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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada septembra domes sēdē lemto
aPiešķīra Vācijas labdarības klubam Rotary Club EUR 1500 transporta izdevumiem no Ērgļu
novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem, lai nogādātu ziedojumu – gultas,
matračus, naktsgaldiņus Ērgļu novada sociālajā aprūpes centrā.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.7 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada
pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aNolēma, ka Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda piecas zemes vienības.
aNolēma slēgt līgumu ar privātpersonu par ceļa servitūta nodibināšanu pa Ērgļu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites Ērgļu novada sociālā
aprūpes centra parādnieka parādu EUR 207,85 apmērā parāda piedziņas neiespējamības dēļ.
aNoteica uzturēšanās maksu 15,50 EUR/dienā vienai personai Ērgļu novada sociālās aprūpes
centrā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu parādu
no 18 zemes īpašniekiem par kopējo summu EUR 1086,67.
aNolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli ģimenei ar mazu bērnu.
aApstiprināja Ziemassvētku noformējuma konkursa “Ziemassvētku mirdzums” nolikumu, lai
radītu Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Ērgļu novada teritorijā, veicinot Ērgļu novada
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Ērgļu novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņojuma
radīšanā.
aApstiprināja Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikumu.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča komandējumu
uz Vācijas pilsētu Ķelni-Reizīki dalībai Ērgļu novada pašvaldības un Ķelnes-Reizīkas pašvaldības 15 gadu sadarbības atzīmēšanai un stiprināšanai organizētajos pasākumos no šā gada 29.
septembra līdz 3. oktobrim.
aIevēlēja Ērgļu novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā - Aivis Masaļskis, Ilze
Daugiallo, Māris Grīnbergs, Sandra Konovalova, Inese Zlaugotne, Rita Ozola, Ilze Ozola.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90002214379,
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840;
tālrunis/fakss 64871231; e-pasts: ergli@ergli.lv; www.ergli.lv

APSTIPRINĀTS
ar Ērgļu novada pašvaldības
domes 26.09.2017. lēmumu,
prot. Nr. 6, 9.§
ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA
„ZIEMASSVĒTKU MIRDZUMS” NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs: Ziemassvētku noformējumu konkursa „Ziemassvētku mirdzums” (turpmāk konkurss) organizētājs ir Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar Ērgļu saieta namu.
2. Konkursa tēma: “Ziemassvētku mirdzums”.
3. Konkursa mērķi un uzdevumi:
3.1. veicināt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Ērgļu novada teritorijā, veicinot kvalitatīva dekorējuma radīšanu Ziemassvētku un Jaunā gada periodā;
3.2. veicināt Ērgļu novada iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Ērgļu novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņojuma veidošanā;
3.3. attīstīt vizuālo noformējumu un sabiedrības ieinteresētību svētku noskaņas radīšanā Ērgļu novadā.
4. Konkursa dalībnieki:
4.1. konkursā piedalās juridiskas un fiziskas personas ar Ziemassvētkiem noformētām novada iestāžu,
uzņēmumu un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju fasādēm un priekšlaukumiem.
5. Konkursa norises kārtība:
5.1. noformēto objektu līdzdalībai konkursā var pieteikt no 2017. gada 4. decembra līdz 18. decembrim
Ērgļu novada pašvaldības vai Sausnējas un Jumurdas pārvaldē personīgi. Ērgļu novada pašvaldībā (Rīgas iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840) vai zvanot pa tālruni 64871231, vai sūtot pa e-pastu
ergli@ergli.lv. Pieteikumā jānorāda objekta nosaukums (veikals, uzņēmums, dzīvojamā māja u.c.), objekta adrese, kontaktpersona un kontakttālrunis;
5.2. konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo novada tēla
vizuālo kvalitāti.
6. Vērtēšanas kritēriji:
6.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētku specifikai un noskaņai;
6.2. noformējuma atbilstība konkursa nosaukumam;
6.3. noformējuma kompozīcija un idejas oriģinalitāte;
6.4. noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
6.5. pirmais iespaids.
7. Vērtēšanas kārtība:
7.1. Noformējumu vērtēs 3 kategorijās:
7.1.1. privātmāju māju noformējums;
7.1.2. daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums;
7.1.3. uzņēmumu noformējums.
7.2. Konkursam pieteiktie objekti tiks vērtēti pēc pieciem kritērijiem, katrā piešķirot attiecīgu punktu
skaitu no 0 līdz 5. Maksimālais punktu skaits objektam 25.
7.3. Konkursa vērtēšanas komisija tiek noteikta ar Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu trīs locekļu sastāvā. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē objektu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.
7.4. Konkursa objektu vērtēšana notiek no 21.12.2017. līdz 22.12.2017.
7.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti Ērgļu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.ergli.lv, Ērgļu
novada ikmēneša informatīvajā izdevumā „Ērgļu Ziņas”.
8. Apbalvošana:
8.1. konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2018. gada 16. janvārī Ērgļu saieta namā;
8.2. katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa uzvarētāji - diplomu un balvu
no konkursa organizētājiem.
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
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Par vecāku un bērnu atbildību

Jaunais mācību gads ir uzņēmis apgriezienus. Sācies arī saspringtāks darbs novada administratīvajai komisijai, jo izskatīšanai tiek iesniegti pirmie administratīvo pārkāpumu protokoli par
nepilngadīgo personu izdarītajiem pārkāpumiem.
Saprotu, ka šī tēma nav interesantākā un lasītājiem tīkamākā, tomēr centīšos īsi un konkrēti pastāstīt par vecāku pienākumiem, atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.
Vecāku tiesības un pienākumi ir noteikti Civillikumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
Saskaņā ar Civillikuma 177. pantu - līdz pilngadības sasniegšanai (t.i. - līdz 18 gadu vecumam)
bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa
mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē
viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Savukārt bērna aprūpe nozīmē viņa
uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un
viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot
viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. pantu vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns
nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
Kādas sankcijas var piemērot vecākiem par pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai
vecāku aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu?
Par pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, jebkādu vardarbīgu izturēšanos pret bērniem, personas, tostarp vecāki, ir saucamas pie administratīvās vai kriminālatbildības, kā arī vecākiem var tikt pārtrauktas un atņemtas bērnu aizgādības
tiesības.
Pie administratīvās atbildības vecāki un citi pieaugušie saucami:
1) Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā, par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā
tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai (Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk - APK 172. pants);
2) Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā
(APK 172.1 pants).
3) Par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (APK - 172.2 pants.).
4) Par bērna iesaistīšanu skaistumkonkursā vai citā pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais
izskats (APK - 172.3 pants).
5) Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši
vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (APK - 172.4 pants).
6) Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšana (APK - 173.pants).
Vecākiem vajadzētu atcerēties to, ka bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam, tātad skolēni, bez vecāku
vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes var uzturēties publiskās vietās no pulksten 6.00 līdz 22.00.
Tas nozīmē, ka šajā diennakts laikā vecāki var ļaut bērniem vieniem pašiem doties uz mācību iestādēm, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, doties ciemos pie draugiem. Savukārt šajā vecuma
grupā esošie bērni nakts laikā, kas ir no pulksten 22.00 līdz 6.00, bez vecāku vai viņu pilnvarotas
personas klātbūtnes atrasties publiskās vietās un pasākumos nedrīkst.
Par šo laika ierobežojumu, kad nepilngadīgie publiskās vietās nedrīkst uzturēties vieni, vecākiem
vajadzētu padomāt īpaši atbildīgi. Ja vecāki atbildīgi un nopietni sekotu līdzi saviem mīļajiem
bērniem, tad daudziem citiem līdzcilvēkiem šovasar tiktu aiztaupīti nepatīkami pārsteigumi - piegružota peldvieta, sabojātas norāžu zīmes, sabojāts tiltiņš pār Ogri, izplūkātas puķu dobes, dedzināšanas pēdas, aizripināti siena ruloni no pļavas… Man ir skumji, bet nākas secināt, ka to visu šeit,
mūsu Ērgļos, es teikšu skarbi, ir sacūkojuši savējie…
Vecāki, pārrunājiet savās ģimenēs ar bērniem, ka šīs viņu it kā nevainīgās “izklaides” patiesībā
saucas daudz savādāk - tie ir noziedzīgi nodarījumi: ļaunprātīga dedzināšana, mantas tīša iznīcināšana un bojāšana. Mūsu valstī pie kriminālatbildības var saukt fizisku personu, kas līdz noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu.
Lai nevienā ģimenē vecākiem nevajadzētu piedzīvot un pārdzīvot savu bērnu neapdomīgās rīcības
sekas, vecāki, esiet tik laipni un reizi pa reizei pārrunājat ar saviem bērniem par viņu pienākumiem
un atbildību par savu rīcību!
Vineta Bagatska, bāriņtiesas priekšsēdētāja, administratīvās komisijas locekle

Realizēts projekts „Ērgļu estrādes
labiekārtošana”

Projekts tika uzrakstīts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2016. gadā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to saistīto teritoriju
sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana.
Realizējot izstrādāto projektu, tika sasniegti tā izvirzītie mērķi: atjaunotas Ērgļu novada estrādes
skatītāju sēdvietas un veikta augsnes drenāža laukumā zem tām, lai nodrošinātu skatītājiem ērtu
pieeju un uzturēšanos estrādē, tā veicinot Ērgļu novada tēla pievilcību, kultūras un tūrisma procesu
attīstību novada teritorijā.
Augsnes drenāžas darbus veica SIA “Elbra” - elektrobūvniecības uzņēmums Ērgļos, bet solu
izbūvi “Woody shop” - Jānis Brencis no Trikātas pagasta “Vijupiem” Beverīnas novadā. Kopējās
projekta izmaksas sastāda 11 307,02 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 10
545,64 eiro. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju,
sastāda 11 109,88 eiro. Paldies nodibinājumam “Madonas novada fonds”, kas projektā saskatīja
mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves
dažādošanas iespējas lauku apvidū. Paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri motivē rakstīt šādus projektus, jo
viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu teritorijas labiekārtošanā. Prieks par to, ka
ieguvēji esam mēs visi - gan pašdarbnieki, gan skatītāji.
Informāciju par projektu sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības speciāliste,
kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa
Ilzes Daugiallo foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Viens mēnesis ir palidojis garām ar
vēja spārniem. Domāju, ka ikvienam no
mums tas bija kā labs ieskrējiens turpmākajam mācību gadam. Jau kopš pašas pirmās skolas dienas pavērās iespējas. Grūtākais ir izvēlēties - pieņemt tās
vai nepieņemt. Galvenais ir nebaidīties
no nezināmā, jo mēs pat nenojaušam,
kas mums dzīvē var noderēt.
Septembris bija, protams, darbīgs un
notikumiem bagāts mēnesis. Vidusskolā uzņēma 10. klasi, uzzinājām jaunās
domes sastāvu, braucām ekskursijās,
bet, vissvarīgākais - ieguvām pieredzi
un uzzinājām ko jaunu. Protams, reizi
pa reizei gadījās brīži, kad neko negribējās darīt, bet galvenais ir saņemties
un atrast kaut ko, kas spēj motivēt. Jāatceras, ka nav jābaidās lūgt kādam palīdzību, jo kopā vienmēr ir vieglāk. Arī
tad, ja beigās nesanāk, nav jākrīt izmisumā, jo mums apkārt taču ir tik daudz
labu lietu, par kurām varam pasmaidīt.
Lai gan oktobris tikai tikko sākas, ikviens jau zina, ka tas nebūs zemē metams. Mūs sagaida pirmais domes pasākums, brīvlaiks, konkursi un daudzi
notikumi, par kuriem vēl pat nenojaušam. Par to nedaudz vairāk jau nākammēnes, bet līdz tam atceramies, ka
dzīve ir jāizbauda tieši tāda, kāda tā ir.
Viss, kas notiek, notiek uz labu.
Viktorija Vīgube,
11. klases skolniece

