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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada janvāra domes sēdēs lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā www.ergli.lv
8. janvāra domes ārkārtas sēdē:
aNolēma precizēt Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu, nosakot aptuveno izcērtamās koksnes apjomu cirsmās nekustamajā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, saskaņā ar veikto
cirsmu dastojumu.
aNolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumā, Ērgļu novada attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības grupas sastāvā iekļaujot pašvaldības speciālistus
L. Opincāni un R. Braķi un apstiprinot L. Opincāni par uzraudzības grupas vadītāju.
11. janvāra domes ārkārtas sēdē:
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 61 000.
24. janvāra domes kārtējā sēdē:
aApstiprināja pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi.
aApstiprināja notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifu Ērgļu pagastā 1,93 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa no 2019. gada 1. marta un uzdeva SIA “ŪDAS” informēt pakalpojuma
saņēmējus par pakalpojuma tarifa izmaiņām.
aApstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
aNolēma ar 2019. gada 1. janvāri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” audzēkņiem.
aPiešķīra finansējumu EUR 330 apmērā biedrībai “Rollertour” slēpošanas pārgājienu seriāla
“Latloppet” 2. posma finansiālam atbalstam, kas norisināsies 2019. gada 24. februārī Ērgļu novadā, sedzot izdevumus slēpojuma tehniskai organizācijai, godalgoto vietu balvu līdzfinansēšanai un
degvielas iegādei trašu sagatavošanai.
aPiešķīra finansējumu EUR 2000 Latvijas Motosporta federācijai Latvijas čempionāta sacensību
skijoringā un ziemas motokrosā organizēšanai Ērgļu novadā.
aNolēma finansiāli atbalstīt EUR 4500 apmērā Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla rīkošanu Ērgļos 2019. gada 1. un 2. martā.
aNolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumā “Par pārbūvējamo Ērgļu
novada pašvaldības ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, iekļaujot projekta īstenošanas procesā pašvaldības speciālistus L. Opincāni un R. Braķi.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma “Par prioritārā secībā sakārtotu pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta izmaiņu apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
pielikumā ceļa Grīvas - Vārpas pārbūvējamo garumu, pārbūvējamo kopgarumu un kopējo pārbūvējamo grants ceļu garumu.
aNolēma uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt “Braku” meža izstrādes procesu un izstrādes uzraudzībai piesaistīt mežsaimniecības speciālistu, kurš mežizstrādi uzraudzīs saskaņā ar izsoles noteikumiem, kuros ņemti vērā pieaicināto meža speciālistu un Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes ieteikumi.
aNolēma Ērgļu novada izpilddirektoram ar rīkojumu neveidot komisiju (darba grupu) “Braku”
teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, teritorijas labiekārtošanai un apbūves plāniem.

Par 2019. gada februāra domes ārkārtas sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības
mājaslapā www.ergli.lv
7. februāra domes ārkārtas sēdē:
aNolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu izsoles
rezultātus, uzdot Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu ar cirsmu
nosolītāju SIA “PRIMOLUX” un cirsmu izsoles rezultātā iegūtos finanšu resursus ieguldīt R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

BĀRIŅTIESAS
DARBĪBAS PĀRSKATS PAR 2018. GADU
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības
domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā.
Ērgļu novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura savā
darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem un novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos
aktos paredzētās funkcijas.
Bāriņtiesa saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4. panta otrajā daļā noteikto prioritāri nodrošina bērna vai
aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību.
Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem uz 01.07.2018. Ērgļu novada bāriņtiesas darbības teritorijā (Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts) bija 3017 iedzīvotāji,
tajā skaitā 438 bērni vecumā no 0 līdz 18 gadiem.
Bāriņtiesu likuma 7. panta 1. daļa nosaka to, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un
vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.
Tāpat kā 2017. gadā, pārskata periodā bāriņtiesas darbu nodrošināja bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vineta Bagatska un četras bāriņtiesas locekles, kuras darba samaksu saņem par nostrādātājām stundām - Lilita Knēziņa, Baiba Bukovska, Dace Dombrovska un Sandra Konovalova. Teiksma Eglīte
pilda bāriņtiesas sēžu sekretāres pienākumus un pieraksta sarunu protokolus.
Bāriņtiesas amatpersonu izglītības ir atbilstošas likuma prasībām, darbinieki rūpējas par savu
profesionālo izaugsmi un pilnveido savas zināšanas un prasmes semināros, diskusijās.
2018. gadā Vineta Bagatska papildināja speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmeklējot profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības kursu 40 stundu apjomā, apmeklēja semināru “Personas datu aizsardzības nodrošināšana bāriņtiesā”, ieguva 1. līmeņa mediatora pamatprasmes, kopā ar sociālā dienesta speciālistēm piedalījās konferencē “Sadarbība - bērna nākotnei”.
Ērgļu novada bāriņtiesa 2018. gadā kļuva par Latvijas Bāriņtiesu asociācijas biedru. Asociācijā
apvienojušās 103 bāriņtiesas. Tas dod iespēju apspriest un izteikt viedokli par normatīvo aktu projektiem, saņemt profesionālu atbalstu un padomu no kolēģiem, dalīties pieredzē, uzklausīt labās
prakses piemērus.

Preventīvais darbs un sadarbība

Novadā darbojas bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupa. Notiek sadarbība ar
sociālo dienestu, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, psiholoģi Indru Diču un mūzikas terapeiti
Katie Jane Roth, ģimenes atbalsta centru “Zīļuks”. Nedaudz darbu apgrūtina Valsts policijas darbinieku neesamība uz vietas Ērgļu novadā.
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Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ģimenes atbalsta centriem, sociālajiem dienestiem,
Valsts policiju, prokuratūru, probācijas dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Uzturlīdzekļu garantijas fondu un citām institūcijām.

