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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada decembra domes sēdēs lemto
aPamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
un ņemot vērā, ka Ērgļu novadam pieejamā kvota publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, ir EUR
420000,00, kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim, atbalsta intensitāte ir 90%, dome
nolēma pašvaldībai piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nodrošinot Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 47000,00 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Apstiprināja projektā iekļaujamo pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu sarakstu to sakārtošanai prioritārā secībā, saraksts pievienots.
Nolēma projektu realizēt pa kārtām - 1. kārtu uzsākt 2016. gadā un tajā iekļaut objektu Nr.1.,
pārējās kārtās iekļaujamos objektus un to realizācijas uzsākšanas laiku noteikt ar attiecīgu
pašvaldības domes lēmumu. Projekts tiks iekļauts Ērgļu novada attīstības programmas 2013.2019. gadam investīciju plānā.
Darba grupa, kura izveidota pārbūvējamo pašvaldības ceļu sakārtošanai prioritārā secībā
saskaņā ar atlases kritērijiem un turpmākai projekta norises uzraudzībai, organizēs projektā
ietverto objektu publisko apspriešanu. Informācija ievietota Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
a Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu EUR 8275,00, Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Margrietiņas”, kas sastāv no zemes vienības 8,53 ha platībā un atrodas Ērgļu
novada Sausnējas pagastā.
a Nolēma nodot uz 15 gadiem nomas lietošanā ar apbūves tiesībām (rūpnieciskā apbūve)
Ērgļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gaismas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080420, platība 0,7697 ha. Noteica nomas maksu 1,5%
apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības (nomas tiesību izsoles gadījumā tas būs
sākummaksas apmērs) un noteica minimālo nomas maksu 28 eiro gadā, ja aprēķinātā nomas
maksa ir mazāka nekā 28 eiro gadā. Noslēdzot zemesgabala nomas līgumu, paredzēts nosacījums: ja zemes nomnieks 2 gadu laikā neuzsāk būvniecību Latvijas Republikas likumdošanā
paredzētajā kārtībā, nomas līgums tiek lauzts.
a Apstiprināja Ērgļu novada kultūras stratēģiju 2015. - 2020. gadam. Dokuments publicēts
Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
a Dome izveidoja darba grupu četru cilvēku sastāvā: Zinta Saulīte, R. Blaumaņa memoriālā
muzeja “Braki” vadītāja, Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja,
Anna Kuzina, R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākā speciāliste, Sandra Avotiņa,
deputāte, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras un darba organizatore, lai izvērtētu
Ērgļu novada pašvaldības muzeju darbību turpmākai efektīvai muzeju darba mērķu un uzdevumu nodrošināšanai.
a Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus par kopējo summu EUR 3310,65 apmērā par laika periodu uz 2015. gada 16. novembri, tai skaitā: noilgušie nekustamā īpašuma
nodokļa parādi, mirušo personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi un juridisko personu
neatgūstamie bezcerīgie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.
a Nolēma atbalstīt finansiāli Ērgļu novada vīriešu volejbola komandas dalību Madonas
novada atklātajā čempionātā volejbolā vīriešiem, kas notiks laika posmā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada aprīļa mēnesim, apmaksājot dalības maksu EUR 50,00 apmērā.
a Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumā “Par Latvijas
Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas ierosinājuma par parakstu vākšanu izskatīšanu”,
nosakot, ka Elita Ūdre, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja, ir tiesīga apliecināt vēlētāju
parakstus „Ozolos”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210. pantu Ērgļu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas izskata šā kodeksa paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas kā,
piemēram:
1) 106.p. par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas prasību pārkāpšanu;
2) 75.p. par atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu vākšanā;
3) 51.p. par zemes apsaimniekošanas pārkāpumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos;
4) 173.p. par bērna aprūpes pienākumu neveikšanu;
5) 155.p. par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.
Administratīvā komisija izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu
“Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā” pārkāpumiem.
Pašvaldības būvvaldes darbu regulē Būvniecības likums, bet par būvniecības noteikumu
pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas APK 152., ko izskata un uzliek sodu
būvvalde.
2015. gadā Administratīvā komisija izskatījusi 32 pārkāpumu protokolus: suņu īpašniekiem
par klaiņojošiem dzīvniekiem-suņiem; par zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos;
par bērnu aprūpes pienākumu neveikšanu; par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja pārkāpumu
izdarījis nepilngadīgais, un citiem pārkāpumiem.
Izteikti 16 mutiski un 19 rakstiski brīdinājumi zemes lietotājiem, tiesiskajiem valdītājiem,
apsaimniekotājiem par pienākumu nepildīšanu, nepļaujot regulāri zālāju, kā rezultātā pavasarī
veidojas kūla, izraisot lielāku ugunsgrēka iespējamību. Mutiski un rakstiski brīdināti 24
klaiņojošo suņu īpašnieki.
Iedzīvotājiem par novērotiem administratīva rakstura pārkāpumiem mutiski vai rakstiski ziņot
Administratīvajai komisijai, pašvaldības izpilddirektoram.
Lai uzlabotu situāciju:
1. Turpmāk nodrošināsim klaiņojošu suņu īpašnieku piederību, palīgā aicinot vetārstus, iedzīvotājus, pastniekus, medniekus.
Noteikumi nosaka, ka suņu īpašniekiem līdz 2016. gada 1. jūlijam suns, kas līdz šim datumam
būs sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē ar mikroshēmu un reģistrētiem vienotajā datubāzē. Par attiecīgo pārkāpumu tiks
uzlikts naudas sods fiziskajām personām no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 350 eiro.
2. Lai veicinātu izpratni par sakārtotu vidi novada teritorijā, tiek izstrādāti Saistošie noteikumi par novada teritorijā esošo namīpašumu, zemes gabalu, pieguļošās teritorijas uzturēšanu.
Auseklis Knope,
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

2

Ērgļu novada pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu
saraksts prioritārā secībā, piemērojot atlases kritērijus
Objektu
secība

Ceļa
Nr.
Ceļa nosaukums
reģistrā
10

garums (km)
kopējais
pārbūvējamais
1,40

Oškalna iela

0,58
(0,82-1,40 km)
5,32

15

Grīvas – Vārpas

5,32

16

Bērzlīči – Lempēni

1,65

25 Ē
7

Kaivēni–Brantēni–Sausnējas p.
Ziediņi – Paņkēni

2,35
4,70

8

Daktas – Kņapēni –
Saimniecēni

1,98

3.
Ērgļu
pagasts

36

Zariņi – Aizpurvi –
Veģeri – Ērgļi

6,00

3
(0,0-3,0 km)

4.
Jumurdas
pagasts

3

Cirsti – Viesakas - Pūpoli

8,51

1,5
(7,31-8,51km)

2
1
12

Katrīna – Danderi - Vāķēni
Katrīnas skola – Baltklāvi
Liepupes – Jaunzemi –Veseri

5,25
1,40
4,84

1.
Ērgļu
pagasts

2.
Sausnējas
pagasts

5.
6.

1,1 (0,0-1,1 km)

2,35
3,5 (0,0-3,5 km)
1,3
(0,0-0,6 km un
1,28-1,98 km)

Uzņēmēji
SIA Magnolija
Z/s Dāvelnītis
Z/s Pikas
Z/s Pūkas
7
Z/s Strautiņi
Z/s Vārpas
Z/s Margrietiņas
B.Dreimane
7,15 SIA 3Dpro
SIA Vecogre
SIA Conatus BIO.
Z/s Viesturi
Bruno Bērziņš
Valters Pundurs
Spodra Balode
Vita Zariņa
Iveta Raciborska
SIA 3Dpro
SIA Tauri
M.Veldre
z/s Pavāri
Baiba Vizla
Miķelis Vizla
Anda Kaļva
Santa LasmaneRadzvilaviča

0,5 (0,0-0,5 km)
1,3
0,8 (0,0-0,8km)
0,8 (4,04-4,84 km)

Liellopu
Vienības/
punkti

Mājas/
punkti

Uzņēmēji
/punkti

Punkti
kopā

280,5 / 5

10 / 5

8/5

15

133.1/ 3

14 / 5

9/ 5

13

137,5 / 3

8/4

3/3

10

124,9 / 3

4/2

5/5

10

Z/s Vecceplis

166,7 / 4

6/3

1/ 1

8

Z/s Roma

143,4 / 3

2/1

1/ 1

5

Kopā 20,75 km 1km izmaksas ~22 500 eiro

Atbalsts lauku ceļiem
Saskaņā ar 18.08.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 šajā plānošanas periodā tiek
paredzēts valsts un ES atbalsts pašvaldības 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. Prioritāte atbalsta
saņemšanai MK noteikumos paredzēta pašvaldības ceļiem, kas ved uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Pieejamā kvota Ērgļu novadam ir EUR 420 000,
kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim, atbalsta intensitāte - 90%. Projektā ietveramos
objektus nosaka pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem, sarindo un apspriež ar vietējiem uzņēmējiem.
2015. gada 12. novembrī Ērgļu saieta namā notika projektā ietveramo objektu (pašvaldības
ceļu) un to atlasei izvirzāmo kritēriju apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem (arī citiem interesentiem). Sanāksmē piedalījās projektā iesaistītie pašvaldības speciālisti un 17 uzņēmēji.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar domes lēmuma projektu “Par publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai izvirzāmo objektu atlases kritērijiem”. Uzņēmēji piekrita izvirzāmajiem pārbūvējamo ceļu atlases kritērijiem un izteica priekšlikumus, kuri ceļi vai to posmi būtu
pārbūvējami. Sanāksmes dalībnieki izvirzīja no uzņēmēju vidus kandidātus darba grupai, kura
saskaņā ar domes apstiprinātajiem kritērijiem sastādīs pārbūvējamo ceļu sarakstu prioritārā
secībā, kā arī veiks projekta uzraudzību.
Pašvaldības domes apstiprinātā darba grupa 2015. gada 3. decembrī veica projektā iekļaujamo
ceļu apsekošanu dabā. Tika apsekoti 8 objekti, kuri saskaņā ar atlases kritērijiem saņēma
lielāko punktu skaitu. Darba grupa ierosināja projektā iekļaut 6 objektus. Šis saraksts tika
apstiprināts pašvaldības domes sēdē 2015. gada 29. decembrī. Pašvaldība rīko pārbūvējamo
ceļu saraksta publisko apspriešanu. Novada iedzīvotāji, it īpaši uzņēmēji, tiek aicināti līdz
2016. gada 27. janvārim izteikt viedokli par pārbūvējamo ceļu sarakstu un to atlases kritērijiem, rakstiski iesniedzot iesniegumu pašvaldībā (šeit būs pieejams arī ceļu saraksts un domes
lēmumi) Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840 vai elektroniski: ergli@
ergli.lv Ar publiskās apspriešanas rezultātiem uzņēmēji un citi interesenti tiks iepazīstināti
publiskās apspriešanas sanāksmē 2016. gada 27. janvārī plkst.11.00 Ērgļu saieta namā Rīgas
ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā. Uz jūsu jautājumiem atbildēs pašvaldības vides
pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera, t. 26468124, e-pasts: attistibas.
nodala@ergli.lv vai izpilddirektors Māris Grīnbergs, t. 26471778, e-pasts: izpilddirektors@
ergli.lv
Projektā iekļaujamo objektu saraksts un domes lēmumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā
www.ergli.lv
Emma Cera,
pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļas darba apkopojums
aizvadītajā gadā
Ir noslēdzies vēl viens gads, padarīti daudzi darbi, daudzi darbi iesākti, bet priekšā ir jauns
gads ar savu skreju, steigu, vēsmām un darba dunu. Sniegšu nelielu ieskatu Ērgļu novada
dzimtsarakstu nodaļas darba gaitās aizgājušajā gadā.
2015. gadā Ērgļu novadā ir reģistrēti 22 bērniņi, no tiem 10 meitenes un 12 zēni. Šis skaits,
salīdzinot ar 2014. gadu, ir lielāks. Turpinās tendence bērnam dot tikai vienu vārdiņu,
dubultos vārdus vecāki devuši tikai 4 bērniem. Lai jaunajiem vecākiem un viņu atvasēm
šis gads ir prieka pilns!
Taču diemžēl statistika ir skaudra, jo no civilstāvokļa aktiem visvairāk tika reģistrēti tieši
miršanas gadījumi. 2015. gadā tika reģistrēti 47 miršanas gadījumi, kas tomēr ir mazāk
nekā 2014. gadā. Tika reģistrēti arī gados jaunu cilvēku nāves fakti, kā arī mirušas ir 23
sievietes ar vidējo mūža ilgumu - 83 gadi un 24 vīrieši ar vidējo mūža ilgumu - 70 gadi.
Palielinājies noslēgto laulību skaits, tās ir 15, viena no laulībām tika reģistrēta baznīcā,
pārējās dzimtsarakstu nodaļā. Daudzi pāri izvēlējās laulības slēgt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, populārākā laulību reģistrācijas vieta ir Jumurdas muiža. Notika viena laulību
ceremonija, kurā laulībā ar Latvijas Republikas pilsoni stājās kādas citas valsts pilsonis.
Aizgājušajā gadā divi laulību reģistri tika papildināti ar ierakstiem par laulību šķiršanu,
uz noslēgto laulību fona šis ir mazs skaitlis. Tātad tas norāda uz laulību saišu stiprumu
mūsu novadā. Vairākas personas dažādu iemeslu dēļ vērsās dzimtsarakstu nodaļā ar lūgumu saņemt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. Vēlos atgādināt par iespēju
taupīt savu laiku un atkārtotās civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības pasūtīt interneta
tiešsaistes portālā www.latvija.lv. Tāpat šo tiešsaistes portālu var izmantot, deklarējot savu
dzīvesvietu.
Tāpat esam iedibinājuši pozitīvu tradīciju sveikt gan jaunos pārus, gan arī jaundzimušos
novadniekus Ērgļu pašvaldības vārdā ar simboliskām dāvaniņām. Jaunlaulātie saņem simboliņu - īpašu svečturi, kas simbolizē jaunās ģimenes pirmo pavardiņu, taču bērniņi saņem
adītu zābaciņu pāri.
Jaunajā gadā vēlējumu ikvienam gribu izteikt ar Imanta Ziedoņa vārdiem:
„Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt,
palikt tuvu.”
Baiba Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Skolu Ziņas

