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Braku muzeja vad�t�ja
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Ērgļu novada sociālās aprūpes centram - 60
Vēstures faktos minēts, ka Madonas rajona Ērgļu strādnieku ciemata bijušajā muižas staļļa ēkā 1960.
gada 1. janvārī tika nodibināts Ērgļu invalīdu nams. Ar 1964. gadu
iestādei nomainīts nosaukums un
to dēvē par Ērgļu pansionātu. 1998.
gadā pansionāts tiek pārdēvēts par
veco ļaužu un invalīdu pansionātu
“Ērgļi”. Nemainoties pansionāta misijai - rūpēties par veciem
ļaudīm - šodien iestādi dēvējam
par Ērgļu novada sociālās aprūpes
centru. Par godu šiem notikumiem
2020. gada 9. janvāra pēcpusdienā
aprūpes centra telpās atzīmējām
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra 60 gadu jubileju.
Ar labiem vārdiem pieminējām
iestādes bijušos direktorus: Elvīru
Sarmoni, Pēteri Milni, Ainu Zirnīti,
Elitu Ūdri. Vakara gaitā uzklausījām direktoru stāstījumu par dažādiem, ar iestādi saistītiem, vēstures
notikumiem. Darbinieki stāstīja
par interesantiem un komiskiem
atgadījumiem pansionātā 60 gadu
garumā. Pansionātam kādreiz bijusi liela saimniecība, kurā strādājuši darbinieki un iemītnieki. No
iegūtajiem produktiem pansionāta
iemītniekiem tika gatavotas gardas
maltītes. Ar smaidu uz lūpām secinājām, ka gadu gaitā aprūpes centra iemītnieki daudz nemainās un
ka iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi šodien ir līdzīgi kā tālajā
1960. gadā.
Runājām par iestādes attīstību, telpu remontiem un centra apkārtnes
izmaiņām gadu griezumā. Mainījušies ir sanitārēm pieejamie aprūpes
līdzekļi, prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem un daudz noteikumu, kas regulē grāmatvedības uzskaiti un ikdienas saimnieciskos
darbus.
Prieks, ka ciemos bija atnākuši kupls skaits bijušo un esošo darbinieku. Saņēmām dzimšanas dienas sveicienus no Ērgļu PII “Pienenīte”, Ērgļu saieta nama, PSIA Ērgļu slimnīcas pārstāvjiem, domes

SIA „ŪDAS” janvāris.
Sadosimies rokās!

priekšsēdētāja G.Velča un mūsu mazā brāļa - Ērgļu novada sociālās
aprūpes centra “Kastaņas”. Ar ziediem, laba vēlējumiem un īpašām
dāvaniņām mūs sveica bijušie Ērgļu pansionāta darbinieki.
Paldies visiem jubilejas pasākuma apmeklētājiem un patiess paldies
visiem Ērgļu novada sociālās aprūpes centra darbiniekiem. Katrs no
jums saņēma atslēgas piekariņu ar vārdiem: “Ir tik labi, ka Tu esi”. Lai
šī mazā dāvaniņa jums ikdienā atgādina par to, cik svarīgi bijāt, esat
un būsiet aprūpes centram!
Ieva Dūduma, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja
Guntara Velča foto

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada decembra domes sēdēs lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā www.ergli.lv
12. decembra domes ārkārtas sēdē:
aSaskaņā ar iedzīvotāja iesniegumu un sociālā dienesta sniegto informāciju nolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai
piederošu dzīvokli.
aAtbildot uz saņemto iesniegumu, nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldība neatbalsta likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”, jo piedāvātais reformas modelis neveicinās vienmērīgu reģionālo attīstību valstī. Lai to nodrošinātu, būtu nepieciešams
izanalizēt visas pirmā līmeņa pašvaldībai veicamās funkcijas un izvērtēt, kuras no tām nododamas otrā līmeņa pašvaldībām, piemēram,
apriņķiem ar valsts institūciju pārstāvniecību un pirmā līmeņa pašvaldību konsultatīvo pārstāvniecību.
aNolēma piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” projektā „Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas-Vārpas-Oškalna iela” pārbūve”, nosakot, ka projektu attiecināmās izmaksas kopā ir līdz 303 396,73 EUR, no kā atbalsta publiskais finansējums ir līdz 273 057,06 EUR. Projektu paredzēts realizēt ar Eiropas
Savienības līdzfinansējumu, Valsts kases aizņēmumu un Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
19. decembra domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus
Nr.6 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2019. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites Ērgļu novada sociālās aprūpes centra parādnieku parādus sakarā ar parādu piedziņas neiespējamību - divām personām par kopējo
summu EUR 234,92.
aApstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpo-