Lēmumu pieņemšanas gaita

Bāriņtiesa pieņem divu veidu lēmumus: koleģiālos un vienpersoniskos.
Saņemot personas iesniegumu, citas institūcijas vai fiziskas personas ziņojumu, bāriņtiesa uzsāk
vispusīgu apstākļu noskaidrošanu, pierādījumu iegūšanu, apkopošanu un izvērtēšanu, lai pieņemtu bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju interesēm visatbilstošāko lēmumu. Vajadzības gadījumā iekārto lietu, veic ierakstus reģistrācijas žurnālos, dokumentu uzskaites lapā, procesuālo
darbību uzskaites lapā, veic dzīves apstākļu pārbaudi, par to sastādot aktu, pieprasa sociālajam
dienestam informāciju par veikto sociālo darbu ar ģimeni, pieprasa informāciju ģimenes ārstam,
izglītības iestādēm, ja nepieciešams - citām bāriņtiesām, krīzes centram, bērnu aprūpes iestādēm,
policijai un citām iesaistītajām institūcijām.
Bāriņtiesa noskaidro iesaistīto personu viedokļus, nosūta personas pie sociālā dienesta psihologa
attiecīga atzinuma saņemšanai, veic risku izvērtēšanu, pieprasa informāciju Sodu reģistram, veic
pienākumu un tiesību izskaidrošanu, sagatavo lēmuma projektu un pieņem lēmumu. Pieņemtā lēmuma norakstu nosūta iesniedzējam, sociālajam dienestam, iesaistītajai bāriņtiesai, VSAA, UGF,
PMLP, ja nepieciešams - tiesai u.c. institūcijām, ievada NPAIS.
2018. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 17 lēmumus. Bāriņtiesas lēmumi nav pārsūdzēti.
Pieņemto lēmumu saturs:
• viens lēmums par laulāto atzīšanu par adoptētājiem;
• viens lēmums par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;
• divi lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu;
• divi lēmumi par aizgādības tiesību neatjaunošanu;
• viens lēmums par lietas izbeigšanu;
• viens lēmums par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu;
• viens lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
• viens lēmums par atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
• divi lēmumi par kļūdas labojumu lēmumos;
• viens lēmums par konkrēta speciālista - psihologa apmeklējumu (vecāku domstarpības);
• viens lēmums par laulāto atzīšanu par adoptētājiem un par adopciju bērna interesēs;
• viens lēmums par atļaujas došanu nepilngadīgajam šķērsot valsts robežu;
• viens lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;
• viens lēmums par sociālā pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam un izmaksu citai personai.
Aizgādība - vecāku pienākums līdz pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un viņa mantu,
pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Pārskata gada laikā bāriņtiesa pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunojusi diviem vecākiem (divām
mātēm) uz diviem bērniem.
Ar Vidzemes rajona tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas divām mātēm uz četriem bērniem.
Ārpusģimenes aprūpes formas:
Aizbildnība - bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni, kurš turpmāk aizvieto
bērna vecākus.
2018. gadā pie septiņiem aizbildņiem dzīvo 12 bērni. Pieci aizbildņi ir bērnu radinieki, diviem
aizbildņiem ar bērniem nav radniecīgu saišu.
Audžuģimene - ģimene, kura bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi
līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek
adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Novadā ir četras audžuģimenes, kurās 2018. gadā ģimeniska vide tika nodrošināta piecu citu pašvaldību bērniem. Viena audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ šobrīd bērnus nevar uzņemt. Viens
Ērgļu novada bērns ievietots audžuģimenē, kura atrodas citā pašvaldībā.
Aprūpes un rehabilitācijas institūcija - ja bērnam nav iespējams nodrošināt aprūpi pie aizbildņa
vai audžuģimenē vai, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota,
tad bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu institūcijā. Institūcijās šobrīd neuzturas neviens novada
bērns. Divas jaunietes, kuras bija ievietotas ārpusģimenes aprūpes institūcijā, turpina tur uzturēties
pēc pilngadības sasniegšanas, kā to paredz iestādes nolikums.
Viesģimene - persona vai laulātie sniedz atbalstu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam. Diemžēl Ērgļu novadā nav nevienas viesģimenes.
Adopcija - tas ir efektīvākais veids, kā bērns var pilntiesīgi kļūt par ģimenes locekli. Ir prieks,
ka 2018. gadā četras personas (divi pāri laulāto) vēlējās kļūt par adoptētājiem un par tādiem ir arī
atzīti. Lai pieņemtu lēmumu, bāriņtiesa veic potenciālo adoptētāju ģimenes izpēti - sarunas ar ģimenes locekļiem, dzīves apstākļu pārbaudes, ģimenes locekļu savstarpējo attiecību un motivācijas
noskaidrošana, iegūst informāciju par personu veselības stāvokli, sodāmībām, pieprasa psihologa
atzinumu. Bāriņtiesa 2018. gadā pieņēmusi arī vienu lēmumu par bērna nodošanu pirmsadopcijas
aprūpē. Vienā no ģimenēm bāriņtiesa veic pēcadopcijas uzraudzību - pārbauda dzīves apstākļus,
noskaidro, kā tiek nodrošināta bērna izglītošana un veselības nodrošināšana.
Aizgādnība - ir personu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko interešu, kā arī mantas
aizsardzības forma. Aizgādnis ir persona, kuru ieceļ vai atbrīvo no pienākumu pildīšanas bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu. Ērgļu novadā ir
viena aizgādnībā esoša persona, kuras aizgādnis ir radinieks. 2018. gadā ir nodibināta viena aizgādnība mantojumam, ierosināta viena lieta aizgādnības nodibināšanai mantojumam.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos - vecāku domstarpību izšķiršana lietā par
konkrēta speciālista - psihologa apmeklējumu; par ierosinātās administratīvās lietas izbeigšanu.
Apliecinājumi
Likumdevējs bāriņtiesai deleģējis apliecinājumu izdarīšanu un citu uzdevumu pildīšanu saskaņā
ar Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteikto. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus
un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
2018. gadā bāriņtiesa veikusi 205 notariālos apliecinājumus, tajā skaitā, darījuma aktu, nostiprinājuma lūgumu, testamentu u.c. dokumentu sastādīšana un apliecināšana.
Veicot notariālos apliecinājumus, kopš 2018. gada novembra bāriņtiesai jāveic obligāta informācijas pārbaude vienotajā zemesgrāmatu sistēmā, iedzīvotāju reģistrā, nederīgo dokumentu reģistrā.
Apmeklētāji, dokumentu aprite
Iedzīvotāji bāriņtiesā konsultējas jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību ievērošanu, ar aizgādības
tiesību realizēšanu, vecāku savstarpējo domstarpību gadījumos, jautājumos par laulības šķiršanu
un uzturlīdzekļu piedziņu, mantošanas jautājumos, bāriņtiesas kompetencē veicamo apliecinājumu
jautājumos.
Vecāki tiek aicināti uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošinājuši bērnu aprūpi, uzraudzību, izglītības iestāžu apmeklējumus vai veselības aprūpi.
Pārskata gada laikā bāriņtiesā saņemts 151 iesniegums un citi dokumenti; sagatavoti un izsūtīti
206 pieprasījumi un atbildes uz saņemtajiem dokumentiem.
Būtiskākās izmaiņas likumdošanā 2018. gadā
21.11.2018. grozījumi Bāriņtiesu likumā.
08.11.2018. jauni MK noteikumi “Adopcijas kārtība.”
01.07.2018. jauni MK noteikumi “Audžuģimeņu noteikumi.”
13.09.2018. jauni MK noteikumi “Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi” AGIS sistēmā.
Pārskatu sagatavoja Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vineta Bagatska
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Nemanot ir pienācis jau otrais šī gada
mēnesis. Dažreiz nesaprotu, kur paliek
laiks, jo nespēju noticēt, cik ātri tas paskrien, raujot mūs sev līdzi notikumu
virpulī.
Janvārī mēs pavadījām vairāk laika
ar sev vistuvākajiem, jo, kā jau ierasts,
šajā mēnesī mūs vienmēr priecē vecāku
dienas un ar tām saistītās aktivitātes.
Nedaudz “izkāpām” no ierastās ikdienas steigas, lai aizdomātos par to, kas
mums ir svarīgs, un lai pateiktos par to
“Paldies!” dienā. Liela uzmanība tika
pievērsta pāris 11. klases skolēniem,
kuri, lai gan tas vairs nebija obligāti,
izvēlējās pierādīt sevi, veicot zinātniski
pētniecisko darbu un veiksmīgi to aizstāvot. Tikmēr es un mani klasesbiedri
cītīgi gatavojamies svarīgajam notikumam - Žetonvakaram, kas mūs sagaida
jau šomēnes. Mums pavisam tuvu ir arī
Skolēnu domes rīkotais pasākums, Valentīndiena, “Ēnu dienas” un, protams,
viens no gada gaidītākajiem notikumiem Ērgļos - Latvijas Skolu ziemas
olimpiskais festivāls.
Lai gan klāt ir īsākais gada mēnesis,
daudz kas vēl ir jāpagūst, bet nedrīkst
aizmirst arī par sevi. Tāpēc iesaku visiem kārtīgi atpūsties, cik vien tas ir
iespējams. Izbaudiet ziemu un sniegu,
kamēr tas vēl nav nokusis!
Viktorija, 12. klases skolniece

Īsziņas
15.02. - Popiela “Vai mīlestība ir tā
pati?”
16.02. - Jaunsargu sporta sacensības
Valmierā
23.02. - Žetonu vakars 12. klasei
01. - 02.03. - Latvijas skolu Ziemas
olimpiskais festivāls

Apsveicam
Tev skaisti cauri dienām ziedēt,
Ar smaidu glāstīt, vainas dziedēt.
Tev pāri bēdām gaišu prieku klāt
Un tā,lūk, balto ceļu turpināt...
K. Apškrūma
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Intervija ar Ievu Radzvilaviču
-Katra lekcija ir savādāka, tēmas ir dažādas un vidusskolā tādas pat
Apzinīgā, mērķtiecīgā un radošā
netiek apskatītas. Man ir bijušas nodarbības par tiesu ķīmiju, moderĒrgļu vidusskolas 10. klases skolnienām datu bāzēm, enerģiju kosmosā, domāšanas struktūru, toksiskace Ieva Radzvilaviča apmeklē nojiem ķīmiskajiem elementiem, semantisko tīmekli, fraktāļiem un cidibinājuma “Jaunatnes fonds “Vertām tēmām. Ar mums “auklējas” Valsts izglītības satura centra vecākā
tikāle”” un Latvijas Universitātes
referente Mudīte Kalniņa. Viņa mūs informē, pieskata un katru reizi
organizēto Izcilības skolu 10. klašu
atnes kasti ar pīrādziņiem un smalkmaizītēm. Mums ir arī izveidojies
skolēniem. Ieva pastāstīs, kas ir šī
jauks klases kolektīvs, jo visi esam ar līdzīgām interesēm.
skola, ko tajā dara, ko var iegūt, to
Kāds ir lielākais ieguvums tev, apmeklējot Izcilības skolu?
apmeklējot.
-Man lielākais ieguvums ir jaunie kontakti. Esmu iepazinusies ne vien
Kas tad īsti ir Izcilības skola?
ar izciliem pasniedzējiem, bet arī ieguvusi daudzus draugus - vienau-Izcilības skolas ir jaunatnes fondžus, kuri aizraujas ar to pašu, kas interesē arī mani. Mēs piedalāmies
da “Vertikāle” rīkots projekts, kurā
tajās pašās olimpiādēs un konkursos, tāpēc ir jauki, ka ir kāds, ar ko
10. klašu skolēniem tiek piedāvāta
pārrunāt uzdevumus un iegūto pieredzi.
iespēja katru sestdienu klausīties
Kādi kritēriji ir jāizpilda, lai mācītos šajā skolā?
dažādu Latvijas Universitātes pro-Ir jābūt vēlmei tiekties pēc augstākām virsotnēm, uzzināt vairāk un
fesoru interesantas lekcijas. Pašlaik
dažreiz arī justies kā muļķim, ja temats ir īpaši sarežģīts un nesaproir izveidotas divas klases: eksakto
tams (laiku pa laikam tas ir veselīgi).
zinātņu un humanitāro zinātņu. ProKāpēc, tavuprāt, arī citiem būtu jāiesaistās šajā projektā?
jekts sākās 2018./2019. mācību gada
sākumā. Vispirms bija jāiztur atlase, kurā projekta organizatori vienai -Lēmums piedalīties šajā projektā man ir bijis ļoti veiksmīgs. Iesaku
klasei izvēlējās aptuveni trīsdesmit labākos skolēnus no visiem pre- nākamgad pieteikties arī citiem, jo tā ir jauna pieredze. Kā jau minēju,
tendentiem Šī iespēja pie manis atnāca mūsu skolas mācību pārzines var iepazīties ar brīnišķīgiem cilvēkiem un katru reizi uzzināt ko jauMaigas Pickas izskatā. Viņa man pastāstīja par projektu; es pieteicos nu. Tā ir iespēja nogaršot dzīvi pēc vidusskolas, izaugt kā personībai
un iegūt sava veida “stāžu” Latvijas Universitātē. Un pat ja neaizrauj
un tagad jau vairāk nekā pusgadu dodos uz nodarbībās.
eksaktās zinātnes vai mācības vispār, es vēlos iedvesmot skolēnus izKo tajās dara un ko apgūst?
-Eksakto zinātņu klasei tiek pasniegtas nodarbības dabaszinātnes: fi- mantot iespējas iegūt pieredzi papildus tam, ko var piedāvāt skola.
zikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī matemātikā un datorikā. Mēs klausā- Vienalga, vai tas ir sports, vai māksla, vai mūzika, vai jebkas cits. Ir
mies apbrīnojami gudru un interesantu pasniedzēju lekcijas. Dažreiz dažādi kursi, pulciņi un nodarbības, ir tikai jāatrod nozare, kas patīk.
Nonākot vidē, kur cilvēki runā “tavā valodā”, tu jūties piederīgs un roarī veicam praktiskos darbus laboratorijās vai ar datoriem.
das jaunas draudzības, un ir motivācija turpināt iesākto. Tāpēc meklē
Cik bieži notiek nodarbības un kas tās pasniedz?
-Nodarbības notiek katru sestdienu kādā no Latvijas Universitātes iespējas un nebaidies “mesties” iekšā nezināmajā!
Skolas olimpiāžu uzvarētāji
ēkām. Tās pārsvarā pasniedz Latvijas Universitātes profesori: Andris Paldies! Interesantu un aizraujošu turpmāko mācību gadu Izcilības
Actiņš, Ģirts Karnītis, Andrejs Cibulis, Ilgonis Vilks, Andris Ambai- skolā!
2. mācību semestrī
skolēni
savas
zināšanas,
Intervēja
Madara
Salnīte,
12. klasesprasmes,
skolniece
nis, Anna Bišāne un citi. Katru reizi pasniedzēji mainās.
Marutas
Bitītes foto
Ar ko īpaša ir Izcilības skola?
radošumu pārbauda skolas un starpnovadu olimpiādēs.