2017. gada OKTOBRIS

Jaukā nedēļa

Skolēnu apsveikuma koncertā.
Tā nu ir iznācis, ka Ērgļu vidusskolā Skolotāju dienu šogad svinējām
visas nedēļas garumā. Tā kā Latvijā kā svētku diena ir noteikta oktobra
pirmā svētdiena, sirsnīgos sveicienus no skolēniem vispirms saņēmām
pirmdien, 2. oktobrī. Cik gaišs ir darba dienas un nedēļas sākums, kad,
jau ienākot skolā, tiek saņemti sirsnīgi smaidi, gaisīgi baloni no 11. klases
skolēniem, košie rudens ziedi un līksms zvirbulīšu dzejolis no audzināmās klases skolēniem!
11. klases skolēni bija parūpējušies par jaukas noskaņas radīšanu visas
dienas garumā. Mīļi izrotātajā skolotāju istabā gaidīja rīta brančs ar smaržīgu kafiju un neparastiem eklēriem. Mmm, tie pilnīgi izkusa mutē!
Bet visemocionālākais bija apsveikuma koncerts garajā starpbrīdī. Sirsnīgi vārdi, pārdomas raisošas klavieru un saksofona melodijas, dziesmas,
gaiši smaidi, rudens ziedi - tas viss patiesi saviļņoja pedagogus un skolas
darbiniekus.
Mīļie skolēni, liels paldies jums par neaizmirstami jauko dienu!
Neaizmirstamu šo dienu darīja arī mūsu skolas absolventa Andra Upenieka viesošanās. Viņš pie mums viesojās ar apgāda “Lietusdārzs” izdotās
grāmatas lasījumu un dāvinājumu skolai. Grāmatā „Atspulgi virmo” ļoti
tieši atklāta mūsdienu Latvija - gan reālā, gan ilgotā. Tās autors Andris
Upenieks vienā krājumā apvienojis prozu un dzeju, un abās sastopams
gan asi kritisks vērtējums, gan maigi lirisks apdziedājums.
***

Īsziņas
20.10. - I semestra starpvērtējumi
Skolēnu domes pasākums
„Popiela”
23. - 27.10. - rudens brīvdienas
Ērgļu vidusskolā
30.10 - 3.11. - klašu vecāku sapulces/ sarunas Ērgļu vidusskolā
10.11. - Lāčplēša dienas pasākums
17.11. - Latvijas dienas pasākums
Ērgļu vidusskolā

Brīvpusdienu
izmantošanas
problēmas
No 1. septembra visiem Ērgļu vidusskolas
skolēniem ir iespēja ēst brīvpusdienas: 1.-5.
klases skolēniem - mazajā skolā bērnudārza
saimnieču gatavotās pusdienas, savukārt 6.12. klases skolēniem Priekuļu tehnikuma Ērgļu ēdnīcā. Šī ir jauna pieredze, un tāpēc
pirmais mēnesis parādīja, ka brīvpusdienu
organizēšana ir vēl uzlabojama un pilnveidojama. Šobrīd katrā klasē ir atbildīgais par
pusdienu pieteikšanu un talonu izdalīšanu.
Viņš arī līdz plkst. 8.30 paziņo savas klases pusdienotāju skaitu un saņem talonus.
Diemžēl ne visi pieteiktie bērni aiziet brīvpusdienās, bet porcijas ir sagatavotas, darbs ir
padarīts, un kādam par to ir jāmaksā. Tāpēc
aicinu: „Esiet atbildīgi un laikus izlemiet,
kur šodien pusdienosiet!”
Vairāki skolēni neizmanto iespēju ēst brīvpusdienas. Vai dažkārt silto pusdienu vietā
netiek pirkti našķi?
Valda Griezāne,
Ērgļu vidusskolas saimniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. oktobris

Skolotāji pieredzes apmaiņas braucienā.
Skolotāju dienas pasākumi Ērgļu novada izglītības iestāžu pedagogiem
turpinājās arī nedēļas nogalē. Pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā 5. oktobris
tika pasludināts par starptautisku svinamo dienu. UNESCO šīs dienas ietvaros uzsver skolotāju svarīgo lomu ne tikai zināšanu nodrošināšanā, bet
arī attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā, kas ir būtiskākie aspekti
pasaules izpratnes veidošanā un spējā vadīt pārdomātas pārmaiņas.
Tāpēc Ērgļu novada pedagogi piektdien, sestdien devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni, kur iepazinās ar novada kultūras un vēstures
objektiem, ar uzņēmējdarbību karjeras izglītības ietvaros.
Ļoti interesanti bija iepazīties ar Raunas novada uzņēmējiem - Ceriņu ģimenes uzņēmumu „Siera un makaronu ražotne”, Ineses Krūklītes un
Sintijas Rudes izveidoto ražotni “Latvijas ķiploks”, ar dabīgo sulu ražotājiem Apes novadā -Gundegas Sauškinas ģimenes uzņēmumu VERY BERRY. Visiem kopīgais bija milzīgā aizrautība, ar kādu īpašnieki stāstīja par
sava darba rezultātu, izaicinājumu pilno ceļu uz panākumiem.
Dodoties ar skolēniem mācību ekskursijās, vienmēr cenšamies veidot
maršrutus, kuros ir gan karjeras izglītības, gan kultūrvēsturiskie objekti.
Visiem kolēģiem iesakām Alūksnē audzēkņus aizvest uz muzeju „Vides
labirints”, jo tajā var iepazīt putnu dziesmas, zemes dzīles un pasaules
ūdeņus.
Savukārt Jaunlaicenes muižas muzejā guvām ierosmi arī latviešu valodas
un vēstures stundām, kā atraktīvā veidā noskaidrot Malēnijas vai citu novadu apvidvārdus, būtiskus notikumus.
Mākslas skolas skolotāji guva pieredzi Latvijas Mākslinieku savienības
muzeja radošajā filiālē “Zvārtavas pils”. Visiem bija interesanti vērot, kā
19. gs. interjeru papildina mūsdienu mākslinieku darbi.
Ļoti interesanta izvērtās diena Alūksnē gida Jāņa Poļa vadībā. Jo īpaša šī
tikšanās bija tādēļ, ka mūsu gids ir Ērgļu vidusskolas absolvents.
Skolā esam atgriezušies ar jaunām idejām.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Jaunie skolotāji Ērgļu vidusskolā
Šī diena bija pavisam savādāka nekā citas, jo skolotāju lomā iejutās mūsu
12-tie.
Pirmā stunda mūsu klasei bija kulinārija. Zīmējām visgardākās un visskaistākās tortes, kādas paši ļoti vēlētos nogaršot. Viens zīmēja varavīksnes
torti, cits visdažādāko augļu kūku un vēl kāds - vienkāršu šokolādes kūku.
Bija interesanti, ka bija jāuzraksta arī kūkas recepte. Tikai žēl, ka nevarējām
arī izcept.
Kultūras mantojuma stundā mēs zīmējām nākotnes tautastērpu, kurā varētu dejot Dziesmu un Deju svētkos. Katrs varējām uzzīmēt savu unikālo
tautastērpu. Dažiem tas izdevās tāds pats, kāds jau tiek izmantots, proti,
meitenēm svītraini svārki, blūzes, puišiem pelēkas bikses un kājās, protams, pastalas. Bija interesanti iedomāties, ka visi dejo šajos mūsu dizainētajos tautastērpos.
Veselības mācības stunda bija pamācoša, jo tajā runājām par veselības
problēmām, ko var izraisīt alkohols, smēķēšana, narkotikas, kosmētika u.c.
Mūzikas stundā mums mācīja par repu. Uzzinājām par tādiem reperiem,
par kuriem neko nebijām dzirdējuši. Klausījāmies arī vairākus latviešu reperus.
Orientēšanās stunda visiem šķita interesanta, jo mēs varējām izpētīt kartes,
medaļas un noskatīties īstu orientēšanās sacensību video. Vairāki skolēni
pat sāka interesēties par iespēju pieteikties orientēšanās pulciņā.
Mācību diena bija interesanta, jo gan mācību stundas, gan skolotāji bija
neikdienišķi.
Alīna Muša, 5. klases skolniece
Piektdiena, 6. oktobris, - Skolotāju diena. Manas emocijas bija tik krāsainas kā varavīksne. Bija vēlēšanās apgūt jaunas zināšanas. Man liekas,
ka 12. klase bija ĻOTI pacentusies. Man pat gribējās izprast un izmēģināt
pilnīgi visas stundas! Man patika, ka 12. klase bija padomājusi par to, kā
viņi ģērbsies. Bija sajūta, ka esam pagātnē pirms kādiem pieciem gadiem.
Bija jautri un interesanti! Prieks par mūsu skolotājiem, kas varēja atpūsties.
Samanta Ungure, 5. klases skolniece

Nākamās lapas pāršķiršana
Jaunu lapu pāršķirt ne vienmēr ir viegli, vēl jo vairāk tāpēc, ka tad,
kad tas ir izdarīts, cilvēks cenšas to saglabāt pēc iespējas ilgāk bez ķēpājumiem. Tik perfektu, cik vien iespējams. Mana jaunā lapa sākās otrā
Latvijas galā - Ventspilī.
Esot tik tālu prom no mājām, ir nācies saskarties ar šķēršļiem, kādi ir
studentiem, kas mācās augstskolās, koledžās, universitātēs, kas ir tuvu
mājām. Esmu sapratusi to, ka galvenais nav attālums, bet gan tas, cik
ļoti sevi nodarbini ar augstskolu saistītos pulciņos. Pagājušajā gadā neko
vairāk par iešanu uz tautas deju kolektīvu “Strautuguns” neuzdrošinājos darīt, bet šogad papildus tam sāku iet arī korī un piedalos Ventspils
Augstskolas pasākumu organizēšanā. Tieši šīs ir tās lietas, kas iemācīja
vēl labāk plānot savu laiku un atteikties no lietām, kas agrāk būtu šķitušas
svarīgas, bet patiesībā tādas nemaz nav.
Šī gada laikā arī esmu satikusi ļoti daudz cilvēku, kuri gan tagad jau
dara, gan nākotnē darīs brīnumlietas. Augstskola ir tā vieta, kur jaunieši
no vidusskolas bērniem beidzot kļūst par personībām, kuri iemācās pastāvēt paši par savu viedokli, bet arī neuzspiež to citiem. Šeit cilvēki ir
atvērti jaunām lietām un labprātīgi iepazīstas ar jauniem cilvēkiem.
Ar šīs jaunās lapas pāršķiršanu iemācījos to, ka nav jābaidās no nezināmā, ja tas nākotni var padarīt labāku vai vispār var iespaidot lielā mērā.
Nevajag baidīties darīt to, ko citi var uzskatīt par nesaprotamu. Ja tava
karjeras izvēle ir tas, ko tu gribi, tad tikai un vienīgi tu vari to piepildīt.
Laura Auguste, 2016. gada Ērgļu vidusskolas absolvente

