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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada novembrī domes sēdē lemto

aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības budžetā 2016. gadam. Pamatbudžetā palielināja ieņēmumus par EUR 147663, nesadalītos līdzekļus par EUR 4760 un izdevumus par EUR 142903. Saistošie
noteikumi Nr.8 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” pieejami pašvaldībā, pagastu pārvaldēs
un publicēti pašvaldības mājaslapas sadaļā: Pašvaldība - Budžets.
aIzvērtējot Latvijas Motosporta Federācijas iesniegumu par skijoringa un ziemas motokrosa sacensību
organizēšanu laika posmā no 2016. gada decembra līdz 2017. gada martam (atkarībā no laika apstākļiem) ar lūgumu pašvaldībai finansiāli atbalstīt šo pasākumu, dome nolēma atbalstīt sacensību organizēšanu Ērgļu novada Sausnējas pagastā, sniedzot atbalstu organizatorisku jautājumu risināšanai un
piešķirot finansiālu atbalstu līdz EUR 300,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aDome noteica pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” telpu (zāles) nomas maksu 0,64 EUR/1h
(bez PVN).
aNoteica ar 2017. gada 1. janvāri veļas mazgāšanas pakalpojuma cenas Ērgļu novada sociālās aprūpes
centrā: gultas veļas un dvieļu mazgāšana 1,24 EUR/kg (bez PVN); segu, pārklāju, spilvenu mazgāšana
1,90 EUR/kg (bez PVN); apģērbu un galdautu mazgāšana 1,65 EUR/kg (bez PVN).
aDome izskatīja Latvijas Nacionālā kultūras centra iesniegumu par atbalstu tērpu izgatavošanā ar lūgumu pašvaldībai rast iespēju finansēt deju kolektīvu dalībnieku tērpu izgatavošanu (audumu iegādi un
tērpu šūšanu). Laikā no 30.06.2018. līdz 08.07.2018. Rīgā notiks XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētki. Viens no apjomīgākajiem un spilgtākajiem svētku pasākumiem tiek plānots deju
lieluzvedums “Māras zeme”. Lai īstenotu uzveduma I un II daļas māksliniecisko ieceri atbilstoši atspoguļojamā vēsturiskā laikmeta iezīmēm, dejotājiem ir nepieciešami īpaši skatuves tērpi.
Izvērtējot saņemto informāciju un lūgumu, dome nolēma Ērgļu novada pašvaldībai finansēt Ērgļu
novada deju kolektīvu dalībnieku tērpu izgatavošanu, paredzot šim mērķim nepieciešamo finansējumu
pašvaldības 2017. gada budžetā.
aIzskatot biedrības “Ērgļu pensionāri” iesniegumu par finansējumu Ērgļu novada pensionāru Ziemassvētku pasākumam un ņemot vērā, ka finansējums šim pasākumam paredzēts pašvaldības 2016. gada
budžetā, dome nolēma Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada budžetā plānotos pensionāru Ziemassvētku
pasākuma organizēšanai finanšu līdzekļus EUR 700,00 apmērā pārskaitīt biedrībai “Ērgļu pensionāri”
izlietošanai paredzētajam mērķim.
aNolēma organizēt atkārtotu automašīnas HYNDAI GETZ, reģ. Nr. GD6642, izlaiduma gads 2006.,
izsoli. Apstiprināja automašīnas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Māris
Grīnbergs, pašvaldības izpilddirektors; komisijas locekļi: Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja; Reinis Braķis, pašvaldības speciālists ceļu meistars. Apstiprināja automašīnas izsoles
noteikumus. Izsole notiks 2017. gada 12. janvārī plkst.11:00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 1440,00. Informācija par izsoli ievietota laikrakstā
“Stars” un Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI GETZ IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās
mantas - automašīnas HYUNDAI GETZ - atsavināšana atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.1. Izsoli organizē Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļa atsavināšanas komisija.
1.2. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) - EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).
1.4. Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu vai vienīgajam
pretendentam par nosacīto cenu.
1.5. Izsoles laiks un vieta: 2017. gada 12. janvāris plkst.11:00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā.
1.6. Izsole notiks starp personām, kuras pieteikušās līdz 2017. gada 12. janvāra plkst.11:00.
2. ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU
Izsolē tiek piedāvāta Ērgļu novada pašvaldības kustamā manta:

LIAA uzsāk projektu
pieņemšanu 15 biznesa
inkubatoros visā Latvijā

Š.g. 1. decembrī sākusies projektu pieņemšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
15 biznesa inkubatoros visā Latvijā.
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu
un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību,
nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo
vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par
vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru
atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā
sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var
testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas.
Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa
jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan
arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar
klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.
Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo
atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās
vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.
Projektus var pieteikt LIAA mājaslapā kādā no
15 biznesa inkubatoriem, kā arī sūtot pa pastu uz
LIAA centrālo biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita
informācija pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.
gov.lv .
Papildu informācija: LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālrunis: 67039472.
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Vieglā pasažieru automašīna HYUNDAI GETZ, izlaiduma gads 2006, VIN KMHBU51BP6U570676,
reģistrācijas Nr. GD6642, spidometra rādījums 165990 km, kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR
1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro un 00 eiro centi)
3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija - rakstisku pieteikumu pieņemšana notiek Ērgļu novada pašvaldībā
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā līdz 2017. gada 12. janvāra plkst.11:00.
3.2. Tie pretendenti, kas iesnieguši rakstisku pieteikumu, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. Ierodoties
uz izsoli, viņiem jāuzrāda šādi dokumenti:
3.2.1. fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
3.2.2. juridiskām personām - apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv
amatpersona ar paraksta tiesībām - juridiskās personas izdota pilnvara.
3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā, kurā norāda šādas ziņas:
3.3.1. izsoles objekts;
3.3.2. izsoles dalībnieka kārtas numurs;
3.3.3. fiziskām personām - izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
3.3.4. juridiskām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja
(pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis.
3.3.5. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles karti - numuru, kas atbilst uzskaites žurnālā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
3.3.6. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un,
pamatojoties uz atsavināšanas komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam.
4. IZSOLES NORISE
4.1. Izsole notiek, ja uz to reģistrējušies vismaz 2 (divi) izsoles dalībnieki.
4.2. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.3. Izsoles gaita tiek protokolēta.
4.4. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs iepazīstina ar izsoles komisiju, nosaucot personu uzvārdus, raksturo
izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu un summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).
4.5. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu:
„Kas sola vairāk?”
4.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti - numuru. Izsoles vadītājs paziņo
solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāk piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāk solījumu un pārdošana ir noslēgusies.
4.7. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.8. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.
4.9. Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc izsoles.
4.10. Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods HABALV22,
konts Nr.LV39HABA0551034000143.
5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
5.1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu
sagatavo 3 (trīs) eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, domei).
5.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto mantu
eiro.
5.3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko
cenu.
5.4. Septiņu dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanaspieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
5.5. Sūdzības par atsavināšanas komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Ērgļu novada pašvaldības domei.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

LEADER projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārta

Nodibinājums „Madonas novada fonds” ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, kurā var piedalīties
Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas un Varakļānu novada iedzīvotāji.
Izsludinātas rīcības:
1.1. “Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”,
1.2. “Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība”,
1.3. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās
vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem”,
1.4. “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu
izveidei un esošo attīstībai”.
Izsludinātās rīcības atbalsta individuālos projektus un kopprojektus.
Projekta iesniegumus pieņem no 2016. gada 16. decembra līdz 2017.
gada 16. janvārim.
Iedzīvotāji aicināti uz konsultācijām Madonas novada fondā Madonā,
Poruka ielā 1, 3. stāvā, iepriekš piesakoties pie administratīvās vadītājas
Jogitas Baunes, m. t. 27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv
Sīkāka informācija Madonas novada fonda mājaslapā www.mnf.lv un
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Novembris Sausnējā

Novembris ir mūsu Latvijai ļoti nozīmīgs mēnesis. Ar lāpu gājieniem, piemiņas brīžiem, atmiņu stundām un daudzām jo daudzām sveču liesmiņām
mēs svinam valstij tik nozīmīgus svētkus - Lāčplēša dienu un Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu.
11. novembra vēlā pēcpusdienā Sausnējas pagasta iedzīvotāji sanāca kopā
vēstures muzejā „Līdumi”, kur tika pieminēti brīvības cīņu dalībnieki, kas
nākuši no mūsu pagasta. Liepkalnes kapsētā tika aizdegtas piemiņas svecītes, bet uz Sausnējas kapiem devāmies lāpu gājienā. Visi kā viens pie krūtīm
spraudām sarkanbaltsarkanās lentītes, lai pieminētu un godā turētu Latvijas
brīvības cīnītājus, kuri nežēloja savas dzīvības, lai mēs šodien varētu dzīvot
brīvā valstī.
Šogad Latvijai apritēja 98 gadi. 16. novembrī, svētku priekšvakarā, pagasta
iedzīvotāji pulcējās uz svinīgo pasākumu un koncertu, ko bija sagatavojuši
vietējie pašdarbnieki. Pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre pastāstīja par
paveikto 2016. gadā un par vēl veicamajiem darbiem. Šī gada laikā iedibināta jauna tradīcija - gada nogalē godināt cilvēku, kurš rosīgi piedalījies
pagasta sabiedriskajā dzīvē, kurš ar saviem labajiem darbiem palīdz pagasta
ļaudīm, atbalsta rīkotos pasākumus. 2016. gadā par gada cilvēku Sausnējā
atzīta ILGA ZVIRGZDIŅA. Viņa sausnējiešu vidū izpelnījusies cieņu un

SIA „DSC Auto”
realizē LEADER projektu
SIA „DSC Auto” savu darbību uzsāka 2013. gadā. Lai autoserviss
pilnvērtīgi attīstītos, 2015. gadā tika uzrakstīts pirmais LAD projekts
lauku attīstības programmā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, kurā SIA „DSC Auto” saņēma pozitīvu lēmumu iekārtu iegādei
autoservisa pakalpojumu pilnveidošanai ar publisko finansējumu 60
procentu apmērā. Jaunās iekārtas autoservisam SIA „DSC Auto” ļauj
vieglāk un kvalitatīvāk veikt automašīnu remontdarbus un klientiem
piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu.
2016. gadā SIA „DSC Auto” uzrakstīja projekta iesniegumu „Autoservisa pakalpojumu dažādošana un attīstība”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros, kurā SIA „DSC Auto”
saņēma atbalstu projekta īstenošanai ar publisko finansējumu 60 %.
Projekta realizācijas gaitā tika iegādātas bremžu sistēmas pārbaudes
iekārta, inovatīva iekārta kondicionieru uzpildei un pārbaudei, jauns
auto pacēlājs un instrumentu rati. Jaunās iekārtas autoservisam SIA
„DSC Auto” ļauj pilnvērtīgi veikt nepieciešamos autoservisa pakalpojumus, jo ir visas nepieciešamās iekārtas, kuras ir mūsdienīgas un
jaudīgas.
Druvis Ceplītis, SIA “DSC Auto” valdes loceklis
mīlestību kā atsaucīgs, izpalīdzīgs, nesavtīgs cilvēks. Sabiedriskus pasākumus Ilga nereti kuplina, uz akordeona vai sintezatora spēlēdama pavadījumus dziesmām, pati ir dziesmu sācēja un dziedāšanas rosinātāja. Pagasta
iedzīvotāji Ilgai Zvirgzdiņai var būt pateicīgi par abu pagasta veikalu „noturēšanu pie dzīvības”, par pasākumu sponsorēšanu un par pozitīvo attieksmi
pret līdzcilvēkiem.
26. novembrī „Līdumos” savu jubileju, 85. dzimšanas dienu, atzīmēja
ERNESTS ĀDERS. Vai gan iespējams saskaitīt melodijas, ko viņš iemācījis saviem skolēniem garajos skolotāja darba gados, tās dziesmas, kas
mācītas dziesmu draugiem Liepkalnes tautas namā un vēlāk ansamblim
„Pīlādzītis”.
Ansambli „Pīlādzītis” jubilārs vada jau 16 gadus. Vairākām ansambļa repertuārā esošajām dziesmām mūziku ir komponējis Ernests Āders. Skaņradi
sveikt bija ieradies kupls viņa cienītāju pulks gan no pašu pagasta, gan tālienes.
Sausnējas vēstures muzejs ir Ernestam Āderam pateicību parādā par saglabātajiem un muzejam nodotajiem mūzikas instrumentiem, skaņuplatēm,
grāmatām un seno mūzikas instrumentu - cītaru.
Lai jubilāram gaišas dienas, laba veselība, dzīvesprieks un radoša iedvesma!
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
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Redakcijas sleja
Ir pienācis klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks jeb Advents, kad gaisā sāk
virmot kanēļa, krustnagliņu, svecīšu
un tikko Adventa vainagā iepītu skuju
smaržas.
Advents ir tas laiks, kad mēs sākam
pārdomāt savas cerības un sapņus, atceramies tos skaistākos brīžus un padomājam arī par tiem brīžiem, kuri nebija
tie labākie mūsu dzīvē. Tas ir laiks, kad
mūsu sirsniņās dzimst nemiera rūķītis,
kurš nepacietīgi gaida to īsto cerību
un brīnumu laiku - Ziemassvētkus, kad
visi tuvie un mīļie sanāk vienuviet, ir
blakus cits citam un ar neviltotu prieku
izbauda ik mirkli, ko pavada, esot kopā
plecu pie pleca.
Arī Ērgļu vidusskolas lielajā saimē
jau pamanījusies iespraukties Ziemassvētku noskaņa. Tika iededzināta pirmā
Adventes svece, kā arī klusiņām var saklausīt gatavošanās darbus skolas Ziemassvētku uzvedumam.
Līdz lielajām ziemas brīvdienām ir
atlicis pavisam nedaudz, tāpēc mums ir
jābūt gana čakliem un jāpaspēj gan uzlabot, gan izlabot sekmes līdz 1. semestra atzīmju izlikšanai. Arī skolas bosiem, kuri ir veiksmīgi uzrakstījuši un
aizstāvējuši savu pirmo biznesa plānu,
kā arī vidusskolā pēdējo laikietilpīgo
darbu, ir īpaši jāpiedomā par vērtējumiem. Turklāt pirmais eksāmens vairs
nav aiz kalniem, tāpēc sarosīsimies un
padarīsim visus lielos un mazos darbus,
lai varam atpūsties un izbaudīt ikkatru
brīnišķo Ziemassvētku sajūtu mirkli.
Novēlu ikvienam skaistus, gaišus un
mīlestības piepildītus svētkus!
Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt,
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēs’lēs smelt.
/ Vēsma Kokle-Līviņa/
Lāsma

Īsziņas
13.12.2016. - izglītības un karjeras portāla Prakse.lv organizēts izglītojošs seminārs Ērgļu
vidusskolā
20.12. 2016. - Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums
„Kaķīša dzirnavas” Saieta
namā
21.12.2016. – Liecību izdošana
un klases stunda Ērgļu vidusskolā
22. 12. 2016. - 04. 01. 2017. skolēnu ziemas brīvlaiks

2016. gada DECEMBRIS

Sasniegumi mācībās
Ir sākušās mācību priekšmetu olimpiādes. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt radošās spējas, padziļināt zināšanas par konkrētu mācību priekšmetu,
sacensties ar sev līdzīgiem.
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!
Skolā notika fizikas olimpiāde 10. klasē, kurā 1. vietu ieguva Lilita Saulīte, 2. - Viktorija Vīgube, 3. - Dace Kārkliņa.
Novadu apvienības olimpiādē bioloģijā piedalījās 9. klases skolniece Monta Masaļska un 10. klases skolnieks Kristaps Kartenbeks. Kristaps ieguva 1.
vietu un tika uzaicināts uz valsts olimpiādi, kas notiks janvārī Rīgā. Turēsim
īkšķus, lai veicas!
Nesen notikušajā R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā veicināšanas
balvu saņēma Lilita Saulīte par darbu “Skaņas R. Blaumaņa prozā”, Dace
Kārkliņa ieguva atzinību par darbu “Rakstnieka R. Blaumaņa un gleznotāja
J. Rozentāla saskarsme”.
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece izglītības jautājumos

