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SATIEC SAVU MEISTARU!

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ Kļūsti
črgĠos par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
Cilvēka dabā ir palīdzēt savam

aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet

Ir zinƗms
fakts,
ka sagaidījām
1859. gadƗsavus olimpiešus - Oskara Melbārža
26.
februārī
Ērgļos
līdzcilvēkam - ziedot naudu labdarības ikvienai ģimenei.
KrišjƗnis
Barons,unbǌdams
TƝrbapilotētā
divnieka
četrinieka,
kas izcīnīja sudraba medaļu, stūmēju
akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu
Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem
Daumantu
DreiškenuMatemƗtikas
un Oskara Ķibermaņa pilotētā divnieka un
tas universitƗtes
un ļaut izraudāties uz sava pleca, apliecību.
četrinieka
Vairi
fakultƗtesstūmēju
students,
24 Leibomu.
gadu ve- Vairis ir dzimis sausnējietis, Ērgļu
atdāvināt lietas, kuras pašam vairs
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar
vidusskolas
absolvents,
savukārtno
Daumanta Dreiškena dzīvesbiedre ir
cumƗ ceƺoja
kƗjƗm 5 nedƝƺas
nav
vajadzīgas,
bet
kādam
lieti
pretendentiem
un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa
ērglēniete
Picka. Abi
iepazinušies Latvijas Jaunatnes olimpiādē
TƝrbatas Guna
cauri Valkai,
Smiltenei,
noderēs...
Bet
varbūt
tu
esi
gatavs
piešķiršanu
vai
atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
Ērgļos.
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯratvērt savas mājas durvis un dāvināt
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp
Olimpiešus
sveica
tuvinieki,
Ērgļu
vidusskolas
direktore
Inese
gƺiem, Koknesei, SkrƯveriem,
sirds siltumu bērniem, kuri palikuši ģimeni un pašvaldību.
Šaudiņa un Vaira Leiboma sporta skolotājs Aldis Olte. Vidusskolas
ƶeipenei, LƯgatnei, Siguldai, RƯAudžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt
pagalmā, skanot Pētera Leiboma pūtēju orķestrim, sportisti uzvilka bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes
gai,
Jaunpilij,
Irlavai,
Kandavai,
roku
vadīts
kāds
mazulis
var
mācīties
staigāt,
runāt,
rūpēties
uzņemtu
un audzinātu savā ģimenē.
Latvijas Olimpiskās komitejas karogus un tad tika aicināti uz
Lorenco
un KristiƗns
Braku
talkƗaudžuģimene
17. aprƯlƯ.
Sabilei, Talsiem
lƯdzviņus
savƗm
mƗ-iztaujāja Kristaps Kalve un Nauris par sevi un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs
un(stƗv pie piekabes)
Pēc tam,
kad ģimenē
tiek sakopšanas
ievietots bērns,
vidusskolas
zāli, kur
sīkāk
jƗm
DundagƗ.
Ɯrgƺos
viƼš
ieravajadzīgs?
Laikā,
ko
bērns
pavada
ģimenē,
nevis
bērnu
saņem:
Truksnis. Svarīgākie jautājumi, protams, bija par iespaidiem no
bildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru izveidoja KristiƗns abƗs svešvalodƗs tƗpƝc, ka spēlēm.
te dzƯvoja
- atlīdzību
mēnesī
no audzināšanā
olimpiskajām
Pēcstudiju
intervijas olimpieši no Ērgļu novada namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības,
jautƗja, kƗ KristiƗns
strƗdƗ un 113,83
uzvedas,eirodƗs,
cerams,neatkarīgi
varƝsim iespiest
tipogrƗbiedrs,priekšsēdētāja
vƝlƗkais Vecpiebalgas
ka ir nodoto
domes
Guntara Velča kā cieņas apliecinājumu iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš,
bērnu
skaita;
tad par viƼu
tikai viena
atbilde
– gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ siƗrsts, mǌziƷu
JurjƗnupiemiņas
tƝva brƗlis
saņēma
personificētus
kausus, kas ar tādu vēlējumu arī tika mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.
pabalstu
bērna
bƝtu, bet nevar -saskatƯt
nevienu
viƼa uzturam
tuƗcija. (kura apmēru nosaka katra
sniegti
- „Pateicībā
Ērgļu
trǌkumu.
Vai tiešƗm
Par itƗƺuunpuisi
Lorenzo
Bianco „MeƼmƝdz bǌt
ideƗli apģērba
JƗnis Anžs
JurjƗns.
TrƯsnovada
dienaspašvaldība”. Pasākuma noslēgumā
Pašlaik Latvijā ir 593 audžuģimenes, kurās ievietoti
1260
pašvaldība)
untikpabalstu
mīkstā
inventāra
iegādei
sportisti
pēc kā tīkoja katrs no bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.
Ƨeƺu”
Ieva VilnƯte stƗsta, ka
jaunieši?!
KrišjƗnisdāsni
Baronssniedza
viesojƗsautogrāfus,
MeƼpašvaldības noteiktā apmērā
(parvadƯtƗja
katru bērnu);
klātesošajiem.
Abikursu
puiši raksta- personƯgƗs
dienaspalƯdz saimnieciskajos
–
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības
pašvaldības
sociālāpuisis
darbinieka
atbalstu un darbos
palīdzību
Ƨeƺos, kopƗ ar JurjƗnu iepazƯBarona takas dalƯbnieki Brakos.
Vēlēsim,
veiksmīgas sportistu tālākās gaitas arī nākamajos
grƗmatas.
karisināšanā.
viƼi vƝro un gan kopj muzeja apkƗrtni un uzkopj
un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var
uzņemtTas nozƯmƝ,
problēmu
dams
Ɯrgƺulai
apkƗrtni.
startos.
arƯ savus
vƝrojumus
Ɯrgƺos.par telpas,
gan arƯun
piedalƗs
muzeja pasƗkuaudzināšanā
noteiktu
laiku bērnus
no ģimenēm,
nonākušas
dolfs
Blaumanis,
sajutƗm
mƗju liegokas apraksta
lƯti un MƗrƯti Breikšu, bet pirms
mazgƗ- uz
Sīkāku
informāciju
apmācībām
audžuģimenes
statusa
Jau piekto gadu notiek velomaSarunƗs vai
noskaidrojƗm
domas
par zvanot
mu organizƝšanƗ.
strƗdƗ
vai arī
bērnus,
kuri zaudējuši
savus vecākus
iegūšanuviƼu
varat
saņemt,
Valsts bērnuLorenzo
tiesību aktƯvi
aizsardzības
vasaras
karstumƗ,
paspƝlƝjƗm
mƗtessituācijā,
ai- veldzi
ratons Barona taka, kad 17 dienu laikƗ šanƗs MeƼƧeƺu pirtiƼƗ, Mežakrīzes
latviešiem,
kƗ arƯ uzzinƗm
daudz pie
JurjƗnu muzeja mƗjaslapas
izfoto dažƗdos
kuru meža
vecāki klavieres
dažādu iemeslu
dēļ Tad
nevar
par viņiem
rūpēties.
inspekcijas
Bāriņtiesu
unbrƗƺuaudžuģimeņu
departamenta
viesu istabƗ.
devƗmies
pa mums,
cinƗti, Zlaugotņa
ceƺotƗji iejutƗs
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ceƺš, Antona
interesanta parkonsultan-tei
dzƯvi un cilvƝkiem
viƼu veides
un septembrƯ
plƗno noorganizƝt
Audžuģimene
dod
iespēju
šādam
bērnam
nenokļūt
ārpusģimenes
Vidzemes
reģionā
Zanei
Ieviņai
pa
tālruni
takƗm.
IeelpojƗm
pƺavu
reibinošo
smartƝlos
un
paši
sevi
un
cits
citu
pƗrsteidza
ko savulaik kƗjƗm gƗjis KrišjƗnis Barons.
dzimtenƝ.
jautƗjumu, (pirmdienās
kas LatvijƗ unmǌzikas
pasƗkumu.
aprūpes
bet gan
izaugt
ģimeniskos
apstākļos.Uz 64233586
ceturtdienās),
mob.: 29194361 vai
žu, saƼƝmƗm
pozitƯvo
enerƧiju
no Ziaugu uniestādē,
Barona takas idejas autore ir neformƗlƗ ar savu erudƯciju par Latvijas
patƯk visvairƗk, atbilde skanƝja – pirJaunieši ir ƺoti zinƗtkƗri un atsaucƯgi.
Audžuģimenei
ir
tiesības
izvēlēties,
kāda
vecuma
bērnus
viņa
jautājot
savas
dzīvesvietas
bāriņtiesā.
bensšƷeltƗ akmens un nodziedƗjƗm matnƝjƗ, neskartƗ daba – pƺavas, lauki. Ir apmeklƝjuši vairƗkus pasƗkumus Ɨrvides izglƯtƯbas projekta „PƝdas” vadƯtƗja dzƯvnieku valsti.
būtu mǌzigatava uzņemt
savās
mājās. skulptǌru „EdNāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par
dziesmu,
pasveicinƗjƗm
„NƗkamajƗ rƯtƗ viesi klausƯjƗs
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzDzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
audžuģimenēm,
vai tevi muzejos
vienkārši
urda ziņkāre!
Palīdzēsim
sƗka Lielo Talku organizƝšanu LatvijƗ, Ʒu JurjƗnu dzƯvesstƗstu, tuvƗk iepazina gars” un aplǌkojƗm vƯgriežu pƺavƗs pa- un ItƗliju viƼiem
notikušajƗs
aktivitƗtƝs.
Nebailiekoties pie mums
LaiLejas
kļūtuaku,
par kurƗ
audžuģimeni:
mūsušeit
bērniem!
esot tas labƗ- daudz lƝnƗks, kopā
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz Ưstenoja muzeja apkƗrtni, priecƗjƗs par PulgošƼa slƝpušos
gausƗks,
ir tƗ, kƗ dƗs strƗdƗt arƯ zisku darbu - pƺauj zƗli,
Jāvēršas
bāriņtiesā,
personu
Zane
Ieviņa,
kais dzīvesvietas
ǌdens. KƗ jauku
piemiƼas uzrādot
zƯmi AustrijƗ
dobes,
ja
tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apkƗrtni, ravƝ pat puƷu
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilinƗjumu,” stƗsta brƗƺu1.JurjƗnu
apliecinošus
dokumentus,
jāiesniedz
iesniegums
noteiktā
formā
VBTAI
Bāriņtiesu
un
audžuģimeņu
departamenta
ir
vajadzƯba.
ViƼi
labprƗt
pamƗcƯtu
kƗIespaidi,
kuri
izbrƯna,
ir,
ka,
piemƝrƗm,
dalƯbnieki
iestƗdƯja
rozi
PƝrs
Gints,
muzeja
vadƯtƗja
Ieva
VilnƯte.
„Velomazemes aizrautƯba un azartiskums droši
pararƯaudžuģimenes
statusapiepiešķiršanu,
kā arī Katģimenes
konsultante
Vidzemes
reģionā
arƯ angƺu,
vƗcu un
itƗƺu
uz ārsta
ielƗm,un
cilvƝki nesveicinƗs. KristiƗns diem skolƝniem
dzƯvojamƗs mƗjas.
koku kura kuplos
vien radies mƗtes, izcilƗs šƷƝpmetƝjas, ratona dalƯbnieku tradƯcija ir
psihiatra
narkologa
izziņas
par
veselības
stāvokli.
valodu.
Varbǌt
kƗdi
Ɯrgƺu
jaunieši
vai
dzƯvo
savƗ
dzimtenƝ
mazpilsƝtƗ,
kur
arƯ
Melburnas olimpisko spƝƺu þempiones vai košuma krǌmu stƗdƯšana vietƗs, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iestƗ2. Bāriņtiesa
mēneša
laikā
izskata
dokumentus,
izpēta
Mūsu
novadā Ɯrgƺos
kopš 2005.
gada decembra
savusvƝlas
pienākumus
arƯ
jaunƗko
klašu
skolƝni
to
darƯt,
sveši
cilvƝki
viens
otru
sveicina.
dƯts
kƗds
koks,
bet
šoreiz
tƗ
bija
roze
ras
viƼi
apmeklƝjuši.
ŠƯ
gada
dalƯbnieki
Ineses Jaunzemes iespaidƗ.
audžuģimenesdzeltenƗ
statusasaules
pretendentu
arī viņu
veic
divas audžuģimenes.
Tā izmantojiet
ir sanācis, ka
šajās audžuģimenēs
situƗciju.
KristiƗnas ir
tƗ nav.
Kad viƼš
sveicinƗjis
kƗdu ƝrglƝ- tad
krƗsƗ.” dzīves apstākļus, kā
11. jǌlija vakarƗ šƯ gada Barona ta- MeƼƧeƺu ƗbeƺdƗrzƗ iestƗdƯja ƗbelƯti.”
motivāciju
un
spējas
audzināt
bērnu.
līdz
šim
ir
ievietoti
citu
pašvaldību
bērni.
strƗdƗjis
par
audzinƗtƗju
bƝrnu dƗrzƗ
nieti,
tas
gandrƯz
uzƼƝmis
to
ar
bailƝm–
„Latvijas daba, kultǌra un tradƯcijas–
„PusdienlaikƗ Barona takas ceƺotƗji
kas dalƯbnieki ieradƗs MeƼƧeƺos, lai
AustrijƗ
un viƼamVinetai
ƺoti patƯk
darbs par
ar
kas viƼš
tƗds, kƗpƝc
viƼš mani
sveicina?
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes
statusa
Paldies
Regīnai
un
Pēterim
Kārkliņiem,
Laizānei
tuvƗk iepazƯtu vietu, kur pirms 150 ga- (26 dalƯbnieki) apmeklƝja Brakus. Kaut tƗs ir vƝrtƯbas, kuras mums dotas man- ViƼus pƗrsteidz arƯ tas, ka pie mums, bƝrniem.
pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
darbu, kuru viņi veic! Ikdiena pierāda, cik ļoti pietrūkst
Braku tojumƗ, bet tƗs ir vƝrtƯbas, kas mums ir
diem pabijis KrišjƗnis Barons. Pie arƯ daudzi jau te bijuši,” saka
par visu
un ir
viss tiek noteikts
no ZanesKristiƗns
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas piemƝram,
noklausāsmuzejƗ,
audžuģimeņu.
Varbūt
IeviņaslabprƗt
rakstsstƗsta
uzrunāja
kādu
no
Braku dzīvojamā māja var lepoties ar jaunu niedru jumta
muzeja speciƗliste Zinta SaulƯte, „tomƝr jƗiepazƯst, jƗsargƗ un par kurƗm jƗrǌpƝ- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau tƯri labi iemƗcƯjies runƗt latviski. ViƼi
ugunskura
risinƗjƗs
saruna
par
Ɯrgƺu
jums? Gaidīšu zvanu - 64871453!
klājumu, kas iegūts, īstenojot LAD projektu nr. 13-05-LL15- mācību kursu.
vƝlreiz izstaigƗjƗm Braku sƝtu, iztƝlojƗ- jas”, tƗ savas darbƯbas misiju apzinƗs tƗlu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpinƗs lƯdz oktobra beigƗm.
senatni un šodienu
ar grƗmatas
„Ɯrgƺi mājas
L413201-000004
„Braku
dzīvojamās
jumta un Meņģeļu
Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi,
laiku,
dzƯvojis
Vita Jaunzeme.
desmit
gadsimtos” renovācija”
autorƝm Inesi. Maiun katrs jautƗjums ir jƗsaskaƼo ar
AnnaBagatska,
Kuzina,
pirts
vienkāršotā
Darbusmies
veica
SIAkad„Jumti
unrakstnieks
sociālieRǌdarbinieki
vada lekcijas par bērnu aprūpes unnƗ,attīstības
Vineta
MƗrƯte Breikša
Braku muzeja
vadƯtƗja
Fasādes”.
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko
regulējumu un citām
Ērgļu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Çrgïu novada informatîvais izdevums 2009. jĺlijs
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. marts



Ērgļu novada pašvaldības domē

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem un uzņēmējiem Ērgļos
4. martā Ērgļu saieta namā notika LLKC Madonas nodaļas rīkotais
informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas
attiecas uz lauku apsaimniekošanu. Pulcējās lauksaimnieki pat no blakus
novadiem - Pārgaujas un Ogres, kuriem bija svarīgi iegūt jaunāko
informāciju. Informatīvajā seminārā sniegt aktuālo informāciju tika
aicināti vairāki lektori:
Valtis Krauklis - Valsts akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija
„Altum”” Gulbenes filiāles vadītājs stāstīja par Latvijas Attīstības finanšu
institūcijai „Altum” pieejamajām valsts atbalsta programmām
uzņēmējdarbības attīstībai. Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra
strādā ar jaunu nosaukumu - Valsts akciju sabiedrība „Latvijas finanšu
institūcija Altum”. „Altum” turpina sniegt atbalstu Latvijai nozīmīgām
jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo
uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam. Vairāk informācijas par
„Altum” un piedāvātajām atbalsta programmām lasiet www.altum.lv
Konsultācijas biznesa uzsācējiem par Starta programmu varat saņemt
„Altum” Madonas konsultāciju centrā, Saieta laukums 1, ceturtdienās
9.00-14.00.
Liene Ankrava – AS „Citadele Banka” Madonas klientu apkalpošanas
centra vadītāja informēja lauksaimniekus un lauku uzņēmējus par AS
„Citadele Banka” aktuālo informāciju - pieejamie kredītu veidi,
piedāvājums zemniekiem, nosacījumi, nepieciešamie dokumenti. Vairāk
informācijas AS „Citadele Banka” Madonas klientu apkalpošanas centrā
Saules ielā 6, Madonā. Par A/S „Citadele Banka” piedāvātajiem kredītu
veidiem lasiet www.citadele.lv
Inese Sedleniece - Valsts Vides dienesta Madonas reģionālās vides
pārvaldes inspektore stāstīja par paredzētajām izmaiņām normatīvajos
aktos, kas saistītas ar kūtsmēslu apsaimniekošanu dzīvnieku novietnēs.
Valsts Vides dienests atgādina: no MK noteikumiem Nr. 628. izriet, ka
saimniecībai, kurai ir dzīvnieku novietne, pēc 2014. gada 28. jūlija ir
jābūt nodrošinātai ar mēslu krātuvi. Pēc 28. jūlija arī nebūs spēkā šo
noteikumu 4.4 punkta regulējums, kas pieļauj atkāpi - pakaišu kūtsmēslu
pagaidu uzglabāšanu uz lauka. Tas nozīmē, ka visām saimniecībām,
kurām ir dzīvnieku novietne, jābūt nodrošinātām ar mēslu krātuvi. VVD
noteikumos minēts, ka mēslu krātuvēm jābūt pie lopu novietnēm, kas veic
C kategorijas piesārņojošās darbības un tajās ir 10 un vairāk dzīvnieku
vienības. Saistībā ar Nitrātu direktīvu vissāpīgākais jautājums ir kūtsmēslu
krātuves. Patlaban spēkā esošā kārtība paredz, ka šā gada jūlijā beidzas 10
gadu pārejas posms un lopkopības saimniecībām jābūt aprīkotām ar
atbilstošām kūtsmēslu krātuvēm. Daudzas saimniecības šo prasību vēl
nav izpildījušas, taču pagaidām nav zināms, cik tādu ir, tāpēc Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs martā apzinās šo saimniecību
skaitu.
Līga Īvāne -Valsts Ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un
nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore
sniedza ieskatu jaunākajās un aktuālākajās izmaiņās nodokļu un
grāmatvedības normatīvajos aktos. Runāja arī par gada ienākuma
deklarācijas aizpildīšanu, biežāk pieļautām kļūdām deklarācijās un
pārskatos. Ar 1. martu sākas 2013. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana
VID. Ja ir neskaidrības deklarācijas aizpildīšanā vai grāmatvedības
uzskaites jomā, var griezties SIA „LLKC” Madonas konsultāciju birojā
vai Madonas VID pie konsultantiem. Plašāka informācija pieejama VID
mājaslapā: www.vid.gov.lv.
Anita Briška - SIA LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības
konsultante sniedza informāciju par aktualitātēm lauksaimniekiem, ES un
valsts atbalstu, LAP 2014.-2020. gadam, tā īstenošanu, tiešo maksājumu
veidiem, saņemšanas nosacījumiem un provizoriskām likmēm 2014.
gadā.
Izmaiņas 2014. gadā:
atcelta prasība, kas noteica, ka VPM var saņemt tikai par lauksaimniecības
zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.
Tādēļ VPM šogad varēs saņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes
hektāru, kas būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
taču, lai lauksaimniecības zemi, kura 2003. gada 30. jūnijā nebija labā
lauksaimniecības stāvoklī, iekļautu lauku blokos, līdz šī gada 1. maijam
LAD RLP iesniedzams lauku bloku precizēšanas iesniegums;
ieviests jauns atbalsta veids - īpašais atbalsts par liellopiem;
atcelta prasība par samazinājumu piemērošanu pārejas posma valsts
atbalstam saņēmējiem, kuri kopumā tiešos maksājumus saņem vairāk par
5000 eiro gadā;
grozīta laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība par minimālo
lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha
uz 30 ha. Šogad atbalsta pretendentiem, kuru VPM platība būs 30 ha vai
lielāka un ja zālāju īpatsvars būs lielāks par 50%, būs jānodrošina
minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 liellopu
vienības uz zālāju ha. Izņēmumu noteikumi netiek grozīti.
Latvijas lauku attīstības programma LAP 2014.-2020. Atbalsti: lauku
saimniecību modernizācija, meliorācija, jaunie lauksaimnieki, mazo
saimniecību attīstība, uzņēmumu radīšana un attīstīšana, kredītu fonds,
pamatpakalpojumi lauku apvidos, maksājums saimniecībām ar dabas
ierobežojumiem, agrovide un klimats, bioloģiskā lauksaimniecība,
LEADER pasākumi.
Sīkāku informāciju var iegūt pie novada konsultantes. Pēc Zemkopības
ministrijas prognozēm pirmās atbalsta programmas varētu tikt atvērtas
gada otrajā pusē. Plašāka informācija pieejama Lauku Atbalsta dienesta
mājaslapā: www.lad.gov.lv un Zemkopības ministrijas mājaslapā: www.
zm.gov.lv
Lai varētu startēt projektos, būs nepieciešama lauksaimniecības
izglītība - jābūt atbilstošai minimālajai izglītībai (vismaz pabeigti
kursi) lauksaimniecībā vai jomā, uz kuru saimniecība pārorientēsies,
vai jāapgūst minimālas lauksaimniecības pamatzināšanas (160
stundas).
LLKC aicina tālmācībā apgūt profesionālās pilnveides izglītības
programmu „Lauksaimniecības pamati”. Tos var apgūt, nepārtraucot
ikdienas darbu veikšanu saimniecībā un netērējot laiku un līdzekļus, kas
būtu nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē. Plašāka informācija:
http://ej.uz/unox
Semināru novērtēja pozitīvi, jo tika papildinātas zināšanas ar jaunāko
informāciju, daudz izdales materiālu. Lauksaimnieki īpaši uzsvēra LLKC
uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Briškas sniegto izsmeļošo
informāciju par ES un Valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Viņi
izteica vēlmi rīkot semināru arī par atbalstu un likumdošanu mežu
apsaimniekošanā.
Diāna Suščenko,
Lauku attīstības konsultante



