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črgĠu novadą rekultivĎs trĘs
normatĘvo aktu prasĘbąm
Īsziņas
neatbilstošas izgąztuves

2014. novembris

BrĘvprątĘgo darbs črgĠu novada
muzejos

No 27. oktobra ir notikušas izmaiņas reģionālā vietējās
mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧenozīmes
maršrutā Nr. 6367 Ērgļi - Liepkalnes skola. AprƯƺa
Izmaiņu
2. jǌlijƗ starp Vides ministriju kƗ
OtrƗ projekta ietvaros – normatƯvo kumi par darbƯbas programmas “Infra- ƺu” muzejos darbu uzsƗka divi brƯvprƗbūtība - reisa 01 (plkst. 7:40 no Ērgļiem) autobusi no šīs dienas
atbildƯgo iestƗdi un Ɯrgƺu novada aktu prasƯbƗm neatbilstošƗ Ɯrgƺu nova- struktǌra un pakalpojumi” papildinƗju- tƯgie jaunieši no Eiropas – KristiƗns
kursē caur Sidrabiņiem. Reizē maršrutu Nr. 6367 Ērgļi domi kƗ nansƝjuma saƼƝmƝju tika da SausnƝjas pagasta izgƗztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivitƗti “NormatƯvo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno
Liepkalnes skola un Nr. 6517 Ērgļi - Liepkalne - Sausnēja
parakstƯtas vienošanƗs par trƯs nor- biƼi”.
aktu prasƯbƗm neatbilstošo izgƗztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco
autobusu kustības sarakstos mainīts autobusu pieturvietas
matƯvo aktu prasƯbƗm neatbilstošo
SavukƗrt trešƗ projekta ietvaros pare- rekultivƗcija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
„Barkažī” nosaukums uz „Barkaiži”.
izgƗztuvju rekultivƗcijas projektu Ưs- dzƝts rekultivƝt normatƯvo aktu prasƯ- Latvijas Republikas normatƯvajiem ak- Šis piedƗvƗjums nƗca no biedrƯbas „Ratenošanu. Šos projektus Ưstenos Ma- bƗm neatbilstošo Ɯrgƺu novada Jumur- tiem par KohƝzijas fonda vadƯbu, kƗ arƯ došo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jaudonas rajona Ɯrgƺu novadƗ Eiropas das pagasta izgƗztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas kƗ atbildƯgƗs iestƗ- nieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝSavienƯbas KohƝzijas fonda lƯdzdes
2009.gada 21.janvƗra lƝmumiem rƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu
Šo trƯs projektu kopƝjƗs izmaksas saEiropas tautu kultǌru, saimniecisko
nansƝtƗs 3.5.1.2.1. apakšaktivitƗtes stƗda 215,23 tǌkstošus latu, no tƗm par minƝto Eiropas SavienƯbas KohƝzidzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdie„NormatƯvo aktu prasƯbƗm neatbil- 179,58 tǌkstošus latu nansƝ Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu
stošo izgƗztuvju rekultivƗcija” ietva- SavienƯbas KohƝzijas fonds, bet pƗrƝjo nƗšanu.
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sintiros.
No Vides ministrijas komunikƗciju ja Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja
summu 35,65 tǌkstošu latu apmƝrƗ iePirmƗ projekta ietvaros tiks rekulti- gulda Ɯrgƺu novada dome.
nodaƺas informatƯvƗ paziƼojuma Ieva VilnƯte.
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ja, projekta partneri LatvijƗ: Alǌksnes, spƝju ceƺotƗjiem plašƗk iepazƯt vietas, aprƯƺa lƯdz 2010. gada augustam. PromƗties jebkurƗ sfƝrƗ. ƦimenƝ ir audziCƝsu, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kurƗm vƯsies lielais loks. Mums jekta realizƗcijas laikƗ tiks izdota ro- nƗts darba dzƯvei vislabƗkajƗ šƯ vƗrda
Valkas rajona padomes, MƗlpils pagas- tuvƗkie mazie apƺveida maršruti bǌs pa kasgrƗmata par velotǌrismu, organizƝts nozƯmƝ. RǌpƯgs, korekts, izdarƯgs, atta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, GaiziƼkalna un seminƗrs tǌrisma nozares uzƼƝmƝjiem,
izdotas velotǌrisma brošǌras un velotǌpƝjais projekta budžets ir 1519238,13 Ɯrgƺu apkƗrtni.
EUR. Budžeta nansƝjuma avoti: 85%
Ɯrgƺu mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Igaunijas-Latvijas pƗrrobežu sadarbƯ- dƗvƗts pa loku: Ɯrgƺu centrs – Palšu
Ilze Daugiallo,
bas programmas nansƝjums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – Ɯrgƺi (no
InformƗcijas speciƗliste
lƯdznansƝjums, 10% partneru lƯdz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesnansƝjums.
tienas-Ɯrgƺi ceƺa). Brauciens plƗnots

priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikušies savƗs pƗrrunƗs.
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
un latviešiem kƗ par atturƯgiem ziemeƺniekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labsirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
vai tas ir tikai kompliments mums.
KristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir novadƯjis vairƗkas ekskursijas muzejƗ Ɨrvalstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,

Latvija tā ir mūsu valsts

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Latvijas dibināšanas 96. gadadienā novēlu
katram sirdī sajust lepnumu par savu valsti,
jo Latvijas valsts - tie esam mēs paši! Tikai
un vienīgi mēs varam nodrošināt tās
pastāvēšanu caur savu darbu, caur savu
kultūru, caur savu mīlestību!
Lai mums pietiek spēka un pašapziņas
piepildīt sapni par plaukstošu Latviju, lai tā
kļūst par ikkatra iedzīvotāja miera un laimes
salu plašajā, bangojošajā
pasaules okeānā!
KristiƗns JƗƼu vakarƗ Brakos,
Sargāsim to un leposimies
savu
23. jǌnijƗ. ar
Latviju!

Barona taka arĘ črgĠos
Ir zinƗms fakts, ka 1859. gadƗ
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dzeltenƗ saules krƗsƗ.”
MeƼƧeƺu
ƗbeƺdƗrzƗ
iestƗdƯja
11.
jǌlija
vakarƗ
šƯ
gada
Barona
taGunārs Vīgants ir enerģijas, uzņēmības un zinātkāres pilns ƗbelƯti.”
nieti,
tas gandrƯz uzƼƝmis to ar bailƝm– strƗdƗjis par audzinƗtƗju bƝrnu dƗrzƗ
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apmeklƝja Brakus. Kaut tƗs ir vƝrtƯbas, kuras mums dotas mantuvƗk iepazƯtu
kur pirms
150 gapapildina
savasvietu,
zināšanas
Jelgavā
Lauksaimniecības
ViƼus pƗrsteidz arƯ tas, ka pie mums, bƝrniem.
daudzi
jau te bijuši,”
diem pabijis
Barons.
Pie arƯnekad
rīkotajos
kursos.KrišjƗnis
Lai šī degsmes
dzirkstelīte
neapsīkst!
Latvijassaka Braku tojumƗ, bet tƗs ir vƝrtƯbas, kas mums ir piemƝram, muzejƗ, viss tiek noteikts no
KristiƗns labprƗt stƗsta par visu un ir
Zinta SaulƯte, „tomƝr jƗiepazƯst, jƗsargƗ un par kurƗm jƗrǌpƝ- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau tƯri labi iemƗcƯjies runƗt latviski. ViƼi
ugunskura
risinƗjƗs
par Ɯrgƺu
lauku
nākotne
pieder saruna
un piederēs
stiprām muzeja
ģimenesspeciƗliste
saimniecībām.
senatni un šodienu ar grƗmatas „Ɯrgƺi vƝlreiz izstaigƗjƗm Braku sƝtu, iztƝlojƗ- jas”, tƗ savas darbƯbas misiju apzinƗs tƗlu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpinƗs lƯdz oktobra beigƗm.
miesnovada
laiku, kad
dzƯvojis
rakstnieks Rǌ- Vita Jaunzeme.
desmit gadsimtos”Diānas
autorƝmSuščenkos,
Inesi Mai- Ērgļu
nƗ, un katrs jautƗjums ir jƗsaskaƼo ar
Anna Kuzina,
lauku
attīstības
MƗrƯte Breikša
Braku muzeja vadƯtƗja
konsultantes, teksts un foto

Tikšanās Vīgantu ģimenes saimniecībā „Tauri”

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



Ērgļu novada pašvaldības
domē
			

Pārskats par 2014. gada oktobrī domes sēdē lemto:

Izdarīja izmaiņas Ērgļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā, apstiprinot
darbam komisijā no Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas mežzini
Raivi Jankovu.
Piešķīra iznomātajai nekustamā īpašuma “Burtnieku skola”, kadastra Nr.70540080686, daļai 0,5
ha platībā, kas atrodas Ērgļos, Ērgļu pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
Nolēma:
Ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes vienības “Stirnezers”, kadastra apzīmējums
70920060049, 1371/5241, domājamo daļu no 73,52 ha, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
jo uz zemi ir izbeigtas lietošanas tiesības, uz zemes nav ēku, par to Latvijas Republikas likumdošanā
noteiktā termiņā nav noslēgti nomas līgumi.
Ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes vienības, uz kurām ir izbeigtas lietošanas tiesības,
kuras bija iznomātas bijušajiem lietotājiem, bet šobrīd izbeigušās nomas attiecības:
Jumurdas pagastā “Līči”, kadastra apz. 70600060057; “Ežupes”, kadastra apz. 70600060068.
Ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes vienības, kuras bija piešķirtas pašvaldībai lietošanā,
bet saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” nav ierakstāmas uz pašvaldības vārda:
Sausnējas pagastā: “Ceļtekas”, kadastra apz.70920040042; “Kļaviņas”, kadastra apz. 70920080241;
“Veldzes”, kadastra apz. 70920080264; “Ramļēni”, kadastra apz. 70920080235; “Upenieku pļavas”,
kadastra apz. 70920080230; “Vetiņi”, kadastra apz. 70920030165, 70920030166; “Dzirklēni”,
kadastra apz. 70920070111.
Saskaņā ar zemes vienību apsekošanu dabā un Valsts zemes dienesta lūgumu izvērtēt informāciju
par pašvaldības lietojumā/valdījumā esošajām zemes vienībām dome nolēma precizēt platības
piecdesmit zemes vienībām Ērgļu novadā.
Izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības četriem zemes lietotājiem, kuri līdz 2011. gada 30.
decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku.
Nolēma, ka, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības:
202/601 domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080526 un platību
0,0601 ha, kas atrodas Mehanizatoru ielā 12A, Ērgļos, Ērgļu pagastā; 540/5241 domājamā daļa no
zemes vienības “Stirnezers” ar kadastra apzīmējumu 70920060049 un platību 73,52 ha, kas atrodas
Sausnējas pagastā; zemes vienība “Jaunrīti” ar kadastra apzīmējumu 70920080268, kas atrodas
Sausnējas pagastā.
Nolēma sadalīt pašvaldībai piederošas zemes vienības:
Atdalīja no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70600030141, kas atrodas Jumurdas pagastā,
zemes vienību 0,5 ha platībā, pašvaldībai piederošās katlu mājas uzturēšanai un noteica zemes
vienībai un būvēm nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
atstāja nosaukumu un adresi “Apgaitas”, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads. Paliekošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70600030141 piešķīra nosaukumu “Lielgaitas”, noteica
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa.
Atdalīja no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70920080242, kas atrodas Sausnējas pagastā,
zemes vienību 0,59 ha platībā, Ērgļu novada pašvaldībai piederošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
uzturēšanai, noteica zemes vienībai un būvēm nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve,
atstāja nosaukumu “Purviņi” un kadastra apzīmējumu 70920080242. Paliekošo zemes vienību
nolēma ieskaitīt valsts rezerves zemes fondā, tai piešķirams jauns kadastra apzīmējums, nosaukums
un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Jumurdas pagasta pārvaldes saieta
ēkas Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, telpu nomas maksu EUR 1,98 (viens
eiro un deviņdesmit astoņi eiro centi) plus PVN par 1 kv.m mēnesī.
Iznomāja VAS „Latvijas Pasts” Ērgļu novada pašvaldībai piederošas telpas, kas atrodas Jumurdas
pagasta pārvaldes saieta ēkā Ezera ielā 2, Jumurdā, nenorobežotu daļu 5 kv.m. platībā pasta darbinieka
darba vietas nodrošināšanai pagasta iedzīvotāju pieņemšanai.
Noteica telpas nomas maksu EUR 1,98 plus PVN par 1 kv.m. mēnesī.
Izskatot un izvērtējot daudzdzīvokļu mājas „Gaitas” dzīvokļu īpašnieku sapulces lēmumu par
pašvaldībai piederošas katlu mājas, kas atrodas „Apgaitās”, Jumurdas pagastā, nomu, lai paši
dzīvokļu īpašnieki varētu nodrošināt dzīvojamo māju ar siltumu apkures sezonas laikā, dome nolēma
nodot nomas lietošanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Gaitas” dzīvokļu īpašniekiem, kuru vārdā
rīkojas viņu pilnvarotā persona Gunārs Saldavs, uz 5 gadiem pašvaldības īpašumu, kas atrodas
„Apgaitās”, Jumurdas pagastā un sastāv no katlu mājas ar aprīkojumu un zemes gabala 0,5 ha
platībā.
Noteica nomas maksu par katlu māju un tajā esošām siltuma ražošanas un piegādes nodrošināšanas
iekārtām EUR 36,00 kalendārā gadā, par zemi ēku uzturēšanai 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības, nosakot minimālo nomas maksu EUR 28,00 gadā, ja aprēķinātā nomas maksa
ir mazāka nekā EUR 28,00 gadā.
Izskatot pašvaldības speciālistes kultūras darba organizatores Sandras Avotiņas lūgumu, dome
nolēma Ērgļu novada pašvaldības amatu sarakstā iekļaut skaņu režisora 0,5 amata vienības, skaņu
režisora pamatuzdevums ir veikt publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus.
 Nolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr. 8 Rīgas ielā
38, Ērgļos.
 Izvērtējot biedrības OK „Arona” iesniegumu, dome nolēma finansiāli atbalstīt biedrības rīkotās
orientēšanās sacensības „Apkārt Ērgļiem”, piešķirot no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem
100,00 eiro sacensību organizatoriskiem izdevumiem - karšu iegādei.
Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 9 ”Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2014. gadam””.
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 116110 palielināja ieņēmumus, par EUR 126110
palielināja izdevumus un par EUR 10000 samazināja nesadalītos līdzekļus.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un tie ir
publicēti internetā mājaslapā: www.ergli.lv
Precizēja Ērgļu novada pašvaldības domes 28.08.2014. saistošos noteikumus Nr. 7 ”Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā” :



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
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PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
28.08.2014. sēdē, protokols Nr.9,13.§
PRECIZĒTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
30.10.2014. sēdē, protokols Nr. 11, 2. §

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21. daļu, likuma „Par pašvaldībām”
43. panta 1. daļas 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta, iekasēta un
izlietota daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi Ērgļu novada pašvaldības dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas izglītojamo
(turpmāk tekstā - audzēkņu) vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk tekstā - vecāku)
līdzfinansējumu.
II. Līdzfinansējuma mērķi un noteikšanas kārtība
3. Līdzfinansējums izglītības programmu apguvei veido daļu no pašvaldības piešķirtā budžeta Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk tekstā - Skolas) finansējumam.
4. Līdzfinansējums paredzēts, lai īstenotu Skolas uzdevumus un nodrošinātu:
4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei;
4.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli, mācību
ekskursijas u.tml. pasākumi);
4.3. audzēkņu rezultatīvas darbības pamudinājumu.
5. Līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim vienā izglītības programmā nosaka Ērgļu novada
pašvaldības dome. Līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu vai kalendārā gada sākumā var tikt
pārskatīts.
6. Vecāki līdzfinansējumu maksā mācību gada laikā no 01. septembra līdz 31. maijam par 9
kalendārajiem mēnešiem gadā.
III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība
7. Audzēkņiem, kuri Skolā vienlaicīgi apgūst divas izglītības programmas, līdzfinansējums jāmaksā
par katru no tām pilnā apmērā.
8. Ja Skolā sekmīgi mācās trīs vai vairāk vienas ģimenes bērni, līdzfinansējuma apjoms par bērnu,
kas pirmais uzņemts skolā, maksājams pilnā apmērā, par katru nākamo bērnu tas tiek noteikts 50%
apmērā no pilnās maksājuma summas.
9. Atvieglojumi līdzfinansējumam stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši Skolas direktoram
iesniegumu un izziņu par ģimenes sastāvu. Audzēkņi tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma nomaksas ar
Skolas direktora rīkojumu.
10. Audzēkņiem, kas neapmeklē Skolu neattaisnotu iemeslu dēļ, līdzfinansējums netiek pārrēķināts.
Pārtraucot mācības Skolā, vecāku iemaksātais līdzfinansējums netiek atmaksāts.
11. Ja audzēknis nav apmeklējis Skolu ilgāk par 2 nedēļām slimības (traumas) dēļ un vecāki ir
uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesnieguši ārsta izziņu, Skolas direktors ar rīkojumu var uz noteiktu
laiku atbrīvot no līdzfinansējuma.
IV. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
12. Skola ar audzēkņu vecākiem par līdzfinansējumu slēdz rakstveida vienošanos.
13. Katra mēneša sākumā Ērgļu novada pašvaldība izsniedz rēķinu par apmācību iepriekšējā mēnesī.
Rēķinu saņem katrs audzēknis Skolā, vecāki to apmaksā ar pārskaitījumu norādītajā kontā vai skaidrā
naudā Ērgļu novada pašvaldības kasē.
14. Par maija mēnesi iemaksa jāveic līdz 25. datumam. Ja līdzfinansējums nav samaksāts, Skolas
direktors neizsniedz audzēkņa liecību vai skolas beigšanas dokumentus līdz parāda samaksai.
15. Ja vecāki līdzfinansējumu nav samaksājuši divus mēnešus pēc kārtas, viņi tiek brīdināti par
parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt papildu vienošanos par parāda samaksu.
16. Ja vairāk nekā trīs mēnešus nav maksāts līdzfinansējums, audzēknis var tik atskaitīts no attiecīgās
profesionālās ievirzes izglītības programmas.
17. Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma maksu, skolas vadība un pedagogi drīkst kārtot
tikai ar pilngadīgām personām.
18. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildi organizē un kontrolē Skolas
direktors.
V. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumus par līdzfinansējuma samaksas kārtību iesaka Skolas Pedagoģiskā padome, apstiprina
Ērgļu novada pašvaldības dome.
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Ērgļu novada domes 27.12.2007. apstiprinātie
Noteikumi par vecāku (vai personu, kas īsteno vecāku varu) līdzfinansējumu Ērgļu mākslas un mūzikas
skolā.
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2014. gada 28. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 ”Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā”

Sadaƺas nosaukums
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamƯbas
pamatojums un satura
izklƗsts.
2.InformƗcija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu.
3.InformƗcija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ.
4.InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm.
5.KƗ tiks nodrošinƗta
normatƯvƗ akta izpilde.
6.InformƗcija par saistošo
noteikumu apspriešanu.

Sadaƺas paskaidrojums
Saistošie noteikumi nosaka kƗrtƯbu, kƗdƗ tiek noteikta, iekasƝta un
izlietota daƺƝja maksa kƗ lƯdzfinansƝjums par izglƯtƯbas ieguvi Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas dibinƗtajƗ profesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯbas
iestƗdƝ.
Saistošie noteikumi neparedz bǌtisku ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu.
Nav attiecinƗms.