Apbalvojumi
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu un novērtējot
skolēnu un skolotāju ieguldījumu skolas prestiža celšanā, tika izteikta atzinība vairākiem Ērgļu vidusskolas skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem
darbiniekiem.
- Jēkabam Purviņam - par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu
domē un pildot skolas prezidenta darbu, un mērķtiecību mācību darbā;
- Laumai Kodolai - par izciliem sasniegumiem mācību darbā un panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs;
- Beātei Rūnikai - par sabiedrisko aktivitāti, ilggadēji darbojoties skolēnu
domē, mērķtiecību mācībās un atbildību skolas pasākumos.
- Vizmai Veipai - par radošu un mērķtiecīgu darbu, rosinot skolēnu interesi
par mākslu; par iniciatīvu un atbildību, veidojot skolas vizuālo tēlu;
- Annai Ielejai - par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu, veidojot klases kolektīvu, un iniciatīvu, iedzīvinot mūsdienīgas pedagoģiskās metodes fizikas un
matemātikas apguvē.
- Lienītei Šmitei - par atbildību un iniciatīvu, veidojot patīkamu skolas
vidi.
Šogad tika piešķirta Ērgļu novada un Ķelnes- Reizīkes pašvaldības sadarbības balva EUR 50,00 nominācijā “Sociāli aktīvs skolēns”. To saņēma
Lāsma Hermane un Jēkabs Purviņš.
Inese Šaudiņa, skolas direktore

Zīļu spēle
Šogad īpaši akcentēta Ērgļu vidusskolā gan mācību un klases stundās, gan
skolas aktivitātēs tiek vērtību izglītība, uzsverot pašizaugsmi, izmantojot
aktīvas darba formas un iedzīvinot skolas vērtības, kas ir - mērķtiecība,
cieņa, sadarbība.
Saskaņā ar Ērgļu vidusskolas vīziju - ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus - ikvienam Ērgļu vidusskolas skolēnam un katrai klasei kopā ir
iespēja sevi apliecināt un pelnīt krāsainas zīles motivācijas spēlē „Izkrāso
IKdienu!”. Sacensība notiek klašu grupās un klašu konti - trauki, kuros
krājas zīles,- mācību gada laikā piepildās ar sasniegumiem mācībās (dzeltenās zīles), sportā (zilās zīles), kultūrā (sarkanās zīles), saimnieciskajos
jautājumos (brūnās zīles). Labos darbus un pateicību apzīmē baltās zīles,
bet skolēnu iniciatīvas projekti tiek novērtēti ar zaļajām zīlēm.
Par iniciatīvas projektiem ir liels prieks, jo to autori un izpildītāji ir paši
skolēni. Šogad īstenotie iniciatīvas projekti - drošības instruktāža jaunākajiem skolasbiedriem (11. kl.), skolas sapošana valsts svētkiem un Ziemassvētkiem (11. kl. un 10. kl.), Ziemassvētku noskaņas koncerts Ērgļu
pansionātā (2. kl. un 10. kl.), Ziemassvētku eglītes atvešana un izgreznošana (5. kl.).
Gada izskaņā skolēniem gribu vēlēt pacietību un spēku, sasniedzot savus
labākos rezultātus mācību darbā, uzņēmību un iedvesmu jaunām iniciatīvām un labiem darbiem gan skolā, gan ārpus tās. Ieraugiet! Dariet! Ieprieciniet!
Lai gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Sintija Māliņa

Gandarījums

Man ļoti patīk brīvprātīgi darboties sabiedrības labā. Sabiedriskās aktivitātes, brīvprātīgais darbs sniedz gandarījumu un prieku par padarīto. Esmu
ļoti pateicīga, ka mana aktivitāte ir pamanīta un esmu saņēmusi Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkes pašvaldības sadarbības biedrības naudas balvu kā
sociāli aktīva skolniece. Saku milzīgu paldies Ķelnes-Reizīkes un Ērgļu
novada pašvaldībai.
Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt
mazus darbus ar lielu mīlestību. (Māte Terēze)
Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. decembris
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Absolventi savai skolai

Pirms diviem gadiem Ērgļu vidusskolas salidojumā priecājāmies satikt
daudzus absolventus, dzirdēt paldies vārdus skolai un aptaujā uzzināt, ka
viņi ir gatavi atbalstīt dažādas skolas aktivitātes.
2016. gada izskaņā, atskatoties uz paveikto, sakām lielu paldies visiem
absolventiem, kuri atraduši iespēju ar mums sadarboties, gan viesojoties
skolā un stāstot par savu karjeru, gan ziedojot skolai.
Jānis Zosārs mūs pārsteidza ar piedāvājumu aprīkot kabinetus ar labām biroja mēbelēm. Tādējādi patīkamu mācību vidi varējām izveidot sākumskolas divās klasēs, kā arī labiekārtot kanceleju. Kancelejas durvis ir pirmās,
kuras ver skolas apmeklētāji, tādēļ prieks, ka viņus sagaida ne tikai laipna
sekretāre, bet arī mūsdienīga darba vide, kas ir mūsu skolas seja.
Edīte Kurtiņa (Saleniece) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Saule” uzdāvināja skolas sporta zālei trenažieri, kas bija sens basketbola trenera Ivara
Tetera sapnis. Tagad mūsu jaunie basketbolisti, kas gūst panākumus reģiona
un valsts līmenī, varēs trenēt ne tikai metienu precizitāti, bet arī fizisko
sagatavotību un muskuļu spēku.
Diezgan bieži skolas durvis ver absolventi, lai pastāstītu par to, kā viņiem
veicas, apgūstot profesiju vai arī strādājot. Nesen 8. klasē viesojās bijusī
Alda Oltes audzēkne Linda Cielava, kas stāstīja par to, kā kļūt policistei un
strādāt šajā jomā. Savukārt Baiba Cielēna (Bukovska), Ērgļu dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja, kā policijas vecākā inspektore stāsta skolēniem par civillikumu, likumdošanu, jauniešu atbildību likuma priekšā.
Mūsu absolventi iesaistās arī skolas pasākumos. Paldies Gunāram Vīgantam, SIA “Tauri“ īpašniekam, un Kaivai Bukovskai (Leibomai), bijušajai
skolas prezidentei, par objektīvu un pieredzē balstītu vērtējumu skolēnu
mācību firmās.
Paldies, Beatei Zlaugotnei, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentei un bijušajai skolas prezidentei, un Dāvim Bērzkalnam,
SIA “RPDJ” (koka taras ražotne) maiņas vadītājam, par darbu žūrijā skolēnu domes pasākumā “Latviešu dziesmas jaunās skaņās”. Arī turpmāk ceram
uz skolas un absolventu sadarbību, jo katra bijušā skolēna viesošanās skolā
palīdz mūsu šodienas skolēniem labāk saprast, kāpēc jāmācās, lai gūtu panākumus dzīvē. Ziedojumi palīdz īstenot kādu skolas sapni, kam nepietiek
naudas skolas budžetā.
I. Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Ivara Tetera foto

Mārtiņdiena sākumskolā

Tuvojoties Mārtiņdienai, šogad izlēmām, ka svētkus svinēsim kopā visas
četras mazās skolas klases. Noskaidrojām, kādas maskas piederētos šiem
svētkiem. Katra klase iemācījās dziesmu, kuru parādīt pārējiem. Brīvajos
brīžos tika atkārtotas rotaļas, lai arī tās varētu iemācīt citiem. Mārtiņdienā
jautrais ķekatnieku pulks devās uz iepriekš nolūkotu svētku norises vietu
- Saieta nama rietumu pusē atradām plašu laukumu, kas bija pasargāts no
vēja. Uz improvizētās skatuves katra klase atrādīja iemācīto dziesmu, kurai
droši varēja pievienoties ikviens. Skolotāja Vineta Dāve šoreiz līdzi bija ņēmusi akordeonu, bet par sitamajiem instrumentiem bija parūpējušies bērni.
Vēlāk maskās tērptie ķekatnieki laidās jautrās rotaļās. Arī laika apstākļi bija
nedaudz ziemīgi, un tad bija jāatceras, kas gaidāms citās svinamajās dienās.
Svētku nobeigumā ikviens varēja pacienāties ar īpašajiem Mārtiņdienas
cienastiem. Kā vēlāk atzina paši dalībnieki, šogad svētki bija izdevušies.
Sandra Stankeviča, 3. klases skolotāja
Sandras Stankevičas foto
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Latvijas 98. dzimšanas dienai veltītais pasākums Ērgļu vidusskolā
„Es esmu Latvija!”
Novembris Ērgļu vidusskolā ir Latvijas mēnesis, kad ceļam godā
senču tradīcijas, kad atceramies cilvēkus, kas izcīnīja valsts neatkarību. Skolā svētku kulminācija ir 17. novembris, kad svinam Latvijas
dzimšanas dienu. Tradicionāli šo pasākumu veido 10. klase. Ieskatīsimies, ar kādām izjūtām jaunieši gatavojās šai dienai.

mums pievienojās kopīgā dziesmā. Mēs cītīgi gatavojāmies šim
pasākumam, un beigu beigās viss
izdevās lieliski.
Sintija Elīna Zābaka

Bija ļoti satraucoši to veidot, gatavoties. Nākt uz mēģinājumiem
bija fantastiski. Jo tuvāk nāca 17. novembra pasākums, jo labāk es
jutos. Bija ļoti aizkustinoši stāvēt skolas priekšā, stāstīt par Latviju,
atgādināt notikumus, kā mūsu valsts ir veidojusies, kas ir veidojuši
mūsu Latviju. Es domāju, ka mums tas izdevās lieliski, skolasbiedriem patika, pati guvu lielu gandarījumu par padarīto. Dziedājām no
visas sirds! Runājām ar vislielāko mīlestību pret mūsu valsti. Guvu
lielu prieku, veidojot šo pasākumu.
Alise Liepiņa

Man ļoti patika pasākums, galvenokārt tāpēc, ka to veidoja mana
klase. Mēs tam kādu laiku jau
bijām gatavojušies un jutāmies
pašpārliecināti, taču tad, kad bija
jākāpj uz skatuves, bijām diezgan uztraukti. Stāvot uz skatuves,
mani bija pārņēmušas dažādas
emocijas - gan prieks, gan uztraukums, gan arī nelielas bažas par
to, vai mums viss izdosies veiksmīgi. Taču es uztraucos veltīgi,
jo pasākums patiešām bija lielisks.
Es biju priecīgs, ka mums viss ir
izdevies, un jutos ļoti atvieglots,
kad mums piešķīra kausu par veiksmīgu piedalīšanos ierindas skatē.
Visi zālē bija labā noskaņojumā. Pēc dziedāšanas un apsveikumiem
mēs turpinājām svinēt klasē. Mēs centāmies visi kopā, un mums izdevās visiem kopā. Es esmu laimīgs, ka man ir tik saliedēta klase.
Kristaps Kartenbeks

Tā bija īpaša diena. Mēs, 10. klases skolēni, vadījām pasākumu.
Manuprāt, tas bija emociju pārpilns. Tekstu veidojām paši, tas bija
neliela apjoma, taču tik precīzs un trāpīgs... Noslēgumā dziedājām
Renāra Kaupera “Mana dziesma”. Tieši tad varēja sajust kopīgo spēku un vienotību. Manī uzvirmoja patriotisma gars. Kādam nobira
asara. Tas liek domāt par to, cik maz vajag, lai būtu labi!
Madara Salnīte
Pasākumu organizēt nebija viegli, taču rezultāts mani ļoti iepriecināja. Man šis pasākums paliks sirdī un atmiņā. Lai arī kāds bija
uztraukums, man bija prieks sniegt prieku un sirds siltumu arī citiem šajos nozīmīgajos svētkos. Mēs gan dziedājām, gan skaitījām
skaistas dzejas rindas. Liels paldies orķestrim P. Leiboma vadībā.
Man šķiet, ka lielākais paldies jāsaka maniem klasesbiedriem un
audzinātājai Sintijai Māliņai par izdevušos pasākumu - mēs esam
fantastiskais desmitnieks!
Ausma Ozola
Rīts iesākās ar taureņiem vēderā. Stāvot uz skatuves, dziedot un
runājot, es jutos kā īsta patriote. Tā bija ļoti aizkustinoša un emocionāla diena. Es nekad neaizmirsīšu skatu un sajūtu, kad visa zāle

Mūsu vadītais pasākums man ļoti patika, un es uzskatu, ka tas bija
izdevies. Visīpašākais bija brīdis, kad dziedājām dziesmu “Mana
dziesma”. Tad es sajutu lielu patriotismu un to, ka visi esam vienoti.
Mēs parādījām, ka esam daļa no mūsu mazās, mīļās Latvijas.
Anete Plendišķe
Esot uz skatuves, runājot un dziedot, sajūtas ir neaprakstāmas. Mēs
esam neliela klase, tomēr mums visiem izdevās lieliski parādīt sevi.
Mūsu apsveikums Latvijai bija sagatavotais 17. novembra pasākums
„Es esmu Latvija!”. Mūsu īpašais pārsteigums - pašu veidots video

ar visu klašu vēlējumiem Latvijai. Es ceru, ka ikvienam sirdī bija
prieks par redzēto un dzirdēto.
Lilita Saulīte
17. novembrī mēs, fantastiskais desmitnieks, uzstājāmies brīnumskaistā un aizkustinošā pasākumā par godu mūsu dzimtenes Latvijas dzimšanas dienai. Šo pasākumu es nevarēšu aizmirst, jo tajā es
ieliku visu savu sirdi un dvēseli, lai citiem un pašai sev parādītu,
cik lepna esmu par manu Latviju, mūsu Latviju. Man prieks, ka šo
pasākumu apmeklēja un izbaudīja Ērgļos esošie mazie un lielie patrioti. Es domāju, ka viņi vēlāk atcerēsies, kā muzikālā un talantīgā 10. klase ļāva visiem apsveikt Latviju tās svētkos. Lai gan viss
pasākums notika dienu ātrāk, tik un tā varēja justies šai dienā kā
īstā valsts dzimšanas dienā. Es ceru, ka nākamā 10. klase gatavosies
šiem svētkiem tikpat daudz, cik to darījām mēs.
Dace Kārkliņa

Ko iemāca dalība skolēnu mācību firmās
Valsts izglītības sistēmā ir sākusies pāreja uz kompetenču izglītību - mācīties darot, nevis tikai klausoties lekcijas. Mēģinot,
eksperimentējot, sadarbojoties un atrodot sev labāko un pieņemamāko sadarbības variantu, komandas biedrus. Ērgļu vidusskolā viena no mācību darba formām, kura palīdz sasaistīt skolu ar
darba dzīvi, ir ieskats uzņēmējdarbībā. Tas nozīmē, ka, apgūstot
ekonomikas priekšmetu, skolēni dibina savas mācību firmas. Šajā
mācību procesā nākas darīt un iegūt, darīt un kļūdīties, tā gūstot
pieredzi. Radot produktu, rakstot un rēķinot, jāliek lietā savos
divpadsmit mācību gados iegūtās zināšanas un prasmes dažādos
mācību priekšmetos. Cik tas ir viegli vai grūti, noderīgi vai lieki,
cik jaunieši savos 18 - 19 gados ir gatavi patstāvīgai dzīvei, darbam un piepūlei, var uzzināt, ieskatoties skolēnu

pašvērtējumos.
SMF „Redzams un stilīgs” - luminiscējošu šaļļu
ražošana (3)

Esmu gandarīts par to, ka darbs ir uzrakstīts un nodots, par iespēju pārbaudīt savas spējas un varēšanu.
Es iemācījos/ sapratu. Iemācījos šāda darba rakstīšanas struktūru, to, ka vajadzētu visu darīt laicīgi, jāpiestrādā pie laika
plānošanas, laba pieredze tuvākai vai tālākai nākotnei, atkārtoju un pieslīpēju uzstāšanās mākslu. Iemācījos labāk sadarboties
komandā, sapratu, ka bizness nekad nebūs mana lieta. Mācību
firmas deva jaunu pieredzi, iemācīja, kā sadarboties, sadalīt pienākumus, izvērtēt biznesa plusus un trūkumus, kā arī mūs ieveda „biznesa pasaulē”, kurā pašiem vajadzēja pētīt un noskaidrot
dažādu informāciju. Domāju, ka jauniešiem ir vajadzīgs radīt
motivāciju, kāpēc to darīt, un sniegt plašāku informāciju par
jaunākajām tendencēm grāmatvedībā un biznesa pamatos, kā arī
ekonomikas stundās būtu nepieciešams plašāk apskatīt biznesa
riskus un likumdošanu.
Man būtu jāpilnveido laika plānošana, jo ir ļoti grūti palīdzēt
citiem, ja neesi izdarījis to, kas jāizdara pašam. Dokumentu pareizrakstība.
Ja būtu atkal jāstrādā pie projekta, tad es, iespējams, uzņemtos
vadību, saplānotu laiku. Būtu grāmatvedis.
Vēlētos pateikt paldies mammai par palīdzību un savai komandai par to, ko mēs izdarījām. Par iespēju pārbaudīt savas spējas
biznesā, kā arī pieredzi, ko sniedz mācību firmas.