Ērgļu vidusskolas motivācijas spēles „Izkrāso IKdienu!” rezultāti I
semestrī

Redakcijas sleja
Ar jaunām iespējām, mērķiem un lēmumiem ir sācies 2016. gads. Uzsnidzis ilgi gaidītais sniegs, kas iepriecinājis visus, visus ziemas mīļotājus, un
atsākusies skolas dzīve pēc divu nedēļu
ilgām un skaistām Ziemassvētku brīvdienām.
Atskatoties uz pagājušā gada notikumiem skolā, saprotu, ka visi kopā esam
ļoti daudz padarījuši, paspējuši un veidojuši skolas dzīvi interesantu.
Pagājušā gada decembrī mēs visi kopā
gatavojāmies Ziemassvētku izrādei,
klašu un pulciņu eglītēm, nokārtojām
parādus mācību darbā, lai tie neturpinātos jaunajā mācību gadā, un saņēmām katrs savu godam nopelnīto liecību.
4. janvārī visi atgriezāmies skolā un
saņēmām pirmos uzdevumus, kuri saistās gan ar mācībām, gan ar gatavošanos nākamajiem lielajiem pasākumiem.
Tuvākie ir ar sadarbības partneriem no
Oststellingverfas Nīderlandē īstenots
projekts no 20. līdz 22. janvārim, kā
arī Latvijas Skolu ziemas olimpiskais
festivāls, kas notiks 5. un 6. februārī
un kura norisei vajadzēs daudz darbīgu
roku un prātu. Festivāla ieskandināšana
notika 7. janvārī.
Tagad, sākoties jaunam gadam, jāķeras
vērsim pie ragiem un ar lielu sparu un
dzīvesprieku jāmetas jaunos darbos, jo
darbs dara darītāju.
Lai visiem veiksmīgs mēnesis un nezūdošs darba spars!
Lāsma

SMS
12. 01. - Latvijas Skolu ziemas
olimpiskā festivāla brīvprātīgo
sanāksme Ērgļu vidusskolā
19. 01. - Barikāžu atceres 25.
gadadienas pasākums Ērgļu vidusskolā
20. - 22. 01. - Ērgļi - Oststellingverfas sadarbības projekts 9.
klasei - “Brīvprātīgais darbs”
22. 01. - Ērgļu vidusskolas skolēnu domes pasākums - MASKU
BALLE
25. 01. - Jaunsargu ekskursija
5. - 6. 02. - Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls
8. - 11. 02. - Projektu nedēļa
Ērgļu vidusskolā
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4. - 6. klases grupa
Klase

Zīļu skaits

4. klase
5. klase
6. klase

66
104
72

Vidējais zīļu skaits
uz vienu skolēnu
2,44
3,58
4,23

7. - 9. klases grupa
Klase

Zīļu skaits

7. klase
8. klase
9. klase

62
48
78

Vidējais zīļu skaits
uz vienu skolēnu
2,81
3,20
4,33

10. - 12. klases grupa
Klase

Zīļu skaits

10. klase
11. klase
12. klase

96
43
90

Vidējais zīļu skaits
uz vienu skolēnu
6,85
3,30
5,62

Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore

Ceturtdien, 7. janvārī, Ērgļos notika Latvijas Skolu ziemas olimpiskā
festivāla ieskandināšanas pasākums, kura laikā sadarbības līgumu par tā
organizēšanu parakstīja Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents
Einars Fogelis, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis un Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Iepriekšējos gados festivāls bija Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde. Šogad
lielais ziemas sporta notikums aicina ar saukli - “Tev jāpiedalās!”.
Uz svētku ieskandināšanas pasākumu bija ieradušies trīs apdomīgi sniegavīri, bet „Superkamaniņās” atbraukuši mazie sākumskolas dejotāji, kuri
varbūt pēc dažiem gadiem būs festivāla sportisko aktivitāšu dalībnieki.
Kā stiprais sals ļāvis sagatavot gan hokeja, gan ātrslidošanas laukumus,
testēja pieredzējušākie un jaunākie Ērgļu vidusskolas hokeja komandas
dalībnieki.
Savukārt Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē dalībnieki varēs sacensties septiņos sporta veidos: biatlonā, distanču slēpošanā, hokejā, slidošanā, kalnu slēpošanā un snovbordā, kamaniņu sportā. Jauninājums ir tas,
ka arī sacensības kamaniņu sportā notiks Ērgļu tuvumā -dabiskajā trasē
Viešūra kalnā.
Gaidīsim atkal skolēnus no visas Latvijas 5. - 6. februārī Ērgļos!
Indra Rone, latviešu valodas un vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Mūsu darbi vakar, šodien, rīt

2. semestra sākumā, kā ierasts, apkopojam savu veikumu 1. semestrī un
plānojam darbus turpmākajam laika posmam.
1. semestri ar labiem un teicamiem sasniegumiem visos mācību priekšmetos noslēguši vairāki Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni. Skolas
direktora pateicību Ziemassvētku eglītes vakarā saņēma: 1. klases skolnieki
Adrians Koroļovs un Dagnis Zeltiņš, 2. klases skolnieki Daniels Suncelis un
Renārs Dadzītis, 5. klases skolniece Samanta Ērgle, 8. klases skolēni Līga
Vestfāle, Alens Kārlis Kārkliņš un Niks Valainis. Centība, sistemātisks darbs
un nopietna attieksme pret mācībām vainagojusies ar augstiem zināšanu vērtējumiem.
Skolā bērni ne tikai apgūst mācību vielu, bet piedalās interesēm un spējām
atbilstošos ārpusklases pulciņos un interešu izglītības programmās. Visos laikos mūsu skolā ir bijuši aktīvi sportisti, talantīgi pašdarbības kolektīvu dalībnieki, radoši prasmīgo roku pulciņa dalībnieki. Aktīva darbošanās sagādā
prieku gan pašam skolēnam, gan vecākiem un aizbildņiem.
Atskatīsimies uz nozīmīgākajiem 1. semestra notikumiem skolas dzīvē!
Septembrī skolēni piedalījās rudens pārgājienā un sportiskās aktivitātēs
Sausnējas karjerā, centās sasniegt labus rezultātus rudens krosā. Lielu prieku
sagādāja rudens ziedu paklāja veidošana septembra beigās. Visiem iesaistoties ziedu kārtošanā, tika izveidots ļoti skaists uzraksts - SAUSNĒJA.
Skolas pagalmā līdz pat salnām bija aplūkojami dārzeņi, kurus izstādei bija
atnesuši bērni. Septembrī, dzejas mēnesī, ielūkojāmies dzejas pasaulē, lasot
skolēnu sacerētos dzejoļus.
3. oktobrī Sausnējas novadpētniecības muzejā notika mūsu novadnieka un
rakstnieka Valda 150 gadu atceres dienai veltīts pasākums. Skolēni piedalījās
šajā notikumā, zīmējumos attēlojot Staburagu, bet 8. klases zēni Alens Kārlis Kārkliņš un Niks Valainis iejutās „Staburaga bērnu” literārajos varoņos.
Rakstnieka Valda tēlā iejutās skolas direktors Andris Dombrovskis.
9. klases skolēni gatavojās Skolotāju dienai un 2. oktobrī pasniedza stundas
mazākajiem. Paldies devītajiem par garšīgo svētku torti Skolotāju svētkos!
9. novembrī Mārtiņdienas tirgus atmosfēra prieku sagādāja gan pārdevējiem, gan pircējiem. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, atcerējāmies varoņus un
brīvības cīnītāju piemiņai iededzām svecītes, bet vakarā piedalījāmies lāpu
gājienā uz Sausnējas kapiem. 17. novembrī skolā izskanēja Latvijas Valsts
proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts „Nāk gadalaiki apgleznot Latviju”, radot svētku noskaņu dalībniekiem un skatītājiem.
7. decembrī skolā viesojās radošā apvienība „Divi” ar izrādi „Ziema mazā
lācēna pagalmā” mūsu vismazākajiem - pirmsskolas iestādes bērniem un
sākumskolas klašu skolēniem.
Decembris ir svētku gaidīšanas laiks un arī lielo darbu laiks, jo ikvienam
jādomā par sekmīgu 1. semestra noslēgumu. Visi iesaistījās rotājumu izgata-

