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EUR. Budžeta nansƝjuma avoti: 85%
Ɯrgƺu mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
un Sausnējas pamatskolas skolēni. Līdz ar pirmajām
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Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzDzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
priekšnesumiem.
iepazina gars” un aplǌkojƗm vƯgriežu pƺavƗs pa- un ItƗliju viƼiem liekoties pie mums muzejos notikušajƗs aktivitƗtƝs. NebaisƗka Lielo Talku organizƝšanu LatvijƗ, Ʒu JurjƗnu dzƯvesstƗstu, tuvƗk SAC
,,Kastaņas” klienti un darbinieki saka paldies par
6. un 7. februārī Ērgļos notika divdesmitā Latvijas
PulgošƼa slƝpušos Lejas aku, kurƗ esot tas labƗbet pirms 5 gadiem pirmoreiz Ưstenoja muzeja apkƗrtni, priecƗjƗs par
jauko koncertiņu un teātra izrādi Sausnējas skolasdaudz lƝnƗks, gausƗks, šeit ir tƗ, kƗ dƗs strƗdƗt arƯ zisku darbu - pƺauj zƗli,
Jaunatnes ziemas olimpiāde.
JurjƗnu kais ǌdens. KƗ jauku piemiƼas zƯmi AustrijƗ tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apkƗrtni, ravƝ pat puƷu dobes, ja
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilinƗjumu,” stƗsta brƗƺu
To organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā skolotājiem un skolēniem.
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visa dalƯbnieki
gada garumā,
SAC „Kastaņas”
ar Ērgļu novada domi. Olimpiāde kopumā pulcēja 1088
kura
kuplos
pie
dzƯvojamƗs
mƗjas.
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vien radies mƗtes, izcilƗs šƷƝpmetƝjas, ratona dalƯbnieku tradƯcija ir
dalībniekus 104 skolu komandās no 38 pašvaldībām. Olimpiādes iespēja regulāri lasīt laikrakstus un žurnālus, kurus kādzƯvo savƗ dzimtenƝ mazpilsƝtƗ, kur arƯ valodu. Varbǌt kƗdi Ɯrgƺu jaunieši vai
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barikāžu laika atmiņu pasākumā Sausnējā

Barona taka arĘ črgĠos

Svētki, dāvanas...
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015.gada janvāra mēneša domes sēdē lemto
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu izmaksu tāmi savstarpējiem norēķiniem
2015.gadam :
1.Ērgļu vidusskolā EUR 63,95 uz vienu audzēkni mēnesī;
2.Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā EUR 142,95 uz vienu
audzēkni mēnesī;
3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 169,52 uz
vienu audzēkni mēnesī;
4.Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā EUR
78,01 uz vienu audzēkni mēnesī .
Nolēma atsavināt, pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas
zemesgrāmatā, pārdodot par brīvu cenu Ērgļu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu “Grudulīši”.
Nolēma:
1.Nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas
vajadzībām (zāles pļaušanai) uz 10 gadiem Ērgļu novada
pašvaldībai piederošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,5 ha
platībā nekustamajā īpašumā “Kastaņas”, kadastra Nr.70920040094,
nosakot zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% apmērā no
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
2. Nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas
vajadzībām (zāles pļaušanai un savākšanai) uz 10 gadiem kā
vienotu objektu Ērgļu novada pašvaldībai piederošo
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 8,0 ha platībā nekustamajā
īpašumā “Braki”, kadastra Nr.70540080253 un 3,7 ha platībā
nekustamajā īpašumā ”Meņģeļi”, kadastra Nr.70540110062,
nosakot zemes nomas maksas sākumcenu 5% apmērā no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
3. Nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas
vajadzībām uz 10 gadiem Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920070066,
platība 2,2 ha,
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70600060057,
platība 5,6 ha,
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70600060068,
platība 1,61 ha,
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920040042,
platība 4,0 ha,
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920080264,
platība 1,36 ha,
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920080257,
platība 2,82 ha,
nosakot zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Likumdošanā noteiktajā kārtībā informācija par zemes nomu
izlikta Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā Rīgas ielā 10,
Ērgļos.
Pamatojoties uz Valsts meža dienesta Centrālvidzemes
virsmežniecības vēstuli par pārstāvja deleģēšanu darbam Ērgļu
novada pašvaldības medību koordinācijas komisijā, dome izdarīja
izmaiņas Ērgļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas
sastāvā - izslēdza no medību koordinācijas komisijas sastāva Valsts
meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas
mežzini Raivi Jankovu un apstiprināja komisijas sastāvā Valsts
meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas
vecāko mežzini Gunāru Plikausi.
Pamatojoties uz Būvniecības likumu, kurā noteikts, ka
būvvaldes kompetencē ir būvju pieņemšana ekspluatācijā, dome
atzina par spēku zaudējušu Ērgļu novada domes 2006.gada 26.
oktobra lēmumu ”Par būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisijas
izveidošanu”, protokols Nr.5,13.§ un noteica , ka būvju pieņemšanas
ekspluatācijā kārtību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.
augusta noteikumi Nr.500 „ Vispārīgie būvnoteikumi”.
Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības atlīdzības
nolikumā, precizējot nolikuma darbības kārtību.
Nolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības
uzskaites nekustamos īpašumus - katlu māju Sausnējas pagasta
Vaivaros un katlu māju Sausnējas pagasta Pumpuros.
Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības un Ķelnes-Reizīkes
pašvaldības, Vācijā, ilggadējo sadarbību un saņemto uzaicinājumu
Ērgļu novada pašvaldībai ar vēlmi uzņemt Jumurdas pagasta
sieviešu ansambli, Ērgļu pūtēju orķestri Pētera Leiboma vadībā un
pašvaldības oficiālus pārstāvjus Ķelnē - Reizīkē 2015.gada 01.
novembrī oficiālā vizītē, dome nolēma pieņemt uzaicinājumu un
apstiprināja piekrišanu oficiālai vizītei pie ārzemju sadarbības
partneriem Ķelnē - Reizīkē, Vācijā, 2015.gada 01.novembrī.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada budžeta
izpildi.
Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta kopsavilkums,
pamatbudžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām,
2014.gada
speciālā budžeta kopsavilkums, 2014.gada speciālā budžeta
izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības
saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem 2014.gadā, pārskats par
Ērgļu novada pašvaldības saistībām 2014.gadā , pieejami Ērgļu
novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs, publicēti
pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība –
Dome - Domes sēdes - 2015.gada sēžu lēmumi.
Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1
”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. Saistošie
noteikumi ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā,
novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā
internetā www.ergli.lv sadaļā : Pašvaldība - Budžets

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām
iespējām.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta
(neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts
saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu
vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2015.
gadam”.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 830 753,
atlikums uz gada sākumu EUR 239 510.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi;
nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi
un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi
nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts
un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 277
099, jeb 45% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 4,5% vairāk
nekā 2014.gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 136 802 (kopā ar
atlikumu no 2014.gada) jeb par 4,8% vairāk nekā 2014.gada
budžeta plānā, un sastāda 48% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 140 297
jeb par 2% vairāk nekā 2014.gada plānotajā budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2015.gada Ērgļu novada budžetā
nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 7 600 apmērā jeb par
90% vairāk nekā 2014.gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un
pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu
ieņēmumi (t.sk.finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu
realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels
īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem
saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti
EUR 1 173 754 jeb 41,5% no ieņēmumu kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 253 195, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 18 568. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likumu
„Par valsts budžetu 2015.gadam” ieplānotas laika periodam no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras
ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības
programmu finansēšanu, ministrija 2015.gadā visam gadam piešķir
valsts budžeta finansējumu EUR 34 113 pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai
2015.gadā piešķirti EUR 13 191.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2015.gadā saņems
valsts budžeta dotāciju par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim
ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu bērnu) un sociālās
aprūpes centram par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.
gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem EUR 8 540 (par 2
iemītniekiem).
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots
saņemt EUR 497 498 apmērā, kā arī papildus dotācija vērtēto
ieņēmumu nodrošināšanai 99% līmenī no aprēķinātās finanšu
nepieciešamības EUR 74 241 apmērā. Plānoto dotāciju summa
sastāda 20% no ieņēmumu kopapjoma.
Plānots saņemt ES līdzfinansēto projektu uzturēšanas izdevumu
transfertus EUR 18 220 apmērā.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību
skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 58 000 un sociālās
palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no
pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem
iedzīvotājiem) EUR 138 500.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un
citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 372 300 apmērā, kas ir 13%
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” EUR
11 000, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par
skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota EUR 6 300, ieņēmumi
par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 12 000. Maksa
par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR
277 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras
pasākumos - EUR 4 500, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem
pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastos) - EUR 8 000.
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana,
darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas
klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 50 000 apmērā.

Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR
2 973 735 apmērā.
Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR 372
519 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12,5%.
Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un
dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei,
centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par
izglītības pakalpojumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts
EUR 474 103. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16%.
Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un
apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un
Jumurdas pagastos) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR 424
181, Jumurda EUR 13 222, Sausnēja EUR 36 700. Aizdevumu
pamatsummas atmaksai plānoti EUR 153 000, kas sastāda 5% no
kopējiem izdevumiem
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 746
096. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir
25% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb
feldšerpunktu darbībai – EUR 12 658, kā arī EUR 50 000 sociālajiem
pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 12 000, dzīvokļu pabalstiem
EUR 13 000. Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti
EUR 93 375, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – EUR 482 581,
bāriņtiesai – EUR 16 932, sociālajam dienestam (neskaitot
pabalstus) – EUR 60 708.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 279 970. Šo izdevumu
īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 9%. Līdzekļi
paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku,
muzeju, kultūras un saieta namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 1 031 047. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti
pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas
un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības
pasākumu organizēšanai. Ērgļu vidusskolai – EUR 481 446 (no
tiem EUR 206 686 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zālīša
pamatskolai – EUR 158 710 (no tiem EUR 48 506 pedagogu
atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai – EUR 73 450 (no tiem
EUR 34 113 pedagogu atalgojumam)
Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 70 000 apmērā.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām – EUR 96 528.

SpeciƗlais budžets
budžets
Speciālais
IeƼƝmumi
Ieņēmumi
2015.gada speciƗlƗ budžeta ieƼƝmumi plƗnoti EUR 117 848 apmƝrƗ. SaskaƼƗ ar
2015.gada
speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 117 848
Satiksmes ministrijas rƯkojumu, Ɯrgƺu novada pašvaldƯba 2015.gadƗ saƼems mƝrƷdotƗciju
apmērā. (ielƗm)
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Izdevumi
2015.gada speciƗlƗ budžeta izdevumi plƗnoti EUR 169 918 apmƝrƗ funkcionƗlajƗ
kategorijƗ 06.200 Teritoriju attƯstƯba.
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Pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča
paskaidrojuma raksts
pie Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada budžeta
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un
finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un



domes priekšsēdētājs G.Velcis
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A.Rozenberga

Pašvaldības
PašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs
G.Velcis
Izdevumi
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas pamatbudžeta izdevumi plƗnoti EUR 2 973 735 apmƝrƗ.
Izpildvarai un finanšu darbƯbai paredzƝts finansƝjums EUR 372 519 apmƝrƗ. Šo
izdevumu Ưpatsvars pašvaldƯbas budžetƗ ir 12,5%. Šajos izdevumos ietilpst finansƝjums
deputƗtu komitejƗm un dažƗdƗm komisijƗm, izpildvaras institǌcijƗm, bǌvvaldei,
centralizƝtajai grƗmatvedƯbai, norƝƷiniem ar pašvaldƯbƗm par izglƯtƯbas pakalpojumiem.

Ērgļu novada informatīvais
izdevums
2015.
februāris
InformƗciju sagatavoja
pašvaldƯbas
sekretƗre
A.Rozenberga

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Beidzot, kad iesācies jauns gads, mēs
katrs izvirzām sev mērķus jeb
apņemšanās, ko vēlamies mainīt vai
panākt šajā gadā. Bet pirms jaunu mērķu
kalšanas vajag atskatīties uz vecajiem,
vai vecā gada apņemšanās ir piepildītas.
Ceru, ka jums visiem apņemšanās un
gribasspēks vecajā gadā ir bijis liels un
jaunajā tas arī saglabāsies.
Varbūt kādam apņemšanās ir bijusi vairāk laika pavadīt svaigā gaisā.
Manuprāt, šobrīd ir vislabākais laiks, lai
to realizētu, jo ārā ir sniegs, varam iet un
velt sniegavīrus, gulties sniegā, veidot
eņģeļus un atcerēties bērnību, varam
vairāk izkustēties, ejot slēpot.
Mums kā ērglēniešiem ir jābūt lepniem
par to, ka mums ir iespēja slidot un
slēpot, cik gribam. Tomēr citiem Latvijas
iedzīvotājiem gan nav tādas iespējas,
tāpēc viņi brauc pie mums. Mēs laipni
uzņemam ciemiņus un viņi gandarīti
aizbrauc un nākamajā gadā brauc atkal.
Tāpēc šajā gadā vēlu jums visiem lielu
gribasspēku, vēlmi atgriezties bērnībā,
vairāk laika pavadīt ar ģimeni un būt
lepniem, ka dzīvojam Ērgļos, kur nekas
nav neiespējams.
Sintija Fišmeistere

Īsziņas
13.02. - Valentīndiena skolā
20. 02. - 11. klases zinātniski
pētniecisko darbu konference
26. 02. - Starpnovadu direktoru
vietnieku
izglītības
jomā
pieredzes apmaiņas seminārs
Ērgļu vidusskolā
28. 02. - 12. klases Žetonu
vakars Ērgļu vidusskolā
04. - 06. 03. - Vecāku dienas
Ērgļu vidusskolā
16. 03. - 20. 03. - Pavasara
brīvdienas
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Apsveikumi
Mēs vēlētos Tev
Pasniegt rudens bagātību vēl,
Jo Tavās plaukstās
Tava darba augļi smaržo, kvēl.
Mēs balto ziemu
Gribētu vēl šodien ciemos lūgt,
Pa baltu ceļu
Nākt pie Tevis, Tevi godinot.
/V. Kokle-Līviņa/

Vislabākie novēlējumi Dainai Landsbergai
lielajā dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Tikšanās ar Mārtiņu Bondaru

Nekas uz šīs zemes nav vienāds
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts,
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds kā cits neviens.
/A. Krūklis /

Mīļi sveicam kolēģi
Sandru Konovalovu
dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Nesen Ērgļu vidusskolā viesojās politiķis Mārtiņš Bondars, kurš pārstāv partiju ”Latvijas
Reģionu apvienība”. Pazīstamais politiķis pretendē arī uz Valsts prezidenta amatu.
Bondara kungs vidusskolēniem nedaudz pastāstīja par to, kāds ir darba tirgus, kādas ir svarīgākās
īpašības, lai iegūtu labu amatu, un kādi ir svarīgākie pamatprincipi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
Jāuzsver, ka pašus pamatus mēs visi iegūstam skolā, saskarsmē ar cilvēkiem un mācoties mācību
priekšmetus, kuri tīri teorētiski šķiet, ka dzīvē nebūs noderīgi.
Bija ļoti interesanti klausīties, kā Bondara kungs stāsta par savu dzīvi un dod mums padomus,
kā un ko mēs varētu darīt tagad, lai nepieļautu kļūdas nākotnē. Bet tā ir katra skolēna izvēle
klausīties un uzņemt šo informāciju, ko mums pasniedz, vai nepieņemt to un mācīties pašiem no
savas pieredzes un savām kļūdām.
No Mārtiņa Bondara stāstījuma varēja mācīties, kā aizstāvēt savu viedokli un kā pārdot sevi
darba tirgū. Domāju, ka šī lietišķā saruna vidusskolēniem dzīvē noderēs, jo droši vien katram
kaut kas paliks atmiņā.
Šī tikšanās lika salīdzināt manus uzskatus ar Mārtiņa Bondara dzīves pieredzē gūtajiem
uzskatiem. Jāatzīst, ka sarunas un viņa viedokļa uzklausīšana paplašināja arī manu skatījumu uz
dažādiem dzīves aspektiem.
Izvērtējot sarunu ar Mārtiņu Bondaru, secinu, ka šādas tikšanās ar Latvijā zināmām personībām
vajadzētu organizēt biežāk, jo tās paplašina skolēnu redzesloku.
Lāsma Hermane, 10. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada februāris