Pārskats par 2014. gada februāra domes sēdē lemto

Sakarā ar izteikto vēlēšanos personisku apsvērumu dēļ nolikt
Ērgļu novada pašvaldības deputāta pilnvaras dome izbeidza pirms
termiņa Arvja Pizeļa, Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta,
pilnvaras.
Apstiprināja Ērgļu vidusskolas attīstības plānu 2014.-2020. Ar
attīstības plānu var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, Ērgļu
vidusskolā un tas ir publicēts internetā mājaslapā www.ergli.lv
 Apstiprināja Ērgļu vidusskolas nolikumu. Ar nolikumu var
iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, Ērgļu vidusskolā un tas ir
publicēts internetā mājaslapā www.ergli.lv
Apstiprināja Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2013. gadu ar
finanšu rezultātu - peļņu LVL 305 apmērā - un nolēma saimnieciskās
darbības rezultātā iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai.
Apstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 2013. gada finanšu
pārskatu ar finanšu rezultātu - zaudējumiem LVL 37098 apmērā.
Piešķīra
Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
pamatkapitāla
palielināšanai EUR 20000,00 apmērā
sekmīgas darbības
nodrošināšanai un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanai,
šim mērķim paredzot finanšu līdzekļus no Ērgļu novada pašvaldības
pamatbudžeta.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa
nokavētos maksājumus no četriem Ērgļu novada nekustamo
īpašumu īpašniekiem.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu izmaksu tāmi savstarpējiem norēķiniem
2014. gadam:
1. Ērgļu vidusskolā EUR 80,84 uz vienu audzēkni mēnesī;
2. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā EUR 97,55 uz vienu
audzēkni mēnesī;
3. pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 173,73 uz
vienu audzēkni mēnesī;
4. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā EUR
75,99 uz vienu audzēkni mēnesī.
Pieņēma
noteikumus ”Kārtība, kādā Ērgļu novada
pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu
un finanšu resursus”. Ar noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada
pašvaldībā un tie ir publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
Nolēma reģistrēt vienu ģimeni Ērgļu novada pašvaldības
informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā
esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
Piešķīra pašvaldības finansējumu EUR 3272,03 apmērā no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem R. Blaumaņa memoriālā
muzeja „Braki” Braku mājas bēniņu siltināšanai un durvju
remontam.
Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu EUR 539,02 apmērā
no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem projekta „Braku muzeja ēku
elektroinstalācijas remontdarbi” realizācijai.
Apstiprināja nolikumu ”Par Ērgļu novada Dzimtsarakstu
nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”:

3.

4.

5.
6.
7.

SvinƯga laulƯbu reƧistrƗcija citƗ
laulƯbas noslƝgšanai piemƝrotƗ
vietƗ, kas atrodas Ɯrgƺu novada
teritorijas robežƗs1, pƝc personu
lǌguma
un
vienojoties
ar
dzimtsarakstu
nodaƺas
amatpersonu, ja persona, kura
vƝlas noslƝgt laulƯbu nodrošina
laulƯbas reƧistrƗcijai piemƝrotus un
atbilstošus apstƗkƺus:
ja viens no laulƗtajiem vai abi ir 40
Ɯrgƺu novada iedzƯvotƗji;
ja abi laulƗtie ir citu pašvaldƯbu 50
iedzƯvotƗji vai viens no laulƗtajiem
ir citas valsts pilsonis/pilsone.
PƝc personu lǌguma un vienojoties
ar
dzimtsarakstu
nodaƺas
amatpersonu Latvijas Republikas
noteiktajƗs svƝtku dienƗs.
Papildus izmantojot daiƺlasƯšanas
pakalpojumus.
LaulƯbas reƧistrƝšanas ceremonijas
fotografƝšanas
atƺauja
(ja
ceremonijas gaitu fotografƝ vairƗk
par vienu vienƯbu).
Par speciƗlu jubilejas ceremoniju
(sudrabkƗzas, zelta kƗzas u.c.)
organizƝšanu un vadƯšanu.
LaulƯbas reƧistrƝšanas ceremonijas
filmƝšanas atƺauja.
Dzimšanas reƧistrƗcijas svinƯga
ceremonija.
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AtbrƯvoti:
x ja viens vai abi
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝji ir 1. un
2.grupas invalƯdi;
x ja abi vai viens
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝjs
ir
personas, kuras
normatƯvajos
aktos noteiktajƗ
kƗrtƯbƗ ir atzƯtas
par
trǌcƯgƗm,
uzrƗdot par to
apliecinƗjumu
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8. 8.
Par Par
šajƗ NolikumƗ
neatrunƗto neatrunāto
pakalpojumu izmantošanu,
kuru izmantošanu,
nodrošinƗšanu uzƼemas
šajā Nolikumā
pakalpojumu
pakalpojumu saƼƝmƝjs, nepieciešams iepriekš vienoties ar Ɯrgƺu novada Dzimtsarakstu
kuru
nodrošināšanu
uzņemas
pakalpojumu
saņēmējs,
nepiecienodaƺas vadƯtƗju.
šams iepriekš vienoties ar Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļas
1
Pakalpojumu sniedz saskaƼƗ ar nosacƯjumiem par laulƯbu reƧistrƗciju Ɨrpus Dzimtsarakstu
vadītāju.
nodaƺas
telpƗm.
1
Pakalpojumu
sniedz saskaņā ar nosacījumiem par laulību
reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas
telpām.
B. CielƝna,
Ɯrgƺu novada
Dzimtsarakstu nodaƺas vadƯtƗja

B. Cielēna, Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
3
2014. gada 23. janvārī 				
Nr. 3
domes sēdes prot. Nr.1,8.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2008. gada
17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, likumu ,,Par sociālo drošību”, „Bērnu tiesību
aizsardzības likumu”, ”Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 35. panta trešo, ceturto, piekto daļu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantu, Ministru
kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 96 ”Kārtība, kādā
Nolikums
piešķirams, aprēķināms
un izmaksājams
SAISTOŠIE
NOTEIKUMI pabalsts garantētā
Par Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
Ɯrgƺu novada
Ɯrgƺu pagastƗ
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai”,
Ministru kabineta
maksas pakalpojumiem
25.02.2003.
noteikumiem
Nr.
97
„
Kārtība,
kādā
ģimene vai
2014. gada 23. janvƗrƯ
Nr. 3
Nolikums izdots saskaņā ar likuma atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama pardomes
trūcīgu”,
Ministru
sƝdes prot. Nr.1,8.§
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu kabineta 15.11.2005. noteikumiem nr. 857. „Noteikumi par
GrozƯjumi Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes 2008. gada 17. decembra saistošajos
1. Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmaksas sociālajām
garantijām
bāreņiem
bez Ɯrgƺu
vecāku
noteikumos Nr. 11
“Par sociƗlƗs palƯdzƯbas
pabalstuun
piešƷiršanu
novadƗ” gādības
apmērus un iekasēšanas kārtību Ērgļu novada Dzimtsarakstu palikušajam
bērnam,Izdoti
kurš
ir arārpusģimenes
aprūpē,
arīdaƺas
pēc
saskaƼƗ
likuma „Par pašvaldƯbƗm”
43. pantakā
pirmƗs
13.
nodaļā.
punktu,
likumu ,,Par sociƗlo drošƯbu”, „BƝrnu tiesƯbu aizsardzƯbas
ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”.
likumu”, ”SociƗlo pakalpojumu un sociƗlƗs palƯdzƯbas likuma” 35.
2. Pakalpojuma apmaksātāji ir fiziskas personas, kuras saņem
Izdarīt Ērgļu novada
pašvaldības
domes
2008.
gada
panta trešo,
ceturto, piekto daƺu,
likuma „Par
palƯdzƯbu
dzƯvokƺa17.
pakalpojumus pēc iepriekšējās vienošanās.
risinƗšanƗ”Nr.11
25. pantu,”Par
Ministru
kabineta 25.02.2003.
decembra saistošajosjautƗjumu
noteikumos
sociālās
palīdzības
3. Maksa par saņemto pakalpojumu veicama pirms tā pabalstu piešķiršanu noteikumiem
Nr. 96 ”KƗrtƯba,
piešƷirams, aprƝƷinƗms un
Ērgļu novadā
” šāduskƗdƗ
grozījumus:
izmaksƗjams pabalsts garantƝtƗ minimƗlƗ ienƗkumu lƯmeƼa
izmantošanas Ērgļu novada pašvaldības kasē vai arī veicot
1. Izteikt otrās nodaļas
1.
punkta
pirmo
daļu
šādā noteikumiem
redakcijā:Nr. 97
nodrošinƗšanai”, Ministru kabineta 25.02.2003.
bezskaidras naudas norēķinu.
„ KƗrtƯba,
kƗdƗ Ƨimene
vai atsevišƷi
dzƯvojoša
atzƯstamauz
par
”1) Ģimene ( persona)
atzīstama
par
trūcīgu,
ja tāspersona
ienākumi
4. Iekasētās naudas summas tiek pārskaitītas pašvaldības katru ģimenes loceklitrǌcƯgu”,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem nr. 857.
pēdējo
trīssociƗlajƗm
mēnešu
laikā bƗreƼiem
vidēji un
nepārsniedz
„Noteikumi
par
garantijƗm
bez
vecƗku
2. Pakalpojuma apmaksƗtƗji ir fiziskas personas, kuras saƼem pakalpojumus pƝc iepriekšƝjƗs
budžetā.
140,00 eiro un ja:”. gƗdƯbas palikušajam bƝrnam, kurš ir ƗrpusƧimenes aprǌpƝ, kƗ arƯ pƝc
vienošanƗs.
5. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek aplikta ar PVN.
nodaļas aprǌpes
3.1. beigšanƗs”.
punkta pirmo daļu šādā
3. Maksa par saƼemto pakalpojumu veicama pirms tƗ izmantošanas Ɯrgƺu novada 2. Izteikt trešās ƗrpusƧimenes
6. Maksā
pakalpojumiem
pašvaldƯbas
kasƝpar
vai arƯ
veicot bezskaidras nav
naudasiekļauta
norƝƷinu. Ministru kabineta redakcijā:
IzdarƯt Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos
2013.
gadanaudas
24. summas
septembra
noteikumos
Nr. 906
„Noteikumi par
4. IekasƝtƗs
tiek pƗrskaitƯtas
pašvaldƯbas
budžetƗ.
”1)”Par
Ērgļu
novadā
minimālā
ienākumu
līmeņa apmērs
Nr.11
sociƗlƗs
palƯdzƯbasgarantētā
pabalstu piešƷiršanu
Ɯrgƺu novadƗ
” šƗdus grozƯjumus:
5. Maksa par sniegtajiem
pakalpojumiem tiek
apliktanodevu”
ar PVN. paredzētā valsts
civilstāvokļa
aktu reģistrācijas
valsts
ir 50,00 eiro”.
6. MaksƗ par pakalpojumiem nav iekƺauta Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra
1. Izteikt otrƗs nodaƺas 1. punkta pirmo daƺu šƗdƗ redakcijƗ:
nodeva.
noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstƗvokƺa aktu reƧistrƗcijas valsts nodevu” paredzƝtƗ 3. Izteikt trešās nodaļas 3.2. punkta 3.2.1. apakšpunkta piekto
”1) Ʀimene ( persona) atzƯstama par trǌcƯgu, ja tƗs ienƗkumi uz katru Ƨimenes locekli pƝdƝjo
7. Papildus
ar likumu reglamentētajiem un ar valsts nodevu daļu
valsts
nodeva.
šādālaikƗ
redakcijā:
trƯs mƝnešu
vidƝji nepƗrsniedz 140,00 eiro un ja:”.
7. Papildus ar likumu
reglamentƝtajiem
ar valsts nodevu apliktajiem
apliktajiem
pienākumiem
un unpakalpojumiem
Ērgļu pienƗkumiem
novada un
” 5) Malkas apkures pabalsta apmērs ir 86,00 eiro gadā”.
pakalpojumiem
Ɯrgƺu
novada
Dzimtsarakstu
nodaƺa
pƝc
iepriekšƝjas
vienošanƗs
sniedz
šƗdus
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iepriekšējas vienošanās sniedz šādus 2. Izteikt trešƗs nodaƺas 3.1. punkta pirmo daƺu šƗdƗ redakcijƗ:
maksas pakalpojumus:
”1) Ɯrgƺu novadƗ garantƝtƗ minimƗlƗ ienƗkumu lƯmeƼa apmƝrs ir 50,00 eiro”.
maksas pakalpojumus:
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts ) G. Velcis
Nr. Pakalpojumu veids
Maksa (eiro) Maksas atvieglojumi
3.						
Izteikt trešƗs nodaƺas 3.2. punkta 3.2.1. apakšpunkta piekto daƺu šƗdƗ redakcijƗ:
p.k.
1.

2.

LaulƯbas reƧistrƗcija bez svinƯgas
laulƯbu ceremonijas organizƝšanas
tikai liecinieku klƗtbǌtnƝ darba
kabinetƗ, izmantojot mehƗnisko
muzikƗlo pavadƯjumu un citu
pasƗkumam atbilstošo atribǌtiku:
ja viens no laulƗtajiem vai abi ir Bezmaksas
Ɯrgƺu novada iedzƯvotƗji;
ja abi laulƗtie ir citu pašvaldƯbu
iedzƯvotƗji vai viens no laulƗtajiem
ir citas valsts pilsonis/pilsone.
PƝc personu lǌguma un vienojoties
ar
dzimtsarakstu
nodaƺas
amatpersonu Latvijas Republikas
noteiktajƗs svƝtku dienƗs.
SvinƯga
laulƯbas
reƧistrƗcijas
ceremonija Ɯrgƺu novada saieta
nama zƗlƝ:
ja viens no laulƗtajiem vai abi ir
Ɯrgƺu novada iedzƯvotƗji;
ja abi laulƗtie ir citu pašvaldƯbu
iedzƯvotƗji vai viens no laulƗtajiem
ir citas valsts pilsonis/pilsone.
PƝc personu lǌguma un vienojoties
ar
dzimtsarakstu
nodaƺas
amatpersonu Latvijas Republikas
noteiktajƗs svƝtku dienƗs.
Papildus izmantojot daiƺlasƯšanas
pakalpojumus.
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AtbrƯvoti:
x ja viens vai abi
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝji ir 1. un
2.grupas invalƯdi;
x ja abi vai viens
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝjs
ir
personas, kuras
normatƯvajos
aktos noteiktajƗ
kƗrtƯbƗ ir atzƯtas
par
trǌcƯgƗm,
uzrƗdot par to
apliecinƗjumu.
AtbrƯvoti:
x ja viens vai abi
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝji ir 1. un
2.grupas invalƯdi;
x ja abi vai viens
laulƯbas
reƧistrƗcijas
pieteicƝjs
ir
personas, kuras
normatƯvajos
aktos noteiktajƗ
kƗrtƯbƗ ir atzƯtas
par
trǌcƯgƗm,
uzrƗdot par to
apliecinƗjumu

” 5) Malkas apkures pabalsta apmƝrs ir 86,00 eiro gadƗ”.
Domes
priekšsƝdƝtƗjs
Ērgļu
novada

(personiskais paraksts
) 2014.
G. Velcis
pašvaldības
domes
gada 23. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 3
”Grozījumi
pašvaldības
domes
2008. gada
ƜrgƺuĒrgļu
novada novada
pašvaldƯbas
domes 2014. gada
23. janvƗra
saistošo
noteikumu Nr. Nr.
3
17. decembra saistošajos
noteikumos
11 “ Par sociālās
”GrozƯjumi Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes 2008. gada 17. decembra saistošajos
palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā ””
noteikumos Nr. 11 “ Par sociƗlƗs palƯdzƯbas pabalstu piešƷiršanu Ɯrgƺu novadƗ ””
paskaidrojuma
raksts
paskaidrojuma raksts
Sadaƺas nosaukums

1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums un satura
izklƗsts
2. InformƗcija par
plƗnotƗ projekta ietekmi
uz pašvaldƯbas budžetu
3. InformƗcija par
plƗnotƗ projekta ietekmi
uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
4. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
5. KƗ tiks nodrošinƗta
normatƯvƗ akta izpilde

6. InformƗcija par
projekta apspriešanu

Sadaƺas paskaidrojums
Saistošo noteikumu grozƯjumi nosaka Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas domes apstiprinƗtƗ budžeta ietvaros piešƷiramo
sociƗlo pabalstu veidus un apmƝrus.