Problēmraksts. Pusdienas

Priecājamies par sasniegumiem!

Skolas olimpiāžu uzvarētāji

Mums šogad ir ļoti paveicies ar to, ka ēdnīca ir skolā, ēdiens ir garšīgs.
2. mācību semestrī skolēni savas zināšanas, prasmes, radošumu pārMatemātika
Un ir vērts paciest steigu, lai tiktu ātrāk mājās. Bet daži mūsu skolas sko- bauda skolas un starpnovadu olimpiādēs. Priecājamies par sasniegu6. klase
lēni saskaras ar diezgan lielu problēmu - ēdiens ne vienmēr ir piemērots miem!
1. Ingus
Grigs
bērniem un jauniešiem, kuri savā uzturā nelieto gaļu. Pati personīgi es
Matemātika
2./3.6.Ivars
pazīstu divus tādus cilvēkus, bet zinu, ka tādu ir vairāk.
klaseMatīss, Alīna Muša
Visu pirmo semestri mūsu skolā bija tā: ja ir zupa, tad ir arī otrais, bet, ja
5. klase
1. Ingus Grigs
ir tikai otrais, tad ir saldais. Protams, ja otrajā ēdienā paredzēta arī gaļa,
2./3. Ivars
Matīss, Alīna Muša
1. Arvis
Milnis
tad tas veģetāriešiem sagādāja problēmas, jo viņiem jāēd, piemēram, tikai 5. klase
2. Gustavs Dūdums
pliki rīsi, bet tas vēl bija pieņemami. Šajā semestrī sākās lielāka problē1. Arvis Milnis
3. Liene
Feldberga
ma. Pusdienās ir zupa un saldais. Ko darīt, ja zupā ir gaļa? Vai cilvēks var
2. Gustavs
Dūdums
justies paēdis pusdienās, apēdot tikai saldo? Protams, es saprotu, ka mūsu 3. Liene Feldberga
ir daudz un katram nav iespējams izdabāt. Bet dažreiz ir dienas, kad ir
Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji
zupa bez gaļas un arī otrais, kurā gaļas nav, proti, abus ēdienus var ēst visi
Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji
skolēni. Bet dažreiz ir dienas, kad viss, ko daži jaunieši ēd, ir tikai maize.
Neuzskatu, ka tas ir pareizi. Zinu, ka šie cilvēki ir vērsušies pie vadības,
Vārds, uzvārds
Klase Priekšmets
Vieta
bet nekas no tā nav mainījies. Pati esmu domājusi par to, ka varētu skolā
Kristaps Kartenbeks 12.
Bioloģija
1.v.
ēst veģetāri, lai šādu cilvēku būtu vairāk un man nebūtu jāuztraucas par
Bioloģija
2.v.
to, ka mani klases biedri vai draugi skolā ir izsalkuši.
Fizika
3.v
Protams, mēs saņemam šo ēdienu par brīvu un mums nevajadzētu sūIeva Radzvilaviča
10.
dzēties, bet es uzskatu, ka ikviens mans skolasbiedrs ir pelnījis paēst.
Publiskās runas
Atzinī
Domāju, ka nav nemaz tik grūti rast kompromisu. Dienās, kad ir tikai
konkurss angļu v. ba
zupa, var gatavot zupu bez gaļas, dienās, kad zupā ir gaļa, var taisīt otro
Anda Katrīna Reine 9.
Bioloģija
3.v.
bez gaļas. Dienās, kad ir mērce ar gaļu, var piedāvāt jauniešiem krējumu
Artis Milnis
9.
Fizika
3.v
pie viņu ēdiena, lai nebūtu jāēd pliki kartupeļi, rīsi vai griķi. Neuzskatu,
ka tas ir tik grūti, un ceru, ka kaut kas mainīsies.
Katrīna Rešņa
8.
Vēsture
3.v
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece

Datus apkopoja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Datus apkopoja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

„Paldies!” diena Ērgļu vidusskolā
Paldies vārdu siena Ērgļu vidusskolā.

Lai dzirkstī dzīvesprieks!
Lai arvien bagātāks radošo ideju pūrs!
Lai varavīksnes krāsās dienas zib
un gadi raženi vēl tālāk zaro!
ELITU LEIBOMU
skaistajā dzīves jubilejā sirsnīgi sveic darba biedri Sausnējas pamatskolā.

Ērgļu novada skolu izdevums 2019. februāris

11. janvārī atzīmē Starptautisko „Paldies!” dienu. Šie svētki
ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas. Starptautiskā
”Paldies!” diena nav oficiāli svētki. Tas vienkārši ir jauks iemesls, lai no sirds pateiktos visiem, kam ikdienas steigā bieži
vien aizmirstam to izdarīt - ģimenei, draugiem un paziņām,
par dzīvību, kas mums dāvāta, par zemi, kurā dzīvojam, un
valodu, kurā runājam. Latviešu valodā „paldies” visticamāk
ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi, dievs”. Līdz ar to katru reizi, sakot kādam paldies, mēs vēlam viņam palīdzību no
augstākiem spēkiem ikdienas gaitās.
Šogad 11. janvārī ikvienam vidusskolas skolēnam bija unikāla iespēja piedalīties “Paldies!” dienā, pateicoties kādam.
Uz lapiņām tika uzrakstīti paldies vārdi un piestiprināti pie
sienas, kur tie ir izlasāmi vēl tagad.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Indras Rones foto
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Sarunas ar Ērgļu vidusskolas
absolventiem

Izmēģināt spēkus

Gatavojoties Latvijas Skolu
ziemas olimpiskajam festivālam

Mums, 12. klasei, bija lieliska iespēja satikties ar diviem
Ērgļu vidusskolas absolventiem - Niku Grīnbergu un Kalvi
Kaļvu. Šajās sarunās Kalvis mums pastāstīja par Vītolu fonda stipendijām, kā arī teica iedvesmojošus vārdus, kas mums
kā topošajiem Ērgļu vidusskolas absolventiem palīdzēs izdarīt nākotnes izvēli turpmāko mācību sakarā. Bija interesanti
klausīties Kalvja stāstījumā par šo fondu, tā atbalstu, nosacījumiem. Manuprāt, cilvēks, kas ir to pieredzējis, spēj dot
labākus padomus un ļauj tam izskatīties daudz sasniedzamākam. Vītolu fonds atbalsta centīgus un mērķtiecīgus vidējās
izglītības iestāžu absolventus, kuri ir guvuši labu un teicamu
vērtējumu mācību darbā, ir iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās.
Savukārt Niks mums mazliet pastāstīja par to, vai ir ieteicams pēc vidusskolas beigšanas izvēlēties strādāt un mācīties.
Šīs sarunas laikā mēs arī uzzinājām, vai ir viegli apvienot mācības ar darbu, kā arī, vai to būtu ieteicams darīt uzreiz pēc
vidusskolas beigšanas. Noslēgumā Niks mazliet pastāstīja par
savu zivkopja profesiju. Viņš strādā vienā no jaunākajām zivju
audzētavām Latvijā - uzņēmumā “Hibitech Piebalga” Inešos.
Zivju audzētavas baseinu kopējais tilpums ir 7 500 kubikmetri, tādējādi tas ir kļuvis par lielāko šādas tehnoloģijas zivju
audzētavu Eiropā! Niks iepazīstināja ar to, kā zivjaudzētavā
viss notiek, kam jāpievērš uzmanība un kas ir pats galvenais,
strādājot šādā profesijā.
Sintija Zābaka, 12. klases skolniece

Projektu nedēļa pamatskolā
Katru gadu februāra sākumā Ērgļu vidusskolas skolēni nedēļu strādā ar projektu mācību metodi. Tā rosina iecerētā darba
veikšanai izmantot dažādos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas. 5.-7. klasēm atšķirībā no citiem gadiem šogad bija vienota tēma, no kuras projekta darba grupas atvasināja savējās.
5. klase veidoja leļļu animācijas. Tika
domāti pasaku
sižeti, piemeklētas un gatavotas atbilstošas
lelles, mašīnas.
Skolēni veidoja leļļu mājas
- vidi, kurā risinās pasakas
darbība, tad filmēja animāciju.
Kas ieinteresējis šajā projektā? - iespēja gatavot leļļu mājas, kā var sagatavot multfilmu un skatuvi, projekta dienasgrāmata, komandas
darbs, ekskursija.
Nākamajā gadā nebraukt pirmajā dienā ekskursijā, pašiem
izvēlēties savu tēmu, strādāt visu nedēļu, ilgāku laiku radīšanai, strādāt pa četri, izdomāt kaut ko jautru, pabeigt šā gada
projektu, to papildinot ar ūdens efektiem; gatavot līdzīgi kā
šogad, bet ainavas.
6. klase iepazina viduslaiku iedzīvotāju
dzīvesveidu, to
rosināja Ērgļu
pilskalnā lasāmā teika par
Tīzenhauzenu
suņiem. Skolēni noskaidroja,
kādi varētu būt
viduslaiku dārgumi - rotas,
ieroči, bruņas.
Citi veidoja viduslaiku pils maketus un mūru graujamās ierīces.
Kas paticis šajā projektā?
- Strādāt grupā, braukt ekskursijā uz Cēsīm, gatavot rotas,
meklēt informāciju un izmēģināt priekšnesumu, spēlēt kādu
mūzikas instrumentu, paša sataisītais projekta rezultāts, nebija mācību stundas, klases durvju
noformējums; skatīties, kādi ir citu
darbi.
Nākamajā gadā
tomēr vēlētos katrs
savu tēmu izvēlēties, lai tēmas būtu
par mūsdienām, lai
projektu nedēļa ir
līdz
piektdienai,
varbūt tomēr vienu
kopīgu tēmu klasei.
7. klase iesaistījās projektā “Kas kaitēja nedzīvot diža meža
maliņā”. Katra projekta grupa veidoja darbus, izmantojot dabas materiālus, koku, dažādas rokdarbu tehnikas.
Skolēnu anketu rezultātus apkopoja Indra Rone
Marutas Bitītes foto

4

Alens - pirmais no labās puses.