„Ligna BL” - ozolkoka galda dēlīšu ražošana ar tautiskiem ornamentiem (2)

Esmu gandarīta par lielisko komandas darba pieredzi, produkta
ražošanu, gūto darba pieredzi, bija prieks par žūrijas teikto, ieteikumiem. Darbu nodevām laicīgi, spējām sastrādāties, gan darbs,
gan produkts ir izdevies.
Es iemācījos/ sapratu. Iemācījos plānot un pabeigt visu ieplānotajā laikā, bija jāzina daudz par koka īpašībām, cik vajadzīgs laika, lai visu sagatavotu. Veikt grāmatvedes pienākumus, motivēt
komandas biedreni, darboties komandā, plānot laiku.
Ja būtu atkal jāstrādā pie projekta, tad es vēlētos vairāk cilvēku
komandā, mazliet vairāk padomātu par produkta ražošanu, cik
reāli daudz laika tas aizņem un vai būs peļņa. Es noteikti attiektos
pret darbu nopietnāk un optimistiskāk.
Vēlētos pateikt paldies tētim par produktu piegādāšanu, par konsultāciju, kāds ir koks un cik vērts tas ir, un tehnikas aizdošanu.
Skolotājiem, kas palīdzēja, skolotājam Sergejam Sipčenko par
ornamentu iededzināšanu.
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„Candylight” - koka
gaismas ķermeņu ražošana (3)

Es iemācījos/ sapratu. Laba
pieredze, kuras laikā, mēs,
katra mācību firma, spējām
sadarboties un, galvas kopā
saliekot, spējām radīt tik
fantastiskas un sadzīvei nepieciešamas preces, plus vēl
tas, ka patrenējāmies, rakstot
biznesa plānus. Iemācījos komandas darba organizēšanu,
darbu sadali un šo to no grāmatvedības, ražošanas organizēšanu. Ir labi, ka pašiem
kaut kas jādara, nav iebildumu, ka tas notiek arī nākotnē,
bet skolotājai jādod konkrētāki padomi par to, kas un kā.
Biznesa plāna rakstīšana kā
ideja nav slikta, vienīgais, ka
tas mums īpaši labu iespaidu
par biznesa veidošanu nedod.
Man būtu jāpilnveido. Visu
darīt pašam, nevajadzēja paļauties, ka kāds kaut ko izdarīs.
Vēlētos pateikt paldies par interesanto iespēju (pavēli) izmēģināt šādu procesu, kurā iemācījos tik daudz un atklāju, ka man
padodas lietas, par kurām tikai nojautu.

IK „Nature in Pocket” - ar rožu lapiņām pildītu linu
maisiņu ražošana (3)

Esmu gandarīts par izdarīto darbu un ideju, tā tika realizēta, un
mēs nopelnījām. Visi produkti tika nopirkti.
Es iemācījos/ sapratu. Šādu dokumentāciju neviens neraksta
mēnesi pirms vai arī ražošanas procesa laikā, ir jābūt jau stabilām zināšanām biznesā. Būtībā, nekas labs nebija, bet kaut kādas
saknes zemē iedzinu, vairāk sajutu komandas darbu, nevis kādas
biznesmeņa prasmes. Sapratu, kādu „papīru slogu”, iespējams,
piedzīvo cilvēki ar reālu vēlmi dibināt īstu uzņēmumu, uzstāties
ar savu ideju, izvērtēt savas stiprās un vājās puses. Kopumā manas domas par šo skolas projektu ir tādas, ka ideja pati par sevi
nav slikta, tomēr tā ir ļoti pilnveidojama, lai dotu reālu pienesumu skolēna zināšanu bagāžai.
Man būtu jāpilnveido runāšanas māksla un darba plānošana.
Gribasspēks kaut ko darīt.
Vēlētos pateikt paldies par uzmundrinošiem un atbalstošiem
tekstiem, kuri veicināja domāt par iespēju varbūt dzīvē veidot
biznesu.

Skats no malas
SM prezentācijā un ideju tirdziņā klāt bija arī 11. klase, kuriem
šī mācību forma būs jāapgūst nākamgad.
Mums bija iespēja gūt priekšzināšanas vienam no svarīgākajiem
uzdevumiem 12. klasē - biznesa plānam, tā veidošanai, prezentēšanai un jaunradītā produkta pārdošanai. 12. klases skolēni bija
cītīgi strādājuši vairākus mēnešus pie sava biznesa plāna, kas,
mūsuprāt, lielākajai daļai bija izdevies pat ļoti veiksmīgi. Jaunie-

ši bija nopietni piedomājuši, ko vēlas ražot. Tika gādāts arī par
produkta reklāmu, kas ir ļoti būtiski, lai to vispār iegādātos. Arī
daži 11. klases skolēni, kuru mācību novirziens ir uzņēmējdarbība, ir iemēģinājuši savu roku biznesa plānu rakstīšanā, un tas
nebūt nav tik vienkārši, kā sākumā varētu izklausīties. Nepieciešams pielietot loģisko domāšanu un radošu pieeju procesa laikā.
Vērojot 12. klases prezentācijas, to stilu un strukturētību, vērtējām skolēnu uzstāšanos, varējām ielūkoties šo jauniešu paveiktajā darbā, lai saprastu, ko mēs paši, veidojot savus biznesa plānus,
nedrīkstam pieļaut un kas būtu jāņem vērā, lai gala rezultāts būtu
veiksmīgs. Kopumā pēc mūsu domām 12. klasei pārliecinoši izdevās prezentēt savus produktus, pārliecināt mūs ar mārketinga
trikiem par produktu iegādi. Patika skolēnu brīvā komunikācija
ar žūriju un klausītājiem - sakāmais nebija iestudēts vai no lapas
nolasīts, katrs tiešām pastāvēja par savu darbu. Esam guvuši jau
zināmu mācību, lai mūsu darbi nākamgad izdotos veiksmīgi. Jau
katram ir pa idejai savam biznesa plānam, atliek tikai atrast īstos
biznesa partnerus veiksmīgai sadarbībai. 12. klasei tas izdevās,
tātad izdosies arī mums - 11. klasei.
Kā katru gadu visus firmu radītos dokumentus - biznesa plānus
- lasīja un izvērtēja, kā arī piedalījās mācību firmu prezentēšanas
pasākumā kompetenta žūrija: saimniecības „Tauri” vadītājs Gunārs Vīgants, skatuves runas trenere Kaiva Bukovska un grāmatvedības speciāliste Valda Griezāne. Paldies par ieguldīto laiku un
vērtīgajiem priekšlikumiem!
Protams, paldies jauniešu vecākiem par sapratni un drošu, atbalstošu “plecu”!
Skolēnu viedokļus apkopoja Lāsma Hermane,
12. klases skolniece
Inese Zlaugotne, ekonomikas skolotāja
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. decembris

Melnās kafijas vakars
Mēs, Ērgļu vidusskolas 11. klases skolēni un mūsu skolotāja Olga, vadījām Melnās kafijas
vakaru. Organizējot šo pasākumu, mēs pieminējām tos 14 kritušos kara skolas audzēkņus,
kuriem priekšā bija visa dzīve, bet viņi gāja bojā Brīvības cīņās.
Centāmies klausītājiem likt aizdomāties par to, ka mums ir jāsargā sava zeme, sava tauta un
ticība tai. Kamēr paši neko nedarīsim, nekā arī nebūs. Nav ko mutes iepletušiem prasīt debesu
dāvanas. Paskaties apkārt! Mums ir viss - ir ēdiens, ir jumts virs galvas, ir tuvinieki, kas vienmēr būs blakus. Vai vajag vēl ko? Vai tiešām nepieciešams burkšķēt par sīkumiem? Brīvības
cīņu laikā cilvēki ir piedzīvojuši un izcietuši tik daudz. Viņiem nebija izvēles, mums tāda ir.
Nekad viss nebūs ideālā kārtībā - netaisnības ir un būs, tomēr ar to var tikt galā jebkurš. Toties
“jebkurš” nebūs gatavs mesties cīņā par savu valsti. Šis vakars bija tāds, kurā mēs varējām
aizdomāties un sakārtot savas domas Latvijas mēnesī, apdomāt, vai arī es varētu iet un cīnīties
par Latvijas valsti. Mums, 11. klases skolēniem, šis pasākums lika saprast to, ka nav jāburkšķ
par sīkumiem, ir jāpalīdz cits citam. Lai vairāk būtu šādu pasākumu, kuriem ir dziļa doma un
kuri liek mums aizdomāties par notiekošo, par to, kā dzīve ir sakārtota un par to, kas kuram ir
svarīgāks, un par ko mēs katrs cīnāmies.
11. klase
Marutas Bitītes foto

Jaunsargu aktualitātes novembrī
Ir jau pienācis decembris, svētku gaidīšanas laiks, taču atskatīsimies uz iepriekšējo mēnesi, kas Ērgļu novada jaunsargiem bija ļoti
aktīvs.
4. un 5. novembrī jaunsargi kopā ar Madonas jaunsargu vienību devās ekskursijā uz Liepāju. Tas bija sava veida izaicinājums, jo mēs
pa ceļam piestājām Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novadā,
kur visus mūs pārsteidza ne tikai ar vēstures faktu izklāstu, bet arī
aktīvs grupas vadītājs, kas bija iejuties komandiera lomā. Jaunsargus
gan iepazīstināja ar Ziemassvētku kauju ekspozīciju, gan sniegotajā laikā bija jāveic dažādi uzdevumi - stafete, jāpārvar mīnu lauks,
virves vilkšana un citi. Par spīti aukstajam laikam, jaunieši izpildīja
uzdevumus, un bija apmierināti ar paveikto.
Tālāk devāmies uz kara ostas teritoriju, kur mums bija paredzēta
ekskursija Baltijas ūdenslīdēju skolā gan taktiskajā daļā, gan praktisko nodarbību daļā. Jaunsargi bija pārsteigti, cik augstas prasības ir
jāizpilda, lai mācītos un izturētu skolas izvirzītos uzdevumus. Taču
ir cilvēki, kuri to ir paveikuši, un, mūsuprāt, viņi tiešām ir ļoti spēcīgi cilvēki gan fiziski, gan garīgi. Skolā iepazināmies ar studentu ikdienu, vērojām, kā ūdenslīdējs trenējas, skatījāmies video, vadījām
kuģi ar simulatoru, iepazināmies ar ekipējumu un mācību telpām.
Tālāk devāmies uz naktsvietu, kur vēl vakarā mācījāmies klinšu
kāpšanas pamatus pie klinšu sienas.
Nākamajā dienā devāmies brīvgaitā apskatīt Liepājas pilsētu un uz
Ziemeļu molu.
Pats grūtākais ekskursijas posms bija Kara ostas cietuma apmeklējums, jo tas bija ne tikai biedējoši, bet arī fiziski grūti. Mūs pavadīja
visai bargi instruktori, kuri ne tikai stāstīja vēstures faktus, bet lika
arī pildīt grūtus uzdevumus. Uzskatu, ka šis bija grūts posms ekskursijas programmā, taču jaunieši tiešām ieklausījās un izjuta nedaudz
vēstures elpu uz savas ādas.
Protams, vieni no svarīgākajiem svētkiem jaunsargiem ir 11. novembris un 18. novembris. Uzskatu, ka ikvienam jaunsargam jābūt
lepnam par savu valsti, jāmīl sava zeme un jāciena cilvēki mums
apkārt. Varu apgalvot, ka Ērgļu jaunsargi un jaunieši zina, kas ir patriotisms.
Šogad Ērgļu vidusskolā notika pirmā ierindas skate par godu 11.
novembrim. Pirmā gada pasākums bija izdevies, jo visi bija gatavojušies - gan skolēni, gan skolas personāls. Protams, ir, kur augt un uz

ko tiekties. Paldies vēlreiz visiem, it sevišķi
jaunsargiem, kuri mani atbalstīja - man ir gods
strādāt ar jums!
18. novembris - 15 Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi piedalījās Rīgā 18. novembra
parādē krastmalā un soļoja plecu pie pleca ar
karavīriem. Jaunsargi izturēja grūto ģenerālmēģinājumu 17. novembra pievakarē, jo mūs
pārsteidza auksts vējš un stiprs lietus. Paldies
vecākiem par atbalstu! Jūs varat lepoties ar
savām atvasēm, jo viņi tiešām izdarīja varoņdarbu. Tas nav pa spēkam pat ļoti lielai daļai
jaunsargu un pieaugušo. Citam varbūt tā būs
vienīgā parāde, kad viņš personīgi soļojis, bet
ceru, ka varbūt kādam tā būs pirmā, bet ne pēdējā.
Vakarā visi kopā sagaidījām salūtu, piedalījāmies lāpu gājienā, baudījām koncertus, kūku, kura bija cepta par
godu Latvijai. Paldies visiem, kuri izmantoja iespēju atbraukt uz
Rīgu atbalstīt jaunsargus un svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Ceru,
ka arī turpmāk spēšu jūs atbalstīt, lai varētu vairāk vecāku atbraukt
uz 18. novembra parādi. Soļotāji bija - Kristers Kalniņš, Lilita Saulīte, Marta Simona Štila, Sanda Leimane, Rihards Vasels, Kristiāna
Savicka, Vits Ādams Olte, Ilvija Seska, Liāna Bite, Ilona Riekstiņa,
Benita Kārkliņa, Alens Kārlis Kārkliņš, Niks Valainis, Līga Vestfāle, Ilgvars Ratnieks.
19. novembris - jaunsargi jau pēc soļošanas nākamajā dienā bija uz
strīpas un devās uz orientēšanās sacensībām rudens #Rigarogaining2016. Par spīti nogurumam, piedalījāmies 6 stundu skrējienā,
kur tiešām pārbaudījām savu izturību un spēju strādāt komandā. Arī
pati piedalījos. Sacensības bija grūtas, jo 6 stundas noskriet praktiski bez atpūtas, orientēties pa Mārupes mežiem, lidostas teritoriju,
T/C “Spice” teritoriju nebija viegli. Bet tomēr, par spīti visam, ļoti
labi nostartējām, visi finišējām. Interesanti tas, ka startējām gaišā
dienas laikā, bet finišējām jau melnā tumsā. Ļoti liela gandarījuma
sajūta, ieskrienot finišā un saprotot, ka tu to vari izdarīt. Mūsu stiprie
jaunsargi bija - Arvis Zeibots, Kristers Kalniņš, Ilgvars Ratnieks,
Vits Ādams Olte, Rihards Vasels, Marta Simona Štila, Sanda Leima-

ne, Ralfs Bolzans, Viktorija Vīgube, Linda Jansone, Lilita Saulīte,
Anete Podjava, Kitija Ratniece.
25. novembris - jaunsargi piedalījās sacensībās “Jaunie Rīgas
sargi” Valmierā, kur apguva ļoti daudzpusīgas lietas, kuras noderēs jaunsargu ikdienas gaitās, kā arī atsvaidzināja savas zināšanas
medicīnā lauka apstākļos, orientēšanās, taktikā, šaušanā, sakaros,
vēsturē u.c.
Vēl vēlos uzslavēt jaunsargus, kuri regulāri nāk uz treniņiem
(Cross fit). Jūsu apņēmība un izaugsme rada prieku izvirzīt jaunus
mērķus. Motivētie un sportiskie jaunsargi ir - Lilita Saulīte, Marta
Simona Štila, Kristers Kalniņš, Lauma Kodola, Jānis Serovs.
Novembris bija spraigs mēnesis. Man vēl jāsaka paldies jaunsargiem, kuri piedalījās “Liepkalnes” pansionātā malkas kraušanas
talkā. Darot citiem labu, arī pašiem mums būs labi. Kopā mums ir
spēks!
Decembrī gatavojamies svētkiem, uzkrājam spēkus jaunajam gadam, jo jau janvārī atsāksim pasākumu, sacensību, konkursu, nodarbību maratonu.
Laimīgu jums Jauno gadu!
Ar cieņu - instruktore Kristīne
Foto no personīgā arhīva