jumu izcenojumus ar 2020. gada 1. janvāri:
- transporta pakalpojums - 0,50 EUR/km ar PVN par kilometru;
- apģērbu un galdautu mazgāšana - 2,40 EUR/kg ar PVN par kilogramu;
- segu, pārklāju un spilvenu mazgāšana - 2,60 EUR/kg ar PVN par
kilogramu;
- gultas veļas un dvieļu mazgāšana - 1,80 EUR/kg ar PVN par kilogramu;
- piemaksa ēdināšanas pakalpojumam Ērgļu novada sociālās aprūpes
centra darbiniekiem - 0,23 EUR par vienu ēdienreizi.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
Sausnējas pagasta pārvaldes parādnieku parādus sakarā ar parādu piedziņas neiespējamību - divām personām par kopējo summu EUR 190,16.
aApstiprināja Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēdināšanas (pusdienu) maksas pakalpojuma izcenojumu - EUR
0,62 no 2020. gada 1. janvāra.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu - cirsmas nekustamajā īpašumā, kas atrodas Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā. Aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m3,
kailcirtes - 1733,26 m3, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un
izlases cirtes 447,23 m3, kopējā platība 10,2 ha; cirsmas nekustamajā
īpašumā, kas atrodas Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā - aptuvenais
izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m3 (kailcirtes), kopējā platība 5,5
ha. Izveidot noteiktās Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas novērtēšanas komisiju, kura pilnvarota noteikt nosacīto cenu atbilstoši
mantas vērtībai, šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - Ērgļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja, komisijas locekļi – Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors un vides pārvaldības un teritorijas plānošanas
speciāliste.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites juridiskas personas parādu EUR 256,37 apmērā sakarā ar parāda
piedziņas neiespējamību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Es eju pa ceļu. Man blakām
iet vīrs, kurš sevi dēvē par
vienīgo patieso krievu Ērgļos. Labsirdīgs un atklāts.
Satiekot mani, viņš saka:
„Es par ūdeni esmu samaksājis, man viss ir kārtībā!”
Savādi, bet sirsnīgi. Tad es saku, ka parunāsim par kaut ko citu, nevis tikai par ūdeni.
Pa to pašu ceļu iet daudzi ērglēnieši. Katram
ir savas izjūtas, problēmas, prieks. Mūs cenšas panākt kāds puisietis ar palielu somu uz
pleca. Kaut kā nesanāk. Laikam kurpe spiež
vai kaut kas smags ir somā. Nu jā. Somā sēž
parāds, kuru viņš uzcītīgi cenšas nesamaksāt. Jautāju - kāpēc? Atbilde ir: „Tas nav tikai mans parāds. Tas izveidojies laika gaitā,
kad bija izveidota apsaimniekošanas biedrība
kopīgi ar vēl dažiem. Tāpēc es to nemaksāšu.” Tiesa gan nolēma savādāk, bet nav jau
ko paņemt, jo kase tai biedrībai ir tukša. Bet
uz priekšu tik ātri viņam neiet. Katrs jau pats
izvēlas ceļu un ātrumu, ar kādu iet, un smagumu, kuru paņemt somā. Šobrīd parādu kule
no iedzīvotājiem ir sasniegusi EUR 67 187.
Oppā! Kaut kā šis skaitlis neskan labi. Šo mēnesi tiesā tiek iesniegts pieteikums pret vienu
parāda rekordistu. Diemžēl šeit varētu jau runāt par dzīvokļa atsavināšanu, ja tā lems tiesa
un tiesas izpildītājs.
Ejam līdz mājām. Karsts, vajadzētu padzerties. Atgriežam krānu, pa to sāk tecēt ūdens.
Skaidrs, garšīgs. Padzeramies un ejam tālāk.
Tas, ka ūdens tek no krāna, ir mūsos iegājies
kā ikdienas parādība, tāpat kā elpošana. Nevaram iedomāties, kā būtu savādāk. Ja ūdens
netek, tikai tad izprotam, kādu lomu tas ieņem mūsu dzīvē. Tad var saprast, ka ir kaut
kas noticis un tiek zvanīts draugam. Mēs reaģējam un dodamies saremontēt bojāto vietu,
lai dzīve turpinātos ierastā ritmā. Tad jau sanāk, ka mūsu sūtība ir nest cilvēkiem kaut ko
noderīgu. Tāpēc jau esam.
Austrumniekiem ir teiciens: „Ja tu kaut ko
ļoti vēlies, visa pasaule sadodas rokās, lai tev
palīdzētu.” Skaisti! Ko varētu vēlēties mēs?
Pirmais būtu pieslēgt kopējam ūdensvadam
Mehanizatoru 1; Cēsu 8 un Cēsu 8a daudzstāvu mājas. Šajā mēnesī tiks paņemtas ūdens
analīzes no esošā vietējā urbuma un tad organizēsim iedzīvotāju sanāksmes, lai nolemtu,
vai palikt pie vecā urbuma vai lietot kopējo
Ērgļu ūdeni. Pirms vairākiem gadiem man
bija iespēja pabūt Norvēģijā, kur netālu no
kalna ledāja varēja pārgulēt vai nu kempinga
mājiņā, vai akmens laikmeta alā gandrīz zem
klajas debess. Es izvēlējos akmens laikmetu,
kur alas vidū bija ugunskurs un gulēšana bija
uz koka lāviņām. Par segām kalpoja briežādas. Kamēr kūrās uguns, neņemot vērā dūmus alā, gulēt kaut cik varēja. Pēc tam uguns
izdzisa, no kalniem atnāca aukstums. Rīts
situāciju izglāba, jo uzlēca saule, kura parādīja, cik skaitā vietā atrodamies. Vienai naktij
pietika piedzīvojuma, bet otru nakti gulēt šādos apstākļos es negribētu. Kaut kas līdzīgs
(lai neapvainojas minēto māju iedzīvotāji) ir
saskatāms ūdens piegādē arī šeit. Mājas tika
uzceltas 80.-to gadu sākumā un arī izveidots
urbums bez attīrīšanas iekārtām. Man bija
iespēja dzīvot Mehanizatoru ielā 1, sākot ar
1983. gadu. Ļoti dzelžains ūdens un ne tā labākā tīrība. Salīdzinot ar esošo ūdens kvalitāti no kopējā Ērgļu urbuma, tas ir kā diena
pret nakti. Bet nakts jau arī ir vajadzīga. Lai
iedzīvotāji lemj un izdara izvēli.
Ir jāsakārto kanalizācijas sistēma Saules ielā
2. Jālikvidē bīstamais kanalizācijas bunkurs
(kā es rakstīju novembra rakstā, par Fukušimu nosauktais) starp Upes ielu 1 un 3. Jāsalabo jumts Mehanizatoru ielā 10. Ja finanses
atļaus, labosim citus jumtus mūsu apsaimniekošanas māju sarakstā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija VARAM izrāda aktivitātes, lai saprastu, cik līdzekļu nepieciešams, lai uzlabotu kanalizācijas tīklu novados. Ceru, ka mūsu
problēmas sadzirdēs dzirdīgas ausis un būs
valdības finansiāls atbalsts. Arī neliels novads grib un var dzīvot zaļāk.
Es izstāstīju, ko vēlamies. Vai samazināsim
parādu kuli? Vai mēs visi varēsim sadoties
rokās, lai īstenotu kopīgās vēlmes?
Starp citu, vai dūmu detektoru jau esat iegādājušies un pielikuši? No 1. janvāra tam jābūt
katrā mājā. Būs drošāk dzīvot.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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Pirmā Advente Ērgļu vidusskolā

