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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada novembra domes sēdē lemto

Īsziņas
aLatvijas Republikas 97. gadadienas svinīgajā pasākumā Ērgļu novada domes priekšsēdētājs pasniedza
Ērgļu novada pašvaldības Pateicības rakstus:
Ainai Braķei - par ieguldīto darbu
Ērgļu novada iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā un aktīvu
sabiedrisko darbību;
Lienai Kārkliņai - par ieguldīto
darbu 33 gadu garumā Sausnējas
pagasta un Ērgļu novada veidošanā
un attīstībā;
Antrai Grinbergai - par ieguldīto
darbu tautas dejas mākslas saglabāšanā un veicināšanā Ērgļu novadā.

aPamatojoties uz personīgo iesniegumu, pirms termiņa izbeidza Elitas Ūdres, Ērgļu novada pašvaldības domes deputātes, pilnvaras.
aApstiprināja Andra Dombrovska, Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta, pilnvaras un ievēlēja par Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas locekli.
aIzdarīja grozījumus Medību koordinācijas komisijas sastāvā: atbrīvoja Lienu Kārkliņu un Gunāru
Plikausi un sastāvā iekļāva Elitu Ūdri kā Ērgļu novada pašvaldības pārstāvi un Raivi Jankavu kā
Valsts meža dienesta pārstāvi.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā: atbrīvoja Lienu Kārkliņu un ievēlēja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri un Būvvaldes vadītāju arhitekti
Ināru Krūmiņu-Ketleri.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas sastāvā: atbrīvoja Lienu Kārkliņu un ievēlēja Sausnējas pagasta pārvaldes
vadītāju Elitu Ūdri.
aApstiprināja pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātus - traktors DT -75 pārdots par EUR
900,00 - un nolēma atkārtoti izsolīt automašīnu FIAT DUCATO, samazinot nosacīto izsoles sākumcenu par 60%, un autogreideri DZ-122 B-9 par nosacīto izsoles sākumcenu.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no viena zemes īpašnieka par labu Ērgļu novada pašvaldībai
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli EUR 308,10 apmērā.
aIzskatot biedrības “ Mēs Saviem Bērniem” iesniegumu un izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta informāciju par projektā ”Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas
reģionā” paveikto, ieguvumiem un nepieciešamību projektu turpināt, dome nolēma pašvaldībai
turpināt dalību, piešķirot biedrībai finansējumu EUR 1000,00 apmērā.
aIzskatot Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu, dome nolēma piešķirt pašvaldības
finansējumu EUR 1532,97 apmērā baznīcas ēkas Piebalgas ielā 3, Ērgļos, izgaismošanai.
aIzskatot basketbola kluba “Madona” iesniegumu, dome piešķīra divu Ērgļu novada jauno basketbolistu dalībai Madonas BJSS U-17 un U-19 komandu sastāvā basketbola treniņnometnē Ļaudonā
no šā gada 26. līdz 30. decembrim finansējumu EUR 90 apmērā.
aIzvērtējot fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu, dome nolēma nepiešķirt finansējumu fonda projektiem - izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, dokumentālās
filmas “Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursa organizēšanai.
aNolēma palielināt Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot papildu daļu ieguldījumu
naudas veidā EUR 30000 apmērā sekmīgas darbības nodrošināšanai kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanai.
aLatvijas lauku attīstības programmas ietvaros īstenojamā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Ērgļu novadam pieejamā kvota ir EUR 420000, kas izmantojama
līdz 2019. gada 1. decembrim. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina nozīmīgāko pārbūvējamo pašvaldības ceļu atlases kritēriji. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas
un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi
uzņēmējdarbības objektiem. Pārbūvējamo pašvaldības ceļu atlases kritēriju projekts tika apspriests
kopīgā novada uzņēmēju sanāksmē 2015. gada 12. novembrī un saskaņā ar sanāksmē pieņemtajiem priekšlikumiem, dome nolēma:
1. Pārbūvējamo ceļu sarakstā iekļaut tikai tos ceļus vai ceļu posmus, kuri nodrošina piekļuvi dzīvnieku novietnēm vai citiem ražošanas uzņēmumiem un ir sliktā tehniskā stāvoklī, neiekļaut pašvaldības ceļus, kuri visā garumā atrodas uz citu personu zemes (ar zemes īpašniekiem slēgti patapinājuma līgumi par ceļa uzturēšanu).
2. Apstiprināt šādus atlases kritērijus pārbūvējamo pašvaldības ceļu sakārtošanai prioritārā secībā:
2.1. Nosacīto liellopu vienību skaits uz 01.11.2015. (pēc Lauksaimniecības datu centra datiem)
saimniecībās, kurām pārbūvējamais ceļš nodrošina piekļuvi: 0-50 nosacītās liellopu vienības - 1
punkts; 51-100 nosacītās liellopu vienības - 2 punkti; 101-150 nosacītās liellopu vienības - 3 punkti;
151-200 nosacītās liellopu vienības - 4 punkti; 201 un vairāk nosacītās liellopu vienības - 5 punkti.
2.2. Uzņēmēju skaits, kuriem pārbūvējamais ceļš nodrošina piekļuvi dzīvnieku novietnei vai citai
ražotnei un viņa īpašumā vai nomā esošai lauksaimniecības zemei, kura tiek izmantota ražošanas
procesā (visi uzņēmēji, t.sk. zemnieku saimniecības, SIA, pašnodarbinātās personas): 1 uzņēmējs 1 punkts; 2 uzņēmēji - 2 punkti; 3 uzņēmēji - 3 punkti; 4 uzņēmēji - 4 punkti; 5 un vairāk uzņēmēji
- 5 punkti.
2.3. Dzīvojamo māju skaits (pastāvīgi apdzīvotas), kurām pārbūvējamais ceļš nodrošina piekļuvi:
1-2 mājas - 1 punkts; 3-4 mājas - 2 punkti; 5-6 mājas - 3 punkti; 7-8 mājas - 4 punkti; 9 un vairāk
mājas - 5 punkti.
Pie vienāda punktu skaita augstāka prioritāte ir ceļam, kuru izmanto saimniecības ar lielāku nosacīto liellopu vienību skaitu.
3. Apstiprināt darba grupu pārbūvējamo pašvaldības ceļu sakārtošanai prioritārā secībā saskaņā
ar atlases kritērijiem un turpmākai projekta norises uzraudzībai: Emma Cera - pašvaldības vides
pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste; Diāna Suščenko - lauku attīstības speciāliste; Māris Grīnbergs - pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Stefaņenkovs - pašvaldības speciālists ceļu
meistars; Agita Opincāne - Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja; Elita Ūdre - Sausnējas pagasta
pārvaldes vadītāja; Gunārs Vīgants - uzņēmējs; Māris Picka - uzņēmējs; Gunta Cunska - uzņēmēja;
Valters Pundurs - uzņēmējs; Druvis Ceplītis - deputāts. Par darba grupas vadītāju apstiprināt Emmu
Ceru.
aNolēma atsavināt, pārdodot par brīvu pārdošanas cenu, Ērgļu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu - 45/601 domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080526, platība 601 m², un 51/601 domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080526,
platība 601 m², kas atrodas Ērgļos.
aSaskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 22.10.2015. lēmumu uzsākt pašvaldības nekustamā
īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā atsavināšanas procesu, SIA “INVEST-CĒSIS” ir novērtējusi īpašumu un dome nolēma izveidot nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja - Vineta
Bagatska, bāriņtiesas priekšsēdētāja; komisijas locekļi - Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore; Māris Grīnbergs, pašvaldības izpilddirektors. Izsoles komisijai jāizstrādā nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi.
aIzskatot iesniegumu, dome nolēma atļaut fiziskai personai deklarēt papildu dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
aNolēma nodot nomā biedrībai “Vidzemes Augstienes Meži” Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ēkas Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, neizmantotās telpas 10,2 m2 platībā.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.14 ”Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2015. gadam””. Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 24740 palielināja ieņēmumus, par EUR 48053 samazināja nesadalītos līdzekļus, par EUR 72793 palielināja
izdevumus.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un tie ir
publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
aIzvērtējot SIA ”Granulu Mobilais Siltums” iesniegumu ar piedāvājumu pārņemt no SIA “ŪDAS”
un optimizēt katlumāju Ērgļos, J. Grota ielā 2 un Oškalna ielā 10 apsaimniekošanu, veicot katlu
apkalpošanu, izejvielu piegādi, kā arī noslēdzot līgumus ar gala patērētājiem par siltumenerģijas
piegādi, dome nolēma pašvaldības izpilddirektoram uzsākt juridiskās un finansiālās situācijas izpēti
par pašvaldības sadarbības iespējamību ar SIA “Granulu Mobilais Siltums”, nododot apsaimniekošanai katlumājas Ērgļos, J. Grota ielā 2 un Oškalna ielā 10.

SIA „Vides pakalpojumu grupa” veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā no 2014.
gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim. Saskaņā ar noslēgto līgumu tarifs par 1 m3 ir 12,46 EUR
(bez PVN).
Vēlamies informēt, ka līdz 2015. gada beigām daudzdzīvoļu māju klientiem tika izrakstīti priekšapmaksas rēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Turpmāk rēķinu izrakstīšanas kārtība tiks
mainīta, un daudzdzīvokļu māju klienti rēķinus saņems vienu reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāro
mēnesi, kuru apmaksa būs jāveic 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.
Pārējiem Ērgļu novada klientiem rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība paliks nemainīga.
SIA “Vides pakalpojumu grupa” pateicas saviem klientiem par sadarbību un novēl priecīgus svētkus.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Ar cieņu - SIA “Vides pakalpojumu grupa”
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aĒrgļu novada pašvaldībai turpinās sadarbība ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posmu km 99,66 - 101,26, kurš ir arī Ērgļu ciema centrālā iela. Uz pašvaldības
vēstuli par šī ceļa posma sakārtošanu ir saņemta informatīva ziņa, ka 2016. gadā VAS “Latvijas Valsts
ceļi” uzsāks tehniskās dokumentācijas sagatavošanu autoceļa P4 km 99,66 - 101,26 sakārtošanai. Pēc
tehniskās dokumentācijas izstrādes tiks izvērtētas iespējas šo autoceļa posmu iekļaut Valsts autoceļu
sakārtošanas programmā.
Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma km 99,66 - 101,26 stāvokli VAS “Latvijas
Valsts ceļi” nodrošinās autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpildi atbilstoši noteiktajai uzturēšanas
klasei.
a17. un 18. novembrī pēc ES pārstāvniecības Latvijā ielūguma informācijas speciāliste Ilze Daugiallo
Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību un preses pārstāvju grupā viesojās Briselē, kur klātienē apmeklēja Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Vizītes laikā dažādu jomu speciālisti no Eiropas Komisijas iepazīstināja ar reformēto ES Kohēzijas politiku un tās ieviešanu Latvijā 2014.–2020. gadā, ES
ekonomisko un fiskālo uzraudzību, ārpolitiku un drošības politiku, kā arī pievērsās kopīgajai lauksaimniecības politikai un tās reformai, ES enerģijas politikas aktualitātēm un jaunumiem, ES pensiju politikai
un citiem jautājumiem. Latvijas Republikas valsts svētku dienā notika tikšanās ar Eiropas Parlamenta
deputātiem Ivetu Griguli un Andreju Mamikinu, kuri informēja par savu darbību Eiropas Parlamentā,
atbildēja uz Latvijas delegācijas pārstāvju jautājumiem par savu nostāju bēgļu un drošības jautājumā.
aŠī gada 30. novembrī Rīgā, kultūras pilī ,,Ziemeļbāzma”, norisinājās 4. Nacionālais līnijdeju čempionāts,
kurā startēja arī mūsu novada dejotāja Baiba Bistere.
Latvijas mēroga sacensībās Tautas klasē Baiba ieguva
2. vietu starp piecām dalībniecēm savā vecuma grupā.
Apsveicam!
a2. decembrī plkst.11.00 Ērgļu saieta namā notika Madonas novada fonda rīkotais seminārs „LEADER projekti 2015.-2020. periodā”. Interesentiem tika skaidroti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 590, 13.10.2015., kas
nosaka kādus projektus, kādās tēmās jaunajā plānošanas
periodā fiziskas un juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību, biedrības, nodibinājumi, pašvaldības
varēs sagatavot un iesniegt MNF izsludinātajās LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās. Klausītāji tika iepazīstināti ar MNF izstrādātās SVVA
stratēģijas „Cilvēks, vieta darbs Madonas reģionā 2015.02020” gatavību uzsākšanai.