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas saime 2015. gada 24. septembrī.
vošanā un skolas telpu dekorēšanā, priekšnesumu sagatavošanā, dāvanu sarūpēšanā. Pikošanās un slidināšanās gan decembrī izpalika, jo nebija sniega
un decembris, kā zināms, pārspēja visus siltuma rekordus.
Svētku gaidīšanas laiks atnāca ar dāvanām. Eglītes priekšvakarā saņēmām
mūsu labvēļu sarūpētos gardumus. Zemnieku saimniecības „Udņēni” Sausnējas veikala „Vārpas” kolektīvs iepriecināja gan bērnudārza un skolas
bērnus, gan skolotājus. Sirsnīgs paldies par gardumiem veikala īpašniecei
Ilgai Zvirgzdiņai un pārdevējām Inesei un Ilzei!
Pirms svētkiem mūsu skolas absolvente Inga Grīnberga un viņas bērni
Niks, Emīlija un Ričards ieradās Sausnējas skolas internātā, lai apciemotu
Lauri un Valēriju Miezīšus. Inga atveda dāvanas brāļa dēliem un gardumus
visiem internāta bērniem. Paldies Ingai par sarūpētajiem gardumiem!
Janvāris ir sagādājis sniegu un pamatīgu salu. Šoziem esam iecerējuši atkal
doties uz Ērgļu vidusskolas slidotavu, lai nostiprinātu slidošanas iemaņas un
uzspēlētu hokeju. Mums tas patīk! Būs arī daudz citu patīkamu lietu, bet ikvienu skolēnu sagaida nopietns mācību darbs. Lai veiksmīgs, sekmīgs un ļoti
darbīgs visiem 2. semestris!
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas paveiktajos darbos
ielūkojās skolotāja Elita Leiboma
Skolotāja Ivara Tetera foto
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Latvijas - Nīderlandes
sadarbības projekts
Rudenī Ērgļu novada pašvaldības delegācija viesojās sadarbības pašvaldībā Oststelingverfā, Nīderlandē, lai spriestu par
tālākajām sadarbības iespējām. Janvāra vidū sāksies sociālo
prasmju apguves projekts “Brīvprātīgais darbs”, kura mērķis
ir iemācīt skolēniem sociālā darba prasmes un pilsonisko atbildību. Oststelingverfas sociālā centra “Skala” pārstāvji organizēs apmācības, kurās Ērgļu vidusskolas skolēniem, skolotājiem, iesaistīto iestāžu pārstāvjiem tiks sniegta izpratne
par brīvprātīgā darba ideju, mērķiem, veidiem un norisi.
20. janvārī notiks lekcija 9. klases skolēniem, diskusija par
Nīderlandes pieredzi. To vadīs 2 Oststelingverfas sociālā
centra “Skala” pārstāvji.
21. janvārī 9. klases četras skolēnu grupas dosies uz iesaistītajām iestādēm - PII „Pienenīte”, sākumskolu, „Braku” un
„Meņģeļu” muzeju, kur veiks brīvprātīgā darba praksi.
22. janvārī notiks diskusija, prakse vērtējums - kas izdevās,
ko pilnveidot nākotnē.
Sintija Māliņa, projekta koordinatore

Gatavojamies projektu nedēļai
Ērgļu vidusskolā
Projektu nedēļā ir iespēja izmantot patiesāko dzīvē balstīto
mācību formu, kad skolēniem pašiem patstāvīgi jāplāno
paveicamais darbs un jāsasniedz iecerētais rezultāts. Tas
lielākajai daļai bērnu ir grūti, bet šajā procesā viņi mācās
mērķtiecību un apgūst, nostiprina sadarbības prasmes gan
ar klasesbiedriem, gan ar skolotājiem.
• Visu sākumskolas klašu tēma ir „Daļa un veselums”, kuras
ietvaros skolēni un skolotāji integrēti un radoši dažādu mācību priekšmetu ietvaros mācīsies saprast, cik dažādās dzīves
jomās var runāt par „vesels” un „daļa”. Jau gatavojoties projektu nedēļai, būs iepriekš veicami darbiņi. Lūgsim arī vecākus veikt uzdevumus kopā ar bērniem projekta laikā, aktīvi
iesaistīties un atbalstīt bērna klasi.
• 5. – 7. klases skolēniem ir iespēja īstenot projektu pēc savas
izvēles. Ļausim bērniem apzināt savas intereses un izaugsmes iespējas, atrast un risināt problēmas, kuras viņiem ir
nozīmīgas. Skolēna paša izvēlētā projekta tēma ļaus atrast
projekta ideju un veidot projektu, kas viņu patiešām interesē un aizrauj. Tā bērns iemācīsies mērķtiecīgi plānot savu
darbu projekta dienasgrāmatā, uzzināt, cik liela nozīme ir
veiksmīgai sadarbībai, lai sasniegtu projekta rezultātu.
• 8. – 9. klases audzēkņi jau ir sākuši strādāt pie mazo pētniecisko darbu izstrādes - izvēlējušies tēmas, sākuši praktisko
darbu. Skolēnus interesē dažādas jomas: „Grupa „Nirvana”
un tās vēsture”, „Latviešu spēka zīmes”, „Koka rotaļlietu attīstība Latvijā”, „Rakstības attīstība un frazeoloģismi par cilvēka ķermeņa daļām”, „Jaunsardze Ērgļu vidusskolā”, „Skolotāju rokraksti”, „Drifttrike Latvijā un tā vēsture” un citi. Šo
pētniecisko darbu mērķis ir sagatavoties lielajiem zinātniski
pētnieciskajiem darbiem vidusskolā.
• Sākot ar 10. klasi, skolēni izvēlas sev un sabiedrībai nozīmīgas, aktuālas tēmas, noslēdzot darbu 11. klasē ar reālu,
dzīvē balstītu pētījumu.
• Šā gada 11. klase 17. februārī aizstāvēs savus zinātniski
pētnieciskos darbus.
• Bet 12. klasei notiks konsultācijas eksāmenu priekšmetos,
jo viņiem pirmais eksāmens angļu valodā notiks jau marta
brīvdienās - 15. -16. martā.
Radošu, interesantu projektu nedēļu vēlot Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore

Pirmā Advente
Novembra beigās Ērgļu vidusskolā notika pirmās Adventes ieskandināšana. 9. klase, kā katru gadu, bija sagatavojusi
nelielu priekšnesumu - dziesmu, kā arī dzejoļus un stāstījumu par Adventi. Pasākumu sākām ar dziesmu „Māte Marija”,
kurai saksofona pavadījumu spēlēja Dace Kārkliņa. Pēc tam
sniedzām nelielu informāciju par Adventi un deklamējām
dzejoli. Visbeidzot notika pirmās sveces iedegšana, ko uzticējām direktorei Inesei Šaudiņai. Pēc tam no katras klases
atnāca pārstāvis saņemt sveci, lai arī klases vainagā to aizdedzinātu.
Nelielais priekšnesums, ko sniedzām, radīja svētku sajūtu,
ka tuvojas jaukie, skaistie un priecīgie Ziemassvētki.
Lilita Saulīte, 9. klase
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„Notikums pirms Ziemassvētkiem”
2015. gada 17. decembrī notika skolas gada noslēguma pasākums, kurā uzvedumā “Notikums pirms
Ziemassvētkiem” piedalījos arī es. Manuprāt, iestudējums bija ļoti labs, tāpat kā dejas un dziedātās
dziesmas.
Katra bērna sejā bija liels smaids, un skatītāju acis
mirdzēja kā prožektori, kas apspīdēja skatuvi. Jauko un interesanto lugu par piparkūku vīriņa Kraukšķīša piedzīvojumiem, kas bija veidota pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem, vēl interesantāku
padarīja lieliskie tērpi, kas palīdzēja uzburt svētku
noskaņu. Interesanti bija spēlēt kopā ar skolasbiedru vecākiem, ar Ērgļu dramatiskā kolektīva aktieriem. Iestudējumu palīdzēja veidot Sandra Avotiņa.
Pēc uzveduma bija iespēja izdejoties ballē. Domāju, ka viss notika pēc plāna un visi pasākuma apmeklētāji ar prieku varēja doties mājās un gaidīt
Ziemassvētku atnākšanu.
Viktorija Vīgube, 9. klase
Marutas Bitītes foto

Ziemassvētku tirdziņš
Šķiet, ka svētku burvības radīšanas neatņemama sastāvdaļa ir gaidīšanas svētki. Skolas vestibilu un klases rotā skolotāju un skolēnu darinātie
Adventes vainagi, krēslainajās rīta un pēcpusdienas stundās tajos iemirdzas pirmā, otrā, trešā svecīte. Gaidot īsto sniegu, logu rūtīm ziņkāri pieplakušas bērnu gatavotās papīra pikas un sniegpārslas, zālē smaržo egle.
Ko vēl darīt, lai svētki pienāktu ātrāk, lai tie būtu krāsaināki? 15. decembrī Ērgļu vidusskolas zālē notika 5. - 12. klases Ziemassvētku tirdziņš,
kurā skolēni tirgoja gan dažādus gardumus (varbūt kāda recepte tika
izmantota svētku vakara galdam arī mājās), gan apsveikuma kartītes un
dekoriņus, gan dāvanas. 12. klases skolēnu darinājumi nemaz nenonāca
līdz tirgus placim, jo liels bija īpašo pasūtījumu skaits, kuri pie pircējiem nonāca šajā dienā.
Paldies 12. klases Laurai, kura bija izveidojusi savu darbnīcu, kurā interesentus iepazīstināja ar savdabīgu apsveikumu veidošanu. Un svētku
noskaņu, smaržu palīdzēja radīt skolas vecāku padomes mammas, kuru
sagādātajās elektriskajās plītiņās katra klase varēja izcept pašu izveidotu un izdekorētu piparkūku. Svētku gaisotne ienāk skolā!
Indra Rone, latviešu valodas un vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Dancotāji „Ziemas vitamīnā”
4. decembrī Cesvainē norisinājās tradicionālā
sadejošanās „Ziemas vitamīns”. Šogad pasākums norisinājās 10. reizi. Uz to devās Ērgļu
vidusskolas deju kolektīvs.
Diena bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm. Tā
sākās ar sporta stafetēm, kurās piedalījās visi
deju kolektīvi. Pēc kopīgas sportošanas bija mēģinājumi un varen garšīgas pusdienas, ko sarūpēja Cesvaines vidusskolas saimnieces. Vakarā
bija koncerts, kurā katrs kolektīvs atrādīja savas
līdz šim iestudētās dejas. Arī mēs centāmies
ar smaidu uz lūpām parādīt Ērgļu labo vārdu.
Koncerta beigās dancotāji sveica pasākuma
galveno rīkotāju Jāni Šķēli un viņa vadīto deju
kolektīvu „Sprīdītis”. Mūsu dāvana bija sniega
lāpsta, kas appušķota ar konfektītēm, ar domu,
lai „Sprīdītis” turpina rakt un rīkot šo lielisko
pasākumu arī turpmāk. Pēc koncerta bija balle, kuras laikā katrs kolektīvs rādīja iepriekš sagatavotu priekšnesmumu. Bija ļoti interesanti skatīties, jo katrs uzvedums bija
oriģināls. Tika spēlētas spēles, dziedātas dziesmas, minēti viktorīnas jautājumi un, kājās stāvot, vērotas ļoti aizraujošas dejas.
Protams, mūsu kolektīva puiši izdancināja savas un vēl citu kolektīvu meitenes, jo viņi taču nāk no Ērgļiem, kur jau mazajās
klasītēs tiek piekodināts, ka ballē obligāts likums ir izdancināt
savas klases meitenes. Diena bija izdevusies!
Aprunājoties un daloties iespaidos, nonācām pie dažiem secinājumiem. Sabīne Svilpe atzina, ka Cesvainē ir sapratusi to, ka jau
sen mācās vienā skolā ar super jautriem cilvēkiem, tikai līdz šim
nebija nācies viņus iepazīt. Rimants teica, ka tā bija tāda diena,
pēc kuras var uzlikt dziesmu „Today was a good day”. Sabīne

Solovjeva saka: „Brauciens uz Cesvaini bija izdevies. Dejotāji
mūsu jaunajā sastāvā ir burtiski ideāli. Ko gan vairāk var vēlēties!” Es piekrītu visiem, bet Kristers to visu pateica vēl precīzāk
un konkrētāk: “Ideāla diena, ideāls koncerts, perfekta balle, visa
diena bija lieliska! Vienkārši lielisks pasākums, cepuri nost!”
Paldies rīkotājiem, ka palīdzēja sadraudzēties ar citiem kolektīviem, bet paldies arī par to, ka deva iespēju saliedēties mums
pašiem savā jaunajā kolektīvā. Ar nepacietību gaidām nākamo
gadu un nākamo „Ziemas vitamīnu”.
Vidusskolas dancotāju vārdā Rūta Baranovska, 12. klase
Foto no autores personīgā arhīva