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A. Āre/

Sirsnīgi sveicieni Sarmītei Eglītei
dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime


Starpnovadu olimpiādē

22. janvārī četras trešās klases skolnieces - Santa Kalniņa,
Marta Purviņa, Lūcija Čable un Guna Nikolajeva - devās uz
Cesvaini, jo, parādot labus sasniegumus, bija ieguvušas iespēju
piedalīties starpnovadu olimpiādē matemātikā un latviešu valodā.
Parādīt savas spējas un erudīciju, satiekoties ar vienaudžiem, pie
tam svešā vidē, meitenēm bija īpašs piedzīvojums. Lai mazinātu
satraukumu, vispirms apskatījām Cesvaines pili, bet pēc tam
devāmies uz vietu, kur notika olimpiāde. Rosīgā darbā aizritēja
60 minūtes, bet pēc tam sekoja rotaļas ar Pepiju Garzeķi un
dziedāšana kopā ar Vitu Krūmiņu. Savukārt skolotājām - darbu
labošana tik nopietni kā skolas beigšanas eksāmenā - visi darbi
šifrēti. Nobeigumā patīkams pārsteigums - starp 23 trešklasniekiem
Guna izcīnījusi 2. vietu matemātikā. Un nu viņai jāgatavojas
savas zināšanas parādīt Valmierā. Arī pārējās meitenes bija labi
padarījušas savu darbiņu. Paldies vecākiem par atbalstu,
gatavojoties olimpiādei!
Sandras Stankevičas, sākumskolas skolotājas, teksts un foto

Pie kamīna

Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde

Kā jau visiem zināms, 6. un 7. februārī Ērgļos notika Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā 1000
dalībnieku no dažādām Latvijas vietām. Sacensību dalībniekiem
palīdzēja Ērgļu vidusskolas 80 brīvprātīgie - skolēni, nodrošinot
akreditāciju, numuriņu un suvenīru izsniegšanu, pasākuma
apskaņošanu, palīdzību trašu un ledus laukumu sagatavošanā un
sacensību tiesāšanā, sacensību dalībnieku sasildīšanu ar karstu
tēju, raitu apbalvošanas norisi. Bet no pieaugušajiem par trašu
izveidi, sacensību tiesāšanu, telpu kārtību skolā gādāja 40
skolotāji, darbinieki un vecāki. Kad Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiāde pagājusi, ir vērtīgi atskatīties uz paveikto, kas izdevās
un ko vajadzētu uzlabot.
Šajās abās dienās ļoti drosmīga bija 11. klase, jo brīvprātīgie
bija visi vienpadsmitie. Savu darbu viņi paveica godam. Savukārt
paši par paveikto viņi izsakās šādi:
Tas nav nemaz tik grūti, kā biju domājusi.
Jauki un lietderīgi pavadīts laiks.
Trenera amats ir labs, jo var trenēt komandu.
Būt par brīvprātīgo ir lieliski, jo emocijas ir neatkārtojamas.
Par laimi, man darbā grūtību nebija.
Darbs ir jāstrādā ātri un nedrīkst kļūdīties.
Brīvprātīgajiem ir atbildīgs darbs.
Labs veids, kā iepazīt jaunus cilvēkus.
Guvu labas emocijas.
Iespēja pierādīt citiem, ka esi atbildīgs.
Pieredze, kura noderēs nākotnē.
Kopumā var secināt, 11. klasei ļoti patika būt par brīvprātīgajiem,
tomēr kā mīnusus viņi atzīmēja, ka brīžiem pēc paveiktā darba
nav bijis, ko darīt, ka bija jāsagatavo materiāli jau iepriekšējā
dienā, neredzēja sacensības, un, kamēr citi strādāja, tikmēr daži
jau gāja mājās.
Arī nākamgad 11. klase ir gatava palīdzēt šī svarīgā notikuma
organizēšanā.
Sintija Fišmeistere, 11. klases skolniece

Izteiksmīgās runas konkursa dalībnieki, skolotāji un žūrija.

Aspazija un Rainis - divas izcilas personības, dzejnieki,
dramaturgi, dzīvesbiedri. Šogad mēs atzīmējam 150 gadus kopš
viņu dzimšanas, tāpēc arī mēs, J. Zālīša Sausnējas pamatskolas
skolēni, omulīgajā muzejā “Līdumi” pulcējāmies un runājām
pašu izvēlētos Aspazijas un Raiņa dzejoļus, lai noskaidrotu, kurš
ir izteiksmīgākais runātājs.
1.-4. klašu grupā
Gran Prix balva tika Annijai Putniņai
1. vieta - Sabīnei Cielavai
2. vieta - Valentīnam Kozlovskim un Santai Valainei
3. vieta - Andai Andriksonei
5.-9. klašu grupā
Gran Prix Elīnai Veicmanei
1. vieta - Līgai Vestfālei
2. vieta - Madarai Ļaksai
3. vieta - Ralfam Veicmanim un Alēnam Kārlim Kārkliņam
Lai mazinātu satraukumu un labāk saprastu dzejnieku pasauli,
7. klases skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par abu dzejnieku
dzīvi un, ietekmējoties no Aspazijas dzejoļa “Tāda es esmu”,
rakstīja savu pašraksturojumu.
Paldies žūrijai par objektīvo vērtēšanu, paldies skolas
direktoram Andrim Dombrovskim par sagādātajām balvām un
skolēniem par aktīvo līdzdalību!
Dzintra Rudzīte, skolotāja
Dzidras Riekstiņas foto

8. klasē bija gan brīvprātīgie, gan sportisti.
Brīvprātīgo viedoklis:
Brīvprātīgā darbs ir lieliska iespēja gūt pieredzi un iepazīt sevi,
uz ko esmu spējīga, kādas grūtības varu pārciest. Protams, gadījās
arī emocionālas grūtības, bet tas ir nieks, salīdzinot ar ieguvumiem,
iespaidiem, piedzīvojumiem un jaunu draugu iegūšanu, jo nekas

ERASMUS+ PROGRAMMA SKOLU
IZGLĪTĪBAS SEKTORS
“Personalized education for the 21st century skills at Ergli
Secondary School”
Nr. 2014-1-LV01_KA101_000070

Jauna pieredze uzņēmējdarbības
prasmju veicināšanai skolā

„Kādu spēli spēlēsim?”
9. janvarī mēs - 3. un 4. klašu skolēni - bijām aizbraukuši
uz Madonas kultūras namu. Tur satikās vairāku skolu
sākumskolas bērni koncertā “Kādu spēli spēlēsim?”.
Mēs tur dziedājām. Man vislabāk patika „Dziesma par
Parīzi” un vēl „Ziemassvētki Baltajās mājās”. Katrai
dziesmai bija cita diriģente. Pēc koncerta mēs spēlējām
dažādas rotaļas, kuras mācīja „Madonas vērtumnieku”
muzikanti un dziedāji. Es iemācījos daudz jaunu rotaļu.
Man šī diena patika.
Patrīcija Nikola Bolzane, 3. klases skolniece



2014. gada pavasarī iesniedzām projekta pieteikumu dalībai
Erasmus Pluss Mācību mobilitāšu programmā. Erasmus+ mācību
mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un

no tā nebūtu iespējams, sēžot mājās. Viktorija.
Es visiem iesaku piedalīties, jo tas ir ļoti interesanti un
aizraujoši. Madars.
Bija vērts būt brīvprātīgajai, jo varēju palīdzēt sporta skolotājam
un arī just līdzi saviem favorītiem. Dace.
Manuprāt, bija labi kaut kur iesaistīties, jo varēja iepazīties ar
jauniem cilvēkiem un bija jautri. Agita.
LJZO vajadzētu piedalīties, lai gūtu jaunu pieredzi. Sindija
Iesaku piedalīties, jo sanāk daudz būt ārā svaigā gaisā, var
redzēt sacensības dažos sporta veidos. Lilita.
Brīvprātīgajiem nereti nākas saskarties ar grūtībām, īpaši tiem,
kas strādā ārā. Nedaudz traucē aukstais laiks, bet savu darbavietu
nedrīkst atstāt bez kāda atbildīgā. Ja nav iespējams ar kādu
samainīties, nevar redzēt, kā startē dalībnieki un nevar just viņiem
līdzi. Madara un citi brīvprātīgie.
Pirmo reizi piedaloties, sajūtas ir pasakainas, jo tas ir gods, ko
daru. Katram vajadzētu piedalīties, jo organizatori uzticas mums.
Kitija
Ērgļu vidusskolu LJZO pārstāvēja 22 sportisti - distanču
slēpotāji, biatlonisti, slidotāji un hokejisti. Hokejistu un slidotāju
gatavošanās lielākoties ir pašiniciatīva. Kāpēc viņi izlēmuši
piedalīties olimpiādē?
Es gribēju piedalīties hokejā, jo tas mani interesē, un vēlējos
iegūt pieredzi sacensībās. Abu sacensību dienu laikā komanda
guva 2 vārtus un arī ielaida 2. Spēlēt hokeju bija jautri. Olimpiāde,
manuprāt, pagāja pārāk ātri. Emīls.
Olimpiādē piedalījos tāpēc, ka esmu sportists, mani aizrauj
sports. Pirmajā hokeja spēlē man bija uztraukums, bet, kad iesita
pirmos vārtus, es iedomājos, ka mēs spēlējam pret saviem
draugiem. Ralfs.
Sacensības bija grūtas, bet mans ieteikums ir piedalīties tajās.
Mirkļi trasē likās šausmīgi, bet tomēr bija iespēja pierādīt sevi
un savu spēku. Darbs un treniņi bija grūti, jo jātrenējas vienam
pašam, nebija, kas pamāca roku un kāju kustības.
Man šī gada mērķis bija sasniegt augstāku rezultātu, un es to
izdarīju! Es lepojos ar sevi, ka cīnījos un nepadevos. Paldies par
atbalstu maniem vecākiem, Aldim Jēkabsonam un Auseklim
Pickam. Elīza.
8. klases domas apkopoja skolotāja Indra Rone
Ilzes Daugiallo foto
gūt pieredzi ārvalstīs. Vairāk nekā 200 iesniegto projektu pieteikumu
konkursu izturējām veiksmīgi. Mēs piedalāmies programmas daļā personāla mācības, kas atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita
skolu pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, nodrošinot to
dalību
a) profesionālās pilnveides kursos un apmācībās,
b) darba vērošanu ārvalstu skolā vai citā atbilstošā organizācijā,
kas darbojas skolu izglītības jomā.
Šajā mācību gadā turpinām projekta “Personalized education for
the 21st century skills at Ergli Secondary School” Nr. 2014-1-LV01KA101-000070 aktivitātes Ērgļu vidusskolas skolotājiem. Par
sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas braucienu uz Anglijas
skolu lasījāt novembra avīzē.
Ērgļu vidusskolas skolotājas Inese Zlaugotne un Inese Šaudiņa no
26.01.2015. līdz 30.01.2015. apmeklēja Socio Europe organizētos
kursus „Teaching Entrepreneurial Education in Schools” Las Palmas
Gran Canaria Spānijā.
Kursu
ietvaros iepazināmies ar Spānijas lielākās bankas
“Santander” pieredzi uzņēmējdarbības plānošanā, piedāvājot “darba
burtnīcu” jauna biznesa tīkotājiem, kurā bija gan idejas radīšanas,
gan aprakstīšanas, gan finansēšanas plānošanas sadaļas. Visu savu
biznesu jaunie uzņēmēji var ievietot vienas lapas tīklojumā “Bussines
canvas”. Kursus vadīja Socio Europe projektu vadītāja Pooji
Khemlani.
Apmeklējām biznesa inkubatoru, kurā bija iespēja sarunāties ar
projektu vadītāju, kurš atzina, ka pašreiz vispopulārākā ir informāciju
tehnoloģiju joma, un ar vienu no jaunajām uzņēmējām, kura stāstīja
par savu pieredzi un iespējām e-komercijas jomā.
Kursos izmēģinātās metodes ir iespējams izmantot gan ekonomikas,
gan uzņēmējdarbības mācību stundās, rosinot skolēnus veidot mācību
firmas. Apguvām vadības un plānošanas metodiku, ko izmantot grupu
darba rezultatīvai darbībai jebkurā mācību priekšmetā vai skolas
darba organizēšanā.
Šī projekta ietvaros pavasarī trīs skolotāju komanda dosies uz
“Interactive media for interactive teaching and learning” kursiem
Kiprā.
Inese Zlaugotne, uzņēmējdarbības skolotāja
Inese Šaudiņa, angļu valodas skolotāja
Foto no Ineses Šaudiņas personīgā arhīva

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada februāris

Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa mūsu skolā. Šajā
mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija „Es daudzkrāsainajā
pasaulē”.
7. klases projektu nedēļas aktivitāšu galarezultāts bija redzams
ne tikai uz papīra, bet tas bija arī praktisks. Gunita un Ance domāja
par Valentīndienu un tās tradīcijām. Meiteņu skaistie un romantiskie
dekori rotā klases palodzi.
Projekts „Sapņi”, kuru realizēja Melānija un Katrīna, iedvesmoja
ne tikai pašas autores, bet arī klātesošos. Meitenes sataisīja 7 sapņu
ķērājus un apkopoja uz domu mākonīšiem interesantus un
pārsteidzošus faktus par miegu un sapņiem. Arī sapņu ķērāji grezno
klases telpu un meiteņu istabas.
„Tu esi tas, ko tu velc!” apgalvoja Daila un Edīte, jo viņu projekta
mērķis bija atklāt, ka saukļi uz T krekliem raksturo pašu nēsātāju.
Meitenes apmeklēja lietoto preču tirdzniecības vietas, fotografēja
un tulkoja latviski kreklu uzrakstus. Projekta prezentācijas laikā
Daila un Edīte parādīja arī pašu radītos krekliņus ar pozitīviem
saukļiem angļu valodā, kuri tulkojumā nozīmē - „Nekad nebeidz
sapņot!” un „ Es mīlu Ērgļus!”.