2015. gads sociālajā dienestā
Gads ir tikpat kā beidzies. Pirms sākt jaunu darba
cēlienu, jāatskatās uz aizvadīto. 2015. gads Ērgļu
novada pašvaldības sociālajā dienestā bijis rosīgs
un spraigs. Ir apstiprināti jauni saistošie noteikumi. Būtībā saistošajos noteikumos nekas nav mainīts, vien sakārtots, lai Ērgļu novada iedzīvotājiem
šie noteikumi būtu saprotamāki un pārredzamāki.
Sociālais dienests turpina sniegt sociālo palīdzību
un sociālos pakalpojumus Ērgļu novada iedzīvotājiem. Palīdzība tiek sniegta dažādām iedzīvotāju
grupām: trūcīgajām personām, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, personām ar invaliditāti,
pensijas vecumu sasniegušajiem iedzīvotājiem, kā
arī personām, kuras nonākušas krīzes situācijā.
Uz 2015. gada 1. decembri Ērgļu novadā ir 150
trūcīgas personas, kurām tiek sniegta sociālā palīdzība un pakalpojumi. Taču šis skaits ir mainīgs.
Novērots, ka trūcīgo personu skaitam ir tendence
palielināties gada sākumā un sarukt gada beigās.
Pabalsts garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai izmaksāts 25 ģimenēm, kurās ir 38 personas.
No 2015. gada maija Ērgļu novada pašvaldības
sociālais dienests Ērgļu novada trūcīgajām ģimenēm un personām izsniedzis 635 pārtikas pakas un 126 higiēnas preču komplektus. Diemžēl
apstrīdēto iepirkuma procedūru dēļ tā arī trūcīgie
iedzīvotāji, kuru ģimenēs ir skolas vecuma bērni,
netika pie mācību līdzekļu komplektiem. Šajā mācību gadā 95 bērniem ir piešķirtas brīvpusdienas:
38 bērniem Ērgļu vidusskolā, 18 bērniem Ērgļu
PII ”Pienenīte”, 29 bērniem J. Zālīša Sausnējas

pamatskolā un pirmsskolas izglītības grupā, kā
arī 10 bērniem, kuri mācās citu novadu skolās. 33
bērniem no trūcīgām ģimenēm, uzsākot mācības
kādā no Ērgļu novada izglītības iestādēm, izmaksāts pabalsts mācību līdzekļu iegādei.
220 Ērgļu novada trūcīgajām personām no 106
ģimenēm ir izmaksāts mājokļa pabalsts, kuru pēc
klienta vēlmēm var pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam SIA “ŪDAS”, izmaksāt kasē skaidrā naudā vai pārskaitīt uz klienta kontu.
Kā katru gadu no sociālā dienesta budžeta tiek
izmaksāti pabalsti:
• ceļa izdevumu segšanai pamatskolas bērniem
100% apmērā un vidusskolas bērniem 50% apmērā no summas;
• mājas aprūpes pabalsts izmaksāts 10 vientuļiem
Ērgļu novada iedzīvotājiem;
• 81 pensionārs sveikts nozīmīgās dzīves jubilejās;
• pabalsts pūriņa iegādei šogad izmaksāts 25 Ērgļu
novadā dzimušo mazulīšu vecākiem.
Kā jaunums šajā gadā ir pabalsts aizbildņiem un
audžuģimenēm. Šis pabalsts ir izmaksāts 10 aizbildņu ģimenēm.
Šāds izskatās gads no sociālā dienesta redzes viedokļa.
Lai visiem gaiši un mierpilni Ziemassvētki un jaunu iespēju pilns jaunais - 2016. - gads!
Signe Masaļska, Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta sociālā darbiniece

Cienījamie Ērgļu novada iedzīvotāji!

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. decembris
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ziemassvētkus gaidīdami,
Bērni, jautri smaidīdami,
Mācās dzejoli no galvas,
Lai var saņemt skaistas balvas.

Viktorija Vīgube 9.kl
Skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies - rotājam skolu un klases, plānojam klašu
eglītes, meistarojam apsveikumus, mēģinām
dejas un dziesmas Ziemassvētku uzvedumam,
cītīgi mācāmies, jo I semestra noslēgums ir pavisam tuvu. Svētki paiet ātri, un tas, kas visspilgtāk paliek atmiņā, ir gatavošanās tiem.
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
lai sirds siltums sasilda katru, kuru satiekam
savā ceļā! Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot labu, lai Jaunā gada brīnums vispirms notiek mūsos!
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu
skolēniem un vecākiem!
Ērgļu vidusskolas saime

Vecītis ar kamanām
Brauc pa sniega kupenām.
Daudz viņam ir skaistu nieku,
Kuri dāvā bērniem prieku.
/ Alīna Muša/

Undīne Salleniece 9.kl
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā novēlam daudz,
daudz prieka! Prieku par ziemu, par draugiem,
par labām sekmēm mācībās, prieku par Ziemassvētkiem un par dāvanām. Laimīgu, jautriem
notikumiem bagātu 2016. pērtiķa gadu!

Lauma Kodola 10.kl
Gadalaiks - ziema,
Mēnesis - decembris,
Svētki - Ziemassvētki.
1. klases skolēni sveic
latviešu saulgriežu svētkos!
Lai gaisma nāk spoža
un tumsu dzen prom!
Lai smaids rotā sirdis
un ļaunums bēg prom!

15. decembrī plkst.11.40 Ziemassvētku tirdziņš Ērgļu vidusskolas zālē.
17. decembrī plkst.18.00 Ērgļu
vidusskolas Ziemassvētku uzvedums
“Notikums pirms Ziemassvētkiem”
saieta namā.
18. decembrī plkst. 9.00 svētku
“piecminūte”, klases stunda un liecību
izsniegšana.

Niks Grīnbergs 10.kl
Lai
Ziemassvētkos mīksts ir sniegs,
Iemīši, ziemīši lai ir auksti,
Eglīte, eglīte lai ir svētku vakarā,
Man šie svētki vienmēr ir jauki.
Ak, lai nepaliek neviens slims no baltā sniega!
Sniegainus, sniegainus
Sveicienus visām klasēm,
Veiksmi, mīlestību un ticību,
Ērgļos visiem lai dāvanas sanes,
Tautai lai labi ir svētki,
Kaut visi mēs būtu laimīgi,
Ievēlies vēlēšanos, kas piepildās!
Sveicam visus skolēnus, skolotājus un vecākus
Ziemassvētkos!
4. klase un audzinātāja
Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī...
Ieklausies mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī ...
Un tici... Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu!
5. klase un Antra Grinberga
Ziemassvētkos visiem vēlam skaistu eglīti,
smaržojošus pīrāgus un, pats galvenais, apkārt
ģimeni, draugus un sirsnību.
Mūsu Jaunā gada vēlējums - I. Ziedoņa dzejolis:

Šais Ziemassvētkos vēlam, lai jūs visi, jūsu ģimenes un draugi būtu veseli un laimīgi!
2. klase un audzinātāja

Monika Purviņa 10.kl
...piparkūku smarža
vairs nespēj ilgāk
palikt dāvanu maisā,
pati vaļā raisās
un nu jau saldi virmo
vēsajā ziemas gaisā!
/Igo/
Mīļie Ērgļu vidusskolas skolēni un skolotāji!
Lai jums priecīgi Ziemassvētki!
8. klases kolektīvs un audzinātāja

3. klase un audzinātāja

Īsziņas

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. decembris
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Apsveikumi

Redakcijas sleja
Lieliem soļiem ir aizgājis novembris, un tā
vietā jau stājies decembris. Šoreiz pat es
esmu pārsteigta, cik ātri skrien laiks un aizrit
2015. gada pēdējās dieniņas. Iespējams, gads
tā aizsteidzās visu lielo un mazo pasākumu,
aizņemtības un steigas dēļ. Lai nu kā, mums
vēl jāatskatās uz novembra notikumiem.
Ērgļu vidusskolā pavisam noteikti pasākumu netrūka. Patriotiskās noskaņas ienesa 10.
klases uzstāšanās 17. novembrī. 10. klase
mums pastāstīja, ar kuriem cilvēkiem mēs
Ērgļu novadā īpaši varam lepoties un kādi ir
viņu lielākie sasniegumi.
Spēcīgu kopības sajūtu, kurā apvienojās ne
tikai visa Ērgļu vidusskola, bet arī Ērgļu novada iedzīvotāji, ienesa Lačplēša dienas lāpu
gājiens. Ir grūti izteikt vārdos, cik skaistas un
liriskas emocijas pārņem, kad visi iet kopā
vienoti. Domāju, ka ikkatram vismaz reizi ir
jāaiziet lāpu gājienā un jāpārdomā latviešu
tautai vēstures cirsto rētu nozīmīgums, lai
atgādinātu sev savas Valsts vērtību.
Novembra mēnesim tuvojoties noslēgumam, vidusskolā norisinājās skolēnu domes
rīkotais pasākums „Veltījums Latvijai”, kad
katra klase gatavoja priekšnesumu Latvijai.
Taču visu skaisto Latvijas mēnesi noslēdza
11. klases rīkotais pasākums - „Melnās kafijas vakars”, kad ieskatījāmies vēsturē, kā
tapa mūsu Latvijas Valsts.
Esmu ļoti priecīga, ka klases tika rotātas ar
latviešu rakstiem, sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem un citiem burvīgiem rotājumiem.
Paldies katrai klasei un skolotājiem par ieguldīto darbu, lai izgreznotu skolu, noorganizētu pasākumus un padarītu omulīgāku
mūsu ikdienu! Taču tagad ir pienācis laiks
atstāt novembri aiz muguras, jo decembris
nepacietīgi atgādina par svētku un pārdomu
noskaņu, kaut ļoti pietrūkst sniedziņa.
Nāk Ziemassvētki - cerību un patiesas
mīlestības laiks. Laiks, kad esam blakus ar
pašiem tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem.
Sajūtam ģimenes, draugu un mīļoto plecus.
Pārdomājam savus kvēlākos sapņus, izdarīto, nepadarīto, paskatāmies pagātnē un jau
klusiņām ieskatāmies nākotnē.
Ziemassvētki jau tikpat kā klāt. Tāpēc vēlos ikvienam novēlēt klusus, skaistus, baltus
un, pats galvenais, mīlestības pilnus svētkus.
Lai katra sirsniņā iemājo mazs rūķītis, kurš
liks aizmirst visas skumjas, bēdas un ienesīs
jaunas cerības, prieku un laimi!
Lāsma

2015. gada DECEMBRIS

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
6. klase un audzinātāja

Tāds klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas.
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
To ļoti gaidām.
Kļūs cilvēks apgarots,
Ne sīks un niecīgs.
Šai svētku vakarā
Viņš gavilēs it priecīgs.
Viss raižu asums plaks,
Viss netīkamais zudīs.
Nāks klusa, svēta nakts,
Ko katrs sevī jutīs.
/Marta Bārbale/
			
Lai Ziemassvētku miers iededz sirdī ticību un
cerību Jaunajam gadam!
9. klases skolēni un audzinātāja
“Priekam uzsmaidīt,
Bēdai pretsparu dot,
Laimei pretī iet,
Nedienai durvis ciet!”
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!