Basketbola ziņas

Šosezon Ērgļu novadu VEF Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas čempionātā pārstāv rekordliels
spēlētāju skaits - 37. Tāpat kā iepriekš, startējam kopā ar madoniešiem un zem nosaukuma
“Madonas BJSS”. Izņemot U-11 vecuma grupu,
pārējās visās ir mūsu spēlētāji, pie tam - U-12,
U-15 un U-16 grupā Ērgļu novada bērni ir vairākumā.
Pašā gada sākumā, 2. janvārī, pie pirmās uzvaras tika arī paši mazākie U-10 vecuma grupas
spēlētāji (attēlā). Turnīrā startēja komanda tikai no mūsu novada bērniem. Nākotnē, protams, apvienosimies ar Madonu. Pašlaik jādod
iespēja iegūt spēļu pieredzi pēc iespējas lielākam bērnu skaitam.
Jaunajā gadā novēlu trenēties vēl nopietnāk,
bet neaizmirst arī savu primāro uzdevumu - labas sekmes skolā.
I. Teteris, treneris
Agņa Beķera foto
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Gaisma simbolizē tieksmi pēc jaunā, pēc zināšanām un iespējām. Gaismas
pils - zināšanas, cerība, mīlestība, izturība, vēlme nepadoties. Kas ir mana
Gaismas pils? Kā es to ceļu?
Lai uzceltu staltu un skaistu pili, svarīgi ir pamati. Viss sākas bērnībā. Manuprāt, liela nozīme ir tam, ka bērnība ir laimīga. Ir svarīgi justies laimīgam.
Un es tāda biju, kad kopā ar mammu meistaroju lelles no papīra, lasīju zīles
un kastaņus, kurus ar plastilīnu stiprināju kopā. Tas bija prieks, kas iedvesa
dzīvību manā Gaismas pilī.
Cilvēki, kurus satiekam, mūs vai nu papildina, vai iztukšo, atstāj pēdas vai
rētas. Manā dzīvē nozīmīgi ir mani tuvākie: mamma, kura mani iedvesmo, tētis, kurš māca nepadoties, draugi, kuri palīdz, kad ir grūti. Šie cilvēki piepilda
manu sirdi un liek tai justies labi.
Man ļoti svarīgas ir mācības. Nepietiek ar gudrību un talantu. Ir jāattīsta visas
savas personības šķautnes. Nekad nav tā, ka zinu visu. Skolā māca ne tikai
lasīt, rēķināt, rakstīt, bet arī plānot savu laiku un būt atbildīgam, kas ir ļoti
svarīgi, augot un būvējot savu Gaismas pili.
Manas mācības ne tuvu nav galā. Katra diena ir jauns notikums, jauns pavērsiens dzīves labirintā, jauns ķieģelis, ko likt savā Gaismas pilī. Vēl nevaru
pateikt, ka mana Gaismas pils ir gatava. Vienmēr ir, ko atklāt, ko uzzināt. Un
es ticu, ka kādreiz pienāks tā diena, kad varēšu teikt: ”Es uzcēlu savu Gaismas
pili!”
Marta Simona Štila

Ērgļu vidusskolas 7. klases skolēni, mācoties Ausekļa dzejoli „Gaismas pils”, domāja par
šī simbola nozīmi dažādos laikos. Reizē viņi centās atbildēt uz jautājumiem - kas ir mana
Gaismas pils, kā es to ceļu?

Kā es ceļu savu Gaismas pili

Anete Plendišķe 9. kl

***

Kristiāna Savicka 7. kl
Piedzimstot katrs sāk celt savu Gaismas pili. To nevar atņemt un iekarot, jo tā ir cilvēku sirdīs. Kā
es ceļu savu Gaismas pili?
Bērnībā daudz rotaļājos, dejoju, dziedāju. Man bija daudz mantu, bet vismīļākās bija rotaļlācis
Bebrulācis un pele Kimija. Bārbijas man nepatika, bet man tādas bija vismaz piecas.
Bērnībā man nozīmīgi cilvēki bija mamma, tētis, vecmamma. Bet svarīgākā loma manas Gaismas
pils celšanā bija vecvecmammai Hertai, kuru saucu par Uvi. Vecvecmamma man atklāja grāmatu
brīnumaino pasauli, dziedāja šūpuļdziesmas.
Manas Gaismas pils celšanā liela nozīme ir skolai. To es apmeklēju katru dienu. Manas otrās mājas
ir mana skola. Paldies tai par sirds siltumu un mājīgumu! Paldies skolotājiem!
Savu Gaismas pili ceļu ar gara spēku, ar savas sirds siltumu, iegūtajām zināšanām un grāmatu
gudrībām.
Emīlija Gustīne Zommere

Savu Gaismas pili ceļu ar saviem darbiem un sasniegumiem. Dažreiz ir arī neveiksmes tajā, ko daru. Tās
liek manai Gaismas pilij sašūpoties, bet saņemos un atkal to ceļu ar jauniem darbiem un panākumiem.
Gaismas pils pamatus ieliku jau bērnībā. Es daudz laika pavadīju, rotaļājoties kopā ar draugiem mājās
un bērnudārzā. Protams, ikdiena nepagāja rotaļās vien, bija arī bēdas, piemēram, par sasistu roku, nobrāztiem ceļgaliem.
Bērnībā man nozīmīgi cilvēki bija vecāki un vecvecāki. Arī bērnudārza audzinātājas. Lielu prieku man
sagādāja tas, ka varēju palikt laukos pie vecmāmiņas un vectēva, jo man tad tika pievērsta nedalīta uzmanība. Pie vecmāmiņas viss šķita gardāks un jaukāks, jo bija veltīts tieši man vienam.
Mana Gaismas pils nebūtu stipra bez māju siltuma, ēdiena smaržas, miera un klusuma, bez svētkiem
un dāvanām, bez interesēm. Arī bez skolas, jo jāmācās, lai nākotnē nevajadzētu nedaudz nožēlot, ka
mācības nebija pirmajā vietā.
Kristaps Gūts

***

***

Krista Ieleja 6. kl

Es lēnām savu Gaismas pili ceļu mācoties. Eju skolā un mācos tā, kā visi citi, bet es to neceļu
tik ātri, tomēr ar laiku tieku uz priekšu. Lai tiktu uz priekšu, man ir jāmācās cītīgi. Kad es tikšu
līdz Gaismas pils galotnei, tad man vēl tur stipri jāstrādā ne tikai latviešu valodā, bet arī krievu,
angļu valodā un citās mācībās.
Katrā mācībā ir sava Gaismas pils. Ja būtu tikai viena, tad es zinātu vairāk. Protams, es nevaru
izdarīt visu perfekti, bet es to mēģinu. Un, kad man tas sanāks, es ar visiem dalīšos savā priekā.

Gaismas pils ir simbols brīvībai, vēsturei, gudrībai un mīlestībai. Katrs ceļ savu Gaismas pili kopš
bērnības, arī es.
Bērnībā es mācījos rotaļājoties. Man patika spēlēties ar smiltīm, celt smilšu pilis un cept smilšu kūkas.
Visvairāk man patika spēlēties ar lellēm un justies kā aktrisei.
Nozīmīgākais cilvēks bērnībā man bija mamma. Mēs pastaigājāmies parkā, spēlējāmies un daudz runā***
jām. Mamma palīdzēja man celt Gaismas pili.
Mājas ir vieta, kur jūtos droša un mīlēta. Lielā mīlestība palīdz man cīnīties un turpināt celt savu
Gaismas pili.
Šajā pasaulē ir daudz interesanta. Mani interesē mūzika. Es spēlēju ģitāru, bungas un klavieres. Man
patīk savas jūtas izteikt mūzikā, arī tās uzzīmēt. Man liekas, ka savas emocijas vajag „izlaist”. Ja savas
jūtas neizteiks, tad cilvēks var sabrukt kopā ar savu Gaismas pili.
Skolā vienmēr mēģinu darīt visu, cik vien labi iespējams. Man skola ir kā otrās mājas. Esmu iemācījusies daudzus priekšmetus un zinu vairāk par dzīvi. Kad parādu mammai savas atzīmes, viņa saka:
„Ļoti labi, meitiņ, bet tās vēl nav beigas, tev ir jāmācās, jāmācās un atkal jāmācās, citādāk dzīvē nekur
netiksi.” Bez mācīšanās nekas nekustas uz priekšu. Arī mana Gaismas pils.
Esmu sapratusi, ka, lai kaut ko iemācītos, cilvēkam pašam jāgrib mācīties. Man dzīvē ir bijuši posmi,
kad neko neesmu gribējusi darīt, bet es sapratu, ka tas nav pareizi. Cēlos kājās un uzzināju arvien vairāk.
Es ceru, ka man nekad nepāries vēlme mācīties, jo es gribu uzcelt savu Gaismas pili!

Ilgvars Ratnieks

Sofija Kristabella Umbraško

Viktorija Vīgube 9. kl
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Turpinām publicēt Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa
Ērgļu vidusskolas skolēnu darbu fragmentus
Reiz sen senos laikos plaukstoša un ziedoša meža klēpī atradās
lauku sēta. Resnas, staltas liepas, rāmi šūpodamās siltajā vasaras
vējā, meta tumšas ēnas plaša, klusa pagalma vidū. Varēja noprast, ka šīs sētas saimnieki ir ļoti turīgi: tālu pļavā ganījās govis, visapkārt pletās apsēti lauki un apstādīti dārzi. Miers bija
ieskāvis visas pagalmā esošās mājas. Bet pēkšņi, no zirgu staļļa
aulēkšiem skriedams, skaļi zviegdams un pa ceļam apgāzdams
pie staļļa pieslietos grābekļus, kas nokrizdami uz bleķa spaiņa,
radīja pamatīgu blīkšķi, izskrēja spēcīgs un veikls kumeļš. Sadzirdējusi pagalmā kņadu no dzīvojamās mājas, kas atradās
iepretim stallim, izsteidzās saimniece ar koka karoti rokā, domājams, iztraucēta no pusdienu gatavošanas. Viņa savaldīja nobiedēto kumeļu un ieveda to stallī, kur uz resnas sijas ieraudzīja
kaķi, kas izbīlī bija iepletis acis un saslējis kažoku. Turpat ēnā
pazibēja maza zēna smaidoši vaibsti. Resgalis bija saimnieces
dēlēns Rūdolfs, kas, kā vēlāk izrādījās, uzlikdams kaķi uz zirga
muguras, bija pamatīgi sabiedējis abus dzīvniekus. Rūdis, kā
viņu mīļi sauca tēvs, bija jautrs un dzīvespriecīgs. Vecāki
viņam bija iemācījuši mīlēt visas dzīvās radības, dabu un darbu,
taču, runājot par divu cilvēku savstarpējo mīlestību, viņš zināja,
ka svarīgākais ir abpusēja uzticība un cieņa. Kā arī viņš allaž atcerējās, ka, ja nebūtu tēvs ar māti viens otru tik patiesi mīlējuši,
tad nebūtu nedz viņa, nedz šīs burvīgās vietas, ko nu viņš sauc
par savām mājām.
Lauma Kodola 10. klase
***
Kas ir mīlestība? Es domāju, ka šis jautājums ir viens no biežāk
uzdotajiem. Un atbildes ir tik dažādas. Visos laikos mīlestības
jautājums ir bijis ļoti aktuāls. Pēc definīcijas, mīlestība ir dziļas,
uz cilvēka iekšējo pasauli vērstas noturīgas jūtas, kas var rasties
pret kādu citu cilvēku, cilvēku grupu vai ko citu. Šajā pasaulē
nav nekā, kur nebūtu mīlestības.
Arī Rūdolfs Blaumanis savos darbos runā par mīlestību. Izcilais rakstnieks spēja savos darbos parādīt mūžseno mīlestības
problēmu. Viņš runā par jūtām un pārdzīvojumiem. Mīlestības
veidi rakstnieka darbos ir ļoti dažādi. Viņš savos darbos parāda darba mīlestību, vecāku mīlestību, mīlestību pret dabu un
dzīvniekiem. Bet šīs dziļās, noturīgās jūtas starp diviem cilvēkiem rakstnieka darbos ir ļoti dažādas un sarežģītas. Tās tiek
parādītas gan gaišas un laimīgas, gan smagas un nelaimīgas.
Acīmredzot šis temats Rūdolfam Blaumanim ir ļoti paticis. Viņš