2019. gada 7. februārī kopā ar klasi devos uz Rīgu, uz erudīcijas spēli „Gudrs, vēl gudrāks” Latvijas Televīzijā, jo mana
klase, man nezinot, pieteica mani šim raidījumam.
Kamēr devāmies uz Rīgu, manī valdīja tāds patīkams satraukums, kuru nespēju raksturot, bet katrā ziņā tas manī neradīja
stresu.
Kad beidzot nonācām Rīgā, uztraukums saglabājās un pat
auga augumā, bet tad es nomierinājos un devos iekšā. Tur es
satiku pārējos šī raidījuma dalībniekus. Visi bija jautri, labā
noskaņojumā, kā arī ļoti zinoši un gudri. Kad ar viņiem iepazinos, satraukums uzreiz pārgāja un biju gatavs šai spēlei.
Par spīti visai ilgajai un nogurdinošajai sagatavošanās fāzei,
kurā mani grimēja, ierakstīja sakāmo utt., es sagaidīju spēles
sākumu. Kad spēle sākās, man bija neliels uztraukums, pat
plaukstas svīda, bet, par spīti šiem mazajiem traucēkļiem, es
pārvarēju 1. kārtu. Jautājumi bija gan grūti, gan viegli, bet
diemžēl 2. kārtu nepārvarēju. Šoreiz pietrūka veiksmes, bet
sajūtas, kā arī cilvēki, kurus es spēlē satiku, ir neaizvietojami.
Noteikti nākamgad pieteikšos pats un tiekšos uz augstākām
virsotnēm.
Alens Kārkliņš, 11. klases skolnieks
Foto no personīgā arhīva

Lielākās Latvijas skolēnu sacensības ziemas sporta veidos
notiks 1. un 2. martā Ērgļos un Viešūra kalnā. 5. - 12. klašu
jaunieši sacentīsies individuālajās un komandu disciplīnās gan klasiskajos ziemas sporta veidos, gan mazāk tradicionālās disciplīnās. Divu dienu garumā 5. - 12. klašu jaunieši
sacentīsies 13 disciplīnās - biatlons, distanču slēpošana, frīstails slēpošanā un snovbordā, hokejs, 3 x 3 hokejs, kalnu slēpošana, kērlings, ragaviņu braukšana, snovbords, slidošana,
ziemas orientēšanās, lielā skolu stafete. Ziemas festivālā notiks arī paraugdemonstrējumi disku golfā un sniega volejbolā.
(info no LSFP mājaslapas).
Savukārt Ērgļu vidusskolas skolēni un skolotāji jau sākuši
sagatavošanos sacensību norises nodrošināšanai.
7. februārī notika brīvprātīgo tikšanās ar sacensību organizatoriem. Mēs ļoti priecātos, ja sacensību organizēšanā nopietni
palīdzētu iesaistīties arī mūsu bijušie audzēkņi. Ja to vēlaties
darīt, sazinieties, lūdzu, ar brīvprātīgo darba koordinatorēm
Indru Roni un Evitu Punovsku - Facebook un draugi.lv.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Festivāla logo no LSFP mājaslapas

Vecāku dienas skolā

Vecāku meistarklase “Gatavo ar Kristīni”.
Vecāku un bērnu hokeja komandas ar līdzjutējiem.

Ar moto “Rodam prieku, kopā mācoties un atpūšoties” janvāra beigās notika nu jau tradicionālās vecāku dienas Ērgļu
vidusskolā.
Vecāku padomes pārstāvji kopā ar skolēniem un skolotājiem
bija izveidojuši interesantas meistarklases, sporta dienu un atpūtas vakaru klubā “Čiliņš”.
23. janvāra vakarā skolas slidotavā un ap to bija krietns bērnu un vecāku pulciņš. Kas gribēja - slidoja un spēlēja hokeju,
kas vēlējās - slēpoja vai brauca ar ragaviņām. Īpaši priecīgi
šajā pulciņā bija 33 bērni, jo kopā ar viņiem azartiski baudīja
ziemas priekus arī vecāki.
24. janvāris izvērtās par īpašu mācību dienu, jo vecāki vadīja
dažādas meistarklases. To nosaukumi atklāja vecāku radošo
garu un prasmi saskatīt, ko bērniem papildus vajadzētu iemācīt, kādas zināšanas nostiprināt. Tātad skolēni varēja izvēlēties kādu no deviņām meistarklasēm. Paldies par interesanto
pēcpusdienu garšīgās un mākslinieciskās darbnīcās - “Gatavo
ar Kristīni”, “Gatavo ar Inesi”, “Pin bizes ar Ievu”, “Radi ar
Egiju”, “Radi ar Antru”, “Dziedi ar Ievu”, kā arī sportiskās
nodarbībās - “Zemledus makšķerēšana”, “Vingro ar Baibu”,
“Sporto ar Zigmi”.
Paralēli šiem pasākumiem skolas bibliotēkā bija skatāma izstāde “Mana mīļākā bērnības grāmata”. Interesanti bija vērot,
ka ir grāmatas, kuras lasījuši gan vecāki un vecvecāki, gan mūsdienās ir iecienījuši arī bērni.
Vislielākā jautrība skolā valdīja piektdienas va-

Esi atjautīgs kopā ar Mārci.

karā, kad durvis vienu reizi gadā ver klubs “Čiliņš” ar savām
daudzajām izklaižu zālēm - muzikālā kafejnīca, galda spēles,
novuss un galda teniss, šautriņu mešana, jautras veiklības un
atjautības spēles, zibakcija “Kopā lasīt ir stilīgi”.
Priecājamies par uzņēmīgajiem vecākiem un kopā ar skolēniem ceram, ka nākamgad viņu pulks būs vēl lielāks.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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Ieaud deķī gudrību!

Ar šādu nosaukumu no 4. līdz 7.
februārim Ērgļu vidusskolas 2.- 4.
klases skolēniem projektu nedēļas
ietvaros tradicionāli notika tēmā
balstīta mācīšanās.
Lai skolēni varētu darboties, tika
veikts nopietns sagatavošanās
darbs un iesaistīti daudzi palīgi.
Laikā no rudens brīvdienām Inese
un Ilze Mailītes organizēja steļļu
sagatavošanu darbam, palīdzēja
izdomāt uzdevumus katrai klasei,
laipni izrādīja „Mailīšu audumu
fabriku”, kā arī aktīvi iesaistījās
aušanas prasmju ierādīšanā sākumskolas skolēniem.
Bērni ar vecākiem uz skolu nesa
jau sagrieztus vai nesagrieztus apģērbus. Mums palīdzēja arī darboties gribošie ļaudis no Ērgļu novada sociālās aprūpes centra. Paldies
viņiem!
Klasēs varēja apskatīt austus svārkus, šalles, galdautus, jostas, vestes. Īpašs lepnums bija tiem bērniem,
kuri varēja atnest uz skolu savu vecāku vai vecvecāku
darbus.
Savukārt skolotāju ziņā bija darba plānošana un organizēšana, uzdevumu lapu veidošana.
Jau iepriekšējā nedēļā klasēs notika tēmu nedēļas ievadnodarbības un atrasta labākā vieta stellēm.
Pirmdien visas klases devās uz audumu fabriku. Te
nenotika tikai skatīšanās, bet bija arī aktīva līdzdarbošanās, iemēģinot stelles, lejot sveces, zīmējot, skaitot,
tinot, klausoties, jautājot un vērojot.
Vai mēs katrs varam aust? Ko nozīmē tēmā balstīta
mācīšanās? Ko var izdarīt 2. klases skolēns, bet kas ir
pa spēkam 3. un 4. klases audzēkņiem? Katram sāka
tapt savs „gudrību deķis” un katrai klasei savs kopdarbs.
2. klases skolēniem Ilze Mailīte bija nodomājusi likt
izaust alfabēta segu. Tā nebūtu tapusi, ja katrs nesadomātu divus vai trīs teikumus tā, lai tajos būtu dažādu vārdšķiru vārdi, kas sākas ar vienu alfabēta burtu.
Pirmdien mums kopīgiem spēkiem tapa 33 teikumi, bet
otrdien katram bija jāieauž divi kopējā segā. 3. klases
skolēni ieauda segā reizinājumus, bet ceturtklasniekiem taps muzikāls darbs - vispirms nošu līnijas, tad
būs vieta notīm un dziesmai. Pirmklasniekiem šajā nedēļā gan bija brīvdienas, bet arī viņus gaida darbs.
Pa vidu aušanai notika informācijas meklēšana, apkopošana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās. Lasot un

Samanta Alise Dreimane, 4. klases skolniece

klausoties pasakas un stāstus par aušanu un vērpšanu,
tik nepieciešamo pacietību, kā arī atrodot tautas dziesmās vairākas vārda „aust” nozīmes, tika attīstītas dažādas latviešu valodas prasmes, ko paredz arī izglītības
standarts. Un cik daudz iepriekš nedzirdētu latviešu
valodas vārdu tika apgūts!
Aušana ir arī saistīta ar matemātiku. Jāmēra, jāsver,
jāplāno, jāgādā materiāli, tātad jārīkojas ar naudu. Ja
kļūdīsies - darbs neizdosies.
Ilze un Inese mums parādīja dažādus materiālus, ko
izmanto aušanai. Kādi tie ir? Kurš plānāks, kurš izturīgāks, kad kuru izvēlēties? Tās ir dabaszinībās apgūstamās prasmes.
Meklējot informāciju internetā, noderīgas ir svešvalodu prasmes.
Sociālajās zinībās runājam par darbu, par vajadzībām,
par cilvēku iniciatīvu, veidojot jaunus uzņēmumus. Un
te mums bija iespēja gan iepazīties ar jaunizveidotās
audumu fabrikas iniciatori Ilzi Mailīti un viņas mammu
Inesi, gan redzēt, kā strādā Antra Diča-Milne, filmējot
notiekošo tēmu nedēļā un paskatīties vēlāk, kā tas tiks
samontēts. Ikdienā ļoti svarīgas ir sadarbības prasmes,
un tās šonedēļ bija ļoti nepieciešamas gan skolotājiem,
gan skolēniem.
Par muzikālu pauzi bija parūpējusies Vineta Dāve ar
palīgiem, jo mācījāmies arī iepriekš nedzirdētas rotaļas, kurās varēja saskatīt aušanas darbību.
Protams, vizuālā māksla un mājturība ir cieši saistītas ar aušanu. Krāsu un materiālu izvēle, darba kultūra,
radošums. Katrā klasē skolēni izmēģināja dažādus darba
paņēmienus, gan veidojot individuālus darbus, gan aužot
klases kopīgo segu.
Nedēļas ietvaros karam
skolēnam tapis savs „gudrību deķis”. Tās ir daudzas
dzīvē vajadzīgas iemaņas,
bet, manuprāt, vissvarīgākais
ir saprast, ka skolā apgūtais
ikvienam noderēs un jebkura
darba veikšanai ir vajadzīgas
daudzveidīgas dzīves prasmes.
Paldies visiem, kas mums
palīdzēja šajā nedēļā, gan ienākot skolā ar savām idejām,
darbiem, gan aicinot ciemos.