7. klasei ir arī savas manikīrmeistares. Projektu nedēļas laikā
Linda un Monta atvēra savu mini salonu, kurā bez maksas skaisti
uzlakoja nagus ne tikai klases un skolas meitenēm, bet arī
skolotājām. Meitenes bija ļoti gandarītas, jo tā bija lieliska iespēja
iejusties šajā profesijā.
Endiju, Montu un Gintu vieno mīlestība pret dzīvniekiem. Paldies
meitenēm par labo sirdi un iniciatīvu! Projekta „Mazās patversmes
sirsniņas” laikā meitenes sašuva maisiņus, kurus piepildīja ar
kaķiem un suņiem paredzēto barību, un apciemoja dzīvnieku
patversmi Madonas pusē. Meitenes uzsvēra, cik svarīgs ir cilvēku
atbalsts, aicināja dot mājas patversmes dzīvnieciņiem un ziedot
skolas kancelejā novietotajā ziedojumu kastītē.
Bet zēni ir parūpējušies par to, lai Meteņi mums visiem būtu
neaizmirstami. Viņi ir apsolījušies izvizināt ar „braucamrīkiem
jaunā stilā”. Tās ir atjaunotās un Latvijas karoga krāsās nokrāsotās
ragaviņas, kuras tapa, kopā strādājot abiem Jāņiem. Sergejs kopā ar
tēti no mopēda sēdekļa, aizkaru stieņa, velosipēda rāmja un slaloma
slēpēm sameistaroja „Čuku & Geku”, bet Armands visus pārsteidza
ar „Drifta treku”- braucamo, kuru, sadarbojoties ar brāli, sametināja
no lietotiem velosipēda riteņiem.
Par audzēkņu veikumu stāstīja klases audzinātāja
Daina Dunure

Es daudzkrāsainajā pasaulē

5. klases projekti
• Man patika projektu nedēļa, jo visas dienas bija aizņemtas, pats
varēju izvēlēties, ko gatavot un ar ko strādāt komandā.
• Man patika taisīt projektu ar saviem klasesbiedriem, strādāt ar
savu komandu, jo tā bija izpalīdzīga. Un man pašai patika mans
projekts.
• Tas bija ļoti interesanti, jo šeit, lielajā skolā, tas šķiet citādāk. Es
priecājos, ka mums sanāca īstenot projektu.
• Es taisīju projektu par Lieldienām. Un man tas izdevās.
Rezultāts būs redzams 7. aprīlī.
• Man bija ļoti priecīgs noskaņojums. Es ar komandas biedriem
ļoti daudz izdarīju. Es iespaidojos no citiem.
• Es projektu nedēļā taisīju ķēdes reakciju. Man ļoti patika
darboties lielajā skolā projektu nedēļā.
• Man patika strādāt ar koku un man patika rezultāts - putnu
barotava.
• Mēs taisījām lukturi bez baterijas diezgan lielā steigā, jo trešdien
bija jābrauc uz kora kopmēģinājumu. Mums bija labs garastāvoklis.
Tiklīdz mums nedega lukturis, bija slikts garastāvoklis.
• Man patika Rainera un Artūra projekts, jo viņi ārā gāja skatīties
koku sugas.
Klasesbiedru atziņas par projektu nedēļu apkopoja
Markuss Šaicāns un Benita Kārkliņa, 5. klase
8. un 9. klasēm projektu nedēļa bija sarežģītāka, jo viņi veica
pētnieciskos darbus kādā mācību priekšmetā, izmantojot
pētnieciskās metodes, apkopojot datus, noformējot darbus atbilstoši
noteikumiem.
9. klases skolēni vairāk pastāstīja par emocijām, darba atmosfēru,
novērojumiem. Visu nedēļu klasē skanēja klaviatūru taustiņu
klikšķi, darbīgas, atbalstošas sarunas. Monta jutusi, ka neskaitāmas
gudras domas lidojušas pa gaisu, tikai grūti bijis tās noķert. Laumai
licies, ka projektu nedēļā ārā bijuši nejauki, drūmi laika apstākļi,
taču klasē valdījusi omulīga, jautra gaisotne.
Anete uzsver, ka devītie savus projektus sākuši gatavot mēnesi
iepriekš, daži vēl ātrāk. Vairāki klasesbiedri aizrāvušies tik ļoti, ka
pat strādājuši līdz tumsai.
Tā kā 9. klase ir ļoti saliedēta, projektu nedēļa sagādājusi
prieku.
Sabīne ir pārliecināta, ka abām ar Kristiānu ienākusi prātā ideāla
tēma - “Dejošana”. Ar to meitenes ir saistītas jau 10 gadus.
Kolektīvam, kurā abas dejo, šis ir jubilejas gads. Projektu nedēļa

Projekts „Pastaiga mežā”

Februāra pirmajā nedēļā visas sākumskolas klases darbojās
projektā „Pastaiga mežā”.
Jau janvārī sākām domāt par to, kas mežā notiek ziemā. Skolēni
kopā ar vecākiem devās pastaigā uz mežu un veica dažādus
uzdevumus - atpazina kokus, meklēja dzīvnieku pēdas, mērīja
koku apkārtmēru, fotografēja, mērīja sniega segas biezumu un pēc
tam apkopoja novēroto. Katrai klasei uzdevumi bija atšķirīgi.
Pirmdiena visām klasēm iesākās ar pastaigu uz mežu. Pie
ugunsnovērošanas torņa mūs sagaidīja Vidusdaugavas mežniecības
Kokneses iecirkņa vadītājs Jānis Zvaigzne. Tikšanās vieta bija
izraudzīta, lai bērni varētu gan ilgāku laiku pavadīt svaigā gaisā,
gan lai varētu redzēt kailcirti un jaunaudzi. Mēs varējām iepazīties
ar darba plānošanu mežā, mērīt koku augstumu, apskatīt meža
kartes un ierīces, kas palīdz darbā. Mācījāmies noteikt koka
vecumu, uzzinājām, kurus kokus stādīs pavasarī. Tik daudz jaunas
informācijas! Paldies Jānim Zvaigznem par atsaucību!
Pēc tam darbs turpinājās klasēs, iekārtojot projekta
dienasgrāmatas un turpinot pētījumus.
Otrdien nozīmīgākais darbs bija nodarbība informātikas
kabinetā. Skolotāja Inese Zlaugotne palīdzēja katrai klasei veikt
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iecerēto uzdevumu.
Trešdien pie mums ar interesantu
nodarbību ciemojās muzeja „Pakalnieši”
darbinieki. Par to savos iespaidos dalās
Liene Feldberga, Ketija Tipaine un
Elizabete Annamarija Leice: „Vispirms
noskatījāmies filmiņu par kokiem un to,
cik ilgi viņi aug. Nodarbības laikā
uzzinājām, ka papīru var izgatavot arī no
piepēm, bet mēs mācījāmies pagatavot
papīru no jau izlietota papīra, otrreiz to
pārstrādājot, un mēs to arī pagatavojām.
Vispirms savācām visus papīrus pa klasi,
ko bijām izmētājuši iepriekšējā nodarbībā,
meklējot
un
izgriežot
no
žurnāliem lietas,
kas izgatavotas no
koka,
sabērām
blenderī, pielējām
ūdeni, samalām. Tad masu lējām īpašā formā,
izlīdzinājām, pielējām smaržvielas (vanilīnu,
kafiju, kanēli) un piebērām dažādas zālītes,
pa virsu likām salveti, lai iznāktu glezniņa.
Visu nosusinājām, uzkārām uz veļas auklas
žāvēties kā veļu. Iznāca ļoti skaists papīrs.
Mums ļoti patika šī nodarbība. Ketijai patika,
ka mēs kaisījām garšvielas. Lienei ļoti patika,
ka mēs taisījām papīru un varējām likt iekšā
salvetes. Elizabetei ļoti patika izdomāt pasaku
par mežu un taisīt papīru. Arī puišiem viss
patika. Vēl darījām visu ko interesantu kopā
ar skolotāju. Kaut visu laiku būtu projekti!”
Ceturtdien skolā viesojās Latvijas Dabas
muzeja speciālistes un AS „Latvijas Valsts
meži” komunikācijas daļas vecākais meža
eksperts Kaspars Riže. Viņš pastāstīja par
darbiem mežā, parādīja vairākas īsfilmas par
meža iemītniekiem. Bērni pamēģināja attēlot
koku augšanu. Katrai klasei tika uzdāvināta

klasē šogad uztverta daudz nopietnāk, par to liecinot izvēlētās tēmas
- par veselību, uzturu, sociālajiem tīkliem. Jau pamazām sākoties
gatavošanās lielajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem.
Loreta pētīja “Evielas Ērgļu vidusskolā”, jo vēlējās noskaidrot,
vai ir veselīgi ēst skolas ēdnīcā, kā e vielas ietekmē veselību. Ļoti
paticis sadarboties ar atsaucīgo un izpalīdzīgo skolotāju Ilzi Eņģi.
Vairākiem skolēniem bija arī praktiska pētnieciskā darbība. Tā
Emīls un Niks strādāja ar projektu “Miniatūra hidroelektrostacija”,
Rimants skolotāja Sergeja Sipčenko vadībā gatavoja tējas sveču
svečturus, kurus var aplūkot matemātikas kabinetā.

Klāvs iesaistīja klasesbiedrus savā projektā - filmā par sociālajiem
tīkliem - un vēl palīdzēja tiem, kuri neprata tikt galā ar diagrammu
veidošanu. Savukārt skolas pasākumu apskaņošanas meistars Niks
konstatējis, ka visiem vajadzētu mācīties runāt mikrofonā. Lielākajai
daļai no tā bijis ļoti bail.
Visiem šķita, ka bija patīkami nedēļu atvilkt elpu no mācībām un
darīt ko citu nekā ikdienā.
9. klases pārdomas apkopoja skolotāja Indra Rone
Šī gada pirmajā februāra nedēļā 8. klase veidoja pētnieciskos
darbus par izvēlēto tematu.
Projekta tēmas izveide sagādāja grūtības ikvienam. Taču pēc
neilgas apspriedes tēmas bija izvēlētas un varēja sākt darbu.
Sindijas, Kitijas un Kristas projektā par kafiju varēja uzzināt tās
vēsturi un ietekmi uz veselību. 3 zēnu - Emīla, Jura un Ralfa veidotajā pētnieciskajā darbā par hokeja vēsturi un hokeja
spēlētājiem varēja papildināt savas zināšanas par NHL (Nacionālo
hokeja līgu) un labākajiem spēlētājiem. Esam muzikāla klase, katru
pavasari dodamies uz pansionātu un iepriecinām pansionāta ļaudis.
Undīne, Viktorija un Dace veidoja projektu par koncertiem un pašas
izdomāja scenāriju Lieldienu pasākumam pansionātā. Darbu par
datoriem un telefoniem veidoja Anete un Agita. Šī tēma mūsdienās
ir ļoti populāra, it īpaši skolēnu vidū. Šajā projektā varēja uzzināt,
vai sēdēt pie datora ir veselīgi. Elīza turpināja pagājušā gada
projektu par lauku sētu, bet šogad tas tika papildināts ar informāciju
par aitu vilnu un tās apstrādi. Madara un Lilita pētīja klasesbiedru
vārdu semantiku. Madars un Sintija veidoja pētniecisko darbu par
ralliju, bet Kristaps veica pētījumu par pārtiku, e vielām un to
ietekmi uz cilvēku.
Kaut arī pētnieciskais darbs bija mazliet nogurdinošs, taču tas
izdevās.
Madara Salnīte, 8. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
interesanta galda spēle „Audzēsim mežu!”.
Bet muzejnieces vadīja nodarbību par meža dzīvniekiem un
kokiem. Stāsta otrklasniece Laura Lapiņa: ”Mēs redzējām sesku,
ezi, bebru un bizamžurku! Vai tu zini, kā izskatās bizamžurka? Kā
bebrs, tikai krietni mazāka, un aste tai saplacināta, it kā būtu
iespiesta durvīs. Ha! Ha! Ha!
Iemācījāmies pazīt kokus pēc lapām, stumbra mizas, smaržas.
Uzzinājām, kas ir dzeņa kalve!
Šī tikšanās mūs iedvesmoja apmeklēt Dabas muzeju Rīgā. Drīz
posīsimies ceļam!”
Piektdien tika apkopoti projektu nedēļas ieguvumi un atrādīti
individuālie projekti.
L. Bukovska, I. Rota un S. Stankeviča,
sākumskolas skolotājas
Marutas Bitītes foto



Brauciens uz Jaunpiebalgu

Tuvojoties Dziesmu un deju svētkiem, jākrāj skatuves pieredze, tādēļ 23. janvārī 3. - 4. klašu un 6. - 7.
klašu tautisko deju dejotāji devās uz Jaunpiebalgu, lai piedalītos koncertā ‘’Sasiesim pastalas!’’. Mūsu
uzstāšanos vērtēja žūrija - saņēmām atzinību par visņiprāko priekšnesumu, bet pie smaidīšanas būs vēl
jāpastrādā.
Mēs dejojām divas dejas: ‘’Rupjmaizes kukulis’’ un ‘’Kas mežā brakšķināja’’.
Arī pārējie kolektīvi nodejoja diezgan labi, tajā skaitā arī 6. - 7. klašu kolektīvs.
Koncerta sākumā bija mazs konkursiņš - kurš ātrāk sasies pastalas. Tajā no trešās klases piedalījās
Jurģis Zommers un no 7. klases Jānis Serovs. Jānis pastalas sasēja visātrāk.
Bija vēl viens sīkumiņš - ja dejas laikā atsējās pastala, tad tā bija jāatdod žūrijai un pēc tam jāizpērk.
Kādam puisim gadījās tā, un viņš „dauzīja piparus”.
Man ļoti patika šis brauciens uz Jaunpiebalgu. Labprāt vēlreiz aizbrauktu padejot.
Madara Purviņa, 3. klases skolniece
Sandras Stankevičas foto

„Ziemas jampadracis”
23. janvāris bija vēsa un ar sniegu bagāta diena. Skolēnu dome bija noorganizējusi aktīvās atpūtas
vakaru, kurā piedalījās bērni ar saviem vecākiem. Visi varēja slidot, slēpot un dejot mūzikas pavadībā.
Visapmeklētākais punkts bija nogāze aiz hokeja laukuma, kur varēja šļūkt lejā ar ābolīti. Visgrūtākā
atrakcija bija “Neveiklās rokas”, jo vajadzēja no zemes ar cimdiem pacelt monētas. Visjautrākā atrakcija
bija, kurā vajadzēja vecākiem stumt savu bērnu ragavās. Bija arī mini orientēšanās uz slēpēm.
Ja kādam bija auksti, varēja dzert siltu tēju un sildīties pie ugunskura.
Visi bija pozitīvi noskaņoti. Es biju patīkami pārsteigta, ka atnāca tik daudz vecāku ar saviem
bērniem.
Sindija Kurmēna, 8. klases skolniece

No Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiādes
20 gadu vēstures
11. klases skolēns Justs Jēkabsons rakstīja zinātniski
pētniecisko darbu par Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādi. Viņš noskaidroja, ka Latvijas Jaunatnes
olimpiāde ir kompleksas jaunatnes sporta sacensības,
kas organizētas ar mērķi noteikt labākos jaunos
sportistus, labākās izglītības iestādes, organizācijas
sportā, labāko rajona un republikas pilsētu jaunatnes
sportā, kā arī popularizēt olimpisko kustību un sekmēt
jaunatnes sporta attīstību Latvijā, veicinot vietējo
pašvaldību iesaistīšanos jaunatnes sporta aktivitātēs un
motivējot tās atbalstīt jaunatnes sportu
Tas ir vienīgais sporta pasākums Latvijā, kurā mūsu
jaunā paaudze var izbaudīt olimpisko gaisotni un
nostiprināt olimpiskos ideālus, jo jaunajiem sportistiem
ir iespēja satikt mūsējos - Latvijas - olimpiešus, kuri
piedalījušies vienā vai vairākās olimpiskajās spēlēs. Ir
iespēja paspiest viņiem rokas, no viņu rokām saņemt
medaļas, diplomus, kausus un pat uzslavas vārdus.
1992. gadā Latvijā notika pirmās Latvijas jaunatnes
olimpiskās dienas vasaras sporta veidos, bet pēc diviem
gadiem - 1994. gadā - arī ziemas sporta veidos. Tās
notika, balstoties uz olimpisko spēļu tradīcijām. Pirmo
reizi skolas vecuma sportistiem bija nodrošināta
līdzdalība sacensībās ar atklāšanas un noslēguma
ceremoniju, olimpiskās lāpas aizdegšanu un olimpiskā
karoga pacelšanu.
2002. gadā Latvijas Jaunatnes olimpiskās dienas
pārauga par Latvijas Jaunatnes olimpiādi ar vairāk nekā
10 000 lielu dalībnieku skaitu no visas Latvijas. Latvijas
Jaunatnes olimpiādes ziemas sporta veidos notiek
Ērgļos, bet vasaras sporta veidos Kandavā un
Ventspilī.
Katru gadu februārī nu jau 18 gadus Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde notiek Ērgļos. Skolu komandām
sacensību laikā palīdz Ērgļu 6. līdz 12. klašu skolēni,
kuri izgājuši Latvijas Olimpiskās komitejas Brīvprātīgo
palīgu programmas apmācības kursu. Jaunieši Ērgļos
iebraukušās skolu komandas iepazīstina ar dzimto
pilsētu, palīdz olimpiādes dalībniekiem orientēties
sacensību norises vietās, veic dažādus organizatoriskus
darbus, tai skaitā nodrošina sacensību dalībniekus ar
siltu tēju, kurina pie sacensību starta vietām ugunskurus,
piegādā sekretariātā sacensību rezultātus un palīdz
dalībniekiem neskaidrību gadījumos.
Ziņas apkopoja Justs Jēkabsons,
11. klases skolēns