InformƗciju par saistošo noteikumu piemƝrošanu var saƼemt Ɯrgƺu
MƗkslas un mǌzikas skolƗ.
Noteikumi neskar administratƯvƗs procedǌras.
Jaunas institǌcijas netiks radƯtas un esošo institǌciju funkcijas netiks
paplašinƗtas.
Saistošie noteikumi tiks publicƝti informatƯvajƗ izdevumƗ „Ɯrgƺu
Novada ZiƼas” un pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ: www.ergli.lv
Saistošo noteikumu projekts apspriests Ɯrgƺu MƗkslas un mǌzikas
skolas pedagoƧiskƗs padomes sƝdƝ 2014. gada 28. maijƗ,
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes sociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras un
sporta jautƗjumu pastƗvƯgƗs komitejas un finanšu un attƯstƯbas
pastƗvƯgƗs komitejas sƝdƝs.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

G. Velcis, pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs

Raksta turpinājums 7. lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. novembris

hPieƼƝma saistošos noteikumus Nr. 10 „GrozƯjumi Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas nolikums””.

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums
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Sveiciens

Redakcijas sleja
Jau klāt gada patriotiskākais mēnesis novembris.
Lāčplēša diena, Latvijas
dzimšanas diena - svētki, kuri ir tik
nozīmīgi Latvijai. Mūsu valstij šogad jau
96 gadi. Vai tas ir maz? Vai varbūt daudz?
Es teiktu - pietiekami. Pietiekami, lai
pastāvētu vēl tikpat un vairāk gadu.
Sarkanbaltsarkano lentīšu nēsāšana ir
kļuvusi par jauku tradīciju, tāpēc ņemsim
tās ārā no plauktiem un spraudīsim pie
krūtīm, lai parādītu, ka mīlam un cienām
Latviju kā savu dzimteni. Neaizmirsīsim
piedalīties un apmeklēt par godu šiem
svētkiem rīkotos pasākumus.
Novembrī kļūst arī tumšāks un drēgnāks
laiks, bet tāpēc nevajag skumt, jo vairs nav
aiz kalniem gaišie Ziemassvētki un gadu
mija. Cik tomēr laiks ātri skrien, vai ne?
Tāpēc ķersim vēl pēdējos mirkļus,
pavadīsim tos dabā kopā ar ģimeni vai
draugiem. Izbaudīsim to, kas mums ir
dots.
Sintija Fišmeistere

2014. gada NOVEMBRIS		

Manas dienas gaišumu ņem
no manām vislabākām domām
manas nakts aizdedz zvaigznes
un ieliek man ceļasomā

Īsziņas
21.11. Mācību filmu prezentāciju
tirdziņš
28.11. Skolēnu domes pasākums
26.11. „Melnās kafijas” vakars
01.12. Pirmās Adventes sveces
iedegšana
17.12. Pedagoģiskās padomes sēde
18.12. Ziemassvētku pasākums
saieta namā
19.12. Liecību izsniegšana

mans rīts pamali krāso
ar krāsām
ko es viņam dodu un
katru vakaru pulksteņa tikšķiem
no jauna es apliecinu
cik mīlu šo dzīvi
(M. Laukmane)

Ērgļu vidusskolas saime sveic arī mūsu skolotāju Inesi
Maltavnieci skaistajā jubilejā!

Domes ekskursija

Sveiciens
Paņem tos vārdus, kas skanēt prot.
Tos, kas dvēselei prieku var dot.
Ziemās, vasarās sasildīt spēj,
Gaišas, svētīgas pārdomas sēj.
Svētkos lai vārdos var noskaņu rast,
Jāprot tos pasniegt, apmīļot prast.
Paņem tos vārdus, jo tie varēs spēt
Ikdienā, svētkos Tev noderēt!

Sirsnīgi sveicam skolas direktoru Andri Dombrovski nozīmīgā dzīves jubilejā!
Lai katra diena nes prieku par paveiktajiem darbiem un dod spēku piepildīt
skaistākos sapņus!
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs
Bija lietaina oktobra diena, un mēs, jaunā
skolēnu dome, devāmies tās saliedēšanas
ekskursijā. Pirms brauciena mēs zinājām, ka
dosimies uz Vaivaru pamatskolu, lai no tur rīkotās
“Baltās spieķa dienas” saprastu, kā jūtas akli
cilvēki.
Ierodoties tur, mani pārņēma interesantas sajūtas,
jo, izstaigājot klases un redzot skolēnus, es sapratu,
ka viss ir iespējams, ja to vēlas. Tad pirmajā
pārbaudījumā mums bija iepazīšanās ar aklo
cilvēku balto spieķi, kurš autobraucējiem vienmēr
signalizē, ka vajag būt uzmanīgākiem un
saprotošākiem. Pēc tam mums bija iespēja saprast,
kā spēlēt futbolu pēc dzirdes. Tas notiek tā, ka
bumbā ir grabulīši, kuri skan kustības laikā, un
spēlētāji saprot, kur tā atrodas. Diemžēl mēs pašu
bumbu neredzējām, bet iespēja iespert pa to ar
aizsietām acīm bija praktiski izpildāma. Bet lielākā
daļa bumbu trāpīja mūsu domes vadītājai Sintijai,
nevis vārtos.
Pēc visām aktivitātēm ļoti emocionāla bija
prezentācija 8. klases skolniekam Georgam, kuru
vecākiem Dievs deva kā veselu bērnu, bet mazas
sadzīves neuzmanības dēļ liktenis bija lēmis, ka
savu dzīvi viņš nodzīvos, pasauli neredzot, bet
izjūtot un saprotot ar citām maņām. Prezentācijas
laikā es sapratu, ka viņš izbauda dzīvi pat vairāk
nekā mēs, kuriem, par laimi, ar maņām un veselību
viss ir kārtībā. Galvenais, kas mani visvairāk
pārsteidza, bija tas, ko Georgs dara un ir darījis.
Viņš mācās spēlēt mežragu, ir apguvis šahu, jāj ar
sporta zirgu, brauc ar ūdensslēpēm, ar divriteni, ir

piedalījies arī spēlē “Gudrs vēl gudrāks “ un pat
rāpjas basketbola grozos.
Pēc laipnās uzņemšanas mēs devāmies pie jūras,
lai pārliecinātos, cik auksts ir ūdens, un es sapratu,
ka man pat ledusskapī temperatūra ir augstākā nekā
jūras ūdenim rudenī. Vēl mēs apskatījām arī jauno
Jūrmalas skatu torni, kur tika filmēts seriāls “Viņas
melo labāk”. Protams, izsmējāmies arī bērnu parkā,
kas atradās pie torņa, jo tur bija daudzas rotaļu
vietas, kuras likās interesantas pat vidusskolēniem.
Bija arī brīvais laiks, kuru mēs pavadījām „Spicē”,
bet tas jau, protams, nebija galvenais objekts šajā
ceļojumā. Apmeklējām arī Jūrmalas muzeju, kurā
iepazināmies ar dažādām senlietām un objektiem,
kuri ir bijuši svarīgi šai pilsētai. Man vislabāk
patika senatnīgie peldkostīmi ar interesantiem
rakstiņiem.
Vēl tagad atceros tās sajūtas, kuras mani pārņēma
pēc visām aktivitātēm un prezentācijas. Tas nebija
žēlums vai nesapratne, bet gan pārdomas par savu
dzīvi, ikdienu un vēlme paveikt vairāk. Ikvienam
iesaku darīt visu, ko jums piedāvā dzīve, jo, kā
parāda Georga liktenis, nekas nevar apstādināt
cilvēku, ja viņš ko ļoti vēlas. Kopumā šī diena mūs
gan izklaidēja, gan informēja par lietām, ar kurām
mēs tik bieži nesaskaramies. Domes skolēnu
iepazīšanai un saliedēšanai šī ekskursija nāca tikai
par labu.
Līva Āboliņa-Ābola,
skolēnu domes viceprezidente
Adīnas Blauas foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2014. gada novembris

Pieredzes apmaiņas seminārs Ērgļu vidusskolā
16. oktobrī Ērgļu vidusskola uzņēma
Rīgas skolu direktoru vietniekus audzināšanas
darbā un klašu audzinātājus. Mūsu skolā
notika Rīgas izglītības un informatīvi
metodiskā centra rīkotais izbraukuma
seminārs „Pilsoniskums un patriotiskā
audzināšana skolā”. Dalībnieku mērķis bija
iepazīties ar audzināšanas darba organizēšanas
pieredzi Ērgļu vidusskolā, papildināt savas
zināšanas sekmīga audzināšanas darba
procesa norisei un gūt jaunas idejas
turpmākajam darbam. Ērgļu vidusskolas
direktore Inese Šaudiņa viesus iepazīstināja
ar skolēnu personības izaugsmes programmu
- skolēnu darba plānotāju - un skolas vērtībām.
Mācību pārzine Maiga Picka pastāstīja par
pasākumiem un projektiem patriotiskās un
pilsoniskās
audzināšanas
veicināšanai:
„Novembris - Latvijas mēnesis”, projekti
„Ērgļi Latvijā” un „Lauku sēta”. Par skolas
un novada reālo norišu atspoguļojumu, pilsonisko
un kultūras vērtību apguvi stundās runāja mācību
priekšmetu skolotāji. Skolotāja Sandra Konovalova
pastāstīja par akcijām „Pārkāpumi - nē, noteikumi
- jā!” un „Labie vārdi”, skolotāja Indra Rone - par
Latvijas dienu vēstures stundās, skolotāja Inese
Zlaugotne - par mācību firmām novada
tautsaimniecības attīstībai ekonomikas stundās,
skolotāja Vizma Veipa - par aktu zāles dizainu
vizuālās mākslas stundās. Skolēnu dome un

ārpusklases darba organizatore Sintija Māliņa
iepazīstināja ar skolu.
Viesiem ļoti patika mūsu skolas mājīgā un
sakārtotā vide, pedagogu komandas darbs skolas
dzīves organizēšanā. Viņi priecājās par
interesantajām un daudzveidīgajām ierosmēm
savam darbam.
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine
Marutas Bitītes foto



Ērglēnietes izstāde Rīgā

31. oktobrī, rudens nometnes
„Barontēva brīvdienu vācele”
ietvaros,
Krišjāņa
Barona
muzejā Rīgā tika atklāta 12
gadus vecās ērglēnietes Martas
Simonas Štilas zīmējumu
izstāde. Izstādē aplūkojamajos
darbos ir uzzīmētas septiņas
tautasdziesmas, kuras nākušas
tieši no Ērgļiem. Izstādes
atklāšanā piedalījās aptuveni 30
skolēni no dažādām Rīgas
skolām. Bērni ar lielu interesi
darbiņus apskatīja un pēc tam
uzdeva dažādus jautājumus. Pēc
izstādes atklāšanas Marta Rīgas
skolēniem vadīja meistarklasi,
kur katrs varēja izgatavot papīra
lelli un to ietērpt tautastērpā.
Martas izstāde Krišjāņa
Barona muzejā būs aplūkojama
līdz nākamā gada pavasarim.
Turpinājumā
piedāvāju
Krišjāņa
Barona
muzeja
vadītājas Rūtas Kārkliņas
interviju ar Martu Simonu:
Ko tev nozīmē zīmēt?
Zīmēt man nozīmē izlikt uz papīra tās emocijas,
kuras nespēju vai vienkārši negribu izteikt ar
vārdiem. Tā ir pilnīga fantāzijas brīvība. Zīmēšana
mani ieved pavisam citā pasaulē, pasaulē, kurā
skatos citām acīm. Redzu to, ko ikdienas steigā
nepamanu.
Krāsains vai melnbalts zīmējums - kurš
tuvāks?
Laikam jau melnbalts, bet tas ir atkarīgs no
garastāvokļa. Kad noskaņojums ir tumšs, tad,
protams, viss iet tumšās noskaņās. Ir brīži, kad tā
vien gribas paņemt visas krāsas uz paletes un
uzgleznot vienu lielu, krāsainu gleznu. Bet ikdienā
pārsvarā zīmēju melnbaltus zīmējumus.
Vai tu zīmē arī matemātikas stundās?
Protams, zīmēju, un ne tikai matemātikas

stundās. Tiek sazīmētas arī literatūras, latviešu
valodas un dabaszinību klades. Protams, kad vien
ir iedvesma un rakstāmais, varu zīmēt kaut uz
salvetes.
Vai tev ir mākslinieks, kuram tu gribētu
līdzināties?
Pagaidām ne, un domāju, ka tas nenotiks arī
turpmāk. Es gribu veidot pati savu personību ar
savu stilu, mākslas izjūtu un izskatu. Mans
galvenais mērķis nav būt kā kādam citam, bet gan
citādai - pašai sev.
Kura ir tava mīļākā tautasdziesma?
Mana mīļāka tautasdziesma ir „Sidrabiņa upi
bridu”. Šo tautasdziesmu ilustrēju arī Jāņa Cimzes
dziesmu rotas konkursā.
Materiālu apkopoja un fotografēja Ieva Vilnīte

7. novembrī par godu latviešu izcilā rakstnieka Kārļa Skalbes 135. jubilejai norisinājās skrējiens
„Nesam gaismu!”. Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Rīgas novada jaunieši devās 135 kilometru garajā
ceļā, skrienot un nesot gaismu lukturī, kas tika aizdedzināta no mūžīgās uguns Brāļu kapos, Rīgā, līdz K.
Skalbes dzimtajai Vecpiebalgai. Ērgļu vidusskolā viesojās 52 skrējiena dalībnieki, kurus pacienājām ar
siltu tēju, smaržīgu kliņģeri un izklaidējām ar skolēnu domes un 7. klases sagatavotajām atraktīvajām
stafetēm. Tika aizvadīta jauka un jautra pēcpusdiena. Liels paldies visiem, kuri palīdzēja viesu uzņemšanas
organizēšanā!
Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore

Ciemiņi no Nīderlandes



1. daļa. Izvēle
13. oktobrī Ērgļu vidusskolas 11. un 12. klašu
skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras
izglītības projekta “Dari Latvijai” aktivitātēs,
piemēram, savu resursu izpētē:
– talantu noskaidrošanā;
– prasmju izzināšanā;
– savas profesijas noteikšanā.
Process tika filmēts, lai gatavotu metodisko
materiālu par karjeras izvēles iespējām
jauniešiem. Projekta organizatori - biedrība
“Dari Latvijai”.

Skrējiena „Nesam gaismu!” dalībnieku viesošanās
Ērgļu vidusskolā

13. oktobrī 3. klases
skolēniem bija iespēja
satikties
ar
divām
skolotājām no Ērgļu
novada
sadarbības
partnerpašvaldības
N ī d e r l a n d ē
(Oostellingwerf). Anja
Oosterhoff un Rensky
Born stāstīja bērniem par
sevi. Viņas
tika
pārsteigtas ar frīzlandiešu
valodā iemācīto dziesmu,
ko
palīdzēja
apgūt
mūzikas skolotāja Mārīte
Kovaļevska.
Šī tikšanās nebija
nejauša. Tai ir 14 gadus
sena vēsture. 2001. gada
11.
oktobrī
neliela
skolotāju
grupa
no
Nīderlandes
ciemojās
mūsu
un
tuvākās
apkārtnes
skolās,
pansionātā. Pēc tam arī
mums
bija
iespēja
iepazīties ar kolēģu
darbu vairākās izglītības iestādēs Nīderlandē.
Jāatzīst, ka dažas interesantas idejas joprojām
izmantoju savā darbā. Ciešāka sadarbība man
izveidojās ar Anju Oosterhoff, jo par viņu rūpes
pirmajā ciemošanās reizē uzņēmās mana ģimene.
Anja 2008. gada pavasarī izvēlējās maija brīvdienas
pavadīt Latvijā un mūsu zemi parādīt savai
draudzenei Rensky Bron. Arī viņa ikdienā ir bijusi
saistīta ar bērniem, strādājot bērnudārzā. Tā kā mēs
joprojām turpinājām sazināties, tad jau ilgāku laiku
bija zināms, ka satiksimies atkal. Tā nu 10. oktobra
pusdienlaikā Anja un Reny atkal ieradās Latvijā.
Patīkams pārsteigums viņām bija iespēja nokļūt
līdz Ērgļiem pa labu ceļu.
Kopīgi apmeklējām Kartupeļu svētkus Madonā,
Rundāles un Bauskas pili, Inešu porcelāna fabriku,
Koknesi un Likteņdārzu, protams, arī Vecrīgu.
Pabijām arī Ērgļu pansionātā. Pirmdien, kā jau
minēju raksta sākumā, pabijām gan sākumskolā,

Karjeras diena Ērgļu vidusskolā

Pirmdien, astotās stundas laikā, vienpadsmitās
un divpadsmitās klases skolēniem tika dota iespēja
pētīt sevi. Arī es nolēmu piedalīties.
Sākumā ar dažādu testu palīdzību noteicām savu
uzvedības tipu. Pēc tam tie skolēni, kuri vēlējās
izmantot iespēju izzināt sevi un dažas profesijas
dziļāk, palika uz nodarbības turpinājumu. Sākumā
mūs pa vienam filmēja un uzdeva jautājumus. Tie
bija dažādi - par mārketinga speciālista darbu, par
ko vēlējāmies kļūt bērnībā un par ko tagad. Jāteic
gan, vēlāk apspriežoties, sapratām, ka visiem
jautājumi nebija vienādi.
Lai mums nebūtu garlaicīgi, kamēr gaidām
pārējos no intervijas, izpildījām saliedēšanās
uzdevumu. Sadalījāmies divās komandās un
mēģinājām izveidot vilcienu. Katram bija jābūt
svarīgai lomai vilciena darbībā. Es, piemēram,
tēloju bremzes. Tad paskaidrojām, kā to sasaistām
ar savu reālo dzīvi.
Kad beidzot visi bija nointervēti, sākās īstais
uzdevums, kur mūs, protams, atkal filmēja.
Sasēdāmies aplī un vienam blakussēdētājam teicām
profesiju, kas viņam, mūsuprāt, labāk piestāv, bet
otram - dzīvnieka nosaukumu un to, kāpēc tieši tas,
pēc mūsu domām, ir līdzīgs viņam. Ieguvuši savu
profesiju un dzīvnieku, devāmies prezentēt sevi
pārējiem - pateicām, kādas profesijas pārstāvji
esam un kā to sasaistām ar savu dzīvnieku.
Šī tikšanās ilga apmēram stundu. Bet ar to viss
nebija beidzies, jo dažus no mums uzaicināja filmai
par karjeras izvēli. Šī filma tiks rādīta skolēniem
visā Latvijā. Varam lepoties ar saviem
skolasbiedriem, kuri tika izvēlēti.
Arita Braķe, 11. klase
2. daļa. Mašīnista profesijas filmēšanā
Vienmēr esmu gribējusi noskaidrot, kas es
nākotnē gribētu būt. Pietuvoties šim mērķim man
palīdzēja iepriekš minētā Karjeras diena. Interviju
un raksturojumu rezultātā režisori izvēlējās četrus
jauniešus, kuri tālāk filmēsies „Latvijas Dzelzceļā”
Rīgā. Sākumā neiekļuvu izvēlēto sarakstā, tomēr
viens zēns atteicās no šīs iespējas un, skolotājas
skubināta, piekritu šim filmēšanās piedzīvojumam.
Tagad varu teikt, ka tas viss bija ļoti interesanti, jo
es papildināju savu pieredzi ar kaut ko jaunu.
Diezgan daudz uzzināju par mašīnista un mašīnista
palīga profesiju. Pārliecinājos, cik filmēšanās

