakšā dabas fonu.

 Rakstnieks ir domājis pretējā virzienā nekā apkārtējā pasaule.
 Autors ir mācējis nejauku cilvēku
pataisīt par jauku.
 Līdz šodienai kultūra nav nekur
aizmukusi, bet turpina tepat attīstīties.
 Lasot lugu, ar vērtībām nevar nesaskrieties.
 Latviešu tauta liktos tukšāka bez
tautasdziesmām.
 Traģēdija mijas ar komēdijas gabaliņiem.
 Lasot pasakas, galvas smadzenes
netiek piesārņotas.
 Šis dzejolis lasītāju burtiski ierauj
sevī.
 Rakstnieks par sevi piespieda runāt pēc pirmā romāna.
 Fabulā zem katra no šiem dzīvniekiem ir parādīts kāda cilvēka raksturs.



Par Ērgļiem
2011. gada oktobrī tika atzīmēta brīnišķīga, smeldzīga, jautra un asprātīga
dzejnieka Aleksandra Čaka 110. dzimšanas diena. 8. klase literatūras stundās
iepazina viņa dzeju un nolēma arī paši
pavingrināties lirisku darbu sacerēšanā.
A. Čaka dzejas liriskais varonis bija Rīgas pašpuika, un ļoti daudzi savdabīgajā manierē rakstītie darbi veltīti pilsētai.
A. Čaks ir viesojies arī Ērgļos pie dzejnieka Jāņa Grota. Astotklasnieki rakstīja par saviem Ērgļiem, gan izmēģinot
brīvo pantu, gan tradicionālos pantmērus.
***
Mani skaistie Ērgļi –
Tik skaisti kā tīrs dimantiņš,
Tik skaisti kā zelta piekariņš,
Tik skaisti kā jūras dzintariņš.
Vai kaut kur vēl tāda vieta ir?
Mani krāsainie Ērgļi –
Tik krāsaini kā krāsas paletē,
Tik krāsaini kā koki rudenī,
Tik krāsaini kā lampiņas eglītē.
Šo krāsu nekad nav par daudz.
Mani lielie Ērgļi –
Tik lieli kā mēness Visumā,
Tik lieli kā jūra tālumā,
Tik lieli kā mākoņi debesīs.
Ar abām rokām pat apņemt tos
			
nevaru.
Mani spožie Ērgļi –
Tik spoži kā lampiņas virtenē,
Tik spoži saule debesīs,
Tik spoži kā rasa rītausmā.
Manas acis apžilbst ikreiz, kad
skatos tavā spožumā.
Ketija Patkovska

I.Začas zīm.
***
Ērgļi, Ērgļi
Tik ļoti, ļoti mazi
Tik ļoti, ļoti skaļi
Kā mazs bērns šajā
Lielajā pasaule
Un tu –
Esi kā zivs ūdenī skaļā
Kur apkārt mudž un kņud
Cilvēki
Un tu –
Esi kā zivs ūdenī
Kā daļa no mazā bērna
Renārs Pūce
***
Ērgļi – mūsu mazais ciemats.
Te viss ir tik pazīstams un redzēts,
bet nekas nav līdz galam izprasts.
Bērnības atmiņas sākas šeit,
kā spēlējām paslēpes un zagām
			
ābolus,
pa kāpņutelpām dauzījāmies un Jāņu
		
naktis negulējām,
ar draugiem pa kluso peldēties
			
braucām.
Šeit – nav tik bieza sniega,
ka durvis nevar pat atvērt.
Tik stipra sala,
ka sniegs kļuvis par otro zemi.
Vasaras tik karstas,
ka slinkums pat uz veikalu pēc saldējuma iet.
Ērgļi – vieta, kuru nekad, nepametīsi,
Mirkļi, kurus neaizmirsīsi!
Edijs Žuks
***
Ogre – sudraba straume,
Caur Ērgļiem kas vijas.
Tā mainās ik gadus.
No vecās – ne miņas.
Tā strauja kā kumeļš
Skrien pavasara palos,



Laines Vīgubes zīm.

Bet vasaras tveicē
Cauri redzams tās zaļums.
Raugoties dzelmē,
Šķiet – redzu es pļavu
Tik rāmu, mierīgu,
Lēnu un zaļu.
Tik spožie asari,
Ātri kā bultas
Jauc mieru un klusumu,
Mainās līdz gultne.
Kaspars Nikolajevs

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi

Līga Blaua

L.I.Priedes zīm.

L.Vīgubes zīm.
***
Ērgļi, manas mājas.
Šeit ļaužu ir daudz,
Draugi viens otram,
Tuvi un mīļi.
Daudz vietu, ko skatīt,
Daudz tūristu, ko vadīt.
Brāļu Jurjānu mājas,
Blaumanis tuvs.
Daudz ezeru, bet upe tikai viena.
Tā tuva un mīļa,
Tā Ogre ir,
Un mūžam tā būs.
Tikai Ērgļos man palikt,
Lai kur arī dotos, atcerēties tos.
Aizmirst dzimtās mājas nebūs man
			
lemts.
Lai kur arī dotos – es atgriezīšos.
Laura Auguste
***
Skaista, jauka vietiņa,
Maza, maza pilsētiņa.
Lielā, lielā valstiņā
Atrodas šī pilsētiņa.
Mazā, jaukā vietiņā
Dzīvo jauki cilvēciņi.
Visu darīt var un māk,
Neslinko tie it nemaz.
Atrodas jau arī kāds
Tāds, kas nedara neko.
To neviens jau neierauga,
Jo tas liekas mazsvarīgs.
Darba pilnie cilvēciņi
Dažkārt aizmirst pilsētiņu.
Viņa jauki, cik vien var,
Savā skaistumā tiem mirdz.
Līva Āboliņa-Ābola

S. Reinholdes zīm.
***
Ērgļi, mani skaistie Ērgļi,
Cik gan brīnišķa šī vieta –
Lieli kalni, apkārt meži,
Zilais ezers Pulgosnis.
Un, kur vējiem vaļa,
Meža ielokā tur – Braki!
Ēkas senas, pagalms liels –
Blaumaņa mājas!
Dzejnieks Grots,
Jurjānu brāļi
Tavu vārdu pasaulē nesuši.
Pateicoties viņiem,
Nevienam nerodas jautājums:
„Kur tādi Ērgļi atrodas?!”
Marta Vaska

***
Cik daudz ir pasaulē valstu!
Cik daudz ir pasaulē miestu!
Bet es – es dzīvoju šeit.
Šeit, kur ir mana ģimene,
Šeit, kur ir mani draugi,
Un šeit, kur ir manas mājas.
Šī vieta ir Ērgļi.
Es eju pa ielu un domāju,
Kas te tik labs?
Kas te tik skaists?
Bet vienīgi domās varu būt prom.
Šī vieta man vienmēr būs
Vieta, kur gāju dārziņā,
Vieta, kur spēlēju paslēpes,
Vieta, kur satiku jūs – manus draugus.
Un pazaudēt Ērgļus es negribu.
Un aizmirst draugus es nevaru.
Tad palieciet man sirdī!
Mani Ērgļi!
Tur, kur es izaugu,
Un šeit, kur es vēl augšu.
Ziniet, man vienalga, ko saka citi,
Šīs ir manas mājas,
Un tā tas vienmēr būs.
Sabīne Svilpe

K. Koklačova zīm.
***
Vieta, kam nosaukumā ērgļi lido.
Mani ceļi bieži ved
Taisni uz šo vietu. Mani
Kaut kas tālumā sauc.
Šī vieta mani uzrunā mani
Ar savu vārdu, notikumiem.
Daudz laika pavadu es te,
Pilnveidojot sevi vēl.
Šeit pietiek visa kā,
Kam paiet garām, pieķerties.
Ne viss ir paliekošs te mums,
Bet šis gan laikam ir izņēmums.
Cilvēki te dažādi,
Nāk un iet, nāk un iet.
Katrs atstāj savu domu,
Kas tad kļūst par atmiņu.
Dinija Marta Einiša
***
Ērgļos es piedzimu.
Te mana māja.
Te es mācos
Un dzīvoju zaļi.
Te visskaistākie ziedi,
Te debesis ir zilas,
Te vislabākie draugi,
Te man patīk būt.
Te visklusākais pavasaris,
Te vissmaržīgākās vasaras,
Te vislietainākie rudeņi,
Te visaukstākās ziemas.
Te es palikšu,
Mūžam dzīvošu,
Te es lološu
Ērgļus manus.
Monta Šmite

Ir iznākusi ceturtā Līgas Blauas grāmata. Iepriekšējās bija veltītas aktrisei
Vijai Artmanei, gleznotājai Džemmai
Skulmei un gleznotājai Maijai Tabakai.
Jaunākā grāmata „Tintē, bet balts” stāsta par Dailes teātra aktieri Jāni Paukštello. Grāmatā ir aktiera patiess stāsts
par sevi, par cilvēkiem, kas viņa tuvumā, par lomām teātrī.
Jānis Paukštello atzīst: „Jo ilgāk dzīvoju, jo vairāk sevi analizēju un redzu,
ka man nav premjera izpausmju, bet
mana profesija man palīdzējusi analizēt
savu dzīvi. Es nevienu brīdi neesmu alcis pēc slavas un vienmēr sapratis situāciju, kādā esmu. Nekad neesmu izmantojis savu vārdu, lai sevi kaut kādā
veidā apstiprinātu.”
„Viņš ir likteņa svētīts un sists. Stāvējis atzīšanas virsotnē un kritis bezdibenī. Mīlējis un cietis sāpes. Visu zaudējis un sācis no jauna. Viņš pazīst
sajūtu, kad liekas: nevienam neesi vajadzīgs, un zina, kā ir, kad viena pastiepta
roka palīdz atkal tikt uz kājām. Tintē,
bet balts. Tāds ir Jānis Paukštello. Šajos
atmiņu pieskārienos – mirkļi no bijušā,
no Jāņa dzīves, no bezmiega nakšu

smagajām domām un no rīta, kas nāk ar
jaunu dienu,” tā Līga Blaua par savu
jaunāko grāmatu.
Mārīte Breikša

Stāstiņi par mājām

Turpinām 4. klases skolēnu stāstiņus par savām mājām.
Mana māja atrodas Ērgļu nomalē –
Gaismas ielā 3. Māju uzcēla 1988. gada
vasarā, tad ome ar opi tur sāka dzīvot.
Man tur patīk, jo pie mājas ir neliels dīķis ar zivīm.
Es kopā ar opi dažreiz arī makšķerēju
zivis. Ap māju aug daudz dažādu koku.
Viens no tiem ir liels ozols, kurš rudenī
birdina savas zīles, un tad es kopā ar opi
tās lasu meža zvēriņiem. Te aug arī bērzi, pīlādzis ar sarkanajiem ogu ķekariem un kļava ar krāšņo apmetni rudenī.
Vēl ap manu māju aug un zied omes
stādītās puķes.
Ziemā manu māju apciemo stirniņas
un zaķīši.
Mana baltā ķieģeļu māja ir vienkārša,
bet man mīļa.
Melānija Šmite
***
„Rembēni” atrodas Mazozolos. Tā
stāv augsta kalna galā. Ir mūrēta no akmeņiem, tai ir sarkans jumts un balti
logi, un ļoti biezas sienas. Māja ir liela
- desmit istabas.
Mana istaba ir neliela. Tapetes ir baltas ar rozā riņķīšiem. Manā istabā ir arī
klavieres. Nav zināms, kad māja ir celta. To ap 1861. gadu mans vecvecvecvectēvs Gusts Nusbergs nopirka no
muižniekiem.
Mana ģimene te dzīvo kopš 1990.
gada, kad mans vectēvs to atguva īpašumā.
Mājas pagalms ir liels, aiz mājas ir
šūpoles un smilšu kaste. Ap māju aug
daudz lielas kļavas, kas rudeņos izkrāso
pagalmu košās krāsās. Vasarās dobēs
aug daudz krāšņas puķes, bet pavasarī
pagalmu izdaiļo ceriņi un jasmīns. Ziemā visi braucam no lielā Sērmūkšu kalna ar slēpēm un ragaviņām.
Lai mājas apkārtne būtu vēl skaistāka, vajadzētu uzcelt jaunu klēti un pabeigt pirtiņu.
Ance Ludborža