10. klase

Anete Podjava 10.kl
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies tik sīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
/M. Bārbale./
Laimīgus, baltus un pārticības pārpilnus Ziemassvētkus un gaišām domām pilnu Jauno gadu
jums vēl Ērgļu vidusskolas 11. klase un audzinātāja
Tuvojas Ziemassvētki - mīlestības, cerību un
gaidīšanas laiks. Laiks, kad ar dāvanām tuvajiem un mīļajiem sakām PALDIES. Tā ir pateicība par visu labo un jauko, par drosmīgi
spertajiem soļiem, par mīļo un kādreiz varbūt
tieši kritisko attieksmi, kas palīdz mums veidot
savu dzīvi labāku. Vēlam, lai jūs šajos svētkos
saņemtu daudz jo daudz dāvanu un apsveikumu,
bet nākamajā gadā ievestu vēl vairāk prieka,
gaismas un smieklu citu dzīvēs!
Sveiciens visam skolas kolektīvam Ziemassvētkos no Ērgļu vidusskolas BOSIEM, kā arī vēlam visiem Ērgļu novada iedzīvotājiem svētkus
pavadīt patīkamās noskaņās!
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Es kāpt gribu kalnā
visaugstākajā!
Mācību priekšmetu olimpiādes ir aizraujošs veids, kā skolēni Ērgļu
vidusskolā var realizēt savu intelektuālo potenciālu. Tās dod iespēju skolēnam attīstīt radošās spējas, interesi par konkrētu mācību
priekšmetu, vispusīgi parādīt savas zināšanas, sacensties ar sev līdzīgiem, krāt pieredzi.
Mācību priekšmetu olimpiādes palīdz veidot talantīgu, domājošu
sabiedrību.
Olimpiādes notiek vairākos posmos - skolas olimpiādes, kurās
var piedalīties ikviens skolēns, kurš grib apliecināt savas spējas
konkrētajā mācību priekšmetā. Labākie piedalās novadu apvienības (Ērgļu, Madonas, Lubānas, Cesvaines un Varakļānu novada)
olimpiādē, pēc kuras rezultātiem skolēni tiek uzaicināti uz valsts
olimpiādi.
Lai sasniegtu labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, nepietiek tikai ar talantu, bet ir daudz papildus jāmācās. Novēlu skolēniem izturību, gatavojoties olimpiādēm, un spēku pierādīt savas
zināšanas! Skolotājiem - paldies par atbalstu skolēnu centieniem!
Skolas olimpiāžu uzvarētāji
Matemātika

5. klase
1. Aleksis Ričards Einišs
2. Roberts Bauers, Elīza Madsena
3. Jana Gulbe, Sabīne Cielava, Nemo Eduards Olte
6. klase
1. Anda Katrīna Reine
2. Ilona Riekstiņa
3. Benita Kārkliņa
Latviešu valoda
9. klase
1. Undīne Saleniece
2. Viktorija Vīgube
3. Krista Madara Liepiņa
Fizika
10. klase
2. Lauma Kodola
3. Monika Purviņa,Niks Grīnbergs

„Labie darbi. Man, tev, mums
visiem -Latvijai par godu!”

Ērgļu vidusskolā ik gadu 10. klase rīko svinīgu pasākumu par
godu Latvijas Valsts proklamēšanas dienai. Arī šogad tas notika
mūsu skolā.
Mēs, desmitie, jau laicīgi zinājām, kas mums ir jāpaveic novembra mēnesī. Pasākumam, kas norisinājās 17. novembrī, sākām
gatavoties laicīgi, jau trīs nedēļas iepriekš.
Gribot būt oriģināli, nevēlējāmies stāstīt tikai par Latvijas vēsturi. Mēs vēlējāmies godināt Ērgļu novadā cienījamus cilvēkus,
kas ar saviem labajiem darbiem spodrinājuši kā Latvijas godu,
tā arī vārdu. Mūsu rīkotajam pasākumam nebija atvēlēts pārlieku ilgs laiks, tādēļ godājām tikai dažus cilvēkus. Kā paši minējām, šis darbs jāatstāj arī citiem, un, iespējams, pēc dažiem
gadiem no šīs pašas Ērgļu vidusskolas skatuves izskanēs kāds
no mūsu vārdiem. Sarīkojumā “Labie darbi. Man, tev, mums
visiem - Latvijai par godu!” sveicām Ainu Braķi, Antru Grinbergu, Lienu Kārkliņu, Ivaru Teteri, Agitu Opincāni, kā arī sūtījām sveicienus Vairim Leibomam. Tika teiktas svētku runas,
novēlējumi, dziedātas dziesmas un, pats galvenais, izcelti labie
darbi, ko šie cilvēki veikuši par prieku man, tev, mums visiem
- Latvijai par godu!
Sabīne Solovjeva, 10. klase
Marutas Bitītes foto

Jaunsargu sasniegumi
Ērgļu jaunsargu vienības novembra mēnesis bija ļoti noslogots. Taču godam izturēti visi pasākumi.
Tā kā novembris bija patriotu mēnesis, jaunsargi piedalījās
11. novembra pasākumā. Jaunsargi atrādīja savas soļošanas
prasmes, kā arī vecākie jaunsargi savas dotības komandieru
lomā. Skolēni skaitīja dzejoļus, piedalījās lāpu gājienā, un
Artis Jansons ZPD ietvaros rīkoja militāro trasīti, taču laika
trūkuma dēļ to nepaspēja izskriet visas komandas.
18. novembrī jaunsargi brauca uz Rīgu lūkoties parādi, kā
soļo karavīri un jaunsargu vienības, jo nākamo gadu arī mūsu,
Ērgļu, jaunsargiem būs iespēja piedalīties atlases nometnē,
lai tiktu soļot 18. novembra parādē. Pirms parādes apmeklējām Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, kur aplūkojām
dažādas ekspozīcijas un smēlāmies zināšanas Latvijas vēsturē. Par spīti sliktajiem laika apstākļiem, bijām tik izturīgi un
piedalījāmies lāpu gājienā. Pēc tā devāmies nogaršot Latvijas
lielo dzimšanas dienas kūku. Baudot kūku, klausījāmies Laura Reinika un Ginta Grāveļa uzstāšanos.
21. novembrī bija mūsu nākamais brauciens uz Rīgu, jo notika Rīgas rogaining 2015 sacensības (orientēšanās 6h distance), kur piedalījās 4 komandas - 2 meiteņu un 2 zēnu.
Jaunsargi turējās godam un savās vecuma grupās izcīnīja ļoti
labas vietas - “Necaurejams purvs” - 6. vieta, “Ērgļu jaunsargu Zeltenes” - 5. vieta, “Ērgļu jaunsargu meitenes” - 6.
vieta, “Ērgļi” - 7. vieta. Nav svarīgi, kādas vietas iegūtas, jo
katrs izaicinājums mums ir pieredze un māca kaut ko jaunu,
jo jaunsargiem jābūt daudzpusīgiem.

Veltījumu vakars Latvijai

Novadu apvienības olimpiādē bioloģijā piedalījās 9. klases skolēni Kristaps Kartenbeks un Undīne Saleniece. Apsveicam Undīni ar iegūto 3. vietu! Paldies skolotājai Baibai Kaļvai!
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos

28. novembris Cēsīs.

28. novembrī bijām Cēsu jaunajā pili, kur mums bija ekskursija ļoti jaukas gides pavadībā, kā arī apmeklējām Āraišu
arheoloģisko muzejparku. Arī šeit mēs smēlāmies zināšanas
Latvijas vēsturē. Pēc muzeja un Cēsu pils apmeklējuma devāmies uz ZOO “Rakši”, kur jaunsargi apciemoja kamieļus,
lamas, alpakas un ēzelīti.

“Melnās kafijas vakars”

Uzstājas 8. klase.

Jau 5 gadus pēc kārtas Ērgļu vidusskolā novembra beigās
norisinās patriotisks pasākums „Melnās kafijas vakars”,
kuru organizē 11. klase.
Pasākums šādu nosaukumu ieguvis tāpēc, ka Kara skolas
kadeti, atgriežoties skolā pēc Brīvības cīņām, tur neatrada
neko citu kā vien rupjmaizi, marmelādi un melnu miežu kafiju. Tā radās tradīcija, ko nosauca par „Melnās kafijas vakaru”. Šajā vakarā pieminam Kara skolas kritušos kadetus,
atceramies, kā tapa mūsu Latvijas Valsts, kādi šķēršļi, emocijas un cilvēki veda uz brīvu valsti.
Šogad arī mēs, 11. klase, pētījām jauno kadetu dzīves padziļināti, uzzinājām par to, kas viņiem bija jāizjūt, kas jāmācās
no jauna, kādas domas galvā mājoja - vai viņi atgriezīsies
pie ģimenēm, mīļotajām un stiprajiem draugu pleciem, aizdomājāmies arī par to, cik liels patriotisms šiem cilvēkiem
pulsēja asinīs. Protams, ka „Melnās kafijas vakarā” dziedājām arī patriotiskas dziesmas, jo tās vienoja toreiz un vieno
tagad.
Mums ir jālepojas ar tiem, kas atdeva savas dzīvības, lai tagad mēs varētu dzīvot brīvā valstī. Taču jāatceras, ka patriotisms nav tikai sarkanbaltsarkanā karodziņa piespraušana
11. un 18. novembrī. Patriotisms ir valsts mīlēšana un godāšana visu dzīvi, kas ir katra īstena latvieša pienākums.
Lāsma Hermane, 11. klase
Marutas Bitītes foto
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Ērgļu vidusskolā 27. novembrī notika “Veltījumu vakars Latvijai”, kuru vadīja divas 10. klase audzēknes - Anete Podjava un
Lauma Kodola. Tajā piedalījās skolēni, sākot no 4. klases līdz
pat 12. klasei. Visiem bija jāsagatavo priekšnesums - veltījums
Latvijai.
Cita klase izcēlās ar deju, cita ar muzikālu priekšnesumu, bet
cita ar ļoti izteiksmīgu lasījumu. Lai gan lielākā daļa pasākuma
man bija jāvēro caur fotoaparāta objektīvu, tomēr arī es paspēju
piedalīties un izjust satraukumu, kas valdīja aizskatuvē. Katrs
priekšnesums izdevās savādāks. Varēja redzēt, ka tie bija pārdomāti, lai gan bija tikai nedēļa laika mēģinājumiem.
Caur manu fotoaparāta objektīvu raugoties, izcēlās trīs klases,
jo tās darīja nedaudz savādāk nekā citi. Viena no tām bija 5.
klase. Par spīti īsajam laikam, kas tika dots, viņi bija iestudējuši
fragmentu no Vinnija Pūka, un pa vidu skolēni vēl paspēja iestudēt deju. Oho, viņi nu gan bija ātri!
Vēl manu uzmanību pievērsa 10. klases priekšnesums. Viņi
attēloja fragmentu no literatūras grāmatā ievietotās Jāņa Jaunsudrabiņa miniatūras „Piemini Latviju!”. Bija interesanti vērot,
kā saprasts šis teksts. Es domāju, ka viņi tam veltīja daudz laika.
Un visbeidzot simpātiju balvas ieguvēji - 8. klase. Šo priekšnesumu nevarēju vērot no skatītāju rindām, bet gan no skatuves, jo tajā piedalījos pati. Nepārvarams satraukums valdīja pār
mani. Manuprāt, bija interesanti, ka mēs lasījām savus tēlojumus par Latvijas skaistākajām vietām. Mūsu priekšnesumu iesāka saistošais saksofona skanējums un noslēdza dzidrās kokles
skaņas.
Lai plaukst un zeļ Latvija!
Endija Dalbiņa, 8. klase
Autores foto

Pārgājiens 5. un 6. decembrī.