3. klase pie “Mailīšu audumu fabrikas”.
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. februāris

Cilvēka rūpes un atbildība par dzīvniekiem sākas bērnībā, kad priecājamies par savu mājdzīvnieciņu gudrību, skaistumu un neparastajām spējām.
Mūsu mazie draugi ne tikai mūs izklaidē, par viņiem katru dienu jārūpējas.
Viņi ir jāpabaro, ar viņiem jādodas pastaigā, jāaprunājas un jāsamīļo.
Par to, kā izpaužas rūpes un attieksme pret saviem dzīvniekiem, pastāsta
Sausnējas skolas skolēni.
Es dzīvoju Pļaviņu novada
Vietalvas pagastā. Mums ir sava
zemnieku saimniecība. Mums
pieder vairāki mājdzīvnieki: desmit slaucamas govis, jaunlopi un
seši mazie teliņi. Mums ir pavisam astoņi zirgi, daži no tiem ir
darba zirgi un daži - sporta zirgi.
Vēl ir divi kumeliņi. Kūtī turam
divas cūkas. Vēl ir astoņpadsmit
aitas un vienpadsmit jēriņi. Mūsu
mājputni: vairāki tītari, vistas un
gaiļi. Arī seši kaķi un četri suņi
pieder mūsu saimniecībai.
Mums ir liela māja, kurā dzīvo
trīs ģimenes. Mēs rūpējamies par
saviem mājdzīvniekiem. Darba ir
ļoti daudz, lai visus lopiņus pabarotu un apkoptu.
Mans vismīļākais mājdzīvnieks ir
zirgs Atlass. Viņš ir īsts skaistulis:
brūns ar melnām krēpēm un melnu asti. Atlasam ir trīs gadi. Viņš ir stiprs un gudrs.
Man ļoti patīk dzīvot laukos un kopt lopus. Es gribētu kļūt par vetārsti.

Ievas Rotas foto

Sandra Stankeviča,
2. klases audzinātāja

Mums ir zemnieku saimniecība un
kūtī ir daudz mājdzīvnieku:
govis,
jaunlopi, teļi, zirgi,
kumeļi, cūkas, aitas,
jēri. Arī tītari, vistas, gaiļi, protams,
suņi un kaķi.
Mēs rūpējamies
par saviem lopiņiem. Padzirdam un
pabarojam
govis,
zirgus, aitas, cūkas.
Gotiņas slaucam ar
slaukšanas aparātiem, dodam viņām sienu, lopbarības miltus, bietes. Vasarā visi ganos ēd zāli.
Gribu pastāstīt par savu vismīļāko gotiņu Sonāti. Viņa ir melnā krāsā ar
skaistiem ragiem. Sonāte ir gudra un paklausīga. Pavasarī viņai piedzims
teliņš, un tad viņa sāks dot pienu.
Man ļoti patīk strādāt pie lopiem. Tas ir grūts darbs, kas prasa daudz
spēka.
Diāna Kišmarija, 4. klases skolniece
Es dzīvoju Ērgļu novada Sausnējas pagastā. Mums pieder neliela saimniecība. Kūtī dzīvo
vairākas kazas, divi āži, četri
kazlēni. Mums ir divas zosis,
divas pīles, daži pīļtēviņi, viens
gailis un daudz vistu. Vēl mums
ir trīs suņi un divi kaķi. Vienam
kaķim ir melns kažoks, bet otram - ruds.
Mans vismīļākais mājdzīvnieks
ir kaķis, kuram ir ruds kažoks ar
baltām svītrām. Mēs viņu saucam par Oranžo. Viņš neiet uz
kūti, viņam patīk gulēt mājās siltumā. Oranžais ir diezgan gudrs,
viņš ar ķepu prot atvērt durvis.
Kristiāns Suncelis, 4. klases skolnieks
Mūsu kaķim nav
vārda, viņš atsaucas, ja pasaucam:
„Minka!”
Viņam
varētu būt apmēram
seši gadi. Mēs viņu
atradām Sidrabiņos
pie autobusu pieturas. Viņš pats izvēlējās mūs par sa- ***
viem saimniekiem.
Kad mēs Sidrabiņos
izkāpām no autobusa un devāmies
mājās, kaķis mums
sekoja. Kad bija noiets pusceļš, mamma paņēma kaķi klēpī un nesa līdz mājai.
Sākumā Minka gāja uz kūti un tur noķēra arī pa kādai pelei, taču tagad
viņš ir kļuvis par visīstāko mājas kaķi. Pele varētu pārskriet pāri viņa astei,
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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taču kaķim tas nebūtu interesanti. Viņam vislabāk garšo sausā barība un piens. Ļoti patīk,
ja kāds paglauda viņa rudo kažoku un nepatīk
tas, ja traucē gulēšanu. Visvairāk Minka baidās no mana mazā brāļa.
Kristīne Anna Prauliņa,
6. klases skolniece

Šā gada sniegiem bagātā ziema aicina ne tikai priecāties par skaisti apsnigušajiem Ērgļu pakalniem, bet arī
iesaistīties aktīvā ziemas prieku baudīšanā, slēpojot, slidojot, braucot ar
ragaviņām un vēl, un vēl… Kā enerģiski atpūsties ziemā, dzejo 6. klases
skolēni.
Sniega prieki

Man patīk slēpot sporta stundās Kalnā augšā un no kalna lejā.
Prieka daudz, bet spēka maz.
Esmu labākais klasē tāpēc, ka spēka daudz.
Slidot man patīk arī, bet neesmu labākais klasē,
Es māku trikus un labi slidot, bet neesmu labākais klasē,
Man daudzi ir priekšā ātrumā un trikos
Tikai tāpēc, ka viņi regulāri trenējas hokejā.
Ivars Matīss

Sniega pārslas krīt un krīt,
Sniega sega velties sāk.
Nevar labi saskatīt Cik bērniņu jau nāk?

Iešu mācīties nu slidot.
Iešu, ņemšu asas slidas,
Vilkšu zābakus nu kājās.
Iesim slidot, iesim ripot,
Ar sniega vīru lejā ripot.
Pēc tam hokeja nūjas lidos,
Nu gan pietiks, tagad viss.

Paskat, jau viens sniegavīrs!
Nē, jau viens, divi, trīs!
Sniegs tik mirdzošs un tik tīrs,
Skaidrs sniega lietus līst.
Nu jau skrien uz slidotavu,
Ledus kur ir gluds un tīrs.
Katrs ņem nu slidas savas,
Mājās laikam neies drīz.

Lelde Liepiņa 6. klase
Ir sasnidzis sniegs.
Bērniem ir prieks!
Visi to tver,
Uz mēles to ķer.

Ārā ir balts sniegs.
Puikam ir liels prieks.
Nāciet, iesim ziemu tvert,
Ragavās to salu ķert!
Ričards Možanskis

Re, viens uz slēpēm brauc!
To gaida kalns liels un brangs!
Brauc, brauc, ai, bladāc!
Tā brauciens beidzies ir nu gan.

Sunīte Pērle
Foto: Santa Valaine, 6. klase
Mans mājdzīvnieks - vācu aitu suns. Viņu
sauc Pērle. Sunītei ir apmēram divi gadi un
seši mēneši. Pērle ir dzimusi Cēsīs, bet atceļojusi uz Ērgļu novadu. Kad viņa bija maziņa,
viņas kažoks bija melns ar brūnu. Agrāk Pērlei patika daudz gulēt, bet tagad viņa ir kļuvusi daudz aktīvāka. Viņai patīk skraidīt un
spēlēties ar bērniem. Viņa skrien pakaļ mantām, paņem tās un neatdod. Dažreiz, kad viņa
ir aizskrējusi prom no mājām, saimnieki par
sodu pieliek sunīti pie ķēdes. Pērle ar lielāko
prieku iet līdzi pastaigā uz mežu vai pļavu.

Peles baltas kā sniegs,
Baltiem runčiem liels prieks.
Zeme baltās pārslas tver,
Runcis baltās peles ķer.

Lāstekas pie jumtiem sasalst,
Pēcim prātā ir tās lauzt.
Pēci, tikai neēd tās.
Citādi būs iesnas klāt.
Mamma, tētis ragavās,
Sniega prieki nu ir klāt.
Steidzas bērni ārā skriet,
Sniega priekos viļāties!

Kristians Jorens Caune

Keita Daumane 6. klase

Alīna Muša

Prieks slidot, prieks slidot!
Edgars “iebortē” mani.
Es nokrītu un raudu,
Un vēl šķaudu, un šķaudu.

Ziemā ir sniegs.
Ziemā ir prieks.
Zaķi ziemā lapsu tver.
Aiz astes ķer.

Gabriels Bērziņš

Baltā māmuliņa

Ziema, ziema,
Baltā māmuliņa,
Klusi, klusi atnākusi.

Santa Valaine, 6. klases skolniece

Tagad slēpojam,
Tagad slidojam,
Tagad veļam sniegavīrus.