***
Mājas vecums ir apmēram 90-100
gadi. Manā mājā dzīvo divi suņi un
divi kaķi. Vasaras vakaros pa logu var
dzirdēt, kā parkā klaigā pūces un dīķī
pēkšķina meža pīles, bet ziemā var redzēt, kā staigā stirnas un dažreiz aizskrien kāda lapsa. Kādreiz parkā esmu
redzējusi arī vāveres. Mana māja atrodas Parka ielā.
Gunita Rasa
***
Mana māja atrodas Rīgas ielā 7. Tā ir
celta pirms 44 gadiem. Mēs dzīvojam
divos dzīvokļos.
Māja celta no ķieģeļiem, tie ir balti
un sarkani, bet jumts ir no šīfera. Mana
istaba ir oranža, logi ir uz ielas pusi. Tur
es redzu krūmus, skolu, mašīnas un
daudz ko citu.
Pagalms ir tīrs un liels. Kaut jums visiem būtu tīrs pagalms!
Endija Dalbiņa
***
3 km no Ērgļiem pie Pulgošņa ezera
ir mana māja.
Tā atrodas Vestienas un Pļaviņu ceļa
ielokā. Manas mājas nosaukums ir „Lejas Āķēni”. Tā ir ļoti veca māja, celta
1915. gadā.To cēla Ērgļu muižkungs
kopā ar mana vectēva vectēvu. Šo lielo
koka māju uzcēla viena gada laikā.
Pēc 1. pasaules kara vectēva vectēvs
māju atpirka no Zemes bankas. „Lejas
Āķenos” no 1915. gada dzīvo mani senči, tagad jau piektajā paaudzē. Mājai ir
2 stāvi, 6 istabas, 4 virtuves un 2 pagrabi. Man ar brāli ir sava istaba. Mans tētis tagad māju remontē. Ir uzlikts jauns
jumts. Pie mājas ir dīķis, tā malās ir
veci vītoli, kļavas un viens ozols. Mājas
priekšā ir ogu krūmi un ābeles. Nedaudz tālāk ir vēl viens dīķis ar saliņu.
Pie dīķa ir pirtiņa. Man ļoti patīk mana
māja. Es šeit esmu laimīgs.
Jānis Rūdolfs Kalniņš

Literārās pasakas par mežu
6. klases jaunrades darbi, kas tika iesniegti Zemkopības ministrijas organizētajam
konkursam „Mūsu mazais pārgājiens”, kurā skolēni ieguva atzinību.

Iedomīgais pūpēdis

Reiz dzīvoja skudru pulks, kurš bija
ierīkojis mežā mājas lielā pūznī. Skudriņām bija ceļš, pa kuru tās nesa materiālus ēkas celtniecībai.
Kādā dienā uz skudru celiņa bija uzradies iedomīgs pūpēdis. Skudriņas lūdza, lai pūpēdis iet nost no taciņas, bet
pūpēdis i nedomāja.
Negantnieks auga arvien lielāks, nu
skudriņām bija jāiet ar līkumu uz savām
mājām. Skudriņas pagura un piekusa,

bet pūpēdis tik auga un auga.
Gāja laiks, pūpēdis bija jau izaudzis
tik liels, ka likās, ka pārsprāgs no savas
iedomības. Pēkšņi kādu dienu sāka kļūt
vārgāks. Tomēr domāja par palikšanu
uz takas. Pūpēdis izkaisīja savas sporas – savus bērnus. Par laimi, skudriņas
pamanījās tās nonest no takas.
Nu ceļš atkal bija tīrs, un skudriņas
laimīgas staigāja pa savu taku.
Niks Grīnbergs
Redaktore: Marta Suveizda 10. a
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada 29. decembrī domes
sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
 Par Ērgļu novada teritorijas robežu grozīšanu
Domes deputāti ierosināja veikt grozījumus Ērgļu novada administratīvās teritorijas robežām ar Ogres novadu, ar Vecpiebalgas novadu, ar Pļaviņu novadu un uzsākt ierosināto grozījumu sabiedrisko
apspriešanu.
Noteica sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012. gada 16. janvāra līdz 2012. gada 10. februārim, uzdeva organizēt sabiedriskās
apspriešanas procesu vides pārvaldības un teritorijas plānošanas
speciālistei Emmai Cerai.

Par Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes ņemšanu
bilancē
Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.11.2011., kas sastādīts no kadastra reģistrā
ievadītajām zemes vienībām, par kurām ir pieņemti Ērgļu novada
domes lēmumi par zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai, dome
nolēma uzņemt Ērgļu novada pašvaldības bilancē šādas Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības:
N.p. Zemes vienības
Kadastra
Platība
Vērtība
k.
nosaukums
Nr.
ha
Ls
1. Ruģēni
70540010074
5.6
3712
2. Zviedrs
70540020015
52.8
5264
3. Vizuļi
70540060031
14.8
2568
4. Vizuļi
70540090020
2.1
237
Lauksaimniecī5.
70540080139
0.2644
1428
bas iela 8
6. Virdzītes
70540080177
5,6
1226
7. Cēsu iela 20
70540080271
0.9840
5077
8. Piebalgas iela 1
70540080285
0.0431
302
9. Piebalgas iela 15 70540080311
0.1323
595
10. Rīgas iela 34
70540080327
0.2715
1348
11. Skolas iela 3
70540080339
0.1677
1006
12. Strauta iela 14
70540080417
0.1312
787
13. Līkā iela 8
70540080569
0.2775
1904
14. Līkā iela 11
70540080570
2,37
3902
15. Lejas Laptēni
70540110081
17.9
3226
16. Jaunatla
70600030136
0.5008
1718
17. Atbalsts
70600030137
17.89
1754
18. Viesturi 2
70600050066
15.0
962
19. Ķēniņi
70600050073
6.6
251
20. Čemuriņi
70920010096
3.9
682
21. Pauguri
70920030010
5.5
1099
22. Strautiņi
70920030011
5.8
966
23. Kalna Vetiņi
70920030165
0.8
142
24. Kalna Vetiņi
70920030166
0.2
36
25. Ošiņi
70920040144
4.6
756
26. Dzirklēni
70920070111
0.6
114
27. Strautiņi
70920080029
1.5
514
28. Strautiņi
70920080030
12.2
1720
29. Putrēni
70920080100
2.0
557
30. Krīgaļi 2
70920080144
2.8
491
31. Zemes vienība
70920080096
1.3
217
32. Zemes vienība
70920080141
0.43
16
33. Zemes vienība
70920040154
1.0
78
34. Zemes vienība
70920060057
0.9
59
35. Zemes vienība
70920030063
1.3
457
36. Zemes vienība
70920030064
4.5
615
 Par nekustamā īpašuma zemes izslēgšanu no Ērgļu novada
pašvaldības bilances
Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto Ērgļu novada pašvaldībai piederīgo zemes vienību sarakstu pēc stāvokļa uz 01.11.2011., no kura ir izslēgtas privatizētās
vai pārdotās zemes vienības, dome nolēma noņemt no Ērgļu novada
pašvaldības bilances šādas zemes vienības:
N.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zemes vienības
nosaukums
Burtnieki
Upes iela 5
Jaunā iela 7
Priežu iela 5
Parka iela 25
Smilšu iela 6
J.Grota iela 3
J.Grota iela 5
J.Grota iela 7
Oškalna iela 2
Oškalna iela 16
Parka iela 27
Vestienas iela 1
Zaļā iela 29
Blaumaņa iela 6

Kadastra Nr.
70540080551
70540080494
70540080408
70540080360
70540080406
70540080373
70540080382
70540080383
70540080367
70540080365
70540080367
70540080432
70540080364
70540080363
70540080410

Platība
ha
0.23
0.14
0.12
0.31
0.04
0.43
0.16
0.17
0.18
0.37
0.30
0.18
0.44
0.22
0.13

Vērtība
Ls
1320
993
737
1841
256
3033
1138
1162
1265
2233
2089
1056
2650
1546
767

 Par maksas noteikšanu par Ērgļu vidusskolas sniegto pakalpojumu
Apstiprināja maksu par Ērgļu vidusskolas telpu izmantošanu:
par izmitināšanu skolas telpās vienai personai Ls 0,85 diennakts;
par izmitināšanu skolas telpās, izsniedzot matraci gulēšanai, vienai
personai Ls 1,50 diennakts.
 Par ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukciju
Izvērtējot akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona vēstuli „Par ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukciju”, kurā
informēja pašvaldību par to, ka 2012.gadā tiek plānota elektroapgādes līniju rekonstrukcija šādos objektos:
– 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-4521 Rīgas iela, Ērgļi, Ērgļu
novadā;
– 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-4221 Blaumaņa iela,
Ērgļi, Ērgļu novadā, dome nolēma, lai vienlaicīgi ar elektrolīnijas
rekonstrukciju nodrošinātu ielu apgaismojuma rekonstrukciju, plānojot Ērgļu novada pašvaldības budžeta izlietojumu 2012.gadam,
paredzēt finansējumu ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcijai iepriekš minētajos objektos.
 Par Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora iesniegumu
par pašvaldības finansējumu mācību stundām