Zinātnes iepazīšana naktī
Jau divpadsmito reizi Latvijā norisinājās Zinātnieku nakts. Var teikt, ka tā
ir kā atvērto durvju diena. Durvis ver vaļā dažādas universitātes un augstskolas 11 pilsētās. Mēs, Ērgļu vidusskolas skolēni, apmeklējām četras Latvijas Universitātei piederošas ēkas.
LU galvenajā ēkā mēs veicām dažādus sajūtu testus, piemēram, pārbaudījām savu reakcijas ātrumu, savu emocionālo stāvokli un savu uzmanību.
Tur varēja apskatīt arī studentu karceri, tā glabātos stāstus un noslēpumus.
Tālāk mēs devāmies uz LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu. Tur
varēja izpētīt visdažādākās lietas pašgatavotos mikroskopos un apskatīt dažādas optiskās ilūzijas. Viens no interesantākajiem uzdevumiem bija dzīvsudraba koncentrācijas mērīšana organismā. Tad katrs no mums varēja noskaidrot, cik liela ir šīs vielas koncentrācija organismā un kā tā ir radusies.
Vēlā vakara stundā apmeklējām Latvijas Universitātes zooloģijas muzeju, kurš atrodas kādreizējā LU Bioloģijas fakultātē. Kā vēstīja plakāts uz
sienas, lai nokļūtu šajā muzejā, mums bija jāpieveic ilgais ceļš kāpnēs, bet
tas bija tā vērts. Bija iespēja aplūkot dzīvniekus, kukaiņus, putnus un vēl
daudz ko citu. Bija sagatavoti arī daži pārbaudījumi, lai padarītu šo apskati
vēl patīkamāku.
Pēdējo mēs apskatījām LU Fizikas un matemātikas fakultāti. Tur varēja
redzēt dažādus demonstrējumus, spēlēt dažādas matemātiskas spēles, kā arī
iepazīt fizikas simfoniju, apskatīt mākoņu kameru un gaismas 50 nokrāsas.
Šī bija ļoti interesanta diena. Lieliska iespēja iepazīt dažādas fakultātes,
iepazīt jaunākās tehnoloģijas un ielūkoties nākotnē. Sakām lielu paldies
skolotājai Annai Ielejai, kas mūs “ierāva” patīkamā zinātnes pasākumā.
Mums visiem ļoti patika!
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
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Izrāde “Daniela noslēpumi”
Tā ir vēsturiska izrāde, kuras sižets ņemts no Bībeles, un stāsta par Danielu un viņa draugu
piedzīvojumiem un pārbaudījumiem Babilonijā. Šo izrādi pirmo reizi redzēju “Ceļa un piedzīvojumu meklētāju” nometnē. Mani šī izrāde aizrauj ar savām emocionālajām dziesmām,
unikālajiem jokiem un neaizmirstamo, mīlestības pilno stāstu. Tā ir tik īpaša, ka to varētu
skatīties vēl un vēl. Veselas nedēļas garumā notika šīs izrādes tūre dažādās Latvijas pilsētās.
Es un manas klasesbiedrenes apmeklējām šo izrādi Lubānā un lūdzu viņām dalīties savos
iespaidos par to.
Madara: Izrāde bija ļoti laba. Manuprāt, tas ir apbrīnojami, ka cilvēki, kuri nav profesionāļi,
spēj uzburt tik patīkamu atmosfēru un aizraut ikvienu. Augstu vērtēju arī aktieru spējas. Viss
bija pārdomāts. Spilgti tērpi, fantastisks dziedājums un dziesmas, kas skanēja prātā vēl ilgi.
Vislabāk patika aktieru solo dziedājumi. Tie bija pārsteidzoši labi! Ļoti patika tas, kā galvenie
varoņi izrādīja dažādas emocijas. Lai arī izrāde bija gara, nevienu brīdi nebija garlaicīgi. Es
domāju, ka aktieri daudz ko iegūst, attīstot sevi teātra jomā.
Ausma: Uz kristīgu izrādi biju pirmo reizi, un mani pirmie iespaidi par pašu izrādi bija ļoti
labi. “Daniela noslēpumi” savilka kopā to, ko biju redzējusi izstādēs un lasījusi. Ļoti košā un
skaisti izstrādātā izrāde man paliks atmiņā. Man kā mūzikas cienītājai bija patīkami klausīties
dziesmas, kuras bija uzvedumā. Tas, kas man šo izrādi padarīja īpašu, bija tas, ka tie nebija
profesionāli aktieri, bet gan ikdienā dažādu profesiju pārstāvji, kurus vieno kristīgā ticība.
Viktorija: Manuprāt, šī izrāde bija ļoti jauka un sirsnīga. Man patika, kā aktieri uzbūra brīnumainu atmosfēru un ikvienu skatītāju ierāva notikumu virpulī. Brīžiem radās sajūta, ka sākšu
dziedāt līdzi dziesmas, kuras dzirdēju pirmo reizi. Mani pārsteidza tas, cik labi aktieri spēja
raisīt visdažādākās emocijas, piemēram, prieku, bēdas, līdzjūtību, un ik brīdi bija jūtama intriga, ar nepacietību vēlējos uzzināt, kas notiks tālāk. Ieteiktu ikvienam noskatīties šo uzvedumu,
jo nācās gan smieties, gan ieslīgt dziļās pārdomās.
Dace: Man ļoti patika šis teātris. Tas man deva priekšstatu, kā mūsdienās jaunieši spēlē šāda
veida darbus. Man patika tas, ka teksti bija saprotami visu vecumu auditorijai. Bija arī jautri,
ka aktieri mācēja sasmīdināt klausītājus. Iedvesmoja tas, ka daudzos brīžos dziesmas dziedāja
galvenie personāži. Daudzas dziesmas bija ļoti aizkustinošas, bet dažas ļoti jautras. Es priecājos, ka devos šajā mazajā braucienā uz Lubānu, lai noskatītos šo izrādi, jo tā man deva daudzas
pozitīvas atmiņas.
Anete Plendišķe, 11. klases skolniece

Sporta diena 2017

Rudens trasīte Sausnējas skolā

29. septembris bija neierasti jauka, saulaina rudens diena, kas aicināt aicināja visus uz dažām
stundām aizmirst datoru un telefonu un būt tuvāk dabai. Šodien dodamies pārgājienā, lai izbaudītu krāsaino rudeni.
Kas ir trasīte? Mūsējie to zina - neliels pārgājiens skolēnu komandām ar kontrolpunktos piedāvātiem uzdevumiem.
Man ir trasītes organizēšanas pieredze un es zinu, ka pirms pasākuma nepieciešams sagatavošanās darbiņš. Visus skolēnus sadalīju četrās erudīcijas un spēka ziņā līdzvērtīgās komandās,
par kapteiņiem izvirzot 9. un 8. klases puišus: Kristeru Grāvīti, Aigaru Putniņu, Endiju Magonu, Artūru Zemzaru. Kapteiņus iepazīstināju ar pārgājiena maršrutu un kontrolpunktu atrašanās
vietām. Pārgājiena maršrutam izvēlējos visiem zināmu ceļa posmu Sausnējas centrā. Sagatavoju katrā kontrolpunktā veicamos uzdevumus, kuru temats - Latvija un Sausnēja. Uzaicināju pedagogus iesaistīties komandu vērtēšanā, vienojāmies par vērtēšanas kritērijiem. Pēdējais
kontrolpunkts bija skolas sporta laukumā, kur sporta skolotājs I. Teteris piedāvāja komandām
interesantus uzdevumus.
Bērniem pārgājiens patika, visi godam tika galā ar uzdevumiem, žūrija novērtēja komandu veikumu. Šoreiz uzvaru ar 18 punktiem izcīnīja Aigara Putniņa komanda. Trasīte noslēdzās skolas
pagalmā, paziņojot rezultātus un saņemot garšīgu, sulīgu un „svarīgu” balvu - arbūzu. Paldies
skolēniem, pārgājiena dalībniekiem, par izturību, paldies kolēģiem par godprātīgu darbu žūrijā!
Tiksimies atkal pavasara tasītē!
Secinājām, ka trasītes galvenais mērķis - komandas saliedētības un draudzīgu attiecību stiprināšana - šoreiz bija sasniegts. Komandas spēks izpaužas, ikvienam jūtot atbildību, saņemot atbalstu
no draugiem un visus uzdevumus veicot kopā.
Skolotāja Elita Leiboma, rudens trasītes organizētāja
Elitas Leibomas foto

Uzņemšana vidusskolā

Šogad pirmo reizi sporta dienu Ērgļu vidusskolā rīkoja 8. klase. Mēs sadalījām pienākumus,
plānojām laikus. Sporta dienā plānots bija kross, pirms un pēc krosa aktivitātes. Diemžēl slikto
laika apstākļu dēļ kross tika atcelts. Taču sporta dienā mēs saplānojām ko citu. Visu dienu mēs
rīkojām stafetes. Proti, pēc stundas mēs gājām uz vingrošanu, kur kārtīgi izvingrojāmies. Pēc
fantastiskās vingrošanas devāmies uz sporta zāli, lai veiktu stafetes. Mēs skrējām, rāpojām,
metām bumbu, spērām bumbu un veicām dažādas citas aktivitātes. Visi audzēkņi bija paklausīgi un darboties griboši. Diena kopumā bija pavadīta aktīvi. Lai gan laika apstākļi nebija
piemēroti sporta dienas devīzei “Sporto svaigā gaisā!”, tomēr no skolas izgājām priecīgi un
piekusuši.
Veronika Ivanova, 8. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Jaunajā ugunsdzēsēju depo
Došanās uz jauno Ērgļu ugunsdzēsēju depo bija aizraujoša. Prātā bija tikai viena doma, kā tur
izskatīsies. Ērgļu ugunsdzēsēji mūs, 9., 10., 11. un 12. klases skolēnus, sagaidīja ar atplestām
rokām. Mūsu sejās bija redzams prieks, jo depo mums bija kas neparasts un saistošs. Ar interesi izstaigājām jaunās telpas, kā arī uzkāpām tornī, no kura pavērās rudenīgs skats uz Ērgļiem.
Ieejot ugunsdzēsēju depo, bija jūtama svaigas krāsas smarža, kā arī bija redzams, ka iemītnieki
vēl nebija kārtīgi iekārtojušies savās jaunajās mājās, taču tas netraucēja izbaudīt ekskursiju.
Kas zina, varbūt kādam no mums tā būs nākotnes profesija. Es labprāt vēlreiz dotos apskatīt
Ērgļu ugunsdzēsēju depo, jo emocijas tiešām bija patīkamas.
Sintija Zābaka, 11. klases skolniece

Ekskursija Rīgā
5. oktobrī mēs, Ērgļu vidusskolas desmitā,
vienpadsmitā un divpadsmitā klase, devāmies
ekskursijā uz Rīgu.
Manuprāt, ekskursija bija izdevusies, jo apmeklējām vietas, kuras patiešām mums interesē.
Pirmā vieta, kuru mēs apmeklējām, bija Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kurā varēja
apskatīt daudz mākslas darbu, kurus raksturo
dažādi mākslinieciskie rokraksti, tekstūras un
tēmas.
Otrā un, manuprāt, pati garšīgākā ekskursijas
daļa tika pavadīta Šokolādes muzejā, kur varējām uzzināt par šokolādes vēsturi, paši pagatavot savas īpašās šokolādes konfektes, taisīt
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video, kā arī uzņemt fotogrāfijas. Jāatzīst, ka
gids nebija tāds, kā citi. Viņš bija jautrs, un tas
padarīja apmeklējumu īpaši patīkamu.
Pēdējā vieta, kuru mēs apmeklējām, bija
multimediālā izstāde “Sapņu upe” ar Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznām. Uz lielformāta
ekrāniem tika rādītas gleznas un fonā skanēja
mūzika. Bija ļoti interesanti to vērot.
Kopumā varētu teikt, ka ekskursija bija visnotaļ izdevusies, jo katram no mums ir palikušas brīnišķīgas atmiņas un ikviens atrada to,
ko meklēja arī tad, ja tas nebija iekļauts ekskursijas plānā.

Iesvētību nedēļa
sākās 18. septembrī
un beidzās 22. septembrī. Mūsu divpadsmitie izvēlējās
visas nedēļas tēmu
- “Cauri laikiem”.
Katru dienu bija
citādi noteikumi un
uzdevumi.
Pirmdien mums
bija jānāk uz skolu tērptiem kā alu
cilvēkiem, otrdien
kā viduslaiku zemniekiem un trešdien
kā Amerikas iedzīvotājiem 30. gados.
Katru dienu pulksten 11.40 mums
bija jāpilda kāds uzdevums, saistīts ar katras dienas tēmu, tas padarīja visu interesantāku.
Ceturtdien mēs ģērbāmies kā 70. un 80. gados, bet ceturtdienas vakarā mūs gaidīja kas īpašs,
mini pasākumiņš - smērēšanās. Šajā vakarā mūs ļoti interesanti un dīvaini iesvētīja. Pēc smērēšanās divpadsmitie bija sagādājuši lielisku atpūtu pirtiņā un uzkodas, bet tas vēl nebija viss.
Piektdien mums vajadzēja nākt uz skolu kā nākotnes - 2099. gada – cilvēkiem, un vakarā
notika beigu pasākums, kas bija veltīts tieši mums - 10. klasei.
Šī nedēļa bija ļoti interesanta un īpaša. Divpadsmitie mūs kārtīgi un atraktīvi uzņēma vidusskolas kolektīvā. To mēs nekad neaizmirsīsim!
Monta Purviņa, 10. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Uz orientēšanās sacensībām
“Cēsu rudens”!