Noteikumi neparedz
4 bǌtiski palielinƗt budžeta izdevumus,
taþu tas atkarƯgs no kopƝjƗs situƗcijas valstƯ un trǌcƯgo personu
( ƧimeƼu) skaita pašvaldƯbƗ.
Nav attiecinƗms

InformƗciju par noteikumu piemƝrošanu var saƼemt Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas sociƗlajƗ dienestƗ.
Noteikumu projekts neskar administratƯvƗs procedǌras
Jaunas institǌcijas netiks radƯtas un esošo institǌciju funkcijas
netiks paplašinƗtas.
Noteikumi tiks publicƝti informatƯvajƗ izdevumƗ „Ɯrgƺu
Novada ZiƼas” un pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ
www.ergli.lv
Noteikumu projekts apspriests Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
domes sociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras un sporta jautƗjumu
komitejas sƝdƝ

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
InformƗciju sagatavoja pašvaldƯbas sekretƗre A. Rozenberga
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. marts

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja

Pirmsrevolūcijas ēra

Marta mēnesis iemājo katrā lietā, ko
darām – vienalga, vai saņemam jaunās
pavasara gaisa vēsmas un priecājamies par
tām, vai vienkārši bezmērķīgi imitējam
rosību kādā no cēlieniem izrādē, ko sauc par
„Dzīvi”.
Lai arī marta elpa pamazām liek nosvīst
ledus spoguļiem uz upēm un ezeriem, tomēr
nevar piemirst arī februāra mēnesi. Tas ir
bijis tik pilns darbības un dažādu notikumu,
ka pilnīgi noteikti ikviens lasītājs atradīs sev
ko noderīgu – olimpisko spēļu dalībnieku
ciemošanās Ērgļu vidusskolā, tradicionāli
neaizmirstamais un spilgtais 12. klases
Žetonvakars, ĒrgļRacis ir pamanījis jaunas
pārmaiņas skolas sadzīvē, kuras krietni
uzlabo skolēnu ikdienu un komfortu, kā arī
ir daudzi citi mazi un lielāki asniņi Ērgļu
vidusskolas marta notikumu augsnē, kurā
katrs ir dēstījis pa sēklai.
Lēnām un mierīgi daba mostas un jau sāk
izstaipīt savus ziemas mēnešos iestīvējušos
un nogulētos kauliņus. Tās ezeru un upju
acis vēl aizpampušas no ziemas saldās guļas,
nokaltušo zāles stiebru mati izgulēti un
savēlušies biezos pinku kamolos, kokainie
locekļi stīvi un vāji. Tomēr šāds skats ir
maldīgs. Ziemas sapņos gozēdamās, tā
savākusi spēkus jaunam ritumam un ciklam,
kurā arī cilvēkam dota loma – ne tikai vērot,
bet arī iesaistīties. Daba devusi cilvēkam
zināšanas tūkstošiem gadu garumā, tagad
būtu īstais laiks, lai dotu, ne tikai ņemtu no
tās.
Pārāk vieglprātīgi saimniekojam uz šīs
dāsnās planētas – aizņemam, ņemam,
paņemam un saņemam. Un daba pieņem.
Pacietīgi un gādīgi. Kādēļ? Tādēļ, ka visi
esam tās bērni. Un vai māte spēs darīt pāri
tās bērnam, pat, ja bērns dzen postā ne tikai
savu radītāju, audzinātāju un skolotāju, bet
arī pats sevi? Nē, tādēļ, ka mīlestība ir akla.
Un dažkārt daudzpusēji. Mums daba aiz
mīlestības ir dāvājusi dāvanu savaldīt
mežonīgos, kokiem aizaugušos tīrumus,
apstādināt upes, iegūt enerģiju no melniem,
cietiem ogļu kukuržņiem. Un cilvēks aiz
mīlestības pret sevi domā, ka sasniedzis
pasaules valdnieka kroņa titulu. Pat ne tuvu.
Lai valkātu kroni, ir jābūt cienīgam
valdniekam. Cilvēks tomēr nav izturējis
kroņa inaugurācijas ceremoniju, jo pasaule
cieš.
Ejot no skolas mājās, es redzu, kā dabai
sāp. Kā lielas un sāpīgas asaras uz zemes
ceļmalās „rotājas” plastmasas maisiņu un
pudeļu asaras. Tās ir skaistas savā neglītumā.
Šīs asaras ir lūdzēja asaras, kurš vēlas, lai
kāda gādīga roka tās notraustu no sejas, kura
saviebta sāpju izteiksmē. Bet asaras sasalst
un gaida. Gaida. Gaida gadu desmitus un
simtus, līdz cilvēks savā skrējienā beidzot
apstāsies un sapratīs, ko pats savām rokām
radījis – haosu kārtībā. Sārņus, kvēpus,
drazas un piesārņojumu, lai radītu arvien
jaunas drazas. To mēs veikli uzdrošinājāmies
nošpikot no dabas – radīt jaunu ciklu, radīt
jaunu ritumu savām drazām un sārņiem.
Tomēr kādu dienu pienāks DIENA. Diena,
kad vairs nevarēs sasmelt to, kas izliets. Vai
tad meklēsim jaunu planētu, lai sāktu visu
no gala? Vai kādreiz pienāks sāts
neremdināmajai patērēšanas kārei, kura dzen
tikai pēc labuma cilvēkam pašam?
Dārgais lasītāj, cieni visu labo, ko
pasaule tev pasniegusi kā uz sudraba šķīvīša!
Kas zina, varbūt reiz dabai apniks turēt šo
smago augstmaņiem domāto šķīvi un tā to
izmetīs no rokām, lai nekalpotu cilvēces
untumiem. Ik pa laikam vēsturē notiek
revolūcijas. Un kāpēc tāda nevar notikt arī
uz šīs planētas?
Marta Suveizda

Īsziņas

2014. gada MARTS		

Viesos olimpieši

4. martā – Iniciatīvu diena
Starpnovadu mācību olimpiāde 		
sākumskolai
No 5. līdz 7. martam – Vecāku nedēļa
5. martā – sportiski pasākumi kopā ar bērniem
6. martā – vecāki vēro stundas
7. martā – Iespējamā misija – stundas vada 		
tēvi, vectēvi, brāļi, skolas 		
absolventi. Psihoterapeita Viestura
Rudzīša lekcija „Vēstures gaitas 		
mūsdienu sievietes dvēselē”
Talantu šovs - katras klases veidots
priekšnesums kopā ar vecākiem un
klases audzinātāju
11. martā – starpnovadu skolu seminārs 		
„Diferencēta pieeja mācību procesā
sākumskolā
No 17. līdz 21. martam – pavasara brīvdienas

Domām tiek dots
starts

Nauris Truksnis ZPD aistāvot.
11. klašu skolēni šogad zinātniski pētnieciskos
darbus rakstīja psiholoģijā, sociālajās zinībās,
ķīmijā, fizikā, literatūras zinātnē. 20. februārī
notika ZPD prezentācija vidusskolas multimediju
centrā. Prezentācijas vērtēja žūrija: Vineta Bērziņa,
11. klases vecāku pārstāve, Jānis Bērzkalns, 12.
klases skolnieks, Sandra Konovalova, skolotāja,
sociālo un spēju priekšmetu jomas pārstāve, Ginta
Ādamsone, skolotāja, valodu jomu pārstāve, Maiga
Picka, mācību pārzine, zinātņu un tehnoloģiju
jomas pārstāve.
Uz Vidzemes zonas zinātniski pētniecisko darbu
lasījumiem, kas notiks Valmierā, tika izvirzīti šādi
darbi: psiholoģijā „Cilvēka rakstura iezīmju
noteikšana pēc sejas iezīmēm” (autore Simona
Bauže,
vadītāja
Maiga
Picka),
ķīmijā
„Biodegradējamās
plastmasas
izmantošanas
aspekti” (autore Gerda Blaua, vadītāja Ilze Eņģe),
literatūras zinātnē „Pozitīvais un negatīvais K.
Garsijas un M. Stolas romānā „Daiļās būtnes”
(autore Laila Saulīte, vadītāja Inese Maltavniece),
fizikā „Luminiscence” (autore Beate Zlaugotne,
vadītāja Anna Ieleja).
Lai veicas mūsu skolēniem Valmierā!

Ērgļu novada skolu izdevums 2014. gada marts

Maiga Picka, mācību pārzine
Foto Maruta Bitīte
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26. februārī Ērgļu vidusskola sagaidīja īpašus
ciemiņus - Soču olimpiešus, bobslejistus
Daumantu Dreiškenu, Oskara Melbārža pilotētās
ekipāžas stūmēju, sudraba medaļas ieguvēju
četriniekos, un Ērgļu vidusskolas absolventu Vairi
Leibomu, Oskara Ķibermaņa pilotētās ekipāžas
stūmēju. Vidusskolas pagalmā abi sportisti uzvilka
Latvijas Olimpiskās komitejas karogus, viņus
sveica skolas direktore Inese Šaudiņa, Vaira
Leiboma sporta skolotājs Aldis Olte, novada domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis, Sausnējas pagasta
pārstāvji. Vēlāk skolas zālē, 11. klases skolēnu
Kristapa Kalves un Naura Trukšņa aicināti, uz
jautājumiem par visu, kas saistīts ar olimpiādi,
stāstīja paši sportisti. Par sportistu viesošanos var
izlasīt laikraksta „Stars” 28. februāra numurā Egila
Kazakeviča rakstā „Ērgļi uzņem savus olimpiešus”.
Palasīsim, ko par šo tikšanos raksta skolēni.
Vairi Leibomu un Daumantu Dreiškenu mēs
sagaidījām skolas pagalmā ar ovācijām, baloniem
un ziediem. Viņi uzvilka olimpiskos karogus.
Vēlāk zālē abiem sportistiem tika uzdoti jautājumi,
viņi parādīja savas balvas, apģērbu, ko vilka,
braucot Sočos. Endija Dalbiņa, 6. kl.
Man patika uzzināt daudz ko jaunu par
sportistiem. Bija jūtams, ka skolā ieradušās
slavenības, abi sportisti ir slaveni, jo piedalījušies
olimpiskajās spēlēs, pat iegūta sudraba medaļa.
Kopā ar draudzenēm nofotografējāmies ar
sportistiem. Tagad man ir viņu autogrāfi uz lapiņām
un rokām. Monta Masaļska, 6. kl.
Man ļoti patika, ka viņi atnāca uz mūsu skolu.
Es nezināju, ka, bobslejā braucot, ir tik liela slodze
mugurai. Visu noklausījies, tagad es arī gribu būt
bobslejists. Sergejs Jegorskis, 6. kl.
Es pazinu Daumantu, viņš bija mans sens
kaimiņš, bet Vairis ir manas māsas klasesbiedrs.
Ērglēnieši ļoti lepojas ar abiem sportistiem. Bija
prieks iepazīt viņus tuvāk. Jauki, ka Daumants un
Vairis mums uz rokām atstāja savus autogrāfus.
Katrīna Dudko, 6. kl.
Man ļoti patika Vaira runa, es esmu Vaira
kaimiņš. Bet visjaukāk bija uzzināt, ka parasts
cilvēks var būt bobslejists un dabūt sudrabu

Olimpiādes skolā
2013./2014. m.g.
Krievu valoda

8. klase
2. vieta - Niks Grīnbergs
3. vieta - Emīls Purviņš
3. vieta - Krista Kristiāna Kļaviņa
Vizuālā māksla
5. klase
1. Marta Simona Štila, Sanda Leimane
2. Kristiāna Savicka
3. Ralfs Bolzans
6. klase
1. Monta Masaļska
2. Ance Ludborža

Latvijai. Vits Ādams
Olte, 5. kl.
Es biju izbrīnīta, ka
bobslejistiem ir tādas
kurpes, kur apakšā ir pieci
simti nagliņu. Redzēju arī
tērpu, kas viņiem bija
sacensību laikā. Alise
Vanaģele, 5. kl.
Manas emocija bija
fantastiskas.
Kad
ieraudzīju Vairi, biju
sajūsmā, jo pirmo reizi
redzēju
bobsleja
dalībnieku.
Bija
interesanti,
ka
viņš
mācījies mūsu skolā.
Vispriecīgākā biju brīdī,
kad abi olimpieši izkāpa
no mašīnas. Kristiāna
Savicka, 5. kl.
Man sagādāja prieku
tas, ka bobslejisti, kuri
piedalījās
olimpiādē
Sočos, bija atbraukuši uz
mūsu skolu. Visvairāk
man patika, ka varēja
apskatīt viņu kurpes, tērpu, kas bija jāvelk
sacensībās. Redzējām gan sudraba medaļu, gan
citu sacensību medaļas. Ilvija Seska, 5. kl.
Bija interesanti redzēt sportisku jaunieti, kuru
biju redzējis tikai TV. Ir grūti saprast, ka viņš
mācījies turpat, kur tagad mācos es, un izaudzis tik
tālu, ka var piedalīties pasaules līmeņa sporta
sacensībās, grūti iedomāties, ka viņš kā skolēns
skraidījis pa mūsu skolas gaiteņiem. Ralfs Bolzans,
5. kl.
Bija interesanti redzēt visu to lielo cilvēku jūru,
kas nāca sagaidīt bobslejistus. Pat visa mazā
skoliņa bija atnākusi. Bijām visi no 1. līdz 12.
klasei. Biju priecīga redzēt abus bobslejistus,
kurus jau biju redzējusi televīzijā. Kristīne
Reinika, 5. kl.
Jāsaka, ka Vairis ir mans kaimiņš. Bērnībā,
spēlējot paslēpes vai ķerenes, Vairis bija ārpus
konkurences starp visiem bērniem. Šķiet, ātrums
vienmēr bijis viņa talants. To viņš prata likt lietā,
arī spēlējot futbolu. Bet man bija pārsteigums, ka
Vairis tik īsā laikā kļuva par profesionālu sportistu
un jau varēja piedalīties olimpiādē. Man ir prieks
un lepnums par savu kaimiņu. Novēlu Vairim
spēku, izturību, veselību un, protams, veiksmi
turpmākajā karjerā! Edijs Krastiņš, 12. kl.
Abi šie cilvēki ir diezgan labi zināmi. Vairis
tepat ir mācījies un pavadījis skolas gadus šajās
telpās. Ir nācies ar viņu sastapties gan futbola, gan
hokeja treniņos. Viņš ir draudzīgs un ļoti atlētisks
jau no skolas gadiem. Ir jauki apzināties, ka kāds
vietējais mazā ciema iedzīvotājs tik ātri nonāca
lielajā sportā un nokļuva olimpiādē. Tas ir
vēsturisks notikums Ērgļu novadam.
Daumants ir zināms jau labu laiku, jo pirms
vairākiem gadiem ierakstījies arī mūsu lielajā
ģimenes lokā. Zinu, ka Daumants veltījis visu
savu bobslejista karjeru, lai nokļūtu tur - Sočos uz goda pjedestāla. Mēs varam lepoties ar viņu un
visu komandu. Ir ieguldīts liels darbs un spēks.
Abi sportisti pelnījuši tikai uzslavas un
uzmundrinājumu, lai varētu turpināt iesākto.
Tāpēc vēlu visu to labāko! Jānis Gangnuss,
12. kl.
3. Endija Dalbiņa
7. klase
1. Juris Gusevs
2. Viktorija Vīgube
3. Madara Salnīte
8. klase
1. Lauma Kodola
2. Monta Kurzemniece
3. Sabīne Solovjeva, Monika Purviņa
9. klase
1. Beate Rūnika
2. Edijs Eduards Vasks
3. Andis Zābaks, Didzis Kaķītis
Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka



Ēnu diena

M.S.Štila un R.Bolzans ēno novada domes priekšsēdētāju
Guntaru Velci.
12. februāris – Ēnu diena, kad skolēni uzņēmumos un iestādēs
dodas iepazīt darba procesu. Šogad jaunie ērglēnieši apmeklēja Ērgļu
novada pašvaldību, auto servisu „Saules serviss”, viesnīcu „Ērgļi”,
kafejnīcu „Kore”, konditoreju „Kore”, ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu, bibliotēku, vidusskolu, aptieku, slimnīcu, bērnudārzu
„Pienenīte”, „Elbru”, zemnieku saimniecību „Dāvelnītis”, kā arī
uzņēmumus un iestādes Rīgā: A. Ozoliņas uzņēmumu, PSAIKO,
Nacionālos Bruņotos spēkus, VSIA NRC „Vaivari”, Next Leve,
Latvijas Gaisa satiksmi, Satiksmes ministriju, JAL, lidostu, „Eko
būvnieku”, Rīgas Austrumu klīnisko slimnīcu, Zemkopības
ministriju, „Latvijas Balzamu”. Paldies visu iestāžu un uzņēmumu
darbiniekiem, kas atsaucīgi un laipni iepazīstināja ar saviem darba
pienākumiem un sniedza skolēniem ieskatu visdažādākajās
profesijās!
Ēnu dienā piedalījos pirmo reizi. Arī pagājušajā gadā biju
pieteikusies, bet tā arī apstiprinājumu nesagaidīju. Šogad apņemšanās
nezuda, tāpēc jau laikus pieteicos uz trim dažādām vakancēm ar
cerību tikt apstiprinātai. Kā nekā man iespēja iepazīties ar reālo darba
vidi un profesijām šogad bija dota pēdējo reizi.
Tāpēc biju ļoti saviļņota, kad saņēmu apstiprinājumu ēnot Rīgas
Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā stacionārā Gaiļezers. Līdz
pašam beidzamajam brīdim nezināju, kā ēna es būšu visu turpmāko
dienu. Preses sekretāre iepazīstināja mani ar manu ēnu devēju
Bronhoskopijas kabineta vadītāju un bronhologu Aināru Zariņu.
Ārsts bija nosvērts, mierpilns un pārliecināts par sevi visas dienas

garumā. Kā arī ar ļoti labu humora izjūtu, atsaucīgs un arvien vairāk
centās mani iepazīstināt ar savu darba ikdienu. To es arī izbaudīju, jo
biju ārsta vienīgā ēna, tāpēc visu savu uzmanību viņš varēja veltīt
manis skološanai un iepazīstināšanai ar reālo dzīvi slimnīcā – īstiem
pacientiem ar smagām traumām un slimībām. Biju klāt vairākās
plaušu izmeklēšanās ar zondi, arī, kad dakteris šuva, un smagā plaušu
iekaisuma ārstēšanā, kas ilga pat līdz divām stundām. Māsiņas
uztraucās par sliktu dūšu un ģīboņiem, jo bija pieredzējušas jau
iepriekš, ka skolēni neiztur nepievilcīgos skatus, bet man nekas tāds
nebija. Starp mani un ārstu izveidojās brīva, nepiespiesta un pat
draudzīga atmosfēra, tāpēc arī ārsts mani aizstāvēja un teica, ka es
varu būt klāt un vērot visu. Domāju, ka dakteris Zariņš varēja ar mani
lepoties, jo biju tik braša ēna, cik viņš pats!
Diena bija emocijām bagāta un jauniem iespaidiem pārpilna. Bija
ļoti izglītojoši redzēt, kāda ir darba diena tik nozīmīgā ārstniecības
iestādē kā Gaiļezers. Mana pirmā un arī pēdējā Ēnu diena noslēdzās
ar interviju TV3 televīzijā, kur mēs ar ārstu atbildējām uz jautājumiem
par gūtajiem iespaidiem Ēnu dienā. Agnija Vaska, 12. kl.
Es ēnoju satiksmes ministru Anriju Matīsu. Mēs bijām Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrā, kur es tiku iepazīstināts ar to, kā
notiek pārraide no šīs vietas uz katru TV, vēroju Zaķusalas televīzijas
torņa darbību un funkcijas. Vēl mēs bijām „Latvijas Valsts ceļu”
Autoceļu kompetences centrā. Man bija iespēja klātienē aplūkot ceļu
būves izmantoto materiālu pārbaužu veikšanas procedūras. Kā arī
pats galvenais - mēs devāmies uz Saeimas ēku, un es varēju iejusties
paša ministra tēlā un izteikt savu ieteikumu par to, kāpēc no valsts
izbrauc tik daudz jauniešu un kā to varētu mainīt. Mana iegūtā atziņa:
„Esmu priecīgs par iespēju klātienē iepazīties ar valdības darbu,
satikt ministru un praktiski redzēt procesus, par ko lasu medijos.
Noteikti izmantošu šādu iespēju atkal. ” Egīls Hermanis, 10. kl.
Ēnoju viesnīcas „Ērgļi” administratori Ligitu Truksni. Īsā laikā
uzzināju galvenos administratora pienākumus. Šī diena bija ļoti
izdevusies, jo apguvu jaunas prasmes un informāciju. Bija ļoti
interesanti ielūkoties vietās, kur ikdienā parasti tas nav iespējams un
nav pieļaujams. Šajā dienā viss bija atļauts, un man tas patika.
Šī diena man paliks prātā ar bagāto informāciju. Iegūtās jaunās
prasmes, ar ko dalījās viesnīcas administratore, man noteikti noderēs
un turpmāk zināšu par to, kā notiek darbs viesnīcā. Šī bija mana
pirmā reize ēnojot un domāju ēnošanu turpināt arī nākamgad.
Ikvienam, kas vēl nav mēģinājis ēnot, ļoti iesaku to darīt, jo tas ir
noderīgi, jo pēc šīs dienas sapratīsi, vai izvēlētajai profesijai esi
derīgs.
Milzīgs PALDIES viesnīcas „Ērgļi” laipnajam kolektīvam par
manis uzņemšanu! Pateicos Ligitai Truksnei par manis paciešanu (jo
strādāt, kad „ēna” visu laiku seko, noteikti ir grūti), iepazīstināšanu ar
viesnīcu un tajā notiekošo darbu. Sintija Fišmeistere, 10. kl.