ir sarakstījis dažādus stāstus, noveles, dzejoļus un lugas, tajās
stāstot par mīlestību.
Stāstā „Brīnumzālīte” rakstnieks saka, ka mīlestība dara brīnumus. Jā, mīlestība dara brīnumus. Rūdolfs Blaumanis mīlestības
tēmu ir apspēlējis ar humoru, bet tajā pašā laikā - ar mazu ironisku piedevu, kas atklāj to, kādi ir patiesie cilvēka nodomi, ja
otrs cilvēks kļūst kurls.
Viļņu Jānis ir ciema turīgākais, skaistākais un iekārojamākais
puisis. Lai atrastu savu īsto mīlestību, viņš izmanto nelielu viltību. Jānis izlikās, ka negadījumā baznīcas tornī it kā kļūst kurls.
Tādā veidā viņš vēlējās pārbaudīt ciema meiteņu patieso dabu
un atrast īsto mīlestību. Jānis devās uz četrām ciema lielākajām
saimniecībām - Ošu, Kļavu, Aizupiešu un Vēju mājām.
Tajās Jānis sastapās ar neīstu mīlestību - meitas vēlējās tikai
saimnieču godu un Jāņa mantu. Tikai piektajā - vienkāršā kalēja
būdiņā - Jānis atrada savu īsto mīlestību. Tā bija vienkārša meitene, kura bija gatava izdarīt visu, lai tikai Jānis taptu vesels.
Monika Purviņa 10. klase
***
Mīlestība jau vien tāda brīnumu zālīte ir. Tā saved kopā cilvēkus, liek justies, kā no mākoņiem nokāpušam. Tomēr ar šīm
brīnumzālītēm ir jābūt uzmanīgam, jo tās taču ir tik dažādas!
Vienas liek mums reibt kā ķiršu ziedu apreibinātiem, otras
- degt karstās ugunīs, bet citas vienkārši liek lidināties vismaz
divdesmit divus centimetrus virs zemes. Tas skanēs mazliet
biedējoši, bet šīm brīnumzālītēm ir arī dažas blakusparādības.
Piemēram, tādas kā pārlieku liels uztraukums - kaut nav noticis
nekas slikts, greizsirdība - jā, tā ir tā briesmīgākā blakusparādība. Vēl arī dīvains smaidiņš sejā, raķetes ātruma sirdspuksti,
īpaši lieli taureņi vēderā, kas strauji vēcina spārniņus, un vēlme
vienmēr uzraudzīt, būt blakus, nelaist prom no sevis.
Tomēr, lai kā arī būtu, mīlestība ir īsts brīnums. To mēs saņemam un sajūtam katru dienu. Teiksiet nē? Tad, kā jūs raksturotu
mīļus apskāvienus, vectēva siltās rokas, omes gardās pankūkas,
labrīt, ko saņemat katru rītu, un teikumu - “Saģērbies silti, šorīt
ārā auksts!”? Ikviens šāds vārds un ikviena darbība ir mīlestības brīnums, ko mēs saņemam ik dienu, bet nepamanām. Ir tik
skumīgi, ka mēs gaidām lielas lietas un lielu laimi, nesaskatot
tās mazās vērtībiņas, kuras ir vēl īpašākas un nozīmīgākas. Tieši
šie mazie brīnumiņi veido lielas lietas. Tāpēc tas ir jāatceras

mums visiem. Es domāju, ka Rūdolfs Blaumanis arī bija uztvēris
šo domu un vēlējās pavēstīt to citiem. Protams, daudz citādāk,
kā to daru es. Bet iznākums taču ir viens! Visi zinās, cik liela
brīnumu darītāja ir Mīlestība.
Sabīne Solovjeva 10. klase
***
Mīlestība ir nevis laimīga nejaušība vai mirkļa epizode, bet tā ir
māksla, kas prasa no mums pašu pilnveidošanos, pašaizliedzību, neviltotu uzmanību, rūpes un pašu upurēšanos. Manuprāt,
mīlestība sevī ietver tādus elementus kā rūpes par otru cilvēku,
atbildību un savstarpēju cieņu. To, ka mīlēt nozīmē rūpēties,
es vislabāk izprotu, kad runa ir par mātes jūtām pret savu bērnu. Tieši tad mēs pilnībā ticam mīlestībai un tās neticamajam
spēkam. Cits mīlestības aspekts ir atbildības sajūta, jo ikviens
mīlošs cilvēks jūt atbildību par saviem tuvajiem tāpat kā to
izjūt attiecībā uz sevi. Es uzskatu, ka savstarpēja cieņa, bez kuras mīlestība nespēj eksistēt, ir nevis bailes, bet spēja pieņemt
cilvēku tādu, kāds viņš ir, pieņemot visas nepilnības, izprotot
viņa unikālo būtību. Ir daudz un dažādi uzskati par to, vai pastāv mīlestība no pirmā acu skatiena, bet sevi varu pieskaitīt pie
tiem, kas tai patiesi tic. Atmiņā palicis Romeo un Džuljetas pirmā apbrīna pilnais skatiens, kas satuvina abus kā vienotu būtni.
Šo literāro varoņu mīlestība bija liktenīga un traģiska, kas liek
uzdot jautājumu, cik spēcīga spēj būt divu cilvēku mīlestība, ja
tā spēj radīt ko tik traģisku, bet reizē skaistu.
Tieši pārdomas par mīlestību un tās būtību liek secināt, ka būtībā mīlestība ir satraucošas, aizkustinošas jūtas, kuras mostas
mūsu sirdīs un aizpilda tur esošo tukšumu, radot dzīvei jēgu,
raisot gan prieku, gan bēdas, uztraukumu, sapņus un nākotnes
plānus. Tā ir Dieva dāvana, kuru varam uzskatīt gan par balvu,
gan sodu. Bez mīlestības būtu vieglāk. Bet vai ir vērts dzīvot
pasaulē bez tās? Tāpat kā ķermenim ir vajadzīgs ūdens, ar ko
remdēt slāpes, vai gaiss, ko tvert plaušām, tāpat neaizvietojama
ir mīlestības nepieciešamība cilvēka emocionālajai dzīvei, garīgajai dzīvei, dzīves pilnīgumam. Mīlestība ir liesma, mīlestība ir
gara stāvoklis, mīlestība ir process, kurā tu ieraugi savu patieso
būtību, tā ir laime mīlēt un būt mīlētam.
Laura Cielava 11. klase
Informāciju sagatavoja konkursa vērtēšanas
komisijas pārstāve Mārīte Breikša

Ciemos pie barona Bumbiera
Izsalkums auga augumā, bet lielais zupas katls un grauzdiņu smarža mūs vilināt vilināja, līdz vairs
nevarējām tai pretoties un ķērāmies
pie ēšanas. Kad izsalkums remdēts,
laiks rūķu sagatavotajām darbnīcām
barona Bumbiera apartamentos. Bērniem bija iespēja pagatavot eglītes
rotājumus no koka ripiņām un putniņus no dzijas pavedieniem. Izdevās
varen skaisti! Tad vēl klases jubilāra
godināšana un laba vēlējumi.
Skanot čella skaņām, ar kurām
mūs iepriecināja rūķu meitene brīvajā laikā, ikdienā 4. klases skolniece
Lūcija Čable, baudījām zāļu tēju, pīrāgus un piparkūkas.
Palēnām mūsu brīnumainais ceļojums tuvojās izskaņai, vēl tikai mājupceļš un skaistas atmiņas…

Lai izbaudītu ziemas priekus un atpūstos pēc cītīgas mācīšanās,
16. decembrī mēs, 2. klases skolēni, devāmies ceļā, lai rotātu eglīti un ieskandinātu tuvojošos svētkus Ilzes, Lūcijas un Kristapa
Čabļu un barona Bumbiera rezidencē - Bumbiermuižā.
Pašu baronu gan mums neizdevās sastapt, jo viņš bija devies
savā kārtējā garajā ceļojumā. Pēdējo reizi savās mājās esot iegriezies aptuveni pirms 10 gadiem, lai nedaudz atpūstos un apraudzītu, vai viņa īpašums tiek apsaimniekots pēc labākās sirdsapziņas.
Tā kā viss bijis labākajā kārtībā, barons Bumbiers mierīgu sirdi
atkal devies ceļā.
Bet to, kas mūs tur sagaidīja, uzzināsiet, ja turpināsiet lasīt.
Bijām varen braši gājēji, jo pieveicām aptuveni 5 km. Tad gan
uz īsu brīdi baterijas bija pavisam tukšas, bet tas nebija uz ilgu
laiku.
Tuvojoties Bumbiermuižai, jau iztālēm pamanījām savus sagaidītājus - gandrīz īstu rūķu ģimeni. Gandrīz īstu, jo rūķu dzīvi šī
ģimene dzīvo tad, kad visi parasto cilvēku darbi apdarīti, tad ir
laiks ķerties pie tik Meža rūķiem saprotamajiem darbiem.
Rūķu meitene mums izrādīja savus savvaļas un mājas mīluļus:
divus staltus savvaļas zirgus un ļoti komunikablas aitiņas.
Tad jau sekoja rūķu sagatavotie uzdevumi, kuri bērniem sagādāja lielu prieku. Piemēram, izmantojot kompasu, atrast to, ko
mēdz saukt par pavardu, noskaidrot, kas tas ir un nobaudīt tur
atstātos labumus, tālāk atrast norādi akas tuvumā, ievērojot visus
drošības noteikumus un galvenokārt neuzmodinot un nesabiedējot akas rūķīti Bubiņu, vai arī atrast 10 pēdas garu eglīti norādītajā virzienā un izrotāt to.
Kad eglīte bija atrasta un izrotāta, pamanījām noslēpumainu
maisiņu. Ziemassvētku vecītis bija nolēmis mūs iepriecināt, jo
kā svētkos bez dāvanām un dzejolīšiem, dziesmām un brīnumsvecītēm.
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Man visvairāk patika, kā mēs visi
gājām uz Bumbiermuižu. Pa ceļam
mēs redzējām govis un buļļus. Tad
mēs bijām galā un ieraudzījām rūķu
ģimeni. Vēlāk atradām norādi un tad
devāmies uz Bumbiermuižu, dzērām
tēju un ēdām zupu. Man ļoti garšoja rūķu vārītā biešu zupa un
ķiploku grauzdiņi. Jautri bija spēlēt ziemā paslēpes.
Es visvislabāk atceros Barona Bumbiera mūzikas instrumentus.
Mani aizkustināja tas, kā mēs no dzijas taisījām putniņus un kā
mēs apskatījām seno laiku mūzikas instrumentus un citas vecas
lietas.
Gustavs Dūdums
Man ļoti patika, ka ēdām zupu, taisījām dzijas putniņus. Mani
ļoti aizrāva savvaļas zirgu barošana. Skaista bija arī eglīte, ko
mēs paši izrotājām ar dārzeņiem. Apsveicām arī klases jubilāru.
Alise Skuja
Man patika viss: meklēt rūķu atstātās norādes, rotāt eglīti, taisīt
putniņus un saņemt dāvanas.
Sindija Kalniņa
Man patika savvaļas zirgi un aitas. Mēs taisījām putnus, krāsojām
ripiņas, tad ēdām zupu un dzērām tēju. Patika!
Arvis Milnis
							