Šī gada 23. septembrī pāris Ērgļu jaunsargu kopā ar mūsu instruktori Kristīni Puziņu devās
uz orientēšanās sacensībām “Cēsu rudens”. Mums bija ļoti paveicies ar laikapstākļiem, jo bija
silta un patīkama diena. Lai gan ne visiem bija pieredze orientēšanās sportā, ikviens no mums
lieliski pavadīja laiku. Ar pirmajām grūtībām es saskāros, kad manās rokās nonāca karte, jo
iepriekš nebija diži lielas pieredzes rīkoties ar to. Par spīti sākotnējām grūtībām, galva sāka
strādāt un viss gāja kā no rokas, nu vismaz tā likās. Skrienot no punkta uz punktu, pa ceļam
gadījās ļoti daudz šķēršļu. Ik uz katra soļa bija kāds koks vai slapjš grāvis. Galu galā finišā
es nonācu, bet diemžēl nedaudz slapjš un noguris. Rezultāts, protams, nebija tas labākais, bet
pirmajām šāda veida sacensībām tas likās apmierinošs. Sagaidījām pārējos skrējējus, kuri vēl
nebija finišējuši, un devāmies atpakaļ uz mājām. Varu droši teikt, ka neviens no mums nenožēlo to, ka piedalījās. Mēs visi esam gandarīti par paveikto.
Kristaps Gūts, 9. klases skolnieks

Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. oktobris

Skolu literārā avīze 			

2017. gada oktobris Nr. 9 (151)

Personības lapa Ērgļu vidusskolas plānotājā
Šī mācību gada pirmais radošais uzdevums vizuālajā mākslā un kulturoloģijā bija zīmējums personības
lapā Ērgļu vidusskolas plānotājā. Mākslas darbs bija ne tikai jāuzzīmē, bet arī jāizskaidro tajā paustais
stāsts un simboli, kuri tikuši izmantoti.
Katrs skolēns jaunā plānotāja pirmajā lapā ieraudzīja baltu laukumu ar shematisku kompasu. Uzdevums:
aizpildīt lapu ar vizuālu stāstu par sevi. Vecākajās klasēs bija apzināti jālieto simbolu valoda. Piedāvāju
iepazīties ar dažiem piemēriem no mūsu kopīgā darba.
Dažreiz skolotāja darba dzīvē uzdevuma risinājums ir tik veiksmīgs, radošs un garīgi piepildīts, ka skolotājs
ir gandarīts un priecīgs, ka strādā par skolotāju. Šī bija viena no tām īpašajām reizēm. Paldies, skolēni, par
sniegto piedzīvojumu!
Vizma Veipa, skolotāja
„Dvēseles gaisma ir tas kompass, ko Dievs katrā cilvēkā ir ielicis.Tāpēc es tagad zinu, ka neapmaldīšos,
lai kādi ceļi, situācijas un cilvēki būtu man vēl priekšā.
Ar mani ir mans iekšējais kompass, mana dvēseles
gaisma. Es esmu ar to vienota tagad un šeit. Vienmēr
un visur.”
Maija Kadiķe, dzejniece
Jau sākumā zināju, ka zīmēšu
mandalu, bet neplānoju, kā un
kāpēc. Tajā mirklī tās bija manas
emocijas, kas lēnām parādījās uz
papīra. Mandalai
ir īpaša nozīme,
tā simbolizē dzīves ciklus.
Mana mandala iedalās četros
slāņos, bet tā nezaudē kompasa
nozīmi. Pats nozīmīgākais tajā
ir centrs, jo no tā
viss sākas. Cilvēka centrs ir sirdis.
Šajā mandalā centrs ir mans vārds jeb es. Otrais slānis raksturo vasaras piedzīvojumus – tikpat raibus un
piepildītus. Trešajā slānī es sarakstīju savas svarīgākās
dzīves vērtības, piemēram, reliģija, ģimene, draugi u.c.
Ceturto slāni simbolizē manas izvēles pēc vidusskolas
beigšanas. Tomēr galvenā zīmējuma ideja saistās ar
kompasu. Lai arī kādu ceļu es izvēlēšos, lai arī kā pavirzīsies mana kompasa adata, ar mani vienmēr būs tās
lietas, kas man ir pašas svarīgākās – manas vērtības.
Monika Purviņa, 12. klases skolniece
Veidojot sava
plānotāja titullapu, es izvēlējos attēlot man svarīgus
simbolus, kuri nozīmē gudrību, piedzīvojumu kāri,
ceļojumus, kuri ir
kā sāls, kas piešķir dzīvei garšu.
Arī mieru, ticību
sev un to, ka mēs
katrs
veidojam
savu realitāti un
nākotni. Katra no
zīmēm simbolizē
kādu no manas
dzīves vērtībām,
bet visvairāk man
nozīmē Volkswagen T1 busiņš, jo
tas simbolizē manus sapņus, to, ka nekas nav neiespējams, un dzīves
ceļu, pa kuru jādodas.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. oktobris

Laiks rit uz priekšu, un mēs katrs
vēlētos it kā aizlidot un izmēģināt
daudz jaunu un dažādu lietu, ko simbolizē spārni un
zvaigznes. Tomēr
ir sajūta, ka esam
it kā piesieti garā
ķēdē, kas nemitīgi
bremzē, traucē un
liek dzīvē šķēršļus.
Varbūt tās ir pašu
iedomas, varbūt tie
ir vecāku labi domātie aizliegumi,
varbūt skola, kuras
lielo prasību dēļ
mums
nepietiek
laika.
Kādu dienu bērnības laiks beigsies,
un, ja nebūsim paspējuši pārraut ķēdi, tad vēlāk nāksies
tikai nožēlot garām palaistās iespējas.
Ralfs Bolzans, 9. klases skolnieks
Veidojot vizuālo
noformējumu plānotāja titullapai un
izvēloties dažādus
objektus, es ņēmu
vērā to simbolisko
nozīmi.
Kompozīciju
caurvij un tajā vairākkārtīgi parādās
aplis, kas kā forma
simbolizē
veselumu, perfekciju,
pabeigtību un bezgalību.
Savukārt Saule ir dzīvības un
mūžīgās kustības
simbols. Šo nozīmi
var attiecināt arī uz
cilvēka dzīvi, kas simbolizē nemitīgu attīstību un sevis
pilnveidošanu dzīves laikā.
Attēlotā saulespuķe sevī ietver līdzīgu nozīmi, jo tās
zieds vizuāli atgādina Saules miniatūru, taču tā simbolizē arī godīgumu, ticību un laimi.
Mēness ir nemirstības un apgaismības simbols.
Kompozīcijā attēlotā acs ir zināšanu, modrības, sirdsapziņas, gaismas un patiesuma simbols.
Pūces simbols ietver sevī dziļu saikni ar gudrību un
intuitīvām zināšanām. Tīģeris apzīmē spēju uzticēties
sev un ātri rīkoties, turklāt simbolizē gribasspēku, drosmi un neparedzamību.
Zīmējumā dominē zilā, dzeltenā un kā spilgts akcents
– sarkanā krāsa. Ar zilo krāsu tiek apzīmēta apņēmība,
uzticamība, veiksme, radošums, iedvesma un kārtība.
Dzeltenā krāsa izceļas ar optimismu, gaišumu un laimi.
Sarkanā ir trauksmes, kaislības, arī dzīvības simbols,
kas dod spēku turpināt aizsākto.

Formas, krāsas, parādības un būtnes, kuras izvēlējos kā kompozīcijas
detaļas, ietver tās īpašības, kuras, pēc manām domām, nepieciešamas indivīdam, uzsākot jaunu dzīves posmu, gūstot jaunu pieredzi, pierādot sevi
un piepildot savas vēlmes.
Lauma Kodola, 12. klases skolniece
Lapas centrā bija aplis, ko
daudzi uzskata par kompasu
vai pulksteni. Es to iztēlojos kā
savas dzīves apli, kurā ar simboliem attēloju savas vērtības:
mājas, cieņu, drosmi, mīlestību,
aizsardzību, cilvēcību. Šo manu
dzīves apli tur kāda neietekmējama vara – nāve. Mēs nekad
nezinām, kad dzīve var beigties,
tādēļ ir jāizmanto viss, ko tā var
piedāvāt, un katru rītu jāceļas ar
smaidu sejā, domājot, ka šī diena būs prieka un laimes pilna.
Lapas apakšējā daļā es attēloju cilvēku – sevi, kas tiecas
pēc grūti sasniedzamā. Ar puķi
vēlējos parādīt savus sapņus, ko
dzīvē vēlos sasniegt. Zīmējumā
ir redzams, ka cilvēku sasniegt
mērķi attur dažādas saites, kuras
attēlo manas kaites, šaubas, bailes no tā, ko citi domā par mani.
Tik ilgi, kamēr es domāšu, ka
nespēju tās pārvarēt, es palikšu tur, kur esmu tagad, jo vienīgais veids, kā
iegūt to, ko vēlamies, ir ar cīņu un smagu darbu.
Lilita Saulīte, 11. klases skolniece
Manā kompasā ir iesaistīts stāsts par nākotni. Šo kompasu es turu rokās,
kurām pirkstu gali ir krāsaini, jo es esmu tikai dzīves sākumā. Ziemeļos ir
redzams ķīniešu vārds ziemeļi, jo man patīk iegūt jaunas zināšanas, arī pa
ceļu uz svešvalodām. Uz labo pusi ejot, ir redzama mana horoskopa zīme
Vēzis, kas stāsta par manu būtību. Tālāk ir citplanētieša galva, kas nozīmē
to, ka esmu citādāka, bet, manuprāt, labā nozīmē. Dienvidu pusē redzama
elektronu un atomu šaudīšanās, jo vēlos savu dzīvi saistīt ar ķīmiju. Tālāk
ir nāves dāvestu zīme no grāmatām par Hariju Poteru, jo man ļoti patīk
fantastika un nezināmais. Augstāk attēlots Saturns, kas simbolizē mūžību
un nemitīgi iegūstamas zināšanas. Centrā ierakstīts mans vārds un uzzīmēti viļņi, kas ļauj pacelties jebkurā mirklī.
Emīlija Zommere,
9. klases skolniece
Es uzzīmēju zvaigznes un spuldzītes, jo tas simbolizē, ka vēlos gaišu
nākotni.
Kreisajā stūrī es uzrakstīju tekstu, kas man šķita ļoti patiess. Tur ir
teikts, ka nekad nevar būt 100% gatavs, bet katrs brīdis ir īstais brīdis,
un ir vienkārši jādara tas, ko gribu
darīt, negaidot kādu īpašu laiku.
Uzzīmēju arī lauvu, viņā slēpjas
spēks un enerģija, un ceru, ka tas
mani iedvesmos.
Alise Vanaģele,
9. klases skolniece
Savu darbu es zīmēju kā ceļu. No
sākuma asfalta aplis ar manu vārdu
vidū. No šī apļa ved četri ceļi: sarkanais, rozā, zilais, zaļais. Ar šīm
krāsām es centos attēlot četrus zemes elementus – uguni, gaisu, ūdeni un zemi –, jo ikviens cilvēks ir
vairāku elementu salikums.
Rozā ceļš man simbolizē sapņu nākotni, tā ir piepildīta ar dažādiem
piedzīvojumiem un stāstiem. Tos
simbolizē grāmatas, kas haotiski
izsvaidītas pa ceļu. Starp šīm grāmatām ir spalva un burtnīca, kas
norāda uz kreativitāti.
Zilais ceļš simbolizē nepārtrauktu
plūdumu, un viļņi rāda, ka kustība
notiek visu laiku: dažreiz uz priekšu, citreiz – atpakaļ. No viļņiem
„izpeld” klavieru taustiņi ar rozēm
uz tiem. Zīmējot šo ceļu, es domāju
par to, kas notiktu, ja es savu nākotni saistītu ar hobiju – kā rozes
uz taustiņiem rāda, tā būtu skaista. Otrā pusē ceļam ir plašu atskaņotājs, kas simbolizē
***mana hobija
vecmodīgumu. Skaistums, kas kā
zieds ilgst vienu mirkli, nav atkārtojams.
Zaļais ceļš ir daba, egļu mežs – „tumšais mežs” -, kas jāizbrien, ja nākotnē gribu atgriezties mājās, pie dabas.
Sarkanais ceļš ir mana darbīgā nākotne. Pilsētas siluets simbolizē
daudz iespēju, rosību, cilvēkus.
Visi ceļi ne velti atgādina kokus – tā ir iespēja augt. Kamēr izvēle nav
izdarīta, tikmēr nāksies iet pa apli, pa apli vien.
Ieva Radzvilaviča,
9. klases skolniece

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

3. klases dzejoļi

Darbā ir redzams sapņu ķērājs, kas simbolizē sapņus,
nākotni, iztēli un brīvu vaļu
sapņiem un domām. Ir redzami arī putni, kas ir brīvi,
savā ziņā daudz ceļo un redz
pasauli. Ar šo zīmējumu es
gribēju pateikt, ka ir vērts
sapņot un ir jāļauj brīvība
savai iztēlei.
Sanda Leimane,
9. klases skolniece

Ērgļu vidusskolas 3. klase, rakstot dzejoļus, spēlējās
ar vārdiem un zīmējumiem. Vai vari visu izlasīt?