Projekts sociālajā
uzņēmējdarbībā

25. februārī Ērgļu vidusskolā notika skolēnu apmaiņas AFS
(American Field Service) organizēts seminārs, kurā piedalījās jaunieši
no Islandes, Beļģijas, Turcijas, Latvijas un kopā ar mūsu skolas 20
aktīvākajiem un radošākajiem skolēniem izveidoja projektu sociālās
uzņēmējdarbības jomā. AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas
brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās
iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas un
sapratni, kas nepieciešama, lai radītu taisnīgāku pasauli. Projektu
vadīja Geda (Natrada Rienthong), kas pirms vairākiem gadiem
mācījās mūsu skolā un tagad studijas turpina Rīgas Stradiņa
universitātē.
Lāsma Hermane, 9. kl.
Marutas Bitītes foto

Ērgļu skolu Iniciatīvu diena
„Spurains kaktuss kļūs labs pulkstenis”

Skaists mirklis - Žetonu
vakars
Marutas Bitītes foto

Jau atkal pavasaris! Tomēr šoreiz tas ir
citādāks, jo skolas zālē beidzot uz
palodzēm tik tiešām var uzziedēt puķes.
Nu var neizmantot palodzes, lai apsēstos, jo ir parādījušies mīksti un jauki
dīvāniņi, kuri ne tikai ļauj patīkami un
komfortabli apsēsties, bet arī veiksmīgi
papildina skolas 2. stāva interjeru. Liels prieks
par lielisko risinājumu!
ĒrgļRača sajūsmu pierakstīja
Marta Suveizda, 12. kl.

Ko darīja 2. klase projektu nedēļā

Žetonu vakars mūs saliedēja, jo, to veidojot, daudz laika pavadījām
kopā. Atmiņā noteikti paliks mirklis, kad visi pirms pasākuma
apķērāmies kā hokejkomanda pirms spēles. Šis mirklis vienoja un,
iespējams, deva spēku, lai viss izdotos, kā iecerēts. Ir prieks par
padarīto! Agnija Vaska
Man bija milzīgs uztraukums pirms pasākuma, kad redzēju, cik
daudz viesu bija ieradušies, bet, uzejot uz skatuves, viss satraukums
pazuda. Biju priecīga, ka šajā svinīgajā brīdī ar mani bija arī man paši
tuvākie cilvēki. Bija liels gods saņemt Ērgļu vidusskolas
žetongredzenu. Prieks, ka mūsu klasei bija iespēja parādīt saviem
vistuvākajiem, ko mēs mākam un spējam. Laura Balode
Žetonvakarā mēs devāmies ceļojumā ar autobusu, apstājoties
dažādās mūsu dzīves pieturvietās. Gatavojoties pasākumam,
filmējām, dziedājām, dejojām, spēlējām teātri, rakstījām domrakstu
par saviem 18 gadiem, no kuriem izvēlējāmies savas dzīves
smieklīgākās, interesantākās un nopietnākās epizodes. Ieva Budze
Gatavojoties šim pasākumam, tika patērēts daudz laika, pat kavētas
mācību stundas. Man visvairāk laika pagāja, montējot video. Prieks
bija dzirdēt, ka daudziem mūsu Žetonvakars patika. Vienmēr
atcerēšos, ka skolotāja pieminēja atgadījumu ar žalūzijām, kā mēs
visi samīļojām mūsu klases audzinātāju Antru, kā mēs, meitenes, ar
Antru dejojām ballē, kā zēni vēlāk pievienojās mūsu aplītim.
Gunta Pūce
Atceroties Žetonvakaru, pārņem pozitīvs saviļņojums un tirpiņa –
cik jauki visi kopā stāvējām, pārvarējām stresu, raudzījāmies citu
priecīgajās un pārsteigtajās sejās. Mēs bijām sagatavojuši kaut ko
jaunu – svinīgo pasākuma daļu apvienojām ar priekšnesumiem – mēs
esam maz, bet mums izdevās! Draugi, radi skolotāji teica atzinīgus
vārdus. Nekas nav jaukāks par labi padarīta darba sajūtu un mīļu
smaidu no apkārtējiem. Mirkli, tu esi skaists – apstājies! Tikai tagad
sāku apjaust, cik daudz man nozīmē visi mani klasesbiedri, cik dziļi
es esmu saistīta ar skolu. Ar lepnumu nēsāšu savu piederības zīmi
Ērgļu vidusskolai – žetona gredzenu. Tas man vienmēr atgādinās par
skaistajiem mirkļiem un neviltoto prieku. Esmu laimīga! Malvīne
Madžule



Andrejs Kulišs ar latvisko rakstu izšuvumu.
Arī otrklasnieki šogad piedalījās projektu nedēļā.
Pagājušajā gadā kopīgi veidotais kalendārs tika lietots līdz pat
decembra beigām, bet šogad darbojāmies skolas projektā „Latvju
sēta”. Mēs kļuvām par latviešu rakstu pētniekiem. Iepazinām tos, gan
izliekot ar zirņiem un pupiņām, izdejojām paši un apskatījām, kā to
darīja Deju svētku dalībnieki aizvadītajā vasarā Daugavas stadionā.
Bērni rotāja apģērbu, izmantojot latviešu etnogrāfiskā raksta
pamatelementus. Izrādījās, ka tos var ieraudzīt arī apģērbā. Jauki
darbi tapa arī tad, kad bērni rakstus mācījās izšūt.
Interesants piedzīvojums bija arī došanās uz austuvi, lai kopā ar
Martas māmiņu Sandru pētītu Ērgļu un Lielvārdes jostas un aplūkotu,
ko pašlaik auž audēju studijas dalībnieces. Saule un mēness taču ir
saskatāmi ne tikai debesīs, bet tos var arī izcept. Jau otro reizi mums
savas durvis laipni vēra Elzas vecāku „Našķotava”, lai kopā ar tās
saimnieci Inesi un Riharda un Edvarda māmiņām Ingu un Vinetu
vairāk nekā divdesmit roku pāri veidotu pīrādziņus, līkus kā
mēnestiņus, un cukurmaizītes, apaļas kā saulītes. Interesanti, ka katra
saimniece varēja ierādīt savus darba paņēmienus. Pēdējā projekta
dienā bērni dalījās grupās un ar zirņiem un pupiņām rotāja sveces, lai
parādītu, ka zināšanas par tautas rakstiem var likt lietā. Dienu
noslēdzām Saieta namā, izdejojoties ar Rīgas Danču kluba
muzikantiem un dejotājiem.
Paldies vecākiem par atbalstu šajā nedēļā!
Sandras Stankevičas teksts un foto

4. martā Ērgļu vidusskola un Ērgļu Profesionālā vidusskola
aicināja apkārtējo skolu jauniešus uz Iniciatīvu dienu „Spurains
kaktuss kļūs labs pulkstenis”. Piedalīties bija ieradušies 8. un 9. klašu
skolēni un skolotāji no Sarkaņu, Mazozolu, Bērzaunes un J. Zālīša
Sausnējas pamatskolas. Par viesu sagaidīšanu Ērgļu vidusskolā un
skolas parādīšanu atbildību uzņēmās 9. klases jaunieši un audzinātāja
Sandra Konovalova.
Diena bija saplānota spraiga un daudzveidīga. Piedāvājām kļūt
biznesmeņiem, māksliniekiem vai valodu speciālistiem un veikt
slepenu misiju. Pie šo aktivitāšu īstenošanas cītīgi strādāja 10. klases
uzņēmējdarbības virziena jaunieši, kuri izveidoja preču piegādes
konteinerus ar lietošanas instrukcijām. Tika izstrādāti konteineru
pārvietošanas maršruti ar darba stacijām, kurās lietošanas instrukcijas
pārtulkoja krievu un angļu valodā, mārketinga nodaļā tika izstrādāts
atbilstošs dizains. Liels bija jauniešu pārsteigums, atverot piegādātos
konteinerus Muitas noliktavā, jo tikai tad varēja precīzi noskaidrot,
kādu preci piegādājuši.
Pēc tam devāmies uz Ērgļu Profesionālo vidusskolu iemēģināt
roku darbā ar koku, likt aizbraukt jumtam, uzsaukt „pīrādziņ, nāc!”,
nodarboties ar alpīnismu, virpuļot „mazo putniņu dejā”. Izmantojām
iespēju, ka visu dienu darbojās restorāns- bārs.
Katrs Iniciatīvu dienas apmeklētājs varēja piedalīties praktiskajās
darbnīcās Ērgļu Profesionālajā vidusskolā. Interesanti bija paskatīties,
kā mājai ieliek durvis, padarboties ar namdara rokas instrumentiem
– zāģi, āmuru, slīmestu u.c. Koku alpīnistu darbnīcā teorētiskās
zināšanas un kokā kāpšanas prasmes ar arboristu aprīkojumu varējām
izmēģināt pie skolas augošos ozolos. Savukārt bērnu ballītē bērnistabā
mūs sagaidīja mazā Kristena un visus ciemiņus pacienāja ar krāsainām
un garšīgām kanapē maizītēm. Katrs klātienē tuvāk varēja iepazīties
ar auklītes profesiju un izmēģināt, cik atbildīga ir šī profesija. Mācību
virtuvē gatavojām karstās uzkodas - šampinjonus ar kausēto sieru un
picas. Te nu varēja katrs radoši izpausties. Praktisko darbnīcu
apmeklējumus papildināja jauno gidu stāstījumi par dažādiem skolas
objektiem. Šīs dienas vislielāko piekrišanu saņēma audzēkņu bārs un
restorāns, kur katrs pats varēja izgreznot glāzes maliņas, pēc receptes
sagatavot sev garšīgu kokteili vai skaisti salocīt salveti.
Pēc pusdienām pateicāmies visiem organizētājiem, apmeklētājiem
un priecājāmies par savu iniciatīvu darboties.
Dienas beigās nonācām pie secinājuma, ka Ērgļos jauniešiem ir
iespējas apgūt ļoti daudz dažādas un interesantas prasmes un
iemaņas.
Inese Zlaugotne, skolotāja
Inita Bērzkalna, sociālā pedagoģe
Foto Inese Zlaugotne
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Par volejbolu

28. februārī Ērgļu vidusskolas volejbolisti devās uz Madonu spēlēt „Lāses Kausā”.
Tai skaitā biju arī es, Jānis Bērzkalns. Kopā ar mani komandā bija Jānis Gangnuss,
Kristaps Kalve, Niks Nīgalis, Jurģis Ļaudaks, Renārs Pūce un Oskars Sirmais. Kā
psihologs līdzi brauca arī Edijs Krastiņš.
Šīs sacensības notiek starp Madonas starpnovadu skolu komandām. Bija atbraukušas
četras komandas. Komanda, kura izcīna 1. vietu, 27. martā dosies uz Rīgu spēlēt
„Lāses Kausā”, diemžēl mēs palikām otrie. Zaudējām Madonas 2. vidusskolai par
diviem punktiem, uzvarējām gan Lubānas vidusskolu, gan Madonas 1. vidusskolu, bet
Madonas 2. vidusskola izcīnīja ceļazīmi uz Rīgu.
Volejbola treniņi skolotāja Ivara Budzes vadībā notiek otrdienās un ceturtdienās, tur
attīstām sevi un cenšamies spēlēt. Esam apmierināti ar otro vietu, jo uzvaras nenāca
viegli. Pagājušo gadu Madonā norisinājās Madonas spartakiāde, kur ieguvām 3. vietu.
Šoreiz gāja labāk.
Žēl, ka šī bija pēdējā reize, kad varēju spēlēt kā Ērgļu vidusskolas skolēns, jo
nākamgad, cerams, pārstāvēšu kādu citu komandu.
Jānis Bērzkalns, 12. kl.
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Redzētais un piedzīvotais bija interesants

Vai var spriest par operu, ja to
nekad neesi redzējis? Kā var
uzzināt, cik plata ir Daugava, ja
neesi par to pārliecinājies pats?
Šīs un citas interesantas lietas
devās noskaidrot 2. klases skolēni
un
vecāki
kādā
februāra
svētdienā.
Kad sapratām, ka biļetes uz
koncertuzvedumu
ģimenei
„Spēlēsim operu!” ir rokā, tad
varējām saplānot interesantu dienu galvaspilsētā. Mums paveicās,
ka pirms izrādes varējām izstaigāt
Balto namu kopā ar jauku gidīti
Ženiju, kura atļāva mums pat
nokļūt uz skatuves. Lielajā zālē
varējām vērot, kā skatuves
strādnieki
gatavojas
izrādei
„Apburtā
princese”.
Pārliecinājāmies,
ka,
sēžot
prezidenta ložā, skatuve nav labi
pārredzama. Dodoties uz baleta
mēģinājumu zāli, daudzviet jau
savus īpašniekus gaidīja koši un
krāsaini kostīmi. Tagad zināsim, kura operas soliste
sadarbojusies ar Brīvības pieminekļa autoru. Vēl viens
mirklis un varam sekot izrādes darbībai. Esam Mazajā zālē.
Brīžiem Pinokio, Malvīne un citi pazīstamās pasakas varoņi
pārtrauc dziedājumu un pastāsta par dažādām ar opermākslu
saistītām lietām - par butaforijām un rekvizītiem, par balsīm
un to, kas notiek orķestra bedrē. Izrāde beidzas, un mēs
dodamies pastaigā pa Rīgas centru.
Varam tuvāk aplūkot vietas, par kurām pieminēts mācību
stundās - gan Brīvības pieminekli, gan Bastejkalnu, gan
barikāžu upuru piemiņas vietas, gan Blaumaņa pieminekli.
Nonākam arī Daugavmalā, un nu laiks pārliecināties, vai
Latvijas lielākajai upei var pārsoļot pāri (protams, pa tiltu)

Vai zinājāt, ka senie latvieši martu dēvēja ne
tikai par sērsnu un gavēņu mēnesi, bet arī par
baložu mēnesi? Man ir sajūta, ka mūsu senču
senči jau krietnu laiku pirms šī raksta tapšanas
ir devuši man zīmi, ka šajā mēnesī man jūs
noteikti jāiepazīstina ar viņu - ar Aināru
Balodi.
Ainārs ir cilvēks, no kura visi varam mācīties,
ar kādu attieksmi skatīties uz lietām un
cilvēkiem sev apkārt. Aināra pozitīvisms
iedvesmo, pārliecina un nomierina reizē. Ir
prieks un lepnums pazīt tādu cilvēku. Un patiess
prieks dot iespēju arī jums par 3 mēnešus vecā
Renāra Baloža tēti uzzināt ko vairāk.
Spilgtākās atmiņas no skolas gadiem
-Vispirms atmiņā nāk mana klases audzinātāja
Nellija Ziediņa un sporta skolotājs Ivars Budze.
Ziediņa mācēja audzināt bērnus. Viņa mācēja
mūs sabārt un aizstāvēja, kad varbūt nemaz nebijām
to pelnījuši. Lai nu kurš, bet skolotājs Budze visu
zināja par sportu. Ko un kā labāk. Tāds bija
mans uzskats.
Pēc skolas gaitām
-Ērgļos ieguvu pamatizglītību. Vidusskolas
diplomu ieguvu Jāņmuižā, pie Cēsīm.
Jau no agras bērnības esmu vēlējies kļūt par
celtnieku. Ar tēta palīdzību atradu sev piemērotu
skolu -Jāņmuižas arodģimnāziju. Pēc pamatskolas
beigšanas jau nākamajā mācību gadā uzsāku
mācības arodģimnāzijā. Tur es ieguvu vidējo
speciālo izglītību - 3 gadus mācījos celtnieka
profesiju un 1 gadu - vidusskolas kursu. Pēc 4 gadu
mācībām ar šīs skolas atbalstu uz trīs mēnešiem
aizbraucu strādāt uz Vāciju.
2002. gadā pārcēlos uz Rīgu , lai strādātu un
mācītos. Paralēli darbam iestājos Rīgas Tehniskās
universitātes Būvniecības fakultātē. Pēc pusotra
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tikpat ātri kā Ogrei? Cik interesanta izskatās jaunās bibliotēkas
ēka? Sīks lietutiņš liek mums pasteigties un ātrāk nokļūt
Dabas muzejā. Vispirms apskatām masku izstādi, bet tad
dodamies patstāvīgi apstaigāt daudzās ekspozīcijas.
Kas bērniem patika braucienā? Viss redzētais un piedzīvotais licies interesants. Daudziem gribētos atkal iegriezties
Dabas muzejā, jo dažās stundās jau nevar visu paspēt izpētīt.
Nākamgad atkal varētu doties uz kādu teātra vai baleta izrādi.
Bet man ir prieks, ka mūsu braucienā piedalījās ļoti daudz
vecāku un varējām jauki un interesanti pavadīt svētdienu.

gada pametu mācības. Netika sniegta solītā
programma, līdz ar to zuda motivācija mācības
turpināt.
Darbos un nedarbos
-Laika posmos no 1999. gada rudens līdz 2000.
gada rudenim un pēc tam no 2001. gada decembra
līdz 2002. gada jūnijam strādāju “Pārsteigumkalnā”
Ērgļos. Ziemā strādāju uz slaloma kalna par
nomas pārzini, reizēm par instruktoru. Veicu arī
dažus kalna uzturēšanas kārtībā darbus. Vasaras
sezonā strādāju velo nomā un velo servisā.
Rudens mēnešos slaloma kalnā tika būvētas vai
uzlabotas ēkas un notika aktīva gatavošanās
slēpošanas sezonai.
Starpposmā no 2000. gada augusta līdz 2001.
gada
augustam
biju
dienestā
armijā,
Valmiermuižā.
Pēc tam, kad pārcēlos uz Rīgu, no 2002. gada
jūlija līdz 2003. gada decembrim nostrādāju SIA
“Remuss” Rīgā celtniecībā.
No 2004. gada jūnija strādāju Rīgā, veikalā
„FANS” par servisa meistaru. Gada siltajos
mēnešos remontēju divriteņus, aukstajos slēpošanas inventāru.