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. janvāris

Izvērtējot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora A.Dombrovska iesniegumu par nepieciešamo pašvaldības finansējumu
2011./2012.mācību gada 2.semestrim Ls 2985 apmērā skolotāju atlīdzībai , lai nodrošinātu atsevišķu stundu mācīšanu apvienotajās
klasēs (7.klasē - latviešu valodu 3 stundas, literatūru 2 stundas, matemātiku 6 stundas, angļu valodu 3 stundas, krievu valodu 4 stundas,
vēsturi 2 stundas, bioloģiju 2 stundas, ģeogrāfiju 2 stundas, informātiku 1 stundu; 5.klasei informātiku 1 stundu), deputāti nolēma piešķirt prasītos pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus skolotāju atlīdzībai par atsevišķu stundu nodrošināšanu apvienotajās klasēs.
Sausnējas pamatskolas direktoram uzdeva sagatavot skolas darbības koncepciju 2012./2013.mācību gadam atbilstoši plānotajam skolēnu skaitam un prognozētajam valsts finansējumam.
 Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem
Sausnējas pagastā
Izvērtējot Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas Lienas Kārkliņas
iesniegtos maksas aprēķinus par ūdens apgādes un kanalizācijas lietošanu Sausnējas pagastā, noteica šādu maksu par ūdens apgādi un
kanalizācijas lietošanu Sausnējas pagastā: ūdens apgāde Ls 0,70 par
vienu m3, kanalizācijas pakalpojumi Ls 0,32 par vienu m3.
 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ērgļu novadā
Izvērtējot Ērgļu novada sadzīves atkritumu izvedējoperatora
SIA„Madonas namsaimnieks” vēstuli par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ērgļu novadā, kurā lūgts piemērot Ērgļu novadā atkritumu apsaimniekošanas tarifu 8,12Ls/m3, jo sakarā ar atkritumu izgāztuves „Lindes” slēgšanu sadzīves atkritumi tiek vesti
noglabāšanai uz atkritumu poligonu „Dziļā vāda” un paaugstinās sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs, papildus tiek rēķināts dabas
resursu nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, dome apstiprināja
Ērgļu novadā atkritumu apsaimniekošanas tarifu 8,12 Ls/m3.
 Par lietus ūdens kanalizāciju Ērgļu ciemā
Izvērtējot Ērgļu pagasta SIA ”ŪDAS” vēstuli „Par lietus ūdens
kanalizāciju”, kurā lūgts Ērgļu novada pašvaldībai piedalīties kanalizācijas sistēmā ienākošo lietus ūdeņu izdevumu segšanā, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, dome
nolēma pašvaldībai slēgt līgumu ar Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” par
virsūdeņu pārsūknēšanas un apstrādes izmaksu segšanu, piemērojot
spēkā esošo kanalizācijas tarifa likmi Ērgļu novada Ērgļu ciemā.
 Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cīrulīši”
pirkuma līguma apstiprināšanu
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības un SIA „Conatus BIOenergy” 2011. gada 27. decembrī noslēgto nekustamā īpašuma „Cīrulīši”,
kadastra Nr. 70920080254, pirkuma līgumu.
 Par ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par klientu uzturēšanos centrā
Apstiprināja līdzfinansējumu 2012.budžeta gadam:
1.Ls 274,50 mēnesī (Ls 8,85 dienā) par katru skolas vecuma nepilngadīgu klientu, kurš ievietots centrā, lai saņemtu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus;
2. Ls 270,00 mēnesī (Ls 8,70 dienā) par katru pirmsskolas vecuma
nepilngadīgu klientu, kurš ievietots centrā, lai saņemtu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus;
3. Ls 187,00 mēnesī (Ls 6,04 dienā) par katru pieaugušu un nepilngadīgu klientu, kurš ievietots centrā īslaicīgi (līdz 2 mēn.) sakarā
ar krīzes situāciju ģimenē.
Apstiprināja ēdināšanas izdevumus vienam klientam Ls 1,50 dienā.
 Par Ērgļu novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Kārdeces” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kārdeces”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.
70920050128
IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Ērgļu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kārdeces”, kas
atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā (turpmāk tekstā – objekts),
izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam
un Latvijas Republikas Civillikuma 2073. – 2090.pantam.
1.2. Izsoles vieta – Ērgļu novada pašvaldības dome, Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
1.3. Izsoles laiks – 2012.gada 22.februārī plkst.11.00.
1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Objekta izsoles sākumcena – Ls 2166 (Divi tūkstoši viens
simts sešdesmit seši lati). Maksāšanas līdzeklis – LVL (Latvijas
valsts lati) 100 % apmērā.
1.6. Izsoles solis – Ls 50 (Piecdesmit lati).
1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no objekta sākumcenas, kas sastāda Ls 216,60 (Divi simti sešpadsmit lati un 60 santīmi), jāieskaita
Ērgļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90002214379, kontā
LV89LHZB4801129250001 VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” filiālē, kods LHZBLV22, vai jāiemaksā kasē ar norādi „nodrošinājuma nauda objekta „Kārdeces” izsolei”.
1.8. Reģistrācijas nauda – Ls 20 (Divdesmit lati) jāieskaita Ērgļu
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90002214379, kontā
LV89LHZB4801129250001 VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” filiālē, kods LHZBLV22, vai jāiemaksā kasē ar norādi „reģistrācijas nauda objekta „Kārdeces” izsolei”.
1.9. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ērgļu Novada Ziņas” un mājaslapā internetā www.ergli.lv..
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Ērgļu novada pašvaldības
dome.
2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
2.1. Izsoles objekts atrodas „Kārdecēs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu
novadā un sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
7092 005 0128 2603 kvm platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70920050128001, palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu

70920050128002, palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 7092 005
0128003.
2.2. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju Lienu
Kārkliņu pa tālruni 29181684; 64829534.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska
persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
4. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
4.1. Lai piedalītos izsolē, līdz 2012.gada 22.februāra plkst.11.00
jāpiesakās uz objekta izsoli, reģistrējoties par izsoles dalībnieku un
jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.1. juridiskajām personām, arī personālsabiedrībām, jāiesniedz:
4.1.1.1. pieteikums par vēlēšanos iegādāties izsolāmo objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem,
4.1.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
pilnvarojumu,
4.1.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi,
4.1.1.4. uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par
divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas),
4.1.1.5. uzņēmuma reģistra iestādes izziņa par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par
sešām nedēļām no izsoles dienas),
4.1.1.6. dokuments, kas apliecina dalības maksas samaksu,
4.1.1.7. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma naudas samaksu.
4.1.2. fiziskai personai jāiesniedz:
4.1.2.1. pieteikums par vēlēšanos iegādāties izsolāmo objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem,
4.1.2.2. dokuments, kas apliecina dalības maksas samaksu,
4.1.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma maksas samaksu,
4.1.2.4. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
4.2. Ja izsoles dalības pretendents ievērojis visus nosacījumus, tad
tas tiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks sarakstā, kurā norāda šādas
ziņas:
4.2.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs,
4.2.2. juridiskai personai pilnu nosaukumu vai fiziskai personai –
vārdu, uzvārdu,
4.2.3. juridiskai personai reģistrācijas numuru vai fiziskai personai – personas kodu,
4.2.4. adresi un tālruņa numuru,
4.2.5. atzīmi par izsoles dalības maksas un nodrošinājuma naudas
samaksu.
5. IZSOLES NORISE
5.1.1. Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks. Izsoles objekts tiks pārdots vienīgajam pretendentam,
ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena, nosolot vismaz vienu soli.
5.1.2. Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki izsoles pretendenti, kuri
atzīti par izsoles dalībniekiem, izsoles objekta pircēja noteikšanai
piemēro atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar šiem
noteikumiem.
5.1.3. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, 10 darba dienu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums. Dalības maksa netiek atmaksāta.
5.1.4. Ja pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā dome var pazemināt
izsoles sākumcenu līdz 20 procentiem.
5.1.5. Solīšana sākas no izsoles objekta nosacītās cenas.
5.1.6. Pārsolīšanas summa jeb izsoles solis ir Ls 50,00 (piecdesmit
lati).
5.1.7. Par izsoles uzvarētāju tiek atzīsts izsoles dalībnieks, kurš
par izsolāmo objektu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles
noteikumus.
5.1.8. Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta
solīšanas gaita un katra izsoles dalībnieka nosolītā cena.
5.1.9. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc
nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
5.1.10. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši pārdodamo objektu, septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas, tiek
atmaksāta drošības nauda.
5.1.11. Ja objekta nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš
zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.1.12. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
5.1.12.1. noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks,
5.1.12.2. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumu vai
kurai nebija tiesību piedalīties izsolē,
5.1.12.3. konstatēti būtiski šo noteikumu pārkāpumi,
5.1.12.4. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai
arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
6. IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
6.1.1. Izsoles rezultātus apstiprina Ērgļu novada pašvaldības
dome, kurai var iesniegt sūdzības par izsoles komisijas darbībām.
6.1.2. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti tuvākajā Ērgļu novada domes sēdē pēc visu maksājumu par objekta pirkšanu nokārtošanu.
7. NORĒĶINI PAR NOSOLĪTO OBJEKTU, MAKSĀŠANAS
LĪDZEKĻI UN KĀRTĪBA.
7.1.1.1. Maksājumi par nosolīto objektu veicami 100% apmērā 10
(desmit) darba dienu laikā pēc izsoles.
7.1.1.2. Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis objektu un veicis visus maksājumus par objekta pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz objekta pirkuma līgumu.
7.1.1.3. Ja objektu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nav norēķinājies par Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Drošības nauda attiecīgajam
dalībniekam netiek atmaksāta.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A.Rozenberga



Saistošie noteikumi Nr.11
(2011. gada 24. novembrī, domes sēdes protokols Nr.16,1.§)

Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimeņu noteikumi”.
1.Vispārīgie noteikumi
pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu
1.1. Šie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašval- bērna uzturam izmaksā par pagājušo laiku pēc fakdības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pabalsta ap- tiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē.
mēru audžuģimenē ievietota bērna vajadzību no3. Pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādrošināšanai – uzturam, mīkstā inventāra iegādei.
dei piešķiršanas un izmaksas kārtība
1.2. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģi3.1. Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu pamene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes balstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstatusu un kurā ar Ērgļu novada bāriņtiesas (turp- stoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām,
māk tekstā – Bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots viens no audžuvecākiem iesniedz Sociālajā diebērns.
nestā:
1.3. Līgumu par audžuģimenes pakalpojuma
3.1.1.iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un
sniegšanu ar attiecīgo ģimeni slēdz Ērgļu novada mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu,
pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā –
3.1.2.Bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes
Sociālais dienests).
statusa piešķiršanu norakstu,
2. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķir3.1.3.Bāriņtiesas lēmumu par konkrētā bērna
šanas un izmaksas kārtība
ievietošanu audžuģimenē norakstu.
2.1. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram
3.2.Sociālais dienests pēc 3.1. punktā minēto dobērnam audžuģimenē tiek noteikts Ls 2,00 (divi kumentu saņemšanas, ja tas nepieciešams lēmuma
lati) dienā, un tas tiek aprēķināts proporcionāli pieņemšanai, apmeklē personu tās dzīves vietā un
dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.
sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, izvērtē pie2.2. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens prasītā pabalsta nepieciešamību bērna apģērba un
no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu mīkstā inventāra iegādei un lemj pa pabalsta piedokumentu, Sociālajā dienestā iesniedz:
šķiršanu.
2.2.1. iesniegumu par pabalsta bērna uzturam
3.3. Sociālais dienests katra bērna audžuģimepiešķiršanu,
nei piešķir:
2.2.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes
3.3.1. vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iestatusa piešķiršanu norakstu,
gādei Ls 100,00,
2.2.3.bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ie3.3.2. pabalstu apģērba iegādei Ls 50,00 katram
vietošanu audžuģimenē norakstu.
sešu mēnešu periodam,
2.3. Sociālais dienests izskata iesniegtos doku3.3.3. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apmentus un noslēdz līgumu par bērna ievietošanu ģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veiaudžuģimenē.
dā.
2.4. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir,
3.4. Par nepilnu mēnesi, ko bērns uzturējies ausākot no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē. džuģimenē, pabalsta apmērs tiek noteikts propor2.5. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 5. cionāli dienu skaitam.
datumam.
3.4. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē,
2.6. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgu- par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs,
mā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar apavi, mīkstais inventārs paliek viņa lietošanā.
Bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģime3.5. Audžuģimene sniedz atskaiti Sociālajam
nes.
dienestam par šī pabalsta izlietojumu.
2.7.Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna
4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kārtība
kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pār4.1. Sociālais dienests rakstiski informē personu
traukšanai. Informācija sniedzama nekavējoties, par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēbet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc minēto šanas kārtību.
apstākļu rašanās.
4.2. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ēr2.8.Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir po- gļu novada pašvaldības domē.
licijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošī4.3. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu
bas līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene infor- var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
mē Sociālo dienestu par bērna prombūtnes dienām. noteiktajā kārtībā.
Informācija sniedzama nekavējoties, bet ne vēlāk
Domes priekšsēdētājs G.Velcis
kā trīs darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašaSaistošie noteikumi “Par Ērgļu novada
nās. Sociālais dienests veic uzturnaudas pārrēķinu
pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām
stājas spēkā pēc to publicēšanas
ģimenē.
“Ērgļu Novada Ziņās”
2.9. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ

Ērgļu novada pašvaldības domes 24.11.2011.saistošo noteikumu Nr.11
„Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Pašvaldībā spēkā esošais 2006.gada 23.novembra lēmums par pabalsta apmēru
audžuģimenei ir šī brīža situācijai neatbilstošs. Saistošo noteikumu izdošanas
pamatā ir lēmumā noteiktais nepietiekamais pabalsta apmērs audžuģimenei,
lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus audžuģimenē ievietotajiem bērniem, kā
arī lai precizētu līguma slēgšanas un pabalsta saņemšanas kārtību.
Īss projekta
Saistošie noteikumi „Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību
satura izklāsts
audžuģimenēm”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 19.12.2006. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt pabalsta apjomu un
piešķiršanas kārtību audžuģimenei.
Informācija par plānoto Saistošie noteikumi neietekmē esošo pašvaldības budžetu, jo pabalsta
projekta ietekmi uz
audžuģimenei apmērs ir mazāks nekā viena bez vecāku gādības palikuša
pašvaldības
bērna uzturēšanās izmaksas ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
budžetu
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, nav jāpaplašina esošo institūciju kompetence.
Informācija par plānoto Mērķa grupas, ko ietekmē šie saistošie noteikumi, ir
projekta ietekmi uz
audžuģimenes un bērni, kas tajās tiek ievietoti.
uzņēmējdarbības vidi
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
pašvaldības teritorijā
Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.
Informācija par
Institūcijas, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanai, ir Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests un bāriņtiesa.
procedūrām
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
Kā tiks nodrošināta
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
normatīvā akta izpilde paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
Informācija par
Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas un pārrunas saistošo
konsultācijām ar
noteikumu projekta izstrādes procesā, ir audžuģimenes, sociālie darbinieki,
privātpersonām
bāriņtiesas darbinieki.
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ērgļu novada pašvaldības domes
finanšu un attīstības komitejas sēdē, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
sēdē.



Saistošie noteikumi Nr.12
(2011.gada 24.novembrī, domes sēdes protokols Nr.16,2.§)
Grozījumi 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.15

„Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā””

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības 2010.gada
16.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā” šādus
grozījumus:
1.Papildināt saistošo noteikumu 4.punktu ar
apakšpunktiem 4.5.; 4.6.; 4.7.šādā redakcijā:
„4.5.likumā noteiktajā kārtībā izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novada administratīvajā teritorijā;
4.6.slēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu;
4.7.informē Ērgļu novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 16.punkta apakšpunktu 16.8. šādā redakcijā :
„16.8. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus poligonā ”Dziļā Vāda”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
27.1 un apakšpunktiem 27.11.; 27.12.; 27.13.šādā
redakcijā:
„27.1 Savāktie sadzīves atkritumi novada pašvaldības teritorijā jānogādā uz reģionālo poligonu
„Dziļā Vāda” Mežāres pagastā izmantojot:
27.11. atkritumu tvertnes;
27.12. marķētus atkritumu maisus;
27.13. lielgabarīta konteinerus.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar XII.1. nodaļu, punktiem 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 un apakšpunktiem 33.2 1., 33.2 2., 33.2 3. šādā redakcijā:
„XII.1 Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
33.1 Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir samaksāt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
33.2Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido:
33.2 1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
33.2 2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;
33.2 3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
33.3 Maksāšanas kārtība tiek noteikta punktā
10.2.noteiktajā līgumā, kurš noslēgts starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju.
33.4 Atsevišķu atkritumu veidu savākšana – lielgabarīta, būvniecības atkritumu, koku nobiru,
lapu, zāles u.c. tiek veikta par atkritumu apsaimniekotāja noteiktu maksu, savstarpēji vienojoties
ar atkritumu radītāju.”
Pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis
Saistošie noteikumi ”Grozījumi 2010.gada 16.
septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”” stājas
spēkā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Ērgļu Novada Ziņas”.

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada 24. novembrī pieņemto saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus „Grozījumi 2010.gada
16.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”” nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pants.
Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 16.septembra saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā””
izdošanas mērķis ir izdarīt grozījumus 2010.gada 16.septembra
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu
novadā””, nosakot atkritumu apsaimniekotāja izvēles kārtību, atkritumu
uzglabāšanas vietu, maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
noteikšanas kārtību.
Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 16.septembra saistošajos
projekta ietekmi uz
noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā””
pašvaldības budžetu
piemērošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
Informācija par plānoto
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
projekta ietekmi uz
regulējums, ir Ērgļu novada administratīvajā teritorijā esošas fiziskās un
uzņēmējdarbības vidi
juridiskās personas, kuru darbība rada atkritumus. Rezultātā pašvaldības
pašvaldības teritorijā
teritorijā tiks sakārtota atkritumu apsaimniekošana un regulēta
uzņēmējdarbības vide atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Informācija par
Par saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās
administratīvajām
personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas
procedūrām
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
Informācija par
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
konsultācijām ar
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Finanšu un attīstības komitejas
privātpersonām
sēdē.
Domes priekšsēdētājs G.Velcis

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par Ērgļu
novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu
1. Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota, pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.
gada 29. decembra lēmumu, protokols Nr. 18, 1.§
“Par Ērgļu novada teritorijas robežu grozīšanu”.
2. Sabiedriskās apspriešanas norises laiks: 2012.
gada 16. janvāris līdz 2012. gada 10. februāris.
3. Apskates materiāli pieejami Ērgļu novada
pašvaldībā kancelejā – Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840 katru darbdienu
no plkst.8.00 līdz 17.00, (trešdienās līdz 18.00,
piektdienās līdz 16.00), pusdienas pārtraukums no
plkst.12.30 līdz 13.30., pašvaldības interneta mājas lapā: www.ergli.lv
4. Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no 8.00 līdz
18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz
13.30, tel. 26468124, 64871287, e-pasts emma.
cera@inbox.lv
5. Rakstiskie priekšlikumi un iebildumi iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā, var
sūtīt pa pastu uz adresi: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, LV 4840 vai pa e-pastu:
ergli@ergli.lv

Pašvaldības ierosinātie Ērgļu novada robežu
grozījumi:
1. Ar Ogres novadu – lai robeža ietu pa VAS
“Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo
zemi, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70540010079 un 70540010083 no
Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas uz Ogres
novada Mazozolu pagasta teritoriju.
2. Ar Vecpiebalgas novadu – lai Katrīnas kapi
atrastos Ērgļu novada teritorijā, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
42580070093, 42580070095 un 42580070015 un
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42580070094 (valsts autoceļš) no Vecpiebalgas
novada Kaives pagasta teritorijas uz Ērgļu novada
Ērgļu pagasta teritoriju.
3. Ar Pļaviņu novadu – pie apdzīvotas vietas
“Bites” tā, lai robeža ietu pa valsts autoceļa V923
nodalījuma joslas malu, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70920080185,
70920080253, 70920080249 un 70920080252 no
Ērgļu novada Sausnējas pagasta teritorijas uz Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritoriju.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. janvāris

Pie mums - bāriņtiesā
2011. gads bija bāriņtiesu darbības
piecpadsmitais gads. Jāatzīst, ka tas
nav darbs, ko vakarā var nolikt „plauktiņā” un nākamajā rītā sākt no jauna.
Tas prasa izturību, pacietību, stiprus
nervus un iejūtību, prasmi iedziļināties
problēmās, atrast to risinājumu, kurš ir
vislabākais bērnam. Jāatzīst, ka ne
vienmēr tas izdodas un ar to nākas samierināties.
Ir pamats domāt, ka bāriņtiesu darba
apjoms tikai palielināsies, jo Saeimā ir
iesniegti Tieslietu ministrijas sagatavoti likumprojekti „Grozījumi Civillikumā”, „Grozījumi Civilprocesa likumā” un „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”
saistībā ar jaunu tiesisko regulējumu
rīcībnespējas institūtā. Šīs izmaiņas ir
nepieciešamas, jo arvien vairāk cilvēku nespēj pilnvērtīgi risināt savas
problēmas un arī aprūpēt bērnus savas
nepietiekamās veselības dēļ.
Vēlos sniegt mazu ieskatu 2011.
gadā paveiktajā. Būtiskākie lēmumi,
kurus bāriņtiesa, aizstāvot nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās intereses ir pieņēmusi pagājušajā gadā: 2 lēmumi par
aprūpes tiesību atņemšanu divām mātēm; 1 lēmums par aprūpes tiesību neatjaunošanu bērna tēvam, 3 lēmumi
par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu trim mātēm, 1
lēmums par aizbildnības nodibināšanu
un aizbildņa iecelšanu, 1 lēmums par
bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē, 4 lēmumi par aizbildņu
atlaišanu no aizbildņu pienākumu pildīšanas, jo aizbilstamā persona kļuvusi
pilngadīga, 4 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna mantu, 2 lēmumi jautājumā par valsts sociālo pabalstu izmaksu
citai personai, 4 lēmumi par bērna nodošanu citas personas aprūpē vecāku
prombūtnes laikā ārzemēs, 1 lēmums
par aizgādņa iecelšanu mirušās personas mantojumam.
2011. gadā spēkā stājās divi rajona
tiesu spriedumi, ar kuriem tika atņemtas aizgādības tiesības vienai mātei uz
vienu bērnu, vienai mātei uz trim bērniem (ziņu par bērnu tēviem dzimša-

nas reģistros nebija). Arī šī gada janvāris sācies ar diviem tiesas procesiem
par aizgādības tiesību atņemšanu divām mātēm uz viņu nepilngadīgajiem
bērniem.
Pagājušajā gadā pieauga lietu skaits
par bērnu nodošanu citas personas aprūpē vecāku prombūtnes laikā darbā
ārzemēs. Par šīm situācijām gribu atgādināt īpaši – ja dodaties darbā uz
ārzemēm, plānojot tur uzturēties ilgāk
par 3 mēnešiem, tad bāriņtiesas atzinums par to, ka šāda bērna nodošana
citas personas interesēs atbilst bērna
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt, ir jāsaņem pirms vecāki bērnu nodod citas personas aprūpē.
Šo prasību nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pants: „(1) Vecāki var nodot bērnu citas personas
aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par
trim mēnešiem, ja pirms nodošanas
vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi
aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams,
pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt. (2)
Par citas personas aprūpē nodoto bērnu vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās
personas aprūpē nodotā bērna dzīves
apstākļu pārbaudi.
(3) Ja pēc bērna nodošanas citas personas aprūpē tiek konstatēts, ka šī persona bērnu pienācīgi neaprūpē, bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības sociālo
dienestu nodrošina bērna atgriešanos
vecāku aprūpē. Ja bērna atgriešanās
pie vecākiem nav iespējama, vecāku
dzīvesvietas bāriņtiesa sadarbībā ar
pašvaldības sociālo dienestu lemj par
bērna ārpusģimenes aprūpi”.
Pirms jūs, vecāki, dodaties prom uz
ārzemēm un bērnu nododat citas personas aprūpē, atcerieties par nepieciešamību bāriņtiesā vai pie zvērināta notāra
sastādīt pilnvaru, ar kuru tiek noteikts,
kādā apjomā jūs pilnvarojat sava bērna
intereses pārstāvēt citu personu.