Un nu par mūsu pēdējo lielo pārgājienu uz Jumurdu ciemos
pie Elīzas Hermanes, kura mums ierādīja vietu viņas ģimenes īpašuma teritorijā. Paldies Hermaņu ģimenei par lielo atsaucību un pretimnākšanu, paldies, ka jums nav vienaldzīgas
jauniešu nodarbes! Par spīti lielajam vējam un lietum, bijām
stipri un devāmies pārgājienā, kur apguvām pārvietošanās
taktiku, reakciju uz uguni, reakciju uz pretinieku, komandiera prasmes, attīstījām izturību, izdzīvošanu ļoti skarbos
apstākļos, maskēšanos, divu nodaļu savstarpēju kontaktu.
Pārgājienam gatavojāmies jau laikus, bija izgatavoti koka
AK-4 (paldies Kristapam Ābeltiņam un Andim Pickam), ierocis uz pārgājiena laiku bija katra acuraugs. Pats mazākais
cīnītājs bija Nemo Olte, kurš izturēja grūto gājienu, un vēl
katram bija jānes savs ekipējums. Šis bija viens no grūtākajiem jaunsargu pārbaudījumiem, tāpēc par īstiem varoņiem
var saukt Montu Purviņu, Lindu Jansoni, Viktoriju Vīgubi,
Lilitu Saulīti, Kitiju Ratnieci, Jāni Serovu, Ralfu Vaselu,
Kristeru Kalniņu, Rihardu Vaselu, Vitu Ādamu Olti, Nemo
Olti, Ilgvaru Ratnieku, Kristapu Gūtu, Aneti Podjavu, Elīzu Hermani. Katram bija savs uzdevums, sākot no nodaļas
komandiera pienākumiem līdz sakarnieka, apakškomandiera,
mediķa, kājnieka, izlūka u.c.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Foto no autores personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2015. decembris

Programmēšanas stunda
Pirmdien un trešdien mēs, 12. klases
skolēni, 5. un 6. klases skolēnus iepazīstinājām ar programmēšanas pamatiem, kurus apgūst ar spēlīšu palīdzību.
Tās izveido profesionāli programmētāji,
kuri jau ir pazīstami visā pasaulē, ar interesantām interneta spēlītēm. Mājaslapā code.org ir iespēja spēlēt Minecraft,
Flappy Bird, Star Wars un vēl daudzas
citas.
Katram no mums bija iespēja savas
zināšanas nodot tālāk un pamācīt jaunākos bērnus. Šādam izaicinājumam
piekritu es - Līva, mani klasesbiedri
- Maira, Arita, Sabīne, Marta, Laura,
Egīls, Dinija, Ieva, Sintija un Rūta.
Tā kā programmēšanas stundas mums notiek jau
otro gadu un arī šī mājaslapa ir jau otro gadu,
mēs zinājām, kas jādara, lai iegūtu sertifikātus. Pirms citu skološanas paši sagatavojāmies,
izspēlējot piedāvātās spēles. Stundā bērniem
piedāvājām veidot tās spēlītes, kuras ir vieglāk
paskaidrot un izpildīt, bet bija arī apķērīgāki
skolēni, kuri uzreiz pieteicās programmēt sarežģītākās spēles. Tas bija liels pārsteigums mums
visiem, jo pašiem šīs spēlītes izdevās saprogrammēt kādas stundas laikā, bet daudziem pietika pat ar 40 minūtēm. Uzprogrammējot katru
spēlīti, beigās tika iegūts sertifikāts kā apliecinājums par jaunajām zināšanām.

Vēlāk, aptaujājot mācekļus, noskaidrojām, ka
viņiem ļoti iepatikās programmēšana. Daži 6.
klases skolēni tagad pat brīvprātīgi dodas uz informātikas kabinetu starpbrīžos un programmē.
Ir prieks, ka spējām ieinteresēt un apmācīt arī
citus.
Šīs programmēšanas stundas pozitīvi iezīmē to,
ka Ērgļu vidusskolā mācās zinoša un apķērīga
jaunatne. Iesaku visiem pārbaudīt savas prasmes. Taču jāpiebilst, ka vajadzīgas arī angļu
valodas zināšanas, lai saprastu, ko vēlas spēlīšu
veidotāji. Programmēšana ir domāta visiem.
Līva Āboliņa-Ābola, 12. klase
Ineses Zlaugotnes foto

Ziemassvētki Nikaragvā

Ja Eiropā Ziemassvētku gaidīšana iesākas ar adventes laiku, kad katru nedēļu adventes vainagā tiek iedegta viena svece, tad Nikaragvā tie ir Vissvētākās
Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētki (8.
decembris), kas ieskandina Ziemassvētku noskaņu
katrā mājā. Tie tiek svinēti plaši visā Nikaragvā 7. un
8. decembrī, taču Granadā reliģiskās procesijas sākas
līdz ar 28. novembri un noris 10 dienu garumā. Katru
vakaru svētki tiek svinēti vienā no Granadas galvenajām ielām. Katra iela tiem gatavojas jau pāris mēnešus
iepriekš, kad tiek vākti ziedojumi, lai izgatavotu īpašu
altāri, uz kura tiks nesta Jaunavas Marijas ikona. Tā ir
kā neliela sacensība starp ielām, kurai būs skaistākais
altāris, kur piedalīsies vairāk cilvēku gājienā. Katra
iela tiek izgreznota atkarībā no tā, vai procesija notiek
dienā vai naktī. Svētki noslēdzas ar īpašām lūgšanām
7. un 8. decembrī, kas saucas La Gritería un Nikaragvā tiek svinēta kopš 18. gadsimta parasti ģimenēs un
privāti organizētos lūgšanu vakaros. Arī mana Nikaragvas ģimene 8. decembrī organizēja īpašu lūgšanu
vakaru, kad mājās ieradās aptuveni 100 cilvēki. Visi
tika sasēdināti rindās ar skatu pret īpaši izdekorētu
Jaunavas Marijas statuju, skaitīja lūgšanas un dziedāja īpašas dziesmas. Manai ģimenei bija jānodrošina dāvanas viesiem - ēdiens, saldumi un saimniecībā izmantojami priekšmeti, kā arī nelielas rotaļlietas
bērniem. Ceremonija ilgst aptuveni stundu. Pēc tam viesi izklīst vai arī dodas uz nākamo ceremoniju.
Decembris un janvāris ir garās skolas brīvdienas. Mācību gads Nikaragvā iesākas februāra sākumā un
noslēdzas novembra beigās, jo decembris un janvāris ir gan svētku laiks, gan iesākas sausā sezona jeb
vasara - verano. Savukārt, kad Latvijā ir siltākie gada mēneši - jūnijs, jūlijs un augusts -, skolēni te
mācās pilnā sparā. Tāpat Latvijā esam pieraduši, ka Ziemassvētki Latvijā ir klusuma laiks un cilvēki
vairāk domā par reliģiskajām vērtībām. Nikaragvā ir tieši pretēji - tas ir skaļākais laiks ielās, kad uz
visiem stūriem skan disko mūzika, tiek šauti spridzekļi, namu durvis ir atvērtas un visi sēž uz ielas un
ēd Ziemassvētku mielastu. Sniega te nav, un pat +20 C Granadā ir zema temperatūra. Daudziem bērniem ir sapnis piedzīvot sniegu, ko viņi redzējuši Holivudas filmās par Ziemassvētkiem. Jā, mājās tiek
izdekorēta plastmasas egle, izgaismotas daudzas spuldzītes un izvietota Jēzus Kristus dzimšanas ainiņa
ar figūriņām. Katras mājas durvis ir atvērtas, tās atsedz skatu uz viesistabu. Tā ir arī sava veida izrādīšanās un sacensība par skaistāko egli, par spilgtāko Bētlemes ainiņu un par stiprāko ticību Dievam.
Atšķirībā no Latvijas un Eiropas kultūras kopumā nikaragvieši neizvērš plašumā dāvanu dāvināšanu
un saņemšanu Ziemassvēktos, kas ievērojami atvieglo izdevumus svētku laikā. Ja arī tiek pasniegta
kāda dāvana, tai ir ļoti saimniecisks raksturs, piemēram, bļoda drēbju mazgāšanai, spainītis produktu
glabāšanai vai arī ēdiens. Bieži pirms Ziemassvētkiem dažādas vietējās un starptautiskās organizācijas
vai arī kāda bagātāka nikaragviešu ģimene organizē nelielu aktivitāti kādā no ciematiem vai pilsētas
rajoniem, kur noteiktām ģimenēm pasniedz „iztikas minimuma preču grozu” - canasta basica. Grozā
parasti ir vista, ko gatavot Ziemassvētku maltītei, rīsi, pupiņas, sāls, cukurs, eļļa, piens vai piena pulveris, konservēti dārzeņi, auzu pārslas un vēl kāds nieciņš, lai sniegtu iespēju ģimenei baudīt pilnvērtīgu
svētku maltīti. Ziemassvētku vakarā netiek pasniegti divpadsmit un pat ne deviņi ēdieni. Tas ir pamatēdiens, piemēram, cūkgaļas medaljoni, vistas cepetis vai kaneloni un saldais ēdiens, parasti gatavots uz
rīsu bāzes. Visi ir paēduši, bet nākamajā dienā nav jācieš no pārēšanās sekām. Ir nepieciešams pavisam
nedaudz, lai ienestu svētku noskaņu nikaragviešu ģimenēs un pavadītu priecīgus Ziemassvētkus.
Santa Grinberga, bijusī Ērgļu vidusskolas skolniece Nikaragvā
Foto no autores personīgā arhīva

Tīrai Latvijai

Arī šajā gadā Ērgļu vidusskolā
vāca makulatūru, piedaloties
„Zaļā jostas” organizētajā konkursā „Tīrai Latvijai”. Nedēļā
izvērsās spraiga cīņa starp 5.
un 10. klasi. Tika iesaistīti pat
papildspēki no vecāku puses.
Ar savāktajiem 5037 kg skolā
1. vietu ieguva 5. klase. Visčaklākie skolēni bija E. Vaska
(1272 kg), R. Bauers (668,5
kg), L. Tirzmale (520,5 kg),
7. klasē Guna un Kristīne (830
kg), 10. klasē N. Grīnbergs
(833,2 kg), A. Andriksone
(426,6 kg) un 12. klasē G. Āboliņš (490 kg).
No informācijas internetā. Nododot pārstrādei vienu tonnu makulatūras, tiek izglābti 14 koki, kas
auguši 25 līdz 40 gadus. Ērgļu vidusskolas skolēni, skolotāji un darbinieki savāca 14722 kg. Esam
izglābuši 206 kokus! Paldies visiem!
Ligita Jaunozoliņa, Ērgļu vidusskolas saimniece
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2015. decembris

Vai viegli veidot savu uzņēmumu-2?

Novembra avīzē par savām iecerēm īsi pastāstīja skolēnu mācību
firmu dalībnieki. Nu 26. novembrī pagājusi uzņēmumu prezentēšana žūrijai, tam sekojusi preču
tirgošana. Tajā ar savu maciņu
„balsoja” pircēji. SMF izveidē,
darbībā, analīzē iesaistītas vairākas puses, kurām uz šo procesu ir
dažāds skatījums. Tālāk iepazīstināsim ar to viedokļiem.