Ziemas koncerts „Kastaņās”

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pašdarbnieki kopā ar dramatiskā pulciņa vadītāju skolotāju
Dzintru Rudzīti sociālās aprūpes centra „Kastaņas” pagalmā pie sniegavīra.
Kad Ziemassvētku skurbums jau bija noplacis
un jaunais gads uzsācis savu straujo riksi, mēs,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pašdarbnieki
kopā ar skolotājām, devāmies ceļā uz pansionātu
„Kastaņas”, lai tiktos ar pansionāta iemītniekiem
un viņus iepriecinātu ar plašu koncerta programmu
zinot, ka tur mūs ļoti gaida. Mēs vedām siltās
svecīšu liesmiņas, kuras kvēloja skolotājas Daces
Dombrovskas gatavotajos dekoros. Klausītājus
iepriecināja kora un ansambļa dziedātāju
priekšnesumi skolotājas Sandras Paļčevskas
vadībā. Vērojām skolotājas Anitas Mušas vadīto
deju kolektīvu uzstāšanos un priecājāmies par
mazajiem un lielajiem dejotājiem. I. Jansones
divcēlienu luga „Muksim nu!” dramatiskā kolektīva
dalībnieku izpildījumā katram skatītājam lika
atgriezties bērnībā, kur mājo mūžīgais sapnis būt
par princesi vai vismaz satikt viņu... Bet vai

Klases portrets

11. klases pašportrets
Šajā avīzes numurā 11. klase iepazīstnās ar sevi un atklās dažus
interesantus faktus. Veidojot klases pašportretu, tika savākti klasesbiedru
viedokļi, kuras apkopojot, izveidojās tēzes.
Klasē ikviens var justies brīvi, nevienu neatgrūžam.
Esam vairāk vai mazāk apzinīgi.
Ja vēlamies īstenot kādu kopīgu mērķi, tad darīsim visu, kas nepieciešams,
lai to sasniegtu.
Mēs esam tizli labā nozīmē,
jo vienmēr nopietnā situācijā
atradīsim kaut ko divdomīgu vai
vienkārši sāksim smieties, ja
nesaprotam, kas notiek.
Klasē valda īpašs humora
paveids, kuru citi parasti
nesaprot, bet galvenais, ka mēs
saprotam un mākam pasmieties
gan par sevi, gan par citiem.
Klasei
ir
oficiālais
transportlīdzeklis - Škoda.
Esam ĻOTI dažādi. Dažbrīd
liekas, ka mums nav nekā
kopīga.
Esam ļoti sportiska, aktīva,
traka, spītīga, saliedēta, atvērta,
draudzīga, mazliet neapdomīga,
reizēm slinka, radoša, jauka,
gudra, izpalīdzīga,
jautra,
spontānām un aizraujošām
idejām pilna klase.
Katrs no mums ir personība,
tāpēc mūsu klasei ir spēcīgs un
darbīgs raksturs, lai gan jārēķinās
ar faktu, ka ikvienam ir savi
plusi un mīnusi. Tieši tāpēc mēs
papildinām
cits
citu
un
pilnveidojam
mūsu
klases
kolektīvu. Ja mūs kaut kas neapmierina, tad ar visiem spēkiem
panāksim savu taisnību.
Mēs visu vienmēr atliekam uz pēdējo brīdi, dažkārt šķiet, ka pat

princese vienmēr ir tuva meitenes ideālam? Sirsnīgs
paldies skolotājai Dzintrai Rudzītei, kurai
nepietrūka pacietības mūs sagatavot skaistai un
jautrai izrādei.
Pateicamies skatītājiem par atsaucību, par viņu
jautrajiem un neviltotajiem smiekliem un
aplausiem! Koncerta noslēgumā pansionāta
„Kastaņas” vadītāja Rita Ozola iepriecināja mūs ar
siltiem pateicības vārdiem un pasniedza gardumus.
Paldies!
Braucām mājās. Ceļš kā spogulis, līkumains,
bedrains, bīstams, bet sirdī - neviltots siltums.
Bezgala patīkami ir citus iepriecināt, zinot, ka
kādam tas ir vajadzīgs.
Līga Vestfāle, Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas 7. klases skolniece
Alena Kārļa Kārkliņa foto

pēdējo brīdi atliekam uz pēdējo brīdi.
Ieskaites, pārbaudes darbi, neizpildīti mājasdarbi, gatavošanās
pasākumiem vai kādas citas klases aktivitātes mūs saliedē un izveido par
darboties spējīgu komandu, kas spēj gāzt kalnus, jo viens par visiem un
visi par vienu.
Skolotājai esam saulītes un mēnestiņi, arī dimantiņi.
Klasē var atrast dažādas personības, tādēļ bez kašķiem neiztikt, bet tie
parasti atrisinās ātri, jo mēs nebaidāmies teikt atklāti, kas un kāpēc
nepatīk.
Katrā stundā būs, par ko pasmieties, jo vienmēr ir kāds, kas izspers kādu
joku. Cenšamies smaidīt un iepriecināt citus.
Mēs esam vislabākie savās acīs, un tas, ko domā citi, mūs neinteresē un
neiespaido.
Pa skolu klīst baumas, ka mūsu klase ir vislabākā un saliedētākā. TĀ IR
PATIESĪBA!
Nu jau pagājis vairāk nekā gads, kopš esmu šīs skolas un klases
sastāvdaļa. Esmu lepna par savu klasesbiedru panākumiem jebkurā jomā,
priecājos un bēdājos kopā ar viņiem. Jūtos pagodināta, ka varu mācīties
kopā ar oriģināliem, radošiem, aktīviem jauniešiem, kas manu ikdienas
dzīvi padara gaišāku un smaidiem bagātāku. Man patiess prieks, ka esat
mani pieņēmuši ar visiem maniem stiķiem un niķiem. Mīlu jūs tādus,
kādi esat!
11. klases viedokļus apkopoja
Rūta Baranovska
Foto no Martas Vaskas personīgā arhīva

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada februāris

Turpinām ieskatīties Ērgļu novada skolēnu - R. Blaumaņa
literārās prēmijas 10. konkursa laureātu - darbos

„Es meklēju ideālu starp dzīviem
cilvēkiem”
(R. Blaumanis)
Cienījamais Rūdolf Blaumani! Es arī meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem!
Varbūt dodamies pasaules ceļos un mēģinām atrast un izzināt tādu kopā?
Tomēr mani māc šaubas par to, ko īsti centīsimies atrast - kādam ir jābūt šim
cilvēkam, kuru varētu atzīt par vārda “ideāls” cienīgu? Vai tas var būt cilvēks, kas
tiecas, ir ceļā uz vispārējo ideālu, vai tomēr viņam piemīt SAVA ideāla identitāte?
Man ir ierosinājums - definējam ideāla pamatus! (..) Arī senatnē cilvēki ir
mēģinājuši vienā jēdzienā ietvert abstraktas idejas. Platons saka - ideāls, par pamatu
ņemot tikumu ētiku, ir cilvēks, kas rīkojas tā, lai sabiedrība varētu pastāvēt. Tikumi
savukārt ir tās cilvēka rakstura šķautnes, kuras tiek slīpētas visa mūža garumā. Tie
var būt gan labi, gan slikti. Tomēr šoreiz aplūkosim, ko ietver pozitīvie tikumi, kuri
ir ideāla pamatā: taisnīgums, gudrība, drosme un mērenība. (..)
Tagad varam doties pasaulē un sākt lūkoties pēc paraugiem, kurus izpētīt tuvāk.
Ceļojuma sākumā klusiem soļiem ieejam kādas mājas pagalmā, kurā pa labi
atrodas
ēka, pa kreisai klētiņa. (..)Tu mani saķer aiz rokas un ar galvu
Skolu literārā avīze 			
2015. gada februāris Nr.2 (121) pamāj uzdzīvojamā
lielu, staltu koku. Nesapratnē lūkojos turp, līdz pamanu - zem tā
iesnaudušos meiteni.
Gribu iet klāt, bet Tu mani turi vēl stingrāk, un Tavās acīs redzams, lai nesteidzos to darīt, bet pagaidu.
Sausnējas pamatskolas 3. klases skolniecei Vendijai Kažemakai ļoti patīk daba un
Tev arī paklausu, un abi kopā aizslēpjamies aiz ceriņu krūma. Meitene zem koka uztrūkstas, pie viņas
dzīvnieki. Viņu aizrauj dabas vērošana, pētīšana un izzināšana. Meitene paplašina pienāk cita sieviete tumšā uzvalkā un kaut ko viņai stāsta par melno gaili un sirdi. Tad pagalmā ieveļas
savu redzesloku, lasot enciklopēdijas, grāmatas par dabu, labprāt pastāsta par 2 puiši, no kuriem viens izskatās iereibis. Tā pati meitene priecīgi skatās uz vienu no puišiem un
saviem vērojumiem un pārdomām, sacer stāstiņus. Aicinām avīzes lasītājus ielūkoties tuvodamās iesaucas: “Krustiņ!” Jaunietes saucienā un acu skatā ir redzams, ka Krustiņu viņa godā kā
savas dzīves ideālu. Tomēr tajā puisī ir kaut kas vārdos neizstāstāms, tikai nojaušams - TUKŠUMS.
Vendijas Kažemakas radīto tēlu pasaulē!
Viņa acis neredz neko, pat meitenes kvēlos skatus ne. (..)
Drūmi slāju pa lielceļu Tev nopakaļ. Tavs stāvs iet man pa priekšu saules stara gaitā, kamēr es
Drosmīgais susurs
palieku ēnā. Tomēr pie kādas pļavas Tu pārstāj savu veiklo gājumu, tādēļ apstājos arī es. Tālumā redzu
divas meitenes, kuras pļavā ložņā un nastās plūc dzeltenās purenes - mazas saules piciņas zaļos kātos.
Zelma un Līze smejas un rosās čakli jo čakli, līdz nastas ir pielasītas pilnas, lai beidzot varētu nest
mājās un likt tos katlā, un gatavot sviestu pārdošanai. Dzeltenās pureņu nastas žigli pazūd pagalmā, kur
zaļo un savas galotnes pret sauli paceļ kupli un brangi oši. Redzams, ka šeit valda darba un labas
saimniekošanas tikums, vieni no būtiskākajiem cilvēka ideāla stūrakmeņiem.
Vai tik drīz mums jau būs laimējies un mēs būtu tie, kuri atraduši ideālu cilvēku vidū? Satrauktu sirdi
ar acīm meklēju mājas un ošu pavēlnieku. Pārsteigts ieraugu vecu un nedaudz jau salīkušu vecīti ar linu
sētuvi plecos. Redzams, ka visu rīta cēlienu strādājis godam. Tomēr viņa vecajā sejā redzu tādu kā
smaguma zīmogu, kuru nav uzlicis grūtais mūža darbs vien. Arī Tavs vaigs, Blaumani, kļūst sērīgāks,
jo Tu saproti - vecais Indrāns ir vergs savam darba tikumam. Visu sava darba dzīves laiku viņš ir centies
un tiecies uz nodrošinātām vecumdienām, un, nu, tās ir klāt - tomēr tāpat viņu kaut kas nomāc. Kāda
drūma nojauta par to, ka viņa manta var būt cēlonis nelaimei un postam ģimenē. (..)
Pēc šīs sētas apmeklējuma sirds top vēl smagāka, un karsta sāpe man dzeļ saules pinumā par
jaunatklājumu. Lūkojos uz Blaumani un cenšos viņu izdibināt - vai tik tiešām lielais rakstnieks spēj
man parādīt tikai to, ka ideāli cilvēki nepastāv. Tik tikko turos pretī vēlmei nesekot viņam, bet tomēr
savu ķermeni negribīgi velku uz priekšu.
Pēkšņi nonākam upes krastā, kur mūs jau gaida koka laivele. Tā ir pilna ar paunām. Rakstnieks uzmet
man vēl vienu lūdzošu skatienu, lai sekoju viņam. Nopūšos un sekoju ar’, lai gan cerības uz ideāla
atrašanu man jau ir panīkušas un saplakušas kā nomīts pūpēdis. (..)
Esam zvejnieku ciematā jūrmalā. Visiem ciemata iedzīvotājiem, ko satiekam, sejas bēdīgas un sāpju
pilnas. Vēlos zināt, kas noticis, bet Blaumanis mani velk uz priekšu līdz citai laivai, kurā arī vietas tik
vien kā diviem un viņu mantām. Ātri tajā ieraušos un sāku airēt, bet Blaumanis apzinīgi to stūrē uz
priekšu, līdz apstājas un izvelk savu tālskati. Ar tālskati, atradis vajadzīgo punktu, viņš ilgi to vēro un
svešādo rīku sniedz man. Arī es sāku skatīties turpat, kur viņš, un ieraugu ledus gabalu un uz tā - 10
cilvēkus! Bet kas gan tas? Blakus ir piestājusi laiva ar vēl 7 cilvēkiem. Ir redzams, ka zvejniekiem
atgadījusies nelaime un tagad tiek lemts par to, kuram pienākas vieta laivā. Viņi velk lozes, un 3
nelaimīgie tomēr paliek uz liktenīgā ledus gabala. Pirms iekāpšanas glābšanas laivā pēdējais laivā
kāpējs, visstaltākais un brangāk noaugušais Birkenbaums, it kā saminstinās un vainīgi noskatās uz
viskalsnāko un šķietami uz visjaunāko Kārlēnu, bet tomēr iekāpj.
Un tajā pašā brīdī man tālskatis izslīd no rokām. Laikam jau ideālu cilvēku nav, jo tad spēcīgākais
Birkenbaums būtu aizstāvējis vājāko Kārlēnu, dodot tam savu vietu laivā. Blaumanis tagad šķiet kā
nekrietns Mefistotelis, kurš atdarījis man acis. Nevienā sētā mēs neatradām IDEĀLU cilvēku, kurš
3. klases skolniece Vendija Kažemaka ekskursijas laikā Rīgas zoodārzā.
atbilstu mūsu jēdziena izpratnei.
Bet, kad ar rūgtumu lūkojos Blaumaņa ūsainajā sejā, man tomēr ataust jauna ideja. Varbūt man
Kādā lielā un krāšņā mežā dzīvoja susuru un
„Ej prom!” - putns kliedza. „Nē, es nevaru!”
nemaz
nav jāmeklē, ja viss jau ir pateikts priekšā - mēs MEKLĒJAM ideālu, tas ir cilvēka dabā. Tomēr
lūšu ģimene. Vienā jaukā dienā mazais susurēns - susuriņš nobijies atbildēja. „Ja tu neiesi prom,
mēs visi esam tikai cilvēciskas būtnes ar saviem untumiem un tumšajiem dvēseles stūriem, kuriem
es
tevi
sadedzināšu!”
„Bet
man
ļoti
vajag
šo
ar lūsēnu spēlējās pie lielā ozola. Viņi abi
NAV liegts sapņot par ideālu. Neesot ideāli, mēs uz to varam tiekties, ko Blaumanis arī man ir iemācījis
saderēja, ka lūsēns nevarēs uzkāpt lielajā ozolā. ūdeni, lai izglābtu savu draugu lūsēnu no niknā šī garā ceļojuma gaitā. Es savā pārāk lielajā centībā nemanīju, ka ideālu nevar tik vienkārši sagūstīt un
Tad nu lūsēns kāpa un uzkāpa līdz pašai ozola ozola!” - susuriņš nočukstēja. Fēniksa sirds ielikt kādā cilvēciskā būtnē vienkopus, to veido katra izpratne par labo, kas visiem nevar būt vienāda.
atmaiga un viņš bija ar mieru palīdzēt mazajam,
galotnei. Te pēkšņi viņš iesaucās: „Palīgā!”
Dārgais ceļabiedr! Paldies Tev par šo atklāsmi!