Bez nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvības
pagājušajā gadā bāriņtiesā tika veikti
295 notariālie apliecinājumi. Lielāko
to skaitu sastāda sagatavotās un apliecinātās pilnvaras, sagatavotie un apliecinātie līgumi, parakstu apliecinājumi.
Man ir gandarījums, ka novada iedzīvotājiem ir iespēja šo pakalpojumu saņemt savas dzīvesvietas bāriņtiesā,
nemērojot tālu ceļu pie zvērināta notāra.
Vecākiem, kuriem uzturlīdzekļus
maksā uzturlīdzekļu garantijas fonds,
būtiski zināt šādu informāciju: ir paredzēts grozīt no Uzturlīdzekļu garantiju
fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu izmaksas kārtību – no 2012. gada 01.
aprīļa, kad Ministru kabineta noteikumu projekta regulējums stāsies spēkā,
uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti par iepriekšējo
mēnesi, nevis kā pašreiz – par kārtējo
mēnesi. Tas nozīmē, ka par aprīli aprēķinātie uzturlīdzekļi tiks izmaksāti nevis aprīlī, bet gan maijā, un arī turpmāk
uzturlīdzekļi tiks izmaksāti par iepriekšējo mēnesi. Ar šādu uzturlīdzekļu izmaksas kārtību ir paredzēts
mazināt to gadījumu skaitu, kad uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju
fonda tiek izmaksāti nepamatoti sakarā
ar to, ka pēc to izmaksas laikposmā,
par kuru tie izmaksāti, iestājas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai kļūst zināmi apstākļi, kas ir par
pamatu uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanai.
Personām, kuras saņems uzturlīdzekļus līdz 2012. gada 1. aprīlim un
kuras būs tiesīgas saņemt tos arī par
aprīli, ir jārēķinās ar vienreizēju uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukumu.
Ir sācies jauns gads. Kā vienmēr –
jaunas cerības, jaunas apņemšanās. Es
novēlu mums visiem kopā un katram
pašam prast jebkurā situācijā saglabāt
optimismu, darboties gribu, kā arī žēlsirdību un līdzcietību. Man brīžiem
šķiet, ka tās reizēm ir par maz…
V. Bagatska,
bāriņtiesas priekšsēdētāja

NVA informācija
Nodarbinātības valsts aģentūras
Madonas filiāles darba laiks Ērgļos,
Blaumaņa ielā 2, tagad ir:
Otrdienās 8:00- 13:00
Trešdienās 8:00- 13:00
Ceturtdienās 8:00- 14:00
1. Nodarbinātības valsts aģentūra
piedāvā apmācības iespējas bezdarbniekiem:
• Konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumi (KPP)
• Neformālās izglītības ieguve ar
kuponu metodi
• Profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības
programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi
• Praktiskā apmācība (pie darba devēja)
• Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
2. Nodarbinātības pakalpojumi
• Pasākums noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība invalīdiem u.c. mērķa grupu bezdarbniekiem)
• Darba vieta jaunietim
• Jauniešu darba prakse
• NVA inspektoru asistentu apmācība un prakse
• Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam
3. Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām
Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt
un pilnveidot darbam nepieciešamās
zināšanas un prasmes, apgūstot ar
darba dzīvi saistītas:
Mūžizglītības pasākumos var ie-

saistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas
personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
• ir vecumā no 25 gadiem;
• ir nodarbināta vai pašnodarbināta
persona (uzrāda statusu apliecinošu
dokumentu), iesniedzot personas apliecinājumu;
• nav iepriekš ieguvusi izglītību
NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās
izglītības programmās vai ir ieguvusi
šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
• pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā “Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām
personām”.
Nodarbinātības valsts aģentūra sedz
mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus, ja persona atbilst
vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
• ir noteikta invaliditāte (iesniedz
invaliditātes apliecības un VDEĀK
izziņas kopiju, uzrādot orģinālu);
• ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas
personas statusu, uzrādot oriģinālu);
• līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci
gadi (izņemot gadījumu, ja persona
vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
• ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas
apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. janvāris

Plašāka informācija par projektu,
personas apliecinājums un piedāvātās
izglītības programmas pieejamas NVA
mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā
„Nodarbinātajiem”/ „Mūžizglītības
pasākumi nodarbinātām personām”.
4. Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem
1. Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
2. Pasākums noteiktām personu
grupām (subsidētā nodarbinātība)
3. Darba vieta jaunietim
4. Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam
5. Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē algotos pagaidu sabiedriskos darbus bezdarbniekiem, kuri
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir
reģistrēti NVA vairāk nekā 6 mēnešus.
Tas ir valsts līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku
nodarbināšanai sabiedrības labā, dodot viņiem iespēju uzturēt vai iegūt
darba iemaņas. Pieteikties dalībai pasākumā var jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.
Ar sīkāku informāciju par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties NVA mājas lapā http://www.nva.
gov.lv/, tuvākajā NVA filiālē vai pa telefoniem: 648 14124, 648 60836,
mob. 25406909, mob. 29520698.
Sanita Zalpētere,
NVA Madonas filiāles
Ērgļu sektora nodarbinātības
aģente

Dzimtsarakstu nodaļā
Ir sācies jauns gads – pūķa gads. Būs
labs vai slikts šis gads? Izklausās jau
diezgan draudīgi. Pūķis tomēr nav tas
mīlīgākais dzīvnieks. Katram gads būs
savādāks. Un kāds ir bijis – būs redzams
tikai gada beigās. Arī dzimtsarakstu nodaļa jau tradicionāli gada sākumā atskatās uz aizgājušo un mēģina mest
skatu nākotnē.
Aizvadītajā gadā dzimuši 29 bērni
(13 meitenes un 16 zēni) Laulībā dzimuši – 14, atzīta paternitāte (vecāki nav
laulībā) – 14 un reģistrēts bez ziņām par
tēvu – 1.
Mātei: 1. bērns – 12 gadījumos
2. bērns – 13
3. bērns – 3
4. bērns – 1
Ja par vārdu izvēli, tad – divas reizes
atkārtojas Elizabete, Dārta, Marta un
Ričards. Arī dubultais vārds aizgājušajā
gadā ir izvēlēts tikai vienu reizi (Kristers Tomass).
Ir noslēgtas 9 laulības:
– abiem pirmās laulības – 7 gadījumos
– vidējais vecums līgavām – 28 gadi
– vidējais vecums līgavaiņiem – 32 gadi
Reģistrēti 54 miršanas gadījumi – 36
sievietes un 18 vīrieši. Vidējais mūža
ilgums – 70 gadi (sievietēm – 77, vīriešiem – 63). Pensijas vecumu (62 gadi)
nesagaidīja 5 sievietes un 7 vīrieši, bet
90 gadi un vairāk bija 7 sievietēm un 1
vīrietim.
Uz vecāku iesnieguma pamata 1 bēr-

nam ir mainīts uzvārds, ir izdotas 7 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecības, izrakstītas izziņas, sniegtas
konsultācijas.
Vēlreiz gribu atgādināt, ka bērna
dzimšanas vai kāda tuvinieka miršanas
gadījumā uz Madonu VSAA kārtot pabalsta jautājumus nav jābrauc. Nākot uz
dzimtsarakstu nodaļu, jāpaņem līdzi
bankas konta numurs un jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Lai saņemtu pārdzīvojušā laulātā pabalstu (divu pensiju
apmērā), ir nepieciešama arī laulības
apliecība.
Šinī gadā dzimtsarakstu nodaļu darbā
ir paredzamas izmaiņas. Līdz šim tikai
laulības varēja reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no
dzīvesvietas, bet dzimšana un miršana
bija jāreģistrē pēc deklarētās dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas. Pašreiz
norit darbs pie vienotas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas informācijas sistēmas
(CARIS) ieviešanas un likumdošanas
sakārtošanas. CARIS izveides galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju reģistrēt visus Civilstāvokļu aktus (dzimšana, laulība, miršana), kā arī saņemt
citus pakalpojumus jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Tas viss, protams, tiek
darīts tālab, lai ērtāk, ātrāk varētu atrisināt visus interesējošos jautājumus.
Vēlu visiem baltu, skaistu ziemu un
veiksmīgu visu gadu!
Lilita Knēziņa,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Novērtē savu profesionālo
kompetenci Ērgļu
arodvidusskolā

2011. gada 1. decembrī Ērgļu arodvidusskola ieguva Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas statusu,
kas nozīmē to, ka ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas un prasmes
apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas – pašmācības ceļā apgūstot profesiju, ir iespēja iegūt profesionālo
kvalifikāciju, iegūstot profesionālās kvalifikācijas apliecību, nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādējādi
paaugstinot savu konkurētspēju darba
tirgū.
Pretendenta profesionālā kompetence tiek novērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Eksāmenu iespējams
kārtot individuāli vai pievienojoties
grupai. Profesionālās kompetences novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc
katram individuāli ir jāizvērtē savas
prasmes un zināšanas, pirms tiek pieņemts lēmums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā. Ikvienam
interesentam pirms dokumentu iesniegšanas ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālā
kvalifikācijas eksāmena norisi. Bezmaksas konsultācijām iespējams pie-

teikties Ērgļu arodvidusskolas mājas
lapā www.ergliarods.lv.
Ja interesents pēc bezmaksas konsultācijām konstatē, ka viņam trūkst kādas
zināšanas kvalifikācijas eksāmena kārtošanā, Ērgļu arodvidusskola piedāvā
apgūt tikai tieši interesentam trūkstošās
zināšanās, lai veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā.
Ērgļu arodvidusskola piedāvā novērtēt profesionālo kompetenci šādās profesionālajās kvalifikācijās:
1. Namdaris (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
2. Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
3. Guļbūves ēku celtnieks (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
4. Viesmīlis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
5. Arborists –kokkopis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
6. Pavārs (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Tīna Blūma, Ērgļu arodvidusskolas
direktora vietniece mācību un
audzināšanas darbā

Jauno mednieku un medību
vadītāju apmācības
SIA ,,LLKC” Meža konsultāciju pakalpojuma centra Madonas Cēsu nodaļa organizē jauno mednieku apmācības,
kas plānotas 2012. gada 28. janvārī
plkst. 9.00 apmācību centrā ,,Pakalnieši,” Vestienas pagasta Madonas
novadā (3 km no Gaiziņkalna pie Kaķīšu ezera).
Apmācības notiks sestdienās un svētdienās. Piecās dienās (28.un 29.janvārī,
4.,5.un 11.februārī) lektoru pavadībā
tiks apgūta teorija, bet 12.februāris tiks
veltīts praktiskajām apmācībām šautuvē ,,Palejas,” Praulienas pagasta Madonas novadā (6 km no Madonas).
Dalības maksa jaunajiem medniekiem: Ls 120 (teorija – Ls 105,00;
šautuve – Ls 15,00)
Dalības maksa medību vadītājiem:
Ls 80

Apmācību
dalībnieki saņems izdales
materiālus ar
prezentācijām, brošūru
,,Ūdensputnu noteicējs”, pēc vēlmēm–
arī elektroniskā versija, ja līdzi būs
elektroniskās informācijas nesējs.
Šautuvē tiek nodrošināts ierocis un
20 patronas šaušanai pa stāvošu un kustošu mērķi (mežacūku).
Personas, kuras apguvušas apmācību kursu programmu, iegūst sertifikātu, kas ļauj kārtot eksāmenu
mednieka apliecības iegūšanai.
Pieteikties uz apmācībām pa mob.
telefoniem 28381176 (Mairita Bondare) vai 29134657 (Jānis Baumanis).