Kā jūtas jaunie biznesmeņi pēc
trīs mēnešu maratona?
Pirmās emocijas pēc aizstāvēšanas un tirdziņa 16 divpadsmitās
klases skolēniem ir diametrāli
pretējas. Daži teikumi liek domāt,
ka audzēkņi ir piedalījušies katrs
savā pasākumā. Lūk, katra izjūtas:
• „Pēc tirdziņa bija gandarījuma sajūta, prieks
par padarīto darbu.
• Finanšu rēķināšana un kļūdu meklēšana reizēm noveda līdz baltajām pelītēm.
• Manā firmā laikam netika veikta pareiza pienākumu sadale, jo es jutos mazliet apkrauta ar
darbiem un nejutu atbalstu.
• Es savu firmu neatvēršu, vismaz pagaidām,
bet šī bija pat mazliet interesanta.
• Uzliekot visus produktus uz galda, sapratu, ka
viss bija ļoti labi paveikts, es pat biju pārsteigts.
• Manuprāt, šī bija ļoti laba iespēja parādīt, cik
daudz spēka jāiegulda, lai ko sasniegtu.
• Tas viss, ko es sauktu par murgu, ir beidzies!
• 11. klasei novēlu, lai viņi piespiež sevi iesākt
un pabeigt laicīgi.
• Tagad liekas, ka varētu otrreiz visu to pārstrādāt un rezultāts būtu labāks!
• Jūtos mazliet dusmīga un vīlusies, jo, manuprāt, mēs visi centāmies, taisījām visus darbus
pa nakti, ziedojot miegu un spēkus, tādēļ visi
esam pelnījuši pirmo vietu.
• Mani patīkami pārsteidza, cik skaisti visi bija
sagatavojušies!
• Diena bija pozitīva, pārdevām visu saražoto
produkciju.
• Žēl to, kuri firmas neņēma nopietni un novēla
visu saviem partneriem. Es varu teikt, ka manas
partneres bija un ir lieliskas!
• Ļoti patika gatavot produkciju, jo varēja izpausties radoši.
• Rakstot biznesa plānu, ļoti patika tas, ka visu
laiku papildinājām viena otru, un, ja kaut kas
neapmierināja, tūlīt visu pateicām un labojām.
• Šādi projekti dod mums katram iespēju pilnveidot sevi dokumentu sagatavošanā, komandas darba veicināšanā, atbildības sajūtas pastiprināšanā, kas kopumā arī veido inteliģentu un
pieaugušu cilvēku.”
Ko saka priecīgi pārsteigtā žūrija?
Skolēnu darbu vērtēja nopietna, bet labvēlīga
žūrija, kuras pārstāvji ir ar uzņēmējdarbību vai
tās atbalstīšanu saistīti cilvēki. Viņu viedoklis
bija šāds.
Santa Lasmane-Radzilaviča, mājražotāja, p/s
„Sniķeri” vadītāja: „Jaunieši domā, strādā un
rada! Paldies skolotājai Inesi Zlaugotnei, kuras
vadībā tiek apgūti uzņēmējdarbības pamati. Lai
rodas daudz radošu ideju nākotnē un uzdrīkstēšanās radīt savus uzņēmumus!”
Inese Koklačova, „Našķotavas” saimniece:
„Paldies par skaistām idejām, prieks par radošumu, kas ir bērnos. Prieks redzēt, ka patīk darboties. Bērniem ideju netrūkst, un gribu vēlēt
- radošumu, degsmi un spēku!”
Igors Dudko, „Sadales tīklu” Madonas nodaļas
Ērgļu iecirkņa meistars: „Prieks, ka esmu uzaicināts uz pasākumu. Redzu, ka jaunajai paaudzei ir griba strādāt, ko jaunu izdomāt. Gribas,
lai neapstājas pie darba - ātras peļņas, bet lai
mācās. No tā taču atkarīga sava biznesa veidošana vai labas darbavietas izvēle.”
Jolanta Ozoliņa, klientu konsultante Madonas filiāles “Swedbank” AS: „Prieks par jauniešu idejām un to īstenošanu. Katra skolēnu
mācību uzņēmuma piedāvātā produkcija bija
gan interesanta, gan pielietojama ikdienā, kas
arī noderētu par lielisku dāvanu. Tas darbs, ko
viņi iegulda projektā, dod lielisku iespēju pilnveidoties un saprast uzņēmējdarbības pamatprincipus. Vēl lielāks prieks viņus atbalstīt un
pasniegt “Swedbank” sarūpētās dāvanas, kas
noteikti noderēs uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Paldies par iespēju piedalīties šajā
pasākumā!”
P.S. Trīs labākās mācību firmas saņēma “Swedbank” balvas - dāvanu kartes 50, 30
un 20 eiro vērtībā.

Mūsu veiksmes formula
Trīs žūrijas visatzinīgāk novērtētās firmas piedāvā iepazīties ar savu pieredzi. Varbūt kāda
ideja noder nākamā gada jaunajiem uzņēmējiem.
1. vieta - Arita Braķe, Līva Āboliņa-Ābola,
Maira Antēna. “Mūsuprāt, mācību firmas IK
“Sapņu karuselis” veiksmes formula ir saliedētība un regulārs komandas darbs.
Lai visu varētu paveikt kārtīgi, bieži sanācām
kopā, lai nodotos ražošanas procesam un biznesa plāna veidošanai.
Protams, neiztikām arī bez nelieliem strīdiem,
jo viedokļi dažbrīd atšķīrās, taču spējām visus
mazos konfliktus ātri atrisināt. Tas tikai uzlaboja mūsu komandas spēju uzklausīt un deva
pieredzi darbam nākotnē.
Visus veicamos uzdevumus regulāri sadalījām
proporcionāli, tāpēc arī vienmēr paspējām visu
izdarīt laicīgi un precīzi.
Katrs no komandas biedriem pielika savu roku
sapņu ķērāju izveidei. Gatavojām tos no sirds,
lai varētu iepriecināt pircējus. Ar rezultātu esam
vairāk nekā apmierinātas, jo viss izdevās lieliski.
Mūsuprāt, galvenais biznesa plāna veidošanas
procesā ir izvēlēties komandas biedrus, ar kuriem var viegli sastrādāties un patīkami satikties, jo harmoniska darba vide uzņēmumā ir
viens no svarīgākajiem faktoriem.
Nākamajiem firmu veidotājiem novēlam izturību un veiksmi.”
2. vieta - Sabīne Svilpe, Laura Auguste, Marta
Vaska. „Mūsu uzņēmums “Pozitīvās ziepes”
jau savā nosaukumā atklāj to, ka visu produkciju gatavojām ar prieku un daudz pozitīvām
emocijām. Strādājām tā, lai sniegtu šo mazo,
bet patīkamo prieka devu arī citiem. Lai gūtu
panākumus, strādājām cītīgi un rūpīgi, lai prece
uzreiz iepatiktos citiem, tas ir - klientiem. Svarīga bija komunikācija, uzklausot citam citu, kā
arī izlemjot, kādas ziepes veidosim. Pats galvenais bija sadarbība, jo strādājām kā viens
vesels un ielikām darbā visu savu enerģiju un
spēku!”
3. vieta - Renārs Pūce, Gundars Āboliņš. „Pats
svarīgākais, lai jebkurā lietā gūtu panākumus,
ir apziņa par to, ko vajag sasniegt. Bet, runājot par mūsu izveidoto mācību firmu IK SMF
„Nightflame”, varam sacīt, ka mēs galvenokārt
sekojām savai idejai, lai radītu ko tādu, kas
mums pašiem patiktu un apkārtējos cilvēkos
radītu patīkamas emocijas. Mēs uzskatām, ka
katrs cilvēks ir spējīgs sasniegt jebkuru mērķi,
ko viņš izvirza sev, vienīgi visu laiku tas ir jāpatur uzmanības lokā, nevar apstāties pat tad,
kad padošanās liekas visvieglākā iespēja. Tā
arī ir mūsu firmas veiksmes formula: laba ideja
+ nopietns darbs.”
Galvenās kuratores vēlējums
Mācību firmu veidošana un produkcijas ražošana ir liels un nopietns darbs, kas parāda to, cik
vidusskolēni ir gatavi “lielajai dzīvei”, kādas
prasmes un iemaņas ir ieguvuši skolā. Protams,
nav viegli, jo latviešu valoda, matemātika, fizika, ekonomika, informātika un citas gudras zinātnes, kuras ir apgūtas kā atsevišķi priekšmeti,
nu jāliek kopā, lai radītu produktu - ideju, darbu aprakstītu un noprezentētu, uzņemtu video.
Mēs mācāmies kopā, apgūstam jaunas biznesa
plānošanas metodes, šogad pirmo gadu filmējam “lifta runu” (Elevator Pich).
Drosmi un veiksmi divpadsmitajiem, izvēloties
nākotnes ceļu!
Inese Zlaugotne, ekonomikas skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkurss
Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursā piedalījās 223
skolēni no visas Latvijas, viņu vidū bija arī 8 skolēni no Ērgļu vidusskolas: Ieva Radzvilaviča 7. kl., Undīne Saleniece 9. kl., Lilita
Saulīte 9. kl., Monika Purviņa 10. kl., Lauma Kodola 10. kl., Sabīne
Solovjeva 10. kl., Laura Cielava 11. kl., Marta Vaska 12. kl.
Nav papētīts plašāk, cik skolēnu regulāri piedalījušies šajā konkursā.
Bet par vienu ir skaidras ziņas - Marta Vaska ir piedalījusies 6 gadus,
vienmēr ir ieguvusi atzinības, bet 11. un 12. klasē - veicināšanas
balvas. Lūk, fragmenti no skolēnu darbiem!

Puķes R. Blaumaņa dzejā

Rozes vienmēr ir bijušas „Braku” rota. R. Blaumanis ļoti gaidīja, kad jūnija mēnesī uzziedēs baltrozīšu krūms. Nevajag jau dārgas dāvanas, lai priecātos,
to pierāda rakstnieks dzejolī „Mans rožu krūms”:
„Kad šorīt uz lieveņa izgāju,/ Krūms stāvēja pilnos
ziedos.” Jūsmojot par rožu krūmu, diena kļuva labāka, skaistāka un patīkamāka.
R. Blaumaņa dzejolis „Manas rozes” atklāj rakstnieka emocijas - skumjas, bēdas. Katra tā rindiņa vēsta par to, cik
viņam rozes bija dārgas. Vārdi „Lai tās nobirst neaizskārtas,/ Sirds
vairs prieka nepazīst” izsaka R. Blaumaņa pārdzīvojumu par ziediem, kas novītuši. Kad rozes noziedējušas, diena neliekas tik jauka
un katra stunda velkas kā mūžība. Varbūt dzejnieks, tēlojot vītušos
ziedus, akcentē, ka viņu kas nomāc, sarūgtina, sāpina.
Daudz lirisku rindu R. Blaumanis ir sarakstījis par mīlestību. Piemēram, dzejolī „Nāc!” atklāta vēlēšanās ātrāk satikt mīļoto meiteni:
„Nāc, lai drīz uz manām rozēm/ Spirdzinoša rasa krīt!” R. Blaumanis dzejolī pats sevi ir salīdzinājis ar ziediņu, kurš gaida lietu sausā
laikā. Viņš atklāj, kā dvēsele ilgojas pēc mīļotās. Dzejolī „Vēl tu nezini” tēlots, ka meitene, kuru jauneklis mīl, izvēlas kādu citu: „Karsti slavēs viņš/ Tavu skaistumu -/ Bet es staigāšu/ Kā pa rudeni.”
R. Blaumanis dzejoļa sākumā atklāj meitenes skaistumu, to, cik ļoti
jauneklis viņu mīl, cik sāpīgi viņam ir noskatīties, kā mīļotā izvēlas
kādu citu. Tajā brīdī, kad tas ir noticis, rakstnieks izjūtas salīdzina
ar rudeni - kaut ko drēgnu un nomācošu. Rakstot par mīlestību, R.
Blaumanis bieži to salīdzina ar rozēm.
Lilita Saulīte 9. kl.
(atzinība par veiksmīgu mēģinājumu tēmas atklāsmē)
***