Man visvairāk patika taisīt putniņus un tas, ka varēja blēņoties.
Visjautrākie bija laipnie rūķi un uzdevumi, ko viņi bija sagatavojuši.
Markuss Pardencis
							
Man patika savvaļas zirgi un aitas, patika arī taisīt putniņus no
dzijas. Vēl es redzēju daudz balto govju. Bija jautri slidināties
pa kalnu un veikt rūķu uzdevumus.
Rūdolfs Venškevics

Bumbiermuižā redzēju savvaļas zirgus. Jauki bija meklēt norādes
un rotāt eglīti. Man visvairāk patika rūķu sieva.
Megija Jeršova
Man patika taisīt putniņus un krāsot koka ripiņas. Savvaļas zirgi
arī bija ļoti skaisti. Man ļoti patika Barona Bumbiera māja, patika
meklēt norādes un darīt visu, kas tur bija teikts.
Viesturs Baužis
Man Bumbiermuižā vislabāk patika savvaļas zirgi. Muižā mēs
ēdām garšīgu zupu un ķiploku grauzdiņus. Man ļoti patika dārgumu meklēšana, putnu izgatavošana no dzijas, eglītes rotāšana,
dāvanu saņemšana, skaitot dzejolīšus. Uzspēlējām arī paslēpes.
Liene Feldberga
Vislabāk man patika iet uz Bumbiermuižu. Visjaukāk bija skaitīt
dzejoli. Visskaistākie bija savvaļas zirgi. Visinteresantāk bija pikoties, un arī aitas bija interesantas.
Evelīna Šmite
Man vislabāk patika savvaļas aitas un no dzijas taisīt putniņus.
Vēl man patika iet visu garo ceļu un pildīt visus uzdevumus.
Dāvis Ludboržs
Man visvairāk patika meklēt rūķu atstatās zīmītes un taisīt putnus, pikoties un šļūkt pa kalnu.
Raivo Milnis
Vislabāk man patika iet kājām, pa ceļam mēs redzējām buļļus.
Skolotāja teica, ka jāsaskaita visas mājas, ko pa ceļam ieraudzīsim. Citiem bija jāsaskaita stabi ceļa kreisajā pusē. To bija
daudz! Beidzot bijām galā, ieraudzījām rūķus un zirgus. Ļoti
patika skaitīt dzejoli un meklēt norādes, gatavot putniņus. Tas
darbiņš man izdevās ļoti labi. Visjaukāk bija barot dzīvniekus.
Viņi bija tik mīļi!
Tīna Tirzmale
Paldies par atsaucību, radošo sadarbību, muzikālo sveicienu un
ieguldīto darbu sirsnīgajai rūķu ģimenītei - Ilzei, Kristapam un
Lūcijai Čabļiem!
Paldies arī maniem jaukajiem skolnieciņiem un mammām, vecmāmiņām, kas nenobijās kopā ar mums doties ciemos pie barona
Bumbiera!
Aicinām arī jūs paciemoties Bumbiermuižā (www.bumbiermuiza.lv) un atpūsties no ikdienas steigas, ieklausīties dabas mūzikā,
nesteidzīgi baudot zāļu tēju, un varbūt pārlaist nakti Muzikālajā
sveču mājā! Kas zina, iespējams, tieši jūsu apciemojuma laikā
barons Bumbiers būs atgriezies no sava kārtējā ceļojuma, un
jums izdosies sastapt viņu pašu personīgi. 			
2. klases skolēni un skolotāja L. Bukovska
Aijas Venškevicas foto
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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„Spogulīt, spogulīt…”
Tikai ar viņai raksturīgo labvēlīgo un silto smaidu saka ilggadējā
Ērgļu stomatoloģe, 4. janvāra jubilāre, Gunta Gleizde, ka viņa
visu mūžu skatās spogulī, un
diez vai kāds tik daudz to dara.
Spogulis ir viens no stomatologa
darba instrumentiem, bez kura
nav iespējams strādāt ar pacientu.
Tūlīt pēc Rīgas Medicīnas institūta (RMI) beigšanas 1970. gadā
jaunā speciāliste Gunta Sniedze
ieradās Ērgļu slimnīcā, lai uzsāktu
darbu kā otrā stomatoloģe. Toreiz
Ērgļu slimnīca bija savā visaugstākajā slavas zenītā. Te strādāja
izcili mediķi, kuri ar savu augsto
profesionalitāti bija populāri tālu aiz Ērgļu novada robežām, un šurp
brauca ārstēties no visām Latvijas malām. Ķirurgs R. Brēmanis,
neirologs J. Krastiņš, ginekoloģe S. Linde, terapeite Gunta Sprancmane, zobārste V. Dzenīte, otorinolaringoloģe (LORs) un slimnīcas
vadītāja I. Taurīte, virsmāsa Ārija Balode ir kļuvuši par leģendām
Ērgļu medicīnas vēsturē. Šai mediķu plejādei piebiedrojās arī Gunta
Gleizde. Nostrādāt 45 gadus vienā darbāvietā - tas nozīmē iesakņoties arī šajā dzīvesvietā, iegūt līdzcilvēku cieņu, mīlestību un kolēģu
atzinību. Ārstei Guntai Gleizdei zobārstniecībā ir augstākā kategorija, kas iegūta ar darbu un nemitīgu sevis profesionālu pilnveidošanu.
„Šajos laikos strādāt iespējams skaisti un interesanti, jo ir pieejams
viss, ko vien zobārsts var vēlēties. Bet vienmēr tā nebija. Pašā sākumā, kad atnācu uz Ērgļiem, trūka instrumentu un arī medikamentu.
Bija sāpīgi pacientiem, un pašai bija grūti skatīties, kā ļaudis dažreiz ģība un baidījās nākt uz zobārsta kabinetu. Divas reizes pat
gribējās aiziet no profesijas, ” stāsta ārste Gleizde.
Otra sāpi var izprast, un līdzi just var laikam tikai tas, kurš pats ir
izbaudījis to līdz mielēm. Bērnība Guntai bija sūra, jo meitenei nācās
piedzīvot nepelnītas ciešanas, kad triju gadu vecumā līdz ar visu
ģimeni - tēvu Arturu Sniedzi, māti Annu Sniedzi un trim māsām un
brāli, kurus bez tiesas un sprieduma („tikai tāpēc, ka bijām latvieši,”
piebilst Gunta) 1949. gada 25. martā aizveda uz Tālajiem Austrumiem, kas klimatiskā ziņā pielīdzināms Ziemeļu rajoniem, Amūras
apgabala Zejas rajonu. Dzimtā māja Liezēres pagastā „Lāčplēši”
palika bez saimniekiem, un arī pēc ģimenes atgriešanās 1956. gada
martā atpakaļceļa uz mājām vairs nebija. Māmiņa aizgāja mūžībā
1951. gadā un palika mūžīgā sasaluma zemē Tālajos Austrumos.
Gunta lūdzās savu māmulīti, teikdama viņai, neaizej no mums, es
izmācīšos par ārsti un tevi izārstēšu. Mātes nāve bija viens no pamudinājumiem mācīties medicīnu. Kad un kur? - toreiz tāda jautājuma
nebija, jo pati Gunta vēl bija pavisam meitene, un arī būtu aizmigusi
saldā miegā sniega kupenā, ja vecākā māsiņa nebūtu viņu atradusi
un ar varu modinājusi, likdama celties un iet uz mājām. Pirmās trīs
ziemas Gunta mācījās Sibīrijā Aizupes pamatskolā. Tā tiešām skoliņa saucās, jo tur bija apmetušās vairākas latviešu ģimenes - Dauguļi,
Čipēni u.c. - jau no 1920. gadiem. Pirmā skoliņa ar 16-20 bērniem,
kurā mācījās dažādu tautību bērni pie skolotājas Varvaras Andrejevnas Jaganovas. Trešo klasi Gunta nepabeidza, jo ģimenei bija dota
atļauja atgriezties dzimtenē, un tēvs ar pieciem bērniem atbrauca uz
Latviju. Mātes dzimtajā pagastā Vecpiebalgā Sniedžu ģimenei ierādīja dzīvojamo vietu bijušajā jēru gaļas žāvētavā „Kaikašos”. Ēkā
nebija ne logu, ne durvju. Tēvs pielaboja nedaudz dzīvojamo telpu
un tādā nācās arī dzīvot. Bērni sāka apmeklēt Vecpiebalgas skolu,
un Guntu ieskaitīja ceturtajā klasē, neņemot vērā viņas nepabeigto
trešo klasi Aizupes skolā. Pirmā skolotāja Vecpiebalgas skolā bija
Paula Putniņa māte Marija Putniņa. Par viņu Guntai ir vislabākās
atmiņas. Skolotāja bija pacietīga, pretimnākoša Sibīrijas meitenei,
kura runājusi „šausmīgā” latviešu valodā. Pirmā saskarsme ar latvisko vidi un kultūru bija tieši Vecpiebalgas skolā. 1964. gadā Gunta

Sniedze pabeidza Vecpiebalgas vidusskolu. Tālākās gaitas aizveda
viņu uz Rīgu. Bija doma studēt medicīnu. Vienu gadu nostrādājusi
par laboranti Mikrobioloģijas institūtā pie savas māsīcas, 1965.
gadā iestājās RMI (Rīgas Medicīnas institūtā). Atmiņas par studiju
gadiem ir visjaukākās Guntas dzīvē. „Tā bija pavisam cita pasaule.
Pasniedzēji mediķi sauca studentus par kolēģiem. Visu studiju laiku dzīvoju studentu kopmītnēs un ar sirsnību atceros savas kursa
biedrenes latgalietes - Annu Vaišļu, Valentīnu Plataci un viņu klasesbiedrus no Ezernieku vidusskolas - Voldemāru Plavoku un Alfrēdu Pozņaku, kuri mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā un Latvijas
Valsts universitātē.”
Strādādama Ērgļos, Gunta Sniedze nodibināja ģimeni, iegādājās
savu personīgo māju un kopā ar vīru Pēteri Gleizdu izaudzināja
dēlu un meitu. Dēls Jānis ir uzņēmējs, meita Ilona - arhitekte. Dzīvesbiedrs diemžēl nepiedzīvoja mazbērniņus, jo kāds sadzīvisks
negadījums 1990. gada 31. decembrī, Pētera 53. mūža gadā, izšķīra
abus dzīves draugus. Savā jaunajā mājā viņi paguva nodzīvot kopā
tikai piecus gadus. Pēteris Gleizds bija elektriķis padomju saimniecībā „Ērgļi”. Viņa dzimtā puse ir slavenā Latgales Rogovka, no
kurienes nācis Latgales kultūras un inteliģences zieds.
Arī tad, kad liekas, ka dzīve uz mirkli apstājas, tā tomēr turpinās.
Gunta Gleizde, saņēmusi visu savu dvēseles spēku, savu bērnu un
sirsnīgu kolēģu atbalstīta, spēja turpināt savu iemīļoto darbu. Ja
agrāk zobārsta apmeklējums lielai daļai cilvēku saistījās ar bailēm,
sāpēm un diskomfortu, tad mūsdienās zobu labošanas iekārtas nerada psiholoģisku spiedienu uz pacientu, jo zobu ārstēšana norit bez
skaņas un smaržas, zobu labošanas process ir gandrīz nedzirdams.
Zobārste Gunta draudzīgi aprunājas ar savu pacientu un izskaidro
zobu labošanas gaitu. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, jo viņiem tikai
sāk rasties priekšstats par zobu kopšanu un zobārstniecību kā tādu.
Zobārsti Guntu Gleizdi pacienti raksturo kā ārsti, kura patiešām spēj
parādīt savas profesijas vislabākās iezīmes - viņa ir uzticama, profesionāla un ar īstu ārsta tvērienu un attieksmi pret ikvienu no pacientiem. Ja ir vajadzīga augstāka speciālista konsultācija, pacients
tiek norīkots uz Stomatoloģijas institūtu Rīgā, Dzirciema ielā.
Viens nekad nav karotājs, kā saka tautas gudrība. Arī ārsts viens
pats, lai cik augsts profesionālis viņš nebūtu, vienmēr vēlas just līdzās kolēģu atbalstu. Daudzu gadu garumā daktere Gunta Gleizde
ir strādājusi vienā kabinetā ar savu vecāko kolēģi Veltu Dzenīti un
medmāsām un sanitārēm - Ilonu Gulbi, Ainu Kauliņu, Veltu Barkāni, Ieviņu Ābeltiņu, Initu Lazdiņu un zobu protēzisti Gundegu Stefaņenkovu.
1995. gadā zobārste Gunta Gleizde izveidoja individuālo uzņēmumu „Gunta”. „Viss jau ir it kā tas pats, tikai sakārtotas juridiskās
attiecības ar SIA „Ērgļu slimnīca”. Ir noteiktas pacientu maksas par
zobārstniecības pakalpojumiem. Tagadējā Ērgļu slimnīcas saimniece daktere Aina Braķe, ar kuru noslēgts telpu īres līgums, ir ļoti
atsaucīga un sirsnīga kolēģe. Mēs, mediķi, joprojām jūtamies kā
kolēģi, kuri cits citu balsta un nevis kā īrnieki un apakšīrnieki. Tāda
ir mūsu dzīves skola un pieredze,” secina ārste.
Kā ir ar pacientiem?
„Agrāk to ir bijis krietni vairāk, jo pirms 20 gadiem medicīna bija
bezmaksas, un pie ārstiem bija garas rindas. Pacients pats izvēlas
savu ārstu. Citi brauc uz Ērgļiem no Valmieras, Rīgas, Olaines un
citām vietām, no Ērgļiem savukārt daudzi brauc uz Rīgu, Koknesi,
Madonu un citur. Ērgļos pacientu netrūkst, par to nevar sūdzēties.
Pie kura ārsta pacients nāk, tas atkarīgs ne tikai no maka biezuma,
tur darbojas vairāki faktori. Ja agrāk bija divi zobārsti Ērgļos, tad
tagad pietiek ar vienu. Vidēji pa dienu apkalpoju 15 pacientus. Pa
šiem gadiem ir daudz pieredzēts un piedzīvots - gan jautri brīži, gan
nopietni. Kā ikvienam ārstam, tā arī stomatologam ir jābūt labam
psihologam, lai varētu saprasties ar ikvienu pacientu un lai varētu
viņam palīdzēt, jo Hipokrāta zvērestu jau vēl neviens nav atcēlis.”