Izrādās, ka viņam bija bail no augstuma un,
paskatījies lejā, viņš ļoti nobijās. Susuriņš ātri
skrēja uz mājām un pasauca lūsēna vecākus, lai
viņi palīdz savam mazulim nokāpt no koka.
Kad visi bija aizgājuši līdz ozolam, koks
ierunājās: „Ja atnesīsiet man burvju avota
ūdeni, tad es nolaidīšu lūsēnu lejā!”
„Kā, tu vari runāt?!”- visi brīnījās.
„Es ierunājos vienu reizi miljons gadu
laikā,” ozols atbildēja. „Ja neatnesīsiet man
avota ūdeni, lūsēns paliks kokā mūžīgi!”
Visi zvēri bija satraukti - kurš ies? „Es”atskanēja sīka balstiņa. Tas bija mazais
susurēns. Viņš bija dzirdējis leģendu par jūras
vidū esošu salu un burvju avotu un nu bija
gatavs doties briesmu pilnajā ceļā, lai palīdzētu
savam draugam.
Susuriņš sakārtoja ceļa somu un devās tālajā
ceļā. Viņš gāja un gāja, līdz nonāca pie lielās,
plašās jūras. Domājot, kā tikt pāri jūrai, susuriņš
ieraudzīja jūras malā plostu.
„Kā man veicas!”- viņš nopriecājās un ar
plostu devās jūrā. Viņš airēja un airēja, līdz
ieraudzīja salu un piestāja krastā. Jau bija
pavisam tumšs, tāpēc avota meklēšanu susurs
nolēma atlikt līdz rītam. Uzkūra ugunskuru,
paēda vakariņas un likās gulēt. Nākamajā rītā
drosmīgais ceļotājs devās tālāk un jau pavisam
drīz bija atradis burvju avotu. Susuriņš paņēma
krūku un gribēja smelt ūdeni, kad pēkšņi viņa
priekšā ar skaļu kliedzienu nostājās teiksmainais
putns - fēnikss.

drosmīgajam dzīvnieciņam un iedeva viņam
krūku ar ūdeni. Susuriņš jau pagriezās, lai dotos
prom, kad fēnikss iesaucās: „Pagaidi! Ņem
mani līdzi!” „Lai notiek!”- susuriņš bija ar
mieru.
„Vai nebūtu ātrāk, ja mēs lidotu? Kāp man
mugurā, dosimies ceļā!” - fēnikss piedāvāja. Tā
nu viņi lidoja. Tālumā izdzirdēja kādu saucam
pēc palīdzības. Paraudzījušies lejā, viņi
ieraudzīja upi ar lielām krācēm. Pār upi bija
tilts un pie tilta margām pieķēries vilks, kurš
tūliņ, tūliņ iekritīs upē. Fēnikss nolaidās lejā un
nocēla vilku no tilta. Vilks pateicās un aizskrēja
uz mežu. Tad viņi ieraudzīja upes ūdenī
iekritušu putnēnu, kas izmisīgi centās peldēt.
Mazais susurēns ielēca upē, lai gan nemācēja
peldēt, un izglāba mazo putnēnu.
Abi turpināja ceļu un pavisam drīz veiksmīgi
nolaidās pie lielā ozola, kur viņus gaidīja lūsēna
satrauktā ģimene. „Ātrāk, lej avota ūdeni man
uz saknēm!” - ozols sauca. Viņš domāja, ka
ūdens dos viņam spēku augt vēl lielākam un
kuplākam. Bet notika pretēji. Tiklīdz ūdens
bija uzliets uz ozola saknēm, koks sarāvās
pavisam mazs, un lūsēns bija glābts. Visi tā
priecājās!
No tā laika mazie draugi nekāpa vairs nevienā
kokā. Bet fēnikss palika dzīvot kopā ar viņiem
krāšņajā mežā.
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Vendija Kažemaka, Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas 3. klases skolniece
Elitas Leibomas foto

Ilmārs Suveizda, Ērgļu vidusskolas 12. klases skolnieks
(Atzinība par netradicionālu pieeju ideāla meklējumos)

Ko es meklēju un atrodu „Brakos”
„Braki”. Pirmais, dzirdot šo vārdu, iedomājos Rūdolfa Blaumaņa darbu „Velniņi”. Pasaku, kā divi
nepaklausīgi un draiski velniņi dara visādas palaidnības, zinu jau no bērnības. Patiesībā jau mēs ikkatrs
savā būtībā esam neliels velniņš, kurš kādreiz ir pastrādājis kādu nedarbu. (..) Manuprāt, mazie velniņi
„Brakos” dzīvo arī tagad, bet ne visi spēj viņus redzēt vai atrast. Tikai tas, kurš patiesi tic un cer, ka viņi
tur ir, arī sastaps mazos nerātneļus.
Pasaka „Velniņi” nav vienīgais, ar ko man asociējas „Braki”. Jau no bērnības zinu dzejoli „Mazās
Martas dziesma”. (..) Domās redzu skaistu pavasara dienu, kad pļavās sazied sīkas, smalkas puķītes ar
smaržīgiem un violetiem ziediem - vijolītes. Gribas pasaukt mammu un kopā priecāties par mazajām
podziņām zaļajā zālē un bitēm, kas dodas pēc saldā medus.
R. Blaumanis savās mājās ir sarakstījis ļoti daudz darbu. Vienmēr esmu centusies saprast, kur viņš ir
smēlies iedvesmu. Vai tā radās, pastaigājoties pa viņa iemīļoto Simtsoļu taku, vai Pirtsgravas avotiņa
dzidrais ūdens deva spēku un enerģiju, varbūt Jāņkalniņa plašumi un saulrieta skaistums iedvesmoja.
Iespējams, domas pašas atnāca pie rakstnieka. Esmu nez cik reižu izskrējusi Simtsoļu taku, Jāņkalniņu,
dzērusi vēso avota ūdeni, bet iedvesma rakstīt tā arī pie manis nav atnākusi (..)
Tomēr muzejā spēju atrast vietu, kur palikt vienai, ja esmu noskumusi vai dusmīga. Patiesībā tādu pat
ir ļoti daudz. „Brakos” ir vietas, kur pastaigāties, ieelpot svaigu gaisu un aizmirst visas rūpes, un uz
mirkli atslābināties, būt savā īpašajā pasaulē, kurā neviena cita nav, tikai es un manas domas. (..) Katra
vieta ir īpaša, vienā ir skaista daba, citā - laba atmosfēra, vēl kādā - īpašs sens priekšmets, kas man liek
aizdomāties par dažādiem notikumiem.
Ja man jautātu: „Ko tu meklē „Brakos”?” es atbildētu, ka cenšos atrast mazos velniņus, jo es zinu, ka
viņi tur ir, tikai man ātri zūd pacietība. Ticu arī tam, ka kāds viņus jau ir redzējis. Bet, ja man pajautātu:
„Ko tu atrodi „Brakos”?” es bez vilcināšanās atbildētu, ka mieru. Vietu, kurā esmu es un manas domas,
kur neviens mani netraucētu.
„Braki” nav tikai muzejs, kurā kārtējo reizi es esmu vēstures stundā un domāju, lai tā ātrāk beigtos.
Te jānāk vēl un vēl, lai sajustu īpašo, neparasto un sirdij mīļo. Ir jāiet visur, jāmeklē vieta, kur jūtos labi,
kur saprotu, jā, šajā muzejā var atrast daudz ko, ja tikai ir gribasspēks.
Lilita Saulīte, Ērgļu vidusskolas 8. klases skolniece
(Atzinība par daudzveidību „Braku” redzējumā)



Gatavojoties Aspazijas un Raiņa 150. dzimšanas dienas dzejas
konkursam, Sausnējas pamatskolas skolēni iepazinās ar dzejnieku
darbiem. Aspazijas nebēdnīgais dzejolis „Tāda es esmu” atklāj
dzejnieces iekšējo pasauli, jūtas un raksturu. Kādi mēs esam, kādas
mēs esam? Šo jautājumu ikviens esam uzdevuši sev un meklējuši
atbildi uz to. Arī Sausnējas pamatskolas 7. klases skolēni Inese,
Līga, Alens un Niks ir raksturojuši sevi, sacerot dzejas vārsmas.
Tāds es esmu
Tik ātrs kā krītošs sniedziņš,
Tik jūtīgs kā draudīgais lediņš,
Tik gudrs kā simtgadīgs ozols,
Tik draudzīgs kā mīlīgs suņuks,
Bet zinu, ka neesmu balts,
Kāds melnumiņš manu sirdi grauž.
Starp ikdienas steigu un rūpēm
Es atrodu laiku it visam.
Basketbolu spēlēt es gribu
Un dejot, dejot līdz rītam!

Alens Kārlis Kārkliņš

Vai manu raksturu zināt?
Esmu tik jautrs kā baltais sniedziņš,
Un sapņos es esmu kā mazs Dieviņš.
Bet ikdienā savu māsu kutinu,
Omes suni bieži lutinu,
Sniegu pa ceļiem es putinu.
Jā, tāds es esmu!
Niks Valainis

Tāda es esmu
Tik mīļa kā kaķēna smaids,
Tik krāšņa kā taureņa spārni,
Tik asa kā dzelonis mazs.
Par mazāko nieku pieri es raucu!
Ikdienas steigā es piemirstu visu,
Kas esmu, no kurienes nāku...
Daudz sāpju es paturu sirdī
Un ikdienā smaidu, tik smaidu.
Vai pazīstat mani? Nu miniet!

Līga Vestfāle

Esmu tik jautra kā šalcoša jūra,
Tik vientuļa kā debesīs vienīgā zvaigzne.
Ārā spoža zvaigznīte
Tā kā mans raksturiņš.
Lēnām noriet tā manā mazā rociņā...
Inese Altāne

2. klases sniegavīri dzejā, tēlojumos un zīmējumos
Raivils Kārklis 2. klase

Artūrs Tiltiņš 2. klase

Mans sniegavīrs ir kā milzu skulptūra. Deguns sniegavīram spīd
kā lāzerstars. Viņš tur slotu tā kā savu draudzeni un skatās ar ogļu
acīm, it kā redzētu mums cauri.
Raivils Kārklis

Rodrigo Graudiņš 2. klase

Alīna Muša 2. klase

Saniegs snieg un snieg. Bērni steidz ārā baudīt ziemas priekus. Es
arī steidzu ārā, lai celtu savu pirmo lielo sniegavīru. Trīs bumbas
veļu, sniegavīru ceļu. Lieku acis, snīpi, muti un lieku galvā lielo
hūti. Nu mans sniegavīrs ir celts.
Artūrs Tiltiņš

Ralfs Gruziņš 2. klase

Domājošais sniegavīrs
Mans sniegavīrs, kad domā,
Ir tik jaukā omā!
Viņš skatās augšā, lejā,
Un tad tas griežas dejā.
Bet naktī ko viņš dara?
Zvaigznes skaitīt tam vara!
Domīgs viņš zvaigznēs skatās,
Iepletis acis platās.
Un, kad atkal klāt rīts,
Viss liekas kā sens, sens mīts.
Tur jau stāv mans sniegavīrs,
Mans domīgais vīrs.

Alīna Muša

Laura Lapiņa 2. klase

Sniegavīrs ir jauks un mīļš.
Dažreiz vīrs kad jāuzceļ Rokas salst un kājas slapjas.
Bet, kad esi uzvelts tu,
Prieks ir liels.
Tāpēc draugs tu visiem mums.



Rodrigo Graudiņš

Tāds mazs un balts,
Un pūkains ....
Stāv pie mana loga tas,
Sargā manu māju.

Ralfs Gruziņš

Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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Informatīvi izglītojošais janvāris Jumurdā

16. janvāra semināra dalībnieku darbs grupās.
16. janvārī Madonas novada fonds sadarbībā ar Ērgļu novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem aicināja Ērgļu novada iedzīvotājus
Jumurdas pagasta Saieta ēkā uz semināru ,,LEADER lauku
attīstības ierosināšanai un īstenošanai vietējās lauku kopienās“.
Jogita Baune pastāstīja par Eiropas Lauksaimniecības fonda
finansējuma iespējām lauku attīstībai, kā arī par LEADER pasākuma
finansējuma apgūšanas iespējām un nosacījumiem uzņēmējiem,
biedrībām un pašvaldībām. Madonas novada fonds (MNF) uzsācis
darbu pie stratēģijas sagatavošanas 2009.-2020. gadam. LEADER
ietvaros uz laukiem jāpaskatās plašāk - šis finansējums atbalsta
ražošanu, pakalpojumus, brīvā laika pavadīšanas iespējas - kultūra
un aktīvā atpūta, sports, vides sakārtošanai - dabas objekti, kultūras
objekti. Projekti ir nelieli. Ar projekta aprakstiem jūs varat iepazīties
mājaslapā: www.mnf.lv/leader-2009-2013/projekti. Periodā no
2009. līdz 2013. gadam bijušā Madonas rajona teritorijā ieviesti
147 LEADER projekti, tos īstenojušas biedrības, pašvaldības un
uzņēmēji.
Viena no svarīgākajām stratēģijas daļām ir Rīcību plāns, kas
parāda, kādiem LEADER projektiem izlietosim ES piešķirto
finansējumu. Tēmas, idejas, darbības Rīcību plānam no Ērgļu
novada ļaudīm apkopojām seminārā, strādājot darba grupās. Darba
grupās noteicām novadā aktuālākās vajadzības un risinājumus:
• Sadarbība, informācijas aprite - atsevišķas info dienas, tūrisma
dienas.
• Vietējais produkts - sadarbība starp mājražotājiem, vietējais
atbalsta vietējo, tirgus vieta ar nojumēm.
• Cilvēkresursi, dzīvojamās platības pieejamība jaunajām
ģimenēm - cilvēku potenciāla apzināšana, dzīvoklis jaunajai
ģimenei.
• Uzņēmējdarbības vide, nav apstrādāta visa lauksaimniecības
zeme - stingrāka uzraudzība.
• Ceļu uzturēšana, asfaltēšana, ceļa Ineši - Ērgļi asfaltēšana - ceļu
uzturēšanas pakalpojumu ziemā deleģēt vietējiem zemniekiem,
noskaidrot iedzīvotāju viedokli, kurus ceļus asfaltēt.
• Aktīvā atpūta senioriem, atpūtas vietu sakārtošana - senioru
biedrībai rakstīt projektu un piesaistīt sponsorus, atpūtas vietu
sakārtošanai talkas, brīvprātīgo darbs.