Rokdarbu pulciņš „Prasmīgās rokas” Sausnējas skolā
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā darbojas vairāki interešu izglītības pulciņi, kuru dalībnieki attīsta un izkopj savus talantus, dotības,
radošumu. Pulciņa vadītāja uzdevums ir saskatīt bērna talanta dzirksti un uzspodrināt to. Darbs ir veiksmīgs, ja skolotājam pašam patīk
darboties, ja viņš spēj uzmundrināt un iedvesmot bērnus.
Jau daudzus gadus mūsu skolā darbojas rokdarbu pulciņš „Prasmīgās rokas”. Pulciņa dalībnieki ir 1. - 4. klases bērni, kuriem ir
interese un griba radoši darboties. Liekot lietā izdomu, rodas skaisti,
gaumīgi darbi. Pulciņa nodarbībās bērni apliecina sevi, gūstot jaunrades prieku, lepnumu pašam par sevi, par savām spējām un varēšanu, gandarījumu par darba rezultātiem un sasniegumiem. Pulciņā
iespējams strādāt ar dabas materiāliem, papīru, audumu, diegiem.
Bērnam kļūstot par pieaugušu cilvēku, noderēs skolas gados iegūtās
prasmes rotājumu gatavošanā, telpu izrotāšanā pirms svētkiem, dāvanu iesaiņojuma veidošanā un citos rokdarbos. Galvenais - ikvienam pulciņa dalībniekam ir iespēja pašapliecināties kā oriģinālai,
radošai, ar talantu apveltītai personībai.
Visa mācību gada garumā bērni gatavo rotājumus un dekorē skolas telpas pirms dažādiem svētkiem un pasākumiem. Vienmēr mūsu
skola ir izrotāta Zinību dienā, Ražas svētkos, Mārtiņdienā, Latvijas
valsts dzimšanas dienas priekšvakarā, Ziemassvētku laikā, Valentīndienā, Lieldienas gaidot, svinot Mātes dienu, sveicot 9. klases
skolēnus Pēdējā zvana svētkos un izlaiduma dienā, sagaidot skolā
ciemiņus absolventu salidojumos.

Valērijs: „Es arī no 1. klases apmeklēju pulciņu un man patīk, ka visi esam draudzīgi,
izpalīdzīgi. Ir ļoti labi, ka vari iemācīties izgatavot skaistas lietas ar savām rokām!”
Santa: „Man patīk veidot dažādus darbiņus,
tāpēc apmeklēju pulciņu. Skolotāja parāda
bērniem, kā no papīra var izgatavot tik daudz
skaistu lietu.”
Samanta: „Es piedalos pulciņā otro gadu,
esmu apmierināta. Man patīk gatavot sniegpārsliņas, Adventes vainadziņu, sniegavīrus
un rūķīšus no dažādiem materiāliem.”
Aina: „Esmu pulciņa dalībniece tikai ceturto mēnesi - no septembra. Man patīk tas, ko
mēs pašreiz darām: griežam eglītes, sniegpārsliņas. Tuvojas Ziemassvētki, un mūsu
skolas logi atkal iegūs skaistus rotājumus.”
Skolotāja Dace Dombrovska: „Prasmīgo
roku pulciņā mēs visi kopā izsapņojam un
radām savus mākslas darbus, iedvesmojoties
no Paula Koelju vārdiem: „Katrai dienai ir
savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā
un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvināts vēl!”

Pulciņa „Prasmīgās rokas” vadītāja Dace Dombrovska: „Ar interesi vēroju sākumskolas bērnu prasmju izaugsmi četru mācību gadu
laikā un ar prieku secinu, ka izaugsme ir acīmredzama. Es lepojos
ar saviem audzēkņiem, 4. klases skolēniem: Kristīni Annu Prauliņu,
Andu Andriksoni, Samantu Kubiliņu, Santu Valaini, Ainu Zemzari un Valēriju Miezīti. Arī bērniem ir, ko pastāstīt par savu darbu
pulciņā.”
Anda: „Es pulciņā darbojos četrus gadus. Savus darbiņus mēs
piespraužam pie lielā skolas koka. Mūsu koks visos gadalaikos
priecājas par bērnu gatavotajiem rotājumiem. Pirms Latvijas dzimšanas dienas izgatavojām auseklīšus, Ziemassvētku gaidīšanas laikā
- sniegavīru, rūķīšus, skaistas sniegpārsliņas.”
Kristīne Anna: „Piedalos pulciņā no 1. klases un man ļoti patīk tur
darboties, gatavot skaistus rotājumus pirms svētkiem, izrotāt skolas
koku ar sniegpārslām, sirsniņām, lapām, augļiem. Šodien pa pāriem
gatavojām Adventes vainadziņus, un tie iznāca tik skaisti, ka pašiem
bija liels prieks.”

Mēs gribam pastāstīt par mūsu veikumu kopīgi izgatavoto puzuru.
Tuvojas gada viskrāšņākie svētki - Ziemassvētki, un 4. klases
skolēni spriež par klases telpas rotāšanu. Klases audzinātāja Dace
Dombrovska iesaka kopīgi izgatavot vienu no senākajiem latviešu
tradicionālajiem rotājumiem - puzuru.
Skolotāja izstāstīja par „Swedbank” izsludināto konkursu „Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”. Klases stundā bērni uzzināja par puzura
lomu saulgriežu tradīcijās, arī to, ka puzurs simbolizē dzīvi. Nolēma
piedalīties un uzsāka sagatavošanās darbus.
Direktors un klases audzinātāja atnesa niedres. Kopīgi strādājot, tās
tika sagrieztas, attīrītas no lapām, izgriezti stobriņu savienojumi, lai
izveidotos caurulītes. Pēc tam sašķirotas caurulītes pēc garuma un
resnuma, izvēlēti 12 vienāda resnuma stiebriņi un nogriezti vienādā
garumā. Tad sākās visinteresantākais darbs! Skolotāja parādīja, kā
pareizi pagatavot puzuru. Sākumā likās, ka tas ir viegls darbiņš, taču
vēlāk visi saprata, ka tas tā nav. Visgrūtāk bija sasiet mezgliņus. Jā-
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iemācās no galvas, kā jāver stiebriņi: 3+2+2+2+1+1+1. Tad jau bija
redzams kopīgā darba rezultāts - izveidojies kristāliņš. Katrs izgatavoja četrus rombiņus, un kopā bija 24 rombi: 4 lieli, 10 vidēji, 10
mazi. Izveidotos rombiņus jāstiprina kopā, jāiemāna tie viens iekš
otra. Tā izveidojās mūsu puzurs! Tas tika rotāts ar zilām spalviņām
un zilām lentītēm.
Mūsu izgatavotais puzurs priecē gan mūs pašus, gan vecākus un
skolasbiedrus. Šis darbiņš saliedēja kolektīvu, nostiprināja sadarbošanās prasmes, palīdzēja būt pacietīgiem un neatlaidīgiem.
Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno gadu!
4. klases skolēni un klases audzinātāja
Dace Dombrovska
Materiālus publicēšanai sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Elitas Leibomas foto
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Ziemassvētku
ieskaņas koncerts

„Laba slava sniedziņam”

Arī ziemā notiek sazināšanās ar mūsu pagasta sadarbības partneriem Ķelnē-Reizīkē, jo tiek plānota satikšanās nākamajā vasarā Vācijā.
Jau pirms kāda laiciņa saņēmu vēstuli no sadraudzības biedrības vadītāja Harma Minstera. Viņš pastāstīja, ka Adventes laikā katru
vakaru viena vai divas ģimenes aicina pie sevis ciemos. Tad tiek dziedātas Ziemassvētku dziesmas un baudīti nelieli cienasti. Apskatot
Ķelnes-Reizīkes pašvaldības mājaslapu, var redzēt savdabīgu Adventes kalendāru, kas regulāri tiek papildināts ar jaunām fotogrāfijām
par vakara norisi.
Minsteru ģimene ir atbildīga par 11. decembri, un viņi ir iecerējuši radīt „Latvijas sajūtu”. Zinu, ka dažkārt svētkos tiek sagatavoti
ēdieni, kuru receptes nākušas no Latvijas. Mans uzdevums bija nosūtīt klases skolēnu iedziedātu dziesmu par ziemu vai Ziemassvētkiem
video. Izvēlējāmies A. Žilinska dziesmu ar Dz. Rinkules-Zemzares vārdiem „Laba slava sniedziņam”. Paldies mūzikas skolotājai Mārītei
Kovaļevskai par palīdzību! Mācību stundās veidojām dažādus rotājumus klasei, bet pēc tam sekoja divu dienu filmēšanās process, kur
mums ļoti izpalīdzēja Arvja māmiņa Antra Diča-Milne. Paldies kadros neredzamajiem palīgiem, kas tulkoja, ieteica vai kā citādi palīdzēja filmiņas tapšanā! Īpaša pateicība tiem, kas palīdzēja Antrai būt kopā ar mums! 11. decembra pievakarē Ķelnē-Reizīkē skatīsies vasarā
Ērgļos uzņemtās fotogrāfijas un video par jaunsargu un jauno ugunsdzēsēju nometni. Lai mūsu klases muzikālais sveiciens iepriecina
mūsu draugus Vācijā!
Adventes kalendāru, ko tieši trešklasniekiem atsūtīja Minstera kungs, vērsim vaļā, saņemot liecības.
Sandra Stankeviča, 3. klases skolotāja

Pasākums “Latviešu zelta dziesmas jaunās skaņās”
Aizvadītā mēneša 25. datumā Ērgļu vidusskolā notika šī mācību
gada pirmā skolēnu domes rīkotā Popiela „Latviešu zelta dziesmas
jaunās skaņās”. Tikai atšķirībā no visiem citiem līdz šim skolēnu
domes rīkotajiem pasākumiem pie mums bija ieradušies viesi no
Vecpiebalgas vidusskolas. Kopumā Popiela bija diezgan apmeklēta, jo piedalījās visas klases no piektās līdz divpadsmitajai. Vadītāju lomu pildījām es un Lauma Zača. Lai pasākuma izskaņā varētu
paziņot uzvarētājus, bija pieaicināta žūrija trīs locekļu sastāvā:
mūsu absolventi Beate Zlaugotne un Dāvis Bērzkalns, vecāku
pārstāvis Mārcis Feldbergs. Žūrijai bija samērā atbildīgs darbs, jo
visas klases savus priekšnesumus bija sagatavojušas godam. Beigu beigās sanāca tā, ka uzvarēja Ērgļu vidusskolas vienpadsmitā
klase, kuri ar savu priekšnesumu „paņēma” gan skatītājus, gan arī
žūriju. Pēc dziesmu daļas, kā jau ierasts, bija balle, kurā visi kārtīgi
izdejojās. Kopumā pasākums bija sanācis baudāms un viss izdevās. Ceram turpināt mūsu sadarbību ar Vecpiebalgas vidusskolu.

Skan tautiskās koklītes.

7. decembrī Ērgļu SAC skanēja 2. klases skolēnu sagatavotais Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Ar dziesmām un dažādiem skaņdarbiem koncertu kuplināja 10. klases meitenes.
Gatavošanās šim koncertam notika jau ilgāku laiku iepriekš. Šo ideju mums ierosināja „Braku” muzeja vadītāja Z.
Saulīte. Domājām par apsveikumu gatavošanu un kādu mīļu
dāvaniņu. Audzinātājai bija daudz bērza tāšu. Nolēmām gatavot apsveikumu kā cimdiņu un klāt izgatavot bērza cimdiņus. Uz kartiņām tapa zīmējumi ar ziemas ainavām, bet
pāri visam dzijas pavedienā iesieti tāšu cimdiņi. Ja ir cimdi,
jābūt arī cepurītei. Te paldies skolotājai I. Rotai par ideju. Tā
sākās darbs pie cepurīšu gatavošanas. Darbs turpinājās arī
mājās. Pavisam bija jāizgatavo 46 cepurītes. Dažas no tām
jau rotāja sākumskolas gaiteni.
Mājā mums pašiem bija jāsameklē dzejoļi par ziemu, sniegu vai Ziemassvētkiem. Klasē notika konkurss par labāko
izpildījumu. Tad labākie skolēni savus dzejoļus skaitīja koncertā. Mūzikas skolas bērni sagatavoja savus skaņdarbus.
Arī kokles spēlētāji rādīja savu priekšnesumu. Kopā dziedājām Ziemassvētku dziesmas. Koncertprogrammu kopā salika audzinātāja.