Dzejniekam Jānim
Sirmbārdim – 75

(dz.1937.13.I Jumurdas pag. Kalna Jērcēnos) – dzejnieks.
13. janvārī – mūsu novadniekam,
dzejniekam
Jānim Sirmbārdim
dzimšanas diena.
Dzimis zemnieku ģimenē. Beidzis Jumurdas septiņgadīgo skolu
1952.g., Jelgavas ped. sk. 1956.g.,
LVU Vēstures un filol.fak. Latviešu
valodas un literatūras nodaļu 1961.
g.. Strādājis par Latvijas RS saimniecības pārzini 1961-62, laikraksta
„Literatūra un Māksla” līdzstrādnieku 1962-1967. Kopš 1967.g. izdevniecībā „Liesma” daiļliteratūras
redakcijas redaktors. Rakstnieku
Savienības biedrs no 1963. gada.
Pirmā publikācija – „Kazahijas
dzejoļi” laikrakstā „Padomju Students” 1957.27.XI.
Izdoti dzejoļu krājumi:
 „Asnu zobeni” 1962
 „Dienu bites” 1966
 „Saulstaru atslēgas” 1968
 „Kaleidoskops” 1972
 „Nātru smarža” 1975
 „Kartupeļu rakšana Ērgļos”
1977
 „Brūkleņzieds” 1980
 „Sešas pagales manā
pavardā” 1981
 „Dzejas mājas kapitālremonts”
1984
 „Ak, mūžs” 1986
 „Velna ducis”1987
 „Valoda”1987
(kopā ar Baraduļinu R.)
 „Atskaidrošanās”1991
 „Pārplīsušais laiks” 2001
 „Neaizmirstuļu pļāvējs” 2002

Dzejniekam jubilejā vēlam stipru
veselību un možu garu!
Paliec vienmēr Tu pats ar dvēseli
savu un seju.
Vienalga – vai kopsi dārzu, vai
rakstīsi dzeju.
Paliec vienmēr Tu pats – godīgs,
visā ko dari.
Un būs tad esībai Tavai kā ābelei –
auglīgi zari.
Paliec vienmēr Tu pats, neviltots
un īsts.
Patiesie – likteni pieveic, patiesos –
nelaime bīstas.
Paliec vienmēr Tu pats ar sapni
dvēseles dzīlēs,
Aicinās vienmēr kurš Tevi, ļaudis
un pasauli mīlēt!
Jumurdas bibliotekāre

Ziemassvētku atklāšana Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolā, jeb vai visam ir jābūt pareizi
Šogad, cienījamie lasītāji, gatavojāmies sagaidīt Ziemassvētkus
kārtīgi, kā pienākas, jo visi zina, kā
tas jādara. Ar rotātu eglīti, garšīgām
piparkūkām, Ziemassvētku priekšnesumiem, kuri apliecinātu, cik godīgi mēs esam uzvedušies un labi
mācījušies, ar skaistiem tērpiem un
labiem darbiem.
Arī Mākslas un mūzikas skolas
Ziemassvētku ieskaņas koncertā tas
viss bija iecerēts. Lai svētkiem sagatavotos pavisam labi, tad šogad
Ziemassvētku eglīte (lomā – Marija
Rudzīte) mums mācīja un atgādināja daudziem it kā labi zināmo un
folklorizējušos dziesmiņu “Reiz
mežā dzima eglīte’’, pie tam – ar visiem pantiņiem. Lai gan svētkos
gaidījām pareizo Vilku (skolotājs
Andris Džiguns), kuru mednieks
vēl nebūtu nošāvis, pareizo zaķi
(Viktorija Vīgube), kuru vilks nebūtu apēdis, un pareizo Ziemassvētku vecīti (skolotāja Vizma Veipa),
kurš vēl joprojām strādātu savā
amatā un nebūtu devies labākas dzīves meklējumos. Tomēr, kā visi zinām, tik perfekti jau dzīvē nemaz
nenotiek. Tā arī šoreiz – visi godprātīgi ieradās, tomēr tā īsti pareizs
un ideāls nebija neviens. Un tieši
tāpēc bija jautri un interesanti, jo
negaidīti momenti mijās ar tādiem
mirkļiem, kuriem noteikti jābūt katrā kārtīgā Ziemassvētku eglītes pasākumā. Mūzikas nodaļas jauktā
pūšaminstrumentu ansambļa priekš-

nesumā izskanēja gan ļoti labi zināmas Ziemassvētku dziesmiņas, kurām arī publika varēja dziedāt līdzi,
piemēram “Zvaniņš skan”, gan pavisam nedzirdētas un sarežģītas,
kurās vajadzēja ieklausīties.
Saksofonu duets – Evija Dāve un
Nauris Truksnis – atskaņoja skaņdarbu “I feel good”, kuru Vilks izmantoja sava ļaunā tēla demonstrēšanai. Izrādījās, ka Zaķis ļoti labi
spēlē klavieres, atskaņojot R. Šūmaņa “Medības” (skolotāja Mārīte
Taškāne). Vijolnieces Ilutas Žīgures un viņas skolotājas Ineses Freijas izpildījumā dzirdējām “Tarantellu”. Mākslas nodaļas 1., 2., 3., 4.
kursa audzēkņi ar savām uzgleznotajām zeķēm un cimdiem ilustrēja
“Adāmsambu”, bet 5. un 6. kurss ar
tortēm un cepumiem, kuras izskatījās vēl labāk nekā īstās, ilustrēja
“Cepumu valsi”. Adāmsambu izdejoja saieta nama sarīkojumu deju
dejotāji, no kuriem daļa mācās arī
mūsu skolā. Koncertā piedalījās arī
pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā, 1.klases flautu duets – Asne
Stankeviča un Viktorija Brutāne,
saksofonu duets – Dace Kārkliņa un
Ance Ludborža, flautu ansamblis –
Lilita Saulīte, Līva Dāve, Undīne
Saleniece un Emīls Purviņš (skolotājs Ivars Rutmanis), trompetisti –
Kristiāns Židavs un Kalvis Kaļva
(skolotājs Pēteris Leiboms), pianistes – Ieva Radzvilaviča, Judīte Žīgure (skolotāja Jolanta Grase). Vi-

sus pareizos un nepareizos koncerta
dalībniekus organizēja un vadīja
skolotāja Mārīte Taškāne.
Izstādi sagatavoja mākslas nodaļas skolotāja Vizma Veipa, noformēja Iveta Pedele un Andris Džiguns.
Konferansjē lomā iejutās Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, kura, koncerta dalībniekus un klausītājus mājās pavadot, teica, ka Jaunajā gadā visiem
mums daudz jāmācās un jāpgūst
katram savs: sniedziņam snigt, bērniem gūt zināšanas, vecākiem audzināt bērnus, skolotājiem mācīt,
tad arī panākumi būs. Lai piepildās!
Vizma Veipa, ĒMMS skolotāja

Ziemassvētku atskaņas Ērgļos
Kā jau visur, arī Ērgļu ļaudis posās Ziemassvētkiem. Katram tie ir
savi, bet bija arī kaut kas visiem kopīgs. Tika īstenota Ainas Braķes
ideja sarīkot izstādi par Ziemassvētkiem – „Ziemassvētki mājas bēniņos”, ko sagatavoja un Ērgļu saieta
namā iekārtoja Ērgļu novada muzeji. Tur bija ieskats arī kristīgajos
Ziemassvētkos, ko simbolizēja
maza bētlemīte un eņģeļu stūrītis.
Varēja aplūkot Ziemassvētku un
Jaungada atklātņu kolekciju, pašdarinātus un veikalā pirktus rotājumus. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi,
katrs sameklēja kaut ko savas mājas
bēniņos un atnesa uz izstādi. Pirmās
atsaucās Veneranda Reine, Leontīna Mežale, Antoņina Kalēja, vēlāk
interesantas lietas atnesa Zelma
Nusberga, Alla Vaišļa, Anna Ieleja.
Par visiem kopā sanāca bagātīgi, un
tautas mūzikas kopa „Pulgoznieši”
izstādes atklāšanā, 23. decembrī, tā
arī dziedāja: „Ai, bagāti Ziemassvētki, lejiņā’i nonākuši. Tekam
veci, tekam jauni, velkam svētkus

kalniņā...” Un korāli:”Tad ienāk pāris eņģelīšu Un svētku eglei tuvojas. Mums nemanāmi tie pielūdz
Dievu Un ātri atkal aizsteidzas...”
Un pašā gada nogalē Ērgļu kultūras darba vadītāja Sandra Avotiņa
bija sarīkojusi Ziemassvētku eglīti
novada pensionāriem, uzaicinot tajā
sniegt koncertu Igauņu dziedošo ģimeni no Latgales. Jau pirmais viņu
uznāciens uz skatuves radīja kultūras nama zālē neparasti latgalisku
un latvisku, un Ziemassvētku noskaņu vienlaicīgi. Gunāra dabiskums, sirsnība, atklātais smaids,
patīkamais balss tembrs un profesionālais vokālais sniegums spēj
atvērt katra cilvēka sirdi, lai tas
būtu kādas tautības būdams. Viņa
atraktīvā kundze Rasma paņem
skatītājus ar sievišķību un dabisku
šarmu, labu balsi un virtuozu spēles
tehniku uz vairākiem mūzikas instrumentiem. Meitas – Liene, Marta,
Laima – „trīs jaunas māsas dzied
rožu dārzā” – glītas, spriganas, ar
ļoti pozitīvu enerģētiku un profe-

Dzied Igauņu ģimene.
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sionāli līdzvērtīgas saviem vecākiem, – te nav ko vairāk piebilst.
Pirmajā koncerta daļā tika dziedātas latgaliešu tautas dziesmas,
attiecīgi tautas tērpos bija ģērbušies
arī paši dziedātāji. Otrajā daļā skanēja gan šlāgeri, gan populāras latviešu komponistu dziesmas. Repertuārs apmierināja visu gaumes un
intereses.
Daudzi cilvēki ir ļoti pateicīgi
gan pagasta vadībai, gan Sandrai,
gan Igauņu ģimenei par šo brīnišķīgo un neaizmirstamo Ziemassvētku
sarīkojumu. Sevišķi patīkami bija
vērot, ka cilvēki, kuri nekad nebija
teikuši publiskas runas, gāja priekšā, ņēma rokās mikrofonu un teica
tos sajūsmas un pateicības vārdus
Igauņu ģimenei, un pats galvenais,
skaļi pateica, ka ir no Latgales, minot pagastu vai novadu. Un tālāk
dažas atziņas no viņu teiktā.
Ilze Indriksone: “Ļoti brīnišķīgā Igauņu ģimene man iepatikās no
Dziedošo ģimeņu televīzijas raidījuma. Pati esmu vidzemniece, bet