Informācija no biedrības
“Vidzemes augstienes meži”
2015. gads biedrībai “VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI” aizvadīts,
aktīvi darbojoties rudens un ziemas periodā. Tika uzrakstīti vairāki
desmiti pieteikumu ES ELFLA projektiem pasākumā „Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” galvenokārt ar mērķi veikt jaunaudžu retināšanu. Ir patiess prieks par
tiem projektiem, kuri tika atbalstīti un jau tiek īstenoti.
Jaunums ir tas, ka biedrība “VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI” atrodas Blaumaņa ielā 3, Ērgļos (kaimiņos Ērgļu pašvaldības policijas
iecirknim).
Tā kā šogad, 2016. gadā, biedrībai aprit 10 gadi, valde nolēma kopā
ar Ērgļu saieta nama darbiniekiem šo notikumu atzīmēt, rīkojot balli.
Uz balli sestdien, 20. februārī, esiet aicināti visi interesenti, kam
mežs ir sirdī. Sīkāka informācija pie biedrības valdes priekšsēdētājas un Ērgļu saieta namā.
Darbīgu un skaistu ziemu vēlot,
biedrības “VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI”
valdes priekšsēdētāja Biruta Nebare (mob. t. 29419178)

Vecgada turnīri basketbolā
un volejbolā
Ērgļu vidusskolas sporta zālē 25. decembrī notika tradicionālais
Vecgada turnīrs basketbolā. Pulksten 10.00 zālē sanāca 21 jaunietis
kopā pēc izlozes uzspēlēt basketbolu. Pirmo vietu izcīnīja G. Pētersons, R. Stankēvičs, N. Truksnis, N. Nīgalis, otro vietu J. Opincāns,
R. Šreibers, V. Prauliņš, R. Braķis un trešo vietu G. Truksnis, K.
Kaļva, H. Cirsis, K. Kallings.
Volejbola turnīrs notika 26. decembrī, kurā piedalījās 2 dāmu komandas un 7 vīriešu komandas, kuras tika salozētas uz vietas. Prieks
par to, ka uz turnīru ieradās 43 dalībnieki. Dāmu komandās spēlēja
L. Tirzmale, S. Solovjova, M. Miķelsone, S. Svilpe un G. Konovalova.
Starp vīru komandām sīvā cīņā pirmo vietu izcīnīja A. Stalidzāns,
Ē. Bukovskis, J. Feodorovs, Agris Pobiaržens, J. Gangnuss. Otro
vietu I. Solovjovs, E. Rudzītis, U. Konovalovs, K. Krūze, K. Strazdiņš un trešo vietu E. Smeilis, Arvis Pobiaržens, J. Jēkabsons, S.
Sproģis, A. Greidiņš, M. Picka.
Bija prieks visiem kopā tikties un draudzīgi sportiskā garā atpūsties.
Paldies par turnīra organizēšanu I. Teterim, Ē. Bukovskim, A. Stalidzānam un Ērgļu novada domei par balvām.
I. Budze

Decembra aktivitātes
Sausnējā

A. Kuzina
Foto no G. Gleizdes ģimenes arhīva

Brīnumi notiek ...
Ir sācies jauns gads. Jauni sapņi un jaunas cerības. Bet arī
vecais gads ir aizvadīts godam. Ceru, ka arī jūsu visu sirdīs,
cienījamie Brīnumlādes labdari, tāpat kā manējā ir iemājojis
prieks un gandarījums par gada nogalē paveikto sirdsdarbu un
bērniem dāvāto prieka un svētku sajūtu šajos Ziemassvētkos.
Mums visiem kopā ir izdevies iepriecināt 58 mazas un lielākas sirsniņas 24 ģimenēs Ērgļu novadā. Un ar lielu lepnumu
man gribas teikt, ka mūsu pagastā dzīvo tik daudz sirsnīgu
cilvēku, kuru sirdis ir atvērtas labajiem darbiem un ar kuriem
mēs visi varam lepoties. Taču tikai ar mums pašiem sākas
mūsu Ērgļi, ar mūsu domām un galvenokārt mūsu darbiem.
Īpašu paldies sakām ilggadējiem Brīnumu lādes atbalstītājiem no pašiem pirmsākumiem - veikala „Ceļotājs” īpašniecei
Maijai Svetlanai Čeičai ar ģimeni, kas katru gadu Brīnumu
lādi pilda ar dažnedažādām brīnišķīgām lietām - sprādzītēm,
matu gumijām, zeķēm, cimdiem, bērnu apģērbu, spēlēm, rotaļlietām, iesaiņojamiem materiāliem un citām visnotaļ noderīgām lietām.
Mūsu ilggadēji atbalstītāji ir arī gardo ābolu audzētāji no
Mazozoliem - zemnieku saimniecības „Iņķi” īpašniece Dzintra
Liepiņa ar ģimeni. Ābolu kastes ar katru gadu kļūst arvien lielākas un paliek arvien vairāk. Dāvanu saiņos sagūlušie sārtie
āboli bērniem ir liels kārums.
Lai bērniem nesaltu kājas un rokas, par to ik gadu parūpējas
Daira Leimaņa mamma un vecmāmiņa no Sausnējas pagasta. Ik
gadu Brīnumu lādē iegulst daudzi rakstainu cimdu un zeķu pāri,
tamborētas sedziņas.
Par ikdienā ļoti nepieciešamām lietām - zobu pastām, zobu birstītēm un citām bērniem noderīgām lietām jāsaka paldies luterāņu draudzei un tās pārstāvei Gintai Patkovskai.
Nedrīkst nepieminēt arī atsaucīgās, sirsnīgās ģimenītes, kas
pašas piesakās sagatavot Ziemassvētku pārsteigumu konkrētai
ģimenei. Šeit jāmin Ineses Koklačovas ģimene, kas ar grāmatām,
spēlēm, pašceptiem pīrāgiem, maizīti un saldumiem ik gadu
dāvā bērniem svētku sajūtu un brīnumu, šogad - 5 mazām sirsniņām. Ievas Dūdumas ģimene sagādāja prieku 3 brašiem puišeļiem, Lailas Poklevinskas ģimene dāvāja Ziemassvētku brīnumu
vēl 5 darbīgiem bērniem.
Arī mūsu bāriņtiesas priekšsēdētājas Vinetas Bagatskas sirds

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. janvāris

Lai brīnumi nebeidzas arī Jaunajā gadā!
Lai piepildīts, veselīgs un brīnumains jums visiem šis gads, jo
brīnumi mēdzot atgriezties pie pašiem brīnumdariem!

Ar labām domām, ar kārtīgi saplānotiem darbiem ir sācies jaunais
gads. Vecais tik ātri ir aizsteidzies kā vienā ātrā zirga skrējienā.
It sevišķi jau decembra mēnesis. Nu droši vien tādēļ, ka visi jau
bijām Ziemassvētku noskaņās un Jaunā gada gaidās. Un kā nu ne!
Šo gadu noslēdzot, saņēmāmies un izvilkām bluķi cauri visam Sausnējas pagasta centram Sidrabiņos. Vilkām visi cītīgi un savācām tajā
visu slikto un nelabo, kas pa gadu sakrājies - sliktos darbus, dusmas
un naidu, slimības un kaites un tad ugunskurā iekšā, lai sadeg. Kad
šis darbs bija padarīts, visi kopā gājām pie pagasta pārvaldes ēkas,
kur kopīgi iededzām Ziemassvētku egli. Tur visus mīļi sveica
mūsu jaunā pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre un novēlēja mums
visiem gaišus un priecīgus svētkus. Tad, cienājoties ar piparkūkām
un malkojot siltu tēju, dziedājām dziesmas un gājām rotaļās, jo
vakars nemaz nebija tik silts.
Bet nepagāja nemaz tik ilgs laiks, kad atkal bija jāpušķo eglīte un
jāgaida uz pasākumu paši mazākie pagasta bērni, kuri vēl neapmeklē bērnudārzu, kā arī invalīdi no bērnības un pagasta vientuļie
pensionāri. Ļoti liels prieks par pagasta jaunajām ģimenēm, kuras
pilnā sastāvā bija ieradušās ciemos pie Ziemassvētku vecīša. Tad
visi kopā rotājām eglīti - skaistu jo skaistu. Salikām daudz, daudz
svecīšu un brīnumsvecīšu. Un, kad šis darbiņš bija padarīts, tad vēl
pats galvenais - bija taču Ziemassvētku vecītim jāatrāda, ko pa gadu
iemācījušies. Dzirdējām skaistus dzejolīšus un dziesmiņas. Ziemassvētku vecītis tad nu par šādu lielu darbu visus apdāvināja ar sarūpētajām saldumu tūtām. Pasākums tiešām bija sirsnīgs, gaišs un
skaists. Tādēļ milzīgs paldies visiem tiem, kas visa gada garumā ir
atraduši brīvu brīdi un nākuši uz mūsu organizētajiem pasākumiem.
Kas gan būtu pasākumi bez mūsu pašdarbniekiem. Lielu lielais paldies jums visiem par tām neskaitāmajām stundām, kuras pavadāt
mēģinājumos, lai kuplinātu pasākumus visa gada garumā! Gribētos, lai mūsu pašdarbnieku kolektīvi šajā gadā kļūtu kuplāki. Ja nu
kādam ir interese par līnijdejām, dziedāšanu un teātra spēli, tad,
lūdzu, dodiet ziņu un būsit laipni gaidīti kādā no mūsu kolektīviem.
Zvaniet Inesei (26191640).
Lai mums visiem kopā daudz jaunu un radošu ideju, realizējot tās
šogad! Tiekamies jau pavisam drīz - 20. janvārī - uz Barikāžu laika
atceres pasākumu saieta zālē „Līdumos”.