Uz mana plānotāja pirmās
lapas varbūt ir trīsstūrīši,
aplīši vai četrstūrīši. Bet īstenībā tās ir problēmas, iespējas, kas mūs padara par to, kas mēs
esam, un tas, kas izlemj, kādi mēs būsim pēc vidusskolas, jo katram jau mums ir savas problēmas un iespējas.
Leonards Kaspars,
12. klases skolnieks
Es kompasā uzzīmēju Sauli
un Mēnesi. Tie abi ir debesu
ķermeņi, kuri spīd un rāda
ceļu gan dienā, gan naktī.
Citiem tas nozīmē gaismu
uz nākotni. Saule ir mūžīgās
kustības un dzīvības simbols, bet Mēness simbolizē
enerģiju, rūpes, gādību.
Pēc zīmējuma var saprast, ka es esmu kā diena un nakts. Esmu jauka
un dzīvespriecīga, bet tajā
pašā brīdī varu pateikt, ko
domāju. Zem Saules man
ir attēloti mazi zīmējumi,
tajos parādīts, ar ko es nodarbojos ikdienā. Tie ir kā
mani sapņu ķērāji. Varbūt
šie mazie simboli būs mans
iespējamais dzīves darbs.

Kas tā par NE,
Kas aug virs ZEMES?
ZEMENE

Kas tur PAKĀ
Tāds kā PIENS?
PAKĀPIENS

Kas tā par OGU,
Kurai ir ērkšķi?
ĒRKŠĶOGA

Kas tas par LAI,
Kur VIŅAS iet?
LAIVIŅAS

Kas tie par DR,
Kam AUGI patīk?
DRAUGI

Kas tā par BUL,
Kas guļ uz CIŅA?
BULCIŅA

Kas tas par VIS,
Kas DUR, kad neredz, kur iet?
DURVIS
Krista Āboliņa
Kas tas par ONIS,
Kas kaut ko MĀK?
MĀKONIS
Kas tas par OLS,
Kas prot VĪT?
VĪTOLS
Kas tā par ĻA,
Kam nopirkta ROTA?
ROTAĻA
Rinalds Tomass

Betija Liepiņa

Dreimanis
Kas tā par A,
Kas MĀJ ar roku?
MĀJA
Kas tas par S,
Ko OLIS redz?
SOLIS
Kas tas par LA,
Ko O dēj?
OLA
Renārs Donskis

Veltījums skolai
Viens no Ērgļu vidusskolas „jauno skolotāju” uzdevumiem mācību priekšmetā „skolas dzīve” bija dzejoļu un
astoņrinžu rakstīšana. Iepazīstinām ar klases darbiem.
Ērgļu vidusskola
Mūsu skola gaida.
Mani gaida.
Tevi gaida.
Visus gaida.
Arī stundas gaida.
Arī gudrību gaida.
Gaida, gaida, gaida
Tavā sejā smaidu.
6.klase

***

Ērgļu vidusskola
Pilna apzinīgiem skolēniem,
Tā kā lielā vistu kūtī
Ņemas kā ar cālēniem.
Nepaiet neviena diena
Bez tiem desmit kontroldarbiem,
Bet vienalga mūsu skolā
Neiztikt bez skolotājiem.
Rinalds, Ieva, Liāna, 9. klase

***

Eju Ērgļu vidusskolā,
Vienmēr esmu labā omā.
Rātni sēžu skolas solā,
Tomēr galva – negrib domāt.
Kad esmu skolā, ir jautri
Un vienmēr man padodas viss
Kaut pagājuši deviņi gadi,
Nekas vēl nav apnicis.
9.klase

Ērgļu vidusskola –
Guna Kalniņa, 9. klase

Es izdomāju savu plānotāju izdaiļot nevis ar zīmējumiem, bet gan ar repa
dziesmu tekstiem. Manā
plānotājā atrodamas rindas
no tādu pasaulē slavenu
reperu kā Eminem, Zpac,
Ice Cube, Biggie Smalls, J.
Cole un Shoop Dogg dziesmām.
Šāda veida noformējumu
izvēlējos tādēļ, ka man ļoti
patīk reps un hip-hops, tie ir
mani iecienītākie mūzikas
žanri. Noformējums bija
jāsasaista ar savu nākotni.
Man reps ir palīdzējis un licis saprast daudz un dažādas
lietas, mainījis manu domāšanu un dzīves uztveri. Šajos izvēlētajos tekstos ir ļoti
dziļa jēga - tie ir motivējoši
teksti. Reps ir ievērojami paplašinājis manu vārdu krājumu.
Savu nākotni es ar repu domāju saistīt tādā ziņā, ka turpināšu to klausīties un mēģināšu dzīvi saprast dziļāk. Lai izpildītu repu, ir vajadzīgs talants, nevar kurš katrs, kas grib, iet un
repot. Pirmkārt, ir nepieciešams sarakstīt tekstu. Tas ir grūts
process, jo ir samērā grūti savu domu izklāstīt tā, lai veidojas
atskaņas. Tad vēl viss teksts ir jānoskaita, ir jājūt ritms, jābūt
labai dikcijai un vēl vajag daudz un dažādas prasmes.

Karolīna Keita Vanaga

Vieta, kur mācāmies,
Vieta, kur ēst.
Skolotājos klausāmies.
Uz palodzēm sēst.
Skola – otrās mājas,
Un mēs mīlam skolu.
Vakaros mums visiem nogurušas kājas.
Tā ir mūsu Ērgļu vidusskola.
Jānis, Viktorija,
Monta, Lilita (10.,11.kl.)

Ērgļu vidusskola

Katra diena paiet šeit
Mācoties un strādājot.
Kad Ērgļu vidusskolā nāk,
Ērglis klaigāt sāk.
Kad skolotāji sāk brēkt,
Tad skolēni sāk bēgt.
Kad vasaras darbi pienāk,
Bērni sāk klaigāt tā.
Roberts, Natālija,
Sanija, Ieva (6.kl.)

Guste Strazdiņa

Rimants Stankevičs, 12. klases skolnieks

Joku stūrītis

Ērgļu vidusskola

Cik jauki šajā skolā
Katru rītu ierasties, lai mācītos.
Mācāmies mēs katru dienu,

Stundā notiek diskusija par cilvēkiem Latvijas teritorijā 20.gs p.m.ē
Santa: Kāpēc 20.gs. p.m.ē. latvieši neko nerakstīja?
Kārlis: Mēs bijām mednieki un ogu lasītāji, nebija
laiks dzeju rakstīt.

Skolas solā sēžoties,
Saprotam, cik grūti būs
Sportot, zināšanas gūt
Tikai Ērgļu vidusskolā.
Katrīna,
Kristena, Kristaps,
Ausma, 10., 11. klase

***

Skola, mūsu mīļā skola,
Prieki, bēdas visu gadu.
Katru gadu lielā skola,
Katru gadu mīļā skola,
Katru gadu citas domas
Par mūsu mīļo skolu.
Skola, mūsu otrās mājas,
Katru dienu dodamies tur.
Alise, Ilgvars, 9. klase
***
Katru dienu ejam mēs
Uz to mīļo skoliņu,
Katru mīļu dieniņu
Mēs mācāmies mateni,
Reizinām un dalām,
Saskaitām un atņemam,
Lasām un rakstām,
Domājam un runājam.
Ejam mēs pie Ilžuka,
Tērzējam pie kafijas.
Elza, Patrīcija,
Andrejs, 6.klase

Ērgļu vidusskola
Skola, skola,
Baigā skola –
Tā ir mūsu
Ērgļu skola.

Tā māca gudrības,
Bet ne stulbības.
Visiem labas atzīmes,
Bet citiem knapi sekmīgas.
Bet, kā tas var būt,
Ja skolotājs ir viens?
Mēs varam jaunas zināšanas gūt,
Lai nebūtu laukos jāstrādā,
Lai uz lauka nav jāvāc siens!
Ginta, Ausma,
Kristaps (10.,11.kl.)

Ērgļu vidusskola

Katru dienu nāku šeit,
Lai mācītos un priecātos.
Rudens, ziema un pavasaris
Tiek pavadīts šeit!
Visgrūtākie šie mēneši ir,
Jo kontroldarbi ir un ir.
Kad vasara pienāk klāt,
Bērni sāk brēkt un ķērkt.
Monta P., Estere,
Rihards (6.kl.)

Cik jauki šajā skolā
Katru dienu satikt draugus.
Kopā mācāmies un pildām mājasdarbus,
Kopā ejam mājās.
Samanta, Marta, Guna (6.kl.)

Skolotāja: Kas jādara pēc ēšanas?
Ēriks: Jāieēd vēl.
Skolotāja: Nē, tev tas nav līdzi, tev tas ir mājās.
Skolēns: Galva?
Skolotāja: Jā, galva tev ir mājās.
Dāvis ienāk klasē ar rozā kreklu.
Pēteris: Tu gadījumā baltās drēbes neesi pie sarkanajām ielicis mazgāties?

6

Rudentiņam atnākot,
Skolas durvis plaši veras,
Skolotājiem gudras galvas,
Skolēniem tik spēles prātā.

Lasām, risinām visu dienu.

Skolotāja: Ja es izbraucu no valsts, kas es esmu?
Dāvis: Bēglis.

Apkopoja Viktorija Vīgube,
11. klases skolniece

***

Kristers Ceplītis

Ērgļu vidusskola
Šī jaukā skola atrodas Ērgļos.
Ērgļu vidusskolā māca ļoti jauki skolotāji,
Tie, kuri vienmēr gatavi mums palīdzēt,
Vienmēr mūs atbalstīt.
Visi vienmēr ir paklausīgi, jo šeit ir jauka skola.
Skolēni cenšas labi mācīties, jo skolotāji mūs atbalsta.
Katrs skolotājs stundā cenšas iemācīt visu vielu.
Katru vakaru gaidām rītu, lai varētu iet uz šo jauko skolu.
Elizabete, Ralfs, Megija, Aleksandra (6.kl.)
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ciemos pie draugiem Ēlandē

Pateicība no senioriem Ērgļu aprūpes centrā
Rudenīgi skaistajā 29. septembra dienā Ērgļu aprūpes centrā ievēlās brangi maisi ar kāpostiem, bietēm, burkāniem, sīpoliem
un citām rudens veltēm. Plauktos skaisti kārtojās konservu un ievārījumu burkas - esam ļoti priecīgi saņemt rudens ražas dāvinājumu no Jumurdas pagasta ļaudīm un pārējiem Ērgļu novada iedzīvotājiem, kas piedalījās šajā labdarības projektā. Pateicamies arī ziedu veikalam “Magnolija”, Veltas kundzei un mūsu aprūpes centra darbiniekiem par piedalīšanos un palīdzēšanu
rudens ražas svētkos.
Paldies labajiem cilvēkiem mums apkārt!
Ieva Dūduma, Ērgļu novada SAC vadītāja

Rudeni gaidot…
Bagātīgos ražas gados mājas un meža veltes mēs cenšamies sagatavot dažādos veidos: konservējam, skābējam, saldējam.
Ērgļu aprūpes centra darbinieki un iemītnieki rīkoja sīrupu balli, kur degustēšanai tika rūpīgi gatavoti sīrupi: vīgriežu, pelašķu,
piparmētru, priežu čiekuru, priežu pumpuru un dažādu ogu - zemeņu, aveņu, upeņu, lāceņu, melleņu, pīlādžu sīrupi. Pasākuma
laikā tika noskaidrots garšīgākais. Patiess prieks, ka atsaucās arī iemītnieku tuvinieki un piedalījās ar savu īpašo sīrupu. Iemītnieku secinājums: “Bija interesanti, jo agrāk neko tādu negatavoja, īpaši jau no ārstniecības augiem, ko zinājām kā zāļu tējas.”
Zinām, ka Miķeļa diena iekrīt tajā laikā, kad senie latvieši svinēja rudens saulgriežus. Mūsu saimnieces sākušas gatavot konservēt, vārīt un skābēt, lai ražu uzglabātu ziemai. Šai nodarbei ļoti noderēja Miķeļdienas tirdziņš ēdamzāles telpā kopā ar
Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēniem, kas bija atveduši savu preci veiksmīgi pārdot. Piedāvājumā bija kārumi, medus, ogas,
sulas, sēnes. Pircēji bija iemītnieki un darbinieki, kā arī pārējie tirdziņa apmeklētāji. Darbinieku un iemītnieku piedāvātie salāti
un konservējumi garšoja lieliski.
1. oktobrī ir Starptautiskā veco ļaužu diena. To atzīmējām dienu vēlāk kopā ar ansambli “Sandra”, kas sniedza jauku un sirsnīgu koncertu senioriem un visiem klātesošajiem.
Ināra Tirzmale, Ērgļu novada SAC sociālā rehabilitētāja