process ir grūts un nogurdinošs. Tagad es noteikti
zinu, ka gribētu kļūt par mašīnistu! Nē, es tikai
jokoju! Es nemaz nevarētu kļūt par mašīnistu, jo
esmu meitene.
Sintija Fišmeistere, 11. klase
Pirmie iespaidi par mašīnista profesiju bija
pozitīvi, likās ļoti interesanti. Sāku apsvērt, ka
varbūt man pat būtu piemērota šī profesija, bet
tomēr sapratu, ka tā nav domāta man.
Zināms, ka mašīnista profesija nav no tām
vieglākajām. Darba grafiks ir saspringts. Mašīnisti
strādā 6 dienas un 48 stundas jeb 2 dienas atpūšas.
Uz darbu var izsaukt jebkurā diennakts laikā, kas
man ne pārāk patīk, nemaz nerunājot par to, ka
mašīnista darba diena ilgst 12 stundas.
Sapratu, ka mašīnista profesija ir ļoti atbildīga
un satiksmes jomā ļoti svarīga.
Egīls Hermanis, 11. klase
16. oktobrī es un vēl trīs skolēni no 11. un 12.
klases devāmies uz LDZ Cargo, Rīgā, jo filmēšanas
grupa mūs izvēlējās pēc mūsu noteiktajām rakstura
īpašībām, lai mēs filmētos projektā par profesijām,
kur mums tika uzticēta loma būt par ”kāpēcīšiem”
un izzinātājiem saistībā ar vilciena mašīnista un
vilciena mašīnista palīga profesijām.
Kad atbraucu uz LDZ Cargo, mani pārsteidza šī
kompleksa apjoms, jo negaidīju, ka tas būs tik
iespaidīgs un varens. Sākumā mūs vēl nefilmēja, jo
vispirms tika filmēti izvēlētie darbinieki, lai
parādītu to, kāds un cik smags ir vilciena mašīnista
un mašīnista palīga darbs. Vēlāk tikām iesaistīti arī
mēs, kuri uzdevām jautājumus par viņu smago un
atbildīgo darbu un kā vispār viņi to izvēlējas.
Tad mums vajadzēja filmēties vilciena simulatorā,
kuru katrs no skolēniem varēja izmēģināt. Man šis
simulators ļoti ieinteresēja, jo varēja reāli izbaudīt,
kā ir vadīt vilciena lokomotīvi, kas, manuprāt, ir
sarežģīti, jo pastāvīgi jābūt uzmanīgam un arī ik pa
laikam jānospiež koncentrēšanās pogas, kas atbild
par to, lai vilciena vadīšanas laikā paliktu modrs.
Manuprāt, vilciena mašīnista profesijas un vispār
darbs LDZ Cargo ir ļoti smags un atbildīgs, jo
jāzina, vai visa vilciena sistēma funkcionē. Pat
sīkākā kļūda, ja tā netiek risināta, var novest pie šīs
sistēmas problēmām vai pat pie visas vilciena
sistēmas darbības pārtraukšanas uz kādu laiku.
Ilmārs Suveizda, 12. klase
Būt mašīnistam nemaz nav tik viegli, kā vadīt
automašīnu vai autobusu. Mašīnists ir atbildīgs par
pasažieriem un vilciena laicīgu ierašanos stacijā.
Nepārtraukti jābūt modram, lai nenotiktu nelaime.
Patiesībā, strādājot šajā profesijā, atliek maz laika
privātajai dzīvei un var gadīties, ka mājās nevar būt
vairākas dienas. Pirms darba uzsākšanas mašīnistam
jāiziet pārbaude, kuras laikā mēra asinsspiedienu
un pārbauda alkohola līmeni asinīs. Protams,
mašīnistam kursos regulāri jāuzlabo savas
teorētiskās zināšanas, arī eksāmeni jānokārto.
Jurģis Ļaudaks, 12. klase

Domes pasākums „Ritma pavēlnieki”

gan vidusskolā. Viešņas bija patīkami pārsteigtas
par pārmaiņām, kas notikušas abās skolas ēkās.
Tīrība un kārtība tika pamanīta uzreiz! No mazās
skolas devāmies tikties ar skolas direktori Inesi
Šaudiņu un viņas vietnieci Sintiju Māliņu. Anja
Oosterhoff savukārt varēja pastāstīt par jaunumiem
savā darbā, strādājot kristīgajā skolā. Viņa ir
vienīgā skolas direktore Nīderlandē, kura uz darbu
dodas kopā ar savu suni Sāru, lai palīdzētu bērniem,
kuriem ir mācību vai emocionālas problēmas.
Viesošanās laikā tapa daudz fotogrāfiju, jo par
redzēto viešņas varēs dalīties iespaidos ar
cilvēkiem, kas pabijuši Ērgļos pirms vairākiem
gadiem un atbalstījuši mūs. Paldies maniem
skolēniem, vecākiem un kolēģiem par atbalstu!
Sandras Stankevičas,
sākumskolas skolotājas, teksts un foto

Nav noslēpums,
ka ir patīkami dejot
lieliskas mūzikas
pavadījumā.
Bet
vēl lieliskāk, ja šo
mūziku
varam
izvēlēties paši.
Ērgļu vidusskolas
skolēniem pirmajā
mūsu
ievēlētās
skolēnu
domes
pasākumā bija dota
šāda iespēja. Katrai
klasei bija jāizvēlas
sev tīkama dziesma
un deja no „Just
Dance” repertuāra,
jāiemācās soļi un
jāparāda
sava
dejotprasme mūsu
lieliskajai žūrijai,
brīnišķīgajai skolas
saimei un sirsnīgi
gaidītajiem skolas
viesiem.
Pirmo
reizi
skolas domes rīkotajā pasākumā piedalījās arī 4.
klasīte, lai nākamajā mācību gadā jaunie piektīši
varētu vieglāk iejusties skolas dzīvē. Tas ir lielisks
jauninājums, kas mazajai skoliņai ļauj justies
vienotai ar lielo skolu.
Domāju, ka šī mācību gada pirmais skolas
pasākums aizritēja ļoti patīkamā, muzikālā, jaukā
un, pats svarīgākais, vienotā gaisotnē. Tomēr žūrija
izteica arī savu spriedumu, par uzvarētājiem
pasludinot 9. klasi, otro vietu piešķirot 8. klasei,
bet trešo - 11. klasei.

Šis pasākums bija izdevies! Tajā bija gan jautrība,
gan patīkama gaisotne, enerģiska izkustēšanās un
omulīga līdzi dziedāšana.
Jāteic, ka visi kopā esam burvīgi, un, ja mums
rodas radošas idejas un ir vēlme tās realizēt, mēs
noteikti spējam tās piepildīt. Centīsimies arī
turpmāk būt tikpat aktīvi!
Lāsma Hermane, 10. klase
Adīnas Blauas foto
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Ceļojumos iepazīstam savu Latviju
Sausnējas pamatskolas
kolektīvs ar prieku izmanto
katru
iespēju
doties
ekskursijā, lai iepazītu
Latvijas dabu, gūtu jaunus
iespaidus un emocijas.
Skolotāji katru gadu dodas
braucienā uz kādu no
Latvijas teātriem, lai
relaksētos
un
sevi
bagātinātu,
apmeklējot
izrādes.
10. oktobrī, saulainā,
rudenīgi krāsainā un siltā
dienā, astoņi pedagogi
devās
ceļojumā
uz
Daugavpili.
Šķērsojām
Daugavpils novada robežu
un pa lauku ceļu braucām
līdz Lielajam Nīcgales
akmenim, kas tiek uzskatīts
par vislielāko laukakmeni
Latvijā.
Iespaidīgais
akmens atrodas mežā, Nīcgales pagastā.
Nofotografējāmies uz milzeņa muguras, lai
atcerētos, ka esam te bijuši un pelēko milzi
redzējuši. Līksnas pagastā apstājāmies pie Līksnas
katoļu baznīcas, kura uzcelta 1912. gadā.
Pastaigājāmies pa baznīcas dārzu un apbrīnojām
piesaulītē ziedošās rozes, kuras rudens salnas vēl
nebija skārušas. Izbraucām cauri Līksnas pagasta
centram, kas lepojas ar māju un pagalmu sakoptību
un gaumīgu iekārtojumu. Apskatīt pagasta lepnumu
- muižas parku - šoreiz nepaguvām, tas lai kļūst par
iemeslu iegriezties šeit citreiz.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Daugavpili. Pusdienojām
kafejnīcā „Vēsma”, pastaigājāmies pa pilsētas
galveno - Rīgas - ielu, kas kļuvusi par gājēju ielu.
Pilsēta ir sakopta, krāšņi zied rudens puķes.
Aizstaigājām līdz universitātes ēkai, kurā studiju
gadus pavadījuši vairāki mūsu skolas pedagogi.
Viss ir mainījies pozitīvā virzienā. Skaisti - tāds
mūsu secinājums.
5. novembrī Sausnējas skolēni
devās ekskursijā uz Rīgu. Mēs
redzējām visdažādākos dzīvniekus
Rīgas
zoodārzā,
iepazinām
interesantas ekspozīcijas Latvijas
Dabas muzejā. Pastaigājoties pa
Vecrīgu, dzirdējām skanam zvanus
virs Rīgas domes ēkas jumta.
Latvijas Kara muzejā atsaucām
atmiņā vēstures notikumus. Rīgas
Leļļu teātrī noskatījāmies E.
Kestnera lugu „Emīls un Berlīnes
zēni” un varējām iejusties to laiku
pilsētas
bērnu
dzīvē.
Bija
interesanti!
Pārdomās par ekskursijā redzēto
dalās 6. klases meitenes.
Anastasija
Vasiļjeva:
„Man
vislabāk patika teātra izrāde. Tās
nosaukums - „Emīls un Berlīnes
zēni”. Kara muzejā patika neparastie
apģērbi un ieroči. Zooloģiskajā
dārzā interesanti likās skorpioni,
vardes, zivis. Man gribētos braukt
ekskursijā un apskatīt lidmašīnas,
mašīnas un lai kāds pastāstītu, kā tās izgatavo.
Varētu aizbraukt uz konfekšu fabriku vai piena
kombinātu.”
Ieviņa Briņģe: „Man patika ekskursija. Zoodārzā
vislabāk patika tīģeri, zivtiņas, lūši un citi dzīvnieki.
Dabas muzejā apskatīju dažādu dzīvnieku
izbāzeņus. Man gribētos aizbraukt ekskursijā uz
SIA „Lāči”. Varētu apskatīt kādu pili un arī doties
uz Ventspili.”
7. klases skolēni - par ekskursijā gūtajiem
iespaidiem un emocijām.
Niks Valainis: „Teātra izrāde bija interesanta,
tomēr nedaudz garlaicīga, jo tā domāta mazākiem
bērniem. Pēc teātra mēs apmēram stundu staigājām
pa Vecrīgu, bet nebija gida, kas visu mums
pastāstītu. Man patika Vecrīga, tur ir daudz labu
mūsdienu automašīnu. Kara muzejā man interesanta
šķita no koka celtā senā māja. Es jutos tur omulīgi,
pat gribētu tādu uzcelt sev. Arī Dabas muzejā man
patika. Zoodārzā apskatījām dzīvniekus, kas mums
vairāk interesēja. Man gribētos aizbraukt uz
Ventspili, jo tur ir bagāta vide un daudz bērnu
atpūtai paredzētu ierīču.”
Rihards Abimeicevs: „Man patika dzeltenais
autobuss, ar kuru mēs braucām uz Rīgu. Laiks
pagāja nemanot. Mēs apmeklējām zoodārzu un
redzējām dzīvniekus, putnus, kukaiņus. Dabas
muzejā man ļoti patika, jo varēju pats izmēģināt
dažādas lietas. Tur es apskatīju akmeņus, kurus
nekad nebiju redzējis. Teātris bija labs, bet ātri
beidzās. Pastaigājoties pa Vecrīgu, dzirdējām
zvanu skaņas. Ļoti gribējās ēst, bet Rīgā mēs
veikalos negājām. Apstājāmies Ogrē un tur
lielveikalā iepirkāmies.”
Alens Kārlis Kārkliņš: „Man vislabāk patika
Dabas muzejā. Tur ir interesanti! Teātra izrāde bija

Dodamies uz Daugavpils cietoksni, lai piepildītu
vēl vienu savu sapni - pabūtu pasaulslavenā
mākslinieka Marka Rotko centrā. Mākslas centrs ir
iespaidīgi, mūsdienīgi iekārtots. Cilvēks te ļaujas
lielās mākslas varenībai, nesteidzīgi iepazīstot
Rotko dzīvesstāstu un nonākot viņa izcilo darbu
varā. Sajūtas nav iespējams izstāstīt, tās ir
jāpiedzīvo katram pašam!
Daugavpils teātrī noskatījāmies izrādi „Savējie”.
Nebijām sajūsmā par šo izrādi, jo saprotam, ka
teātros mākslas darbi mēdz būt dažādi - gan šedevri,
gan pilnīga neveiksme, kā tas bija šoreiz. Diena
bija izdevusies, iespaidiem un interesantiem
notikumiem bagāta. Mūsu ceļojuma panākumu
atslēga -lieliskie laika apstākļi un jaukais kolektīvs.
Apceļosim savu Latviju!

Jaunumi basketbolistu spēlēs

27. un 28. oktobrī
mūsu
2004.
gadā
dzimušie zēni startēja
VEF LJBL rīkotajā un
„KĀRUMS” atbalstītajā
jauno
basketbolistu
kausa pirmajā posmā.
Diemžēl ar esošo zēnu
skaitu nepietika un
tāpēc
komandā
piesaistījām arī trīs
meitenes - L. Tirzmali,
A. Bukovsku un J.
Gulbi.
Tāpat
kā
pagājušajā gadā, arī
šogad tikai jau U-11
grupā startēja mūsu
puiši -T.Vilnītis, M.
Užāns, R. Bauers, A. Einišs, M. Vasks, V. Masaļskis, N. Olte, M. Štils. Pirmajā dienā sīvā cīņā ar dažu
punktu starpību zaudējām Valmierai, bet ar 56 punktu pārsvaru sagrāvām Smilteni. Otrajā dienā palīdzēt
nevarēja M. Vasks, un sekoja atkal zaudējums Rūjienai ar dažiem punktiem, pēdējā spēlē ar nelielu
pārsvaru uzvarējām Krāslavu. Tātad pagaidām 39 komandu konkurencē atrodamies 17. vietā. Priekšā vēl
trīs posmi...
I. Teteris, treneris
Veiksmi un izturību treniņos!
Foto no Ivara Tetera personīgā arhīva

Mūsu ekskursija

Elitas Leibomas, Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas skolotājas,
teksts un foto

23. oktobrī mēs, septītie, kopā ar 9. klasi
devāmies rudens ekskursijā uz Daugavpili un
Zarasiem. Lūk, mūsu iespaidi!
Monta M.: Bijām Lietuvā, Zarasos. Tur bija ļoti
augsts tilts - skatu platforma - celiņš ezera ainavas
baudīšanai Zarasos. Kad uzgāju uz tilta, man no
bailēm sāka drebēt rokas un kājas, bet matemātikas
skolotāja palīdzēja pārvarēt šīs bailes.
Ance: Zarasos bija iespaidīgs tilts kā aplis augstu
virs ezera.
Linda: Man vislabāk patika Lietuvā. Laika
apstākļi bija labi, spīdēja saule. Augstu virs ezera
mums izdevās labas bildes.
Katrīna: Man patika Lauču akmens, kurš ir
lielākais akmens Latvijā. Mēs kopā ar 9. klasi
apņēmām to un tas likās ļoti mīļi. Mēs visi varam
būt ļoti labi!

Ginta: Es biju ļoti pārsteigta par to, ka uzkāpu uz
lielākā akmens Latvijā!
Sergejs: Interesants bija Rotko centrs. Tur mēs
kopā ar māksliniekiem taisījām mākslas darbu
augstspieduma tehnikā, darbu paņēmām līdzi. Tas
bija jānokrāso un jāpresē. Tagad tas rotā manu
klasi.
Gunita: Mūsu gids Māris aizraujoši stāstīja par
Daugavpils cietokšņa vēsturi.
Monta P.: Manas spilgtākās atmiņas par
ekskursiju saistās ar Rotko centra apmeklējumu. Es
aplūkoju izstādi šajā modernajā mākslas centrā.
Rotko gleznas - tā ir iedvesma, izjūtas!
Paldies par brīnišķīgo ekskursiju!
Foto autore un iespaidus apkopoja 7. klases
audzinātāja Daina Dundure

Skaisti pavadīta diena Rīgā
domāta vairāk mazajiem. Zoodārzā es nebiju kādu
laiku bijis, tāpēc man tur šķita interesanti un bija
ko redzēt. Pavasarī mēs varētu braukt uz
akvaparku.”
Līga Vestfāle: „Zoodārzā man vislabāk patika
leopardi un tīģeris. Sākumā tīģeris bija paslēpies
tropu mājā, bet tad viņš parādījās ārā, un varējām
viņu labi redzēt. Dabas muzejā man patika dzintaru
izstāde un īpaši neparastas bija lietas par vulkāniem
muzeja pēdējā stāvā. Man patika arī Kara muzejā,
izstaigāju visas telpas un apskatīju visu. Neparasts
likās manekens, izskatījās, ka viņš pa īstam asiņo.
Nākamreiz mēs varētu braukt uz kādu izrādi un uz
muzeju.”
***
Novembris Latvijā ir nozīmīgs ar vairākiem
gadskārtu, valsts svētku un piemiņas dienu
datumiem.
10. novembris - Mārtiņa diena. Mārtiņbērni
pastāstīs par laika vērojumiem rudenī un liks minēt
mīklas. Pēc stundām visi iepirksimies Mārtiņdienas
tirgū.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, atcerēsimies
vēstures notikumus un iedegsim svecītes varoņu
piemiņai. 18. novembris - Latvijas Valsts
dibināšanas 96. gadadiena. Valsts svētkiem par
godu skolēni, pašdarbības kolektīvu dalībnieki, ir
sagatavojuši svētku koncertu. Gaidīsim ierodamies
vecākus, Sausnējas pagasta vadību un iedzīvotājus,
jo valsts svētki jāsvin visiem kopā.
Gaišā noskaņā rit novembris - pēdējais rudens
mēnesis, un, esot pavisam tuvu ziemas robežai,
mēs nezaudējam dzīvesprieku un vēlmi darboties.
Darīsim gaišu gada tumšāko mēnesi!
Foto un materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas skolotāja Elita Leiboma
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Piektdien, 10. oktobra pelēcīgajā rudens rītā, 3 klases - 5., 6., un 8. - devās ekskursijā uz mūsu valsts
galvaspilsētu Rīgu.
Ceļš pagāja ātri, vadot laiku jautrās sarunās ar draugiem un pa logu vērojot mainīgās ainavas - te
mežs, te vesela pilsētas māju rinda.
Drīz jau arī bijām klāt šausmu trasē „Psaiho”, kas ir šausmīgi pozitīvu emociju teātra spēle ar jautru
baidīšanos. Daži, ieraugot vientulīgo un pamesto VEF rūpnīcas teritoriju, kurā ir ierīkota šī trase,
pārdomāja un tomēr negāja baismīgajā piedzīvojumā, taču stiprākie izturēja līdz galam!
Vēlāk iepazinām medicīnu un tās vēsturi P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Bija ļoti interesanti
vērot, kā no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām ir attīstījusies cilvēka prasme uzlabot veselību un
noskaidrot, kas tad īsti notiek cilvēka organismā.
Dienas noslēgumā apmeklējām kinoteātri „Kino Citadele”, kur asa sižeta filmu cienītāji skatījās
filmu „Lūsija” (Lucy), bet mazliet mierīgāku piedzīvojumu meklētāji devās uz „Labirinta skrējēju”
(The Maze Runner).
Man šī ekskursija likās interesanta un jautra - bija gan piedzīvojumi, gan mazliet šausmu un baiļu, arī
bez jaunām zināšanām neiztikām.
Ceru, ka arī nākamās ekskursijas būs tikpat jaukas kā šī!
Undīne Saleniece, 8. klase

Makulatūras vākšanas trakums!
Ērgļu vidusskola no 3. līdz 7. novembrim piedalījās SIA „Līgatnes papīrs” makulatūras vākšanas
konkursā „TĪRAI LATVIJAI”. Tā rezultāti deva klasēm arī punktus skolas spēlei „Izkrāso ikdienu!”.
7. - 9. klase
1. v. 9. klasei - 1576 kg
2. v. 8. klasei - 434 kg
3. v. 7. klasei - 285 kg
10. - 12. klase
1. v. 11. klasei - 743 kg
2. v. 10. klasei - 550 kg
3. v. 12. klasei - 387 kg

1. - 3. klase
1. v. 1. klasei - 1809 kg
2. v. 3. klasei - 815 kg
4. - 6. klase
1. v. 6.klasei - 933 kg
2. v. 5. klasei - 860 kg
3. v. 4. klasei - 386kg
Tātad kopā esam savākuši 8778 kg.
Ziņas apkopoja
Ligita
Jaunozoliņa,
skolas saimniece

“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Oktobrī Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēni iepazina
Aleksandra Čaka dzeju un prozu. Pētot rakstnieka daiļrades
paņēmienus, arī paši mēģināja rakstīt radošos darbus par sev
īpaši mīļu priekšmetu.