Bērnu atziņas:

„Man patika taisīt cepurītes. Man patika uzstāties un dāvināt cepurītes un apsveikumus.”
Manuela Hofmane
„Man patika taisīt cepurītes un kartiņas. Es netiku, bet vismaz dzejoli iemācījos.”
Jānis Priedītis
„Man patika taisīt cepurītes un saskaitīt kartiņas. Man patika nest instrumentus.”
Kristers Ceplītis
„Man patika uzstāties, bet man bija kauns. Patika dalīt apsveikumus.”
Jorens Vezetiu
„Man patika skaitīt ar Jorenu dzejoli. Man patika, ka cilvēki
mums abiem aplaudēja.”
Kristers Zeimulis
„Pirms koncerta satraucos. Man patika redzēt, ka visi smaida. Man arī patika, ka turpinājās koncerts.”
Līna Madsena
„Man patika koncerts, jo skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmas. Es pirmo reizi biju pansionātā. Man patika dziedāt
kopā ar 10. klases meitenēm.”
Patrīcija Dance
„Man patika, ka es spēlēju klavieres. Es domāju, ka visiem
patika mūsu koncerts.”
Karolīna Keita Vanaga
„Man patika kā Paula, Sendijs un skolotāja spēlēja kokli.”
Gerda Lazdiņa
„Man patika koncerts. Varēja redzēt, ka viņiem arī patika.
Man prieks, ka citiem patīk.”
Betija Liepiņa
„Man patika, bet man traucēja uztraukums.Es no sākuma
baidījos, jo likās, ka kaut kas aizķersies. Bet bija labi.”
Nikola Fiļipova
„Man patika taisīt cepurītes un kartiņas. Labi bija dāvināt
kartiņas ar cepurītēm. Patika dziedāt un spēlēt instrumentus.”
Linards Filipenkovs

Rimants Stankevičs, 11. klases skolnieks
Beātes Rūnikas foto

2. klases ekskursija uz Skrīveriem un Koknesi
23. novembrī mēs braucām ekskursijā. No rīta sapulcējāmies skolā un gaidījām autobusu. Brīnums!
Autobusā meitenes iekāpa pirmās un tad tikai zēni.
Viņi palaida meitenes pa priekšu.
Aizbraucām uz uzņēmumu „Skrīveru saldumi”. Tur
mums visiem lika nomazgāt rokas. Tad noskatījāmies
filmu par to, kā gatavo „Gotiņas”. Mums lika apsiet
priekšautu un uzlikt cepuri. Mēs taisījām paši savas
konfektes. Konfektes varēja tīt kopā ar riekstiem,
saulespuķu sēklām, rozīnēm. Vienu drīkstējām apēst.
Konfekšu masa lipa pie pirkstiem. Toties katram bija
septiņas konfektes. Pēc tam mēs iepirkāmies „Skrīveru saldumu” veikalā.
Tālāk mēs braucām uz amatu darbnīcu „Mazā kāpa”.
Tur mums pastāstīja par šo vietu. Mēs iepazināmies
ar dažādām ādām. Man patika zivs āda un bifeļa āda.
Mums uzdeva jautājumus, par pareizām atbildēm
saņēmām balviņas. Mēs redzējām gravējamo spiedi.
Ar to iespiež rakstu zīmes ādas izstrādājumā. Rakstu
spiešana bija interesanta. Iepazinām “giljotīnu”. Tā
bija papīra griežamā mašīna. Zēni pamēģināja griezt
5 cm biezu „grāmatu”. Mēs darbojāmies ar visām šīm
ierīcēm un beigās sataisījām atslēgu piekariņu. Daži
uztaisīja vairākus. Te varēja nopirkt rokassprādzes, maciņus. Tad
mūs uzcienāja ar tēju. Mēs apēdām līdzpaņemtās maizītes pie liela saimes galda.
Mājupceļā mēs skatījāmies attēlus, kurus safotografējām. Mēs
braucām līkumu līkumiem un redzējām alpakas, klasesbiedra Jorena zirgus. Tas jau bija ļoti tuvu Ērgļiem. Mums ekskursija ļoti

Rudens
ekskursija
Mēs, Ērgļu vidusskolas 5. un 11.
klase, 28. novembrī bijām ekskursijā uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”
un uz zirgu izjādi.
„Ādažu čipsos” mums rādīja un
stāstīja, kā ražo čipsus un kur tos
glabā. Mēs varējām taisīt savus sāļos našķus ar četrām garšām. Un,
protams, varējām nogaršot visdažādākos čipsus. Mums bija tā iespēja nogaršot produktus, kuri vēl
nav pārdošanā Latvijā - laša čipsus
un krējuma sīpolu bumbiņas.
Zirgu izjādē mēs varējām izjāt
ar zirgu vai poniju. Mums uzdeva
vairākus jautājumus par zirgiem.
Par pareizi atbildētu jautājumu saņēmām zirga barību, ar kuru varējām pabarot skaistos rikšotājus.
Šī bija interesanta un jauka ekskursija.
Santa Kalniņa,
5. klases skolniece

patika. Mēs uzzinājām, kā taisa piekariņus un kā gatavo konfektes. Tas bija jauki!
Stāstīja Betija Liepiņa un Manuela Hofmane,
datorā pierakstīja Karolīna Keita Vanaga
Vinetas Dāves foto

„Tīrai Latvijai”!
Kā katru gadu, arī šogad Latvijā notiek makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”, kurā
aicinātas piedalīties izglītības iestādes. Arī Ērgļu vidusskolā no 01.11. līdz 04.11.2016. noritēja
pirmā veco avīžu, grāmatu, kartona kastu un citu nederīgu papīru vākšanas kārta. Pavisam savācām 6229 kg makulatūras. Visvairāk - 1327,85 kg jeb 102 kg uz vienu skolēnu - savāca 11.
klase. Savukārt 7. un 10. klasē makulatūras vākšanā iesaistījās 59% un 56 % no skolēnu skaita.
Skolā aktīvākie bija Aiga Saveljeva (4. klase) - 712 kg, Betija Liepiņa (2. klase) - 511kg, Paula
Konovalova (2. klase) 345 kg, Ilona Riekstiņa (7. klase) - 211 kg. Turpinām krāt makalatūru,
jo pavasarī būs vēl viena nedēļa, kad savākto varēs nodot.
Lai nepiesārņotu dabu, joprojām turpinās bateriju vākšanas konkurss.
Vai esi skolā ievērojis šādas atkritumu kastes?

Ērgļu vidusskolā skolēni tiek aicināti iesaistīties atkritumus šķirošanā un izmest tos speciālos
konteineros, kas novietoti pirmā stāva gaitenī pie kurtuves durvīm. Ievēro - zilajā konteinerā met
tikai tīru un sausu papīru, zaļajā - met tikai tīras stikla burkas un pudeles, bet dzeltenajā met tīru
plastmasas iepakojumu bez ēdiena atliekām un saplacinātas plastmasas pudeles.
Aicinu visus padomāt, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz
nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.
Valda Griezāne, direktores vietniece saimniecības lietās
Attēls no http://www.lvportals.lv

Domas apkopoja 2. klases skolotāja Vineta Dāve
Zintas Saulītes foto
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Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursa laureātes
Šī mācību gada literārās prēmijas konkursā laureātu vidū
bija divas Ērgļu vidusskolas skolnieces. 10. klases skolniece
Lilita Saulīte ieguva veicināšanas balvu, bet šīs pašas klases
audzēkne Dace Kārkliņa - atzinību par veiksmīgu divu radošu personību salīdzinājumu. Aicinām lasītājus ielūkoties abu
meiteņu darbos.

Skaņas R. Blaumaņa prozā

Rūdolfa Blaumaņa mīļā, drošā pasaule bija „Braku” mājās,
laukos, pļavās, mežos, kur viņš labi jutās, smēlās iedvesmu,
atpūtās un uzkrāja spēkus. Būtiska nozīme rakstnieka dzīvē
bija augiem un putniem - baltrozīšu krūmam pagalma vidū,
ziedošajām ābelēm, gravām mežu ielokos un daudzveidīgajām putnu balsīm, īpaši jau pavasaros. Esot prom no mājām,
R. Blaumanis jutās citādi - it kā viss līdzīgi kā dzimtenē, bet
tomēr... Rakstniekam pietrūka cīruļu jautro treļļu, bezdelīgu
čalošanas, lakstīgalu pogošanas, kas mājās bija tik ierasta lieta.

Lilita Saulīte ar skolotāju Indru Roni sacerējumu
konkursa noslēguma pasākumā.
Šķiet, esot tālu prom no mājām, to klātbūtnes sajūtu rakstnieks mēģināja uzburt ar vārdiem savos darbos. Manuprāt,
tāpēc R. Blaumaņa stāstos un novelēs katrai mazākai lietai
un skaņai ir vēl īpaša, simboliska nozīme. Rakstnieks mēdza
darbos izmantot „Braku” sētā un apkārtnē saklausītās dažādu
dabas parādību skaņas, uguns sprakšķēšanu pavardā, strautiņa burbuļošanu Pirtsgravā, ganu suņa riešanu. Simbolisku nozīmi Blaumanis piedēvēja putniem, tie viņa darbos parādās
bieži, un katrs no tiem vēsta kaut ko īpašu.
Stāstos un novelēs viņš piemin tādu putnu balsis kā bezdelīgu, lakstīgalu, cīruļu, zvirbuļu, dzegužu un žagatu. Tos
rakstnieks vārdu rindās ievij it kā nejauši, šo putnu simboli
saplūst ar kopainu un dažkārt lasot var nepamanīt šo detaļu
esamību. R. Blaumaņa darbu pētniece Līvija Volkova ir secinājusi: „Viņa daiļrades mūža divdesmit gados tapušos darbus
caurauž daudzveidīga, dziļi slēpta, smalka simbolu sistēma…
Ja šādu „sīkumu” nemaz nebūtu? – Darbā it kā nekas nemainītos. Bet varbūt tad mums atkristu vajadzība lauzīt galvu ap
Blaumaņa darbu mūžīgo dzīvības noslēpumu.” Mūsdienu
lasītājs, iespējams, reti pievērš uzmanību putnu čivināšanai,
ko Blaumanis ir ievijis savos darbos. Ja tam tiktu pievērsta
lielāka ievērība, varbūt izdotos precīzāk izprast darbu patieso
nozīmi.
Man lika aizdomāties Līvijas Volkovas sacītais: „Ja lakstīgalas ir aicinātājas ilgu zilgajās tālēs, ja cīrulis ir arāja un sējēja
pavadonis, tad bezdelīgas un viņu radinieces čurkstes ir mājas
dzīvā gara sargātājas un svētības zīme… tautas ticējumā bezdelīgas ir Dieva putns.”
R. Blaumaņa stāsts „Spijēnos” ir par nabadzīgu un bagātu
saimnieku. „Kalna Spijēni” ir būda salīdzinājumā ar „Lejas
Spijēniem”. (..) Lasot stāstu, jāpadomā, kāpēc bezdelīgas vienā mājā dzīvo, bet otrā ne. Sākumā nabadzīgā ģimene mitinās
nelielā mājiņā, kura drīz vien varētu sabrukt, un turpat tuvumā laimīgi dzīvo bezdelīgas. „Meža ābele, vai no tēvutēva rokām stādīta vai nejauši Kalnu Spijēnu istabas galā izaugusi,
ziedēja un apbēra saviem balti sārtajiem ziediem apsūnējušo
mājas jumtu. Bezdelīgas un čurkstes lidoja ap savām ligzdām

un pildīja gaisu ar patīkamu čirkstēšanu. Zemnieks labprāt
ieredz šos putniņus un ļauj tiem savā pajumtē taisīt perēkļus
- jo, kur bezdelīga mīt, tur mītot laime.” Zīmīgi šķiet tas, ka
„Lejas Spijēnos” nav ne miņas no bezdelīgu dziesmām. Šī
putna čivināšana ievieš mājās laimi, saticību un mīlestību, kā
arī nes svētību. Un patiesi, lai arī Silabrieža ģimenei ir parādi, tas netraucē viņu laimei. Tomēr pēc kāda laika saimnieks
nojauc māju un sāk celt jaunu, tādējādi izpostot bezdelīgu
ligzdas un ābeli, kur tās dzīvoja. Ir pienācis pavasaris, bet
ābele vairs nezied sārtiem ziediem un putnu dziesmu vairs arī
nedzird. „Un, atkal no siltajām zemēm pārnākušas, bezdelīgas vairs netaisīja ligzdu jaunās mājas pajumtē, nepildīja sētu
ar savu priecīgu čirkstēšanu, bet meklēja sev citur perēkļu
vietas. Vai viņas ko paredzēja?” Liekas, tiešām putni sajuta
to, ka mājas uzcelšana un naudas aizņemšanās beigsies ar ko
sliktu. Bezdelīgas bija it kā tik nepamanāmas stāstā, tomēr
paredzēja, ka šis notikums nenovedīs pie nekā laba.
Ko bezdelīgas dziesma vēsta stāstā „Pie aizbiruša avota”?
Tā skan pār Vārnagu mājām, veco saimnieku, saimnieci, viņu
dēlu, kā arī sen neredzēto paziņu Paulīnu. Vārnagu saimnieka
viešņa runā par sapņiem un gaistošām attiecībām, kas tiek
līdzsvarotas ar neizjaucamo dabas ritmu un mājas stabilitāti.
To palīdz uzsvērt ainas ar bezdelīgām, kas ir nepamanāmas.
Jau stāsta sākumā lasītājs it kā saklausa, ka „bezdelīgu čirkstēšana atskanēja augstu gaisā, un no skaidrajām debesīm likās plūstot lejā maigs miers”. Vēlāk, kad ieradās Paulīna, arī
bija dzirdamas putnu dziesmas: „..bezdelīgas omulīgi čirkstēja savos perēkļos, kad no lielceļa puses atskanēja pakluss ratu
troksnis.” Viešņa bija devusies mājup, bija iestājusies tumsa.
„..bet klēts pažobelē šad un tad mīlīgi iečirkstējās bezdelīgas
savā perēklī…” Šajā darbā putnu klātesamība ir kā apstiprinājums mierīgajai dabai apkārt un laimīgajai dzīvei mājās Vārnagu saimnieka mājoklis un viņa ģimene dzīvo saticīgi un
harmoniski. Bezdelīgas arī priecājas par Paulīnas ierašanos
pie saimnieka.
(..) Arī novelē „Raudupiete” skan bezdelīgu satrauktā dziesma par atraitni Raudupieti un viņas dēlu Matīsiņu. Nelaimīgā
sieviete pēc vīra zaudējuma vēlas atrast saimnieku, un viņa ir
noskatījusi jauno Kārli. Tomēr vienīgais šķērslis, pēc atraitnes domām, ir Matīsiņš. Tādēļ viņa ļauj tam iekrist akā un
iet bojā. Šķiet, ka bezdelīgas ir sastingušas. Pirms nelaimes
gadījuma „pat bezdelīgas, liekas, būtu saimei aizgājušas līdz
uz tīrumu, tikai reti kāda iečirkstas”. Rodas sajūta, ka putni
atkal paredz, ka varētu notikt kas slikts. Pēc nelaimes gadījuma „bezdelīgas izšaujas iz gaisa ziluma, sasit spārnus tuvu
virs saimnieces galvas kopā, uzkliedz skaļi „šiviķ-virī” un
nozūd”. Putnu spalgā uzkliegšana liek šermuļiem pārskriet
pār kauliem, R. Blaumanis ar bezdelīgu satraukto klaigāšanu
atklāj savu attieksmi pret notikumu. Putni spēj sajust nelaimi
un pauž to ar skaļu dziesmu. Tomēr novele beidzas ar to, ka
Raudupiete nav kopā ar Kārli un iet bojā.
(..) vai nav tā, ka arī dzīvē katrs putns, esot mums tuvumā,
kaut ko vēlas pasacīt, ja protam saklausīt?
Lilita Saulīte, 10. klase