R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā”
notikumi kāda tēla redzējumā

Cilvēks savu būtību no citiem var paslēpt, uzliekot masku. Bet ir jāstājas pretī apstākļiem. Un
tad notiek atlase. Tie, kuri dzīvo impulsa vadīti,
kā es [Birkenbaums], tie, kuri neapdomājas, tie,
kuri nekad nav spējuši stāties pretī grūtībām, tie
salūst pirmie. Viņi ir neziņā un bezprātībā, un panikā ielec ledainā ūdenī. Kā Skaru Juris. Viņam
mājās palika sieva un trīs bērni, kuri viņu vairs
nesagaidīs. Varbūt tas nebija vājums, bet gan izmisīga vēlme dzīvot,
atgriezties…?
No biedriem visvairāk biju pieķēries Kārlēnam. Viņš pirmais pamanīja, ka ledus gabals virzās projām no krasta, bet ar steigu metās atpakaļ pie pārējiem, lai pavēstītu par nelaimi. Kārlēns varēja izglābties. Bet tā vietā viņš domāja par citiem. Par pašaizliedzību dažreiz
jāmaksā ļoti dārgi. Bet ja jau pat jauneklis varēja nest upuri, tad kas
gan traucēja Zaļgam - vecam, pieredzējušam zvejniekam - piedāvāt
savas zivis kā iespēju izdzīvot nelaimē? Nāvei acīs skatoties, viņš
visspilgtāk parādīja savu savtīgo raksturu.
Es cienīju uzticamo un garā stipro Grīntālu. Aiz viņa drošās, skaistās, spēcīgās balss mājoja dreboša sirds. Domāju, ka dažreiz talants
spēt citus pārliecināt pretēji savām jūtām ir labs. Nomierināt nāves
bailēs trīcošās dvēseles ir tāpat kā dziedēt ar mīkstu eļļu asiņojošas
brūces. Pat ja neviens nenotic, tomēr paliek drošāk. Mani pārsteidza
Grīntāla reakcija, kad Zaļga atteicās iedot zivis pusdienām. Nesavaldījos un centos pierādīt savu taisnību ar spēku, kā to vienmēr
biju paradis darīt. Grīntāls mani apturēja un panāca mieru. Ja viņš to
nebūtu darījis, es salūztu no smacējošās spriedzes un izgāztu savas
dusmas un naidu pret Zaļgu. Man bija jāmācās pacietība un lēnīgums.
Ieva Radzvilaviča 7. kl. (atzinība par rūpīgu tēlu izvērtējumu)
***
Stāvu un redzu, kā laiva aizslīd tālumā. Jūtu, kā
Grīntāls apliek man [Kārlēnam] roku ap kaklu, un
tā mēs stāvam, līdz laiva nozūd pie apvāršņa…
Tas notika nemanāmi. Es biju viens no četrpadsmit zvejniekiem uz ledus. Pamanījis, ka viens no
zirgiem sāka tecēt uz malu, skrēju tam pakaļ un tā
ieraudzīju, ka ledus gabals bija atdalījies no krasta.
Ko darīt? Peldēt uz malu vai skriet atpakaļ pie pārējiem? Nezinu,
kāpēc, taču devos atpakaļ pie vīriem. Vai es varēju lēkt ūdenī? Vai
man pietiktu spēka, drosmes un apņēmības, lai tiktu līdz krastam?
Vai šķita, ka kopā ar citiem būs drošāk?
Skaru Juris gan vēl mēģināja glābties, tomēr līdz krastam netika.
Man viņa bija neizsakāmi žēl, jo mājās vīram palika sieva ar trim
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bērniem. Nāve pār mums bija pārlaidusi savu ēnu, kas
kā liels, necaurlaidīgs mākonis nosedza it visu.
Dažas stundas vēlāk mēs, zvejnieki, bijām sadalījušies pulciņos un sarunājāmies. Ap mani stāvēja
Birkenbaums, Janis Dalda un Gulbis. Kārtējo reizi
viņiem stāstīju, kā viss notika, un, kad Birkenbaums
man vaicāja, vai es nebūtu varējis tikt līdz krastam,
atbildēju, ka, lai gan ūdens diezgan salts, tomēr varēju
gan. Ja tik es būtu saņēmies un nometis kažociņu. Nemanot manas acis pildījās ar asarām, jo man bija bail
par to, ka varbūt būtu izgājis tā kā Skaram, bet varbūt
arī ne… Ak, kāpēc es nesaņēmos!
Undīne Saleniece 9. kl.
(atzinība par pārdomātu kompozīciju)
***

„Mīlestība ir tā lielākā brīnumu
darītāja” (R. Blaumanis)

Fotografēja skolotāja Elita Leiboma
Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi kopā ar audzīti Anitu Bugni, auklīti
Lailu Pūpolu un ciemiņiem – radošās apvienības „Divi” aktieriem, trollīti
Muminu un Rūķu mammu. Kopīgs foto tapis 7.decembrī, pēc izrādes
„Ziema mazā lācēna pagalmā” noskatīšanās Sausnējas pamatskolā.
Jau decembris. Aiz loga
pelēka diena mijas ar
melnu nakti. Labi, ka
var iedegt sveces liesmiņu, lai sasildītos un
domas taptu gaišākas...
Klāt lielais gaidīšanas
laiks! Tas nāk ar sapņiem un brīnumiem, ar
Ticību, Cerību un Mīlestību. Ziemassvētku
laiks... Katra diena ir
mazi gaidīšanas svētki, bet gaidīšanai vajag
spēku un drosmi.
Mēs, trīspadsmit vismazākie Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi, ļoti gaidām Ziemassvētkus. Mēs ceram, ka tie būs
balti, balti, smaržos eglīte un Ziemassvētku vecītis mums atnesīs lielu, lielu
dāvanu maisu.

Marta Vaska kopā ar skolotāju Indru Roni un goda
viesi Maigu Picku.

Pikti aizcērtu datora vāku! Mjā... dzīvošana sociālajos tīklos var ļoti dažādi emocionāli ietekmēt! Šoreiz lasītais sakaitinājis vairāk nekā citās reizēs. Kā
redzams, joprojām mīlestība uz naudu un mantu dara
tā-ā-ādus brīnumus... Iesēžos savā mīlulītī - Opelītī un braucu, bet ne tur, kur deguns rāda. Nogriežos pa
“Braku” ceļu un pēc neilga brīža jau sēžu uz kāpnītēm
pie klēts “Braku” pagalmā.
Visapkārt miers un klusums, vien liegi šalc koki, un
neviļus sāku dungot tiem līdzi, jo šķiet, ka šajā šalkoņā atskan mīļākās dziesmas motīvi. Domas mani
aiznes nedaudz nākotnē. Pēc gada būs beidzies kāds
nozīmīgs dzīves posms, būšu tālu no mājām un pierastā, kas bijis līdz šim. Būs jauni draugi, jaunas
nodarbes, zināšanas, un pirmo reizi pēc 6 gadiem
septembris nesāksies ar Blaumani, “Brakiem” un tik
iemīļotiem viņa darbu varoņiem. Jau tagad man šķiet,
ka pietrūks kā tik tuva un sirsnīga. Tādā nostaļģijā iegrimusi, sēžu, un, liekas, tik nodevīgā asara būs klāt,
kad pēkšņi kas aizzib pie rijas. Pagriežu galvu - vai
kāds kaķēns vai meža dzīvnieciņš būtu iemaldījies?
Kas tad tas? No namiņa aizdurves raugās divi spoži
acu pāri. Tie taču nebēdņi velniņi. Mirkli lūkojamies
cits uz citu, un pēkšņi viņi jau stāv blakus un vicina
kādu lapu man priekšā. „Ha, ha, vai atceries savu mīlestības vēstuli mums?” atskan smalka balstiņa. „Tā
nebija nekāda mīlestības vēstule, dodiet šurp!” jau
sniedzos to satvert, bet kas tev deva - gaismas cienīgā
ātrumā abi aizspurdz katrs uz savu pusi. „Iedosim izlasīt taviem draugiem, un tad gan būs joki.... ha, ha....
viņi gan brīnīsies, kas tev par jūtām bijušas.” Abi
smejas, vicina vēstuli un priecājas par maniem neveiksmīgajiem mēģinājumiem to atņemt. „Rimstieties
taču, vēl saplēsīsiet!” saucu pakaļ. Velniņi kūleņo pa
zālīti un turpina: „Marta, mazā Marta, nāc parunājies
ar Martu, nāc parunājies... parunājies... parunājies...”
Pēc tādas apcelšanas tiešām asaras ir klāt, aizklāju
seju ar rokām. Paiet brīdis un sajūtu ko siltu un mīkstu
pie savas plaukstas. Abi nerātņi stāv līdzās, savilkuši
lūpiņas kā mans mazais brālītis, lūkojas un piebaksta
viens otram. Labi jau labi, nav taču ko kautrēties, mīlestība ir dziļas un noturīgas jūtas. „Jā, un var rasties
arī pret kādu cilvēkam nozīmīgu parādību, tas ir, pret
mums, visinteresantākajiem no Blaumaņa varoņiem,
kādi vien bijuši. Kāds tur brīnums, ja mums velta
mīlestības vēstuli?” Iesmejos: „Ak, jūs gan esat sadomājušies - mīlestības vēstuli...” „Kā tad,” attrauc
velniņš, kurš izvirpuļo kā balerīna, „mīlestība ir kā
vējš, to nevar redzēt, bet to var just. Cilvēka augstākās jūtas, tā teikt! Ne velti saucām mazo Martu.” „Atceries, kā reiz rakstīji tik mīļus un sirsnīgus vārdus
par mammu,” teica otrs velniņš. Mammas mīlestība
ir milzīgas rūpes, gādība. Tā ir mīlestība, kas tiešām
ir brīnumaina un neprasa neko pretī. Neviena valoda
nespēj izteikt to spēku, skaistumu un varonību, kas
piemīt mātes mīlestībai.
Marta Vaska 12. kl. (veicināšanas balva)
Ilzes Daugiallo foto
Raksta turpinājums ENZ nākamajā numurā.