Mana flauta

Skolu literārā avīze 			
“Skolas Ziņu” turpinājums
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Rudens kross

Ērgļu vidusskolā, kā jau katru gadu, norisinājās rudens kross. Tajā piedalās skolēni no 2. līdz pat 12.
klasei. Klases tika sadalītas grupās pa divām, bet vidusskolas trīs klases startēja kopā.
Šajā dienā laiks bija pietiekami silts, saulains, patīkams - tāds, kāds nepieciešams šādam pasākumam.
Katrā grupā bija pa sešiem laureātiem - trīs meitenes un trīs zēni:
2. - 3. klase
Meitenes:
1. E. Koklačova (3. kl.)
2. P. Bolzane (3. kl.)
3. M. Lielupe (3. kl.)
Zēni:
1. R. Kārkliņš (3. kl.)
2. E. Priedītis (2. kl.)
3. A. Kulišs (3. kl.)
4. - 5. klase
Meitenes:
1. E. Madsena (4. kl.)
2. K. Rešņa (4. kl.)
3. L. Tirzmale (4. kl.)
Zēni:
1. A. Einišs (4. kl.)
2. M. Štils (4. kl.)
3. A. Šmits (5. kl.)
6. -7. klase
Meitenes:
1. D. Bāņukalne (7. kl.)
2.M. Štila (6. kl.)
3. I. Radzvilaviča (6. kl.)
Zēni:
1. I. Ratnieks (6. kl.)
2. J. Kalniņš (7. kl.)
3. V. Olte (6. kl.)
8. - 9. klase
Meitenes:
1. L. Kodola (9. kl.)
2. L. Saulīte (8. kl.)
3. L. Šmite (9. kl.)

Zēni:
1. E. Purviņš (9. kl.)
2. A. Zeibots (9. kl.)
3. K. Andriksons (9. kl.)

Zēni:
1. N. Truksnis (12. kl.)
2. O. Sirmais (12. kl.)
3. J. Ļaudaks (12. kl.)

10. - 12. klase
Meitenes:
1. S. Bauže (12. kl.)
2. A. Guzika (12. kl.)
3. M. Antēna (11. kl.)

Rezultātus apkopoja
Laura Auguste, 11. klase
Marutas Bitītes foto

Mācoties par modernisma virzieniem literatūrā, 12. klase mēģināja veikt
sirreālu ceļojumu savā spoguļa un krāsu pasaulē. Kā tas notika? Vispirms
katrs pludināja uz spoguļa guaša krāsas, skanot relaksējošai mūzikai. Tad
skolēni sapludinātās krāsas nospieda uz baltas lapas un aprakstīja savas
izjūtas.

Sirreāls ceļojums mana spoguļa un krāsu pasaulē

Kā allaž savā istabā uz galda redzu flautu - tās jautrā čivināšana vairs neatskan tik
bieži, kā gribētos, tomēr šoreiz izņēmu to no melnā ietērpa un dodos ceļojumā
brīnumainajā mūzikas pasaulē.
Spēlējot flautu, dažbrīd šķiet, ka ir pavasaris un mazie putniņi vītero un čivina savas
skaistās melodijas!
Kad izņemu savu metālisko putniņu no futlāra, tā ir pavisam auksta un nejūtīga, bet,
kolīdz tiek izvilinātas pirmās dzidrās skaņas, tā it kā piepildās ar siltumu un elpo manās
rokās.
Atceros pirmo reizi, kad redzēju kādu dzīvē spēlējam flautu uz skatuves. Manas acis
apžilba no prožektoru apspīdētā mākslinieces instrumenta. Tā bija tik spoža, tik
skanīga, ka arī man radās vēlme spēlēt šo mirdzošo instrumentu.
Tā nu flauta ir kļuvusi man par ļoti mīļu un pazīstamu lietu, ko ar prieku ik pa laikam
vēl joprojām spēlēju, kaut gan kopā aizvadīts tik ilgs laiks, mācoties mūzikas skolā.
Undīne Saleniece, 8. klase

Rotaslietu lādīte

Žigulis
Žigulis, žigulis,
Cik reizes esmu braucis ar tevi,
Lai tikai pabraukātos.
Žigulis,
Tavs motors
Izplaukst par naudu
Uz visiem pasaules ceļiem.
Tavas riepas,
Skaisti melnās,
Ar granti saķeras stipri.
Un līkums aiz līkuma
Aizripo ņipri,
Aiz sevis atstājot
Motora rūkoņu stipro.
Žigulis,
Benzīna tērētājs liels,
Maciņš man palicis tīri liess.
Garām pazib dabas skati,
Un krāsainās lapas
Paceļas gaisā.

Rotaslietu lādīte,
Tu Manas atmiņas par tuvu cilvēku.
Gaiši brūnais, ar zeltītu
Maliņu apveltītais
Atmiņu garais pavediens
Zem tava rotātā vāka
Siltumā pieaug.
Tu Manu acu priekšā stāvošā lieta,
Atceries to, ko es vēl nezināju.
Tevī mītošā omes balss
Klusi čukst un maigi sauc.
Pie tevis pieskarties
Un turēt tevi rokās,
Tik trauslu un senu,
Ir dzīves izaicinājums.
Tu Manas atmiņas, mana sirdsbalss.
Bērnībā nepaprasītās lietas,
Kas izgaisušas debess pamalē,
Ir tevī,
Dārgumu lādīte.
Sintija Elīna Zābaka, 8. klase

Emīls Lapsa, 8. klase

Zīmulis

No rīta esmu mājās, man rokā ir zīmulis - es pierakstu, kas pa dienu būs jāpaveic. Arī skolā man rokā
ir zīmulis - rakstu kādu uzdevumu, risinu krustvārdu mīklu vai zīmēju. Pēc stundām tas atkal atgriežas
manās rokās - zīmēju mākslas skolā kādu puķi, māksliniecisku, abstraktu darbu.
Taču arī mājās es strādāju - izpaužu sevi, savas izjūtas, savu dzīvi. Viss manis pārdzīvotais ir uzzīmēts
vai izrakstīts no manas dvēseles dzīlēm un manas sirds priekškambariem, lai pats atcerētos, ko esmu
paveicis, un atgādinātu citiem, cik skaisti ir zīmēt un pasakaini rakstīt. Un tā es izzīmēju visu sevi līdz
pusnaktij, kamēr jāiet gulēt.
Ar zīmuli uz papīra uzlieku sevi, savu būtību.
Kristaps Kartenbeks, 8. klase
atspoguļot uz lapas, ir katra cilvēka būtība, kādu tas redz visu apkārtējo? Te pilnīgi noteikti nevar pateikt,
kuram ir skaistākais vai kurš zīmē labāk, jo tas, ko mēs esam uzzīmējuši, ir kaut kas iekšējs, vai nu
pārdzīvojums, vai izjūtas.
Kāpēc šis aplis ir zils? Kāpēc tam apkārt ir sarkana maliņa? Atbildēt jau varētu vienkārši - tās ir krāsas,
kas man patīk, bet varbūt tās ir krāsas, kuras tajā brīdī man likās nepieciešamas. Zils un sarkans, sarkans
un zils. Aplis un es, es un aplis. Mans zilais mākonītis ar sarkano maliņu.
Gerda Blaua, 12. klase

Krāsainais koks

Brūns vai zaļš pleķis? Tik drūms kā rudens lapu kaudze. Laikam rudens mani iespaido ar savu auksti
drūmo laiku.
Pleķis vai skaists mākslas darbs? Es redzu visu kopā, es jūtu visu kopā. Biezas un smalkas krāsu līnijas.
Laikam dziļi sevī esmu drūms, ciets akmens, ko grūti pakustināt. Sapludinātās krāsas atgādina vēja
skrējienu pār rudens koku galotnēm. Ak! Aukstā vēja dvaša man uzmet drebuli pār visu manu gaiši rožaino
miesu.
Cik labi ir dzīvot savu sapņu valstī! Tur viss ir tikai vārdi, nekas nevar notikt pa īstam, jo mēs jau zinām
- īstajā pasaulē sapņi nepiepildās.
Anta Guzika, 12. klase

Zeme, Saule, Mēness un Kosmoss
No Zemes redzamas zvaigznes, viena no tām ir Saule, un vakarā zvaigžņotajā debesjumā redzams arī
Mēness. Lai gan Zeme, Saule un Mēness ir tikai sīki putekļi plašajā kosmosā, bet tomēr tās ir mūsu mājas.
Mēs vēl nezinām, vai atradīsim mums līdzīgos un, ja atradīsim, vai tie būs mums draudzīgi vai ne.
Tā arī domāja kāda citplanētu civilizācija, kas atradās 512 gaismas gadu attālumā no Zemes. Viņi bija
tehnoloģiski daudz attīstītāki un jau bija kolonizējuši savu 4 Sauļu sistēmu, un no šajā sistēmā esošajām
planētām ieguva nepieciešamos resursus. Bet ar to nepietika, un citplanētu civilizācijas līderi plānoja
apgūt plašākus apgabalus. Šie radījumi, kuri bija līdzīgi cilvēkiem, savu planētu sauca par Sirreālismu. Un
tās pavadonis bija Dadaisms. Šie citplanētieši pēc 20 gadiem jau izplānoja došanos uz 512 gaismas gadu
attālo Saules sistēmu, kas, pēc viņu domām, likās apdzīvojama. Tā kā Sirreālisma planētas iedzīvotāji bija
atklājuši ātrāku ceļošanas veidu par gaismas ātrumu, citplanētieši šo attālumu varēja veikt 16 gados. Vēl
pēc 16 gadiem Sirreālisma planētas iedzīvotāji bija sasnieguši šo Saules sistēmu, un izrādījās, ka tā bija
mūsu planēta.
Diemžēl mūsu planētai pienāca tumšas dienas, jo citplanētieši nebija draudzīgi un viņiem bija
nepieciešami tikai mūsu planētas resursi. Tā arī beidzās mūsu civilizācijas pastāvēšana, un tā pārvētās par
nekam nederīgu dubļu bumbu.
Ilmārs Suveizda, 12. klase

Zilais mākonis un sarkanā maliņa

Klase. Sēžu es pie sava ierastā galda un skatos darbā, kuru vakar jūtu uzplūdā uztriepu. Skolotāja prasa
izteikt, ko jūtu un redzu, bet viss, ko redzu, ir zilganzaļš aplis ar sarkanvioletu maliņu.
Tas nav vienkārši aplis, tas ir mans mākonītis ar zelta maliņu. Tajā parādās te tumšāks, te gaišāks, te
mazliet zaļāks, un atkal tas kļūst zilāks. Tāpat ir arī ar mani - te es kļūstu gaiša un jauka, bet te - tumša un
savādāka. Sarkanā maliņa, kura mijas ar violeto, ir kā mana āriene, reizēm maldīga un interesanta.
Skatos es uz citu darbiem, tie ir daudz savādāki par manējo. Ja mans ir sapņains un nekonkrēts, tad
citiem tie ir krāsaini un izteikti. Varbūt tas, ko mēs vakar centāmies uz spoguļa uzzīmēt un pēc tam



Adīna Blaua 10. kl.

Sirreāls ceļojums mana spoguļa
un krāsu pasaulē
Mans spogulis raugās jūriņā
Tik ļoti vētrainā saullēktā
Visapkārt lietus piles krīt
Manīdamas atspulgu ik brīdi
Pa spoguli dejo mana ota
Sajaukdama krāsu rokas
Kas stiepjas no tavas otas
Un nezina kur sapņi rodas

Uzaust diena uzaust rīts
Krāsa izplūst krāsa līst
Stāvu pie dabas krūts
Un gribas man nīst
Redzu dabu
Un krāsas līst
Esmu es un mana pasaule
Sarkans rīts
Manas dzīves pavediens
Saplūst nakts un saplūst diena
Rudens koks kļūst skaists un tīrs
Dzīvē saplūst krāsas
Dzīvē balts un melns
Dodos es pa dzīves taku
Gribas šo un gribas to
Gribas krāsu rozāto
Aizrit diena aizrit nakts
Atnāk krāsa atnāk vāks
Rīts līst
Simona Bauže, 12. klase

Tu paskaties un atskaties
Pienāc klāt un atkal pazūdi
Ar septīto vilni pār pasauli
Atstādams tikai savu krāsu paleti
Tā mainās jo mainies tu
Tā aug jo pieaudz arī tu
Kad pienāks tās laiks
Tad aizvērsi acis arī tu
Liene Linda Ozola, 12. klase

Anete Podjava 9.kl.
Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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turpinājums no 2. lpp.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21.
septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums””.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

				

PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
30.10.2014. sēdē, protokols Nr.11,4.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu
Izdarīt grozījumus Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu
novada pašvaldības nolikums”, punktu 1.11. papildinot ar apakšpunktu 1.11.1.7 šādā redakcijā:
„ 1.11.1.7.Medību koordinācijas komisiju. ”
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10 ”Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada
pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta
sadaƺas

1.Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums.

2.Ʈss projekta satura
izklƗsts

3.InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu.
4.InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
sabiedrƯbu (mƝrƷgrupƗm)
un uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ.
5.InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm.

NorƗdƗmƗ informƗcija
1.1.VietƝjƗ pašvaldƯba ir vietƝjƗ pƗrvalde, kas ar pilsoƼu vƝlƝtas
pƗrstƗvniecƯbas - domes un tƗs izveidotu institǌciju un iestƗžu
starpniecƯbu nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldƯbas brƯvprƗtƯgo iniciatƯvu izpildi, ievƝrojot valsts
un attiecƯgƗs administratƯvƗs teritorijas iedzƯvotƗju intereses.
1.2. PašvaldƯbas darba organizƗciju nosaka Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
nolikums.
2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaƼƗ ar likuma „Par pašvaldƯbƗm”
21. panta pirmƗs daƺas 1. punktu un 24. panta pirmo daƺu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mƝrƷis ir pilnveidot pašvaldƯbas
pƗrvaldes organizƗciju, lƝmumu pieƼemšanas kƗrtƯbu, kƗ arƯ citus
pašvaldƯbas darba organizƗcijas jautƗjumus.
PlƗnotie grozƯjumi neietekmƝ pašvaldƯbas budžetu.
Nav attiecinƗms.

5.1.InformƗciju par saistošo noteikumu piemƝrošanu var saƼemt Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas administrƗcijƗ.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratƯvƗs procedǌras un
nemaina privƗtpersonƗm veicamƗs darbƯbas lƯdzšinƝjo kƗrtƯbu.

6.InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm.

6.1.KonsultƗcijas ar sabiedrƯbas pƗrstƗvjiem par grozƯjumiem nav
notikušas.
6.2.Saistošo noteikumu projekts izskatƯts domes finanšu un attƯstƯbas
pastƗvƯgajƗ komitejƗ.

7. Cita InformƗcija.

Nav.

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

G. Velcis,
pašvaldƯbas
priekšsƝdƝtƗjs
Informāciju
sagatavoja domes
pašvaldības
sekretāre A. Rozenberga
InformƗciju sagatavoja pašvaldƯbas sekretƗre A. Rozenberga

Atvērts elektrības tirgus - ko tas nozīmē
un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu,
ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu
elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā
atvēršana notiks kā plānots - 2015. gada 1.
janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums
visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka
elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos
vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet
iedzīvotājiem
jāizvēlas
piemērotākais
piedāvājums.
Kāpēc jāatver elektroenerģijas tirgus
mājsaimniecībām?
Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno
valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo
enerģētiskās neatkarības mērķi - iespēju pirkt
elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu
tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta
uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai Somijas
caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs
pietiekamas konkurences. Konkurence starp
tirgotājiem pastāv un tā pat saasinās. Gada sākumā
gatavību tirgot elektroenerģiju bija izteikuši četri
tirgotāji, savukārt šobrīd - jau septiņi, no kuriem
trijiem - AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un
SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā esoši piedāvājumi,
savukārt pārējie tirgotāji ar saviem elektrības
piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai
nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim
izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru
operatoru un tarifu plānu, tāpat jūs varat izvēlēties
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā
elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī
svarīgiem
pakalpojumiem,
piemēram,
kā
komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un
telefons.
Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem
nemainās - jauni vadi un kabeļi nevienam nav
jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas
mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos
valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta AS
„Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām
kā līdz šim piegādās AS „Sadales tīkls”, tāpēc arī
iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no
iedzīvotājiem pilsētās - visi tirgotāji izmantos
valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam
jauni vadi un kabeļi līdz savu klientu mājoklim
nebūs jāvelk.
Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša
patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle.
Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti
izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais
rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta - piedāvājuma izvēles termiņi. Sava
izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja vēlaties
mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju
piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties
neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev
piemērotāko
elektroenerģijas
piedāvājumu,
neuztraucieties - elektroenerģija jums tiks
nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais
elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka,
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši
mēneša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai
piedāvājumu katru mēnesi - par to jāvienojas ar
jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.
datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot
mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma
nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās
elektroenerģijas rēķini.
Kam
jāpievērš
uzmanība
elektrības
piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, jāskatās uz vairākiem
faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur
elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela
atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un
elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām
tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina
bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un bankas
filiāli.
Ja jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un
vasarnīca ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var
apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet
izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet,
apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam
tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo
elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt
portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī
rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80 200
403.
Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām,
ir padomāts, kā sniegt atbalstu tām sabiedrības
grupām, kam tas visvairāk nepieciešams trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā arī
daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja
iegādāties 300 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas
līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu
atbalstu, jāpiesakās AS “Latvenergo” (www.elatvenergo.lv vai klientu apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām
personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100
kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga
līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu,
savas pašvaldības sociālajā dienestā jānoformē
šādas personas statuss un turpat jāpaziņo AS
„Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu
attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav
nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests
visu nepieciešamo informāciju nosūtīs AS
„Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Seminārs par meža nekoksnes resursiem
“Latvijas pašvaldību mācību centrs” šī gada garumā rīko
projekta “Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām”
finansētus mācību seminārus par ļoti dažādām ar mežsaimniecību
saistītām tēmām. Semināri notiek gan mācību centra telpās Rīgā,
gan ar meža nozari saistītos uzņēmumos un iestādēs,
gan visās
8
pašvaldībās.
Tāda veida bezmaksas seminārs pašvaldības darbiniekiem un
tiem, kas sadarbojas ar pašvaldību (pašvaldība gatava sadarboties
ar visiem) 11. novembrī notika arī Ērgļos. Tēmu varējām izvēlēties
paši. Tā kā tradicionālās tēmas par pašvaldību meža platību
iereģistrēšanu zemesgrāmatās, par cirsmu izsolēm mums nav
aktuālas, jo visi pašvaldības meži ir sen iereģistrēti zemesgrāmatā
un izsoles procedūra arī skaidra, par meža atjaunošanu un
jaunaudžu kopšanu ir bijuši ļoti daudzi meža dienesta organizēti
semināri Ērgļos un Madonā. Vienu vasaru Biruta Nebare rīkoja
veselu apmācību ciklu ar teorētiskām un praktiskām nodarbībām
mežā. Tāpēc izvēlējos tēmu par meža nekoksnes resursiem, kas
būtu saistoša arī tiem, kam nav sava meža.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. novembris