Rakstnieka R. Blaumaņa un gleznotāja J.
Rozentāla saskarsme

Kad satiekas divi cilvēki, abi apdāvināti, viens mākslinieks, bet otrs rakstnieks, šķiet, saduras atšķirīgas pasaules.
It kā dažādas, bet radošums un talants ir tas, kas viņus vieno.
Kā man, 21. gadsimta bērnam, abus māksliniekus, kuri
dzīvoja pirms 150 gadiem, iepazīt labāk? Izcilais latviešu
portretists Janis Rozentāls ir uzgleznojis savu un rakstnieka
Rūdolfa Blaumaņa portretu. Raugoties tajos, es saskatu viņu
acīs skumjas un cerību. Sejas vaibstos var abiem saredzēt nogurumu un cerību uz gaišu nākotni.
Tikpat izteiksmīgus portretus, bet tikai ar vārdiem ir pratis
veidot arī Blaumanis. Viņš ir bijis labs cilvēku pazinējs. Novelē “Nāves ēnā” ir aprakstīta situācija uz ledus, atspoguļojot
zvejniekus ar dažādiem raksturiem un spilgtām emocionālām
izpausmēm. Ieskatoties šā darba lappusēs, es gandrīz varu
iztēloties, kādi izskatījās tā laika cilvēki. Piemēram, kā Blaumanis ir aprakstījis Birkembaumu. Sākotnēji citi zvejnieki
uzskatīja, ka viņš ir “…liels stiprinieks un mūžīgs kauslis…”, bet, laikam ejot, viņi mainīja savus priekšstatus par
Birkenbumu. Zvejnieki nosprieda, ka “Birkenbaums nemaz
neesot tik slikts cilvēks.” (..)
Bet man tomēr ir mīļākas Blaumaņa darbos sastopamās burvīgās dabas ainavas. Tikai tas cilvēks, kurš tik ļoti mīl dabu,
varēja rakstīt šādus dzejoļus un noveles. Dzejolī “Mazās
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Martas dziesma” ar milzīgu mīļumu tiek
aprakstīta vijolīte.
“Pašā vidū tai no zelta
Tāda maza, maza sirds.”
Lūk, mīļa sirds ir visdārgākais, kas ir
vajadzīga cilvēkam. Vijolīte ir salīdzināta ar zeltu, tātad - maza zelta sirds. Tas
ir pierādījums tam, ka Blaumanim bija
smalka dvēsele.
Dabu mīlošs, zemei tuvu esošs - tāds
Blaumanis ir bijis savos mīļajos “Brakos”, kurus kopis ar mīlestību. Par to
liecina viņa skaistie darbi par dabu, cilvēkiem un draudzību. Lasot dzejoli “Ziedonis klāt”, es iedomājos, kā
„uzlecot saulīte smejas: labrīt!
Cīruļi debesu dzidrumā slīd.”
Blaumaņa dzeja ir dzidra un skanīga kā
kristāla zvaniņš.
“Tur, kur pļavmalā kamenes dūc,
Meitene dzeltenas gundegas plūc.”
Tā var uzrakstīt tikai cilvēks, kas dziļi
izjūt dabas skaistumu. Viņam ir plaša
jūtu pasaule - jautra, gaiša, skumīga un
sāpīga.
Dzejnieks ir reizēm kā vasara - silts un
saulains, jūtu un mīlestības pilns.
Reizēm skumīgs un vientuļš kā rudens,
kad vēji norauj pēdējās lapas no kokiem.
Viņš ir tik dažāds - kā Latvijas gadalaiki, mainīgi un vienmēr gaidīti un mīlēti.
Arī Janis Rozentāls savas darbības sākumā kopā ar studiju biedriem apceļoja
Latviju un gleznoja dabas ainavas. Viņš
daudz ir fotografējis un pēc tam attēlus
izmantojis, darbus veidojot. Lūkojos
mākslinieka gleznas „Pavasaris” reprodukcijā. Es redzu mazo Martu no Rūdolfa Blaumaņa dzejoļa “Mazās Martas dziesma”. Viņa gan Blaumaņa, gan Rozentāla darbā pastaigājas dārzā un apbrīno visu
apkārt ziedošo, plaukstošās puķes, krāšņās ābeles ar dūcošajām bitēm..
Daudz līdzīga var saskatīt arī abu mākslinieku darbībā. Gan Blaumanim literārās
darbības iesākumā nebija viegli iespiest savus darbus, gan Rozentālam sākums bija
grūts. Gleznojot tikai pasūtījumu darbus, nevarēja pienācīgi nopelnīt.
Mākslinieka pirmais izcilais darbs ir bijis diplomdarbs “Pēc dievkalpojuma”, (..)
tajā viņš ir nolēmis attēlot Saldus iedzīvotājus. Janis Rozentāls bieži svētdienās
ir sēdējis un skicējis pie baznīcas cilvēkus, vērojot viņus. Šajā darbā ir siltuma un
mīļuma sajūta. Janis Rozentāls ir smalks sava darba pratējs.
Savukārt lasot Rūdolfa Blaumaņa noveles, skatoties viņa lugu iestudējumus, mēs
redzam rakstnieka dzimtās puses ļaudis. Tā lugas “Skroderdienas Silmačos” tēlu
prototipi ir bijuši reāli cilvēki Ērgļu apkaimē. Ābramam ir bijis savs līdzinieks tirgotājs, kurš ļoti bieži ieradies “Brakos” ar savām precēm, kā arī Karlēnam bija
identisks cilvēks - “Braku” kalpu puisis Kārlis. Un novelē „Purva bridēja” galveno
varoņu - Edgara un Kristīnes - prototipi ir bijuši Kokneses apkaimē dzīvojošas
personas. Edgars - Kokneses muižas staļļa puisis Pēteris Girgensons, bet Kristīne
- muižas iesalnieka meita Made Svile.
Tāda ir mākslinieku sastapšanās viņu darbos, bet abiem dižgariem liktenīgā personīgā tikšanās notika Rīgā. Mājā Alberta ielā 12, kurā ir dzīvojuši Janis Rozentāls
un Rūdolfs Blaumanis, tagad ir muzejs (...)
No 1906. līdz 1908. gadam kā apakšīrnieks šajā dzīvoklī ik pa brīdim dzīvoja
latviešu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Rakstniekam draudzība nāca pietiekami
smagi. Viņš draudzību meklēja vienmēr. Draugu rakstniekam bija daudz. Viņš ļoti
pārdzīvoja, ja viņa mīļie cilvēki nebija blakus. Rūdolfs Blaumanis nekad cilvēkiem
nenodarīja pāri. Tā rakstnieks kļuva par Jaņa Rozentāla draugu un domubiedru.
(..) Abu mākslinieku darbi liek domāt par viņu dvēseles smalkumu, savu īpašo
dzīves redzējumu. Dažādās dzīves situācijās viņi bija tuvi tautai, vienkāršai darba
tautai, kā arī bija teicami cilvēku pazinēji, atainoja tautas dzīvi. Tas, kas bija kopīgs,
tā bija Latvijas daba, jo katram latvietim dzimtās zemes daba šķiet visskaistākā. Tā
arī Rūdolfs Blaumanis un Janis Rozentāls savu mūžu ir veltījuši latviešu tautai,
dabai un visam skaistajam, kas bija viņiem apkārt.
Latvija var lepoties ar diviem māksliniekiem, dižgariem, kuri, viens otru papildinot, ir radījuši jaunus darbus.
Dace Kārkliņa, 10. klase
Ilzes Daugiallo foto

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni dzejā
izteikuši izjūtas, kas radušās, sagaidot ziemu
Ziemas puķe
Atnāca ziema, atveda salu,
Kas degunā kož.
Apsedza zemi ar sniegu,
Uzlika ūdenim spoguli.
Pie loga rūts piezagās sals
Un ledaino elpu uzpūta.
Ledus puķe rūtī auga, auga,
Sals tik pūta, pūta,
Un leduspuķe uzziedēja!
Tā sveica ziemu katru dienu,
Un salam pamāja.
Vendija Kažemaka,

***
5. klases skolniece

Sniegpārsliņas
Sniegpārsliņas kā mazi eņģelīši
Lidinās pa gaisu.
Dejodamas un lēkādamas
Aizvien ātrāk un ātrāk.
Tās iekrīt biezā sniega segā,
Kur nevar vairs lidot un priecāties...
Diāna Kristiāna Grāvīte,
6. klases skolniece
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Blaumaņa 12. konkursa noslēguma sarīkojums
Ērgļos 3. decembrī notika
„Braku” muzeja organizētais
R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma
sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 65 labākie domrakstu
autori kopā ar skolotājiem un
vecākiem. Pavisam konkursā
piedalījās 209 skolēni, iesniedzot 208 darbus. Čaklākie
rakstītāji bija no Rīgas Valsts
2. ģimnāzijas, Druvas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas,
Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Ogresgala pamatskolas un Rīgas 33. vidusskolas.
Pasākuma diena bija pasakaini skaista - apkārt balts sniegs,
koki paslēpušies pārslu rotā,
un šad tad no mākoņiem paspīdēja saules stari. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties
„Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina,
pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Elīna
Berklāva. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju
un pacienāties ar smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par Rūdolfu Blaumani un
viņa laikabiedriem - Jani Rozentālu, Annu Brigaderi un Jāni
Gresti, kuri liktenīgajā 1908. gadā palīdzēja smagi slimajam
rakstniekam, lai viņš varētu doties uz Somijas Takaharju sanatoriju ārstēties.
Ērgļu saieta namā skolēniem bija iespēja darboties dažādās
darbnīcās - „Mana svētku svece” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Domā un radi!” (Sandra Stankeviča un Daiga Zača),
„Mans raibais krāsu raksts” (Sandra Lauberte).
Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Latvijas Nacionālā
teātra aktrise Zane Jančevska. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīties ar Zintas Saulītes un Mārītes
Breikšas veidoto grāmatu „„Brakos” ir varen jauki”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori.
Balvās bija arī konditorejas „Kore” kārumi, SIA „Vējkalns”
dāvanu kartes, kā arī daudzi citi pārsteigumi.
Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska un kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, UNESCO pārstāve Ieva Švarca,
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja speciāliste

Maija Ārena, viesnīcas „Ērgļi” direktore Anta Velce, Ērgļu mākslas un mūzikas skolas pedagogs un Ērgļu pūtēju
orķestra vadītājs Pēteris Leiboms, audēju studijas „Ērgļi”
vadītāja Sandra Lauberte, „Braku” muzeja speciāliste Anna
Kuzina.
Balvu ieguvēju vidū bija divi skolēni no Ērgļu vidusskolas. Atzinība 10. klases skolniecei Dacei Kārkliņai par
veiksmīgu divu radošu personību salīdzinājumu un veicināšanas balva 10. klases skolniecei Lilitai Saulītei (skolotāja
Indra Rone).
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Beāte
Vitkovska-Kaktiņa, Mazzalves psk., 8. kl., 2. vieta - Liene
Štokroze, Rencēnu psk., 9. kl., 3. vieta - Katrīna Karple,
privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9. kl. Vidusskolu grupā - 1.
vieta - Uģis Kremeņš, Rēzeknes tehn., 2. grupa, 2. vieta
- Linda Vainovska, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12. kl., 3. vieta Elīza Spurdziņa, Valmieras Pārgaujas ģimn., 12. kl.
Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei
un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par
palīdzēšanu un biedrībai „Ērgļu sirds” (Mārcis Feldbergs).
Konkursa un grāmatas „„Brakos” ir varen jauki” finansiālie atbalstītāji - Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, SIA „Elbra”,
SIA „Aibi”, SIA „Eglītis un biedri”, SIA „Vējkalns”, Dace
Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Aina un Uldis Irbenieki.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

PII “Pienenīte” ziņas

Latvijas valsts dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas
izglītības iestāde “Pienenīte”
svinēja Latvijas 98. dzimšanas dienu. Šogad koncerts
iesākās ar Kristīnes Puziņas,
Klāva Konovalova, Veina Bukovska un Patrika Kločaņika
iesoļošanu un karoga ienešanu zālē, kas radīja pasākuma
nopietnību, svarīgumu, patriotisko noskaņojumu un atbildību pret savu valsti.
Kad skanīgi nodziedāta
Latvijas valsts himna, sākās
koncerts. Bērni un pieaugušie bija saposušies atbilstoši
svētkiem. Katras grupiņas
bērni dziedāja dziesmas Latvijai, dejoja latviešu tautas
dziesmas un deklamēja dzejoļus, kas daudzināja Latvijas
skaisto dabu.
Koncerta noslēgumā vadītāja Ilona Cielava novēlēja
daudz mazu, mīļu bērnu Latvijai un saticību katrā ģimenē.

Visi kopā notiesājām gardo kūku, par ko parūpējās mūsu
saimniece Sarmīte Blūma.
Evitas Lielupes,
pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

„Grāmatu starts” Ērgļu bibliotēkā

Grāmatas ir neaizstājamas, lai izaugtu gudra, zinātkāra, izglītota un veiksmīga nākamā paaudze. Bibliotēkas ir lieliskas vietas, kas iedvesmo lasīt un palīdz
izaugt grāmatu draugiem.
LNB Bērnu literatūras centra veidotā lasīšanas veicināšanas programma domāta pirmsskolas vecuma
bērniem. „Grāmatu starts“ uzrunā un iesaista lasīšanā
ģimenes, piedāvā radošas un attīstošas nodarbības.
Bibliotēkas apmeklējuma laikā katram mazajam dalībniekam tiek dāvināts īpaši veidots komplektiņš - mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. „Grāmatu starts“ rosina,
lai arī turpmāk bibliotēku durvis visjaunākajiem lasītājiem ir atvērtas.
Desmit Ērgļu trīs gadus jaunie bērni kopā ar saviem
vecākiem ir iesaistīti šajā aktivitātē. Pirmajā tikšanās reizē
Lielā Pūce mazajiem ķipariem pastāstīja par bibliotēku, par
grāmatām un par to, ko vēl var darīt bibliotēkā. Katram bērnam tika uzdots neliels uzdevums - uzzīmēt un izkrāsot sava
vārdiņa pirmo burtiņu un arī mājas darbs – izgatavot sniegavīru. Tiekoties otrreiz, tika atrādīti sniegavīri, minētas mīklas un
nogaršotas piparkūkas. Protams, katrs bērns saņēma arī īpašo
pūču komplektiņu. Turpmākajās tikšanās reizēs tiks lasītas
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Valsts svētku pasākumā Ērgļos
17. novembra vakarā Ērgļu saieta namā ar svinīgu pasākumu tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadiena. Ērgļu saieta nama
amatiermākslas kolektīvi atkal pieturējās pie tradīcijas uz Latvijas dzimšanas
dienu sagatavot muzikālu uzvedumu, par sižetu ņemot fragmentus no kāda dramaturga darbiem. Šogad tapa uzvedums „Es Tevi atradīšu” pēc klaidu latvieša
Čikāgas piecīšu solista Alberta Legzdiņa, Emmy balvas laureātes Lolitas Ritmanes un Andra Ritmaņa muzikālās drāmas “Eslingena” motīviem.
Tas bija stāsts par latviešu bēgļu dienām un nedienām (pēc II pasaules kara)
lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijas dienvidu pilsētā Eslingenā, lai skatītājiem dāvātu šo ceļojumu 60 gadu tālajā pagātnē.
“II pasaules kara laikā ap 20 000 latviešu atstāja savu dzimto zemi. Daudzi
kara liesmās zaudēja dzīvību. Nedaudzi pēc kara atgriezās komunistu okupētajā Latvijā. Lielais vairums nonāca kara izpostītajā Vācijā, kur kara uzvarētāji
- rietumu sabiedrotie - tos izvietoja bēgļu nometnēs un par brīvu apgādāja ar
dzīvei nepieciešamajām lietām. Lielākā latviešu bēgļu nometne bija Eslingenā
- Dienvidvācijā -, kur sapulcējās vairāk nekā 6 000 latviešu. Šis stāsts ir par
ESLINGENU - šo trimdas “MAZO LATVIJU”.”
Ar šādu vēstījumu sākās uzvedums un ar bēgļu ierašanos pilsētā. Uzreiz iepazīstam Rīgas smalkās sabiedrības pārstāves, Mildas Augšpēdas (Iveta Pedele)
neapmierinātību ar šaurajiem dzīves apstākļiem, karavīru vilšanos, ka jādzīvo
atšķirti no tautas Kalna kolonijas kazarmās, jo viņus nometnē neuzņem. Leģionāra Andreja Bērziņa (Pēteris Nebars) atzīšanos Ērikam (Pēteris Štefans), ka
ir neziņā par dzimtenes meiteni un nākotni. Iepazīstam jaunās meitenes Zaigu
(Kristīne Lūse) un Lailu (Ieva Vilnīte). Nometnes administratīvās lietas uzvedumā veiksmīgi kārto komandants Žanis Liepa (Normunds Ūdris) un viņa palīdze Apses kundze (Indra Rone). Rindas pie pārtikas izdales, kur rosās pavāre
(Sandra Konovalova) un izdala vienmuļo barību - vairākkārtīgi sildīto zirņu
zupu - “Zaļās briesmas”, spekulācijas uzplaukums, kas ir spekulantu Mikas un
Freda ziņā, kurus pārliecinoši tēlo Andris Džiguns un Pēteris Leitāns. Asprātīgajā dziesmā “Kas ir spekulants?” viņi pasvītro savu svarīgumu bēgļu dzīves
atvieglošanā.