Emīls Bernāns 6. klase

Ziemas prieki

Rendas portrets
Foto: Anda Andriksone, 6. klase
Kāds ir mans suns? Manu suni sauc Renda.
Viņai ir pieci gadi. Renda sver 43 kg. Renda
ir melnā krāsā. Viņa ir šarpeja krustojums.
Kā pagāja viņas bērnība? Mums Rendu atveda, kad viņai bija viens gads. Sākumā viņa
visiem koda, leca virsū. Kad Rendiņai bija
trīs gadi, viņai veica operāciju.
Kas Rendai garšo? Vislabāk garšo sausā barība, gaļa un kauli, arī saldumi.
Kas viņai patīk? Viņa jūtas labi, ja viņu paglauda, spēlējas ar viņu. Patīk gulēt gultā siltumā, doties garās pastaigās.
Kas Rendai nepatīk? Visvairāk viņai nepatīk
mūsu melnais pieklīdušais kaķis.
No kā viņa baidās? Manam sunim bail no
ūdens, jo bērnībā viņa tika mazgāta piespiedu
kārtā. Renda baidās no lieliem trokšņiem: no
pērkona un svētku uguņošanas.
Kas man patīk Rendā? Viņai ir ļoti mīļas,
gudras acis. Viņa nemūk prom no mājām.
Mana Renda ir vislabākā!

Sporta stundās slēpojam,
Sporta stundās slidojam,
Sporta stundās prieka netrūkst!
Keita Daumane

Laura Lapiņa

Emīlija Grīnberga
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Laura Lapiņa 6. klase

Kādā skaistā ziemas dienā, kad aiz
loga lidinājās sniega pārslas, otrklasnieki saņēma uzdevumu sacerēt dzejoļus par ziemu, jo tikko bija iepazinuši
vārdu „atskaņas”.
Paldies arī vecākiem par palīdzību!
Kādā skaistā ziemas dienā

Mazais, mīļais sniegs,
Lido tā kā prieks!
Sniedziņš mani tver,
Sunītis to arī ķer.

Haralds Masaļskis 6. klase

Dominiks Fiļipovs

Prieka sniegs

Pār kalniem gāžas sniegs.
Bērniem ziemas prieks.
Sniega piku ķer.
Viens otru rokās ķer.

Anda Andriksone, 6. klases skolniece
Materiālu sagatavoja skolotāja
Elita Leiboma

Uz zariem ir pūkains sniegs.
Dzīvniekiem ziemas prieks.
Ar acīm skaistu skatu tveru.
Un sniegpārslas ķeru.
Agris Stankevičs
Kad ziemā ārā sniegs,
Bērniem lielais prieks.
Tie katru mirkli tver
Un sniega pārslas ķer.

Skolā sportā slēpojam,
Reti kad mēs slidojam Lūdzam skolotāju mēs.
Ziemas priekus nepārspēs nekas Jāskrien mājās spēlēties,
Jālec kupenās ar prieku,
Pikoties ar mājas sienu.
Vakars ātri pienāk klāt,
Nu uz māju skrienam gan.

Evelīna Zariņa

Daudz šogad sabiris gaidītais sniegs.
Visiem par to lielais prieks.
Koki ar zariem baltumu tver.
Arī mans kaķis pārsliņas ķer!
Stella Tetere

Ziema klāt, bērniem prieki.
Sniegavīri veļas - arī prieki.
Ragaviņas ripo lejā,
Snovbordisti - arī ripo…
Slēpojam mēs ļoti čakli,
Slidojam mēs arī naski,
Mammas bērnus iekšā sauc,
Vakariņas arī jāēd.

Šoziem bagātīgs sniegs,
Bērniem lielu lielais prieks,
Zēni lielas pikas tver,
Arī meitenes pikas ķer.

Dienā daudz sniega.
Ziemā daudz prieka.
Sniegs ir, ja tver.
Prieks ir, ja ķer.

***
Skolā sporta stundas
Nu jau ārā notiek.

Agnija Trimpele

Nadīna Kaļva

Bērniem patīk pūkains sniegs,
Katram izbaudīt to prieks,
Dana lielas pikas tver,
Ivo priecīgs tās ķer.
Endijs Cepurītis

Ziema, ziema,
Baltā māmuliņa,
Ziemas priekus atvedusi.

Kad ārā balti sniegi snieg,
Nāc ar mani sniegā skriet!
Un kad sniegi putinās,
Ragavas mūs lutinās.

Evelīna Kļaviņa

Gerda Pervušina

Lai tik snieg sniegs!
Man no tā prieks,
Ej ārā vēju tver,
Slidas, slēpes ķer!

Una Sipčenko

Ziema klāt!

Ir uzsnidzis balts sniegs,
Un bērniem par to ir prieks!
Tie katru ziemas dienu tver
Un sniegpārsliņas uz vaiga ķer!
Rēzija Jirgensone

Klāvs Konovalovs

Paula Simona Spaile

Natālija Andersone, 7. klase
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Aktualitātes sociālajā jomā
Informācija saistībā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. -2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.
• No 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
(turpmāk - EAFVP) atbalstu var saņemt arī MAZNODROŠINĀTAS personas vai
ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ 242,00 eiro līdzšinējo
188,00 eiro vietā.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242,00 eiro, EAFVP atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās
personas vai ģimenes.
• Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norādītas atbilstošajā izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS PRECES, ko līdz šim varēja
saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.
• Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam VAR IZVĒLĒTIES vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 līdz 9 kg) vai BH2
(autiņbiksītes no 7 līdz 18 kg) paku, t.i., to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der
labāk.
• Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts JAUNS
PAPILDPASĀKUMA VEIDS: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu,
vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Biedrība „Vidzemes augstienes meži” informē
2018. gads ir bijis bagāts ar dažādiem meža apsaimniekošanas projektiem. Pēdējo triju gadu laikā
ES atbalsta pasākumos mežu īpašniekiem - „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai” un aktivitātē „Meža ieaudzēšana” ir uzrakstīti un LAD iesniegti 56 privāto
mežu īpašnieku, mūsu biedrības biedru, projekti.
Gandrīz visi tie ir guvuši LAD atbalstu, projekti ir
realizēti, un šobrīd daudzi privāto mežu īpašnieki
ir saņēmuši naudu par savos īpašumos veiktajiem
darbiem.
Lielākā daļa no projektiem ir veikti pasākumā
(8.5), kas ir jaunaudžu kopšana. Tātad tiek veidots optimālais nākotnes meža sastāvs konkrētajos
meža augšanas ap-stākļos. Ir veikta arī meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamās platībās
(8.1), neproduktīvo audžu un baltalkšņu nomaiņa.

Ārā aiz loga ir brīnišķīgi skaista ziema. Pēc svētku svinēšanas
decembrī Ērgļu aprūpes centrā
rosība neapstājās arī janvārī.
Spītējot ziemas sniegiem, ejam
ārā pastaigās. Tiek gatavotas dekorācijas visu Mīlētāju dienai.
Radošajās nodarbībās gatavojamies pavasarim un veidojam košas puķes, lai sirdīs pamazām iemājo tik ļoti gaidītais pavasaris.
Tas viss iespējams, pateicoties
čaklajām rokām, kas darbojas
pie mums aprūpes centrā. Lielu pateicību izsakām ikkatram
centra darbiniekam, kuru sirdis
un rokas nenogurstoši strādā, lai
klienti pie mums justos kā mājās.

Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm
un bērniem Signe Masaļska

SIA „ŪDAS” ziemā. Pārdomas

Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. februāris

Biruta Nebare, biedrības „Vidzemes augstienes
meži” valdes priekšsēdētāja (telefons saziņai
29450715)