Notikumi Jumurdā

Rudens… Zelta lapu, košo gladiolu un vēlo asteru laiks. Laiks,
kad aizlido dzērves un rudens salnas kokus ietin dzeltenās, brūnās un sārtās mežģīnēs, kad nokoptas labības druvas un to vietā
melnē rudens arums. Šogad tas ir arī laiks, kad zviedru draugi no
Ēlandes salas mīļi aicināja “Zīļuka” darbiniekus un pansionāta
darbiniekus no „Kastaņām” ciemos pie sevis.
“Zīļuka” draudzība ar zviedriem aizsākusies jau pirms astoņpadsmit gadiem. Šogad mūsu zviedru draugi Elsa-Mia, Matiass,
Dzintars, Sīva, Sarmīte, Tomass, Karīna, Ingrīda, Liliana, kuri
sevi sauc par Lettland (Latvijas) grupu, mīļi uzaicināja piecas
septembra dienas ciemoties Ēlandes salā. Uz salu no Zviedrijas
kontinentālās daļas var nokļūt pa gigantisku tiltu, kas ir viens no
garākajiem tiltiem Eiropā. Mūsu viesošanās mērķis bija ciešāku
sadarbības un sadraudzības saišu veidošana starp Kopingsvikas
draudzi un Sausnējas pagastu, tostarp arī tieši ar “Zīļuku.”
No sagaidītāju puses bija izstrādāta interesanta un daudzpusīga
uzņemšanas programma.
Ar Tomasa un Karīnas jauno autobusu apbraukājām un apskatījām Ēlandes salu, kura ir otrā lielākā sala Zviedrijā. Tās garums
ir 136 kilometri, platums – 16 kilometri. Pati šaurākā vieta ir tieši
Kopingsvikā – tikai 4 kilometri. Ēlandes salā dzīvo aptuveni 25
tūkstoši pamatiedzīvotāju (vasarās apmēram – 250 tūkstoši, jo
ierodas daudz tūristu). Mēs bijām Solliden parkā – Zviedrijas karaļa vasaras rezidences dārzā, Borgholmas pilī. Senākās liecības
par Borgholmas pili ir attiecināmas uz 1268. gadu, kad zviedru
reģents Knuts Ēriksons šeit uzbūvē cietoksni, lai labāk varētu
pārraudzīt Kalmāras šaurumu. Mūsdienās pils slepenie kambari
ir izstaigājami, tās plašais iekšpagalms, kurā ir izcila akustika, ir
atvēlēts vasaras izrādēm un koncertiem. Daudzu iecienītā zviedru grupa „Roxette” ir uzņēmusi videoklipu pazīstamajai dziesmai „Listen to your heart” tieši šajās pilsdrupās.
Paciemojāmies veco laužu pansionātā ar skaistu nosaukumu
”Saules ieleja”. Mums parādīja kā divi roboti slauc govis modernākajā salas fermā.
Šīs salas iedzīvotāju galvenā specializācija ir tūrisms. Eksotikas
“garšu” piedod uz salas dzīvojošie kamieļi, strausi. Salas zeme
ir skopa. Tās virsma ir klāta ar kaļķakmeni. Ganības noklātas ar
ložņājošu kadiķu džungļiem; klintis ir pelēkas un smilšu krāsā,
viendabīgas un tādas, kas veido rakstus. Kalni un lejas, meži un
klajumi. Rudeņos te pulcējoties neskaitāmas putnu sugas un tāpat arī putnu novērotāji un ornitologi. Nesatricināmā mierā uz
salas stāv daudzas vējdzirnavas. Kā izrādās, tās mēdz būt dažādas. Borgholma var lepoties gan ar ūdens dzirnavām, gan ar tā
saucamajām staba dzirnavām, kā arī ar 18. gs. ievestām Holandes dzirnavām. Šobrīd salas kultūrvēsturiskā fonda aizbildniecībā ir 19 dzirnavas, daļa no tām ir atvērtas visiem seno mehānismu interesentiem.
Svētdienas rīts iesākās Kopingsvikas baznīcā ar dievkalpojumu
un mācītāja sprediķi, kas bija veltīts “Zīļuka” saimei. Baznīcā
sastapāmies un sarunājāmies ar jauniešiem, vecākiem un viņu
nepilngadīgajiem bērniem, kuri bēg no kara šaustītās zemes - Sīrijas.
Mums bija neviltots prieks par iespēju būt Ēlandes salā tik ļoti
skaistā rudenī. Tās bija labestības un sirsnības pilnas dienas! Mēs
esam ļoti apmierināti par redzēto, dzirdēto. Tā bija tikšanās ar
lieliskiem cilvēkiem, iespēja uzzināt par viņu nesavtīgo mīlestību pret Latviju un mūsu “Zīļuku.”
Atgriežoties no šī ceļojuma, apzinos, ka mums vēl tāls ceļš
ejams, līdz sasniegsim Zviedrijas dzīves līmeni, bet ticu, ka nekas neiespējams tas nav. Ir jāmācās, jāstrādā, jāriskē, varbūt
jāmaina arī savs domāšanas veids jau šodien.
Rudītes Ligitas Jansones, ģimenes aprūpes centra
“Zīļuks” vadītājas, teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. oktobris

Ērgļu bibliotēkas ziņas

Ērgļu bibliotēka - vieta, kur vienmēr esi laipni gaidīts!

Valdis Zirnis pie sava foto stāsta.
a16. septembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē atklājām
mūsu novadnieka Valda Zirņa fotoizstādi “Līgojam kopā ar
Raimondu Paulu”. Fotogrāfijās ir atspoguļoti mirkļi no 2006.
gada jūnija, kad Ērgļos, brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”,
norisinājās Līgo svētku ballīte. Pasākuma centrālā persona
Raimonds Pauls ar savu atbalsta komandu - dziedošiem aktieriem, māksliniekiem un kori “Kamēr”. Lai Līgo pasākums
norisinātos skanīgi un krāšņi, tā sagatavošanā piedalījās arī
vietējie ļaudis. Pasākuma organizēšanas procesu fotogrāfijās
iemūžināja Valdis Zirnis un izveidoja fotostāstu par šo notikumu. Paldies Valdim Zirnim par iespēju palūkoties nesenā
pagātnē caur fotogrāfiju! Paldies Santai Lasmanei- Radzvilavičai par muzikālo sveicienu izstādes atklāšanas pasākumā!

Miķeļdienas raža Jumurdas pagasta Saieta ēkā.
a No 26. līdz 29. septembrim Jumurdas pagasta iedzīvotāji tika aicināti nogādāt uz Jumurdas pagasta Saieta ēkas zāli
kādu izaudzētās ražas daļiņu. Kopīgi veidojām Miķeļdienas labdarības izstādi no vasarā izlolotā savos dārzos. Šogad
uz aicinājumu atsaucās 18 ražas audzētāji - Viesturs Putniņš,
Anna Sarkanābola, Lucija Lībiete, Agita Opincāne, Vizbulīte Dreimane, Māra Dreimane, Astrīda Bergmane, Sarmīte
Dreiblate, Velga Birkenšteine, Vita Bērziņa, Laubes ģimene,
Maija Vilnīte, Andra Salnīte, Ērika Purviņa, Lapsu ģimene,
Stella Rutka, Ināra Lazdiņa, Smeiļu ģimene. Silts paldies visiem čaklajiem, dāsnajiem un sirsnīgajiem ražas audzētājiem,
paldies par latviskā darba tikuma saglabāšanu savās sētās un
ģimenēs! Rudens veltes pēc izstādes ar Ināras Tirzmales atbalstu tika nogādātas Ērgļu novada sociālās aprūpes centram.
Lai veselība ražas audzētājiem, prieks ražas baudītājiem!
Agita Opincāne ar saulainiem
sveicieniem no Jumurdas pagasta pārvaldes
Agitas Opincānes foto

aPārsteigums tētim Tēva dienā. Zinot to, cik svarīgs tētis ir
katram bērnam viņa dzīvē, bibliotēkā tika rīkota Tēva dienas
apsveikuma kartīšu darbnīca. Darbiņu bērni veica ar lielu aizrautību un ieliekot visu savu mīlestību.
aBibliotēku apciemoja mazie topošie lasītāji - sagatavošanas grupiņa “Bitītes”. Bērni iepazinās ar bibliotēku. Kopā ar
mazajiem apspriedām, kā jāuzvedas bibliotēkā un kā jāizturas
pret grāmatiņām. Bija liels prieks, ka bērni jau daudz ko zināja par bibliotēku un tās noteikumiem. Parosījušies bibliotēkā
un apskatījuši jaunākās grāmatiņas, topošie lasītāji tika pie
mazas balviņas - grāmatzīmītes. Patīkamu pārsteigumu mazie
sagādāja arī man - uzdāvināja čiekuru ziediņus, ko paši ar savām rociņām bija gatavojuši. Liels paldies!
aBija liels prieks bibliotēkā sagaidīt 2. klases audzēkņus
ar skolotāju Mudīti Kļaviņu. Šoreiz runājām par jaunākajām
grāmatiņām, kā arī par to, kā par tām rūpēties. Diskutējām ar
bērniem, kāpēc vispār būtu jālasa grāmatas? Viena no atziņām, ko bērni minēja, - lasot grāmatas, varot nomierināties un
atpūsties. Mazajiem lasītājiem tika dots arī uzdevums - atrast
grāmatiņu bibliotēkas plauktos, vadoties pēc autora uzvārda.
Sākumā to izdarīt bija pagrūti, bet, līdzko vēlreiz izrunājām
to, kā meklēt vajadzīgās grāmatas bibliotēkā, tas tika darīts
ar sajūsmu. Noslēgumā ikviens tika pie īpašā zīmuļa, kas labi
noder mācībām, un grāmatzīmes.
Paldies skolotājiem, kas atbalsta sadarbību ar bibliotēku, jo
zinām, cik svarīgi ir mudināt bērnus lasīt ar prieku!
aRudens noskaņās bibliotēkā notika darbnīciņa “Rudens
dekoru gatavošana”. Gatavojām saldumu trauciņu no rudens
lapām, kā arī rudenīgu svečturīti. Bija liels prieks par tiem
bērniem, kas varēja atnākt un darboties kopā, jo gala rezultāts
sanāca brīnišķīgs. Paldies tiem, kuri atvēlēja laiku, lai atnāktu
un darbotos!
a“Bērnu/Jauniešu/Vecāku” žūrija.
Vēl ir iespēja pieteikties lasīšanas maratonā!
Šogad lieliska iespēja tikt pie super balvām! Visi žūrijas eksperti, kuri izlasījuši nepieciešamās grāmatas un elektroniski
aizpildījuši “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas” anketu, varēs
piedalīties izlozē, kur trim veiksmīgajiem būs iespēja iegūt
“Tallink” kruīza ceļojuma “Rīga - Stokholma - Rīga” dāvanu
kartes A klases kajītē (1-4 personām). Un vēl tiks izlozētas biļetes izklaides parka “Avārijas brigāde”, Rīgas Motormuzeja,
Latvijas Leļļu teātra, Ventspils Ūdens piedzīvojumu atrakciju
parka ieejai. Piedalies un pārbaudi savu veiksmi!
aUz bibliotēku arī skolas brīvdienu nedēļā!
Kā jau katru gadu, arī šogad brīvdienu nedēļā bibliotēkā skolēnus gaidām uz interesantām un jautrām aktivitātēm. 27. oktobrī gatavosimies Helovīnu dienai, 28. oktobrī spēļu diena
- aktīva un jautra.
Nāc uz bibliotēku un darbosimies kopā, jo kopā vienmēr ir
jautrāk!
Ingas Razenovskas,
Ērgļu bibliotēkas bibliotekāres, teksts un foto
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Rudens svētki Sausnējas pirmsskolēniem

PII “Pienenīte” ziņas
Miķeļdiena

Kļavlapu sveiciens visiem no
Sausnējas pirmsskolas iestādes
kolektīva! Klāt rudens ar krāsu
un smaržu bagātību. Ražas laiks
pie mums šoruden īpaši bagāts
- pirmsskolas iestādi apmeklē
24 bērni. Mūsu ikdiena ir ļoti
rosīga un daudzbalsīga. Kopīgiem spēkiem, soli pa solītim
pamazām esam noregulējuši un
sakārtojuši darba ritmu.
Ik gadu mēs atzīmējam rudens
ieskaņas svētkus - Miķeļdienu.
Ražas vīriņu Miķelīti sākām
daudzināt septembra pēdējā nedēļā, kad notika dārzeņu
un augļu izstāde „Miķeļdienas
jampadracis”. Varējām aplūkot
pašu dārzā izaudzētos un kopā
ar ģimeni noformētos dabas
brīnumus. Paldies izstādes da-

Pavasarī ar vecāku palīdzību “Pienenītē”
izveidojām piecus dārziņus, kur iesējām,
iestādījām dažādus dārzeņus. Visu vasaru
pieskatījām, ravējām un vērojām mūsu izaudzēto.
Miķeļdienā taisījām talku - ražas novākšanas svētkus. Katra grupiņa nopietni pastrādāja, lai visu izaudzēto novāktu, salasītu, izraktu. Mums ļoti laba raža bija tieši
ķirbjiem - tie bija lieli, daudz, cits par citu
interesantāki.
Mūzikas skolotāja Evita visu pasākumu
caurvija ar rotaļām un dziesmām par rudeni.
Kad bērni kopā ar audzītēm bija čakli pastrādājuši, no novāktajiem dārzeņiem bērni
veidoja dažādus rudens brīnumus - auto,
zvērus, kosmosa kuģus, robotus un citus
skaistumus.
Pēc labi padarīta darba bija arī sātīgas pusdienas laukā. Bērniem tajā dienā bija gardākais dārzeņu sautējums, jo ēda svaigā gaisā.
Atskanēja pat jautājums no viena mazā:
“Vai mēs gulēsim arī laukā?”
Diena bija pavadīta ļoti priecīgi un sajūsmināti, saulīte arī mūs lutināja ar pēdējiem
siltiem saules stariņiem.