„Mani Ziemassvētki”
Roberts Kaspars Priežums, 6 gadi
Ko mazie bērnudārznieki vēlas redzēt
dāvanu maisā? Atklāsim jums dažas vēlmes: gardu šokolādi,
konfektes, saldējumu, mašīnīti, dāvanu,
lidmašīnu, končas,
planšetdatoru, mazu,
īstu lācēnu (tādu es
visu mūžu gribu),
saldumu paciņu, gredzentiņus, salātus.
Ziemassvētku laiks
nav tikai saņemto dāvanu laiks. Katram ir
vajadzīgs labs vārds, atbalsts un atzinība, un to gaida gan mazie, gan lielie.
Bērni labprāt kļūtu par Ziemassvētku vecīšiem un atnestu dāvanas saviem vecākiem. Lūk, ko bērni uzdāvinātu vecākiem Ziemassvētkos: kaut ko gardu,
šokolādi, kas izskatās kā salavecītis, mammai krelles, skaistu rokassprādzi,
tētim jaunu telefonu, jaunas bikses tētim, mammai jaunu bankas karti, jo šajā
***
nav naudiņas, garšīgu
zivi, dāvanu, kurā būtu končas, kas man garšo.
Lai visiem prieks par dāvanām un kopā būšanu pie svētku eglītes! Lielajā
gaidīšanas laikā novēlu:
„Ar tevi lai notiek
Neparasts brīnums kāds.
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts!
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
		
( K. Apškrūma)
Anita Bugne,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas skolotāja
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Blaumaņa 11. konkursa noslēguma sarīkojums PII “PIENENĪTE” ZIŅAS
Ērgļos 5. decembrī notika
„Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās
prēmijas 11. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru
bija uzaicināti 67 labākie
domrakstu autori kopā ar
skolotājiem un vecākiem.
Pavisam konkursā piedalījās 223 skolēni, iesniedzot
219 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijas, Rīgas 64. vidusskolas, Ērgļu vidusskolas,
DA Cēsu Valsts ģimnāzijas,
privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”, Ogresgala un
Lapmežciema pamatskolas.
Jau rīta agrumā bija iespēja
paviesoties „Braku” muzejā,
kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Silta
kurējās krāsns, un katrs varēja pacienāties ar zāļu tēju un smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Ināra Strazdiņa, aizdedzot sveču liesmiņas un pasakot paldies mūsu literatūras klasiķim.
Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās - „Mākslas pasaulē” (Vizma Veipa,
Iveta Pedele), „Emociju gamma” (Liena Bukovska), „Mans krāsu raksts” (Sandra Lauberte). Pie
Ineses Koklačovas un viņas palīgiem bija iespēja nobaudīt smalkmaizītes un pīrādziņus.
Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja
Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar
Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Teātris Blaumaņa zīmē”. Izdevumu kā dāvanu
saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori.
Balvās bija arī mācību firmas „Upe nesa ozoliņu” veidotie koka magnētiņi, konditorejas „Kore”
kārumi, SIA „Vējkalns” dāvanu kartes, kā arī daudzi citi pārsteigumi.
Vērtēšanas komisijas vārdā runāja Linda Šmite, Bebru pamatskolas latviešu valodas skolotāja,
rakstniece. Par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu konkursam pateicības diplomus saņēma skolotāji.
Atzinības un balvas skolēniem pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars
Velcis un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Cielēna, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Raiņa un
Aspazijas mājas galvenā speciāliste Gaida Jablovska, Madonas reģiona avīzes „Stars” žurnāliste
Inese Elsiņa, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne un saimniecības „Sniķeri” saimniece Santa Radzvilaviča, “Benu” aptiekas Ērgļos vadītāja Inta Olte, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas absolvente un kultūras darbiniece Laima Lupiķe, „Braku” muzeja
speciāliste Anna Kuzina.
Konkursā sekmīgi startēja Ērgļu vidusskolas skolēni. Atzinība Ievai Radzvilavičai, 7. kl. - par rūpīgu tēlu izvērtējumu, Lilitai Saulītei, 9. kl. - par veiksmīgu mēģinājumu tēmas atklāsmē, Undīnei
Saleniecei, 9. kl. - par pārdomātu kompozīciju, bet Martai Vaskai, 12. kl. - veicināšanas balva. Ieva
Radzvilaviča saņēma „Stara” speciālo balvu - laikraksta elektronisko abonementu 6 mēnešiem.
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Aļina Parfjonova, Rencēnu psk., 9. kl., 2. vieta Anna Greitāne, privātā vsk. „Klasika”, 7. kl., 3. vieta - Olivers Prānis, Rīgas Valsts 1. ģimn., 8. kl.
Vidusskolu grupā - 1. vieta - Signe Viška, Varakļānu vsk., 12. kl., 2. vieta - Arta Alksnīte, DA Cēsu
Valsts ģimn., 12. kl., 3. vieta - Romans Avsjukevičs, Rīgas Rīnūžu vsk., 11. kl.
Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju
kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne), saieta nama darbiniekiem un Blaumaņa biedrības biedriem par nesavtīgu palīdzēšanu, īpaši Mārītei Breikšai un Inārai Strazdiņai.
Konkursa un grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” finansiālie atbalstītāji - Ērgļu novada pašvaldība,
biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Madonas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, SIA „Elbra”, SIA „Jumurdas atpūtas komplekss”, SIA „Vides pakalpojumu
grupa”, SIA „Aibi”, biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”, SIA „Eglītis un biedri”, Dace Blaumane un
Jānis Grāmatiņš, Aina un Uldis Irbenieki, Liena Jorena.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Latvijas dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas izglītības iestāde
“Pienenīte” svinēja Latvijas 97 gadu jubileju.
No 9. novembra bērni
kopā ar skolotājām gatavojās izstādei “Latvju
raksti “. Veidoja, zīmēja cimdu, zeķu rakstus,
šalles,
grāmatzīmes,
skaistas saktas un citus
rotājumus.
Šogad, svinot Latvijas
dzimšanas dienu, pievērsām uzmanību dažādiem folkloras žanriem, tradīcijām un paražām.
“Mākonīšu” grupiņa kopā ar skolotāju Aiju parādīja vairākus “uciņdančus”. “Lāsītes” grupiņa kopā ar
skolotāju Ritu uzdeva lielajiem bērniem sarežģītas latviešu tautas mīklas, kuru atminējumi slēpās skolotājas tautastērpā. “Bitītes” grupiņa ar skolotāju Dzintru iepazīstināja ar dažādiem laika vērojumiem.
“Saulstariņu” grupiņas bērni un skolotāja Jautrīte iepazīstināja pārējos ar latviešu tautasdziesmām par
darba tikumu, čaklumu, slinkumu. Lielākie bērni no “Zvaigznīšu” grupas un skolotāja Anita iestudēja
pasaku. Mūzikas skolotāja Evita ar bērniem papildināja koncertu ar latviešu tautas rotaļām, dejām un
dziesmām.
Noslēgumā mūs sagaidīja brīnišķīgs pārsteigums - salūts un milzīga svētku torte, kuru ar laba vēlējumiem pasniedza pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja Ilona Cielava visiem bērniem un
izglītības darbiniekiem.
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

Ciemos pie ugunsdzēsējiem
Kamēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nedaudz mierīgāks laiks, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” trīs lielākās grupas 13. novembrī apciemoja brašos vīrus Ērgļu postenī.
Paldies Uvim Konovalovam, Oskaram Vaskam, Aigaram Ķipēnam un Sergejam Ļebedevam par
atsaucību, uzklausīšanu un mazo ķiparu lielās ziņkāres apmierināšanu! Mums tika izrādīti smagie
tērpi, abas lielās mašīnas un to piederumi, kā darbojas saspiedēji un milzīgās šķēres. Katrs bērns
varēja iesēsties mašīnā. Es domāju, ka tajā dienā viena liela daļa bērnu vēlējās, lieliem izaugot, kļūt
par ugunsdzēsēju.
Novēlam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ērgļu posteņa vīriem lielu izturību un spēku.
Mēs jūtamies droši!
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

Koncerts Jumurdas pagasta Saieta ēkā
pirmajā Adventē

Tā nu ir pagājis rudens, svētki ir nosvinēti. Pie SAC “Kastaņas” ar koncertu viesojās Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis. Par godu Latvijas dzimšanas dienai 16. novembrī koncertu
sniedza Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņi un darbinieki I. Maltavnieces vadībā. 24.
novembrī ar koncertu mūs iepriecināja Sausnējas pamatskolas skolēni.
Tā nu esam sagaidījuši pirmo Adventi. Paldies visiem par laiku, ko veltījāt mums!
Vēlam Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Šogad
pirmās
Adventes
sveci
vainagā iededzām
29.
novembrī.
Jumurdieši
un
novada iedzīvotāji bija laipni
aicināti apmeklēt
koncertu Jumurdas pagasta Saieta
ēkā, kur ar koncertprogrammu
uzstājās Jumurdas
pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Ievziedi” un
Ērgļu pūtēju orķestris. Paldies kolektīvu vadītājiem Ievai Vilnītei un Pēterim Leibomam par atsaucību un kolektīvu
dalībnieku mobilizēšanu! Koncerta ideja tapa, pateicoties abu kolektīvu braucienam uz Ķelni-Reizīki
Vācijā, jo speciāli šī brauciena ietvaros tika sagatavota koncertprogramma, kuru izdziedāt un izspēlēt
Elmshornas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Vēl mirkli pakavējāmies atmiņās, dalījāmies košākajos
iespaidos un izdzīvojām piedzīvoto. Paldies koncerta apmeklētājiem un jo īpaši visiem koncerta dalībniekiem! Paldies par gardajiem cienastiem čaklākajām saimniecītēm! Paldies Aivim Masaļskim par
izbrīvēto laiku savā brīvdienā un veiksmīgu koncerta dalībnieku transportēšanu!

Airisa Bērziņa-Grudule, sociālā darbiniece “Kastaņās”
Airisas Bērziņas-Grudules foto

Inita Lapsa, kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē.
Mareka Lapsas foto

Sociālās aprūpes centrā “Kastaņas”

Novembris Sausnējā

Novembris ir Latvijas Republikas svētku mēnesis. Laiks, kad
spoži iemirdzas sveču liesmiņas, tiek organizēti lāpu gājieni
uz daudzām Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas un piemiņas
vietām. Laiks, kad visi piespraužam pie krūtīm sarkanbaltsarkano lentīti un cilvēki dalās atmiņās par Latvijas dibināšanas
laiku. Un ne jau tāpēc, ka tā pieņemts un tā vajag darīt, bet
tāpēc, ka tā liek mūsu sirds, jo laiks no 11. līdz 18. novembrim
visiem mums ir īpašs.
Tādēļ arī šogad 11. novembra pēcpusdienā pagasta iedzīvotāji pulcējās lāpu gājienam no Sausnējas centra uz Sausnējas kapiem, kur atdusas Lāčplēša ordeņa kavalieris Nikolajs
Kalniņš.
Pieminot visus brīvības cīņu dalībniekus, par kuriem pastāstīja novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte, iededzām svecītes piemiņas vietās. Vēlāk daļa dalībnieku pulcējās Liepkalnes kapos uz atceres brīdi, pieminot brīvības cīņu dalībniekus
- liepkalniešus.
Latvijas proklamēšanas svētku noslēdzošais pasākums norisinājās 18. novembrī Sausnējas saieta zālē „Līdumos”. Uz to kuplā pulkā
bija sanākuši vietējie iedzīvotāji.
Zālē varēja apskatīt Sausnējas pamatskolas skolēnu darbus - veltījumu Latvijai dzimšanas dienā. Liels paldies skolotājām Vitai Zariņai un Dacei Dombrovskai, kuru vadībā šie darbiņi tapa.
Mīļš paldies Sausnējas pagasta pašdarbības kolektīviem par jauko koncertu! Paldies mazajai Samantai Jansonei par burvīgajām melodijām saksofona izpildījumā!
Šī gada nogale ir pārmaiņu laiks ne tikai visā Latvijā, bet arī mūsu pagasta pārvaldē. Gandrīz 34 gadus ilgušo darbu, vadot pagastu,
beidz Liena Kārkliņa. Viņa šajā svētku reizē teica paldies pagasta ļaudīm un pagasta pašdarbniekiem par ilggadējo un kopīgo darbu,
iepazīstināja klātesošos ar jauno Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri.
Vēlam Lienai Kārkliņai labu veselību un mierpilnu atpūtu, bet jaunajai vadītājai Elitai Ūdrei izturību un daudz spēka, vadot Sausnējas pagasta pārvaldi.
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Valijas Leles foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. decembris