Sandra Stankeviča
Foto Inguna Spaile

Kursi Izraēlā

Parasti viens no
aukstākajiem ziemas
mēnešiem - februāris man šogad bijis ļoti
mulsinošs - Latvijā tas
vairāk
līdzinājās
pelēkam,
drūmam
rudens mēnesim. Bet
desmit dienas Izraēlā
nemitīgi tika atgādināts
ģērbties
atbilstoši
gadalaikam
un
nesaaukstēties, jo ir
taču ziema, lai gan
tikko bija beigusies
zemeņu sezona, sāka ziedēt ķirši, parādījās pirmie zāles asniņi, temperatūra dienā bija
no +18 līdz +26 grādiem.
No 18. līdz 27. februārim Jeruzalemē notika Yad Vashem Holokausta tālākizglītības
centra kursi Latvijas skolotājiem. To laikā padziļinājām zināšanas par ebreju tautas
vēsturi, kultūru, likteni no senajiem laikiem līdz mūsu dienām. 1953. gadā
izveidotais Yad Vashem memoriāls ir veltīts holokaustā bojā gājušo piemiņas
saglabāšanai. Katru gadu to apmeklē apmēram miljons viesu. Apmēram 18 ha plašajā
kompleksā ir gan Yad Vashem muzejs, arhīvs, pētniecības institūts, gan Bērnu
memoriāls, gan Izglītības centrs, gan piemiņas alejas citu tautību cilvēkiem, kuri
glābuši ebrejus nacistu okupācijas laikā. Šie cilvēki ieguvuši goda nosaukumu
„Taisnīgie starp tautām”. Viņu vārdi ir iekalti īpašā Goda sienā, daudziem ir iestādīts
koks piemiņas alejā. Kursu laikā tikāmies arī ar vairākiem Latvijā kādreiz dzīvojušajiem ebrejiem, kuri pastāstīja gan par bērnībā pārdzīvotajām ciešanām, gan par
cilvēkiem, kuri viņiem palīdzējuši. Interesanti, ka Inna Miķelsone Frīdmane pat ir
bijusi klasesbiedrene vienai no Jumurdas pagasta iedzīvotājām.
Smagās mācības mijās ar ekskursijām. Iepazinām arī mūsdienu Izraēlu, tās
ievērojamās vietas. Neaizmirstamas ir pastaigas pa Jeruzalemes vecpilsētu, kur ir
nozīmīgas svētvietas kristiešiem, jūdiem un musulmaņiem. Bijām ne tikai pie Raudu
mūra, bet arī tā tuneļos, peldējāmies sāļajos Nāves jūras ūdeņos un tuksnesī izstaigājām
seno Masada cietoksni, kuģojām pa Galilejas jūru (ezeru), apbrīnojām dateļpalmu
audzes, apmeklējām Izraēlas vēstures muzeju, iepazinām ebreju sabata tradīcijas.
Sajutām pirmās pavasara vēsmas.
Paldies novada domei par atbalstu semināra apmeklēšanai.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāja
Foto no Indras Rones personīgā arhīva

Pagaidu darbs 10 gadu
garumā
-Kā jau minēju, mans sapnis
vienmēr bijis kļūt par celtnieku.
Pēc arodģimnāzijas beigšanas
centos iegūtās
zināšanas
pielietot reālā darbā un
attiecīgi iemācīties celtniecībā
ko jaunu. 2004. gada sākumā
uzliku sev latiņu augstāk,
vēlējos strādāt par būvdarbu
vadītāja palīgu. Meklējumi bija
neveiksmīgi, darbu atrast šajā
jomā neizdevās. Pēc tēta
ieteikuma pieteicos uz brīvo
vakanci par servisa darbinieku
veikalā „Fans”. Šajā jomā jau
neliela pieredze bija, ko ieguvu,
strādājot
“Pārsteigumkalnā”.
Sākotnēji to uzskatīju par
pagaidu darbu. Šajā „pagaidu”
darbā, kā toreiz likās, strādāju
jau gandrīz 10 gadus. Pirmajos trīs darba gados
sapratu, ka man patīk šis darbs un šis ir mans īstais
aicinājums.
Ikdienā remontēju divriteņus un ziemas sporta
inventāru. Rudens mēnešos, kad maz darba servisā,
pa retai reizei palīdzu pārdevējiem.
Jūtu, ka cilvēki gadu no gada krietni vairāk
pievēršas
sportiskām
aktivitātēm.
Kad
paaugstinājās degvielas cenas un Latvijā iestājās
ekonomiskā krīze, ļoti strauji pieauga to cilvēku
skaits, kuri pārvietojas ar velosipēdiem. Tāpat
pēdējos 3-4 gadus pieaug to cilvēku skaits, kas
aizraujas ar distanču slēpošanu.
Mana darba priekšrocības ir tās, ka darbavieta
atrodas tuvu mājām un man ir iespēja savu
brīvdienu grafiku sastādīt pēc saviem ieskatiem.
Kad ar sportu uz “tu”
-Skolas laikā aktīvi spēlēju futbolu, papildus
basketbolu un galda tenisu. 2002. gadā, pārceļoties
dzīvot uz Rīgu, sāku nodarboties ar velosportu. Nu
jau gandrīz 7 gadus vairs tik aktīvi neminu pedāļus.
Tagad ar divriteni braukāju tikai sava prieka pēc
un tā, lai būtu aktīvā kustībā. Joprojām katru
gadu
cenšos
piedalīties
vismaz
dažās

velosacensībās Latvijā.
Šogad ir doma atkal atsākt aktīvi piedalīties SEB
divriteņu maratonā un maksimāli atrast laiku
treniņiem. Ziemas laikā ar draugiem sporta zālē
spēlējam futbolu.
Arī mani hobiji vienmēr bijuši saistīti ar sportu.
Šobrīd esmu aizrāvies ar slēpņošanu jeb
Geocaching. Tā ir globāla kustība, kas pēdējos
gados arī Latvijā kļūst arvien populārāka.

Ainārs pasaka to, ko daudzi no mums pasaules plašumos aizklīdušie - nodomā, bet
skaļi nepasaka: “Uzdrošinos teikt, ka Ērgļi ir
mana vismīļākā vieta manā mīļajā tēvzemē.
Kādreiz gribētu tur atgriezties uz palikšanu.”
Skaļi izteiktas vēlēšanās piepildoties!
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no Aināra Baloža personigā arhīva



„No sirds uz sirdi izaudzē Tu sirsnību kā ziedu”
Foto no H.Vuškāna personīgā arhīva
Tētim

Anita Brence

***
Ar atturīgu apdomu
Tu vij to pavedienu,
Pie kura sīksti turoties
Var pārkāpt rūpju sienu.
Ar atturīgu apdomu
Caur sirdsskaidrību viedu,
No sirds uz sirdi izaudzē
Tu sirsnību kā ziedu.
Jubilārs ģimenes lokā.
Janvārī 80 gadu jubileju svinēja ilggadējais Ērgļu vidusskolas
fizikas skolotājs Henrihs Vuškāns. Tāpat kā fiziku, arī rasēšanu un
astronomiju skolotājs ir mācījis vairākām ērglēniešu paaudzēm.
Skolotājs strādāja laikā, kad fizikā bija maz uzskates līdzekļu, tāpēc,
lai skolēni labāk saprastu šo visai sarežģīto mācību priekšmetu, viņš
daudzus rīkus konstruēja pats. Jauno tehniķu pulciņā, ko arī vadīja
skolotājs, varēja apgūt zināšanas un prasmes, kas zēniem vēlāk
noderēja dzīvē. Tās bija tehniskas gudrības, ko ne vienmēr varēja
izlasīt grāmatās, kas vislabāk bija apgūstamas tad, ja blakus prasmīgs
padomdevējs.
Vaļasprieks bija dažādas sportiskas aktivitātes, visvairāk gan
svarcelšana. Savulaik uzstādīts pat Latvijas rekords! Skolotājs par
saviem līdzekļiem iekārtoja svarcelšanas treniņu zāli un šajā sporta
veidā iesaistīja zēnus.
Vēl tagad pie skolotāja uz konsultācijām ierodas jaunieši, kam
vajadzīga palīdzība eksakto zinātņu jomā, nekad viņš nav atteicis
salabot kādu tehnisku ierīci.
Enerģisku, smaidīgu skolotāju sastopam, ejot Ērgļu ceļus.
Lielajā jubilejā skolotājs Henrihs Vuškāns saņēma Valsts prezidenta
Andra Bērziņa apsveikumu, kurā teikts:
„Godājamais Vuškāna kungs!
Sirsnīgi sveicu Jūs nozīmīgajā dzīves jubilejā! Pateicos Jums par
mūža ieguldījumu skolotāja darbā, pašaizliedzīgi mācot dabaszinātnes
un popularizējot sporta aktivitātes jauniešu vidū! Jūsu godprātīgā
attieksme pret savu darbu un apkārtējiem cilvēkiem, kā arī mīlestība
pret savu novadu un Latviju ir labs patriotisma paraugs ikvienam
mūsu valsts iedzīvotājam.
Novēlu Jums stipru veselību un visu labo ieceru īstenošanos arī
turpmāk, saņemot Jums tuvo cilvēku mīlestību un atbalstu!
Patiesā cieņā,
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš
Rīgā
2014. gada 24. janvārī.”
Meitas Anitas un mazdēla Roberta dzejoļu rindas joprojām silda
skolotāja, tēta un vectētiņa sirdi. Lai veselīgi, darbīgi, skolotāj, Jūsu
turpmākie dzīves gadi!
Mārīte Breikša

***
Mums šodien, jubilāru sveicot,
Ir siltu jūtu pilna sirds,
Jo viņa astoņdesmit gadi
Par svētku svecēm spožāk mirdz.
Plūst viens to stars no Latgales,
Kur Preiļos kārts bij’ šūpulis,
Tam puisēnam, kam šobrīd matos
Jau Ogres ievu baltums mirdz.
Otrs gadu stars no Ērgļu skolas,
Kur satikt Lilitu bij lemts,
Un viņu vienīgo un mīļo
Sev visās gaitās līdzi ņemt.
Plūst, mainās, zaigo gadu stari,
Tiem vidū ziedu vainadziņi trīs,
Tās puķes – Ince, Lala, Ancīts,
Ko savās pēdās vadīt prieks.
Un fizika, šī tūkstošveide,
No sevis neatlaiž nekur,
Un kolbas, mēģenes un shēmas
Par magnētisko lauku stiprāk tur.
Tik liels ir dvēseliskais spriegums,
Ka dzirkstis tālu projām krīt,
Un simtiem fiziķus no klasēm,
Pa spēkam bijis izskolot.

Ko vēlēt gan var gaviļniekam?
Lai veselība, gara spēks
Un visi fizikālie gēni
Lai producētos mazbērnos!

Laiks balina visas krāsas,
Bet Tavas lai nepazūd,
Lai priekos un bēdās vēl ilgi
Ar Tevi mēs varētu būt!

Lai tikpat stipra paliek mīla,
Ko sirds pret dzimto zemi jūt,
Kas dziesmu mīl un Tēvuzemi,
Tam vēl simts gadu stipram būt!

Lai zinātu Ērgļu pusē,
No dzīves, kad saguris prāts,
Pie Tevis tiek sirsnības medus
Ik kaiti, ko dziedināt, krāts.

***

***
Viņš pasniedz roku
Un palīdz man kalnā
Augstāk tikt,
Viņš mani pastumj uz priekšu
Un atskatīties neatļauj,
Uzliek roku man uz pleca,
Un bailes izzūd
Kā lapas rudenī no kokiem.

Kad janvāra puteņi sniegus
Pār Ērgļu pakalniem klāj,
Kā ābele, ziedošs un dziedošs,
starp saviem gadiem Tu stāj.
Bet bērni un mazbērni apkārt,
Tie ir Tavas pazares,
Kas mūžīgas jaunības elpu
Caur augļu briedumu nes.
Par to, ka reizēm ir grūti,
Nevienam Tev nepatīk teikt,
Bet, pasmēlies prieku no dziesmas,
Tu atkal spēj grūtumu veikt.



***
Vectētiņam
Vectētiņ, Tu man vismīļākais!
Tu mani bieži cieši skauj
Un, ko vien gribu, darīt ļauj...

Tavs skatiens gādīgi glāsta,
Un tad, kad nediena dzeļ,
Tu esi, kam bēdu var stāstīt,
Kas atkal saulītē ceļ.

Tu ļauj man sniegu notīrīt
No visiem šķūņu jumtiņiem,
Un ugunskuru kurināt
Mēs protam pašu lielāko!

Ar savām mīļajām rokām
Tu pratis mūs izauklēt,
Un labo tikumu gaismu
Ik dvēselē mācējis sēt.

Uz mēness atrast krāterus
Mums kopā tīrais nieks!
Mēs abi kopā kilometriem Varam braukt ar riteņiem.

Kā dižozols laimīgs un cienīgs,
Un dažu brīdi pat svēts,
Vismīļākais, vienīgi vienīgs
Mums esi Tu šovakar, tēt!

Tavs padoms ir pats gudrākais,
Vectētiņ, Tu man vismīļākais!
Roberts Brencis,
Talsu 2. vidusskolas 3. kl. skolnieks

Kad sirds alkst klusumu un mieru,
Tas Preiļos – tēva zemē rasts,
Tur pašuzceltā namiņā
Var smelties spēku rītdienai.
Un arī zemes darbi veicas,
Un bagātīgu dārzu audzēt!
Ap sevi protot labestību
Pa sēkliņai vien sirdīs sēt.

Būt uz skatuves!

Tikai otro gadu strādāju Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, bet
mums jau ir izveidojusies stabila, teātri mīloša grupa. Iepriekšējā
gadā iestudējām H. K. Andersena pasaku „ Neglītais pīlēns”, šogad
H. Paukša „Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”. Sarkangalvītes
lomā iejutās Ausma Ozola, Vilks - Alens Kārlis Kārkliņš, mednieks
- Niks Valainis, vecmāmiņa - Līga Vestfāle. Spēlēt gribētāju ir
daudz, un bieži nevar visus nodrošināt ar lomām, tāpēc jāizdomā
visādas viltības. Šajā izrādē ir divas Sarkangalvītes un divi Vilki, un
otro Sarkangalvīti spēlē Toms Šlesers, bet Vilku - Aivija Vestfāle.

Anita Brence

Visi aktieri dziedāja solo - skolotājas Sandras Paļčevskas sacerētās
melodijas. Šo izrādi esam nospēlējuši piecās dažādās vietās. Kā
mums veicās, par to stāsta jaunie aktieri: 7. klases skolniece Ausma
Ozola, 6. klases skolēni Alens Kārlis Kārkliņš, Niks Valainis un
Līga Vestfāle.
Alens: „Mēs katru gadu braucam iepriecināt pansionāta
iemītniekus „Kastaņās”. Tā mums bija otrā izrāde. Es biju labais
Vilks, kuram patika Sarkangalvīte, bet ļaunais mednieks gribēja
mani nošaut. Galvenā doma šajā izrādē ir par draudzību un par to,

ka jebkurā brīdī ir iespēja laboties. Es tik ļoti biju iejuties lomā, ka
tikai izrādes beigās ieraudzīju pilno skatītāju zāli un saklausīju
sirsnīgos aplausus. Ir grūti, bet man ļoti patīk būt uz skatuves. Un
liekas, ka ar katru izrādi arvien vairāk iemīlēju savu lomu un mūsu
teātra grupiņu. Mēs esam komanda!”
Līga: „ Nākamā izrāde bija Pērses pamatskolā, mēs tur bijām
pirmo reizi. Kad mūs ieveda skolas zālē un parādīja skatuvi, mēs
sastingām. Tāds plašums! Nebija laika pat nedaudz pamēģināt,
varbūt tāpēc mēs sākām nedroši, pat tekstu nedaudz sajaucām, bet
tad nedrošību pārvarējām un nospēlējām godam. Aplausi bija ilgi
un skaļi. Es biju vecmāmiņas lomā un nevarēju pat iedomāties, cik
grūti uz skatuves notēlot vecu cilvēku. Savas lomas spēlēju ar
prieku un arī šoreiz izbaudīju ik mirkli, kamēr biju uz skatuves!
Paldies skolas vadībai par gardumiem! Uz tikšanos Sausnējā!”
Niks: „ Bebru pamatskolā mēs bijām pirmo reizi. Skola ļoti gaiša,
moderna, zāle liela, pilna ar skatītājiem, bērnudārza bērni sēž pat
zemē, jo nav brīvu vietu. Skatuvīte maza, bez aizkariem, bez
kulisēm! Man šķiet, ka tieši šeit mēs nospēlējām vislabāk, jo
bērni aizrautīgi dzīvoja mums līdzi, un tas mums palīdzēja. Es
domāju, ka mednieks dara labu darbu, bet man bija jāiejūtas tāda
briesmoņa lomā!
Es biju lielīgs un neiecietīgs, bet ļoti nelaimīgs un vientuļš, jo arī
es meklēju draugu. Grūti iejusties tādā lomā, jo es tāds neesmu.
Bebros man šī loma izdevās vislabāk. Paldies skolai par našķiem un
tiksimies atkal!”
Ausma: „ Nākamā izrāde - Odzienas pamatskolā. Tā ir piektā
izrāde pēc kārtas. Liekas, ka mēs sākam pavisam droši iejusties
aktieru darbā. Skola - liela, gaiša, turpinās remontdarbi, visi tur
esam pirmo reizi, bet nedrošību kliedē skolotāja Iveta Dūmiņa, kura
strādā arī pie mums, Sausnējā. Izrāde remonta dēļ notiek mazā zālē
ar mazu skatuvi, bez aizkariem un kulisēm. Tas atkal mums ir liels
pārbaudījums. Es šajā izrādē esmu Sarkangalvīte, kura grib
sadraudzēties ar Vilku, bet žēl arī mednieka, kurš vēl nesaprot savu
ļaunumu. Ar savu lomu es gribu ikvienu pārliecināt, ka nekad nav
par vēlu laboties un kļūt par patiesu draugu. Kurš gan nezina skaisto
pasaku par Sarkangalvīti, tāpēc jo īpaši izjutu atbildību spēlēt šo
lomu. Paldies Odzienas skolai par saldumiem, piemiņas lietām!”
Paldies skolotājai Vitai Zariņai par teātra pulciņa viesizrāžu
organizēšanu un iespēju iepazīt dažādās skolas, par transporta
sagādāšanu! Īpašs paldies jaukajam šoferītim Gundaram!
Dzintra Rudzīte,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja un
teātra pulciņa vadītāja
Foto no Vitas Zariņas personīgā arhīva
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Mana Sausnējas skola un es
2014. gada pavasari Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas saime sagaida tuvojošos svētku noskaņās. 31. maijā notiks skolas 50 darba
gadiem veltīts absolventu salidojums. Mēs gaidīsim ierodamies skolā tuvus un tālus ciemiņus – dažādu paaudžu Sausnējas skolu
absolventus. Priecāsimies satikt savējos, vienmēr jaunos mūsu skolas zēnus un meitenes, kā arī bijušos pedagogus un darbiniekus. Gaidīsim
visus skolas ciemiņus un labvēļus!
Skolotāju un darbinieku pārdomas, vēlējumi, labie vārdi Sausnējas skolai svētku priekšvakarā...

radu saimē sagadījies, ka tas, kurš no radiem mācās 9. klasē, 1.
septembrī ieved skolas dzīvē to, kurš uzsāk gaitas 1. klasē. Ainārs
Vestfāls ieveda savu māsu Inesi 1. klasē. Un Inese, uzsākot mācības
9. klasē, ievadīja skolas dzīvē sava brāļa Jāņa meitu Aiviju
Vestfāli.
Es Sausnējas skolā strādāju par apkopēju, arī manas meitas te
mācās. Pati nebiju izglītojusies lauku skolā un nevarēju iedomāties,
kā būs. Man patīk mans darbs, tas ir citāds nekā pilsētas skolā. Mēs
visi esam kā liela ģimene. Bērni arī ir atšķirīgi: sākumā katrs mēģina
sevi parādīt ne no tās labākās puses, pēc tam sadraudzējas. Dienas
paiet interesanti un ātri. Skolotāju kolektīvs ir sirsnīgs un saprotošs.
Es to izjutu, kad pašai bija jāpārdzīvo krīze ģimenē. Tad apkārtējo
cilvēku atbalsts palīdzēja tikt visam pāri.
Mirdza Vestfāle, apkopēja
Ar skolu iepazinos 1999. gadā, kad mācības šeit uzsāka mans
dēls Mārtiņš Ozols. Tolaik vēl skolā bija malkas apkure, un bērni
paši sanesa malku. Es gāju uz skolu nostrādāt noteiktās stundas, lai
bērnam būtu brīvpusdienas. Skaldīju malku un krāvu šķūnī grēdās.
Man palīdzēja arī bērni, jo visi bija pieraduši strādāt. Sausnējas
pamatskolu jau ir pabeiguši trīs mani dēli, bet jaunākais Atis vēl
mācās.
Apkopējas darba gaitas Sausnējas skolā uzsāku 2013. gada 1.
novembrī. Šo darbu man piedāvāja direktors, un es ar prieku
piekritu. Lai gan darbs nav pārāk grūts, tas tomēr ir atbildīgs, ir
daudz jāstrādā. Skolas darbinieki ir saprotoši un atsaucīgi.
Aina Ozola, apkopēja