Man bija jāsakomplektē grupa 25 cilvēku sastāvā. Uz paziņojumu
mājas lapā, uz ziņojumu dēļiem atsaucās tikai daži, vairāk uz epasta vēstulēm, bet pārsvarā iedarbīgāks bija personīgs mutisks
vai telefonisks uzaicinājums. Tas toties prasa ļoti daudz laika
organizatoram. Tiem, kas atnāca, seminārs patika - to varēja
noprast no vērtējuma anketām, un daži personīgi pateicās par
uzaicinājumu. Mums bija ļoti zinošs lektors -Mārcis Saklaurs,
LLU mežzinātnes doktorants, arī meža īpašnieks, līdz ar to visos
jautājumos viņam bija ko teikt no personīgās pieredzes.
Sākumā lektors iepazīstināja ar nekoksnes resursiem - sēnēm
(50%), ogām, riekstiem (17%), medījamiem dzīvniekiem,
jaungada eglītēm, medu, vasku u.c. produktiem - arī kā labāk ar to
pelnīt. Īpaša uzmanība tika veltīta bebram - gan par viņa
dzīvesveidu, ienaidniekiem, postošo darbību, gan kā cīnīties ar
bebru, gan kā to izmantot komerciāliem nolūkiem - gaļai, t.sk.
konserviem un desām, kažokādām, trofejām (īpaša ir bebra
“kauliņš” no dzimumlocekļa), par bebru dziedzeru izmantošanu
medicīnā, par komercmedībām, iesaistot ārzemniekus, - pats

lektors sadarbojas ar medniekiem no Somijas un Īrijas, ir interese
francūžiem, bet ārzemniekiem jānodrošina viss medību tūrisma
seviss.
Interesanti bija paklausīties par meža ekoloģiskajām vērtībām
- dižkokiem, aizsargājamiem augiem un putniem, bioloģisko
daudzveidību. Pārskatāmi tika izanalizēti mežu tipi un tajos
atrodamās vērtības (VAS “Latvijas valsts meži” mājaslapā ir
atrodama rokasgrāmata meža tipu noteikšanai). Noslēgumā lektors
pieskārās jautājumam par saimniekošanu bez kailcirtēm, kas
aktuāla mūsu novadā, jo ir daudz dažādu aizsargājamu teritoriju,
kur kailcirte aizliegta, kā arī dažām niansēm par cirsmās
atstājamiem ekoloģiskajiem kokiem, piemēram, augsti celmi tiek
atstāti, lai putnus, kas barojas ar kukaiņiem, maltītes laikā neapēd
lapsa.
Ja lasītājiem ir interese par seminārā izskatītajiem jautājumiem,
man vēl ir daži izdales materiāli un var iekopēt flešā lektora
prezentācijas.
Emma Cera,
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste



Vidzemes pieredze ES projektu realizācijā

Šovasar man bija iespēja piedalīties 3 pieredzes apmaiņas braucienos, kurus organizēja Vidzemes
plānošanas reģions par ES projektu relizāciju. Uzsvars tika likts uz ES struktūrfondu projektiem, bet
apskatei tika piedāvāti arī LEADER un sociālā fonda projekti, kā arī citas nozīmīgas aktivitātes, kuras
realizējuši vietējie iedzīvotāji vai biedrības. Braucienu laikā secināju, ka visur noteicošais ir cilvēciskais
faktors. Ja ir enerģisks, radošs, drosmīgs līderis, kurš ,,deg” par savu lietu, kurš ar savu azartu spēj aizraut
arī citus, tad viss notiek. Gribētos, lai šis raksts kaut dažiem Ērgļu novada iedzīvotājiem liek uzdrošināties
pašiem kaut ko sākt darīt, lai izmainītu ne visai patīkamo situāciju, kādā šobrīd atrodas, negaidot, ka kāds
cits no ,,augšas” iedos visu gatavu. Ir teiciens, ka Dievs palīdz tiem, kas dara. Pati par to pārliecinājos, trīs
gadu garumā organizējot konkursu ,,Sakoptākā pagasta sēta”.
Iespaidu ir daudz, bet lai visu redzēto aprakstītu, sanāktu pārāk gari, tāpēc tikai to būtiskāko. Pirmais
brauciens notika 3. un 4. jūnijā pa Cēsu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Madonas un Varakļānu novadu. Brauciens
sākās ar jaunā Vidzemes mūzikas un kultūras centra apskati Cēsīs, kas izveidots darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”, ERAF aktivitātes 3.4.3.1. “Nacionālas un reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveide” ietvaros - tika rekonstruēta un paplašināta ēka 3275m2 platībā, izbūvētas
zāles un telpas dažādu funkciju nodrošināšanai, atjaunojot nozīmīgu, autentisku vietējās nozīmes
kultūrvēsturisku pieminekli. Mūzikas un kultūras centrs nodrošinās profesionālo kultūras izglītību,
profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošanu (akadēmiskās mūzikas koncerti, dramaturģiski
uzvedumi, operas un baleta izrādes, mūzikli, dejas un teātra izrādes), sabiedrības brīvā laika pavadīšanas
pasākumus, interešu izglītības programmu un mūžizglītības pasākumu īstenošanu, izstāžu darbību u.c.
funkcijas. Kultūras pasākumu faniem iesaku apmeklēt kādu izrādi vai koncertu, izmantojot iespēju
apskatīt iespaidīgās telpas.
Priekuļu novada “Lidlaukā” ir realizēti divi zinātniski un inovatīvi projekti: „Aviācijā bāzētas dabas
resursu un vides attālās izpētes laboratorijas izveide” un „Mežaudžu vitalitātes novērtējuma metodoloģijas
izstrāde, izmantojot ar aviāciju iegūtus hiperspektorālos un lāzerskenēšanas datus”. Kā papildu apskates
objekts tika piedāvāts Saules parks ar centrālo dizaina objektu Saules pulksteni Priekuļos, kas ierīkots ar
vietējo iedzīvotāju un astronomijas ekspertu aktīvu atbalstu. Saules pulkstenis parāda cilvēkiem, ka
patieso laiku nerāda datori vai mobilie telefoni, bet gan Saule, un nekas to nav spējis mainīt kopš
aizvēsturiskiem laikiem - cilvēku ikdienas ritms joprojām ir atkarīgs no Saules ceļa debesīs. Sajust saikni
ar zemi un dabu aicina Baskāju taka. Kādreiz tādas “baskāju” takas laukos bija katrā pagalmā, pļavā un
dārzā un ir taču arī tagad. Kas liedz staigāt basām kājām vēl joprojām? Medicīnas zinātnieki atklājuši, ka
“sazemēšanās” (staigāšanas basām kājām) trūkums ir stipri saistīts ar mūsdienu slimību pieaugumu, jo
kāju pēdās ir ļoti daudzi receptori, kas atbild par dažādu orgānu veselību.
Vecpiebalgas novadā apskatījām mājīgi iekārtoto alternatīvās dienas aprūpes centru „Rudiņi” Taurenē,
kas izveidots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, ERAF aktivitātes 3.1.4.4. ,,Atbalsts
alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projekta ietvaros, domāts bērnu brīvā laika
pavadīšanai, personām ar kustību traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem. Vecpiebalgā mūs
pārsteidza dažādas jauniešu aktivitātes, apskatījām BMX trasi. Tā nav vienīgā vieta, kur pašvaldība
atbalsta jauniešus tieši tāpēc, ka viņi paši zina, ko grib, un paši rīkojas. To redzējām arī Madonā un
Kalsnavā. Gribētos sagaidīt lielāku iniciatīvu no Ērgļu jauniešiem.
Madona atstāja iespaidu ar projektiem, kas skar sporta aktivitātes. Katrs var atrast piemērotu
nodarbošanos gan Madonas pilsētas sporta centrā, gan sporta un atpūtas bāzē ,,Smeceres sils”.
Kalsnavas arborētumā mūs iepazīstināja ar projektu „Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības
palielināšanai” un, protams, sekoja ekskursija pa arborētumu. Bija brīnišķīgs, saulains vasaras rīts ar
rasotu zāli, kad gribējās brist basām kājām (pēc kāda laika to arī darīju). Mūs priecēja krāšņi ziedošie
rododendri, peonijas un daudzi citi krūmi un koki, kā arī gides Sarmītes izcilais stāstījums. Ja tur vēl
neesat bijuši - aizbrauciet.
Barkavas arodvidusskolā daudz darīts mācību aprīkojuma modernizācijā. Tikai kārtējais jautājums - cik
ilgi vēl skola spēs nokomplektēt audzēkņus?
Patīkami bija uzturēties renovētajā un gaumīgi iekārtotajā Murmastienes kultūras namā un baudīt
latgaliešu viesmīlību. Mūs cienāja ar vietējo ražotāju sieru un apkārtnes purvu bagātību - saldo ēdienu no
dzērvenēm.
Diemžēl līdz Varakļāniem es netiku, jo bija jāatgriežas Madonā uz svarīgu sanāksmi par LEADER
projektiem.
Otrais brauciens notika 19. un 20. augustā pa Smiltenes, Gulbenes, Alūksnes un Apes novadu. Smiltenes
novadā vislielāko iespaidu atstāja apskates objekts - projekts “Samariešu atbalsts mājās”, kas ļauj tiem
cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, kuriem nav pieejamas ērtības un ir grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt,
tomēr palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ierastajā vidē. Pakalpojums tiek finansēts no „Open
Society Foundation” līdzekļiem un ar iesaistīto pašvaldību līdzfinansējumu. Tas tiek nodrošināts ar
drošības pogu katram klientam saziņai ar operatoru un ar īpaši aprīkotām automašīnām, kurās izveidots
pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes
plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai,
dodoties pie cilvēka uz viņa dzīvesvietu. Vairāk informācijas par šo pakalpojumu var atrast internetā.
Gulbenes novadā viesojāmies uzņēmumā „SWF Avoti”, kur ieviests projekts „Masīvkoka rāmju pildiņu ieviešana ražošanā”, darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, ERAF aktivitāte
2.1.2.2.2. ,,Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai
ražošanā”. Apskatījām modernu ražotni ar daudz strādājošajiem, par kuru darba apstākļiem vadītājs ļoti
rūpējas. Ik pa laikam strādnieki tiek pārvietoti uz citu darba iecirkni, lai, veicot vienveidīgas kustības,
neveidotos arodslimības. Dažreiz gan paši strādnieki negribot pāriet uz citu darba vietu no tās, kur jau
ietrenējušies veikli izpildīt doto uzdevumu. Tad nākas viņus pārliecināt.
Nākamais darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” objekts ir ERAF aktivitātes 2.3.1.1.1.
,,Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projekta realizētājs SIA „KRK Vidzeme”, kas ir lielākais
kokogļu ražošanas uzņēmums Baltijā ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Ik gadu uzņēmums saražo
aptuveni 3500 tonnas augstas kvalitātes kokogles. Ražošanas procesā tiek izmantota alkšņa malka, kas
tiek iegūta no vietējiem piegādātājiem. Uzņēmumā izmantoto ražošanas tehnoloģiju pieredze izveidojusies,
pamatojoties uz zinātnieku sasniegumiem. Iekārtas nodrošina ekoloģiski tīru ražošanas procesu un gala
produktu. Iekārtu konstrukcija nodrošina dabai nekaitīgu ražošanas procesu, līdz minimumam samazinot
kaitīgo izmešu nokļūšanu atmosfērā. Kokogļu kvalitātes nodrošināšanai tehnoloģija paredz elektronisku
termiskā procesa kontroli. Uzņēmums piedalījies izstādē „Natural Products Scandinavia” Zviedrijā un
„Oslo Garden Show” Norvēģijā.
Pabijām vienā no iespaidīgākajiem bijušās PSRS armijas objektiem Ziemeļvidzemē - Zeltiņu
kodolraķešu bāzē Alūksnes novadā ar pamestām ēkām, pazemes bunkuriem, raķešu noliktavām, to
palaišanas laukumiem u.c. elementiem. Viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur redzams Ļeņina
piemineklis. Akmenī kaltais Ļeņina galvas atveids padomju gados bija novietots Alūksnes centrālajā
laukumā. Atmodas laikā to demontēja un pārveda uz kodolraķešu bāzi. Ja kādam patīk tādas ekskluzīvas
vietas, aizbrauciet, bet teritoriju vērts skatīt tikai gida pavadībā.
Ļoti patika programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, ERAF aktivitātes 3.6.2.1. ,,Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai” projekts „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils”
renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām”. Objekts atrodas
skaistā vietā, Alūksnes ezera tuvumā, kas droši vien iedvesmo mākslas skolas pedagogus un audzēkņus
darboties radoši. Iesaku to apmeklēt mūsu mākslas skolas skolotājiem un audzēkņiem.
Nevienu neatstāja vienaldzīgu papildu apskates objekts - biedrības ,,Astes un ūsas” ierīkotā dzīvnieku
māja Alūksnē, kurā pašlaik dzīvo un jaunas mājas meklē kaķi un suņi. Tādējādi ar iejūtīgu un izlēmīgu
cilvēku iniciatīvu tika atrisināta klejojošo dzīvnieku problēma Alūksnē. Ja kādam pazudis dzīvnieks, tā
meklēšanu Alūksnē sāk no šīs vietas. Šeit cilvēki var atnākt samīļot kādu kaķīti vai izvest pastaigā suni,
varbūt var palīdzēt arī citos darbos. Visi dzīvnieki ir vakcinēti. Vairāk informācijas var atrast internetā.
Apē bija patīkami redzēt divus jaunos uzņēmējus. Viens nodarbojas ar kokapstrādi, sācis ar koka mucu
izgatavošanu pirtīm, tagad gatavo visu pēc pasūtījuma. Otrs nodarbojas ar metālapstrādi. Pašvaldība
abiem jauniešiem par lētu nomas maksu izīrē bijušās Apes arodskolas telpas. Puiši vēlas palikt savā
dzimtajā vietā un ir apņēmības pilni strādāt. Lai arī uzņēmumi ir pavisam maza mēroga, arī nekādu lielo
ienākumu nav, toties pašiem ir darbs un iztika. Tā ka, Ērgļu novada jaunieši, sasparojieties un pameklējiet
kādu brīvu nišu, kur darboties, un uzdrīkstieties!
Pabijām arī jaukā lauku skoliņā - Sikšņu pamatskolā, kas atrodas Apes novada Virešu pagastā. Te
realizēts projekts „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”, darbības programma „Infrastruktūra
un pakalpojumi” ERAF aktivitāte 3.2.2.1.2. ,,Izglītības iestāžu informatizācija”. Tas nav vienīgais
projekts, skola aktīvi iesaistās dažādos projektos mūžizglītības, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas



jomās. Tieši pateicoties daudzajiem projektiem, skolas dzīve kļuvusi tik interesanta un arī naudas līdzekļi
ir. Līdz ar to skola vēl spēj pastāvēt. Šobrīd skolā var apgūt pirmsskolas, pamatskolas un divas speciālās
izglītības programmas un dažādas mūžizglītības programmas. Jau ceturto gadu pēc kārtas Sikšņu
pamatskola ar savu darbu vides jomā ieguvusi Starptautisko ekoskolas nosaukumu un tiesības pie savas
ēkas pacelt Zaļo karogu.
Trešais brauciens notika 29. un 30. septembrī pa Valmieras, Strenču, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas,
Mazsalacas novadu. Šoreiz pievienojās vēl izpilddirektors Māris Grīnbergs un projektu speciāliste un
kultūras darba organizatore Jumurdas pagastā Inita Lapsa.
Vērojām Strenčus - plostnieku pilsētu. Šim apzīmējumam viss tad arī tiek pakārtots - projekti, pasākumi,
tūrisms, atpazīstamība. Kļuva skaidrs, cik svarīgi atrast katrai vietai kaut ko īpašu, tikai tai raksturīgu, lai
ar to gūtu atpazīstamību un rezultātā izaugsmi.
Valkā, kā jau pierobežas pilsētā, dominē pārrobežu projekti. Pilsētai nozīmīgs projekts ir „Ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”, darbības programma Infrastruktūra
un pakalpojumi, ERAF aktivitāte 3.6.2.1. ,,Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Starp citu,
ielu rekonstrukcijas projektus mums rādīja visu braucienu laikā gandrīz visos novados.
Naukšēnu novadā projektu tēmas bija saistītas ar veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu, sociālās
dzīvojamās mājas „Aldari” siltumnoturības uzlabošanu, atstumtības riska mazināšanu jauniešiem sociālās
korekcijas izglītības iestādēs „Naukšēni” un „Strautiņi”.
Gribu mazliet aprakstīt arī vienu naktsmāju objektu ,,Ķoņu dzirnavas” (lai gan visas vietas, kur
nakšņojām, ir ar kaut ko īpašas). Dzirnavas ir viens no pirmajiem mehāniskajiem uzņēmumiem Latvijas
laukos un ar saglabātajām iekārtām ieņem unikālu vietu Latvijā, jo tā ir vienīgā vieta, kur var vienuviet
aplūkot darbībā vilnas kāršanu, vērpšanu, šķeterēšanu un miltu malšanu, te ir saglabāti senie arodi graudu malšana un vilnas pārstrāde. Šeit var izbaudīt lauku mieru un klusumu, baudīt gardus ēdienus, kas
gatavoti no vietējo zemnieku audzētiem produktiem, kā arī saldi izgulēties viesu namā, kur segas, spilveni
un palagi pildīti ar aitu vilnu, kā arī nopirkt vilnas izstrādājumus, var arī pasūtīt izgatavot pēc vēlmēm un
vajadzībām. Detalizētāka informācija internetā.
Rūjienā ievērības cienīgākais objekts ir ,,Senioru māja” (pansionāts). Pārsteidza tas, kā šeit rūpējas par
senioru fiziskajām aktivitātēm. Ir sporta metodiķis un piemērota telpa šādām aktivitātēm. Nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm šurp nāk arī citi pilsētas seniori. Ir izveidota biedrība, kas par visu to rūpējas, arī
par citām senioru vajadzībām. Ērgļu novada seniori, sasparojieties, neļaujieties ierūsēšanai! Varat nākt
dejot kaut vai līnijdejas senioru grupā.
Mazsalaca, protams, saistās ar Skaņo kalnu, un patiešām tur tagad ieguldīts daudz darba, lai izveidotu
takas un infrastruktūru, piemērotu dažādu vecumu cilvēkiem, ar vides objektiem apskatei un izklaidei.
Mums rādīja Mazsalacas vidusskolu, kurā tiek ieviesta arī arodizglītība. Diemžēl pašreiz ir tikai divi
audzēkņi, bet skolas vadība tomēr skatās uz nākotni optimistiski.
Valmierā bija ekskluzīva iespēja apskatīt stikla škiedras rūpnīcu, kura arī ir realizējusi vairākus projektus
un tai ir meitas uzņēmumi Anglijā un ASV. Tā ir labākais darba devējs Latvijā. Lai tiktu uzņēmumā,
iepriekš bija jāiesniedz pases dati un pasei jābūt līdzi. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir stikla
šķiedras pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Tas ir izteikti uz eksportu orientēts ražošanas
uzņēmums, eksporta apjoms ir 96% no produkcijas uz 37 pasaules valstīm.
Brauciens noslēdzās ar projekta „Valmieras Mūzikas skolas izbūve” apskati. Tas bija tikpat jauks
objekts ar estētisku vidi un radošu kolektīvu kā Alūksnes mākslas skola. Arī atrodas skaistā vietā upes
krastā. Šeit tiek domāts par mūzikas mūžizglītību pieaugušajiem. Kāda audzēkne teikusi, ka 13 gadu
vecumā viņa esot bijusi par vecu, lai mācītos mūzikas skolā, bet tagad, kad jau pāri 30 - pašā laikā. Palika
atmiņā skolas direktora teiktais, ka nav absolūti nemuzikālu cilvēku. Visi spēj dziedāt vai spēlēt kādu
instrumentu, tikai katram vajadzīgs atšķirīgs laika periods, lai to iemācītos un galvenais - vēlme. Tāpēc
aicinu novada iedzīvotājus uzsākt dzīvē ko jaunu - varbūt beidzot īstenot kādu bērnības vai jaunības sapni,
nemaz necenšoties sasniegt izcilus rezultātus, bet to darīt vienkārši tāpat - sev par prieku.
Emma Cera,
Vides pārraudzības un teritorijas plānošanas speciāliste

PII „PIENENĪTE” ZIŅAS

Mārtiņš brauca ziemas ceļu...