Bēgļi, pazaudējuši fizisko Latviju un mājas drošību, atrod to savu likteņbiedru
vidū un ar lielu degsmi un enerģiju rada garīgo Latviju - dibina skolas, teātri,
izdod avīzes, publicē grāmatas. Notiek koncerti, lekcijas, izstādes, sporta sacīkstes un ballītes, arī pirmie dziesmu svētki ārpus Latvijas. Video prezentācijas,
aktieru vārdi un dziesmu skaņas atklāj skatītājam šīs dzīves intensitāti un ritmu,
trauksmaino vēlēšanos saturēt un paglabāt no Latvijas līdzi paņemtās vērtības.
Ar smaidu un mazu ironiju tiek atainota skolas ikdiena. Sandra Avotiņa tēlo
stingru nometnes skolotāju. Bērnu korītis raiti un sprigani, caur kustībām un
vārdiem, izsaka savas sajūtas par skolā mācīto dziesmā “Mammiņ, papiņ, vai
jūs ziniet?”. Komiska ir nometnes komandanta saorganizētā “akadēmiskā trieciena komanda”, kas pieteikusies meža darbos, lai dabūtu papildu pārtiku un
cigaretes. Dziedot “Uz mežu, uz mežu”, aizsoļo enerģiskie darbinieki (deju kolektīvs “Rūdolfs”). Nometnē ierodas sarkanais komisārs (Valdis Zirnis) ar pavadoņiem (deju kolektīvs “Pastalnieki”), kas vervē ļaudis atpakaļ uz padomju
dzimteni, kur, kā dziesmā dzied - “Uz perona pats Kirchenšteins jūs ar ziediem
sagaidīs”. Aktieri, sparīgi dziedot un kopsolī maršējot, izteiksmīgi parāda propagandas smieklīgumu. Vakars nakts klubā “Lido” ieskan ar Lolas (Elita Ūdre)
dziesmu un šarmantajām bāra dāmām (deju kolektīva “Rūdis” meitenes), kas
jautri pārņem klausītājus. Romantismu, jaunības mīlestību un skumjas atspoguļo dzimtenes meitenes Ilzes (Ilze Velce) ierašanās nometnē un atklājums, ka
Andrejs (Pēteris Nebars) koķetē ar Lailu (Ieva Vilnīte). Ilze dzied divas dziļi
izjustas serenādes: “Tevi atradīšu” un “Klusā mīlestība”.
Asprātīgi un raksturīgi ir parādīti izceļošanas prieki un bēdas. Ogļrači dodas
uz Angliju un, braši maršējot, nodzied “Latvju ogļracis lai dzīvo sveiks!” (deju
kolektīva “Rūdolfs” puiši).
Luga noslēdzas ar palicēju un aizbraucēju atvadīšanos un Ilzes izšķiršanos
nebraukt, bet palikt kopā ar Andreju. Visi aktieri dzied kopā dziesmu “Vai tu
vari tagad pateikt?”, līdz pēdējā pantā atskan visa uzveduma pamatdoma: “Ja
mēs turēsimies kopā, tad mūs neizšķirs neviens. Tikai cieši jāapskaujas, tā lai
izskatītos viens.” Tas ir dziļi aizkustinošs brīdis, kas savieno visus klātesošos,
simbolisks atgādinājums, ka ar turēšanos kopā esam pastāvējuši un pastāvēsim.
Visbeidzot Guntara Velča dziedātā dziesma ”Pazudušais dēls” bija kā atrisinājums uzveduma galvenajai tēmai - savas Dzimtenes - Latvijas mīlestībai.
Uzveduma tapšanā tika iesaistītas plašas tautas masas. Piedalījās gan teātra aktieri (režisore T. Kaimiņa), gan deju kolektīvi “Rūdis”, “Rūdolfs” (vadītāja A.
Grinberga) un „Pastalnieki” (vadītāja M. Taškāne), gan Ērgļu koris (diriģents
R. Šmīdbergs), kā arī Ērgļu vidusskolas atsaucīgākie dziedošie bērni.
Īpašu paldies pelnījuši Antra Diča- Milne (Mana filmu studija) par video materiālu un retrospekcijām, Rīgas Jaunatnes teātris par libretu un fonogrammām,
Sandra Nīgale par tērpu šūšanu, Armands Cirsis par dāvāto lapsas ādu, muzikālie konsultanti Ralfs Šmīdbergs, Mārīte Kovaļevska, Vineta Dāve, skaņu operators Toms Rota, apgaismojuma nodrošinātājs „Riman audio”. Tika paveikts
milzīgs darbs, lai šo uzvedumu mēs kopā sagatavotu. Paldies!
Sandra Avotiņa,
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba speciāliste
Ausekļa Knopes foto

grāmatas, stāstītas pasakas, spēlētas spēles, kā arī kopā ar
vecākiem varēs padarbināt savus mazos pirkstiņus radošajos
darbiņos.
Paldies vecākiem par atrasto laiku būt kopā, atklāt bērniem
pavisam jaunu - grāmatu - pasauli!
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā
Ingas Razenovskas foto

Uzziņai - 2017. gada vasarā, godinot 70. gadadienu kopš lielākajā latviešu
bēgļu nometnē Vācijā, Eslingenā, 1947. gadā notikušajiem Dziesmu svētkiem
un ieskandinot 2018. gadā gaidāmo Latvijas valsts simtgadi, tiks rīkots vērienīgs pasākums - “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!”. Mūzikls pirmo iestudējumu piedzīvojis vairāk nekā pirms desmit gadiem, otro iestudējumu Latvijā bija
iespēja vērot pirms pāris gadiem, bet 2017. gada vasarā Eslingenas svētkos tas
piedzīvos jauniestudējumu režisora Jāņa Mūrnieka vadībā, kurš bijis režisors arī
iepriekšējam un Latvijā tapušajam mūzikla iestudējumam. Vienlaicīgi ar šiem
svētkiem ārvalstīs tiks ieskandināta Latvijas simtgade un 2018. gada Vispārējie
latviešu dziesmu un deju svētki.
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Notikumiem bagātais
2016. gads „Meņģeļos”

Ieva Muzikante glezno “Meņģeļu” pirtiņu.
Straujiem soļiem tuvojas brāļu Jurjānu jubilejas gada beigas, kad
gribas atcerēties jaukākos brīžus un notikumus Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi”.
Janvāris iesākās ar lielisku sadarbību starp Ērgļu vidusskolas skolēniem un Ostellingwerfas sociālā centra ,,Scala” ekspertiem no Nīderlandes, organizējot brīvprātīgā darba praksi “Meņģeļos”.
Pavasaris „Meņģeļos” aizsākās ar teritorijas sakopšanas talkām.
Pateicoties Centrālvidzemes virsmežniecības vīriem, Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņiem, Ērgļu novada pašvaldības darbiniekiem un muzeja draugiem, „Meņģeļi” šogad bija īpaši skaisti un
sakopti.
Lepojamies, ka mežraga spēlēšanas tradīcijas Ērgļos tiek turētas
godam, jo šogad, aprīlī, jau 18. reizi notika J. Jurjāna starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”. Kā tradīcija ir izveidojusies
konkursa dalībnieku, viņu pedagogu un vecāku ciemošanās brāļu
Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļos”, kur pretstatā satraukumiem
pilnajām konkursa dienām notika sportiskas aktivitātes, raisījās
smiekli un jautrība.
Maijā jau 11. reizi piedalījāmies akcijā „Muzeju nakts”, kuras devīze
šogad bija - durvis. Sadarbībā ar Ērgļu bibliotēku tika izveidota
izstāde “Gandrīz viss par durvīm”, kurā varēja gūt priekšstatu gan
par mūsu senču, gan mūsdienu durvīm, fotogrāfijās apskatīt Ērgļos
sastopamās durvis, redzēt senākas un ne tik senas atslēgas, slēdzenes
un citus ar durvīm saistītus priekšmetus. Pasākumā varēja dzirdēt
jauktā kora „Ērgļi” māksliniecisko priekšnesumu, izbaudīt latviešu
tautas rotaļas kopā ar tautas folkloras kopas „Pulgosnieši” vadītāju Inesi Maltavnieci, nogaršot uz plīts ceptas pankūkas un izbaudīt
saimes istabas rosīgo atmosfēru Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa
„Ievziedi” vadībā.
Jūlijā pulcējām tuvākus un tālākus Jurjānu dzimtas radiniekus uz 5.
Jurjānu dzimtas salidojumu. Par godu šim notikumam sadarbībā ar
fotogrāfu Marģeru Martinsonu „Meņģeļos” bija apskatāma fotogrāfiju izstāde „Lūk, rozes zied...”. Arī muzeja darbinieki bija izveidojuši izstādi „No Jurjānu pūra lādes” ar eksponātiem, kurus muzejam
nodevuši Jurjānu dzimtai piederīgie.
Muzejā notika arī aktīvs zinātniskais darbs, jo jūlijā „Jāņaskolā”,
Jaunpiebalgā, notika kultūrvēsturiska konference “Piebaldzēni un
mūzika”, kurā ar lasījumu „Emīls Dārziņš. Pāvuls Jurjāns” uzstājās
“Meņģeļu” muzeja vadītāja Ieva Vilnīte.
Augusta sākumā notika pasākums „Lai top mežrags!”, kurā izveidojām lielāko mežragu Latvijā, cepām garšīgus ūdenskliņģerus, klausījāmies tautas vērtes kopas „Dzieti” muzicēšanu un viņu vadītājas
Daces Balodes stāstījumu par Andreju Jurjānu. Kopā ar biedrības
“Trejdegsnis” māksliniecēm radījām skaistus mākslas darbus no
dabas materiāliem, izveidojot mazo ekspresizstādi “Mans redzētais
“Meņģeļos”” un arī visi kopā radot tautasdziesmas “Pūt, vējiņi”
vizualizāciju. Pateicoties Pēterim Leibomam, dzirdējām vienreizēji
skaistas tauru skaņas no Pulgošņa ezera.
Augusta beigās „Meņģeļu” kalnā tika aizvadīts burvīgs pasākums
„Dziedināšanās caur tautasdziesmu” Ingas Karpičas LalitasDasikas
vadībā, kur, skanot kokles skaņām, tika izdziedātas latviešu skaistās
un spēcīgās tautasdziesmas.
Arī septembrī notika divi pasākumi. Septembra sākumā - Zinību
dienas pasākums, kurā piedalījās Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles
1. kursu audzēkņi un viņu audzinātājas. Savukārt septembra vidū 14. Latvijas koru saiets, kurā piedalījās 66 Latvijas jauktie, sieviešu
un vīru kori ar aptuveni 2000 dziedātājiem, Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rūdolfs” un pūtēju orķestris Pētera
Leiboma vadībā.
Smaržojot ceptiem āboliem un zāļu tējai, oktobrī ar paaudžu sadziedāšanās pasākumu „Man bij` dziesmu vācelīte” noslēdzām muzeja
vasaras darba sezonu. Šis pasākums jau tradicionāli tiek organizēts
ar mērķi sapulcēt lielus un mazus tautasdziesmu un ziņģu dziedātājus. Ikviens no pasākuma apmeklētājiem bija izvēlējies kādu sev sirdij tuvāko tautasdziesmu vai ziņģi un kopā ar citiem tās izdziedāja.
Visas muzeja sezonas laikā esam rūpējušies, lai muzeja teritorija
būtu sakopta un droša muzeja apmeklētājiem. Tika atjaunoti un nokrāsoti muzeja teritorijā esošie soli, galdi, afišu stends, atjaunoti Latvijas koru stādīto liepiņu koka mietiņi un uzraksti, dzīvojamai mājai
uzmūrēts jauns dūmvads. Tika uzrakstīts un iesniegts LEADER projekts “Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu
Jurjānu muzejā “Meņģeļi””, kura atzinumu vēl gaidām.
Līdzās pasākumiem un dažādiem saimnieciskajiem darbiem tika
vadītas ekskursijas, kāzu ekskursijas, uz apmeklētāju pieteikumiem
kurināta dūmu pirtiņa, strādāts pie muzeja krājuma, pie jauniegūtajiem priekšmetiem, datus par tiem ievadot Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā.
Muzikāls, radošs, atraktīvs, zinātnisks, strādīgs, krāšņs ir bijis šis
gads. No visas sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri
iesaistījās muzeja pasākumos, atbalstīja un ļāva izskanēt brāļu Jurjānu vārdam visā Latvijā.
Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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Ziņas no Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
Krustojuma ielokā nu jau 10 gadus
Veco ļaužu saime mīt, vējš te žūžo rimtāk,
Likteņi te satiekas, šurp neved vieglas takas,
Vieglāk rūpju nastu nest, ja stipras rokas blakus.
Kūko, dzeguzīt, ilgus gadus jums,
Lai sirdī neapklust lakstīgalas balss!
Ar sirsnīgām dziesmām Ērgļu novada sociālās
aprūpes centru “Kastaņās” 10 gadu jubilejā 22.
novembrī sveica ansambļa “Pīlādzītis” dalībnieki. Aprūpes centra iepriekšējā vadītāja Elita Ūdre
mūs iepriecināja ar atmiņu stāstiem par iestādes
dibināšanas laiku, pirmajiem iemītniekiem un
interesantiem atgadījumiem. Elita kopā ar Zigmundu Bērzkalnu dāvāja pasākuma dalībniekiem
skaistu koncertu. Aktīvi dziedājām līdzi koncertā
skanošajām dziesmām un slapjām mugurām griezāmies jautros deju ritmos visa vakarā garumā.
Austras tante par svinībām, kas viņai bija pirmās mūsu aprūpes
centrā, teica: “Nu traki patika!”
Lāčplēša dienā pie mums ciemojās ansamblis “Pulgosnieši”.
Kopā ar viņiem pie lielā saimes galda dziedājām latviešu tautas
dziesmas. Patriotiskā un tautiskā noskaņā ar dziesmām izstaigājām
dažādus latviešu lauku darbus, godus un svētkus. Paldies saimniecēm no ansambļa par cienastu un pašu gatavoto kafiju.
Tuvojoties svētkiem, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra iemītnieki Ērgļos un “Kastaņās” saņem vēstules ar Eņģeļu pasta starpniecību. Ar lielu interesi iemītnieki gaida kārtējo pasta sūtījumu,

,,Man bij` skaisti dzīpariņi”
Novembrī Tautas lietišķās mākslas studijas ,,Ērgļi” audējas un
rokdarbnieces iepriecināja Jumurdas pagasta ļaudis ar savu darbu
izstādi ,,Man bij` skaisti dzīpariņi” Jumurdas pagasta Saieta ēkā.
Meistaru uzmanības lokā vienmēr ir tautas tērpu pētniecība, kā arī
austo interjera, sadzīves priekšmetu darināšana, īpaši akcentējot
latviskās rokdarbu tradīcijas. Jumurdā savus darbus izvietoja
Līvija Groza, Mārīte Taškāne, Sanda Ekerte, Rita Bērziņa, Maija Biķerniece, izstādi iekārtoja studijas vadītāja Sandra Lauberte
un pieredzes bagātākā studijas dalībniece Līvija Groza. Izstādē
varējām aplūkot linu dvieļus, linu grīdceliņus, austas segas, plecu
lakatus, šalles, tautiskos brunčus, zeķes cimdus. Varējām ieraudzīt
daudz krāšņuma, skaistuma, apbrīnas vērtas sievietes, kurām ir
tāda pacietība, uzņēmība radīt acīm redzamu košumu. Maija Biķerniece iepazīstina ar kādu senu, nedaudz piemirstu latviešu dārgumu - rokas locītavu sildošām aprocēm jeb maučiem. Mauči,
dūrgaļi, aproči, pulsa sildītāji - 20. gadsimtā tos zināja visā Latvijā, tos vilka uz linu krekla piedurknēm, kurām nebija aproču,
lai piedurkņu gali cieši piekļautos rokai. Mūsdienās šo rokdarbu
veic pērlīšu adīšanas tehnikā, liekot valdziņu pie valdziņa, pērlīti
pie pērlītes rakstu kārtā, rodas mīļi, koši pērļu mauči, kuri iepriecina un aizsargā. Līvija Groza izstādes laikā savos Ērgļos noauda
lupatceliņu ar veltījumu Jumurdai. Tā rakstos cita pie citas ņirb,
acis žilbina košas krāsas, stāstot par Jumurdas zilajiem ūdeņiem,
zaļajiem mežiem, košajiem pļavu ziediem, cilvēkiem, kas rūpējas
par savu zemi. Paldies Līvijas kundzei par sirsnīgo dāvanu, paldies
meistarēm par darbiem, kuri iepriecināja izstādes apmeklētāju acis
un sirdis! Lai rokdarbniecēm stipras rokas un radošas idejas Jaunajā gadā! Lai krāsaini raksti!
Agita Opincāne Jumurdā

Ziemas aktivitātes gaidot

lai kopīgi lasītu labu cilvēku uzrakstītās vēstules un apsveikuma
kartītes no Latvijas, Jaunzēlandes, Īrijas, Lielbritānijas, Dānijas,
Vācijas un citām tālām zemēm.
Jau otro reizi mūsu aprūpes centra telpās ienāk četrkājainie ciemiņi - suņi no biedrības “Maigais suns”. Divas Bernes ganu un trīs
Pireneju kalnu šķirnes suņu meitenes ciemojās pie iemītniekiem
istabiņās un ļāva sevi mīļot un glaudīt katram, kas to vēlējās. Pasākums mums deva daudz prieka, smaidu un sirsnības.
Aprūpes centra vadītājas Ievas Dūdumas teksts un foto

Ziemassvētku noskaņās
ciemos Ērgļu novada
sociālās aprūpes centrā

Koncertā priecē flautu un ģitāras spēle.