Janvāris Ērgļu novada aprūpes centrā

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā
dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātas ģimenes, personas
statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Esmu dzimis Rīgā. Teikas rajonā audzis. Manai mājai blakus
atradās piecstāvu māja, kurā dzīvoja padomju armijas oficieri
ar ģimenēm. Mūsu mājas bērni, ieskaitot mani, daudz karoja
ar armijas bērniem, strīdējāmies, kāvāmies un pēc tam spēlējāmies atkal. Labi atceros atgadījumu, kad biju nosaucis
vienu no oficieru puikām sliktā vārdā. Viņš nāca kauties, un
es zaudēju, jo biju kādus trīs gadus jaunāks. Taču pēc tam
salīgām mieru un aizmirsām visu slikto, spēle turpinājās. Tas
bija toreiz, kad veikalā desu bija maz. Arī dzīvot nācās komunālajā dzīvoklī ar
daudziem kaimiņiem blakus. Īsts komunālais blūzs. Maksāšana bija simboliska
- gan ūdens, gan kanalizācija netika uzskaitīta. Bija kopīga mistiska īres maksa,
kura nemainījās. Dzīvot varēja, jo nebija jau sapratnes, ka var arī savādāk. Valstī
nauda bija, bet tai nebija seguma, toties ideja pastāvēja - uzcelt komunismu. Kas
tas bija, īsti nebija zināms, bet domas lidojums eksistēja - tas būs tad, kad visiem
būs labi. Laiks gāja, komunismu uzcelt neizdevās, cilvēki bija vienlīdzīgi, bet
daži vienlīdzīgāki par citiem. 1983. gadā dzīve mani pārvietoja uz Ērgļiem. Gaisā
jau vēsmoja ekonomisko pārmaiņu dvesma. Desu joprojām veikalos bija maz. Arī
kurpes varēja nevis nopirkt, bet „dabūt”, ja tev bija pazīšanās patērētāju biedrībā
vai arī pacietība izstāvēt rindas veikalā. Atceros epizodi, kad izstāvēju rindu patērētāju biedrības laukumā (tur kur ir daudzie šķūņi), lai mēģinātu nopirkt kurpes.
Gribētāju bija daudz, kad tika atvērts viens no šķūņiem, visi saskrēja tur iekšā. Es
centos būt solīds un pāri daudzu dāmu galvām skatījos plauktos, ko tur piedāvā.
Ieraudzīju vienu čību, kuru paņēmu apskatei rokās. Mēģināju saprast, kur ir otra.
Te pēkšņi pie manis pieskrēja sieviete un iesaucās: „Re kur ir tā čība!” Viņa izrāva to man no rokām un aizskrēja. Jutos nedaudz apjucis, bet sapratu, ka ir jāiet
mājās, jo plauktos pēc būtības nekā nebija, arī tā čība droši vien nebija paredzēta
man. Toties maksa par komunālajiem pakalpojumiem bija simboliska. Joprojām.
Tagad veikalos var nopirkt visu. Pēc visiem pārmaiņu vējiem svarīgi ir saprast,
ka par visu, kas tiek piedāvāts un saražots, ir jāmaksā zināma nauda. Par velti
ir palicis labs vārds, smaids. Ir arī labie darbi, bet tas ir cita raksta vērts. 2010.
gada īstenotais ūdens apgādes un kanalizācijas attīrīšanas projekts Ērgļos ir devis
milzīgu ieguldījumu, lai visi Ērgļu iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu ūdeni un dabai
netiktu nodarīts kaitējums pēc kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanas. Šos darbus SIA
„ŪDAS” kolektīvs dara ar pilnīgu atbildību. Bet, lai tas īstenotos, jau projekta
sākuma aprakstā 2010. gadā bija paredzēts, ka regulāri jāpārskata tarifi - gan
ūdens piegādei, gan arī kanalizācijai. Pēdējais apstiprinātais tarifs bija 2011. gadā.
Visam sadārdzinoties, pienāca brīdis 2018. un 2019. gadā, kad vadzis lūza. Ja šogad elektrības izmaksas pieauga par 48%, tad varam salīdzināt skaitļus - līdz šim
par kanalizācijas ūdeņu attīrīšanā patērēto elektroenerģiju gadā maksājām EUR
18 000, tad tagad gadā būs jāmaksā EUR 26 640. Šajā sakarā nāk atmiņā ainas
no filmas „Ezera sonāte”, kur puišelis Māris prasa Rūdolfam „Kas ir bankrots?”,
uz ko Rūdolfs atbild: „Bankrots ir tad, kad nekā nav”. Pēc tam, kad emociju brīdī
mājās tiek sasisti šķīvji un arī Tomariņu mājas pulkstenis, Māris prasa mammai:
„Mammu, vai tagad ir bankrots?” Vienkāršs redzējums no maza zēna puses, bet
to var piesaistīt momentam, ja netiek izmainīts kanalizācijas tarifs, tad varētu būt
apgrūtināta darbība, lai kanalizācijas ūdens tiktu sekmīgi attīrīts. Pēc paredzētās
metodikas tika veikts rūpīgs izmaksu aprēķins un:
„Ar 2019. gada 24. janvāra Ērgļu novada domes sēdes protokolu Nr. 3,2 no 2019.
gada 1. marta apstiprināts notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifs 1,93 EUR/
m3 (bez PVN).”
Tas ir veikts, balstoties uz notekūdeņu attīrīšanas tarifa pakalpojuma aprēķinu, lai
veiksmīgāk tiktu segtas notekūdens attīrīšanas pašizmaksas.
Iedzīvotājiem notekūdeņi nozīmē tikai to kanalizācijas ūdeņu daudzumu, kuru
tie patērē. Tas tiek rēķināts proporcionāli tam ūdens daudzumam, kuru iedzīvotāji
notērē mēnesī. Un tikai.
Joprojām ir nedaudz vairāk par 70 iedzīvotājiem, kuri ir parādā mums par patērēto ūdeni un cita veida pakalpojumiem - EUR 58 000. Teikšu, kā ir, tas ir daudz.
Samērā interesanti, ka parādnieki ir tādi, kuri var maksāt, kaut pakāpeniski, bet
varētu. Cipars gadu no gada samazinās, bet lēnām.
Drīzumā rīkosim kopsapulces tajās mājās, kuras ir mums nodotas apsaimniekošanā. Pārrunāsim par to, kas būtu jādara un cik tas varētu izmaksāt. Tad arī vienosimies par apsaimniekošanas maksu, jo katrai mājai tai vajadzētu būt atšķirīgai,
atkarībā no tā, kas ir jāizdara.
Es ticu, ka mēs varam pastrīdēties, ja vajag, bet pēc tam salīgsim mieru un dzīvosim tālāk, jo mans moto ir: „Miers baro, nemiers posta”.

Šī saimnieciskā perioda ES projektu pēdējā kārta
tiks izsludināta 2019. gada martā un iesniegumus
pieņems 2019. aprīlī. Atbalstīs projektus „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā (8.5), meža ieaudzēšanā (8.1),
arī neproduktīvo audžu un baltalkšņu nomaiņā”.
Šobrīd ir laiks iegriezties Madonas mežniecībā,
lai saņemtu sava īpašuma aktualizēto izdruku, iepazītos ar konkrētu nogabalu rādītājiem un saprastu par veicamajiem darbiem tajos.
Biedrība „Vidzemes augstienes meži” gatava
jums palīdzēt, konsultēt, sagatavot mežniecībā iesniedzamos LAD projektus.

Ieva Liepiņa, sociālā aprūpētāja
Ievas Liepiņas foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Pakalpojumi Ērgļu bibliotēkā
# 2 VPVKAC (Valsts un pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs) Ērgļos.
Ērgļu bibliotēkā ir viens no diviem VPVKAC Ērgļos.
VPVKAC pakalpojumi atvieglo iespēju saņemt vairāku
valsts iestāžu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
VPVKAC pakalpojumi tiek dalīti trīs veidos:
aPakalpojumu pieteikšana klātienē - iespēja pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Lauksaimniecības
datu centra pakalpojumus;
aKonsultācijas par e-pakalpojumiem - iespēja saņemt konsultācijas par septiņiem valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru,

internetu un eID kartes lasītāju (bibliotēkā ir pieejams
eID karšu lasītājs). (Konsultācijas par e-pakalpojumiem
var saņemt šādām iestādēm: Lauku atbalsta dienests;
Nodarbinātības valsts aģentūra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; Uzņēmumu reģistrs; Valsts darba
inspekcija; Valsts zemes dienests);
aInformācija un konsultācijas - iespēja saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
SVARĪGI!
Lai saņemtu VPVKAC pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas
karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti.

Jumurdas bibliotēka aicina
Kamēr vakari vēl tumši un lielie pavasara darbi
nav sākušies, aicinu iegriezties bibliotēkā un iepazīties ar jaunieguvumiem bibliotēkas krājumā.
Grāmatas, kuras iedvesmo apceļot skaistākās un
vēsturiski nozīmīgās vietas Latvijā:
Smaļinskis N. “100 stāsti par Latviju”
Jauns, papildināts izdevums. “Enciklopēdija Latvija”
Mellupe A. “Ar Olaini sirdī”
Uz patiesiem notikumiem balstīti dzīves stāsti, savstarpējās attiecības, pārdomas attēloti grāmatās:
Vensko S. “Adele”
Pakraste L. ”Laiku lokos”
Judina D. “Ēnas spogulī”
Kūlis Ē. “Saulesbrāļi”
Līce A. “Viss sākas šodien”
Romantiskās literatūras cienītājiem piedāvāju:
Railija L. “Itālijas meitene”
Čemberlens D. “Sadragātie sapņi”
Teilore L. “Sniega roze”
Detektīvžanra piekritēji var izlasīt grāmatas:
Klīvs P. “Dzīvības kurjers”
Ouena N. “Zirneklis istabas stūrī”
Bula R. “Stopētāju lieta”
Par padomju nometnēs piedzīvotajām represijām
stāstīts V. Šalamova grāmatā “Kolimas stāsti”
Dažādām interesēm veltītas grāmatas:
“Pazīsti Latvijas zivis”
Ceipe G. “ Dieva tautas dzimšana. Latvieši”
Ivbulis V. “Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem”
Ruks M. “20. gadsimta latvietis Gunārs Astra”
Vaidere I. “Misija Latvijai”

Nav aizmirsti arī mazie bibliotēkas lasītāji un
skolēni, kuriem iegādātas gan jaunas skanošās grāmatiņas, gan pasaku un stāstu grāmatas.
Prieks, ka turpinās tradīcija dāvināt bibliotēkai
vērtīgas grāmatas, kas papildina novadpētniecības
krājumu. Ritas Treijas grāmatu “Anna Bērzkalne”
par tautasdziesmu pētnieci, Latviešu folkloras krātuves izveidotāju un pirmo vadītāju, kura dzimusi
un mācījusies Vējavā, Jumurdas bibliotēkai dāvināja Maruta Vītoliņa.
aJaunums bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā
ir “3td e- GRĀMATU bibliotēka”. Tas ir pakalpojums, kas reģistrētiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem dod iespēju bez maksas lasīt
e- grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti vairāk nekā simts
„Zvaigznes ABC” izdevumi, gan klasiķu, gan mūsdienu autoru darbi. Īpaši aicinu skolēnus izmantot
šo iespēju, jo gadās, ka bibliotēkā skolotāja ieteiktās grāmatas nav vai to jau ir kāds paņēmis. Tikai
jāņem vērā, ka ir jābūt bibliotēkas lietotājam un
jāatnāk uz bibliotēku, lai varētu saņemt autorizācijas datus.
Šo iespēju nodrošina Kultūras informācijas sistēmas sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, piedaloties
apgādam “Zvaigzne ABC”.
aVēl viens piedāvājums lasītājiem ir piekļuve
datu bāzei www.letonika.lv ārpus bibliotēkas telpām. Datubāze, kas apvieno nozīmīgus uzziņu
un enciklopēdiskus resursus par Latviju latviešu
valodā. Ja kādam rodas interese, aicinu atnākt uz
bibliotēku, iepazīties arī ar šī piedāvājuma nosacījumiem un saņemt piekļuves kodu.
Sarmīte Dreiblate,
Jumurdas bibliotēkas vadītāja
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Ziņas no Sausnējas bibliotēkas
Laiks skrien nemanot. Šķiet, tikko visi sagaidījām jauno
gadu, bet nu jau februāris pusē. Jaunais gads ir sācies ar
jauniem pakalpojumiem bibliotēkas lasītājiem.
Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru
e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams
tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grāmatu rezervēšanai Alise katalogā attālinātās piekļuves lietotāja kontu) tīmekļa vietnē www.3td.lv, kur sadaļā
„Par e-grāmatu bibliotēku” atrodama arī plašāka informācija par reģistrēšanās un lasīšanas nosacījumiem.
Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti vairāk nekā simt „Zvaigznes ABC” izdevumi (galvenokārt daiļliteratūra) - gan latviešu literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.),
gan mūsdienu autoru darbi, kuri iemantojuši lasītāju atzinību, tai skaitā, Vladimira Kaijaka „Enijas bize”, „Zem Marsa
debesīm”, „Nārbuļu dēli” un „Mantinieki”, kas ir pamatā
populārajam televīzijas seriālam „Likteņa līdumnieki”, tā-

pat kinorežisora Aivara Freimaņa „Katls”, Ingunas Baueres
biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra sacerējumi.
Preses izdevumus Sausnējas bibliotēka abonē visam gadam.
Šogad varēsiet lasīt žurnālus - Sestdiena, Praktiskais Latvietis, Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Ievas Veselība, Astes, Ilustrētā Junioriem, Nezināmā Vēsture, Leģendas, Lauku Avīzes
tematiskā avīze, Praktiskie Rokdarbi, Patiesā Dzīve, Citādā
Pasaule, Mājas Viesis, Dari Pats un Pērle. Žurnāli - Rīgas
Laiks, Ir, Vides Vēstis un Putni Dabā bibliotēkas plauktā nonāk kā dāvinājumi. No laikrakstiem būs pieejami - Stars, Ērgļu Novada Ziņas un Latvijas Pensionārs.
Atgādinu, ka bibliotēkā ir pieejamas datu bāzes Letonika un
Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Pagājušajā - 2018. - gadā bibliotēkas krājumu papildināja
150 grāmatas, no tām par pašvaldības finansējumu iegādātas
124 grāmatas. Šogad vēl neviens iepirkums nav veikts, tas
paredzēts tuvākajās nedēļās, tāpēc informāciju par jaunākajām grāmatām gaidiet nākamajā avīzes numurā.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Pasākumu afiša

20. februārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
filma bērniem un pieaugušajiem “Vecā dārza noslēpums”
Ieejas maksa - 2,00 EUR
22. februārī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Vecpiebalgas teātra “Sumaisītis” Justīnes Kļavas izrāde
“DĀMAS”
Režisore - Inese Pilābere. Ieejas maksa - 3,00 EUR.

23. februārī Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos
Uz Pulgošņa ezera
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA (galv. tiesnesis - Oļegs
Jegorskis)
Plkst. 8.00 pulcēšanās Ērgļu novada domes laukumā un
izbraukšana uz makšķerēšanas vietu.
Plkst. 8.30 - 12.30 sacensības zemledus makšķerēšanā.
Pie Ērgļu vidusskolas
HOKEJS (organizatore un tiesnese - Kate Jēkabsone)
Plkst. 10.00 pieteikšanās hokejam un komandu izloze.
Plkst. 10.30 - 12.30 - hokejs
DĪĶA HOKEJS - (organizatore un tiesnese - Lelde Strazdiņa)
(vecuma grupas: zēni līdz 12 gadiem, meitenes līdz 14
gadiem)
SLĒPOŠANA - (organizatore un tiesnese - Laila Poklevinska, tel. 29486033)
Klasiskais sprints uz laiku - 150 m
Slēpošana uz laiku - 800 m
(vecuma grupas: zēni līdz 14 gadiem, vīrieši; meitenes līdz
14 gadiem, sievietes)
Pēc sacensībām (aptuveni plkst. 13.00) 5 km slēpojums bez
laika kontroles Ērgļu slēpošanas trasē
SĪKMAČI (organizatore un tiesnese - Ilze Feldberga)
KĒRLINGS
SLIDOŠANA - (tiesnese - Sanita Jansone)
(vecuma grupas: zēni līdz 14 gadiem, vīrieši; meitenes līdz
14 gadiem, sievietes)
Līdzi jāņem hokeja nūjas, ragaviņas, slēpes!
Uzvarētāju apbalvošana pēc hokeja finālspēles!
Slēpes iespējams iznomāt uz vietas Ērgļu vidusskolā.
Pēc sacensībām karsta zupa un tēja
Galvenais organizators un tiesnesis - Aldis Jēkabsons
(tel. 26101152)
23. februārī plkst.10.00 Liepkalnes tautas namā
galda spēļu turnīrs

8. martā plkst.17.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
pavasara ieskaņu koncerts “Atveras ziedi, atveras sirdis”
Pasākuma dalībniekus iepriecinās Ērgļu pagasta mūzikas
skolas pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā un Jumurdas
pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi”
9. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu turnīra 3. noslēguma kārta
(duraks, dambrete, šautriņas)
9. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīva “Rūdolfs” 25. jubilejas
koncerts “Šī dzīve ir skaista”
Svētku balli spēlēs grupa “Naktsvijoles”
10. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēles - novuss - noslēguma kārta
14. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “Klases salidojums”
Ieejas cena - 3,00 EUR
16. martā plkst. 11.00 Sidrabiņu parkā
Ziemas prieku un sporta diena
(pasākuma norises datums var mainīties, vadoties pēc laika
apstākļiem)
AICINĀM UZ 1. ĒRGĻU ANDELI - MANDELI!
16. martā Ērgļu saieta namā Andele - Mandele
Ja tavā skapī ir pieaugušo vai bērnu drēbītes, kuras ir pietiekami labā stāvoklī, bet vairs netiek valkātas, tad esi aicināta/ts tās andelēt 16. martā Ērgļu saieta namā no plkst.
9.00 līdz 12.00!
Ja nevēlies tirgoties, tad vari arī ziedot apģērbus. Tie ar Ērgļu
sociālā dienesta starpniecību atradīs savus jaunos īpašniekus.
Piesaki dalību pirmajā Ērgļu Andelē - Mandelē pa telefonu
29453486 (Lelde)
16. martā plkst. 22.00 Ērgļu saieta namā
“Ērgļos atkal Diskotēka!” Dj Martin Alex
Ieeja - 3,00 EUR

24. februārī Ērgļos “Latlopett” slēpošanas pārgājiens

23. martā plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
“Kori sadzied Ērgļos”

25. februārī plkst. plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
Leļļu teātra TIMS muzikāla izrāde bērniem
“Šreks un Ēzelītis”
Ieejas maksa - 2,00 eiro

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

27.februārī plkst.18.00 Ērgļu saieta nama zālē
Ērgļu bibliotēka aicina uz tikšanos ar dzejnieci, rakstnieci,
tulkotāju, redaktori un mūsu novadnieci Dainu Grūbi un
fotogrāfu Pēteri Grūbi
Laipni aicināti visi interesenti!
1. un 2. martā Latvijas Skolu ziemas
olimpiskais festivāls Ērgļos
No 1. līdz 29. martam Ērgļu saieta nama 2. stāvā
apskatāma Pētera Grūbes fotogrāfiju izstāde
“Uzplaukums”

25. martā plkst. 17.00 pie Ērgļu novada pašvaldības ēkas
Komunistiskā terora upuru piemiņai
veltīts atceres pasākums
Plkst.17.30 Ērgļu saieta namā filma “LUSTRUM”
Ieeja – brīva
28. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “1906”
Ieejas cena - 3,00 EUR
30. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde M. Zīle “Eņģeļi mīl maigāk”
Ieejas cena - 3,00 EUR

PAZIŅOJUMS
Mobilo ārstniecības iestāžu izbraukumi Ērgļos, Parka
ielā 7 (pie slimnīcas)
22. martā - bērnu mobilais buss, šoreiz okuliste dr. Daņilāne
un osteopāte dr. Gaile.
26. martā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija - 9,00 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).
D vitamīna noteikšana - 6,00 EUR.
Joprojām turpina pieaugt saslimšana ar onkoloģiskajām slimībām, tādēļ aicinājums savlaicīgi apmeklēt gan ģimenes ārstu,
lai veiktu klīniskās analīzes, slēpto asiņu testu fēcēs, elektrokardiogrammu un plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu, gan
sievietēm apmeklēt ginekologu, kurš Ērgļu slimnīcā šomēnes
būs 20. februārī.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

Teātra faniem
25. aprīlī aicinu apmeklēt sengaidīto izrādi „Linda Vista”
Jaunajā Rīgas teātrī. Izrāde pašlaik ir topā. Biļetes pieteicu
jau septembrī. Biļetes cena - 21,00 eiro.
Esmu pieteikusi arī izrādes „Baltiešu gredzens” Nacionālajā teātrī kolektīvo apmeklējumu, bet precīzs izrādes laiks vēl
nav zināms.
Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes, telefoni saziņai - 29441625,
64871471.
Aina Braķe

PATEICĪBA
Vislielākā pateicība Ilgai Zvirgzdiņai, kas palīdzēja izvadīt pēdējā gaitā Jāni Balceri, un visiem pārējiem, kas juta
līdzi un palīdzēja skumjajā brīdī.
Tuvinieki

Informācija barikāžu
dalībniekiem
Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma
likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar
likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu
apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.
Ērgļos Tautas frontē pēc sarakstiem bija 195 dalībnieki. Pēc
pārliecības vēl vairāk. Bijām spītīgi un patstāvīgi. Neapvienojāmies ar citām grupām, jo bijām paši. Spītība mums palīdzēja izdarīt daudz, lai varētu atgūt neatkarību. Par to es
visiem tiem, kuri šobrīd staigā pa zemes virsu, saku Lielu
paldies.
Barikāžu dalībniekiem ir iespēja saņemt barikāžu dalībnieka
statusa apliecību. Apliecību var saņemt 1991. gada barikāžu
muzejā Krāmu ielā 3 (Vecrīgā) 3. stāvā, līdzi ņemot barikāžu
aizstāvja piemiņas zīmes apliecību vai arī pašu piemiņas zīmi
un personas apliecinošu dokumentu. Muzeja darba laiks - no
otrdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis
saziņai 67213525.
Juris Šaudiņš,
LTF nodaļas bijušais vadītājs

PIEMINAM
MIRUŠOS:
Jānis Kāposts miris 88. mūža gadā;
Elmārs Ostrovskis miris 73. mūža gadā;
Austra Diča mirusi 86. mūža gadā;
Mirdza Drapāne mirusi 94. mūža gadā;
Vera Auzāne mirusi 89. mūža gadā;
Iveta Raciborska mirusi 61. mūža gadā;
Staņislavs Platpirs miris 80. mūža gadā;
Iza Ārija Millere mirusi 83. mūža gadā;
Gelefa Damberga mirusi 75. mūža gadā;
Skaidrīte Pilsētniece mirusi 85. mūža gadā;
Skaidrīte Nazimova mirusi 74. mūža gadā;
Jānis Balcers miris 73. 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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