Pansionātam „Ērgļi” - 55
Neticiet, mīļie, ka veci jūs esat!
Neļaujiet domai apstāties jūsos!
(Dzintra Žīgure)
Vēsturiskie avoti liecina, ka Ērgļu pansionāts piedāvā mājvietu
veciem, slimiem un vientuļiem ļaudīm no 1960. gada 1. janvāra.
Tajā laikā Ērgļi kā strādnieku ciemats atradās Madonas rajona
pārvaldījumā. Un līdz 1993. gadam tas bija pakļauts Madonas
rajona Tautas deputātu padomes izpildu komitejas Sociālās
nodrošināšanas nodaļai. Ar 1998. gada 9. jūnija lēmumu tam ir
piešķirts jauns nosaukums - „Veco ļaužu un invalīdu pansionāts
„Ērgļi” ar pakļautību Madonas rajona padomei. Iemītnieku skaits
pansionātā - 70 personas. Tajā uzņem pirmās un otrās grupas
invalīdus no 18 gadu vecuma un pensiju sasniegušas personas,
kurām nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā
aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Latvijas Republikas
Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām
un kontrindikācijām uzņemšanai veco ļaužu pansionātos drīkst
uzturēties attiecīgajā sociālās aprūpes iestādē. Sakarā ar Latvijas
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• Jumurdas ezera apsaimniekošana - veidot biedrību, noteikumi
par ezera apsaimniekošanu, kontrole.
• Sabiedriskie centri - sadarbība ar pašvaldību, vietas, kur
darboties dažādām paaudzēm.
Semināra dalībnieki aizpildīja anketu. Ieskatam daži jautājumi no
anketas un mūsu iedzīvotāju atbildes, piemēram:
Ar ko jums asociējas šī teritorija? - Skaista vide, attīstīta kultūras
dzīve, pieejama izglītība. Latvija - Dieva auss formā, Madonas
rajons un Ērgļi pašā viducītī, mīļi cilvēki. Vidzemes pakalni un
līkumotie ceļi. Cilvēki, kas rezultātus sasniedz ar lielu uzņēmību un
pašatdevi.
Vietas potenciāls? - Latviskā vide. Braku un Meņģeļu muzeji,
Ogres upe un citas dabas vērtības, 2. pasaules kara notikumi, aktīvā
atpūta ziemā - ziemas sporta veidi, vasarā - upes, tīrā vide, bioloģiskā
lauksaimniecība.
Svarīgākās vajadzības sev? - Iespēja strādāt. Ģimenes saskaņa
un vienotība. Dzīves kvalitāte. Saimnieciskās darbības vide. Darba
morāle un ētika. Laba šoseja. Sociālo jautājumu risināšanas
iespējas.
Tā mēs, ērglēnieši, sausnējieši, jumurdieši, meklējām tēmas un
virzienus, lai varētu piedalīties LEADER projektu konkursā. Ja arī
jums ir sava projekta ideja, tad to vajag realizēt, jo mēs ikviens ar
savu domu, darbu, rīcību veidojam sava novada ikdienu un
vērtību.
22. janvārī Jumurdas pagasta Saieta ēkā notika tikšanās ,,I
Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”. Savā mājražotājas pieredzē
ar novadniekiem dalījās jumurdiete, saimniecības ,,Sniķeri”
īpašniece Santa Lasmane-Radzvilaviča. Santa ražo kazas piena
,,Bonijas sieru”, kas tiek iegūts no pašas izveidotā kazu ganāmpulka.
Siers ir gards, veselīgs un dabīgs, Jumurdas ziedošo pļavu smaržu
un garšu piepildīts. Santa savu mājražošanas darbības uzsākšanu
atceras ar vieglumu, jo ir sastapusies ar atbalstošu attieksmi no
visiem dienestiem. Santa pastāstīja par pieredzes braucienu uz
Austriju, kurā varēja iepazīties ar Austrijas pavalsts Štirijas
Vulkānzemes reģiona attīstības konceptu. Šajā reģionā ir izdevies
atrast savu izaugsmes modeli, attīstot vietējo produktu ražošanu.
Veiksmīgi darbojas tie uzņēmumi, kuru pamatā ir ģimenes
kopdarbība, jo no paaudzes paaudzē nodotās prasmes ražošanu ļauj
pilnveidot un attīstīt. Ražotājs pats ražo, pats pārdod, tādējādi ar
savu darbošanos spēj nodrošināt savu ģimeni. Austrieši ir savas
lokālās teritorijas patrioti, jo pērk un lieto sev tuvāk ražoto produktu.
Pircējs bieži vien ierodas pie ražotāja mājās, var iepazīties ar
ražotni tuvāk, kā arī pie katra šīs teritorijas ražotāja var nopirkt arī
citu apkārtnes ražotāju produktus. Santa aicina arī mūsu novada
ļaudis veidot savstarpēju sadarbību, atbalstīt kaimiņam kaimiņu,
novērtēt sava novada ļaužu darbošanos, izvēloties viņu piedāvāto
produktu. Starp citu, Bonijai ir arī sava lapa internetā www.
bonijassiers.lv. Un šis ir Kazas gads, tātad - ēdīsim Bonijas sieru!
Par savu pieredzi gaļas liellopu audzēšanā pastāstīja ērglēnietis
Gunārs Vīgants, saimniecības ,,Tauri” īpašnieks. ,,Tauros” tiek
audzēti Šarolē gaļas liellopi. Gunārs pats solīti pa solītim pētījis
gaļas liellopu audzēšanas metodiku, braucis mācībās uz Franciju,
lai patiesā vidē, kur tiek audzētas Šarolē jau gadu gadiem, apgūtu
zināšanas jauno teliņu saņemšanā, barības normu veidošanā.
Gunārs uzskata, ka liela vērība ir jāpievērš ganāmpulka tīršķirnībai,
jo tikai tā var izaudzēt veselīgu, izturīgu un vērtīgu liellopu. Pēc
Šarolē gaļas ir labs pieprasījums, tikai ir jāpārdomā realizācijas
Republikas pašvaldību teritoriālo reformu
Madonas rajona padome ar 2009. gada 1. augustu
nodeva veco ļaužu un invalīdu pansionātu „Ērgļi”
Ērgļu novada domei un kopš šī brīža tā nosaukums
ir “Sociālās aprūpes centrs “Ērgļi””.
Gadu gaitā Ērgļu pansionāta direktori ir bijuši
- Elvīra Sarmone (1960-1962), Pēteris Milnis
(1962-1985), Aina Zirnīte (1985-2009), Ināra
Tirzmale - d.p.i., Elita Ūdre (2009-2012), Ieva
Dūduma ( no 2012. g., tagad dekrēta atvaļinājumā),
Rita Ozola - d.p.i. (2014-līdz šim brīdim).
No šobrīd strādājošajiem divdesmit sešiem
darbiniekiem ar ilgāko darba stāžu ir Ingrīda
Sniedze, Ludmila Gercena, Gaļina Graudiņa sociālās aprūpētājas, Vaira Rūtiņa un Rita Liepiņa
- virtuves darbinieces, Ieva Einiša - medmāsa,
Skaidrīte Pele - veļas mazgātāja.
Patlaban Ērgļu pansionātā dzīvo cilvēki no
Valkas, Cēsīm, Madonas, Cesvaines, Rīgas, Ogres
un Rēzeknes novada, tostarp astoņi ērglēnieši,
pavisam kopā 45 klienti, bet viņu skaits ir mainīgs
- vieni aiziet, citi atkal nāk vietā.
Pansionāta 55 gadu jubileja tika svinēta
15. janvārī. Direktores p.i. Rita Ozola savā
nelielajā svētku uzrunā pateicās visiem
darbiniekiem, tagadējiem un bijušajiem,
kā arī apsveica visus pansionāta
iemītniekus, vēlēdama viņiem mazāk
raižu, bet vairāk saulainu noskaņu sirdī,
arī tad, ja saule laukā nespīd.
Ilggadējā pansionāta direktore Aina
Zirnīte dalījās savās atmiņās par agrākajiem
laikiem, kad viņa pati strādāja Ērgļu
pansionātā. Viņa atcerējās ar siltām jūtām
savus kolēģus un arī pastāvīgos
iemītniekus, laiku, kad visi kopā strādāja
palīgsaimniecībā. „Jau seši gadi, kopš te
neesmu. Dzīvojiet skaisti, mīliet un
palīdziet cits citam! Darbinieki, nestrādājiet
ar cietām rokām, tad būs labi visiem!” tā
savu vēlējumu izteica Zirnītes kundze.
Tagadējā direktore Ieva Dūduma, kura
pašreiz auklē pati savu lolojumu un atrodas
atvaļinājumā, veltīja sirsnīgus apsveikuma
vārdus kolēģiem un visiem iemītniekiem.
Elita Ūdre, iepriekšējā direktore, bija

iespēja, veiksmīgāka varētu būt kooperēšanās. Šobrīd ,,Tauru”
ganāmpulks prasa lielus ieguldījumus, to var paveikt, pateicoties
ģimenes atbalstam. Lopbarības sagatavošanas laikā darbs atrodas
visiem dzimtas ļaudīm. Iepriecina Gunāra apņēmība, ieceres, kā arī
neatlaidība savu plānu realizēšanā. Lai veicas!
28. janvārī Jumurdas pagasta Saieta ēkā pēc Jumurdas pagasta
iedzīvotāju iniciatīvas notika sapulce par Jumurdas ezera uzturēšanas
un apsaimniekošanas jautājumiem. Sapulcē piedalījās Jumurdas
ezera teritorijai pieejošo zemju īpašnieki, biedrības ,,Zivju gani”
un mednieku un makšķernieku biedrības ,,Jumurda“ pārstāvji,
makšķernieki, pašvaldības pārstāvji, kā arī citi interesenti. Klātesošie
izteica savus viedokļus par iespēju papildināt Jumurdas ezerā zivju
apjomu, kā arī savus bažīgos vērojumus par līdzšinējo zvejnieku
darbību Jumurdas ezerā. Ir novērots, ka zvejas tīkli tiek ievietoti
bez marķējuma, pārsniegts pieļautais metru daudzums, kā arī laikus,
katru dienu, netiek pārbaudīti tīkli, un tajos iet bojā zivis. No 2015.
gada 1. janvāra ir spēkā Zvejniecības likuma grozījumi, ka
pašpatēriņa zvejā publiskajos ūdeņos, kas minēti Civillikuma 1.
pielikumā, varēs iedalīt tikai zivju murdu limitu, tātad arī Jumurdas
ezerā zvejosim ar murdiem. Sapulces dalībnieki piekrita tam, ka ar
murdiem zvejniecība būs saudzīgāka. Uzziņai informācija no
Zvejniecības likuma - ,,pašpatēriņa zveja ir zvejas tiesību
izmantošana regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
fiziskajai personai noteikto zvejas tiesību nolūkā iegūt zivis savam
patēriņam bez tiesībām tās piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām
personām labuma gūšanai, izmantojot zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteikto ierobežota apjoma zvejas limitu.
Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt
pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos
ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1. pielikumā, šai zvejai var iedalīt
tikai zivju murdu limitu”. Sapulces dalībniekiem noderīgu
informāciju par iespējām saimniekot publiskajos ūdeņos sniedza
biedrības ,,Zivju gani” pārstāvis Māris Olte. Viņš arī uzsvēra, ka
ezera aizsardzību vislabāk var veikt paši jumurdieši. Jumurdas
ezers ir dabas objekts, kura vērtību mēs paši varam paaugstināt vai
pazemināt ar savu rīcību un darbību, galvenais, lai šī rīcība būtu
saimnieciski saprātīga. Tika nolemts uzraudzīt zvejnieku un
makšķernieku darbības Jumurdas ezerā, kā arī nolēmām piedalīties
Zivju fonda rīkotajā projektu konkursā, lai saņemtu finansiālu
atbalstu Jumurdas ezera zivju resursu izpētei. Īpaši vēlos uzrunāt
ezeram piegulošo zemju īpašniekus uzraudzīt, kas un kādos nolūkos
pārvietojas pa jūsu īpašumu. Esiet atbalstoši, atbildīgi un zivju
nārsta laikā nodurtās vai citādi iegūtās zivis neiegādājieties! Tā jūs
vērsīsieties pret maluzvejniekiem. Sargāsim zivis mūsu ezerā nārsta
laikā, tad nebūs mākslīgi jāatjauno zivju resursi, kas ir grūts process
un ne vienmēr ar pozitīvu iznākumu.
Paldies visiem semināru vadītājiem un dalībniekiem par aktīvās
dzīves pozīcijas turēšanu, paldies kultūras darba organizatorei un
projektu speciālistei Initai Lapsai par semināru koordinēšanu un
organizatorisko jautājumu risināšanu.
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Initas Lapsas foto

atsūtījusi rakstisku apsveikumu, kuru nolasīja viņas dzīvesbiedrs
Normunds Ūdris. Viņas vēlējumā izskanēja doma: lai sadzīvē valda
ģimeniskums un lai 2015. gadā, Kazas gadā, ir kazas spītība darīt
labus darbus, lai ir laba ģimenes galva, kura ģimenes labā pareizi
groza kaklu.
Ērgļu novada pašvaldības vadītājs Guntars Velcis, sakot
apsveikuma runu, teica, ka svētki ir vajadzīgi, lai papriecātos šodien
un atcerētos, kas bijis vakar. Daudz laba šai vietai ir darīts direktores
Ainas Zirnītes vadībā, kad vecā māja ieguva jaunu izskatu. Šī ir tā
vieta, kur ne jau tehnoloģijas nosaka jaukumu, te ir vajadzīga
cilvēciska sirds. Citam citu mīlēt, tad gars mājā būs silts. Sirsnīgus
sveicienus jubilāriem bija atnesušas Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāja Agita Opincāne, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja
Liene Kārkliņa un Ērgļu slimnīcas galvenā ārste Aina Braķe. Svētku
muzikālo noformējumu ar dziesmām un kokles skaņām uzturēja
Artūrs no Murmastienes. Pēc oficiālās daļas sekoja omulīga
patērzēšana pie svētku kliņģera un tējas tases.
Pansionāta jubilejas izskaņā, pāris nedēļas vēlāk, pansionāta
iemītniekus sveikt bija ieradies Rīgas skatuves mākslinieks Andris
Bērziņš. Sanākušie varēja noklausīties mākslinieka priekšnesumus
- dziesmas, dzeju, asprātīgus jokus, kas izraisīja smaidu un radīja
labu noskaņojumu.
Lai smaids, labsirdība un sirsnīgas savstarpējās attiecības ir
pavadones turpmākajos pansionāta darbības gados!
Anna Kuzina



PII “Pienenītei” 40

Te pa atmiņu tiltiem mēs aizejam satikt cits citu
un paši sevi pirms daudziem gadiem, pirms
dažiem mēnešiem, pirms dažiem mirkļiem.
Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestāde
„Pienenīte” savā dzīparu kamolā ievij 40. darbības
gadskārtu. Laiks paskrējis nemanot. Pirms 40
gadiem, aukstā janvāra rītā, bērni un pieaugušie
priecīgi vēra jaunā p/s „Ērgļi” bērnudārza mazbērnu novietnes
durvis. Bērnudārzu
apmeklēja 86 bērni, strādāja 50 darbinieki, no
kuriem 20 bija pedagoģiskais personāls. Tika
nodrošinātas arī diennakts grupas.
Turpmākie gadi ritēja, rūpējoties par mazuļiem
un radoši strādājot.
1991. gada 3. janvārī p/s „Ērgļi” bērnudārzs
tika apvienots ar Ērgļu ciemata bērnudārzu un
nonāca Ērgļu
pagasta pašvaldības pārziņā.
„Pienenītē” darbojās 5 grupas, kuras apmeklēja
104 bērni.
Arī šobrīd iestādē ir 5 bērnu grupas, kuras
apmeklē 97 bērni. Strādā 29 darbinieki, tai skaitā
16 ir pedagoģiskais personāls.
Mūsu iestādes lielākais lepnums ir BĒRNI.
Mūsu jubilejas pasākums sākās jau no rīta… ar
Māra Oltes interesanto stāstījumu par dabu, ar
dziesmām, dejām, rotaļām un našķiem...
Paldies Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Guntaram Velcim par to, ka
iestādē ir patīkami ienākt, ka nepārtraukti tiek
domāts, KO SAREMONTĒT, KO IZVEIDOT
NO JAUNA. MŪSU DĀRZIŅŠ IR MĪLĪGS,
OMULĪGS UN GAIŠS.