Sācies ziemas periods. Ar lielām cerībām gaidām atbilstošus
laika apstākļus ar sniegu un iespējām iesaistīties ziemīgajās aktivitātēs. Par slēpošanas trašu ierīkošanu jau sācis rūpēties Aldis
Olte. Apgaismojums vakara stundās ļauj trašu pilnvērtīgu izmantošanu. Tā kā ne visiem ir viss atbilstošais inventārs vai arī to
vēlas izmantot Ērgļu viesi, Ērgļu mūžizglītības biedrība piedāvā
izmantot slēpošanas inventāra nomas iespējas. Atgādinājumam
izmaksas un nomas noteikumi:
Izmaksas:
1h - 3,00 EUR (personai), katra nākamā stunda - 1,50 EUR.
Bērniem līdz 12 gadiem: 1h - 1,50 EUR (personai), katra nākamā
stunda - 0,75 EUR.
Ģimenēm: 1h - 6,00 EUR (2 pieaugušie + 2 bērni līdz 12 gadiem), katra nākamā stunda - 3,00 EUR.
Grupām (no 6 personām): 1h - 1,50 EUR (personai) (grupas
vadītājam par brīvu).
Distanču slēpošanas inventāra nomas noteikumi
1. Iznomājot inventāru, ķīlā jāatstāj derīgs personu apliecinošs
dokuments (pase vai autovadītāja apliecība). Bērniem līdz 15
gadiem jāatstāj skolēnu apliecība.
2. Uz vienu dokumentu tiek izsniegti maksimums divi inventāra
komplekti.
3. Dokuments tiek atdots, kad viss inventārs ir atdots.
4. Kavēšanās gadījumā, ja tā ilgāka par 15 minūtēm, tiek iekasēta
nauda par pilnu stundu.
5. Inventāra nomātājam pirms inventāra saņemšanas jāpārliecinās par tā tehnisko stāvokli.
6. Par pilnībā neizmantotu laiku nauda netiek atdota.
7. Ar iznomāto inventāru slēpot tikai pa sagatavotu trasi. Nešķērsot uz slēpēm grāvjus un nav ieteicams lēkt pa tramplīniem.
8. Slēpošanas trasē un tās apkārtnē draudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un to nepiegružot.
9. Ja inventārs tiek sabojāts, tad tiek izskatīti apstākļi, un tīšas
bojāšanas gadījumā iekasē atjaunošanai nepieciešamo naudas
summu.
Ērgļu mūžizglītības biedrības darba laiks:
katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00, tālr.: 64871253.
Adrese: Lauksaimniecības ielā 14, Ērgļos, Ērgļu pag., Ērgļu nov.
(Ērgļu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā).
Vēlot baltu un sniegiem bagātu ziemu -

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad vēlamies kļūt
labestīgāki, dāsnāki un atveram sirdis labajam. 7. decembrī
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā ciemojās pārstāvji no
„Braku” muzeja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” un skolēni ar saviem pedagogiem no Ērgļu vidusskolas.
Ļoti cītīgi pasākumam bija gatavojušies 2. klases skolēni audzinātājas Vinetas Dāves vadībā. Ziemassvētku noskaņu radīja skaistās dziesmas, solo izpildīja Patrīcija Dreiblate un Guste Strazdiņa. Sociālā nama iemītniekus ielīksmoja teatrālie
dzejoļu priekšnesumi, īpaši patīkami bija klausīties Kristera
Ceplīša deklamācijā. Jauki bija instrumentālie skaņdarbi: tautiskās koklītes spēlēja Paula Konovalova un Sendijs Vīgubs,
ar liegajām flautas skaņām priecēja Līna Madsena, Manuela
Hofmane un Paula Konovalova, altā drosmīgi pūta Linards
Filipenkovs, klavieres prasmīgi spēlēja Karolīna Keita Vanaga. Muzikālos priekšnesumus pavadīja audzinātāja Vineta,
spēlējot gan kokli, gan ģitāru. Bērnu acīs mirdzēja prieks un
liela vēlme vecajiem ļaudīm dāvāt daudz, daudz prieka. Skolēni uzdāvināja viņiem pašu gatavotus apsveikumus un mazas
cepurītes.
Skanīgi bija 10. klases skolēnu priekšnesumi skolotāju Sintijas Māliņas un Mārītes Kovaļevskas vadībā. Meitenes dziedāja dziesmas, klavieres jauki spēlēja Viktorija Vīgube un
saksofonu - Dace Kārkliņa.
Kad bērni un jaunieši bija iepriecinājuši sociālā centra iemītniekus, tālāk muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kurš 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 „„Brakos” ir varen jauki”, lai tās ļaudis
iepazītos ar Blaumaņa konkursa skolēnu domrakstiem par
„Brakiem”, iepazītos ar muzeja viesu grāmatu ierakstiem un
rakstnieku, literatūrpētnieku, ievērojamu cilvēku labajiem
vārdiem par rakstnieku un „Brakiem”.
Paldies Ērgļu SAC par viesmīlību! Uz tikšanos citu gadu!

Ērgļu mūžizglītības biedrība

Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

9

Pasākumu afiša

No 12. decembra Ērgļu saieta nama 2. stāvā atvērta
ZIEMASSVĒTKU DĀVANU IZSTĀDE -TIRDZIŅŠ
Iespēja apbrīnot un nolūkot Ziemassvētku dāvanas, kā arī
smelties iedvesmu.
Darinājumus varēs iegādāties, sākot ar 17. decembri.

APSVEIKUMS

APSVEIcam

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

LIENI BUKOVSKU un ILMĀRU VEZETIU
ar dēla JUSTA VEZETIU piedzimšanu.

***

20. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums.

***

23. decembrī plkst. 19.00 Jumurdas pagasta
Saieta ēkas zālē
svētku pasākums ,,Zem baltām debesīm…”

Mārīte Apine
Anastasija Melehova
Dārte Ķīle

***

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Vakara gaitā - svētku brīnumu loterija.
Spēlē grupa “Zemeņu iela” no Cēsīm.
Biļetes cena - 5,00 EUR.

***

26. decembrī plkst.15:00
Sausnējas saieta zālē “Līdumos”
Salatēvs aicina uz svētku eglītes pasākumu pagasta
bērnus (kuri neapmeklē bērnudārzu), kā arī invalīdus no
bērnības un pagasta vientuļos pensionārus.
Kopā ar Salatēvu dziedāsim dziesmas, iesim rotaļās,
piedalīsimies atrakcijās un minēsim mīklas.
Sīkāka informācija pa telefonu 26191640 - Inese.

Kļūdas labojums: 2016. gada novembra jubilāru sveicienā
pareizi jābūt Līga Kartenbeka. Atvainojamies jubilārei par
radītajām neērtībām.

SVEICAM,

***

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku sarīkojums Ērgļu novada pensionāriem
“GAIŠO DOMU ZIEMASSVĒTKI”
Programmā: apsveikumi, otrā pusgada „apaļo” jubilāru
sveikšana, Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu priekšnesumi.
Ballē par mūziku gādās Kaspars Krastiņš (Rīga).
Par ierašanos lūdzam darīt zināmu Ērgļu saieta namā pa
tel. 64871132, 26528132 vai personīgi Līvijai Grozai.

***

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku eglītes pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu.
Ziemassvētku rotaļu uzvedums
“PŪCES BRĪNUMAINIE ZIEMASSVĒTKI”
Lūdzam vecākus pieteikt savus mazuļus
Ērgļu saieta namā.
.
***
1. janvārī plkst. 01.00 Ērgļu saieta namā
Gadu mijas Nakts balle.
Spēlē grupa 2 PRO MILES.

Ziemassvētku dievkalpojumi
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
Ērgļu Svētā Jāņa baznīcā:
24. decembrī plkst. 20.00 Kristus piedzimšanas
svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku
dievkalpojums.
2017. gada 6. janvārī plkst. 18.00 Zvaigznes dienas
dievkalpojums.
Ziemassvētku dievkalpojumi Ērgļu katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā:
24. decembrī MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS
DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA
plkst. 12:00 - Vigīlijas Svētā Mise.
25. decembrī MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS
DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
plkst. 16:00 - Svētā Mise par Dieva tautu (par draudzēm).
31. decembrī JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU
oktāvā
plkst.15:00 - Svētā Mise.
Ziemassvētku dievkalpojums Adventistu draudzē
24. decembrī plkst. 11.00 Ērgļos,
Rīgas ielā 26, 2. stāvā.

Informācija
Par mobilā autobusa ārstu konsultācijām
2017. gada 10. janvārī Ērgļos konsultēs fizioterapeite dr. Zane
Gaile un bērnu neiroloģe no bērnu slimnīcas. Lūdzu pieteikties
pie dr. Braķes ( 64871471, 29441625 )vai sava ģimenes ārsta.
Par mobilo diagnostiku
26.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00 Ērgļos, Parka ielā 7
(pie slimnīcas) Mobilā Diagnostika
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta .Pierakstu lūdzu veikt pie
ģimenes ārsta.
A. Braķe

KOPĪGO DZĪVES CEĻU SĀKOT,
EGIJU un EINĀRU UŽĀNUS.

PATEICĪBA
ILONA CIELAVA
(2.01.1958. - 26.11. 2016.)
Pēkšņi un skaudri 26. novembrī pārtrūcis Ērgļu pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas Ilonas Cielavas (Kanušnieces) dzīves pavediens.
Ilonas dzīvi vadījušas trīs mīlestības: bērni, ģimene un
darbs. Tam arī ziedots ikviens dzīves mirklis.
Beidzot Jumurdas pamatskolu, pēc tam Ērgļu vidusskolu,
Rīgā iegūta medicīnas māsas -bērnudārza audzinātājas izglītība. Par vienīgo darbavietu Ilonai kļuva Ērgļu bērnudārzs.
1978. gadā darba gaitas uzsāka kā audzinātāja grupiņā, vēlāk
saimniecības pārzine, bet no 1995. gada 21. augusta veica
bērnudārza vadītājas pienākumus. Neklātienē, mācoties
Daugavpils Universitātē, 2000. gadā iegūta augstākā izglītība - pirmsskolas skolotāja.
Kopā ar vīru Hariju izaudzināts dēls Renārs un meita Endija. Pēdējo gadu prieks un acuraugs ir mazmeitiņa Bernadeta,
pavisam nesen - mazdēliņš Gustavs.
Ilonas mīlestība uz bērniem bija liels ikdienas darbu dzinulis. Katrs sastaptais bērns bērnudārzā saņēma viņas siltumu, smaidu un uzmanību. Viņu labsajūtai veltīts viss darba
mūžs: bērnudārza materiālās bāzes veidošana, iestādes labiekārtošana un vadīšana.
Paliek padarītais darbs, atmiņas par kopā pavadīto laiku:
“Mūsu sirdīs un prātos Ilona paliks kā ļoti strādīgs cilvēks.
Visu savu sirdi un dvēseli ieguldīja savā mūža darbā – bērnudārzā. Paldies Ilonai par gaišajām un izremontētajām telpām! Lai balts un viegls Mūžības ceļš!”
Evita Lielupe

LABS VĀRDS PIE LABA DARBA VADA,
LABS VĀRDS IR LABAM VĀRDAM RADA.
UN CILVĒKS LABS, KAS LABU DARA,
IR SAULES STARS NO DIEVA GARA.
(Dz. Rinkule-Zemzare)
Kamēr kājas skar zemi, skatiens vēršas uz debesīm. Latvietis
allaž bijis kāda nenosakāma sentimenta alkstošs. Jo sakoptāka vide, jo stiprāk koki spēj sakņoties zemē. Tāpat arī cilvēks - ja vide apkārt kļūst draudzīgāka, tad cilvēks šajā vidē
jūtas arvien labāk un diena kļūst gaišāka. Cilvēka spēkos ir
katru vietu un lietu padarīt sirdij un acij tīkamu, cilvēki grib
citiem dienas padarīt gaišākas, likt justies neaizmirstiem un
īpašiem. Šie cilvēki palīdzēja manu vecvecāku un arī citu pagasta pensionāru dienām kļūt gaišākām, sirdīm tīkamākām,
kā pateicībā saņemot smaidu, kādu prieka asaru un labus
vārdus. Par pašaizliedzību un sirds siltumu vēlos milzīgu
paldies teikt:
Sausnējas pagasta pensionāru biedrībai un tās vadītājam J. Solovjovam, Ilgai Zvirgzdiņai, kā arī pagasta pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei.
Un no sirds, tuvojoties gada izskaņai, vēlos novēlēt visiem:
Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats sien dvēseli zvaigznes
starā! Lai Ziemassvētki un Jaunais gads dod sirdij mīlestības
tik daudz, ka paši gluži kā eņģeļi to citiem dāvināt varam!
Lidijas un Helmuta Jēkabsonu
mazmeita Elīna Avēkse un pārējā ģimene

PIEMINAM MIRUŠOS:

“Ilona ar lielu izpratni un izdomu rūpējās par to, lai bērniem bērnudārzā būtu mājīgi, priecīgi un labi.”
Audzīte Mārīte B.

Aīda Rassoha
mirusi 86. mūža gadā;

““Bērns ir lielākā dzīves svētība un viņš būs mazs tikai
vienreiz, liec bērnu pirmajā vietā” - šis ieteikums izteica Ilonas būtību - viņa mīlēja bērnus, mīlēja darbu.”
Iveta Šlema

Marija Vītola
mirusi 68. mūža gadā;

“Pie mums bērnudārzā iestājies savāds klusums - iztrūkst
Ilonas skanīgās čalošanas, ierodoties no rītiem darbiņā. Atmiņas paliek un paliks visiem mums, raugoties uz viņas paveiktajiem darbiem. Mūžīga gaisma lai spīd viņai, staigājot
mūžības ceļu.”
Skolotāja Ilzīte Vīgante
PII “Pienenīte” kolektīvs
Ērgļu novada pašvaldība

Ilona Cielava
mirusi 59. mūža gadā;
Māris Meļķis
miris 64. mūža gadā;
Laimons Līnards Andrups
miris 81. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. decembris