Olgas Dundures foto

latgaliešu dziesmas man iet pie
sirds, jo tās ir sirsnīgas, pacilā garastāvokli.”
Anna Grudule: „Esmu dzimusi
Latgalē, netālu no Gaigalavas. Kad
izdzirdēju Igauņu ģimeni televizorā, es burtiski raudāju. Ļoti patīk.
Es atnācu uz pensionāru vakaru pirmo reizi pa šiem piecpadsmit gadiem, kopš esmu pensijā, un tikai
viņu dēļ. Tagad Gunārs ir Saeimā.
Lai Dievs viņam palīdz būt tik gudram, ka Latgalē viss pagrieztos uz
labu.”
Līvija Groza, Ērgļu pensionāru
padomes vadītāja: „Es par Igauņu
ģimeni fanoju sen. Es viņus apbrīnoju, kā viņi visu spēj un var. Mēs
viņiem sūtām Ērgļu dārzu garšas un
smaržas, lai viņi varētu pulcināt
savu ģimeni pie tējas tases. Un ģimenes galvai novēlu skaidru domu,
gaišu prātu, pildot savus deputāta
pienākumus.”
Veneranda Reine: Vai viņi paši
apzinās, cik viņi ir bagāti! – ar
dziesmu, ar vārdu, ar sirds siltumu,
vienkāršību un laipnību. No viņiem
tas viss staro.”
Aina Grīva: Igauņu ģimene ļoti
skaista. Patīk meitas. Dziesmas patīk. Lai turpina tik tāpat tālāk! Viņi
katrā novadā drusku savādāk dzied.
Ļoti patīk, kad dzied bez mikrofoniem un pastiprinātājiem. Labi, ka
koncerta laikā pazuda elektrība.
Bija īsts Ziemassvētku noskaņojums, kā bērnībā...”
Leontīna Mežale: ”Mēs ar Gunāra mammu Valentīnu Salenieci
mācījāmies vienā klasē Murmastienes pamatskolā. Kad ieraudzīju
Igauņu ģimeni pa televizoru, uzreiz
sāku par viņiem interesēties, jo

Murmastienē dzīvo mana māsa. Atnācu uz pensionāru sarīkojumu tikai Igauņu ģimenes dēļ, arī māsa ar
vīru atnāca. Ļoti patīk viņu sirsnīgais, tāds īsti latgaliskais dziedājums.”
Vēsma Saliņa: „Patīk tāpēc, ka
viņi dzied, skaidri izrunājot vārdus.
Arī dziesmas ir ļoti piemērotas. Es
latgaliešu valodu ne visai saprotu,
bet viņus saprotu pilnīgi. No viņiem
staro labestība.”
Sandra Avotiņa, kultūras darba
speciāliste: ”Domāju, domāju, kas
varētu patikt mūsu vecākajai paaudzei, ar kādu muzikālu priekšnesumu viņus iepriecināt? – Būtu jāpaaicina Igauņu ģimene. Iedama uz
darbu, satiku divas kundzes, kuras
man vai lūgšus lūdzās, lai uz pensionāru eglīti uzaicinu Igauņu ģimeni. Tā viņi kļuva mūsu mīļi gaidītie ciemiņi. Viņi ir tuvi tautai,
viņus saprot.”
Anna Kuzina

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. janvāris

VĒSTURES LĪKLOČOS

Ērgļu
arodvidusskolas
bibliotēka no 12.
decembra līdz 1.
februārim rīko
akciju „Ziedo
grāmatu skolai”

Kā Ērgļos uzvārdus dalīja
„Atminu skaidri, ka reiz prasīju
savai mātes mātei, no kurienes latvieši ienākuši Vidzemē. Viņa atbildēja: „No kurienes un kad še
latvieši ienākuši, to es nezinu, bet
no tēvu tēviem tiku dzirdējusi kā
teiku, ka viņi še reiz esot ienākuši
un sacījuši, te esot ūdens un mežu
bagātība, te jāpaliekot uz dzīvi.”
J. Rubenis Ērgļos.
Ērgļu novadam ir sena vēsture,
to pierāda gan arheoloģiskie pētījumi, gan tagadējie kultūrvēsturiskie pieminekļi, gan citi informācijas avoti. Novada bagātība ir tā
cilvēki, kuri te dzīvojuši, strādājuši un kuru vārdi ir aizskanējuši
tālu aiz pagasta robežām visā Latvijā. Pašķirsim to vēstures lapu,
kad iedzīvotājiem piešķirti uzvārdi.
Vidzemē zemniekiem uzvārdus
deva 1823. -1826. gadā. 1826.
gada revīzijas aktiem (r.a. – iedzīvotāju saraksti, kas pagatavoti
tautas skaitīšanas laikā) pievienoja ik muižas pagasta iedzīvotāju
uzvārdu reģistru. Uzvārdu devēji
bija vācieši, un uzvārdu rakstība
atbilda vācu valodas ortogrāfijai.
Uzvārdu piemēri šajā rakstā ņemti
no Ērgļu pagasta iedzīvotāju sarakstiem 1930. gados, R. Blaumaņa darbiem, vecajām telefonu grāmatām. Ar uzvārdu biežumu var
izsekot cilvēku migrācijai un arī
vietas vēsturei. Piemēram, pēc
Otrā pasaules kara Ērgļos vadošajos amatos bieži bija satopami
krieviskas izcelsmes uzvārdu nesēji.
Senākiem uzvārdiem raksturīgi

vāciskie saliktie vārdi, kuros salikteņa otrā daļa saturēja vārdus manis (vīrs), -sons (dēls), -šteins
(akmens), -bahs (strauts), -bergs
(kalns), -tāls (leja), -lands (zeme),
-felds (lauks), -baums (koks), valds (mežs), piemēram, Blaumanis, Andersons, Augenbergs,
Reinbahs, Nusbergs, Grīntāls,
Birkenbaums, Rozenfelds.
Bieži sastopami, it sevišķi pirms
Pirmā pasaules kara, vāciskie vārdi, kas apzīmēja amatus, dzīvniekus, kokus vai citus objektus, piemēram, Šmits (kalējs), Millers
(dzirnavnieks), Beķeris (maiznieks), Bauers (zemnieks), Brūveris (aldaris), Šlesers (atslēdznieks), Hiršs (briedis), Linde
(liepa), Kvilis (avots).
Ir tāds nostāsts, ka katram zemniekam bijis noteiktā dienā jāierodas Ērgļu muižā pēc uzvārda, kuru
pierakstīja barona norīkots muižas rakstvedis. Dienas pirmajā
pusē, kad rakstveža roka vēl neesot bijusi nogurusi, viņš vairākas
reģistra lapas pierakstījis ar kādu
vienu uzvārdu, piemēram, Blaumanis, jo viņam iepaticies kāds
zemnieks, kurš ienācis, ģērbies
tumši zilā pašaustas vadmalas uzvalkā, un izskatījies tāds stalts
vīrs, lai arī bijis krietni pāri pusmūžam. Šis tad ir pierakstīts kā
Blaumann (zils vīrs) no Spijēnu
mājām. Un tā uzvārds esot ticis
daudziem. Kad jau diena gājusi uz
vakarpusi, rakstvedis paguris un
tālāk reģistra grāmatā esot rakstījis tikai pusi no uzvārda – Blau.
Tā Ērgļu pagastā gadījušies vairu-

mā šie divi uzvārdi Blaumanis un
Blau dažādu māju iedzīvotājiem,
kurus nesaistīja nekāda asinsradniecība. Ērgļu barons pamatīgi sajaucis vēsturi. Līdzīgs nostāsts ir
par uzvārdu Augenbergs. Barona
pils atradās Ogres upes labajā
krastā visaugtākajā vietā un no savas pils logiem viņš varējis itin
labi pārredzēt diezgan plašu apkārtni. Kādu laiku barons sekojis
līdzi šim uzvārdu došanas procesam, līdz tas viņam esot apnicis un
atstājis to lietu rakstveža ziņā. Tā
kārtējais zemnieks, ieradies pēc
sava uzvārda, ticis jautāts, kur
viņš dzīvojot, atbildējis, ka aiz tā
kalna, kuru var labi redzēt no pils
logiem, un parādījs virzienā uz
Kokneses pusi. Baronam ar to pietika un viņš licis rakstvedim piešķirt šim zemniekam uzvārdu
Augenbergs (acu kalns). Šodien
Ērgļos reti sastopam uzvārdu
Kvilis. Tas ir radies, latviskojot

vācu vārdu Quelle, kas nozīmē
avots. Arī šis uzvārds Ērgļos agrāk
bijis sastopams itin bieži.
Vēl sastopami uzvārdi, kuri raksturīgi citiem Latvijas novadiem,
bet kuru pārstāvji ir nonākuši Ērgļos. Tādi, piemēram, vārdi, kuriem izskaņas -āns, -ēns, piemēram, Kurmēns, Rembēns, Paulāns,
Zaltāns. Poliskie, krieviskie un
baltkrieviskie vārdi, piemēram,
Adamovičs, Tretjakovs, Ivanovs,
Kokins, Jarkovskis, Pomerancevs.
Retāk, bet sastopami arī igauniskie vārdi, kuros salikteņa otrā
daļa satur vārdus -sārs (sala), piemēram, Kumsārs, Zosārs. Tie ir
tikai daži piemēri. Varbūt kādam
ērglēnietim rastos interese un vēlēšanās apkopot Ērgļu novadam
raksturīgos uzvārdus. Tēma paliek
atvērta.
A. Kuzina

Akcijas ietvaros bibliotēka aicina atbalstīt tās kolekcijas atjaunināšanu.
Bibliotēkā visvairāk trūkst tālāk minētās grāmatas, bet tās lasītāji būs ļoti priecīgi par jebkuru
grāmatu, kuru jūs vēlētos dāvināt
bibliotēkai, jaunu vai atrastu jūsu
grāmatu plauktā!
Imants Ziedonis Zvaigžņu
zaglis, dzeja
Regīna Ezera Zooloģiskās noveles, romāns „Nodevība”
Rūdolfs Blaumanis Lugas (Indrāni, Skroderdienas Silmačos),
stāsti („Nezāle”, „Pērkoņa negaiss”, „Spijēnos”, „Šūpulis”,
„Brīnuma
zālīte”),
noveles
(“Raudupiete”, “Salna pavasarī”,
“Purva bridējs”, “Andriksons”,
“Nāves ēnā”, “Laimes klēpī”,
“Sapnis”)
Kārlis Skalbe Dzejas izlases,
Pasakas
Zenta Mauriņa Esejas
Klāvs Elsbergs Dzeja
Māra Zālīte Dzeja, rokopera
Lāčplēsis
Ja jums ir grāmatas, bet nav
transporta tās nogādāt uz bibliotēku vai radušies kādi jautājumi,
lūdzu, zvaniet pa tel. 64871235
D. Kuzina, bibliotekāre