Kas ir mana skola? Tā ir ikdiena ar skrejošo laiku, ar bērnības
biklumu un neziņu par gaidāmo, ar jaunības degsmi un vēlmi apgūt
nezināmo, ar dzīves pieredzi, prasmi un darbu. Un pa vidu tam
visam arī es. Es – skolniece, es – skolotāja, es – cilvēks, kam tuva
un dārga pirmā skola. Lai skolā arī turpmāk zinātkāri skolēni,
skolotāji – pēc aicinājuma, un skola – vieta, kur gaisma izstaro pat
no vistumšākā kaktiņa!
Elita Ūdre, Sausnējas astoņgadīgās skolas 1977. gada
absolvente, skolotāja no 2013. gada
Sausnējas skola. Šie vārdi ir nesaraujami un vienlīdz spēcīgi.
Sausnēja nespētu pilnvērtīgi dzīvot bez skolas, tāpat kā šī skola bez
Sausnējas. Tikai un vienīgi šeit tām abām ir jābūt cieši blakus!
Mums jālepojas ar savu skolu, ar skolēniem, kas izvēlējušies pie
mums mācīties, ar vecākiem, kuri uzticējuši savu bērnu izglītošanu
mūsu skolotājiem, ar skolotājiem, kuri Sausnējas skolu uzskata par
vislabāko darbavietu. Mums jābūt lepniem par Sausnēju un
Sausnējas skolu, jāspodrina tās vārds, jo neviens cits to nedarīs. Tā
ir mūsu misija. Gudri ļaudis teic, ka skolotāja profesija esot misija.
Būsim gudri, ticēsim saviem spēkiem un godprātīgi pildīsim savu
misiju!
Elita Leiboma, skolotāja
Savai skolai 50 gadu jubilejā novēlu izaugsmi un skaistumu,
jaunības sparu. Lai vienmēr apkārt pulcētos daudz gudru un labu
cilvēku! Lai skolas telpas būtu piepildītas ar smaidiem un darbīgām
rokām! Lai skolēni būtu gudri, kārtīgi un draudzīgi! Lai mūsu skolā
spīdētu saule un ikdiena būtu krāsaina kā varavīksne!
Dace Dombrovska, skolotāja
Jau no skolas gaitu sākuma esmu vēlējusies būt skolotāja. Vai tas
nav brīnišķīgi – atrasties starp bērniem, varēt un gribēt par bērnu
pārtapt, aizmirstot savus gadus? Cik patīkami viņus vērot, kuri ir
zinātkāri, spējīgi un cenšas savu dzīvi veidot pilnvērtīgu, un just, ka
esi nepieciešams.
Visi mani pedagoga darba gadi saistīti ar Odzienas skolu, bet
paralēli no tūkstošgades sākuma – arī ar Sausnējas skolu. Pirmā
tikšanās ar šo skolu iznāca jau daudz senāk, kad šīs skolas fizikas
skolotāja Ausma Korule mani paņēma līdzi uz Sausnēju, lai
iepazīstinātu ar savu darbavietu. Tā nu ir sagadījies, ka pēc daudziem
gadiem es tagad vadu stundas tajā pašā kabinetā un izmantoju tos
pašus skapjus, pie kuriem darbojās A. Korule. Katrs mācību gads ir
bijis radošs, darba pilns un skaists. Lai izdodas saglabāt Sausnējas
skolai šo starojumu arī nākotnē! Novēlu paklausīgus skolēnus un
pastāvēt vismaz 100 gadu!
Iveta Dūmiņa, skolotāja
Darbu Sausnējas pamatskolā uzsāku 2004. gada oktobrī.
Iesaistoties skolas darbā un iepazīstot kolēģus, jutos kā lielā, jaukā
ģimenē. Kolektīvā valdīja miers un saskaņa. Tāpat kā tagad, arī
toreiz skolā bērnu nebija daudz. Prieks par to, ka ir talantīgi skolēni,
kuri paralēli mācās arī mūzikas skolā. Visi Sausnējas pamatskolā
nostrādātie gadi piepildīti ar patīkamām un jaukām atmiņām par
kopā pavadītajiem mirkļiem. Šeit esmu guvusi daudz jaunu ideju,
kuras varu izmantot darbā. Novēlu, lai ikviens skolēns un skolotājs
ar prieku ik rītu vērtu skolas durvis vēl daudzus gadus.
Sandra Paļčevska, skolotāja
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola ir mana šī vārda vistiešākajā
nozīmē. Tā ir vieta, kur vienmēr jutīšos labi, kur vēlēšos atgriezties.
Manas otrās mājas, kuras savā sirdī glabāju kā dārgumu. Kā šodien
atceros tos daudzos brīžus, kad ar gladiolām rokās un strauji
pukstošām sirsniņām milzīgā zinību kalna durvis septembros ver
skolēni. Mana skola ir atvērta ikvienam zinātkārajam, jaunajam,
nedrošajam skolēnam. Šī ir īstā iestāde, lai pilnveidotu sevi. Mana
skola iedrošina un liek noticēt saviem spēkiem. Skola palīdz spert
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pareizo soli pretim nākotnei un izdarīt izvēli izšķirīgos lēmumos.
Lai izturētu garo zinību ceļu, ļoti svarīgi, lai blakus būtu cilvēki,
kurus vari saukt par savējiem. Un es cenšos saviem skolēniem par
tādu kļūt ar pirmo satikšanās dienu. Mūsu skola nav tikai vieta, kur
apgūt sausas teorijas. Tā dod daudz vairāk. Iespēju mīlēt, priecāties
un gūt ļoti labus draugus turpmākajai dzīvei. Sausnējas pamatskola
patiešām vieno sirdis, prātus un cilvēkus.
Viens jumts, vienas durvis, vieni pamati un pāris logi sevī ietver
tik daudz pozitīva, ka katru rītu ceļos ar prieku sirdī, jo mani vada
doma, ka došos tur, kur mani gaida – uz savu skolu.
Vita Zariņa, skolotāja
Skolotājiem, vecākiem, skolas darbiniekiem novēlu audzināt
atbildīgus cilvēkus, lai mēs ar prieku un lepnumu nākotnē par
jebkuru Sausnējas skolas absolventu varētu teikt: mūsējais! Vairāk
nekā 20 gadus esam neatkarīga valsts. Kļūsim brīvi cilvēki – ar
savu viedokli, savām domām, aktīvu dzīves pozīciju, prasīgi pret
sevi un citiem, jo labāku savu skolu, pagastu, savu valsti varam
veidot tikai mēs paši, visi kopā, cienot cits citu!
Benita Feldberga, skolotāja
Dažus gadus strādājot Sausnējas skolā, es atkal atgriezos savā
bērnībā kādā citā lauku skolā. Atkal no jauna sajutu citu asinsriti,
pulsu, citu garšu, pusdienu smaržu, tik dažādus cilvēku likteņus. Te
ir iespēja vairāk ieraudzīt, saprast, novērtēt katra skolēna katra
individualitāti. Te tu ieskaties biežāk viņu acīs un saproti, cik ļoti
viņi to gaida. Ko novēlēt? Mainīties, vairāk uzdrīkstēties, meklēt
pieredzi, lai skolas rozes neaizaug ar nātrēm un ik septembri skan
bērnu draiskie smiekli, metot kūleņus rudens lapu zeltā! Lai
veicas!
Dzintra Rudzīte, skolotāja
Sausnējas skola atkal salidojuma gaidās – gaisā virmo atmiņas.
Šajā laikā neviļus arī mani pārņem filozofiskas domas – ar ko gan
iesākas Sausnējas skola? Šoreiz ne par vēsturiskiem faktiem, bet
par sajūtām.
Jā... ar ko? Ar putnu būrīšiem kokos skolas ceļmalās? Ar agru rītu
autobusa pieturā? Varbūt ar trīsgadnieka lepno: ,,Es arī eju skolā!”
Ar mammas rājienu par iztērēto ceļa naudu veikalā? Bet varbūt ar
skolotājas laipno sveicienu satiekoties vai direktora smaidu uz
bērnudārznieka skaļo: ,,Čau, direktor!” Vai ar dzelteno pieneņu
pļavu pavasarī pretim skolai vai krāsainajām kļavu lapām rudenī?
Ar traktora sastumtajiem sniega kalniem ziemā, ko tik aizraujoši
var izmantot par slidkalniņiem? Vai ar krāšņo rožu audzi ap skolu?
Vai... Bet varbūt nav tik svarīgi to formulēt, jo katram šī sajūta – Ar
ko gan iesākas Sausnējas skola? – ir sava. Galvenais – lai tā
nebeidzas...
Anita Bugne, audzīte
Paveros pa logu ārā un ieraugu sniega pārslas krītam kā vieglas
dūnu spalvas. Tik gaišas un skaistas cerības vēlos izteikt Sausnējas
skolai, jo ar tādām sajūtām man saistās šī skola. Man vienmēr
pirmās atmiņas saistīsies ar mana vīra Raivja Brašus māsas Gunitas
9. klases izlaidumu 2005. gadā. Es ļoti spilgti atceros īpašo
Sausnējas skolas deju – polonēzi. Biju pārsteigta par tik interesantu
deju, kurā mani ierāva un kurā es ar prieku iesaistījos. Bija tik jauki
un neaizmirstami. Šī ir ļoti skaista skolas tradīcija!
Šobrīd es strādāju par auklīti internātā. Katru reizi, ieejot skolā,
man ir prieks par izrotātiem gaiteņiem un telpām. Radošu cilvēku
apbrīnojamās idejas padara mazo lauku skolu par pasaku pili...
Paldies par to, ka man ir iespēja iepazīt Sausnējas skolu un kolektīvu.
Kaut vairāk mums būtu šādu mazu skolu ar lielu sirdi!
Ineta Brašus, auklīte internātā
1997. gadā Sausnējas skolā sāka mācīties mana meita Ilze
Jēkabsone, un viņas audzinātājs bija Ivars Teteris. Manas jaunākās
meitas Līgas Vestfāles klases audzinātājs arī ir I. Teteris. Mums
Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl.

Es un mana skola... Šis teiciens skar manu ģimeni jau trešajā
paaudzē. Sausnējas astoņgadīgo skolu ir absolvējusi mana mamma
Vija un mammas māsa Anita. Mana māsa Larisa ir Sausnējas
deviņgadīgās skolas absolvente. Astoņas ziemas šeit zinības esmu
apguvusi es pati. Tagad Sausnējas skolā mācās mani bērni. Vecākais
dēls Artūrs ir 2013. gada absolvents. Ļoti ciešas saites mūs vieno ar
Sausnējas skolu.
Kopš 2007. gada mana darbavieta ir Sausnējas skola. Savai skolai
es novēlu pastāvēt vēl ilgus gadus. Lai skolā vienmēr ir zinātkāri
bērni, radoši skolotāji un sirsnīgi darbinieki!
Marika Ļaksa, auklīte internātā
Mana dzīve ar Sausnējas skolu ir saistīta trīskārtīgi. Pirmkārt,
esmu bijis Sausnējas astoņgadīgās skolas audzēknis no 5. līdz 8.
klasei. Skola palikusi atmiņā kā jauks bērnības laiks, jo esmu
mācījies pie labiem skolotājiem. Klases audzinātājas Vandas
Auzānes iemācītās gudrības ļoti noderējušas dzīvē. Par profesijas
izvēli un interesēm jāpateicas skolotājam Jāzepam Bondaram. Viņš
mācīja iemīlēt kokus un dabu. Tālākās dzīves gaitas aizveda mani
projām no Sausnējas, pēc tam nācās atkal atgriezties.
Otrkārt, būtiska ir manas ģimenes saistība ar skolu. Mani bērni ir
Sausnējas skolas absolventi, tāpat kā es. Meitas – Sanita un Ginta
– un dēls Jānis te mācījās no pirmās līdz devītajai klasei. Tas mūsu
ģimenei bija jauks laiks. Es tiku ievēlēts skolas padomē, tuvāk
iepazinu skolas dzīvi un, cik bija iespējams, atbalstīju skolas
vajadzības. Skolā strādāja mana sieva Anita. Sākumā viņa bija
apkopēja un auklīte internātā, bet pēdējos gados – direktora
vietniece saimnieciskajā darbā un lietvede. Anita savus darba
pienākumus pildīja apzinīgi un no visas sirds.
Treškārt – Sausnējas skola kopš 2000. gada ir arī mana darbavieta.
Skolas dzīvē esmu līdz ausīm iekšā, pārzinu problēmas un priecājos
par veiksmēm. No tā jau dzīve sastāv!
Aivars Zariņš, remontstrādnieks
Liels paldies Ērgļu novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam
Guntaram Velcim par sniegto atbalstu, par sapratni, ka skola laukos
mūsdienās dod iespēju bērniem mācīties maksimāli tuvu savai
dzīvesvietai, ka tā ir vietējais kultūras centrs un magnēts, kurš notur
vietējos iedzīvotājus, lai tie nedotos projām. Paldies skolotājiem,
kuri šodien meistarīgi strādā apvienotajās klasēs, dodot zināšanas
un prasmes Sausnējas skolas skolēniem. Lai skolēnu, skolotāju un
vecāku starpā valda cieša savstarpējā sadarbība un sapratne! Lai
skolēni ik dienas uz skolu ietu ar prieku un ar lepnumu teiktu:
„Mana vismīļākā skola ir Sausnējas pamatskola!”
Andris Dombrovskis, direktors

Cienījamie Sausnējas skolas absolventi,
labvēļi, sponsori!
2014. gada 31. maijā Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā notiks
skolas 50 darba gadu jubilejai veltīts
Sausnējas skolu absolventu salidojums.
Izdošanai ir sagatavota grāmata par izglītības attīstību un skolu
vēsturi Sausnējā. Skolas kolektīvs pateicas Ērgļu novada pašvaldībai
par piešķirtajiem naudas līdzekļiem. Lai grāmata būtu krāsaināka un
vizuāli interesantāka, jau piešķirtajai summai ir nepieciešami
papildu līdzekļi.
Lūgums ziedot naudu grāmatas izdošanai, ieskaitot to
Swedbank ziedojumu kontā:
LV30HABA0551034000208 ar norādi – Sausnējas skolas
grāmatas izdošanai.
Lūdzam naudu pārskaitīt līdz 20. aprīlim!
Grāmatas pašizmaksa: EUR 10,00 Ziedotājiem grāmata tiks
dāvināta.
Paldies par sapratni un atbalstu!
Sīkāka informācija: tel. 64829965, e- pasts: sausnsk1@inbox.lv
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas padome
Materiālu novada avīzei sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Foto: „Mārītes foto kompānija”.



PII „Pienenīte” ziņas

Mēs draudzējamies!

Valentīndienas deju
parāde Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Emīla Lapsas foto

13. februāris bērniem bija gara, notikumiem
bagāta diena. No rīta mūs apciemoja zobu un
mutes higiēniste Iveta Broka - Smirnova. Bērni
skatījās multenīti par zobgraužiem un citiem
mošķīšiem, kas bojā mūsu zobiņus, un
uzzinājām, kā ar tiem cīnīties. Pēc tam bērni ar
zobu un mutes higiēnisti Ivetu pārrunāja filmiņā
redzēto, dzirdēto, vēlreiz atgādināja un parādīja,
kā pareizi jātīra zobiņi.
Jau otro gadu pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” tika atvērta „Draugu kafejnīca”.
Pirms tam visi nopietni gatavojāmies
pasākumam - sūtījām draugiem apsveikumus
un zīmējumus, akcentējām apģērbā sarkano
krāsu, kopā ar vecākiem sarūpējām cienastiņus.
Skolotājas bija padomājušas par galda
noformēšanu attiecīgi „Draugu kafejnīcai”.
Pasākuma gaitā tika runāts, kas ir draugi, kāpēc

tieši tas cilvēks ir mūsu draugs. Bērni bija ļoti
priecīgi par saņemtajiem apsveikumiem no
draugiem. „Draugu kafejnīcā” tika dziedātas
dziesmas, spēlētas dažādas rotaļas un tam
visam pa vidu bija disenīte un mielošanās pie
svētku galdiem.
26. februāra rītā pirmsskolas izglītības
iestādē „Pienenīte” ciemojās Dāvja tētis bobslejists Daumants Dreiškens. Gan bērniem,
gan pieaugušajiem bija sagatavoti visdažādākie
jautājumi. Bērni ar lielu interesi pētīja medaļas
(arī smago Soču olimpiādē vinnēto sudrabu),
apģērbu, neparastās sporta čības un citus
suvenīrus. Paldies Daumantam par veltīto laiku
arī mums, mazajiem, sirsnīgo stāstījumu par
bobsleja sporta veidu, paldies par sudrabu!
Metodiķes Evitas Lielupes teksts un foto

Svētki un ikdiena sociālās
aprūpes centrā
Strādājot
sociālās
aprūpes
centrā,
darbinieku
komandai
jāorganizē tādi pasākumi un nodarbības, kas
nodrošinātu
veco
cilvēku
vajadzības.
Svarīgi šos iemītniekus
iesaistīt
kopīgi
gatavoties un veikt
darbiņus. Pasākumi tiek
organizēti atkarībā no
aktuālajiem notikumiem
nedēļā, mēnesī.
Šogad
esam
priecājušies par pasaku
”Viena diena pasaku
karaļvalsts dzīvē”, ko
krāšņi jo krāšņi ar
stāstu, dejām un tērpiem
izdejoja
vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Oglīte” no Rīgas.
Mīļie mazie mākslinieki no Taurupes
pamatskolas Mazozolu filiāles dejoja, dziedāja,
muzicēja, deklamēja un priecājās kopā ar
iemītniekiem Meteņu dienas noskaņās. Paldies
skolotājām par jauko programmu!
Par godu Starptautiskajai sieviešu dienai
iemītnieki gatavojās cepuru ballei. Cepure ir
brīnišķīga, tai ir daudz veidu un formu. To
redzējām un pārliecinājāmies ballē. Viesu vidū
tika aicināta Olga Dundure, kas runāja dzejoļus
par sievieti, bet iemītnieki izstāstīja pa
anekdotei un parādīja spožas zināšanas, runājot
dzejoļus. Visi balles dalībnieki tika pie
diplomiem, mazām pārsteiguma balviņām, par
kurām parūpējās žūrija. Pateicība no iemītnieka
Jāzepa Zaltāna visām aprūpes centra

darbiniecēm gaidāmajos svētkos. Virtuves
darbinieces parūpējās, lai kafija un cienasts
būtu īpaši garšīgi.
Katram darbiņam jāsaredz jēga, pielietojums,
jo vecajam cilvēkam nepatīk strādāt tāpat vien.
Ja mizojam kartupeļus, dārzeņus, cepam
cepumus, tad darbiņus novērtēs saimnieces; ja
palīdzam slimajiem, paldies teiks istabas biedrs
vai kaimiņš; bet, krāsojot zīmējumus,
iepriecināsim ciemiņus. Strādājot rokdarbus,
audīsim lupatu sedziņas, audējas Ingrīdas
Sniedzes atbalstīti. Vecie cilvēki tāpat kā visi
grib justies vajadzīgi un piederīgi. Biežāk
dzirdam vārdiņu paldies par darbu, ko veicam
visi kopā.
Ināra Tirzmale, sociālā darbiniece
Ievas Dūdumas foto