Bibliotēkas dāvana
grāmatmīļiem
Patīkams laika pavadīšanas veids tumšajos
ziemas mēnešos ir izlasīt labu vai sen
kārotu grāmatu. Esam sagādājušas jums
Ziemassvētku dāvanu - jaunas grāmatas.
Ikvienam ir iespēja atrast savai gaumei
piemērotu lasāmvielu. Neliels ieskats grāmatu nosaukumos, kas varētu ieinteresēt.
Latviešu romāni:
Sapnis par Heidelbergu. Divas koka karotes. Mātes piens. 101.
kilometrs Padomju kauna zona. Tilts starp horizontiem.
Ārzemju romāni:
Garšvielu tirgotāja sieva. Jūtas, stiprākas par nāvi. Ūdens atmiņa. Krītošā sniegā. Putnu osta.
Grāmatas par dažādām tēmām:
25 soļi līdz harmonijai. Kā es nomierinu savu bērniņu. Ziemassvētki rokdarbos. Jaunas un vecas ziņas par ilgu un laimīgu dzīvošanu. Tik un tā Uldis Stabulnieks.
Arī jaunajiem lasītājiem brīvdienām piedāvājam jaunas galda
spēles un daudz interesantu grāmatiņu:
Protams, Lota māk gandrīz visu. Klusis un Strīpiņš. KripatiņaMazās skudriņas ceļojums. Riks - Es un mana ķertā ģimene. Eleonora un Pārks. Milžu pasakas un meža dzejolīši. Emīls un Īda
no Lennebergas.
Lai saglabātu jums pārsteigumu, šeit ir nosaukta tikai neliela daļa
jaunieguvumu. Visas jaunās grāmatas apskatīt un izvēlēties lasīšanai varēs 22. decembrī plkst. 15.00.
Laipni aicināti!
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā
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19. decembrī plkst. 9.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš
Aicinām visus ar pašu gatavotiem pārsteigumiem un dāvanām. Gaidīsim pircējus un pārdevējus, lai kopā ar tautas
mūzikas kopas “Pulgosnieši” dziedātājiem dziedātu arī
Ziemassvētku dziesmas

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!

***

19. decembrī plkst. 18.00 pie Jumurdas pagasta Saieta
ēkas Svētku egles iedegšana! Saldi
pārsteigumi mazākajiem jumurdiešiem!
Plkst. 19.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē ikvienu
aicinās dziesminieks Ēriks Loks dziesmota programma mierīgās noskaņās, klātesot ģitārai,
dziesmām un sarunām...

Andrejs Korns
Zinaida Jansone
Vilhelmīne Pūpola
Milda Līcīte

***

20. decembrī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
koncertprogrammā “Ziemas stāsti”
viesojas aktrise Karīna Tatarinova, dziedātāja Aija Vītoliņa
(Amber), ģitārists Jānis Lācis
Biļešu cena: 8,00 EUR un 5,00 EUR

***

26. decembrī plkst. 12:00 Sausnējas saieta
zālē “Līdumos”
Salatēvs aicina uz svētku eglītes pasākumu
pagasta pirmsskolas vecuma bērnus
Sīkāka informācija pa telefonu 26191640 - Inese

***

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums “Baltie Ziemassvētki” Ērgļu
novada pensionāriem.
Ar koncertprogrammu viesosies Artūrs Grandāns un Laila
Jēkabsone
Vēl programmā - 2015. gada otrā pusgada jubilāru sumināšana, Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu sveicieni, ballēšanās
un jautras atrakcijas.
Laipni lūgti svinēt svētkus kopā!

Aicinājums
No 1949. gada līdz 1992. gadam Sausnējas pagasta teritorijā
darbojās kolektīvās saimniecības „Pretim saulei” , „Līdums”,
„Druva”, „Plēsums” un „Jaunais darbs”. Pēc tam – paju sabiedrības „Liepkalne” un „Sausnēja”. Par šo laika posmu, par
tā laika kolektīvo saimniecību strādniekiem, speciālistiem un
vadītājiem tiek vākti materiāli grāmatas veidošanai. Lūdzam
būt atsaucīgiem, iesūtīt atmiņu pierakstus un fotogrāfijas
Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejam („Līdumi”,
Sausnēja, Sausnējas pag., Ērgļu nov., LV4841) vai elektroniski Sausnējas bibliotēkai (sausnejasb-ka@inbox.lv) un Elitai Leibomai (el1el2@inbox.lv) Informācija pa telefoniem:
Dzintra 26369721, Ilga 28730830 un Inga 26242405.

***

UZMANĪBU PAZIŅOJUMAM

***

Sakarā ar to, ka ir parādījušies krāpšanas gadījumi, kad personas, uzdodoties par Latvenergo darbiniekiem, no cilvēkiem
izkrāpj naudu un tos apzog, lūdzam iedzīvotājus būt modriem.
Saskaroties ar šādām personā, lūdzam piefiksēt šo personu
transportlīdzekļu numurus, personu individuālās pazīmes un
par šādiem gadījumiem nekavējoties ziņot policijai 26115727
vai 110. Kā arī, ja pie jums ir bijušas šādas personas vai jūs
zināt par šādiem gadījumiem, lūdzam sazināties ar inspektoru
A.Turkinu 26115727.

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku pasākums Ērgļu novada
pirmsskolas vecuma bērniem
“Ziemassvētku prieki ar sunīti Duksi un
viņa draugiem”
1. janvāra naktī plkst. 01.00 Ērgļu saieta namā
Gadu mijas balle
Spēlēs grupa “KOMPROMISS” no Valmieras
Ieejas biļetes cena - 3,00EUR

***

20. janvārī plkst. 16.00 pie muzeja “Līdumi”
atceres pasākums “BARIKĀDES PIERĀDĪJUMS TAUTAS SPĒKAM”

DIEVS MĀJO MŪSU VIDŪ
Baznīca ir uzbūvēta pilsētas vidū par ārēju zīmi tam! Tagad tuvojamies Ziemassvētkiem, Kristus piedzimšanas svētkiem, kad
mēs svinam to kā Dieva dēls kļuva cilvēks Jēzū Kristū un sāka
mājot mūsu vidū. Evaņģēlists Jānis par šo notikumu raksta šādi:
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un vārds bija
Dievs. (Jņ. 1:1)
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. (Jņ.1:14)
Evaņģēlists Jānis iesāk savu evaņģēliju ar lidojumu atpakaļ pie
sākuma, ārpus mūsu laika. Bet tad pēkšņi fokusējas uz vienu konkrētu punktu, vietu un laiku šajā pasaulē - laiku, kad mūžīgais
Dieva Dēls iemiesojās cilvēka miesā Jēzū Kristū. Ne bez iemesla
Jāņa simbols ir ērglis, kas savā skaistajā lidojumā debesīs līdzīgi
ir spējīgs precīzi ieraudzīt vienu punktu zemes virsū. Dieva Dēls
nāk pie mums tajā vietā, kurā mēs katrs esam, lai paceltu no ikdienas rūpēm, no laicīgās un horizontālās perspektīvas uz augšu,
debesu lidojumā, uz mūžību.
Ērgļu Svētā Jāņa baznīca netika uzbūvēta, lai kalnā stāvētu tukša,
bet lai cilvēki nāktu un piedzīvotu, ka Dievs īpašā veidā mājo
mūsu vidū, kad sapulcējamies lūgšanās ap Dieva vārdiem un
sakramentiem. Mēs neesam radīti kā tukša čaula, bet lai Dievs
mājotu mūsos. Kad uzņemam Dieva sūtīto Dēlu Jēzu Kristu, tad
neesam tukši, tad neesam tikai cilvēki, bet arī Dieva bērni. Apustulis Jānis to raksta šādi:
Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam. (Jņ.1:12).
Piedzīvosim šos svētkus kopā jaunajā baznīcā, kuru arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja 28. novembrī. Uzņemsim Dieva
Dēlu Jēzu Kristu mūsu vidū un sirdīs! Tad būs svētīgi un
priecīgi svētki.
Ērgļu evaņģēliski luteriskā draudze
un mācītājs Hanss Jensons
Dievkalpojumi Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek katru svētdienu plkst.10.00 no rīta. No 2016. gada 1. janvāra baznīcā sāk kalpot jauns mācītājs Ivars Cišs.
Vairāk informācijas par draudzi www.erglubaznica.lv

INESI VESTFĀLI un
JĀNI RIEKSTIŅU ar meitas
DĀRTAS RIEKSTIŅAS piedzimšanu
KAIVU un MĀRTIŅU BUKOVSKUS
ar meitas DĀRTAS piedzimšanu

***

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlēs grupa “Nāc Dejot!”. Būs arī svētku
pārsteigumu loterija. Ieeja balles tērpos.
Biļetes cena 5,00 EUR

APSVEIKUMS

Izmanto iespēju un mācies!
Aicinām jauniešus no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) izmantot iespēju apgūt profesiju un saņemt stipendiju. Priekuļu tehnikumā Ērgļos
ir sākusies Ziemas uzņemšana mācībām Eiropas Savienības fondu
Jauniešu garantijas projekta (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) grupās
šādās profesionālajās kvalifikācijās:
• Jumiķis - mācību ilgums 1,5 gadi (ar vidējo izglītību);
• Drēbnieks - mācību ilgums 10 mēneši (ar pamatizglītību);
• Motorzāģa operators - mācību ilgums 10 mēneši (ar pamatizglītību);
• Bistro pakalpojumu darbinieks - mācību ilgums 10 mēneši (ar
pamatizglītību).
Mācību sākums jumiķiem 11. janvāris, pārējām profesijām
22. februāris.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no EUR 70 - EUR 115,
dzīvo skolas dienesta viesnīcā bez maksas, saņem ceļa un izmitināšanas izdevumu apmaksu kvalifikācijas prakses laikā līdz EUR 71.
Dažās programmās mācības tiks organizētas uz darba vidē balstītu mācību principa. Tas nozīmē, ka mācību sākumā tiek noslēgts
mācību prakses līgums ar uzņēmumu un sastādīts grafiks, kurā norādīti laiki, kad jāatrodas skolā vai uzņēmumā. Šis princips sniedz
iespēju apvienot mācības un darbu atbilstošajā profesijā.
Piesakies mācībām klātienē Ērgļos, Oškalna ielā 10 (tel.
64871235) vai elektroniski www.ergliarods.lv.
Baiba Bruņeniece
Foto no skolas arhīva

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT:

LĪGU un ULDI CIRŠUS;
GITU GROTI un IVARU TETERI.
Ziemassvētku Dievkalpojumi
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā:
24. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums baznīcas augšas zālē (jāģērbjas silti).
25. decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku
dievkalpojums baznīcas siltajā lejas telpā.
27. decembrī plkst. 10.00 S. Jāņa – apustuļa un evaņģēlista diena - dievkalpojums
6. janvārī plkst. 18.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums.

Ziemassvētku dievkalpojumi Ērgļu
katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā :
24. decembrī plkst. 14.00 Vigīlijas Mise.
25. decembrī plkst. 15.00 Jēzus DzimšanasZiemassvētku Mise
Ziemassvētku dievkalpojums Adventistu draudzē 26.
decembrī plkst. 11.00 Ērgļu vidusskolas sporta zāles
2.stāvā.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Vera Lejiņa mirusi 83. mūža gadā;
Valdis Dalbiņš miris 50.mūža gadā;
Jānis Maltenieks miris 61.mūža gadā;
Evija Stefaņenkova mirusi 37.mūža gadā;
Anastasija Bula mirusi 88.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.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. decembris
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