Miķelītis kopā ar pirmsskolas iestādes
bērniem un audzītēm.

lībniekiem un vecākiem! Visas nedēļas garumā esam
iepazinuši dažādus dārzeņus un augļus, tos aplūkojot,
pataustot, pasmaržojot un pagaršojot.
29. septembrī, saulainā Miķeļdienas rītā, pie mums
ciemos ieradās rudens vīriņš Miķelītis, kura tēlā iejutās 5/6 gadīgo bērnu audzīte Sigita. Miķelītim bija ko
stāstīt par senajām tradīcijām, ticējumiem par rudens
ražu un svētku svinēšanu. Bērni ar prieku veica dažādus uzdevumus, lai nopelnītu saldas balviņas. Miķelītis pasniedza balvas arī izstādes dalībniekiem.
Īpašu paldies par atsaucību un līdzdalību pasākuma
norisē saku mūsu bērnu māmiņām. Paldies Karīnai par
idejām stafetēm, Ilzei - par palīdzību pasākuma sagatavošanā un norisē.
Lai visiem darbīgs, krāsains un saulains rudens!

Olimpiskā diena

Rudens vīriņš Miķelītis audzītes Sigitas
personā ieradies Sausnējas skolā.

Anita Bugne, pirmsskolas skolotāja
Dzidras Riekstiņas foto

Tēva diena Ērgļos

gatavoto plovu. Kad visi bija iestiprinājušies
un dalījušies iespaidos, sekoja neliels ieskats
disku golfa noteikumos un spēles gaitā. Turpinājumā visi, kas vēlējās izmēģināt roku disku golfā, sadalījās komandās un devās trasē.
Noslēgumā visu dalībnieku apbalvošana par
piedalīšanos gan pārgājienā un velobraucienā, gan disku golfa sacensībās.
Paldies atrakciju parka “Braku takas” darbiniekiem par maltītes sagatavošanu un disku
golfa trases izmantošanas iespējām, paldies
Aldim Oltem par iepazīstināšanu ar disku
golfu, paldies Eiropas Sporta nedēļas koordinatoram Ērgļos Aldim Jēkabsonam! Paldies
visiem dalībniekiem!

Svētdien, 10. septembrī,
jau ceturto gadu pēc kārtas
tika organizēta Tēva diena
Ērgļos. Lai arī vasara mūs
nelutināja ar labiem laika apstākļiem, tomēr kādi
augstāki spēki parūpējās,
lai šī svētdiena būtu skaista, saulaina un silta.
Šogad tā sākās savādāk
nekā citus gadus. Pateicoties tam, ka organizatoru
komandai pievienojās jauni un iniciatīvas bagāti cilvēki, desmitos no rīta bija
iespēja tēviem un bērniem
kopā ar mammām doties
interesantā,
nesteidzīgā
velobraucienā pa Ērgļiem,
iepazīstot skaistākās un svarīgākās Ērgļu vietas.
Kā vienmēr, arī šogad Tēvu dienai bija sava tēma. Šī gada tēma “Mūsu mīļākie mājdzīvnieki - suņi”. Suņi kā cilvēka draugi, palīgi un terapeiti. Jā, šogad mums bija divi interesanti
stāsti: mūsu pašu novadnieks Armands Cirsis stāstīja par medību suņu audzēšanu, dresēšanu
un izmantošanu medībās. Savukārt Viktors Mucenieks no Rīgas iepazīstināja ar suņiem, kuri
nomierina, ārstē un veic rehabilitāciju pēc smagām slimībām. Tas tiešām bija interesanti un
aizraujoši uzzināt, ko mūsu mīluļi spēj izdarīt un kādas interesantas profesijas, saistītas ar
suņiem, ir tēviem.
Savukārt pēc tam jau tradicionāli organizatori bija sarūpējuši dažādas interesantas izklaides
un sacensību stacijas, kuras tēviem un bērniem bija jāiziet, jāizbauda, tādējādi beigās nopelnot
„Tēva dienas” magnētiņu, saldumus un garšīgu pusdienu zupu. Kā vienmēr, bija jānosveras
tēviem ar ģimeni (līdz ar to tika konstatēts, ka svētkos piedalījās 5300 kg dalībnieku), uz
laiku jānoturas pie pievilkšanās stieņa, jāšauj mērķī ar pneimatisko šauteni, jāizcep, un gaisā
apmetot, jāapgriež pankūka, jāiemēģina roka disku golfā. Savukārt šogad no jauna tēviem
bija jāiejūtas aizņemtu mājsaimnieču-mammu lomā, ar aizsietām acīm jāiziet labirints, jāizlec
„klasītes” pa krāsainām pēdiņām, jāuztaisa pašam savs lazdas koka loks un jāiešauj mērķī
bulta, un jātrāpa bumbiņas mērķi ar milzu „kaķeni”.
Vēlos pateikties visiem šo svētku sagatavotājiem, jo atkal tika sasniegts šīs dienas pats nozīmīgākais mērķis - svētdiena pavadīta skaisti bērniem kopā ar tēviem, mammām, brāļiem,
māsām un vecvecākiem.
Par to paldies Tēva dienas organizatoriem: Kaivai un Mārtiņam Bukovskiem, Antrai Grinbergai, Ievai Dūdumai, Loritai un Ivo Solovjeviem, Signei, Montai un Aivim Masaļskiem, Leldei
Strazdiņai, Ilzei un Mārcim Feldbergiem, Līgai un Mārim Tirzmaļiem, Ritai, Katrīnai un Igoram Dudko, Antrai un Andrim Milņiem, Laimonim Kļaviņam, Indrai Ronei, Aldim un Justam
Jēkabsoniem, Andrim Bukovskim, Emīlam Iesalniekam un Aldim Oltem.
Milzīgs paldies arī mūsu patstāvīgajiem atbalstītājiem: Ērgļu novada domei, Ērgļu vidusskolai, SIA ”ELBRA” Atim Koklačovam, SIA ”AIBI” Artim Ielejam, SIA ”Saules serviss” Aivim
Masaļskim un Pēterim Leitānam.
Manuprāt, tēva loma ir ļoti liela bērnu attīstībā un audzināšanā, tāpēc novēlu visiem Ērgļu
novada tēviem izturību, spēku un pašpārliecinātību, jo uz jums taču balstās mūsu bērnu nākotne. Uz tikšanos nākamgad jau piektajā - jubilejas -Tēva dienā, kad jau nedaudz varēsim arī
atskatīties pagātnes Tēva dienas pasākumos.

Lelde Strazdiņa
Anda Krūmiņa foto

Tēva dienas tēvs Ērgļos - Aivis Masaļskis
Kaivas Bukovskas foto

22. septembrī visā Latvijā svinēja “Olimpiskās dienas 2017”. Šogad devīze bija “Sporto svaigā
gaisā!”.
Pasākumu sākām ar olimpisko deju 2017, ko bērni jau divas nedēļas lēnām apguva sporta nodarbībās. Izskatījās patiešām iespaidīgi, kad lieli un mazi lec vienā ritmā.
Uzaicinājām ciemos Andi Konovalovu (mūsu absolventu), kurš pastāstīja bērniem, cik sportot
svaigā gaisā ir labi un veselīgi. Viņš pastāstīja arī par saviem panākumiem sportā - vairāk par slēpošanu. Tika izrādītas arī visas iegūtās medaļas.
Pēc tam Andis labprāt piedalījās dažādās stafetēs “Pienenītes” pagalmā.
Sporta skolotāja Kristīne bija sagatavojusi, manuprāt, ļoti interesantas piecas dažādas stafetes.
Bērniem visvairāk patika vienkāršotais “Meža kaķis”.
Noslēgumā katra grupiņa saņēma diplomu kā visātrākie, visveiklākie, visdraudzīgākie, vislabākie
lecēji un visdrosmīgākā grupiņa. Katrs bērns no Anda saņēma stingru rokas spiedienu un medaļu
par piedalīšanos Olimpiskajā dienā. Protams, neizpalika arī dāvanas - liela tūta ar konfektēm, lai ir
enerģija turpmākai dienai.
Informāciju sagatavoja un fotografēja pirmsskolas izglītības metodiķe Evita Lielupe

Meteorītam pa
pēdām
#BEACTIVE
Sākot ar 2015. gadu, visā
Eiropā ar Eiropas Komisijas
iniciatīvu, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes,
tiek rīkota Eiropas Sporta
nedēļa. Fiziskās aktivitātes
līmenis pašlaik nav īpaši
augsts un dažās valstīs pat
pazeminās. Eiropas Sporta
nedēļas mērķis ir mainīt šo
situāciju. Ikvienai pašvaldībai bija iespēja pieteikt savu
aktivitāti un piedalīties. Pie mums, Ērgļos,
tika organizēts pārgājiens “Meteorītam pa
pēdām”.
23. septembrī plkst.11.00 no Ērgļu saieta
nama uz “Brakiem” kopīgā braucienā devās gan lieli, gan mazi velobraucēji. Tikmēr
“Brakos” jau pulcējās kājāmgājēji. Kad visi
pasākuma dalībnieki bija satikušies, varēja
sākties pārgājiens pa meža gravām līdz krāterim. Šobrīd zinātniski pētījumi nav veikti,
bet varam ticēt leģendai, ka krāteris izveidojies, nokrītot meteorītam. Ikviens pārgājiena
dalībnieks varēja izpētīt krāteri un noticēt leģendai vai izvirzīt savas hipotēzes par krātera
rašanos.
Turpinājumā pie ugunskura atrakciju parkā
“Braku takas” dalībnieki nesteidzīgi varēja
nobaudīt instruktoru Sanitas un Ingusa pa-
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16. putnu pašvaldību salidojums Ērgļos
13. oktobrī Ērgļu novadā norisinājās Latvijā tradicionāls
pasākums, kas vienuviet pulcē pagastus, pilsētas un novadus, kuru ģerbonī attēlots kāds no putniem. Ikgadējam
salidojumam ir sena vēsture - tas aizsācies pirms 16 gadiem
Gulbenē. Kopš tā laika stafeti pasākuma rīkošanā ar prieku
pārņēmuši arī citi pagasti un pilsētas, līdz kārta pienākusi Ērgļu novadam, kurā šogad ciemojās 13 pašvaldības.
Šoreiz uz salidojumu bija ieradušies pārstāvji no Gulbenes
(ģerbonī - gulbis), Ģibuļi - (ģerbonī - bezdelīga), Līvāni - (ģerbonī - vanags), Dagda - (ģerbonī - fēnikss), Preiļi - (ģerbonī
- krauklis), Suntaži - (ģerbonī - gailis), Staicele - (ģerbonī
-stārķis), Nereta - (ģerbonī - pūce), Engure - (ģerbonī - dzērve), Smiltenes pilsēta (ģerbonī - trīs vanadziņi), Launkalnes
pagasts (ģerbonī - dzenis), Dundaga - (ģerbonī - mednis), kā
arī Rūjienas novads, kura ģerbonī nav attēlots neviens putns,
tomēr ir vēlme justies piederīgiem, jo viņu ģerbonī attēlots
graudu kūlis un pilsētas kontūrā uz kartes var saskatīt lidojošu
putnu.