Valentīndienas izcelsme ir leģendām un nostāstiem apvīta. Skaidri vien zināms tas, ka Latvijā
šie svētki ienākuši nesen un to iedzīvošanās mūsu katra svētku un svinamo dienu kalendārā ir
atšķirīga. Anglijā, piemēram, šo dienu svin jau no 17. gadsimta un tās galvenā tradīcija bija sūtīt
mazas dāvaniņas un ar roku rakstītas zīmītes saviem mīļotajiem. Japānā Valentīndiena izvēršas
skaļos svētkos. Šajā zemē rīko konkursu par skaļāko mīlestības apliecinājumu. Drosminieki kāpj
uz tilta un pilnā balsī kliedz savu vēstījumu otrai pusītei. Skaļākās rīkles īpašnieks saņem balvu.
Savukārt Somijā ļaudis Valentīndienā dāvina mīļas dāvaniņas, kam piemīt sirds forma. Turklāt
apdāvina ne tikai otras pusītes, bet arī savas mammas.
Es teiktu, ka februāris
ir Mīlestības mēnesis,
kad ir vēl viena lieliska
iespēja sevi pamudināt
apveltīt mīļos un tuvos
cilvēkus ar uzmanības
apliecinājumiem
dāvaniņām,
ziediem,
saldumiņu, romantiskām
vakariņām vai vienkārši
sirsnīgu buču, mazliet
dažādot
ikdienas
saspringto ritmu...
Kā teica Minku pāris labi būt kaķim ne tikai
tāpēc, ka ej, kur gribi,
nāc, kad gribi, bet arī
tāpēc, ka kaķiem mīlestības, murrāšanas un satikšanās svētki esot visu gadu. Mīlestību var definēt
tik daudzos un dažādos veidos, izpaust un sajust tik dažādi! Divgadīgā Daniela saka, ka mīlestība
ir tad, kad kasās tur, sirsniņā, un nevar pakasīt, bet piecgadīgā Elīna, ka mīlestība ir tad, kad
mamma iedod tētim lielāko vistas gabaliņu...Katram savs!
Manuprāt, viena no dzīves lielajām mīlestībām ir mīlestība uz deju! Kā citādi lai nosauc
mirdzošās actiņas, uztraukumā sarauktos deguntiņus, stalti izslietās muguras un taisni nostieptās
kājas, visās varavīksnes krāsās mirdzošos tērpus, lielo atbildības sajūtu un centību, kas staroja no
sporta deju kolektīva „Vizbulīte” dalībniekiem!? Kolektīvā šogad savu dejotprasmi apgūst un
pilnveido pavisam divpadsmit pāri - puiši un meitenes, kuri mācās no 1. līdz 6. klasei.
15. februārī kolektīva vadītājas Sandras Avotiņas vadībā vienpadsmit pāri ciemojās Jumurdā,
kur tika izdejotas gan standartdejas, gan karstasinīgākās Latīņamerikas dejas.
Paldies Rihardam Bertmanim-Balodim, Patrīcijai Bolzanei, Tomam Vilnītim, Elzai Koklačovai,
Ralfam Kauliņam, Esterei Caunei, Matīsam Griģuško, Katrīnai Rešņai, Kristiānam Židovam,
Kristai Ielejai, Raineram Ģirģenam, Anetei Bukovskai, Marekam Dingam, Emīlijai Zommerei,
Aivaram Skābarniekam, Gintai Lazdiņai,
Alenam Kārkliņam, Montai Masaļskai, Ralfam
Bolzanam, Katrīnai Dudko, Jānim Serovam, Montai Purviņai! Paldies arī viņu vecākiem,
vecvecākiem, brāļiem un māsām, kuri dejotājus mudinājuši, rosinājuši un finansiāli atbalstījuši,
ieguldot savu artavu talantu attīstībā! Paldies kolektīva vadītājai Sandrai Avotiņai par dejas
prasmes mācīšanu jauniešiem un lielo pacietību viņu motivēšanā! Lai jums izdodas savienot
dažādās intereses, lai tās papildina cita citu un lai dejas mīlestība vienmēr atrod vietu jūsu
sirsniņās! Raitu, plastisku, ritmisku un drošu dejas soli arī turpmāk! Un vairāk smaidīt!
Inita Lapsa,
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

Vokālo ansambļu sadziedāšanās
„Daugav’s abas malas”

Februārī „Līdumos”
Puteņu mēnesis šogad sev neraksturīgi pagāja gandrīz bez sniega baltuma. Toties saieta telpa
„Līdumos” zvīļoja visās varavīksnes krāsās. Izstādē „Par un ap svecēm ” bija skatāmi daudzveidīgi
tekstiliju darinājumi, apsveikumu kartītes, dažādas sveces, svečturi, dekori. Paldies visiem, kuri
piedalījās izstādes veidošanā!
14. februāra pievakarē tikāmies pasākumā „Pār visu zemi mīlestība valda”. Par šo tematu
visvieglāk izteikties dziesmā. Protams, runājām arī, bet vairāk dziedājām. Pavadījumu dziesmām
uz akordeona spēlēja Ilga Zvirgzdiņa un Vija Vilmane. Vēl viens jauki pavadīts vakars patīkamā
sabiedrībā.
„Pastalnieki” danco Sausnējā
9. martā ar nelielu koncertu priecēt sausnējiešus bija atbraukuši „Pastalnieki”. To nevar ne
izstāstīt, ne īsti aprakstīt, tas ir jāredz. Katra deja „Pastalnieku” izpildījumā ir kā uzvedums.
Piestrādāts pie mīmikas, pie kustībām, fascinē dejotāju atraktivitāte, graciozums.
Starplaikos, kamēr dejotāji atvilka elpu, kolektīva vadītāja Mārīte Taškāne skatītājus iepazīstināja
ar tālākām iecerēm, pastāstīja par kolektīva izaugsmes iespējām.
Mēs turēsim īkšķus par „Pastalnieku” veiksmi skatē. Ļoti ceram vasarā tikties atkal ar šiem
jaukajiem cilvēkiem. Lai viņiem raits dejas solis un skatītāju atsaucība!
Notikumu kaleidoskopā Sausnējas „Līdumos” ieskatījās Ilga Kronīte



Šogad jau 14. reizi 15. februārī Salaspils
kultūras namā notika vokālo ansambļu
sadziedāšanas svētki „Daugav’s abas malas”,
kuros piedalījās 24 ansambļi no Vidzemes,
Zemgales, Kurzemes. Tālākie dalībnieki bija
atbraukuši no Tukuma, Limbažiem, Jelgavas,
Siguldas, Gulbenes, Cēsīm, Madonas.
Pasākumu
organizēja
Rīgas
apriņķa
Pensionāru apvienība kopā ar Salaspils
pensionāru kopu.
Šie svētki vienmēr izceļas ar savu krāsainību,
humoru, labestību. Bieži vien tie neievērojamākie ansambļi pārspēj tos, kurus māca
profesionāli apmaksāti mūziķi. To mazāk
ievērojamo vidū esam arī mēs, jo mums līdzi
nekad nav braucis E. Āders, kurš mūs māca
mēģinājumos. Mums jāpieliek daudz izdomas

un drosmes, lai godam pārstāvētu savu novadu
un savu ansambli. Tas mums arī izdevās. Mūsu
uzstāšanās patika gan publikai, gan pašas esam
gandarītas. Pat pēc koncerta vēl dzirdējām
atzinīgus
vārdus
no
citu
ansambļu
dalībniekiem.
Pasākumā katram ansamblim bija jānodzied
divas dziesmas. Viena no teātra vai kinofilmas,
otra pēc izvēles. Mūsu repertuārā bija R.Paula
dziesma no kinofilmas „Likteņdzirnas”, otrā„Draiskās dainas” no latviešu dainu pūra ar
E.Ādera mūziku.
Ļoti atsaucīga bija publika. Visu koncerta
laiku zināmām dziesmām dziedāja līdzi.
Pasākumu vadīja aktrise Dita Lūriņa - Egliena.
Katram ansamblim tika veltīti atzinīgi vārdi.
Salaspilī mēs bijām jau 7. reizi. Vajadzētu vēl
izturēt un piedalīties nākošgad 15.gadadienā.
Šādu gadskārtu nākamgad svinēs arī mūsu
ansamblis „Pīlādzītis”. Jālūdz tikai Visuma
valdniekam, lai atvēlē kaut cik ciešamu
veselību, enerģijas jau mums pietiks.
Mēs, visi ansambļa „Pīlādzītis” dalībnieki
ļoti pateicamies Ērgļu novada domei par
atvēlēto transportu, šoferim M.Grīnbergam
par pacietību mūs izvadājot pa mājām. Paldies
arī ansambļa dalībniecēm Veltai Bērziņai,
Ainai Kuzņecovai, Vijai Vilmanei, Aijai
Zlaugotnei par izturību un drosmi.
Ar cieņu ansambļa „Pīlādzītis” vadītāja
Aina Grīva

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. marts

Pankūku diena Baltkrievijā jeb Meteņi
baltkrievu stilā

Ap 20. gadsimta sākumu mūsu
novadnieks rakstnieks Rūdolfs Blaumanis
dzīvoja un strādāja kādus gadus Pēterburgā,
kur viņam bija iespēja vērot slāvu tautai
raksturīgo dzīvesveidu, kā arī pašam
piedzīvot vienu no jautrākajiem ziemas
pavadīšanas svētkiem - masļeņicu. Šie
svētki vienmēr ir jautri un bezbēdīgi.
Blaumanis, vērodams šīs izdarības, bijis
labā omā un jokojis. Tādu viņu atceras un
ir aprakstījuši daži rakstnieka laikabiedri,
viens no viņiem - Kārlis Kraujiņš.
Latviešiem šie svētki saucas meteņi, kad
svin aizejošo ziemu un gatavojas sagaidīt
pavasari, kas ir arī jaunās ražas ievadīšanas
svētki. Līviem un igauņiem tie nosaukti
par vastslāvjiem, bet nosaukums jau būtību
nemaina.
Šī Blaumaņa biogrāfijas fakta pamudināta,
posos ceļā uz tuvāko slāvu zemi Baltkrieviju, lai
piedzīvotu masļeņicu baltkrievu gaumē. Pēc
senajām tradīcijām masļeņicu svin visu nedēļu no pirmdienas līdz sestdienai, bet mūsdienās šis
laiks ir saīsināts līdz vienai dienai, jo kurš gan var
atļauties svinēt visu darba nedēļu.
Netālu no Minskas atrodas privātais
amatniecības muzejs „Dudutki”, kas bija mana
ceļojuma galamērķis. Pirmā marta sestdienas rītā
Dudutki ciematiņā sāka pulcēties cilvēki, pārsvarā
no tuvējās apkārtnes un galvaspilsētas. Varēja
manīt arī pa kādam tūristu autobusam no citām
zemēm - Vācijas, Lietuvas un Latvijas. Ļaužu ka
biezs. To veicināja arī siltais laiks, sevišķi tas, ka
auto transportam paredzētais laukums pārsniedza
tā robežas, jo sniega nav un visa apkārtne varēja
kalpot par stāvlaukumu.
Muzejs „Dudutki” pastāv 20 gadus un ir ieguvis
lielu popularitāti ar dažādu amatniecības svētku
organizēšanu, bet it sevišķi ar masļeņicas (februāra
beigās) un vasaras saulgriežu svinēšanu (23.
jūnijs) u.c. Muzeja palielās teritorijas centrālajā
laukumā bija sakrauts milzīgs sārts ar centrā
novietoto lelli Marenu, kuras sadedzināšana ir šo
svētku kulminācija, kas paredzēta vēlā
pēcpusdienā. Līdz tam apmeklētājiem tiek
piedāvātas dažādas izklaides - gastronomiskas
degustēšanas, darbnīcas, sporta aktivitātes,
šaušana ar loku, umurkumurs, ekskursijas,
ekspozīcijas apskate ar gidu un patstāvīgi. Vietējo
suvenīru daudzveidība un dažādība ir tik liela, ka
ņirb acīs. Tos var arī nopelnīt par brīvu, ja
brīvprātīgi piedalās kā asistents kāda priekšmeta
izgatavošanā, piemēram, smēdē plēšu pūšanā vai
salmu ziedu izgatavošanā, paturot rokās salmu
kūlīti, no kura meistare ar veiklām kustībām
nopin, saloka un izveido neparastus ziedus vai
kādu talismanu. Baltkrieviem patīk dažādi
talismani, gatavoti no māla, dzelzs, salmiem,

liniem, koka un varbūt vēl no cita materiāla.
Suvenīru cenas ir pieņemamas, bet, kad ieraugi,
ka viens nieciņš maksā divdesmit vai trīsdesmit
tūkstošus baltkrievu rubļu, roka nevilšus raujas
atpakaļ un pietiek jau ar paskatīšanos vien. Tā
viņu nauda ar daudzajām nullēm uzreiz atsit
jebkuru vēlēšanos kaut ko pirkt. (Viens eiro atbilst
trīspadsmit ar pusi tūkstošiem baltkrievu rubļu.
Tad rēķini nu, cik tas būs „mūsu” naudā un cik
viņu. Manām matemātikas spējām tas bija pārāk
apgrūtinoši.)
Kad viss apskatīts un nobaudīts (muzeja biļetes
cenā ietilpst dažādas degustācijas, par kurām
atsevišķi nav jāmaksā - maize, medus, tēja,
samogons), ko muzejs piedāvā, ieskaitot dažādas
pankūkas, kas ir šo svētku galvenais ēdiens, visi
pulcējas laukumā ap ugunskuru, kur folkloras
ansamblis ar dziesmām un rotaļām „iesilda”
publiku uz gaidāmo notikumu - lelles
sadedzināšanu. Tad iet vaļā lielās gaviles un
publika spontāni dodas rokās un iet apkārt
dziedādami un dejodami. Lielākais izbrīns man
bija, kad redzēju, ka kopā ar citiem dejoja arī
kārtības sargi, kuri bija aizsargkrāsas tērpos, un
daži miliči. Bet, kā izrādījās, tad viņiem tāpat
stāvēt malā un uz visu noskatīties bija garlaicīgi,
tāpēc arī puiši labprāt lustējās ar visiem kopā,
acīmredzot reglaments viņiem to pieļauj.
Ārpus muzeja teritorijas darbojas krodziņš,
kurā varēja nobaudīt tradicionālos baltkrievu
ēdienus un dzērienus. Uz vietas ir arī iespējama
pārnakšņošana un citi tūristiem domātie
piedāvājumi - pirts, atrakciju parks, dažādas
banketu vietas - nopietnākai publikai un
jauniešiem, (viena no tām diezgan oriģināla pēc
izskata - liela siena telts). Baltkrievu laipnība un
viesmīlība kopā ar tradicionālo kultūru, kuru viņi
labā profesionālā līmenī piedāvā tūristiem,
sagādāja patiesi lielu gandarījumu.
A. Kuzinas teksts un foto

Vajadzīgs cilvēks

Kurš gan Ērgļos nepazīst šo vīru, allaž kustīgu, ar humora un
labestības dzirksti valodā? Viņu sauc Pēteris Adamovičs. Ikdienā
viņš ir pazīstams kā televizoru meistars. Strādājis šajā profesijā
Ērgļos 26 gadus, kopš atnākšanas uz šejieni no Rīgas 1974. gadā.
Tātad ērglēnietis jau 40 gadus. Televizoru meistars vēl joprojām,
kaut gan no 1998. gada jau ir pensionējies. Kam prasīt padomu, pie
kura griezties pēc palīdzības, ja niķojas tālrādes kaste - tikai pie
visiem zināmā meistara. Viņš nekad neatsaka un savu iespēju un
kompetences robežās steidzas katram palīdzēt.
Mūsu saruna notika dienā, kad netālajā kaimiņu valstī Ukrainā
risinās trauksmainie notikumi, un sarunas pavediens aiziet uz šo
tēmu, ko Adamoviča kungs uztver diezgan emocionāli un ar izpratni,
jo kaut ko līdzīgu viņš atceras piedzīvojis arī Latvijā 90. gadu
sākumā. Savos uzskatos un dzīves pozīcijā viņam ir stingri un
nelokāmi uzskati - Latvijas valsts neatkarība ir neapstrīdams
jēdziens.
Pēteris Adamoviča kungs atcerējās savas izjūtas 1990. gadu
sākumā, kad izšķīrās Latvijas „būt vai nebūt”. Viņš bija viens no
tiem, kas Ērgļos noorganizēja LNNK nodaļu, iestājās Zemessardzē,
brauca uz barikādēm Rīgā 1991. gada janvārī. Par visiem šiem
notikumiem Pēteris Adamovičs glabā piemiņas zīmes, apliecības,
laikrakstus u.c. liecības.
Aizejot atmiņās pagātnē, noskaidrojas, ka Pētera dzimtā puse ir
Andrupenes pagasta „Pizāni”, kur pirms 80 gadiem Juzefa un
Katrīnas Adamoviču ģimenē aizsākās viņa dzīves ceļš. Mājās dzimtā
valoda bija poļu, jo tēvs pēc tautības bija polis, māte – Latgales
krieviete. Tēvam bijis raksturs. Jaunībā, kalpodams pie muižnieka
Johansona, sapelnījis naudu un gribējis pirkt muižu, bet boļševiki
viņam to naudu atņēmuši. Tāpēc arī nepatika pret valdošo komunistu
režīmu saglabājās visu mūžu. Tēvam mājā bijuši dažādi ieroči, kuri
tika savākti no Otrā pasaules kara laika trofejām. Andrupenes pusē
vienu nedēļu atradās frontes līnija.
Kad nāca 1949. gada 25. marta izvešanas, Adamoviču mājai NKVD
vīri nav uzdrošinājušies tuvoties, jo zināja, ka būs apšaude. Ģimene
bijusi izvedamo sarakstos. Bet, tā kā akcija bijusi tikai vienu nakti,
tad viņi palikuši neskarti. Tūlīt sākās kolhozu ēra - „labprātīgibrīvprātīgi” visiem bija jāpierakstās jaundibinātajā lauksaimniecības
struktūrā. Pēteris nolemj doties uz Rīgu, bet tur neviens viņu negaida
- brauc atpakaļ un strādā kolhozā - tāda ir atbilde. Pēteris nav tas,
kurš padodas. Viņš sameklē mācekļa vietu dzelzceļa pārvaldē, kas ir
militārajā pakļautībā, un kļūst tur par mācekli. Pēc apmācību beigām
sāka strādāt par vagonu sakabinātāju un dzīvot kopmītnē. Paralēli
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Ciemos pie
deviņdesmitgadnieka Vējavā
Šogad turpinām iesākto tradīciju viesoties un sveikt mūsu pagasta lielo
apaļo gadu jubilārus. Pirmais apaļo
gadu jubilārs vējavietis Evalds Ozoliņš
6. martā atzīmēja savu 90. dzimšanas
dienu. Vējainā pēcpusdienā dodamies
pa līkumotajiem lielceļiem uz Vējavas
„Krastmaļiem”. Kā pavasara strautiņš
raiti rit jubilāra sievas Veras valodiņa,
stāstot par ikdienas gaitām, bet pats
jubilārs iegrimst klusās pārdomās par
saviem nodzīvotajiem gadiem. Tiek
klāts galds ar kafiju un lielu mājas torti,
pašas čaklās saimniecītes gatavotiem
salātiem un mazliet mums tiek ļauts
ielūkoties un ieklausīties arī Evalda
dzīves gājumā.
Dzimis Edes un Pētera ģimenē tepat
Vējavas „Kalna Skrandos”, ģimenē
auguši astoņi bērni. Jau no mazotnes
bija čakli jāstrādā mājas saimniecībā:
jāravē dārzs, jāiet ganos. Bērnības un
jaunības gadi pagājuši ar visām tam
laikam raksturīgajām sabiedriskajām,
politiskajām un sadzīviskajām norisēm,
atmiņas sākušas pabalēt, negribas
kļūdīties ar gadu skaitļiem un sajaukt
notikumu secību. Evalda darba mūžā
godam nostrādāti 42 gadi, saņemti
apbalvojumi par ilggadēju un atbildīgu
darba pienākumu veikšanu. Lielākais
darba stāžs ir tautā sauktajos
„sakarniekos”- Madonas sakaru mezgla
Tālsatiksmes iecirknī Nr. 4 - kā
montierim. 1979. gadā jubilāra foto par
labu darbu bijis ievietots Madonas sakaru mezgla
goda plāksnē. Tajos laikos iecirkņa darba zona
stiepusies no Varakļāniem līdz Taurupei. Vējavā,
šobrīd īpašumā esošajos „Krastmaļos”, bijušas
sakarnieku iecirkņa kopmītnes. Ja darba vairāk,
tad palikšana tepat, ceļa malā. Tepat Vējavā arī
ieraudzīta un noskatīta dzīves mīlestība - sieva
Vera. 1951. gada Ziemassvētkos abi sarakstījušies,
laulībā dzimuši meita Astrīda un dēls Modris.
Šodien Veras raitā valodiņa un Evalda klusās
pārdomas par meitas un dēla likteni, par kuplo
mazbērnu un mazmazbērnu pulciņu - kā kuram
dzīve sakārtojusies, kas kuram labāk izdodas,
kurš atceras un apciemo biežāk. Pulciņš kupls mazbērni Evita, Eva, Gunita, Raivis, Guntars.
Mazmazbērni - Jānis, Linda Paula, Reinis, Toms,
Renāte.
Jubilāra sieva saka, ka Evalds ikdienā skops
valodā un atturīgs, bet savā darbā un mežā - tur
gan izdarīgs un rosīgs! Un te noteikti jāpiemin
cienījamo gadu jubilāra lielākā dzīves aizraušanās
- medības un makšķerēšana. Istabiņā gar sienu