INFORMĀCIJAS
LAIKMETA BĒRNI
PALIEK
AIZVIEN
ZINOŠĀKI.
ARĪ
KOLEKTĪVAM
JĀAPGŪST MODERNO
TEHNOLOĢIJU JAUNINĀJUMI. Par veiksmīgu
sadarbību paldies Ērgļu vidusskolas direktorei
Inesei Šaudiņai, direktores vietniecei izglītības
jomā Maigai Pickai.
Gatavojoties iestādes jubilejai, atskatāmies
katrs uz saviem nostrādātajiem gadiem, domās
vērtējam un spriežam, kas ir tas, kas liek mums ar
prieku katru dienu nākt uz darbu, būt apmierinātām
un laimīgām par ikdienu un svētku brīžiem.
Laimīgs cilvēks ir tas, kuram darbs sniedz
prieku un gandarījumu. Patiess prieks, ka šeit no
pirmā dibināšanas gada strādā:
•Jautrīte Līga Masaļska
•Mārīte Briška
•Aija Lapsa
Pateicos visam iestādes kolektīvam par jauko
sadarbību, atsaucību, padomu un atbalstu.
Vēlot veselību, dzīves sparu, enerģiju, paldies
mūsu bijušajiem darbiniekiem. Mēs visus ļoti, ļoti
gaidījām.
LAI BĒRNU SMAIDI UN PRIEKI PALĪDZ
IKDIENAS DARBOS!!!
LAI NĀKOTNES SAPNĪŠI UN SAPŅI
PIEPILDĀS!!!
LAI MŪSU KOLEKTĪVS IR KĀ LIELA
ĢIMENE, KURĀ ATBALSTĀM CITS CITU!!!
I. Cielava, PII „Pienenīte” vadītāja
“Mārītes” studijas foto

Mani dzīpari - mana krāsu
varavīksne

„Krāsas. No dzeltenas līdz rūsganai. Vietām
sārtiem un koši sarkaniem akcentiem uz egļu
sūnu zaļā fona. Es raugos savas dzimtās puses,
sava Lubāna ezera koši zilajos ūdeņos un
saprotu, ka arī manī ir tik daudz krāsu, skaņu,
sajūtu. Tās laužas laukā. Kā Lubāns palu laikā.
Man ir, ko teikt. Bet es esmu to krājusi lēnām
un pamazām. Pa vienai kļavas lapai un negaisa
mākonim. Pa vienam smaidam un vārdam.
Ieskatoties savā zaļajā pūra segā, kas vienmēr
man atgādinās manas dzimtas saknes un
parašas.” Tādu tēlainu ainu varējām uzburt tie,
kas bijām ieradušies uz roku un sirds izauklētu
skaistu daiļamata meistara darbu izstādi Ērgļu
saieta namā.
Tā 10. februārī plkst. 15.00 krāšņu audeklu
ieskautā, Tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši”
dziedāto dziesmu pieskandinātā un pašas darbu
autores labestības un sirsnības piepildītā atmosfērā
tika atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas
„Ērgļi” audējas Genovefas Maurānes 80 dzīves
gadu jubilejas darbu izstāde.
Genovefa Maurāne par savu dzimto pusi dēvē
Nagļus, kas rotājas Lubāna ezera krastā. Šī puse
joprojām viņā vieš siltas jūtas un bērnības atmiņas,
kad 6 gadu vecumā noadīti pirmie pirkstainie
cimdi, ko adīt iemācījusi tēva māsa. Prasme uz
rokdarbiem droši vien šūpulī ielikta, jo arī māmuļa

bijusi liela audēja un špicu tamborētāja. Mazajai
meitenei gan stellēs aust nav ļāvusi. Tā varējusi
tikai zem stellēm sēdēt un padot diegus nītīšanai
vai arī čaulītes uztīt. Bet tad gan, kad māte nav
redzējusi, tad ar māsu mēģinājušas arī aust. Uz
Ērgļiem ceļš atvedis 1971. gadā. Viss darba mūžs
pagājis tirdzniecības nozarē - Patērētāju biedrības
veikalos vairāk nekā 40 gadu garumā. Ērgļu
audēju studijā iesaistījusies, Elzas Kurmēnas
mudināta. Ar zeķēm un cimdiem piedalīties
izstādēs un tirgos iedrošinājusi arī viņa. Vēlāk
Genovefa pamazām sākusi arī aust. Pirmās
noaustas šalles, lakati. Pašreiz viņas pūrā ir
visdažādākās austās lietas. Piedalījusies vietējās
izstādēs, vairākkārt arī Lielajās Dziesmu svētku
izstādēs. Zeķes un cimdi aizceļojuši arī aiz
Latvijas robežām. Ar savu artavu piedalījusies arī
projekta „Daba krāso” realizēšanā. Pēdējo
Vispārējo Dziesmu svētku izstādē godalgoto
autentisko tautas tērpu rotā Genovefas Maurānes
adītās zeķes.
Izstāde Ērgļu saieta nama Tradīciju zālē ( 2.
stāvā) būs apskatāma līdz 12. martam. Nāciet un
baudiet krāsu burvību!
Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto

Akmens stipruma, ozola varenuma Kumeļkalna puisis Gunārs Ūdris

Jubilārs svētku dienā.
1935. gada 28. janvārī Alīdas Rozālijas Ūdres
un Augusta Mārtiņa Īvāna ģimenē piedzimst
vecākais dēls Gunārs. Pirmos divus gadus viņš
pavada Rīgā, Liepājā, un tad jau ceļš kravas
automobiļa kastē kopā ar kuļmašīnu atved mazo
puisēnu uz tēva un vectēva dzimto Vējavu. Gunāra
vectēvs Vējavas muižā bijis seglinieks un
mežsargs, labojis un gatavojis zirglietas. Amata
prasmes un darba tikumu pārmantoja viņa viens
no pieciem dēliem Augusts un acīmredzot arī
Gunārs. Par darbu, darba tikumu, zemes kopšanas
un apstrādes darbiem, par traktoriem un vēlreiz
par traktoriem - par to visu Gunārs no sirds stāsta
tikšanās reizē jubilejas dienā. Skolas gaitas
uzsācis, no šodienas skatupunkta raugoties, turpat
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blakus pļaviņā, blakus „Kalna Lācu” mājām, kur
tālajā 1942. gadā vēl bija Vējavas skola. Kara
jukas un nemieri, kuri postīja Vējavas zemi un
cilvēku likteņus, ļoti ietekmēja arī Gunāra dzīvi.
Atmiņās izstaigājam arī Virdžu skoliņas klases un
internātu, izsoļojam pa skoliņu „Ežupēs” un
dodamies bēgļu gaitās. Turpat blakus mājai
nokritusī lidmašīnas mestā bumba rosināja arī
Gunāra tēvu likt mantas, savus mīļos zirga ratos
un doties nezināmajā. Tad jau ģimenē ir
piedzimuši arī jaunākās māsas Aina, Maiga un
brālis Uldis. Mazās māsas, brālis, mamma un
pārējie sēd ratos, bet Gunārs min tēva velosipēda
pedāļus, kad klāt briesmu brīdis - ar visu
velosipēdu viņš metas grāvī, tēvs grāvī sēdina arī

pārējos, bet pats paliek uz ceļa, lai stingri turētu
zirga grožus, jo dzīvniekam no sprāgstošo lādiņu
trokšņa ļoti bail. Kad atgriežas mājās, tās ir
izpostītas, izlaupītas, tēvs vēl kaut ko mēģina
pielabot, lai būtu palikšana ģimenei, bet nepagūst.
1945. gada 1. februārī viņu aizved - atkal
nezināmajā, aizved uz neatgriešanos... Rūpes par
ģimeni uzņemas mamma un vecākais dēls Gunārs
- viņam ir 10 gadi...1949. gada izvešana Alīdu un
viņas četrus bērnus neskāra, varbūt sargāja Dievs,
varbūt kāds kādu vārdu aizlika...
14 gados sākās Gunāra darba gaitas Sausnējas
MTS (mašīnu, traktoru stacija) filiālē Vestienā.
Puisis strādāja par piekabinātāju. Kad aršanas un
zemes apstrādes darbi beidzās, viņš strādāja pie
zāģa, kulšanas darbos par mašīnistu. HTZ-NATI
- tas ir viņa pirmais rūcošais braucamrīks,
pārtaisīts un ar malku kurināms, jo degviela bija
liels deficīts, grūti valdāms un tajos laikos lauku
darbos neaizstājams.
Un ir cilvēki, kuri Gunāra dzīvē bijuši viņa
Skolotāji. Viens no tiem ir Herberts Blūms - kopā
darbos plecu pie pleca strādāts un arī pa kādam
joku gājienam izspēlēts līdz pat 1951. gadam.
„Kas tas ir - nevaru?” Tāda nav - ir jāstrādā, jāvar!
Un Gunārs varēja! 1952. gadā Jāņumuižas skolā
izgājis traktorista kursus, 1954. gadā Jaungulbenē
kombainieru mašīnistu kursus pabeidzis. Soli pa
solītim viņš ar pamatīgu un atbildīgu darbu kļuva
par traktoristu ar lielo burtu. Savā darba mūžā
saņēmis vairākus apbalvojumus, goda un atzinības
rakstus.
1956. gadā sekoja trīs gadu dienests
Arhangeļskā, Pļeseckā. Tā bija slepena daļa, pēc
dienesta bija jāparakstās par 10 gadu klusēšanu...
Pēc armijas ilgus gadus viņš nostrādāja p/s
„Vestiena”. Kad 1984. gadā kārtējās teritorijas
reformas rezultātā Vējavu pievienoja Jumurdai,
arī Gunārs Ūdris ar savu vēl šobrīd darba kārtībā
esošo 1981. gada izlaiduma MTZ-80 traktoru
vairāk sāka lūkoties uz Jumurdas pusi, bet sirdī un
arī dzīvē viņš ir un paliek Vējavas patriots, īstens

vējavietis. Apzinīgs, prasīgs, ar viņu nav viegli
sadzīvot - tā saka dzīvesbiedre Biruta, ar kuru
kopā iekopti „Kalna Lāci”, kopā saimniekots jau
no 1978. gada.
Likteņdārzā Koknesē, vietā, kur satiekas
pagātne, tagadne un nākotne, ir divi laukakmeņi
no Vējavas Kumeļkalna. Tos kopā ar kaimiņu
aizveduši, lai tēva piemiņu godinātu, lai godinātu
visu izsūtīto vējaviešu piemiņu.
2014. gadā piepildījās viens no mazajiem
Gunāra sapņiem - Vējavā tika atklāts Vietakmens.
Viņa un citu vējaviešu izauklēts, tas šobrīd ceļa
gājējiem un braucējiem norāda, ka viņi atrodas
Vējavā, vietā, kurai ir bagāta vēsture, savas
tradīcijas un savi stiprie cilvēki. Kuplo un zaļo
Gunāra stādītie ozoli, kuplo un zaro Gunāra dēla
Viktora un meitas Liānas ģimenes. Un paliek
jubilāra jautājums - kas būs tālāk? Zeme ir, kas
baro, gausties nevajag, strādāt vajag! Bet vai
Vējavā būs, kas strādā?
Gunāra Ūdra
dzīvesgājums ir kā piemērs tam, ka stipri cilvēki
veidojas grūtībās, sūrā un grūtā darbā, kurā tu
pakāpies solīti pa solītim, jo ir jāizaug lēni un
pamazām no piekabinātāja par traktoristu, kuram
var uzticēt tehniku, savu zemi, kura, prasmīgi un
saudzīgi kopta, dos bagātu ražu. Ir visu laiku
nemitīgi jāpilnveidojas, darot arī sīkos un it kā
nenozīmīgos darbiņus. Un, nogurumā aizmiegot
mājas pagalmā traktorā vai pie galda ar karoti
rokās, no rīta jāprot celties ar svaigiem spēkiem
un kalpot savai zemei. Bagāts darba mūžs
pavadīts, un grūtībās izaudzis labs cilvēks. Par
maz vietas, lai visu mūžu aprakstītu vienā lapā.
Visu cieņu Jūsu sastrādātajām rokām, Jūsu
lieliskajai atmiņai, Jūsu lielajai Tēvzemes
mīlestībai! Es dziļi paklanos Jūsu darba mūža
priekšā un novēlu BŪT savai sētai, savam
pagastam, savam novadam, savai Vējavai!
Pie jubilāra viesojās kultūras darba
organizatore Inita Lapsa
Initas Lapsas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. februāris

Ērgļu bibliotēkas ziņas
„Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija 2014” ir noslēgusies
Janvāra beigās notika lasītveicināšanas
programmas „Bērnu žūrija 2014” noslēguma
pasākums.
Kopumā septembrī žūrijai bija pieteikušies
25 bērni un 5 vecāki, taču jāuzteic par labu un
mērķtiecīgu darbu tos, kuri tika līdz galam. Tie
bija 16 skolēni un 8 vecāki. Pateicoties akcijai,
kas tika rīkota, lai mudinātu arī tētus un
vectētiņus lasīt žūrijas grāmatas, tās laikā
vecāku žūrijai pieteicās vēl 3 dalībnieki - tēti.
Noslēguma pasākumu atklājām ar nelielu
uzdevumu, kas ļāva noskaidrot, vai dalībnieki
atceras pamatfaktus par izlasītajām grāmatām.
Uzdevumā bija jāsavieno grāmatas nosaukums
ar atbilstošo autora vārdu un uzvārdu.
Turpinājumā diskutējām par grāmatiņām,
kuras šķita visinteresantākās un kuras nācās
izlasīt ar lielu piespiešanos.
Dalībnieki savas domas par šā gada žūrijas grāmatām izteica arī tā rīkotājiem - Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai, aizpildot speciāli izveidotu elektronisko anketu. Dalībnieki neskopojās arī ar ieteikumiem Ērgļu
bibliotēkas esošajiem un topošajiem lasītājiem, atstājot rakstiskus vēstījumus uz krāsainām lapiņām, kāpēc
ikvienam būtu jānāk uz bibliotēku un kāpēc jālasa grāmatas.
Pēc labi un nopietni padarītiem darbiem bija laiks uzņemt enerģijas lādiņu našķojoties.
Pasākuma noslēgumā, aktīvi darbojoties dažādās spēlēs, tika iegūtas vēl vairāk pozitīvas emocijas, kas ļāva
priecīgiem un smaidīgiem noslēgt šo pasākumu.
Čaklie lasītāji, tiekamies „Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas 2015” pasākumā jau vasaras beigās Ērgļu
bibliotēkā!
Inga Razenovska, Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre
Kaivas Bukovskas foto

Kultūrvēsturiskā albuma “Terra Mariana 1186-1888”
faksimilizdevums Ērgļu bibliotēkā
Ērgļu bibliotēkā ir nonācis ļoti īpašs un krāšņs
kultūrvēsturisks izdevums “Terra Mariana 1186-1888” ar
zinātniskajiem komentāriem.
Albums ir unikāla vēstures liecība, kas izdots 1888. gadā
tikai vienā eksemplārā. Un tā oriģināls glabājas Vatikāna
apustuliskajā bibliotēkā.
Ilustratīvi bagātīgais izdevums ar ilustrāciju piezīmēm
latīņu valodā un izsmeļošiem skaidrojumiem latviešu
valodā vēsta par Livonijas laika pilīm, bīskapiem un
slavenām dzimtām. Kopumā kultūrvēsturiskais albums ir
par kristīgās ticības izplatīšanos Māras zemē.
Arī Ērgļos ir šī laika liecības, kuras atainotas
kultūrvēsturiskajā albumā. Tās ir drupas no Rīgas bīskapa
pils, kuru dibināja Engelberts no Tīzenhauzenes un kas no
1341. līdz 1734. gadam bez pārtraukuma piederēja
dižciltīgajai Tīzenhauzenu dzimtai.
Kaivas Bukovskas, Ērgļu bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