Pasākuma dalībnieku delegācijas tika sagaidītas Ērgļu saieta namā, kur pēc reģistrēšanās katra pašvaldība iepazīstināja
ar dalībniekiem un rādīja savu prezentāciju. Vispirms nelielu
ieskatu novada dzīvē sniedza pasākuma organizētāji - Ērgļu
novads. Tad pārējie viesi.
Pēc prezentācijas delegācijas tika sadalītas grupās un aicinātas iepazīt Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagasta iestādes, kultūrvēsturisko mantojumu un darbīgos cilvēkus. Vie-

Pie Sausnējas vēstures muzeja “Līdumos”.

si izstaigāja daļu Ērgļu centra, aplūkojot
Ogres upes uzpludinājumu, vēsturisko
Skanstes kalniņu, Blaumaņa kapus, veco
pils parku ar velvju pagrabiņu, estrādi un
gūstot ieskatu katoļu baznīcas vēsturē. Ar
ieskatu ievērojamo cilvēku dzīvē viesus
uzņēma R. Blaumaņa memoriālais muzejs
“Braki” un Brāļu Jurjānu muzejs “Meņģeļi, kuros bija jāveic arī dažādi atraktīvi
uzdevumi, jāiejūtas lugu personāžu tēlos
un jāieloka balsis gan teātra, gan klasisko
dziesmu izpildījumā. Jumurdas pārvaldē
salidojuma dalībnieki varēja iepazīties ar
pārvaldes ēku, tikties ar darbiniekiem, kā
arī uzzināt par darbošanos piemājas saimniecībā “Sniķeri” un nogaršot “Kaziņas
Bonijas siera” produkciju. Ar lielu interesi viesi iepazinās ar atpūtas kompleksu
“Jumurdas muiža” un renovācijas procesā
esošo Jumurdas pili. Sausnējas pagastā
viesiem tika organizēts brauciens tā, lai
var uzzināt par Strūves meridiānu, sociālās aprūpes centru “Kastaņās”, Sausnējas pārvaldes centru Sidrabiņos, radošās
atpūtas pagalmu “Tiltiņi” un “Kandžas
laboratoriju”. Ilgāka viesošās notika saieta ēkā “Līdumos”, kur viesi varēja iepazīties ar pagasta vēsturi, aplūkot vēsturisko
Sausnējas muižas pagrabu ar spoku meiteni Doroteju.
Vakarā, atgriežoties Ērgļu saieta namā,
viesi varēja vērot Ērgļu amatieru mākslinieku koncertu. Īpašu atzinību izpelnījās
apsveikums, ko sniedza altu duets - Guntars un Anta Velči. Bet koncertu un arī
saviesīgo daļu kuplināja: pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā, jauktais koris “Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs), Ērgļu
teātra aktieri (režisore Terēza Kaimiņa), deju kolektīvi “Rūdolfs” un “Rūdis” (vadītāja Antra Grinberga), deju kolektīvs
“Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne), sporta deju dejotāji
- Aivars Skābarnieks un Ginta Lazdiņa, Mareks Dinga un Katrīna Dudko, kā arī eksotisko deju dejotājas - Līga Krastiņa un
Justīne Kindzuļe- Tirzmale. Pasākuma gaitā Staiceles pilsē-

Lomu izspēle Brakos.

Staiceles pārstāvis pasniedz pilsētas simbolu stārķi novada
domes priekšsēdētājam G. Velcim.

tas pārstāvji uzsvēra, ka nevienā citā pasākumā pašvaldībām
nav iespēju sanākt tik draudzīgi kopā un justies kā vienas ģimenes locekļiem. „Piedalīties šajā salidojumā mums ir goda
lieta. Paldies par pieredzes apmaiņas un saliedēšanās pasākumu!” atvadoties bilda Putnu pašvaldību delegāciju pārstāvji.
Uz tikšanos nākamgad 17. Putnu pašvaldību salidojumā, kas
norisināsies Smiltenē!
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības
speciāliste - kultūras darba organizatore
Ilze Daugiallo, informācijas speciāliste
Ilzes Daugiallo foto

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā – iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!
Katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku
skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu
– netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču
lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt
dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus.
Katrs 10. ugunsgrēks izceļas bojātas apkures sistēmas vai
tās nepareizas ekspluatācijas dēļ
Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2016.gadā tika reģistrēti 921 ugunsgrēki, bet šogad reģistrēti jau 776 ugunsgrēki,
kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas
noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no šiem ugunsgrēkiem
izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ. Ar apkures
lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 20 cilvēki, bet
cieta 40 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 8 cilvēki, bet cietuši – 52.
Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.
Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2017.gadā jau 520 reizes devās uz
ugunsgrēkiem, kuros dūmvados dega sodrēji. Katru gadu tiek
reģistrēti vairāk nekā 500 šādu ugunsgrēku. Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju
un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā
samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā
– var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Aizdegšanās ātri
izplatās pa visu dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami
paaugstinot temperatūru tajā aptuveni līdz pat 1000 C°. Tas
var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo
apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm
un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstruk-
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cijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas
aizdegšanos.
VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko
vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem,
krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas
sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu
reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada
1.martam). Līdzās tam reizi piecos gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt
sertificēts speciālists.
Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi,
tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic
ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu
iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās.
Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē
sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un
ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un
tauku slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpārbauda un
jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes
aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados.
Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude

Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās
virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos
nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas
– nav mazāks par 20 cm.
Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā
parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas
plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD
aicina ierīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detektorus, kas mājokļa iemītniekus ar skaļu
signālu brīdinās par draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi tas
ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts laikā, kad
mājas iemītnieki guļ.
No 2017.gada 1.septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts,
kura jauda ir lielāka par 50kW, vai tas atrodas pagrabā vai
cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.gada 1.janvāra visas dzīvojamās ēkas
un dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz nākamo apkures sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt
sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 27098250, 67075871, prese@vugd.gov.lv
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Pasākumu afiša
21. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt” aicina uz sadancošanās
pasākumu
„RENDEZ-VOUS” (TIKŠANĀS)
21. oktobrī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu turnīra 1. kārta novusā.
Sīkāka informācija - Aldis Jēkabsons, tālrunis 26101152
27. oktobrī plkst. 14.00 „Brakos”
muzeja 58. darba sezonas noslēgums
„Nebij mēnesnīcas, nebij ziedu…”
Piedalās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
Ērgļu bibliotēkā brīvdienu nedēļā,
27. oktobrī, gatavošanās Helovīnu dienai.
28. oktobrī jautrā un aktīvā spēļu diena
28. oktobrī plkst. 14:00 Jumurdas Saieta ēkā
esat laipni aicināti apmeklēt muzikālu dzejas pēcpusdienu
“Es gribu dāvināt savu sirds daļiņu”
Dzejā un mūzikā kopā būsim ar Ingrīdu Zepu (Gulbene)
un Kasparu Krastiņu (Rīga)
Būs iespēja iegādāties autores grāmatas.
28. oktobrī plkst.10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu turnīra 1. kārta dambretē,
durakā, šautriņās
Sīkāka informācija - Aldis Jēkabsons, tālrunis 26101152
28. oktobrī plkst. 11.00 Liepkalnes tautas namā
Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena
31. oktobrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Helovīnu Mošķu disenīte
Ieeja - 50 EURO centi
Helovīnu noskaņu maskās tērptajiem - ieeja brīva
2. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Cirka šova izrāde
3. novembrī plkst.18.00 Saieta zālē “Līdumi”
tematiska pēcpusdiena “Rudens devums”
Degustēsim pašu gatavotos salātus un dalīsimies ar
saviem recepšu noslēpumiem
4. novembrī plkst. 15.00
Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
vasaras darba sezonas noslēguma pasākums
PAAUDŽU SADZIEDĀŠANĀS
“MAN BIJ` DZIESMU VĀCELĪTE”
Aicināti lieli un mazi dziesmu mīļotāji!
Līdzi ņemt nelielu cienastiņu, mūzikas instrumentus un
vismaz vienu tautasdziesmas melodiju vai ziņģi.

10. novembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
LATVIJAS VALSTS SVĒTKU NEDĒĻĀ:
SIMFONISKO ORĶESTRU KONCERTS
III Latvijas orķestru asociācijas festivāla ietvaros
Piedalās:
sinfonietta “Daugavpils” (diriģents Aivars Broks), P.
Jurjāna mūzikas skolas simfoniskais orķestris (diriģents
Jēkabs Jančevskis), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas simfoniskais orķestris (diriģente Laura Staša)
Ieeja - bez maksas
11. novembrī Lāčplēša diena!
Sūri, sūri, grūti, grūti
Es turēju tēvu zemi,
Uz cinīša galvu liku,
Tēvu zemi sargādams.
Plkst.16.00 piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām Sauleskalna un Miera kapos.
Plkst.17.00, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, ikviens
aicināts iedegt svecīti lielajā Latvijas svečturī pie Ērgļu
saieta nama.
Godinot mūsu tēvzemes aizstāvjus, aizdegsim pateicības svecītes plkst.16.00 Vējavas kapsētā,
plkst.17.00 Jumurdas kapsētā,
plkst.16.00 Liepkalnes kapos.
Plkst.17.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Sausnējas kapiem.
Pulcēšanās plkst.16.50 pie Sausnējas bibliotēkas.
15. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Filma ”IEVAINOTAIS JĀTNIEKS”
Latvijas simtgadi svinēsim kopā ar tēlnieka Kārļa Zāles
130. jubileju. Savu vīziju par Latvijas valsti viņš ir iemūžinājis
divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos - Brīvības piemineklī un Brāļu kapos, kas pastāvēs,
kamēr vien būs Latvijas valsts.
Filma izseko Brīvības pieminekļa celtniecībai un tēlnieka Kārļa Zāles dzīves notikumiem laikā, kad dzimst Latvijas valsts.
Biļetes cena - 2,00 EUR
16. novembrī plkst.18:00 Saieta zālē “Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums kopā ar
pagasta pašdarbniekiem.
17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 99. gadadienai veltīts svinīgs
pasākums
Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu muzikāls uzvedums
„LAIKMETU RITMI”
Svētku balli spēlēs grupa “Twisted Four”

APSVEIKUMS

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!
Milda Brimerberga
Ēvalds Garkalns
Raisa Gercāne
Velta Kurzemniece
Kārlis Riže
Janina Dalbiņa
Pēteris Masaļskis
Rita Priedīte
Jānis Vītoliņš
Skaidrīte Linde
Aina Matuševiča
Aina Milne
Leonarda Mikucka
Velta Sniķere
Zenta Truksne
Ausma Skabarga

Apsveicam

LIENI un IVARU ŠČEGLOVUS
ar dēla MAIKLA piedzimšanu

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT:

18. novembrī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
svētku pasākums ,,Mēs esam!”

GUNDEGU un
EIŽENU ERNESTU REIŅUS

Biedrība
„Ērgļu pensionāri” informē

Rudens mēnešu garie vakari mūs strauji tuvina skaistajam gada
nobeigumam - Ziemassvētkiem. Jau laikus jāsāk domāt, kā šo
gaidīšanas laiku padarīt patīkamāku, piepildīt gaišām domām un
dāvināšanas prieku.
Pagājušajā gadā rīkotajā Ziemassvētku izstādē - tirdziņā čaklie rokdarbnieki bagātīgi parādīja savu radošo izdomu, prasmes,
gan sagādājot svētku noskaņu, gan dodot iespēju iegādāties kādu
mīļu dāvaniņu tuviniekiem.
Arī šogad esam nolēmuši turpināt iesākto tradīciju un kopā ar
saieta nama ļaudīm aicinām visu paaudžu dažādu amatu pratējus
piedalīties ar saviem darinājumiem kopīgā Ziemassvētku izstādē
- tirdziņā. Darbus lūdzam iesniegt saieta namā līdz 5. decembrim.
Izstāde būs skatāma no 9. līdz 16. decembrim. Pēc 16. decembra tiek dota iespēja iepatikušos darinājumus iegādāties.
Biedrības “Ērgļu pensionāri” valde

Uzmanību!

PAZIŅOJUMS

27. oktobrī Ērgļos bērnu mobilais buss. Vēl iespējams pieteikties pie osteopātes dr. Gailes.
Dr. Braķe

25. oktobrī plkst.17.00 mūzikas skolas telpās (ieeja
kultūras namā no otras puses, 2. stāvā) notiks bērnu
uzņemšana sagatavošanas klasē Ērgļu mākslas un mūzikas skolā. Informācija pa tel. 64871002, 26528369.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Irēna Prūse
mirusi 84. mūža gadā;

Informācija
teātra faniem
7. novembrī braucam
uz Dailes teātra izrādi
“Svinības”. Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes.

Aleksejs Bondarenko
miris 62. mūža gadā;
Felikss Cakuls
miris 74. mūža gadā;
Leons Grunts
miris 95. mūža gadā;
Dace Purviņa
mirusi 62. 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.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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