mācījās aviācijas kursos, kuros apguva lidmašīnu elektroniskās
iekārtas. Tā puisis no Latgales ar lielu uzņēmību un centību liek
pamatus savai turpmākajai profesijai. Ar šo zināšanu bagāžu jaunais
cilvēks tiek iesaukts armijā. Dienesta vieta ir Ļeņingrada, kur Pēteri
Adamoviču aizsūta mācīties uz radiotehnikas skolu. Tur gūti visi
pamati turpmākai profesijai. Pēc trīs gadu dienesta padomju armijā
Pēteris atgriezās atkal Rīgā. Iegūtās zināšanas palīdz atrast darbu pēc
interesēm un arī aicinājuma. Pēteris Adamovičs sāka strādāt par
meistaru Rīgas 3. ateljē televizoru remontdarbnīcā. Apkalpoja arī
Rīgas rajonu, braukājot uz izsaukumiem ar motociklu. Dzīvo
kopmītnē, bet, kad nodibina ģimeni, izdodas dabūt nelielu vienistabas
dzīvokli Bauskas ielā. Sākumam pietiek, bet, kad jau ir divi puikas,
dzīvoklis ģimenei liekas par šauru. Rīgā atrast lielāku dzīves platību
liekas, ka ir nereāli, tāpēc tiek meklētas iespējas ārpus galvaspilsētas.
No Vidzemes nāk pieprasījums pēc televizora meistara Madlienā un
Ērgļos. Ģimene izvēlas Ērgļus, tādēļ Pēteris Adamovičs ar savējiem
pārnāk dzīvot un strādāt uz šejieni. Vienistabas dzīvokli Rīgā izdodas
samainīt pret divistabu dzīvokli Ērgļos. Viņa darbavieta bija televizoru
remontu darbnīca Ērgļu Sadzīves pakalpojumu kombinātā (tagadējais
„Mālkrogs”). Pētera Adamoviča amata kolēģi bija Māris Pedelis un
Aigars Balodis. Tagad darbnīcas Ērgļos nav, bet meistari tomēr ir.
Adamoviča kungs ir liels anekdošu un joku stāstītājs. Katrai dzīves
situācijai viņam atrodas kāds trāpīgs sakāmais. Par savu dzīvesvietu
Pēteris saka, ka jau 40 gadus viņš dzīvo Ērgļu rūpniecības rajonā.
Kad sāka uzskaitīt visas iestādes, kuras atrodas ap bijušo pienotavu,
tā tiešām arī sanāk, jo te atrodas CATA, Elbra, Somdaris (tagad Saules
serviss), pienotava (tagad divas firmas - SIA RD Timber un Waldwood),
tad vēl ir citas iestādes - Ūdas, slimnīca, pansionāts, katoļu baznīca,
vēsturiskais Ērgļu centrs ar pilsdrupām. Pēteris Adamovičs ir lietas
kursā par katru tuvumā esošo iestādi un apkārtējiem ļaudīm, jo viņa
interešu lokā ir visa dzīve, ne tikai paša amata knifi.
Šis raksts tapa Pētera Adamoviča kunga 80 gadu jubilejas sakarā.
Cilvēks, kurš ir pelnījis, lai par viņu būtu pateikti labi vārdi. Tik
daudziem viņš sagādājis patīkamus mirkļus, gan salabodams tālrādes
aparātus, gan arī pasakot vienmēr savam klientam uzmundrinošus
vārdus. Viņa darba turpinātājs (diemžēl ne Ērgļos) ir viens no diviem
mazdēliem - Roberts, kas ar izcilību pabeidza Ogres Valsts tehnikumu
elektronikas specialitātē un tūlīt tika uzaicināts darbā. Puisim esot
vectēva ķēriens. Tas ir lielākais gandarījums, ja dzīvē darīts darbs,
kas vajadzīgs sabiedrībai un ka no paša ģimenes kāds ir šī amata
pārmantotājs.
A. Kuzina

rotājas lielāku un mazāku ragu kolekcija - tie
tuvākos un tālākos mežos atrasti. Ģimenes
fotogrāfiju albumos blakus tuvinieku un radu
svētku, godu bildēm - dažādu šķirņu suņu
fotogrāfijas. Tie Evalda labākie draugi un lielākie
palīgi meža gaitās, kad ķerti kažokzvēri - lapsas,
caunas, jenoti. Ilgus gadus jubilārs bijis arī medību
kolektīva „Viesiena” vadītājs. Katrs brīvais brīdis
izmantots, lai dotos pie dabas - mežā, uz ūdeņiem.
Jubilārs atzīst: ne vienmēr dzīve bijusi kā gluds
lielceļš, bijuši arī arumi, bet katram savs noliktais
laiks jānodzīvo.
Atvadoties jubilāra dzīvesbiedre saka: „Dzīve
ir ne tikai interesanta, bet pat apskaužama!”
Jubilāram cienījamo gadu jubilejā novēlam
veselību! Vēl daudz saulainu rītu saskatīt, vēl
simtiem gaišu domu izdomāt, stipru un možu
garu!
Vējavas „Krastmaļos” ciemojās kultūras darba
organizatore Inita Lapsa un Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītāja Agita Opincāne
Foto no E. Ozoliņa personīgā arhīva

Sausnējas
bibliotēkas jaunumi
Sausnējas bibliotēka preses izdevumus abonē visam
gadam. Salīdzinot ar pērno gadu, izdevumu klāsts ir
mainījies. Šogad varēsiet lasīt kā ierasts avīzi „Stars”
un žurnālus - „Praktiskais Latvietis”, „Ievas Stāsti”,
„Astes”, „Leģendas”, „Sīrups” un „Ilustrētā Junioriem”,
jaunumi būs žurnāli - „Ievas Dārzs”, „Rokdarbu
Vācelīte”, „Mājas Virtuve” un „National Geographic
Latvija”, vēl kā dāvinājumi bibliotēkā lasāmi žurnāli „Rīgas Laiks” un „Putni Dabā”.
Februārī Sausnējas bibliotēkas krājums papildināts
ar 16 grāmatām, no tām piecas mazajiem lasītājiem,
pārējās paredzētas pieaugušo auditorijai. Bērniem
šoreiz tie ir stāsti, viena pasaka un grāmatiņa par mājas
mīluļiem. Pieaugušajiem visa ir daiļliteratūra, tātad
romāni, izņemot jauno Līgas Blauas grāmatu par
akadēmiķi Jāni Stradiņu. Grāmatas stāstījums iziet
cauri milzīgam vēstures posmam un ar Jāņa Stradiņa
acīm mēs ieraudzīsim Latviju vēstures līkločos. Sākot
darbu pie grāmatas, J. Stradiņam bijuši vairāki
nosacījumi: lai centrā nav tikai viņa personība un lai
tas ir visas dzimtas stāsts. Otrām kārtām: lai liela daļa
uzmanības būtu veltīta zinātnes attīstībai Latvijā un
būtiskām personībām tajā.
Sevišķi gribu izcelt Māras Zālītes darbu „Pieci
pirksti”, ko lasīt varēs gan lieli, gan mazi lasītāji. Tā ir
autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata, kurā autore
tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20.
gadsimta 50. gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.-60.
gadu mijā. Tā ir pasaule bērna acīm, tas ir stāsts par
dzīvi un tās vērtībām, arī par grāmatu kā vērtību. Lūk,
citāts no grāmatas: „Kad Laura nebija sapratusi
teicienu - vēders nav grāmata! - , tad Tētis to bija
izskaidrojis. To, ko Laura jau nojauta. Vēders nav
nekāda smalkā lieta, bet grāmata ir. Grāmata ir smalka
un dārga lieta, ko nevar salīdzināt ar vēderu. Grāmata
ir kā mantojums. Cilvēks, kurš lasa grāmatas, var
justies kā bagāts mantinieks.”
Nāciet uz bibliotēku un lasiet, un arī jūs būsiet
bagāti mantinieki!
Inga Grote, bibliotēkas vadītāja



KULTŪRAS AFIŠA
No 17. marta līdz 30. aprīlim Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
IZSTĀDE „TILTI”
Izstāde par dažādu laiku tiltiem, tiltiņiem, laipām Ērgļu,
Madonas, Cesvaines un Lubānas novadā.
25. martā Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai
veltīti atceres brīži un ziedu nolikšana:
plkst. 15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens;
plkst. 17.00 pie piemiņas akmens pretī Ērgļu novada
domes ēkai. Svētbrīdi vada Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs
Kaspars Eglītis
28. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2014”
29. martā Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīva „ERLA” 20. dzimšanas
dienas koncerts
5. aprīlī Ērgļu saieta namā:
plkst. 11.00 Valsts Kultūras centra projekta „Satiec savu
meistaru!” atvērtā aušanas darbnīca;
plkst. 17.00 jauktā kora „ĒRGĻI” 140. darba gadam
veltīts pasākums „Kori sadzied Ērgļos”
Pasākumā piedalās kori: “Grīva”, “Ulbroka”, “Mārupe”,
“Ērgļi”, pūtēju orķestris „Cēsis”
5. aprīlī plkst. 12:00 Sausnējā, meistara Aivara Zariņa
darbnīcā, putnu būrīšu gatavošana kopā ar meistaru
Interesentiem līdzi ņemt (ja ir iespēja) materiālus un āmuru

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās

Andrejs Bārbals
Alla Milne
Valija Voitiška
Pēteris Adamovičs
Aina Beloraga
Ranta Brūzīte
Valentīna Jakimova
Jānis Žīgurs
Mirdza Ardava
Ārija Balode
Evalds Ozoliņš
Velta Vāvere
Elza Blūma
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6. aprīlī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
LNT šova «Dziedošās ģimenes - 2013» dalībnieku Baumaņu ģimenes koncerts
Biļešu cena 5 un 6 EUR
12. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju kolektīva “Rūdis“ vārda došanas svētku koncerts
13. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
studijas F.O.R.M.A. Māra Putniņa un Jāņa Cimermaņa
spēlfilma “Džimlai Rūdi rallallā”
Biļetes cena 2,00 EUR
20. aprīlī Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem un jauno vokālistu
konkursa “Ērgļu cālis - 2014” dalībnieku koncerts
20. aprīlī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
viktorīna - šovs „Asini prātu Lieldienās-3!”
Labākās iepriekšējo gadu tradīcijas ar jauninājumiem,
iespējams, pēdējo reizi! Aicinātas draugu, radu, kaimiņu un darba
kolektīvu komandas!
20. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
studijas F.O.R.M.A. Māra Putniņa un Jāņa Cimermaņa
spēlfilma “Džimlai Rūdi rallallā”
Biļetes cena 2,00 EUR
21. aprīlī plkst. 12.00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums “Zaķa raibās oliņas”
Visi kopā skriesim Lieldienu skrējienā, ripināsim olas,
cīnīsimies ar tām, šūposimies, kāpsim umurkumura stabā,
noslēgumā visi kopā baudīsim skābeņu zupu (lūgums ņemt līdzi
bļodiņu un karoti)
24.-25. aprīlī no plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XVI Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss “Jaunais mežradznieks - 2014”
Piedalās jaunie mūziķi no Lietuvas , Igaunijas un Latvijas
mūzikas skolām
26. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīvu draudzības koncerts „Ielūdz „Pastalnieki””

31. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Ērgļu saieta
namā tiek organizēta DONORU DIENA. Esiet
laipni gaidīti!

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 2
(87) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Novads. 4.Kamīns. 7.Mitra. 9.Ramata.
10.Nereta. 11.Gaiss. 12.Anže. 14. Āvas. 16.Krauķis. 18.
Hlors. 19.Stars. 20.Nakra. 21.Liesa. 23.Aktis. 25.Skiti.
27.Skalbes. 29.Kosa. 31.Usma. 32.Tiesa. 33.Lapene.
34.”Nauris”. 35.Lists. 36.Elksne. 37.Svings.
Vertikāli. 1.Nartas. 2.Agave. 3.Smagars. 4.Kanskis.
5.Moruā. 6.Seanss. 8.Teikums. 13.Žilinskis. 15.Virsaitis.
16.Krīklis. 17.Streiks. 22.Valters. 24.Skotele. 25.Sekanss.
26.Skulme. 28.Valsts. 30. Arejs. 31.Usuri.

JAUNO MEDNIEKU UN
MEDĪBU VADĪTĀJU
APMĀCĪBAS

Apsveicam!

LANU KĻAVIŅU un AGNI TRIMPELI

ar dēla DAGŅA TRIMPEĻA
piedzimšanu!

NOVADA PENSIONĀRI!
3. aprīlī plkst. 15.00 esiet laipni lūgti Ērgļu
saieta namā uz PENSIONĀRU BIEDRĪBAS
DIBINĀŠANAS SAPULCI.
Pensionāru padome

BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
DABAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS
Biedrība „BALTA DABA” piedāvā bezmaksas juridiskās
konsultācijas dabas aizsardzības jautājumos.
Konsultācijas pieejamas darba dienās, iepriekš sazinoties.
Konsultācijas notiek Valmierā, taču iespējams konsultācijas saņemt
arī, sazinoties pa e-pastu vai tālruni.
Kontakti:
Ģirts Baranovskis, tel.nr. 26141259, e-pasts: dababalta@gmail.
com mājaslapa - www.baltadaba.lv
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds”
apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”. Vairāk
informācijas par EEZ finanšu instrumentu un tā piedāvātajām
programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā http://
www.sif.lv/ un http://www.eeagrants.lv/

Iespēja izīrēt laivas – nebijusi
iespēja ērglēniešiem!

SIA ,,LLKC” Meža konsultāciju pakalpojuma centra
Madonas nodaļa organizē jauno mednieku un medību vadītāju
apmācības, kas plānotas šā gada 5. aprīlī plkst. 9 00 LKB 2.
stāva zālē, Poruka iela-2, Madonā.
Apmācības notiks sestdienās un svētdienās, praktiskās
apmācības šautuvē „Palejas”, Praulienas pagasta Madonas
novadā (6 km no Madonas).
Dalības maksa jaunajiem medniekiem: EUR 170,00 (Ls
119,48)
Dalības maksa medību vadītājiem: EUR 115,00 (Ls 80,82)
Apmācību dalībnieki saņems
izdales materiālus ar
prezentācijām, brošūru ”Ūdensputnu noteicējs”, pēc vēlmēm arī elektroniskā versijā, 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. telefonu - 28381176
(Mairita Bondare)

LLKC Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs
25. martā Ērgļu saieta namā Madonas MKPC nodaļa aicina
uz semināru “ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares
aktualitātes”.
Darba kārtība:
10.00 - 11.45 Meža apsaimniekošanas prasības īpaši
aizsargājamās teritorijās. Kompensācijas par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem ĪADT. Lektore - Dace Rācene,
Centrālvidzemes VM vides aizsardzības speciāliste.
11.45 - 12.45 ES atbalsts mežu īpašniekiem jaunajā plānošanas
periodā 2014.-2020. gadam. Diskusijas. Vada Mairita Bondare,
MKPC Madonas nodaļas vadītāja.
13.00 - 14.30 Jaunais medību likums - ar skatu nākotnē.
Diskusijas. Vada Armands Cirsis, Mairita Bondare.
Kontaktinformācija: mairita.bondare@ mkpc.llkc.lv, mob. tel.
28381176
Diāna Suščenko, mob. tel.26117524, Ērgļu novada Lauku
attīstības konsultante

VESELĪBAS IZSTĀDE

Svētdien, 30.martā, Ērgļu saieta namā, Ērgļos, Rīgas ielā 5,
laikā no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 notiks Veselības izstāde,
kuru organizē biedrība “Latvijas Veselības Misija” sadarbībā
ar Septītās dienas Adventistu Ērgļu draudzi un Ērgļu novada
pašvaldību.
Kas ir Veselības izstādes? Tas ir izglītojošs projekts par
veselīgu dzīvesveidu. To var dēvēt arī par preventīvo medicīnisko
darbu, par projektu, kurš cenšas sniegt atbildi uz svarīgu
jautājumu: “Kā iespējams dzīvot veselīgāk un kvalitatīvāk.”
Veselības izstāde iepazīstina apmeklētājus ar astoņiem
veselības pamatprincipiem. Piedāvā iespēju veikt dažus
vienkāršus veselības pārbaudes testus, piemēram, ķermeņa tauku
procenta noteikšanu, asinsspiediena mērīšanu, kustību sirdsdarbības testu, glikozes un holesterīna līmeņa noteikšanu,
bioloģiskā vecuma noteikšanu, izelpas plūsmas mērījumu,
piedāvā saņemt antistresa masāžu un iespēju uzzināt vairāk par
veselīgu uzturu. Pēc testu veikšanas ir iespējams saņemt ārsta
konsultāciju, kā arī motivāciju uzlabot dzīves kvalitāti, veicot
izmaiņas dzīvesveidā. Apmeklētājiem visi veselības izstādē
piedāvātie pakalpojumi ir bez maksas.
Izstādes apkalpes personāls ir sertificēti ārsti, māsiņas un
veselīga dzīvesveida entuziasti, kuri šajā projektā darbojas
brīvprātīgi - bez atalgojuma.
Papildinformācija: Baiba 26457714
Biedrība “LATVIJAS VESELĪBAS MISIJA”

Ērgļos biezā sniega sega
parasti atkāpjas ļoti negribīgi
un lēni, bet šogad pavasaris
solās būt agrs un gatavojas
mūs pārsteigt jau pavisam
drīz.
Tā kā caur Ērgļiem tek
Ogres upe, laivošana ir
iecienīts aktīvās atpūtas veids
daudziem
ērglēniešiem.
Problēmas bija ar laivu
sagādi, jo tās bija jāved no citurienes, bet tagad biedrība „Ērgļu
Skati” piedāvā izīrēt „RAFT” sešvietīgas gumijas laivas tepat
Ērgļos. Arī laivu aizvešana līdz upei un atpakaļ vairs nav problēma,
jo piedāvājam arī transporta pakalpojumus.
Ērgļu pagasta iedzīvotājiem laivas būs pieejamas par ļoti
draudzīgām cenām - tikai 10 eiro par dienu (citiem 20 eiro).
Vairāk informācijas iespējams iegūt, zvanot pa tel. 28330027
(Mārcis Feldbergs).
Novēlot skaistu un saulainu pavasari, biedrība „Ērgļu Skati” cer
uz sadarbību un aktīvu atpūtu.

Jānis Čornijs
miris 81. mūža gadā;
Jānis Auzāns
miris 72. mūža gadā;
Modest Ivanov
miris 88. mūža gadā;
Elvīra Pundure
mirusi 85. mūža gadā;
Velta Goldberga
mirusi 73. 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 “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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