Pēc saules kalendāra Mārtiņi ir vidū starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem, tas ir devītajā piecdienu
nedēļā pēc Miķeļiem. Kalendārā, kas pamatā mūsdienu laika skaitīšanas sistēmai, Mārtiņi sanāk
aptuveni 5.-6. novembrī.
Šogad gan Mārtiņdienu svinam 11. novembrī, kas reizē ir Lāčplēša diena, taču citu gadu rībināsim un
klaudzināsim kādu brīdi agrāk.
Tā rībināšana un klaudzināšana, kas ir viena no Mārtiņdienas galvenajām izdarībām, šogad tāda
klusāka, jo pašiem Mārtiņbērniem, kuru lomu šogad uzņēmušies 2. jaunākās grupiņas bērni, ir tikai 3
gadiņi. Un arī skatā viņi tādi mīlīgi, lai neviens neizbīstas (arī paši ne). Vecāki kopā ar grupas skolotājām
sarūpējuši mazajiem labi pazīstamu dzīvnieciņu maskas. Taču tas nebūt nenozīmē, ka svētki tiek svinēti
bez kņadas un līksmības.
Mārtiņbērnu pulciņā ir arī īsts Mārtiņš (modernā versijā Markuss), kas jāj gandrīz īstā zirgā. Līdzi
dodas mūzikas skolotāja ar akordeonu un gandrīz īsts Lācis, kas tieši šodien nolēmis doties ziemas guļā
un visiem spēkiem cenšas aizmigt tieši „Lāsīšu” grupiņā pie mazajiem divgadniekiem.
Maskotais un dziesmotais gājiens ceļo pa visām „Pienenītes” grupām, aicinot bērnus kopīgās rotaļās
ar dziedāšanu un dancošanu, kā arī katrā grupiņā tiek izspēlēta kāda jauna vai nedaudz piemirsta kustību
rotaļa. Bērni sacenšas mīklu minēšanā, runā tautasdziesmas, prāto par ticējumiem. Lai svētki būtu īsti
svētki, vecāki parūpējušies par Mārtiņdienai atbilstošu cienastu tautiskā garā, par ko viņiem liels
paldies.
Ar Mārtiņiem esam atvēruši ziemas vārtus, nu gaidām pirmo sniegu un mazliet vēlāk –
Ziemassvētkus.
Dzintra Nikolajeva, „Bitīšu” skolotāja
Evitas Lielupes foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Skolēnu rudens
brīvdienas bibliotēkā

Jaunieguvumi bibliotēkā Makulatūras vākšanas akcija
Pieaugušajiem:
Daiļliteratūra:
Bēgošais līgavainis /Klēra Daulinga/
Mīlestība caur Jelgavas liesmām /Ingrīda Karstā/
Atmiņu dārzs /Reičela Hora/
Keitijas Lavenderes cita dzīve /Erika Džeimsa/
Es pati /Erika Džeimsa/
Melnais Princis /Airisa Mērdoka/
Portrejas /Pāvils Rozītis/
Pamestais bērns /Kamilla Lekberga/

Rudens brīvdienu nedēļā valdīja jautrība, idejas, radošums,
atjautība un sacensību gars.
Pirmdiena pagāja radošās Helovīnu darbnīcas noskaņās, kad
ikviens varēja izpausties, meistarojot dažādas svētku dekorācijas.
Darbošanās notika ar lielu aizrautību un sajūsmu. Tapa svečturi no
aplīmētām burciņām un spociņi no baloniem un balta auduma.
Otrdien varēja pārbaudīt savas zināšanas un atjautību, minot
latviešu tautas mīklas un burtu jūklī meklējot pilsētu nosaukumus.
Kopīgiem spēkiem veiksmīgi tikām galā ar uzdevumu.
Prāta un pirkstu veiklībai - trešdiena bija pužļu liekamā diena.
Kad gabaliņu pa gabaliņam liekot kopā, tapa skaisti dabas skati,
attēli ar multfilmu varoņiem un mīlīgiem dzīvnieciņiem.
Bērni ļoti labprāt darbojas radoši, tāpēc, arī ceturtdiena bija
veltīta radošām izpausmēm, kad no nevajadzīgiem kompaktdiskiem
tapa sveču un tējas krūžu paliktnīši ar dažādu krāsu ornamentiem
un skaistiem pērlīšu akcentiem.
Brīvdienu nedēļas noslēgums izvērtās visjautrāk, kad tika spēlētas
galda spēles, kur neizpalika prāta veiklības pārbaudes un uzdevumi,
kas prasīja arī ne mazums fizisku pārbaudījumu un izaicinājumu.
Sacensību gars piepildīja bibliotēkas telpas, iesaistot arī vecākus un
citus bibliotēkas apmeklētājus.
Paldies par jauki pavadīto laiku un kompāniju! Priecājos, ka bija
bērni, kas izvēlējās nepavadīt brīvdienas pie TV ekrāniem un
datoriem, bet kopā ar draugiem, jautri atpūšoties, - šoreiz
bibliotēkā.
Inga Razenovska, Bērnu nodaļas bibliotekāre
Kaivas Bukovskas foto

Nozaru literatūra:
Laikmetīgā arhitektūra Latvijā
Truškopība /Dzintars Rancāns/
Dīķsaimniecība /Jāzeps Sprūdžs/
Latvijas dievnami /Vivianta Volkova/
Grūtupa fenomens /Andris Vilks/
Traģēdija X /Andris Vilks/
Politiskā pūļa latvietis /Andris Vilks/
Stīvs Džobss /Valters Aizaksons/
Debesis tik tumšas /Sidnijs Aivenss/
Slāpētais, vajātais vārds
Dārlinga līkloči /Astrīda Jansone/
Mūsdienu bērni: kā augt kopā? /Mihaels Laitmans/
Māmiņas un meitas grāmata /Karolīna Kincela/
Dzimšanas dienas ballītes /Marija Regīna Altmeitere/
Kāzas /Vivita Ķepse/
Dzeja:
Tā pasaule, kas ap mani /Daina Jansone-Treice/

Ērgļu bibliotēka rīko makulatūras vākšanas akciju.
Makulatūra tiek pieņemta no 20. novembra līdz 3. decembrim
saieta nama pirmajā stāvā, iepriekš piesakoties bibliotēkā
(ievērojot bibliotēkas darba laiku).
Biežāk uzdotie jautājumi par makulatūru:
Ko var nodot makulatūrā?
Var nodot visu nevajadzīgo aprakstīto rakstāmpapīru, vecus
katalogus, bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes,
papīra iesaiņojumus un citus papīra izstrādājumus.
Vai nepieciešams izraut ārā metāla skavas no papīra lapām?
Skavas, saspraudes, līmlapas, skoči, grāmatu vāki un spirāles nav
traucēklis.
Bet noderīgi izņemt papīru no plēves iepakojuma.
Kādā veidā sagatavot nodošanai kartona kastes?
Izlietotas un nevajadzīgas kartona kastes lieliski noderēs citas
makulatūras krāšanai vai arī, ja tās ir daudz - kā atsevišķa
makulatūras paka, mēģinot kartona kastes saplacināt.
Vai drīkst nodot smalcināto papīru?
Jā, arī smalcināto papīru var nodot otrreizējai pārstrādei, to tikai
vajadzētu atstāt maisos.
Vai makulatūrā drīkst nodot arī glancētos katalogus?
Arī glancētos katalogus var otrreiz pārstrādāt.

Tikšanās ar rakstnieci Lindu Šmiti
12. decembrī plkst. 14:00 Ērgļu bibliotēkā būs tikšanās ar
Ērgļu vidusskolas absolventi, kā arī „Aušas un Tiepšas”
„Karotājkarotes”, „Ogrēns - upes zēns” u.c. grāmatu autori
Lindu Šmiti.
Laipni aicināti visi interesenti!

Latvijas dzimšanas dienā

Bērniem:
Burtiņi spēlējas /Leontīne Apšeniece/
Martiņa dodas uz bērnudārzu /Liāna Šnaidere/
Riko, Oskars un dziļākās ēnas /Andreass Šteinhēfels/
Klapatu Penija taisa trobeli /Džoanna Nadina/
Briesmoņu jūra /Riks Riordans/ (2. gr. „Zibens Zaglis”)

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus Tēvzemē un pasaulē.

Pirmssvētku darbnīcas bērniem
Ērgļu bibliotēkā
Bibliotēka aicina skolas vecuma bērnus uz radošajām
darbnīcām „Ziemassvētki nāk”.
Tiekamies 26. novembrī un 10. decembrī no plkst. 14:30
Ērgļu bibliotēkas telpās (saieta nama otrajā stāvā).
Dalības maksa par nodarbību personai - 0,70€
(materiāliem).
Nodarbības vadīs Rita Dudko.

/V.Toma/

Skaistus, ģimeniskus un patriotiskus
valsts svētkus!

Kaiva Bukovska,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Uzticīgs profesijai visu mūžu
Oktobra mēneša nozīmīgu dzīves jubileju
kalendārā, pagasta avīzē ”Ērgļu Novada
Ziņas” ir ierakstīts arī Leonīda Stankēviča
vārds. Sportiska izskata, staltu gaitu - tādu
viņu var bieži redzēt naski soļojam pa Ērgļu
ielām ar nelielu fotoaparātu rokās. Daudzi
pazīst šo cilvēku, jo viņš ir ērglēnietis, kuru
dzīve gan ir mētājusi pa daudzām vietām tepat
Latvijā, galvenokārt Vidzemē. „Ne vienmēr
cilvēks nokļūst tur, kur pats vēlas, bet apstākļi
un nejaušība aizved viņu tieši tur, kur tam ir
nolemts būt,” pirmā atziņa, kuru sarunas
sākumā izteica Leonīda kungs. Tāds zīmīgs
gada skaitlis - 1944. Cilvēki, kuriem nācās
piedzimt šajā gadā, jau bija nolemti sarežģītai
dzīvei pēc visiem nerakstītiem un rakstītiem
likumiem. Otrā pasaules kara beigas un
turpmākie vēsturiskie notikumi un to sekas
izšķaidīja valstis, tautas, zemes, nerunājot
nemaz par cilvēku likteņiem.
„Savu tēvu neesmu redzējis vaigā nekad,”
nosaka Leonīds. Tēva fotogrāfija vienkāršā
ierāmējumā stāv Leonīda dzīvoklī pašā
augstākajā - goda - vietā, un no tās raugās jauns, simpātisks vīrietis Latvijas armijas formas tērpā. Viktors
Stankēvičs bijis Aizsargu nodaļas priekšnieks Madonā, ģimene dzīvoja Meirānos. Viņš bija priekšniekos
tikai vācu laikā, ne iepriekš, lai nebūtu jāiet armijā. Iepriekš viņš nodarbojās ar frizēšanu, bet Viktors
Stankēvičs bija arī pulksteņu meistars un muzikants. Sieva ar diviem maziem bērniem pēc vīra došanās
uz rietumiem, sākumā uz Kurzemi, pēc tam uz īstajiem Rietumiem, Angliju, palika Latvijā viena. Pirms
došanās projām tēvs paspēja vēl liktenīgā kārtā izglābt ģimeni no bojāejas. No Meirāniem, kad tiem
tuvojās fronte, Stankēviču ģimene devās uz Margaritas tēva mājām - Inešu pagasta „Vītiņiem”. Arī tur
nebija droši uzturēties, jo tuvumā stāvēja vācu armijas daļa. Tēvs netālu no mājas bija izracis bunkuru,
kurā apmesties ģimenei bumbošanas laikā. Kāds vācu zaldāts bija ieskatījis, ka mājās ir skaistas lietiņas,
un viņš izvadīja Margaritu ar bērniem laukā, lai ejot uz pļavu, bet pats palika „revidēt” svešās ģimenes
mantas. Mantkārība viņu pazudināja. Ar to arī šis vācu zaldāts palika te, Piebalgas pusē, uz mūžīgiem
laikiem, jo tiešais lādiņa trāpījums bunkurā atrisināja viņa iekāroto mantu jautājumu.
Leonīds, starp citu, ieminas, ka viņš ir no dzejnieka Leonīda Breikša dzimtas. Uz jautājumu, vai vārds
ir dots par godu dzejniekam, viņš atbild:
Jā, tā arī ir. Vecotēvu sauca par Artūru Breikšu. Bija izglītots cilvēks. Pat iedomāties grūti, ka nabadzīga
Piebalgas zemnieka dēls, pabeidzis Kaibēnu pamatskolu, pie skolotājiem brāļiem Kaudzītēm (piedalījies
„Mērnieku laiku” pārrakstīšanā), dodas uz Viļņas lauksaimniecības ģimnāziju, pabeidz to ar izcilību un
iestājas Viļņas augstskolā, lai studētu agronomiju. Augstskolu nepabeidz, jo uznāk Pirmais pasaules karš,
un, kā parasti tas notiek, studentus pirmos iesauc armijā. Tad latviešu strēlnieki, bet pēc Pilsoņu kara tiek
nosūtīts uz Bogoroģeckas muižu (Tulas apgabals), tagad jau nacionalizētu (komūna, vai, saucās), par
direktoru.
Tur iepazīstas ar jaunu un skaistu krievu valodas skolotāju un apprecas. Tur arī piedzimst mana māte
Margarita. Divdesmitajos gados, pēc Latvijas valdības aicinājuma - latviešiem atgriezties dzimtenē,
dodas ar visu ģimeni uz Latviju, uz Piebalgu, un saimnieko sava tēva saimniecībā. Tā atgriešanās esot
bijusi smaga, to esot simtprocentīgi patiesi aprakstījis Vilis Lācis savā romānā „Zītaru dzimta”.
Margaritai Stankēvičai bija Jaungulbenes mājturības skolas diploms. Darbu atrast nebija grūti. Pēc
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kāda laika mazajam Leonīdam rodas audžutēvs Boriss Ivanovs, latgalietis, pēc profesijas skolotājs. (Īstais
tēvs - emigrācijā ģimeni nenodibina, viņš paliek uzticīgs savējiem Latvijā, sevišķi ciešu kontaktu uzturot
ar dēlu.) Pēc dažām dzīves peripetijām Ivanovi nonāk Ērgļos, kur Margarita strādā par grāmatvedi
rūpkombinātā, bet audžutēvs brauc uz darbu uz Rīgu. Leonīds mācās Ērgļu vidusskolā. Pēc 8. klases
puisis dodas uz Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu mācīties par mehāniķi. Skola ir ievērojama
mācību iestāde kā jauno speciālistu kadru kalve. Priekuļu pagasta grāmatā stāv rakstīts, ka grūti atrast
tādu vietu Latvijā, kur nestrādātu kāds Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma audzēknis. Pēc Priekuļu
tehnikuma beigšanas Leonīdu tūliņ iesauc armijā, militāristi dod tikai 3 dienas, lai savāktos.
Pēc armijas pirmā darbavieta ir Priekuļu LMT, instruktors. Pēc tam Smiltenes 8. Ceļu būves uzņēmums.
Tad Ērgļu sovhoza direktors, piesolot dzīvokli, atmāna uz sovhozu, bet dzīvokli neiedod. Tā sākas atkal
došanās „pasaulē”. Mehāniķa darbs Lielvārdes meliorācijas iecirknī Vatrānē, pēc tam Rīgas Centrālo
elektrotīklu iecirknī Madlienā. Pa šo laiku Leonīds bija iestājies Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
Autotransporta fakultātē un studēja neklātienē. Bet notiek paredzami neparedzētais. 1972. gadā, aizbraucis
uz ziemas sesiju Jelgavā, viņš kopā vēl ar pieciem studentiem nolemj doties 11. novembrī uz Brāļu
kapiem Rīgā un nolikt svecītes pie Mātes Latvijas. Četrus (stukaču, protams, neizslēdz) no viņiem izslēdz
no akadēmijas trešā kursa uz tiešu pierādījumu pamata: foto ar fiksētu datumu, laiku un nepārprotami
atpazīstamas sejas. Antisociālistiski elementi nedrīkst saņemt izglītību par velti padomju mācību iestādē.
Vienam lielam mērķim pārvilkta svītra un aizsprostots ceļš uz jebkādu tālāku izglītību. Leonīdam pietika
praktiskajam darbam to zināšanu, kuras bija iegūtas Priekuļos, turklāt vēl dabas dotais talants. Dzīves
praktiskā puse - mazais atalgojums, mūžīgā dzīvošana pa kopmītnēm - nebūt nevairo prieku, bet Leonīdam
ir kaut kāda sava spīts un mērķtiecība nenokārt degunu un iet uz priekšu. Strādājot savā pēdējā darbavietā
Ērgļos, uzņēmumā „Elbra”, Leonīdam beidzot laimējas dabūt savu dzīvokli un dzīvot daudzmaz cilvēka
cienīgu dzīvi. Viņš ir pateicīgs „Elbras” direktoram Robertam Koklačova kungam, piebilstot, ka, tikai
pateicoties Robertam, tas uzņēmums tika saglabāts un 70 ģimenes ir nodrošinātas ar darbu jau 23 gadus.
Cik nav tādu bijušo uzņēmumu, kur vējš svilpo izdauzītos logos.
Leonīds ir atradis sev ļoti interesantu nodarbi arī tagad, kopš viņš jau pirms astoņiem gadiem ir devies
„pelnītā atpūtā”. No atpūtas te gan nav ne miņas, jo viņš joprojām cītīgi strādā, iekārtodams savā dzīvoklī
savu „biroju”, kā pats joko, un darbojas pie datora, kārtodams Ērgļu fotoattēlu bibliotēku. Tie ērglēnieši,
kuri uztic viņam savas fotogrāfijas no vecajiem albumiem, ir lieli palīgi šajā darbā. Leonīds fotogrāfijas
skenē, apstrādā un liek interneta vietnē „Grāmatu mākoņdisks”, kurā tās var atvērt un aplūkot katrs,
turklāt bez maksas. Bez fotogrāfijām viņš nodarbojas ar mācību grāmatu un tehnisko grāmatu skenēšanu
un ir iesaistījies globālajā interneta vietnē, ko izveidojusi Maskavas Tehniskās universitātes bibliotēka.
Viņš pats to sameklēja, pieteicās un darbojas jau no 1999. gada, strādājot bez atalgojuma, izmantodams
tikai savas pieticīgās pensijas finansiālos resursus. Mājas bibliotēkā Leonīdam ir apmēram tūkstotis
grāmatu, arī tās viņš vada internetā, lai pēc tam, kad tās būs „samestas sārtā”, neizzustu - tāda ir
pamatdoma.
Ir vēl viena darbības joma, kura nav apejama, - tā ir darbošanās Latvijas Tautas frontē, Ērgļu nodaļā,
sākot ar tās dibināšanu 1989. gadā, ko izveidoja kopā ar Juri Šaudiņu un Juri Milni. Tika organizēta
ērglēniešu piedalīšanās Rīgas barikādēs un Baltijas ceļā. Šajā laikā ir bijusi kāda interesanta epizode
Atmodas laika kontekstā. Patriotiski noskaņotie ērglēnieši atrada un uzstādīja pieminekli zaļajiem
partizāniem, ērglēniešiem, kuri krituši 1919. gada brīvības cīņās. (Šis piemineklis atrodas dzelzceļa
viadukta ielas labajā pusē, ceļā uz Ērgļu slimnīcu.) Kāds „acīgs” ērglēnietis bija uzrakstījis ziņojumu
drošības komitejai uz Madonas nodaļu par tādu „pretvalstisku” darbību. Ziņojumā bija minēti divi uzvārdi
- Leonīds Stankēvičs un Jānis Rešņa. Dokuments nonāca Ērgļu ciemata izpildkomitejā uz priekšsēdētājas
Annas Šmites galda. Abi „apsūdzētie” savu vainu nenoliedza, bet Leonīds teicis, ka, lai visu atbildību liek
uz viņu, jo arī aiz Urāliem ir vajadzīgi labi mehāniķi. Rešņam divi mazi bērniņi, lai viņu nemaz nepiemin.
Nezin kā būtu risinājušies tālāk šie notikumi, ja pēkšņi nebūtu pagriezusies politiskā situācija par labu
visiem latviešiem, kuri stāvēja par savu valsti un neatkarību?
Annas Kuzinas teksts un foto