Kopīgi veidosim atmiņu grāmatu par skolu vēsturi Sausnējā!
2013./14.mācību gads Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai būs
skaistas jubilejas gads, jo apritēs
50 gadi kopš notiek mācības pašreizējā skolas ēkā. Vairākas sausnējiešu un citu novadu un pagastu
paaudzes mācījušās un absolvējušas mūsu skolu. Gatavojoties šim

nozīmīgajam notikumam skolas un
pagasta dzīvē, esam nolēmuši izdot atmiņu grāmatu par izglītības
attīstību un skolu vēsturi Sausnējā.
2013./.14. mācību gadā, kad skola
rīkos absolventu salidojumu, notiks mūsu grāmatas atvēršanas
svētki. Mēs ceram, ka tā būs!
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Lūgums visiem, kam ir kāda
saistība ar Sausnējas skolu, dalīties
atmiņās par savām skolas vai darba
gaitām. Lasot jūsu atmiņas, mēs
uzzināsim daudz nozīmīgu un interesantu faktu par skolas dzīvi dažādos laikos. Tie būs atmiņu stāstījumi par sevi, savu bērnību, par

saviem skolas un klases biedriem,
skolotājiem, klašu audzinātājiem,
skolas vadību, pulciņu nodarbībām. Mēs varēsim iepazīt un uzzināt spilgtas epizodes un katrai paaudzei raksturīgus notikumus.
Atcerēsimies skolas darba ikdienu,
svētkus, svarīgus pasākumus.
Sausnējas pamatskolas absolventi, bijušie skolotāji un skolas
darbinieki! Lūdzu, piedalieties
grāmatas tapšanā, informējiet savus skolas un klases biedrus un aiciniet arī viņus uzrakstīt savas atmiņas par skolu! Daudzus mūsu
skolas absolventus dzīves ceļš aizvedis tālu projām no dzimtā novada un pagasta, bet atmiņā saglabājies jaukais skolas laiks Sausnējā.
Lūdzu, dalieties ar mums savās
emocijās, priekā un pārdomās! Izstaigāsim skolas gadu atmiņu takas
kopīgi, jo tikai kopīgi sadarbojoties, var tapt interesanta un faktiem
bagāta grāmata. Vienam šis darbs
nav pa spēkam.
Īpašs lūgums vecākajai paaudzei, tiem cienījama vecuma cilvēkiem, kuri mācījušies Sausnējā citās skolu ēkās līdz šīs skolas
atklāšanai. Jūsu atmiņas mums ir
īpaši nozīmīgas un ļoti gaidītas.
Pēckara laiks jūsu bērnības atmiņās veidos mūsu grāmatas spilgtas
lappuses. Tā ir mūsu vēsture, mūsu
atmiņa.

Grāmatā noderēs arī jūsu pievienotās fotogrāfijas. Pēc ieskenēšanas visus materiālus noteikti varēsiet saņemt atpakaļ.
Jūsu atmiņu stāstījumus rakstveidā gaidīsim līdz 2012. gada 2.
aprīlim, lai varam materiālus apkopot, sakārtot un sagatavot grāmatu
izdošanai, kas ir ļoti nopietns un
darbietilpīgs process. Jāapkopo ne
tikai pagātnes materiāli, bet jāielūkojas arī skolas rītdienā, kas visiem
mums ir ļoti svarīga. Un tikpat svarīgas mums ir jūsu domas.
Savus atmiņu stāstījumus sūtiet
pa pastu Elitai Leibomai („Kļavas”
dz.3, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV – 4841) vai elektroniski
uz skolas e-pastu: sausnsk1@inbox.lv, vai Elitai Leibomai: el1el2@
inbox.lv Varat izmantot arī portālu
draugiem.lv vai man personīgi iesniegt uzrakstīto materiālu.
Skolas kolektīvs būs pateicīgs
ikvienam absolventam, bijušajam
pedagogam vai skolas darbiniekam
par līdzdalību grāmatas tapšanā.
Lai mums izdodas šis svētīgais
darbs!
Mūsu radošā komanda jau pilnā
sparā strādā, gatavo materiālus
grāmatai. Savu domubiedru vārdā
izsaku pateicību par atsaucību un
iesniegtajiem materiāliem. Ceram
sagaidīt arī jūsu atsaucību!
Elita Leiboma, skolotāja
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Apsveicam!

PASĀKUMU
AFIŠA

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Juris Kurcalts
Jānis Priedītis
Ilga Sivoja
Kārlis Ābeltiņš
Aina Grīva
Paulis Ūdris
Jānis Andersons
Valentīna Požņeva
Daina Vizla

SVEICAM, KOPĪGU
DZĪVES CEĻU
SĀKOT

Arvīds Ieviņš
Vija Bērziņa
Roberts Gruduls
Jeļizaveta Žuka
Elza Svile
Jāzeps Zaltāns
Ludvigs Latvers-Latvels
Vera Kurmēna

JUTU un ANDI
FINOGEJEVUS

Krustvārdu mīkla
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Horizontāli. 1.Latviešu rakstnieks (1921.2000.), stāsta „Nelaimīgais suns” autors. 4.
Lēcienā gaisā apmests kūlenis. 7.Ilzes Indrānes romāns. 10.Persona R.Blaumaņa komēdijā „No saldenās pudeles”. 11.Tārtiņveidīgo
kārtas ūdensputns. 12.Nacionālā teātra aktieris (1930.-1996.). 13.Gara, šaura sacīkšu laiva ar gludu apšuvumu. 15.Portatīvs ģeodēzijas instruments. 17.Pārnestā nozīmē lietots
vārds vai frāze. 18.Speciāla iekārta mašīnu
izmēģināšanai rūpnīcā. 20.Briežu dzimtas
dzīvnieks. 23.Zīmējumu sērija ar īsu paskaidrojošu tekstu. 24.Kolektīva darba pārtraukšana. 26.Leņķa trigonometriskā funkcija. 28.
Krievu tautas mūzikas instruments. 29.Liepas miza. 30.Poļu rakstnieks (1847.-1912.),
romāna „Lelle” autors.33.Kanādas hemlokegle. 36.Plakne, kurā zeme riņķo ap Sauli.
37.Katoļu vīriešu klostera priekšnieks. 38.
Periodiski applūstošas pļavas. 39.Pagasta
centrs Jelgavas novadā. 40.Darba zemnieks,
lopkopis Mongolijā. 41.Streiklaužu palama
Anglijā un ASV.

Vertikāli. 1.Vīna un līksmes dievs sengrieķu mitoloģijā. 2.Amerikāņu aviokonstruktori,
brāļi. 3.Ar elpošanu saistītas raudas. 4.Latviešu rakstniece (1905.-1981.), romāna „Darba cilts” autore. 5.Dziļa apmierinājuma un
prieka izjūta. 6.Balto mālu šķirne. 7. Īslaicīgs,
ļoti spēcīgs uzbudinājums. 8.K.Sebra kinoloma filmā „Vella kalpi”. 9.Latviešu gleznotājs
(1893.-1984.ASV) 14.Latviešu mūziķis,
dzejnieks, aktieris (1977.-2011.). 16.Augstākā garīgā amatpersona katoļu baznīcā pēc
Romas pāvesta. 18.Latviešu mežzinātnieks
(1897-1987.). 19.Sens pūšamais mūzikas instruments. 21.Upe Gaujas baseinā (80 km).
22.Briežu dzimtas dzīvnieks Indijas un Šrīlankas mežos. 25.Pavedienveidīgs metāla izstrādājums. 27.Pirmā profesionālā latviešu
tēlniece (1890.-1962.). 28.Auduma krāsošanas paņēmiens. 30.Franču estrādes dziedātāja
(1915.-1963.). 31.Upe Latvijā, ietek Baltijas
jūrā (67 km). 32.Sermuļu dzimtas dzīvnieks.
33.Metra vienība mūzikā. 34.Pagasta centrs
Ventspils novadā. 35Apūdeņošanas kanāls
Vidusāzijā.
Sastādījis A.Gailis

Sausnējas
bibliotēkā
Griežas laika rats, un atkal klāt jauns gads
ar jaunām cerībām, ka tas, ja ne labāks par
iepriekšējo, tad noteikti ne sliktāks būs. Tāpēc, pasūtot preses izdevumus bibliotēkai,
jāpiedomā, lai tiek visiem lasītājiem. Bibliotēkā avīzes un žurnāli tiek abonēti visam gadam. 2012. gadā, tāpat kā pērn, lasītāji varēs
lasīt laikrakstu „Stars” un žurnālus „Ievas
Stāsti”, „Praktiskais Latvietis”, „Astes”,
„Ilustrētā Junioriem” un „Sīrups”, bet būs lasāmi arī žurnāli, kas pagājušo gadu vai iepriekš vispār nav bijuši bibliotēkas krājumā.
Tie ir „Leģendas”, „Mūsmājas” un „GEO”.
Mazāk dzirdēts noteikti ir pēdējais minētais
žurnāls. Reklāma vēsta, ka tas ir izdevums,
kura redzeslokā ir gan daba un ekoloģija, gan
vēsture un etnogrāfija, gan zinātnes atklājumi
un jaunākās tehnoloģijas. Nāciet uz bibliotēku, lasiet un vērtējiet!
Inga Grote, bibliotekāre

Informācija Liepkalnes
bibliotēkas
apmeklētājiem
Ar 2012. gada 2. janvāri bibliotēka atvērta
no pirmdienas līdz piektdienai, brīvdienas –
sestdiena, svētdiena.
Visi laipni gaidīti!
Dainuvīte Bikše, bibliotēkas vadītāja

Ērgļu novada pašvaldība aicina
darbā speciālistu –
saimniecības vadītāju
Amata pienākumu pamatgrupas:
pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana, atbildība par darba drošību,
ugunsdrošību, kancelejas un saimniecisko
līdzekļu sagāde.
Nepieciešama autovadītāja apliecība.
Tehniskā izglītība tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Dzīves un darba pieredzes aprakstu iesniegt Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā
10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā
kancelejā personīgi, pa faksu vai elektroniski (ieskenētu, parakstītu) līdz 2012.
gada 23. janvārim plkst. 16:00
Tālr./fakss – 64871231,
el.pasts: ergli@ergli.lv

18. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Rokdarbu studija aicina uz darbnīcu
KONFEKŠU PUŠĶU
DARINĀŠANA
Lūgums sekot informācijai afišā!
* * *
20. janvārī
„Līdumu” saieta zālē
Barikāžu dienai veltīts
atceres pasākums
* * *
27. janvārī Sausnējas pagasta
„Līdumos”
Sausnējas pagasta
pašdarbnieku vakars
* * *
4. februārī plkst. 19.00
Ērgļu saieta namā
Jānis un Atis Auzāni
koncertprogrammā
„Rokas spiediena attālumā”
Ieejas biļete – 4 Ls un 5 Ls
* * *
16. februārī plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā
izrāde bērniem
“PINGVĪNI NĀK”
Biļešu cena – 2,00 Ls
* * *
18. februārī plkst.13.00
Liepkalnes tautas namā
Sausnējas pagasta
pensionāru pēcpusdiena.
Lūgums pieteikties
līdz 14. februārim
pie Ineses Leibomas vai
Sausnējas pagasta pārvaldē

Pieminam mirušos

ARTŪRS FRIKMANIS
miris 91. mūža gadā;
GAIDA MARIJA VEKMANE
mirusi 89. mūža gadā;
SKAIDRĪTE LĀCE
mirusi 80. mūža gadā;
JĀNIS PELĒCIS
miris 74. mūža gadā;
RUTA TOČA
mirusi 81. mūža gadā;
AINA USĪTE
mirusi 83. mūža gadā;
ANDREJS PĒTERIS ĶIKUTS
miris 68. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. janvāris