Brīnumu lādes rūķis
Ilmāra Vezetiu foto

Inese Leiboma, kultūras darba organizatore Sausnējas pagastā
Ilgas Kronītes foto

vienmēr ir atvērta sirds darbiem. Šajos svētkos 2 ģimenītes bija
priecīgas par viņas sarūpētajām dāvaniņām un našķiem. Veselu
saldumu vezumu bija sarūpējis Vladimirs Akulovs.
Paldies 3. klases skolēniem un skolotājai, kuri katru gadu
Brīnumu lādi pilda ar smaržīgām piparkūkām.
Un, protams, milzīgs paldies visiem, visiem pārējiem sirsnīgajiem ziedotājiem, bez kuriem Brīnumu lādi nebūtu iespējams piepildīt!
Paldies bērniem, paldies viņu vecākiem, vecvecākiem, kuru
sirdīs mājo līdzjūtība un sirds siltums pret mazajām sirsniņām. Pateicoties visiem jums, bērnu acīs mirdz prieks. Un,
redzot šo mirdzumu, pilnīgi noteikti varu teikt, ka mērķis sasniegts - ir paveikts brīnums.
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Decembra notikumi

Decembris pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” vienmēr
ir priecīgs un gaišs, jo tad mēs visi gaidām..., gaidām kaut ko
labāku, kaut ko lielāku, kaut ko baltāku. Bērni tic rūķiem, kas
cītīgi vēro mazuļu darbus, pieaugušie klusu sirsniņā tic brīnumam. Jau tūlīt pēc Valsts svētkiem bērni apgūst dziesmas, dejas,
dzejolīšus Ziemassvētkiem, kas ieskandina svētku noskaņu, ko
papildina bērnu un audzīšu veidotie rotājumi.
Paldies Jurģim Zosāram par kuplajām, milzīgajām svētku eglītēm! Vislielāko egli bērni kopā ar citiem pirmsskolas izglītības
darbiniekiem krāšņi izrotāja un gaismiņas iededza 15. decembrī.
Tumsā tā izskatījās visskaistākā!
18. decembrī visi bērni bija saposušies Ziemassvētku koncertam.
Katrs mazulis ar milzīgu atbildības sajūtu deva savu ieguldījumu lielajā koncertā. Ziemassvētku vecītis un vecāki bija ļoti
apmierināti par bērnu priekšnesumiem, vecītis pat iesaistījās
kopīgās dejās. Žagaru šogad nebija, mazuļi saņēma dāvanas un
tik svarīgo konfekšu paciņu. Ziemassvētku vecītis arī audzītēm
bija sarūpējis dažādas dāvaniņas. Paldies, Ziemassvētku vecīti!
22. decembrī pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” lielās
grupas bērni kopā ar skolotājām Evitu Šreiberi un Maiju Mitri
apciemoja Ērgļu novada sociālās aprūpes centru Ērgļu pagastā.
Bērni sniedza nelielu koncertiņu Ziemassvētku noskaņās, dā-

Ciemos Ērgļu novada
sociālās aprūpes centrā

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

vāja apsveikumus. Koncertiņš bija neliels, taču ļoti sirsnīgs.
Pansionāta iemītnieki ar lielu interesi vēroja un priecājās
par bērnu priekšnesumiem. Nobeigumā bērni saņēma ļoti lielu
tūti ar gardām konfektēm. Skolotājām arī palika gandarījuma
sajūta par paveikto.
Evita Lielupe, metodiķe
Evitas Lielupes foto

Gunta Gleizde
Jānis Magrics
Tija Zaretoka
Elfrīda Kodola
Jānis Līcītis
Vija Poriete
Oskars Spalviņš
Augusts Lauks
Inta Dzērve
Georgine Zunde
Marija Kotoviča
Tatjana Dāvidniece

APSVEIKUMS

Kad svecītes mirdz...

LAURU un VILNI KRŪMIŅUS
ar dēla KRISTERA piedzimšanu!

Ziemassvētku laiks jau pagājis, arī jaunais gads sagaidīts, taču
labestību un sirds siltumu cilvēki vēlas saņemt ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā.
6. janvārī - Zvaigznes dienā - Ērgļu novada sociālās aprūpes
centrā bija viesi no „Braku” muzeja, biedrības „R. Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums” un Ērgļu vidusskolas.
Lai vecos ļaudis iepriecinātu, pirms došanās ciemos 4. klases skolēni audzinātājas Sandras Stankevičas vadībā izdomāja priekšnesumus un gatavoja apsveikumus. 9. klases skolēni un viņu audzinātāja Mārīte Kovaļevska sarūpēja mazas dāvaniņas un iemācījās
skaistas dziesmas.
Ierodoties viesos Ērgļu novada SAC, pasākuma telpā bija krāšņi
izrotāta eglīte, pie loga un sienām - krāsu lampiņas, bet aiz loga
- balts, pūkains sniedziņš. Kad bija ieradušies skatītāji, koncerts
varēja sākties. Skanēja dziesmas, tika deklamēti dzejoļi par ziemu.
Jaukus mirkļus sagādāja dažādu instrumentu spēle. Dace Kārkliņa
iepriecināja ar skanīgu saksofona spēli. Lūcija Čable enerģiski un
meistarīgi spēlēja čellu. Flautu trio - Marta Purviņa, Beatrise Ļebedeva, Guna Nikolajeva - liegi un jauki izpildīja Ziemassvētku
melodiju. Pēc priekšnesumiem vecie cilvēki saņēma skolēnu sarūpētus apsveikumus - pašu veidotus un darinātus.
Kad bērni un jaunieši bija iepriecinājuši sociālās aprūpes centra
iemītniekus, tālāk muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kas jau ir
iemīļots un gaidīts viesis šajās mājās. Viņš izpildīja dažādas dziesmas par ziemu, kā arī tās, kas jau tautā ir iemīļotas un zināmas.
Biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” vārdā
Zinta Saulīte Ērgļu novada sociālās aprūpes centram uzdāvināja
grāmatu „Teātris Blaumaņa zīmē”, lai tās ļaudis uzzinātu daudz
jauna par Ērgļu novada teātra vēsturi.
Paldies Ērgļu SAC par viesmīlību, uz tikšanos citu gadu!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT:

21. decembra pēcpusdienā, kad zemi viegli klāja pirmās sniegpārslas un logu rūtīs trīsēja sveču liesmiņas, Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” notika ziemas saulgriežu ieskandināšanas
pasākums. Kopā ar ansambļa “Pīlādzītis” dalībniecēm Viju un Ainu
iemītnieki izdziedāja dažādas Ziemassvētku dziesmas. Spītējot mainīgajiem laika apstākļiem un dubļainajam ceļam, aprūpes centra iemītniekus iepriecināt bija ieradies Ziemassvētku vecītis, kas pasniedza dāvanas gada čaklākajiem, izpalīdzīgākajiem un rosīgākajiem
“Kastaņu” ļaudīm. Ziemassvētku vecītis bija sagatavojis dažādus
pārbaudījumus, kurus iemītnieki, darbinieki un viesi godam izturēja.
Pacilātā noskaņojumā visi, gan darbinieki, gan iemītnieki, svinības
turpināja piecu stundu garumā. Bija sarūpēts bagātīgs svētku mielasts. Par dziesmām, dejām un mūziku rūpējās viens no mīļākajiem
iemītnieku muzikantiem - Uldis Vabulis. Īpašu paldies visi “Kastaņu” ļaudis saka svētku atbalstītājiem - kooperatīvam “Sausnēja” un
personīgi Normundam Ielejam, SIA „Conatus BIOenergy” un personīgi Kārlim Bundulim, kā arī kādam noslēpumainam labdarim, kas
vēlējās palikt anonīms.
Ziemassvētku pasākumi notika arī Ērgļu aprūpes centrā Parka ielā.
29. decembrī iemītniekus ar koncertu priecēja Santa Radzvilaviča
ar meitu Ievu. Viesos bija ieradusies arī sniegbaltīte Māra Liepiņa,
kas gādāja par atraktīvu vakara turpinājumu ar dzejoļiem, rotaļām
un konfekšu tūtēm. Savukārt 6. janvārī - Zvaigznes dienā - aprūpes
centrs uzņēma daudz ciemiņu - Ērgļu vidusskolas 4. un 9. klases
skolēnus ar skolotājām Sandru Stankeviču un Mārīti Kovaļevsku,
kā arī “Braku” muzeja saimnieci Zintu Saulīti. Skolēni dziedāja
dziesmas, skaitīja Ziemassvētku dzejoļus, Dace Kārkliņa ikvienu
pārsteidza ar saksofona spēli, čellu fantastiski skaisti iemītniekiem
un darbiniekiem par prieku spēlēja Lūcija Čable, bet Guna Nikolajeva, Marta Purviņa un Beatrise Ļebedeva svētku noskaņojumu
uzbūra ar flautu palīdzību. Kā pēdējais pasākuma viesis uzstājās
Uldis Vabulis, kas kārtējo reizi ikvienu iepriecināja ar skanīgām
dziesmām. Īpašs paldies Zintai Saulītei, kas gadu no gada organizē
svētku koncertus Ērgļu aprūpes centrā.
Gads mums ir iesācies darbīgi un interesanti. Ceram, ka arī jums.
Ērgļu novada aprūpes centru vārdā
vadītājas pienākumu izpildītāja Rita Ozola
Ingunas Jaunozoliņas foto

Zināšanai
Dievkalpojumi Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek svētdienās plkst.10.00.
Vairāk informācijas par draudzi www.erglubaznica.lv
Ivars Cišs, draudzes mācītājs

Paziņojums makšķerniekiem

ILZI un IVARU TILTIŅUS!

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

Pasākumu afiša
2016. gada 16. janvārī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Tautas lietišķās mākslas studijas „ĒRGĻI”
40 gadu radošā darba vakars un izstādes „KATRAM
SAVS TAUTAS TĒRPS” atklāšana
Programmā:
aIepazīsimies ar dažādu novadu tautas tērpiem
aKlausīsimies Ērgļu mākslas un mūzikas skolas audzēkņus
un sumināsim gaviļniekus.
aVisi, kas priecājas par audēju darinājumiem, laipni gaidīti!

***

1.-29. februārim Liepkalnes bibliotēkā izstāde
“Mans mīļdzīvnieks”
Lūgums nest uz bibliotēku sava mīļākā dzīvnieka foto vai savu
mīļāko rotaļlietu, kura bija un ir joprojām.

***

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

***

5. - 6. februārī Ērgļos
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls

***

7. februārī plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
Veselības klubiņa rīkotais pasākums
par tēmu „Depresija un cīņa ar to”
Izglītojošas lekcijas
Konsultācijas profilaktiskos jautājumos
Dažādi testi u.c.

***

12. februārī plkst. 18:00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
tematiska pēcpusdiena “Mana sirds, tava sirds”,
veltīta Valentīndienai

***

20. februāris - Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos

***

21. februārī plkst. 12.00
Lietuvas koncertapvienība „Soliaris”
Cirka programma ”Pasakainā planēta”
Biļetes cena - 5 EUR

PIEMINAM MIRUŠOS:
Lilija Cibiņa mirusi 75. mūža gadā;
Jāzeps Zaltāns miris 95. mūža gadā;
Andrejs Dičs miris 93. mūža gadā;
Skaidrīte Mūrniece mirusi 76. mūža gadā;
Pauls Briģis miris 84. mūža gadā;
Jānis Aleksandrs Šīrons miris 83. mūža gadā;
Francita Žurila mirusi 91. 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 2016. janvāris
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