Mirdza un Roberts Bronkas Zelta kāzu jubilāri

Mirdza un Roberts Bronkas pēc laulību reģistrācijas Ērgļu dzimtsarakstu nodaļā
1964. gada 6. novembrī.
„Tie nerunā par mīlu balsī skaļā, Tie līdzās stāv
un klusi šalc.
Ir bērzam egle vēl tā pati zaļā, Un eglei bērzs
arvien vēl tīrs un balts.”
Viņiem abiem tas neliekas nemaz tik sen. Dzīve
skrien, nē, tā brīžiem joņo, bet sirds jūt tāpat kā
toreiz, kad divi laimīgi cilvēki teica viens otram
„Jā” vārdu. Vārdiņš mazs, bet ļoti ietilpīgs. Tas
spēj daudz pastāstīt.
Kā tas notika, ka vestēniete Mirdza Zlaugotne
un Latgales puisis Roberts Bronka sastapās
Ērgļos? - Viņš bija Ērgļu celtniecības pārvaldes
strādnieks, Mirdza bija pabeigusi Madonā
tirdzniecības kursus un tika norīkota darbā uz Ērgļu
patērētāju biedrības maizes veikalu par pārdevēju.
Veikalā vienmēr uz vakara pusi pietrūcis baltmaizes,
un Roberts palūdzis pārdevējai, vai nevarētu
pietaupīt kādu klaipiņu viņam, jo, kad pēc darba
viņš iegriezīsies veikalā, lai būtu ko nopirkt. Tā
baltmaizes kukulītis kļuva viņiem liktenīgs.
Mirdzas Bronkas dzimtās mājas ir Vestienas
„Sapnīši”. Tēvs, Andrejs Zlaugotnis (1905-1991),
bijis namdaris. Šo amatu bija apguvis pie sava
uzvārda brāļa un arī radinieka Voldemāra Zlaugotņa,
Ērgļu pagasta „Liniņos”. Meita ar neslēptu lepnumu
rāda sava tēva celto māju fotogrāfijas. Kā jau tas
agrāk pie latviešiem bija parasts, Mirdzas vecākiem
bija kupla ģimene, pavisam deviņi bērni. „Tagad
esam palikuši tikai pieci,” saka Mirdzas kundze.
Roberta Bronkas vecāki ienākuši Ērgļos 1955.
gadā, kad te pilnā sparā vēl kūsāja Ērgļu rajona
dzīve - daudz tika būvēts, celts un iekārtots, un
darba rokas nebija liekas, sevišķi, ja tās bija
prasmīgas. Spriežot pēc pašu uzbūvētās ģimenes
mājas Ērgļos Vidzemes ielā, Robertam nekāds
darbs grūtības nesagādāja. Viņš prata darīt visu,
sākot no būvdarbiem un līdz motorizētās tehnikas
skrūvēm. Šobrīd Ērgļos ir ēkas, kuru celtniecībā
viņš ņēmis dalību - Ērgļu saieta (kādreiz sauktais
kultūras) nams, „Elbras” garāžas u.c. Ērgļos bija
grūtības ar dzīvojamo platību, tāpēc tika celtas no
jauna vairākas daudzdzīvokļu mājas, jo nesenie
kara postījumi vēl aizvien lika sevi manīt. Jaunajai
ģimenei nācās mitināties mazos vienistabas

dzīvokļos, un pirmā vieta Bronkām bija kādreizējā
privātā māja „Dambakalns”, kurā dzīvoja astoņas
ģimenes. Vēlāk apstākļi nedaudz uzlabojās, un
ģimene pārcēlās uz Priežu ielu, kur pasaulē nāca
divas meitas - Ineta un Evita. Bija jāpaiet vairākiem
gadiem, kamēr izdevās iekārtot savu personīgo
māju. Mirdzai un Robertam Bronkām prieks un
gandarījums par savām atvasītēm, kurām arī ir
laimējies nodibināt labas un noturīgas ģimenes.
Abas meitas arī šogad svinēja sudraba kāzu
jubilejas. Prieks arī par sešiem mazbērniem (katrai
meitai pa trim bērniem).
Kā dzīvojas šodien?
„Abi esam brīvi cilvēki, dzīvojam labi. Apkopjam
savu mājiņu, nelielo dārziņu, kas tepat klāt. Darba
jau netrūkst. Vīram patīk būt tuvāk pie dabas. Viņš
kopā ar bebriem gādā par malku, man ir savs mājas
solis,” stāsta Mirdzas kundze. Te jāpaskaidro tuvāk
par bebriem. Bronku ģimenei ir neliela lauku
vasaras mājiņa „Irbītes”. Tur bija savulaik labs
atspaids, kamēr cēla māju Ērgļos, jo „Irbītēs”
izaudzēja kartupeļus, sīpolus un visu pārējo, ar ko
piepildīt pagrabu ziemai. Bet tad sāka rasties
četrkājainie „palīgi”, meža rukši, kuri izvandīja
dārzu un noēda vai visu ražu vienā naktī. Tad gan
palika skumji. Un tagad tur strādā bebri, kuri pie
nelielā dīķa būvē sev mājas, tā iznāk, ka viņi palīdz
gādāt Robertam malku.
Roberta kungs ir ar labu humoriņu, viņš skatās
uz dzīvi no priecīgās puses. „Kādreiz eju pie
ūdeņiem peldināt tārpiņu,” viņš smaidot saka, „tur
ir vislabākā atpūta. Un šī nodarbošanās man ir
vispatīkamākā, ja runājam par slinkošanu, tas ir,
nekā nedarīšanu. Pērnvasar mājās bija negaidīti
priecīgs notikums - tukšajā bišu stropā ienāca
spiets.” Bites nemīlot bargus un sliktus cilvēkus,
bet labprāt dzīvojot pie labiem ļaudīm. Sirsnība,
saticība un mīlestība izstaro no šīm mājām un tās
saimniekiem. Ērgļos nav nemaz tik daudz zelta
pāru, tāpēc par viņiem ir neviltots un īpašs prieks.
Lai Mirdzai un Robertam Bronkām joprojām ir
salds viņu - „rūgts”!
Annas Kuzinas teksts
Viktora Dombrovska foto

Uzticības zelts

Nozīmīgu jubileju 7. novembrī
atzīmēja
sausnējieši Ludmila un Jānis Balceri, kuri pirms
50 gadiem teica viens otram ”Jā” vārdu.
Šo gadu laikā ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Balceru mājas „Akācijas” ir viena no sakoptākajām
sētām Sausnējas pagastā. Te jūtama saimnieka
kārtības izjūta un saimnieces skaistuma izpratne.
Viņiem bijušas tā sauktās „komjauniešu” kāzas,
bet tieši pēc piecdesmit gadiem pārsteigumu
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sagādāja nesen ievēlētā Sausnējas pensionāru
padome, ierodoties viņus apsveikt.
Jubilāri tika godināti ar ziediem, sirsnīgiem
vārdiem, dziesmām un galdā celto cienastu kliņģeri cipara 50 formā.
Redzot jubilāru dzīves prieku, atliek novēlēt
tikpat saticīgi sagaidīt dimanta kāzas.
Ilga Kronīte
Foto no Balceru ģimenes personīgā arhīva

„Braku” muzeja 55. darba sezona

Ir noslēgusies „Braku” muzeja aktīvā darba sezona, un nu laiks atskatīties un izvērtēt paveikto. Katrs
gads iesākas ar rakstnieka R. BlaumaņaĒrgļu bibliotēkas vadītāja dzimšanas dienu. Tas nemainīgi ir 1.
janvāris, un vienmēr kapos sanāk pulciņš interesentu, lai aizdegtu sveču liesmiņas un godinātu mūsu
novadnieku.
Pavasaris nāk ar talkošanu un „Braku” muzeja teritorijas sakopšanu. Šogad notika trīs talkas, kurās
čakli rosījās mežziņi, dabas draugi, biedrība „Vidzemes augstienes meži”, SIA ARR darbinieki un
Ērgļu vidusskolas 5. klases skolēni. 27. aprīlī neparastāk nekā citus gadus svinējām muzeja 55. sezonas
atklāšanu. Jauki skanēja Rīgas Latviešu biedrības un Ērgļu jauktā kora dziesmas ar R. Blaumaņa
vārdiem. To visu vēl krāšņāku padarīja Strazdumuižas teātris, izspēlējot fragmentus no rakstnieka
darbiem, kurus vieno tēma „Mīlestība”. Aprīlī „Braku” un Blaumaņa vārds izskanēja arī Latvijas
mērogā, kad Latvijas Literatūras Gada balvas ceremonijā Anna Kuzina saņēma speciālbalvu par
grāmatu „Blaumanis tuvplānā”.
Maijā notika jau tik iemīļotās Muzeju naktis, šogad veltītas sarkanajai krāsai un dzintaram. Kā
vienmēr, visčaklākie palīgi bija Ērgļu vidusskolas skolēni un viņu pedagogi. Paldies arī pārējiem, kas
nesavtīgi palīdz muzeja pasākumu organizēšanā. Maija mēnesī „Brakos” ciemojās 3. a klase, lai skaisti
nosvinētu savu atvadu balli, 2. klase, lai liecības saņemtu neparastā vidē un lai izmēģinātu lauku darbus
un priecīgi veiktu pārbaudījumus „Braku takās”.
Jūnijā skaisti kopā ar „Pulgosniešiem” nosvinējām Jāņu ielīgošanu un Līgo vakaru. Paldies
enerģiskajai Inesei Maltavniecei par izdomu, sadarbību un skanīgo dziedāšanu! Jūlijā muzejā uzņēmām
ciemiņus no citām valstīm. Tie bija Ērgļu novada pašvaldības sadarbības partneri no Kulēnas (Francija)
un no Ķelnes-Reizīkes (Vācija). Jūlijs ir Bērnības svētku laiks - šogad kupls bērnu pulciņš varēja baudīt
jauko noskaņu, ko radīja aktieri Dzintra Duka-Maisaka un Māris Podnieks.
Augusta nogalē „Brakos” notika Garīguma diena, šogad kā pateicības koncerts visiem, kas palīdzēja
mūsu Zanei atveseļoties. Kora „Gaismas ceļā” dziesmas sasildīja ikviena sirdi, bet īpaši Zanes un viņas
mammas, sajūtot apkārtējo mīlestību un dāsnumu.
6. septembrī - trešie Blaumaņa ielas svētki kā rakstnieka 150. jubilejas atskaņa. Skaists, kultūrvēsturisks
un sirsnīgs pasākums, kura organizēšanā liels paldies Inārai Strazdiņai, Ainai Braķei un Blaumaņa ielas
iedzīvotājiem.

31. oktobrī, noslēdzot muzeja 55. darba sezonu, notika pasākums „Veļu mielošana rijā”, kurā
piedalījās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” un sieviešu ansamblis „Pīlādzītis”. Īpaši tika godināta
rija, un izdziedātas daudzas jo daudzas dziesmas.
Muzejā šogad īstenots projekts, kas līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
LEADER programmas ietvaros, „Braku dzīvojamās mājas un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija”,
kura realizācijas rezultātā „Braku” dzīvojamajai mājai ir nomainīts jauns niedru jumts un sakārtota
„Meņģeļu” melnā pirts. Aprīlī tika siltināti arī dzīvojamās mājas bēniņi (SIA „Jumti un Fasādes”).
Oktobrī muzejā notika elektroinstalācijas rekonstrukcija (SIA „RRKP būve”).
Šobrīd muzejā notiek aktīvs darbs, lai gatavotos R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa
noslēguma pasākumam. Skolu atsaucība ir ļoti liela, jo uz „Braku” muzeju atsūtīts 281 domraksts, starp
tiem darbi no ASV latviešu jauniešiem. 6. decembrī muzejs aicina uz konkursa noslēguma sarīkojumu
un veiksmīgāko domrakstu autoru apbalvošanu.
Zintas Saulītes,
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Sveiki, grāmatu draugi!
Lasīt var visu cauru gadu, bet rudens garie vakari
šķitīs īsāki grāmatas sabiedrībā, tāpēc iesaku
izmantot
Sausnējas
bibliotēkas
krājuma
jaunieguvumus. Šoreiz, iepazīstinot ar jaunumiem,
uzsvaru gribu likt uz grāmatām par un ap Latviju,
jo ikdienas skrējienā bieži aizmirstam patriotismu.
Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, iesaku
ielūkoties izdevniecības „Jumava” pirmajās trīs
izdotajās grāmatās no sērijas „Latvijas leģendas”,
kas stāsta par notikumiem un ļaudīm, ar ko mēs
varam lepoties un tādu ir ļoti daudz.
Arī Egona Līva grāmatā „Sarunas ar vecajiem
jūras vilkiem” ir lasāms, cik samezgloti un sarežģīti
bija cilvēku likteņi, cik daudz šiem dzelzs vīriem
nācies pārdzīvot - smagais darbs uz kuģa un
ievainojumi, nežēlīgā laikmeta sitieni, jo vairāki no
viņiem, tāpat kā daudzi, tika represēti un izsūtīti uz
padomju koncentrācijas nometnēm. Taču arī šajos
apstākļos redzams viņu lielais garīgais spēks un
dzīvotgriba. Bet pāri visam - grāmata ir himna
cilvēku mīlestībai uz jūru un kuģiem.
Vēl par Latvijas vēsturi izlasīsiet Ulda Neiburga
sastādītajā grāmatā „Dievs, Tava zeme deg!”, kurā
ietvertie raksti ir veltīti tām Otrā pasaules kara
vēstures norisēm Latvijā, kas pēc kara ir bijušas vai
nu sagrozītas, vai noklusētas padomju okupētajā
Latvijā un vismaz daļēji neērtas arī latviešu trimdā
Rietumos. Daudzi no šiem tematiem izrādījušies
pretrunīgi un aktuāli vai arī aizmirsti un neērti arī
Latvijā pēc suverenitātes atjaunošanas.
Interesanti būs lasīt Viljama Bērtona Makormika
romānu „Ļeņina harēms”, jo to sarakstījis
amerikāņu rakstnieks par latviešu strēlniekiem, un
tā vispirms ir iznākusi angļu valodā. Grāmata
uzrakstīta pēc septiņus gadus ilgiem pētījumiem un
materiālu krāšanas par Latvijas 20. gs. pirmās

puses vēsturi. Turklāt manuskriptu pirms
publicēšanas lasījuši vēsturnieki, kas gaisināja
šaubas par romāna vēsturisko precizitāti.
Savukārt Ingmāra Līdakas grāmata „Zoodārzs
manā pagalmā” liek paskatīties sev apkārt.
„Paraugies apkārt, un sapratīsi, ka katras lauku
mājas pagalms ir savdabīgs zoodārzs!” tā apgalvo
daudzu televīzijas raidījumu sižetu autors un Rīgas
Nacionālā zooloģiskā dārza ilggadējais „runasvīrs”.
Kaut apceļojis Sumatras, Javas un Jaungvinejas
džungļus, viņš tomēr ar dziļu pārliecību gatavs
teikt, ka nav interesantākas vietas par viņa dzimto
„Skaru” māju pagalmu ar visiem tā gaidītajiem un
ne tik gaidītajiem apdzīvotājiem.
Novadnieces Lindas Šmites jaunā grāmata
„Aušas un Tiepšas” ir bērnu grāmata, tātad visiem
lasāma. Tā ir arī par dzimtenes mīlestību.
Laba izklaide būs Laimdotas Sēles darbs
„Septiņu rūnu kalns”, kurā Katrīna un Valfrīds,
Zigmunds un Vize ir labi draugi kopš seniem
laikiem. Zigmundam pieder neparasts spogulis,
kas dod iespēju ceļot laikā, un kādā jaukā vasaras
rītā pamosties nevis divdesmit pirmajā, bet
septiņpadsmitajā gadsimtā. Arī viņu bērni Adrians,
Dana un Ieva tiek ierauti noslēpumainā, romantiskā
un skarbā ceļojumā un nonāk pie sena rūnu kalna
ar slepenām zīmēm. Grāmatas lappusēs Latvijas
vēstures notikumi atdzīvojas un sauc lasītāju līdzi.
Čaklākie lasītāji daļu šo grāmatu jau paspējuši
izlasīt, tāpēc aicinu arī tos, kas to vēl nav paspējuši
izdarīt. Aicinu izmantot bibliotēkas sniegto
pakalpojumu iespējas un gaidu esošos un topošos
lasītājus.
Inga Grote,
Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. novembris