Darba vidē balstītas mācības arī Ērgļu
Profesionālajā vidusskolā
Lai veicinātu profesionālās izglītības labāku atbilstību darba tirgus prasībām, Izglītības un
zinātnes ministrija (IZM) pagājušajā mācību gadā uzsāka īstenot pilotprojektu „Darba vidē balstītās
mācības (DVB mācības)”, ar to saprotot pieeju, ka izglītojamais praktiskās iemaņas un zinības
apgūst pārmaiņus reālā darba vidē uzņēmumā (60%) un profesionālās izglītības iestādē, apgūstot
teorētiskās zināšanas (40%).
Arī Ērgļu Profesionālā vidusskola veiksmīgi piedalās IZM īstenotajā projektā. 12. janvārī DVB
mācības uzsāka 16 jaunie jumiķi, tie ir jaunieši no 17 līdz 29 gadiem. Mācību programma tiek
īstenota sadarbībā ar ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību
Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projektu (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2), turpmāk projekts Nr. 7.2.1.JG2. Mācību ilgums ir 1,5 gadi un mācoties ir iespēja saņemt Eiropas Sociālā
fonda stipendiju no 71 līdz 115 EUR mēnesī. Mācību process tiek organizēts proporcijā 50/50. Pusi
mācību programmas jaunieši atradīsies izglītības iestādē un apgūs teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas un otru pusi jaunieši atradīsies uzņēmumos, kuros nostiprinās iegūtās zināšanas
un prasmes, kā arī apgūs jaunas praktiskās iemaņas un pieredzi. Kopā ar iesaistītajiem uzņēmumiem
tika sastādīts mācību grafiks, kurā skaidri noteiktas nedēļas, kad jaunieši atrodas izglītības iestādē
un kad uzņēmumos. Visas iesaistītās puses ir ieinteresētas kvalitatīva mācību procesa realizēšanā.
Ērgļu Profesionālā vidusskola projekta Nr. 7.2.1.JG2. ietvaros piedāvā izglītības programmu
pēc pamatizglītības - Motorzāģu operators, kurā mācību ilgums ir 10 mēneši un mācoties ir
iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju no 71 līdz 115 EUR mēnesī. Mācības sāksies 23.
februārī.
Diāna Kuzina, Ērgļu Profesionālās vidusskolas bibliotekāre

Novērtē savu profesionālo kompetenci
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā
Jau kopš 2011. gada Ērgļu Profesionālā vidusskola ir ieguvusi Profesionālās kompetences
novērtēšanas institūcijas statusu, kas nozīmē to, ka ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas
un prasmes apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, pašmācības ceļā apgūstot profesiju, ir
iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iegūstot profesionālās kvalifikācijas apliecību, nokārtojot
profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādējādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.
Pretendenta profesionālā kompetence tiek novērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.
Eksāmenu iespējams kārtot individuāli vai pievienojoties grupai. Profesionālās kompetences
novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc katram individuāli ir jāizvērtē savas prasmes un
zināšanas, pirms tiek pieņemts lēmums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā.
Ikvienam interesantam pirms dokumentu iesniegšanas ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas
par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālā kvalifikācijas eksāmena norisi.
Bezmaksas konsultācijām iespējams pieteikties Ērgļu Profesionālās vidusskolas mājas lapā
www.ergliarods.lv.
Ja interesents pēc bezmaksas konsultācijām konstatē, ka viņam trūkst kādas zināšanas
kvalifikācijas eksāmena kārtošanā, Ērgļu Profesionālā vidusskola piedāvā apgūt tikai tieši
interesentam trūkstošās zināšanās, lai veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā
profesijā.
Ērgļu Profesionālā vidusskola piedāvā novērtēt profesionālo kompetenci šādās profesionālajās
kvalifikācijās:
1. namdaris (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
2. jumiķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
3. auklis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
4. guļbūves ēku celtnieks (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
5. arborists - kokkopis (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Tīna Blūma,
Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktora vietniece
mācību un audzināšanas darbā

Nodarbinātības valsts aģentūras informācija
uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti
nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

NVA aicina darba devējus piedāvāt darbavietas
jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu “Pirmā darba pieredze
jaunietim” un aicina darba devējus - komersantus,
pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus
- piedāvāt darbavietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko
izglītību. Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju
piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu
darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā
“Pirmā darba pieredze jaunietim” plānots izveidot 522
darbavietas.
Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadītājs Mārtiņš
Nešpors: “NVA vairāku gadu pieredze liecina, ka daudzi
jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja NVA
pasākumu ietvaros un apliecinot savas profesionālās spējas
un dotības, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.
Turklāt, vērojot situāciju vakanču jomā, jāsecina, ka vairāki
darba devēji joprojām ilgstoši meklē dažādus speciālistus,
piemēram, programmētājus, juristus, ekonomistus, pavārus,
atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo
profesionālo izglītību, kuri meklē darbu un ir gatavi strādāt
šajās profesijās. Mūsu darbinieki NVA filiālēs palīdzēs
izvēlēties uzņēmuma prasībām visatbilstošākos kandidātus no
jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, kuri ir
reģistrēti aģentūrā.”
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze
jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no
18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība
un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba
pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var vienu gadu strādāt
pie darba devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā
dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet
otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim
ar invaliditāti - 200 eiro).
Darba devējam ir jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai,
jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.
Jāuzsver, ka darbavietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā
pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma
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Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā
informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama
NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&
mid=440&txt=3776. Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar
tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī
NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu
filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot
darbavietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27.
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā
reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem
lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma
īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un
pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas
lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darbavietas
izveidi.
Kāds darba devējam ieguvums?
1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim.
2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem
jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās
minimālās algas.
3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu
(ja nepieciešams).
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams).
5. Lai pielāgotu darbavietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA
segs izdevumus līdz 711 eiro.
Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta
pasākumu “Pirmā darba pieredze” izlasāma NVA interneta
vietnē: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440
&txt=3776
Papildu informācija, konsultācijas un pieteikumu
iesniegšana NVA Madonas filiālē Upes ielā 3, Madonā, 3.
kabinetā.
Koordinējošā
eksperte
Dace
Zeile,
kontaktinformācija: tālr.: 64807096, 25685866; e-pasts:
Dace.Zeile@nva.gov.lv

Kursi topošajiem medniekiem
un medību vadītājiem
Aktualitātes
medības
reglamentējošajā
likumdošanā un aktuālā
situācija
saistībā
ar
Āfrikas cūku mēri liek
gan
esošajiem,
gan
topošajiem medniekiem
būt
informētiem
un
zinošiem.
„Latvijas Mednieku
apmācību centrs” 2015.
gada martā organizē jauno
mednieku un medību
vadītāju
apmācības
Ērgļos. Kursu ilgums ir 40
stundas, kā nosaka MK
noteikumi.
Apmācības
organizējam
darbdienu
vakaros no plkst. 17.30
līdz
21.30.
Plašāka
informācija
un
pieteikšanās
pa tālr.
29282027 vai www.lmac.
lv
Latvijas
Mednieku
apmācību centrs piedāvā
kvalitatīvu
jauno
mednieku un medību
vadītāju teorētisko apmācību. Mūsu kursu vadītājs Ēriks Ozols ir
Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks, mednieks
ar lielu praktisko pieredzi un teorētisko zināšanu bagāžu.
2014. gadā vairāki simti esošo medību vadītāju un mednieku ir
apmeklējuši Latvijas Mednieku savienības organizētos kvalifikācijas
celšanas kursu par Āfrikas cūku mēri un izmaiņām
medības
reglamentējošajos normatīvajos aktos, kur viens no lektoriem bija
Ēriks Ozols.
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Pasākumu afiša

No 10. februāra līdz 12. martam Ērgļu saieta nama
Tradīciju zālē
apskatāma Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieces
GENOVEFAS MAURĀNES darbu izstāde

***

No 16. februāra līdz 27. martam Sausnējas
saieta zālē „Līdumi”
Sausnējas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde

***

21. februārī no plkst. 8:30 JUMURDAS PAGASTA
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS - 2015

***

22. februārī - Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos
„RĪTS UZ LEDUS”
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA
(galv. tiesnesis Māris Olte)
Plkst. 8.00 pulcēšanās Ērgļu novada domes laukumā
un izbraukšana uz makšķerēšanas vietu
Plkst. 9.00 - 13.00 sacensības zemledus
makšķerēšanā. Veiksminieku noteikšana
pēc noķerto zivju svara
DIENA UZ SLIDĀM
HOKEJS (galvenais tiesnesis - Auseklis Picka)
SLIDOŠANA (galvenais tiesnesis - Aldis Jēkabsons)
10.00 -10.20 - pieteikšanās hokejam
(vecuma ierobežojums - no 15 gadiem)
10.30 - izloze pa komandām
11.00 - hokejs
Hokeja spēļu starplaikos dažādi hokeja vingrinājumi (visiem)
11.00-14.00 - slidošana
Uzvarētāju apbalvošana sacensību vietās
VAKARS UZ SLĒPĒM
Plkst. 18.00 sportiskas izklaides lieliem un maziem
Ērgļu apgaismotajā trasē (tiesneši - Ivars Budze,
Aldis Olte, Ēriks Bukovskis)
Sīkmači ģimenēm
Slēpošana individuāli
Karsta tēja, našķi un citi prieki

***

26. februārī plkst.16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
„II Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”
- Džoanna un Ians Storī no Ērgļu pagasta „Griezītēm”zinātnieki, eksperimentētāji sirdīs un dzīvē dalīsies pieredzē par
alpaku audzēšanu Latvijas apstākļos.
- Ir iepazinušies arī ar Anglijas un
Zviedrijas pieredzi alpaku audzēšanā.
- Džoanna Storī ir veikusi pētījumu par mežacūku
postījumiem Latvijā, šobrīd strādā pie pētījuma, kas saistīts ar
Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas lauku attīstību.
Aicinājums pieteikties nākamā pieredzes stāsta dalībniekus!
Nākamā tikšanās 26. martā. Īpaši aicināti novada biškopji!
Ja jums ir interese, lūdzu zvaniet,
mob. tālr. - 28343674 (Inita Lapsa)

***

6. martā plkst. 18.00 Sausnējas saieta zālē „Līdumos”
tematisks pasākums „Sieviete - skaistākais zieds”
Pasākums veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai

***

8. martā plkst.13.00 Ērgļu saieta namā
koncerts „Bez mīlestības nedzīvojiet!”
Dzied Ineta Rudzīte, pie klavierēm Edgars Jass.
Biļetes cena - 5 EUR
„Bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs!”
Kurš gan nezina šīs I. Ziedoņa dzejas rindas. Bet mīlestība kas tas ir? Īstenība vai sapnis? Laime vai bēdas? Elle vai
debesis? Vai maz kāds ir atbildējis uz šo jautājumu? Viens gan ir
skaidrs, mīlestībai nav valodas, tā nešķiro tautības,
tai nav vecuma.
Mīlestības dziesmas jums izdziedās šarmantā dziedātāja Ineta
Rudzīte un pie klavierēm viņu pavadīs virtuozais Edgars Jass.
Šoreiz skanēs gan krievu romances, portugāļu fado, franču
šansoni, kā arī dziesmas latviešu, spāņu un angļu valodā.
Dziesmas tiks papildinātas ar atbilstošām dzejas rindām un
atziņām par mīlestību.

***

14. martā Ērgļu saieta namā vidējās paaudzes deju
kolektīvu koncerts - skate „Jautrā pastaliņa”

***

25. martā plkst. 15.00 Komunistiskā terora upuru dienai
veltīts atceres brīdis Sidrabiņos pie piemiņas akmens

***

25. martā Komunistiskā terora upuru atceres
pasākums Ērgļos

***

27. martā pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis-2015”

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!
Jānis Lasis
Rita Ungure
Gunārs Bērziņš
Leons Grahoļskis
Kārlis Ielejs
Lilija Kalniņa
Aleksandra Meldere
Ivan Gurov
Inta Mītere
Velta Bērziņa

Felicija Eglīte
Lidija Jēkabsone
Pēteris Kupčs
Daina Landsberga
Austra Pomeranceva
Andrejs Dičs
Anna Rūnika
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls 100

21. februārī no plkst. 8 30

JUMURDAS PAGASTA
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS- 2015
Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas
Reģistrācijas sākums no plkst. 8 30
Sacensību atklāšana plkst. 8 50
Sacensību sākums plkst. 9 00
Sacensību beigas plkst. 13 00
Sacensību ilgums - 4 stundas
! Sacensības balstās uz katra makšķernieka godīgumu
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks apmēram 1 stundu pēc lomu nosvēršanas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās grupās - sievietes,
vīrieši, jaunieši (līdz 16 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību norises vietā no plkst. 8 30, katram dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka numurs,
kurš sacensību laikā kalpo kā identifikācijas numurs noķertajam lomam.
LĪDZI JĀBŪT DERĪGAI MAKŠĶERĒŠANAS KARTEI!
APSTIPRINU
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja A. Opincāne
....................................................
2015. gada 2. februārī
SASKAŅOTS
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes inspektors:..............................................

Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensību - 2015
NOLIKUMS

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas veidu dabā un noskaidrot sacensību
labākos zemledus makšķerniekus.
Vieta un laiks
Jumurdas ezers, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads.
2015. gada 21. februāris. Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst. 8 30
Sacensību atklāšana plkst. 8 50
Sacensību sākums plkst. 9 00
Sacensību beigas plkst. 13 00
Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde, kultūras darba organizatore.
Sacensību dalībnieki Fiziskas personas.
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību atklāšana – plkst. 8 50, tiesnesis pārbauda līdzi paņemto ekipējumu.
Sacensību sākums plkst. 9 00. Sacensību ilgums - 4 stundas. Vai pēc vienošanās sacensību dienā.
Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu ziemas makšķeri, komplektētu ar atbilstošu inventāru. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu
lietot AIZLIEGTS! Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī zivis citiem sacensību dalībniekiem.
Zivis jānodod svēršanai vienu reizi, sacensībām beidzoties no plkst. 1300 līdz plkst. 1330.
Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu Nr. sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek tikai svaigi noķertās zivis.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus (MK noteikumi Nr. 290 “Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi”” (“LV”, 62 (4460), 20.04.2011.)
[stājās spēkā 21.04.2011.]
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.
Līdz starta signālam urbju asmeņiem jābūt nodrošinātiem ar drošības uzliku.
Uzvarētāju noteikšana
Par katru loma gramu dalībnieks saņem 1 punktu, tad punkti tiek summēti. Uzvar tas dalībnieks, kas saņem lielāko
punktu skaitu! Sacensības balstās uz katra makšķernieka godīgumu.
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks apmēram 1 stundu pēc lomu nosvēršanas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās
grupās - sievietes, vīrieši, jaunieši (līdz 16 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību pulcēšanās vietā no plkst. 8 30, katram dalībniekam tiek piešķirts
dalībnieka numurs, kas sacensību laikā kalpo kā identifikācijas numurs noķertajam lomam.
Sīkāka informācija pa tālruni - 28343674 ( Inita)

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 1 (98) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:

PIEMINAM MIRUŠOS

Horizontāli: 1. Kalpaks. 5. Damaska. 12. Aligators. 13. Allegro. 14. Suiti. 15. Līne. 16. Subate. 18.Tembrs. 20. Ance. 21.
Ibiss. 24. Alksnis. 25. Altejas. 30. Alata. 32. Rāte. 33. Pliska. 35. Melase. 37. Beta. 38. Panti. 41. Reiters. 42. Klavieres. 43.
Latekss. 44. Madaras
Vertikāli. 2. Alibi. 3. Planieris. 4. Krolle. 6. Aras. 7. Aplausi. 8. Kugra. 9. Falsets. 10. Ksenons. 11. Kodekss. 17. Čells. 19.
Mulla. 22. Ikars. 23. Tiāra. 26. Ekliptika. 27. Kalmārs. 28. Streiks. 29. Kariess. 31. Atspere. 34. Ramata. 36. Laima. 39. Narva.
40. Osis.
Mūžības ceļos aizgājis ilggadējais krustvārdu mīklu salicējs Arvīds Gailis. Mantojumā mums palicis viņa veidotais
Krustvārdu mīklu krājums, kuru turpināsim publicēt arī nākamajos „Ērgļu Novada Ziņu” izdevumos.

Anatolijs Kovaļčuks
miris 74. mūža gadā;
Aija Ārija Ķīle
mirusi 81. mūža gadā;
Arvīds Gailis
miris 78. 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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