RUDENS VELTES SALĀTOS SAUSNĒJAS
„LĪDUMOS”
Straujiem
soļiem
tuvojas Mārtiņdiena,
kad nu visiem rudens
darbiem
jābūt
padarītiem,
dārziem
nokoptiem,
zemei
apartai un pagrabiem
piepildītiem
ar
dažnedažādiem rudens
ražas labumiem.
Tādēļ 7. novembra
pēcpusdienā Sausnējas
saieta zālē „Līdumos”
uz pasākumu tika
aicinātas saimnieces ar
savām interesantākajām
un garšīgākajām salātu
receptēm. Kuplā skaitā sanākušie cēla galdā salātus, marinējumus, uzlējumus, sālījumus, sautējumus,
sacepumus, ātrās uzkodas, ābolu plātsmaizes, gan salātus, kuri tika sagatavoti turpat uz vietas. Sanākušie
tika pat cienāti vēl ar siltām kartupeļu pankūkām, kuras bija sarūpējusi Terēza Kārkla. Tējai šinī vakarā
varējām pievienot ļoti gardās cidonijas. Veselības uzlabošanas ārstnieciskos uzlējumus izgaršot un
atminēt, no kā tie sastāv, visiem lika Jānis Kārkls. Lai jau nebūtu tikai jānododas gastronomiskajām
baudām vien, tad ik pa brīdim mazliet izkustējāmies dažādās atrakcijās un rotaļās. Un kur nu bez skaistu
dziesmu uzdziedāšanas! Par to paldies Ainai Grīvai, Vijai Vilmanei un mūsu nenogurdināmajai Ilgai
Zvirgzdiņai.
Šinī vakarā nu daudzu saimnieču recepšu grāmatas tika papildinātas ar gardām un nebūt ne tik
sarežģītām jaunām salātu receptēm. Uzzinājām, kā no savā dārzā izaudzētā var pagatavot daudz un
dažādus salātus un citus našķus. Tā ka, tuvojoties svētkiem, mēs savus ciemiņus mājās varēsim pārsteigt
atkal ar ko jaunu.
Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu! Lai mūsu recepšu grāmatas top biezākas un biezākas! Un
nākamreiz jau tiekamies vēl kuplākā skaitā!
Inese Leiboma
Valijas Leles foto

Celies, celies un apjozies ar spēku, tu Tā Kunga
elkonis! Celies kā sendienās, vecu vecos laikos!
Daudzus gadu simtus latviešu tauta ir dzīvojusi
apspiestības apstākļos. Mūsu tautas valodu un
pašapziņu neviens neturēja par tā vērtu, lai tai
piešķirtu savu īpašo vietu uz pasaules kartes. Mēs
tikām izmantoti citu interesēm un mērķtiecīgi
pazemoti, lai nesāktu ievērot paši savējās intereses
un nesāktu tās pienācīgi aizstāvēt. Padomju gados
daudzus latviešus vajāja, izsūtīja un pat nogalināja.
Un tas tiešām ir viens liels Dieva brīnums un Viņa
žēlastība, ka esam izturējuši, ka piedzīvojam šo
dienu kā tauta, kurai ir pašai sava zeme un valsts.
Šai pasaulē ir bijušas ļoti daudzas tautas, kuru
vēsturiskais liktenis ir bijis ļoti līdzīgs mūsu
liktenim, tomēr tās ir zudušas uz neatgriešanos.
Latviešu tautai ir apbrīnas vērta izdzīvotspēja.
Noteikti daudz lielāka, nekā tā ir bijusi citām mums
līdzīgam tautām. Bet diezin vai tā ir bezgalīga... To
saprast un skaidri apzināties šodien vajadzētu
ikvienam.
Ar kādām domām un kādām sajūtām mēs
sagaidām Latvijas Republikas proklamēšnas 96.
gadadienu? Dažreiz naktī guļot, mēs savos sapņos
redzam kādas neptīkamas lietas (mēdzam to saukt
par sliktu murgu) un tad, no rīta pamodušies, mēs
ar lielu atvieglojumu nopūšamies – cik labi, ka tas
bija tikai slikts sapnis un tam nav nekā kopīga ar
mūsu reālo dzīvi! Cik labi, ka īstenība ir daudz
labāka par naktī nosapņoto. Tā mums ir pazīstama
sajūta.
Savukārt raksturojot šodienas izjūta, gribas teikt,
ka viss ir pavisam otrādi. Mēs it kā esam pamodušies
no jauka sapņa un esam nonākuši īstenībā, kura ir
ļoti skarba un nepatīkama. Šodien daudzi dzīvo
tieši ar šādu izjūtu, it kā būtu izrauti no kaut kā

silta, droša un patīkama un pēkšņi konfrontēti ar
kaut ko ļoti drūmu un draudīgu. Mēs daudzus
gadus tikām iedrošināti dzīvot ar domu, ka laiks,
kad lielvalstis teritoriālās nesaskaņas risināja ar
militāra spēka palīdzību, ir sen palicis aiz muguras.
Ka mēs to varam atcerēties kā ļaunu murgu, kuram
nav nekāda sakara ar šodienas īstenību. Pati
konflikta ideja Eiropā - tas ir kaut kas pilnīgi svešs
šodienas civilizētajai sabiedrībai, kura taču it kā ir
tik daudz „mācījusies” no abiem pasaules kariem.
Izrādās, ka visus šos gadus tas ir bijis jauks un
patīkams sapnis, ko esam kopīgi sapņojuši, un nu
mums ir jāpamostas dzīves īstenībā, kurā ir
iespējams ļaunākais - karš. Un nevis kaut kur tur...
tālu prom no mūsu acīm, par ko varbūt uzzinām
tikai no TV ziņām, bet šeit, pie mums...
Diezin vai mums izdosies bezgalīgi izbēgt no
daudzu citu tautu smagā likteņa, ja no jauna netiks
novērtēta šī ļoti dārgā un Dieva dotā iespēja - sava
valsts. Risinājums mūsu problēmām, krīzēm un
drošības apdraudējumiem varam būt tikai mēs paši.
Tāpēc ļoti uzmanīgi šajos svētkos ielūkosimies
sevī, kādi mēs esam? Vai esam un būsim mūsu
baiļu, sarūgtinājuma un nespēka nomākti, vai arī
Dieva Svētā Gara atmodināti un iedrošināti? Vai
mūsu sirds būs baiļu pārņemta vai arī droša,
paļāvīga un vienmēr cerībā iepriecināta? Tāda, kas
ar prieku un nesatricināmu cerību ir gatava saukt
uz Dievu un paļauties uz Viņa apsolījumiem. Un ir
gatava arī sevi likt lietā savas zemes un valsts
pastāvēšanas vārdā. Uz to lai Dievs mūs svētī un
pasargā!
Kaspars Eglītis,
Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs

Sausnējas pensionāru padome

Dejas terapija
Kad bija beidzamā reize, kad tu dejoji? Un kā tu juties - nedroši, saspringti vai atbrīvoti? Tu saki - es
nedejoju. Žēl…. Vai tu zini, ka dejošana mazina nemieru, stimulē atmiņu un smadzeņu darbību, uzlabo
garastāvokli un ceļ pašapziņu? Un pats galvenais - palīdz atrast sevi. Deja ir kas vairāk nekā skaists
kustību salikums - deja dziedē cilvēkus!
Deja pilnveido cilvēku, palīdz atraisīt personību un aizmirst sevis ierobežošanu. Dejošana sniedz
lielisku prāta un ķermeņa treniņu, jo nostiprina ne vien svarīgākās muskuļu grupas, bet arī attīsta smadzeņu
centru, kas veicina nervu šūnu augšanu. Pat cilvēki, kurus moka Alcheimera slimība, dejošanas laikā,
skanot kādai pazīstamai mūzikai, spēj atcerēties aizmirstus notikumus. Tādā veidā dejotāji atceras
aizmirstus deju soļus, kurus bez mūzikas pavadījuma nespēj atcerēties.
Deju kustības liek strādāt visiem ķermeņa muskuļiem, arī nodrošina slodzi kājām, attīsta vēdera preses
muskuļus, apļveida kustības ar gurniem padara jostasvietu elastīgāku, dejojot ar paceltām rokām, tiek
nostiprināti ne tikai plecu muskuļi, bet tas būtiski palielina organisma slodzi, kas savukārt sekmē lielāku
kaloriju daudzuma sadegšanu. Vidēji smags pieaugušais 30 minūšu mērenas dejas laikā var sadedzināt pat
150 kcal. Turklāt dejošana arī palīdz nostiprināt kaulus un muskuļus, izvairīties no locītavu sāpēm, tonizē
visu organismu, uzlabo stāju un līdzsvaru, paaugstina izturību un lokanību, samazina stresu un spriedzi,
palīdz novērst tādas saslimšanas kā diabēts, augsts asinsspiediens, sirds slimības, osteoporoze un depresija.
Tiem, kam pāri 50 gadiem, dejošana ir vispiemērotākā fiziskā aktivitāte, jo tajā iespējams variēt ar fizisko
piepūli.
Deja ir viens no senākajām cilvēka pašizteiksmes formām. Kustība un deja realizē vairākas unikālas
funkcijas, kas ir vitāli nepieciešamas mūsdienu cilvēkam kā, piemēram, spriedzes enerģijas izlāde,
organisma aktivizācijas un enerģijas spēcināšanas process, personības pašregulācija, sevis un līdzcilvēku
iepazīšana un pieņemšana, attiecību formēšana un attīstīšana, cilvēka radošā potenciāla atbrīvošana,
ierasto uzvedības veidu iepazīšana un mainīšana.
Frīdrihs Nīče reiz teicis: „Mums vajadzētu uzskatīt par zaudētu ikvienu dienu, kad neesam dejojuši kaut
vienu reizi.”
Dažas dejotāju atziņas:
Deja ir brīvība, deja ir smags darbs un viegli soļi, tie ir smaidi un skatieni, tā ir mīlestība,
aizraušanās un nepieciešamība
Nekas nav neiespējams - arī lāci var iemācīt dejot!
Deja maina cilvēka raksturu, tā harmonizē, ārstē!
Deja - pēdas pieskāriens zemei un roku atvēršanās lidojumam! Lai visiem lidojumiem
labvēlīgs laiks!
Ja vēlies izjust šo lidojumam līdzīgo sajūtu, nāc dejotāju pulkā! Tās varētu būt līnijdejas, ja vēlies dejot
galvenokārt sev par prieku un savas veselības uzlabošanai. Līnijdejās nav lecienu, tāpēc var dejot arī tie,
kam ir muguras sāpes (regulāri dejojot, pēc kāda laika tās pat pāriet), sāpes ceļgalu locītavās - ja var paiet,
var arī padejot. Var uzsākt dejot jebkurā vecumā, arī tad, ja neko neesi iepriekš dejojis, arī tad, ja nav ritma
izjūtas - tā pamazām uzlabosies un citiem līdzi dejot tu varēsi. Līnijdejām ir 5 grūtību pakāpes. Ērgļos ir
3 dejotāju grupas - iesācēji, seniori un pamatgrupa ar labām deju prasmēm. Skaistas mūzikas pavadījumā
tu varēsi ļauties ļoti daudzveidīgiem deju ritmiem - valsis, tango, polka, ča ča ča, rumba, samba, mambo,
džaivs, rokenrols, bačata, fanki, tūsteps, svings u.c.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: Emma Cera - t. 26468124, Baiba Bistere - t. 28306010

Paaudžu sadziedāšanās pasākums
„Meņģeļos”

25. oktobrī jau ceturto gadu Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” notika paaudžu
sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”, kuras mērķis veicināt dažādu paaudžu cilvēku
dziesmu un tautasdziesmu apmaiņu un muzicēšanas prasmes. Ikviens šī pasākuma interesents bija
aicināts ierasties ar savu mīļāko tautasdziesmas vai ziņģes melodiju un kādu mūzikas instrumentu.
Šoreiz dziesmu vācelītē bija ieliktas Ērgļu puses tautasdziesmas, kuras nolasot ikvienam radās
iedvesma kādai dziesmai vai tautasdziesmai.
Arī šogad pasākuma auditorija sniedzās pāri Ērgļu robežām, jo ieradās lieli un mazi dziedātāji no
Gulbenes, Mārcienas, Mazozoliem, Rīgas un Jumurdas.
Dziedot dziesmas, laiks paskrēja vēja spārniem, un tas tikai liecina, ka šis pasākums jāturpina arī
nākamgad.
Uz tikšanos 5. paaudžu sadziedāšanās pasākumā!
Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto

PAZIŅOJUMS
Ir nodibināta Ērgļu novada pensionāru biedrība.
Turpmākā darba organizēšanai aicinām visus pensionārus uz sanāksmi 20.
novembrī plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā.
Sanāksmes laikā varēs aizpildīt iestāšanās anketu un samaksāt biedru naudu.
Pensionāru biedrības valde
25. oktobrī Sausnējas pensionāri, tiekoties gadskārtējā atpūtas pēcpusdienā, ievēlēja jaunu padomi
6 cilvēku sastāvā.
5. novembrī jaunievēlētā padome, aizklāti balsojot, par priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Solovjovu.
Pirmajā sēdē tika ieskicēti turpmākās darbības virzieni.
Lūdzam savus pensionārus būt aktīvākiem, dalīties problēmās un izteikt priekšlikumus.
Sīkāku informāciju varat gūt, zvanot padomes priekšsēdētājam Jānim, tel. 26142099.
Ņinas Solovjovas foto
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APSVEICAM

Pasākumu afiša
3. decembrī plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā
4. nozīmīgu dzīves jubileju godināšanas pasākums
„Atļauj saviem gadiem ziedēt!”

15. novembrī plkst. 17.00 Sausnējas
saieta telpā „Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīts pasākums

***

***

4. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši”
20. darba sezonas ieskaņas pasākums
vakarēšana „MŪSU DARBA DZIESMAS”

16. novembrī plkst. 13.00
Jumurdas pagasta saieta ēkā
„Es mīlu Tevi, Latvija!”
Spēlē piedalās Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis
„Ievziedi” un Taurupes vokālais ansamblis ”Taurupīte”.
Atzīmēsim Latvijas valsts 96. gadadienu ar svētku
kliņģeri, sadziedāšanos, atjautības uzdevumiem.
Noslēgumā „Mana Filmu Studija” veidotā filma „Mana
krāsa Ērgļiem”.

***

12. decembrī plkst. 16.00 Sidrabiņos pie pagasta
pārvaldes ēkas
Ziemassvētku egles iedegšana

***

16. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai
veltīts pasākums
„Svētī debesīs šo zemi...”
Uzvedums pēc Zigmāra Liepiņa un Kaspara Dimitera
muzikālās drāmas „Vadonis” motīviem.
Kārlis Ulmanis - tautas vadonis. Bērns, jaunietis, vīrs
gados. Kādi bija viņa sapņi, ilgas, mīlestība, cīņa par
Dzimtenes labklājību?
Uzvedumā piedalās Ērgļu amatieru mākslas kolektīvi.
Svētku balle. Spēlē Inga un Normunds (Rēzekne). Ieeja
brīva.
Stundu pirms pasākuma saieta nama foajē būs
skatāma filma „Mana krāsa Ērgļiem”

***

No 16. novembra Ērgļu saieta namā
atvērta mūsu mājamatnieku (adītāju, tamborētāju,
audēju, rotu darinātāju u.c. darbīgu cilvēku darinājumu
izstāde „Darināts Ērgļos”
Foto galerija ”Mūsu novada ļaužu aizraujošākie
mirkļi - 2014!”

***

27. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Regīna Devīte izrādē “Visa dzīve priekšā” pēc
Romēna Garī romāna motīviem
Izrāde, ko var arī uzskatīt par himnu mīlestībai. Tā dod
iespēju ikvienam skatītājam dalīties aizkustinājuma
smieklos un asarās ar iemīļoto sirdsaktrisi Regīnu Devīti.
Izrādi piedāvā “Jaunais teātris”.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Ērgļu saieta
namā: 6,-; 8,- EUR

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

***
13. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku
ieskaņas koncerts un Lielās egles iedegšana

***

20. decembrī no plkst. 9.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš

***

20. decembrī plkst. 18.00 Liepkalnes tautas namā
Piparkūku ballīte
Skaistāko piparkūku izstāde, piparkūku degustēšana un
gardākās piparkūku mīklas receptes noslēpumu atklāšana.

***

23. decembrī plkst. 19.00 pie Jumurdas
pagasta saieta ēkas svētku egles iedegšana
Silti dzērieni, pīrāgi, sniega skulptūru gatavošana,
vizināšanās zirga kamanās, vārtīšanās sniegā...
Saldi pārsteigumi jaunākajiem pasākuma dalībniekiem.

***

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē Ilze un Guntars Velči

***

Gaidot Ziemassvētkus, visi laipni aicināti piedalīties
darbnīcās Ērgļu saieta namā:
20. novembrī - ADVENTES VAINAGS
4. decembrī - ZIEMASSVĒTKU DĀVANU
IESAIŅOŠANA
11. decembrī - ZIEMASSVĒTKU SVEČTURIS
Darbus vadīs Ieva Rota. Sīkāka informācija būs
lasāma afišās.

ILZI LIEPIŅU un JĀNI LAIDIŅU
ar meitas DAGNES MARGARITAS
LAIDIŅAS piedzimšanu!

***

Jānis Knēziņš
Aina Priede
Voldemārs Goldbergs
Anna Kindzuļe
Ārija Mārtiņsone
Antons Sondors
Pēteris Gūts
Anna Šmite
Biruta Kaļva
Aina Kupšāne
Malvīne Pētersone
Emīls Ozols
Zinaida Biemelte - 100

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums novada pensionāriem

***

27. decembrī plkst. 19.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
vakarēšana „Gribas, lai baltā pasaulē
balti cilvēki iet...”
Apsnigsim, sumināsim savus balto domu, balto darbu
cilvēkus, stiprināsimies.
Pasākumā piedalās:
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis ”Ievziedi”. Vadītāja
Ieva Vilnīte.
Bērnu vokālais ansamblis ”Ķipari”. Vadītāja Ieva
Vilnīte.

***

30. novembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Pirmās adventes svētdienas koncerts
Tikšanās ar dziedošo ģimeni - Lindu un Edžu
Ķaukuļiem no Vecpiebalgas
„Sapņu piepildījums dvēseles pagalmā...”
Kopā iedegsim pirmo sveci ADVENTES VAINAGĀ
Aicināti visi!

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT

***

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
svētku uzvedums pirmsskolas vecuma bērniem
„Rūķu labie darbi”

***

2015. gada 1. janvārī plkst. 01.00 Ērgļu saieta namā
gadu mijas balle
Spēlē grupa „Pagrabs” no Valmiermuižas

LĪGU EGLĪTI PUNDURI un
VALTERU PUNDURU!

Paziņojums makšķerniekiem
Makšķerēšana Ērgļu pagasta Laišķēnu (Mūrnieku) privātā ezerā
arī ziemas sezonā ir aizliegta saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.
panta 1. daļu. Lūdzu ievērot šos noteikumus!

Grigorijs Aļeksejevs
miris 79. mūža gadā;

Ezera īpašnieki

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 10 (95) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 7. Kapela. 10. Olekts. 11. Krokuss. 12. Bagijs. 13. Kleins. 14. Stihija. 15. Lapas.
18. Usmas.20.Velss. 23. Irlava. 24. Krolle. 25. Baiba. 26. Ainava. 27. Reimsa. 28. Skala. 31.
Stars. 34. Aksis. 37. Marseļa. 39. Indija. 40. ”Bailes”. 41.”Rigonda”. 42. Vilims. 43. Tralis.
Vertikāli. 1. Madara. 2. Revija. 3. Sakss. 4. ”Toska”. 5. Seters. 6. Stunda. 8. Polise. 9. Kumiss.
16. Partija. 17. Stagars. 18. Utopija. 19. Melisas. 20. Vabas. 21. Laika. 22. Skara. 29. Karogs. 30.
Liepna. 32. Tuncis. 33. Reinis. 35. Klijas. 36. Inesis. 37. Marss. 38. Abats.

Aldis Rūtiņš
miris 65. mūža gadā;

Ilma Kristapa
mirusi 62. mūža gadā;

Ruta Pudže
mirusi 80. mūža gadā;
;
Zinaida Ušpele
mirusi 84. mūža gadā;

Guntis Apinis
miris 68. mūža gadā;
Karlīne Līne Krīgere
mirusi 90. mūža gadā;

Jadviga Tiškeviča
mirusi 79. mūža gadā;

Artūrs Rudzītis
miris 63. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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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