2019. gadu nomaina 2020. gads ar vēl
vairāk iespējām un zināšanām. Iespējas
katru dienu ir visapkārt, tās tikai jāprot ieraudzīt un izmantot. Skolas laikā mums tiek piedāvāts par brīvu sevi
iepazīt un pilnveidot dažādās jomās mācībās, pulciņos, olimpiādēs, dažādos
ārpusstundu pasākumos. Lai arī liekas,
ka tev nesanāks, nepadosies, varbūt
vajag tikai pamēģināt? Ja nemēģināsi
- neuzzināsi! Tikai darot, var atklāt savus talantus, par kuriem varbūt pats vēl
nezini. Varbūt tev ir kādi klusi sapņi,
bet neuzdrošinies tos īstenot, jo liekas,
ka nespēsi?
“Ja vari to nosapņot, vari to arī izdarīt!” - teicis Volts Disnejs. Izmanto
iespējas, iesaisties, piedalies! Rīkojies
tagad un negaidi! Lai sapņi piepildās!
Alīna Muša

Īsziņas
22.-24.01. - Vecāku dienas
24.01. - Skolas padomes un skolēnu
domes pasākums
27. 01. - fotografēšanās
29.01. - ikmēneša klašu tīrīšana
31.01. - zinātniski pētniecisko darbu
iesniegšana

Kā jau katru gadu 9. klases skolēni Ērgļu vidusskolā iededz Adventes vainagā pirmo Adventes sveci. Klase izdomā kādu priekšnesumu vai
izveido pasākumu, lai skolā arī varētu sagaidīt pirmo Adventi. Katru gadu nav viens un tas pats, katra klase izdomā kaut ko jaunu. Šogad 2. decembrī mēs, 9. klases skolēni, izveidojām savu priekšnesumu. Dziedājām dziesmu “Veltījums”. Ģitāru spēlēja Emīlija Zommere no 11. klases.
Līva Tirzmale, 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

“Ziemassvētki Mēnessciemā”

Sasniegumi mācību
olimpiādēs
Skolas olimpiādes uzvarētāji
Latviešu valoda 10.-12. klasei
1. Ieva Radzvilaviča
2. Alens Kārlis Kārkliņš
Starpnovadu olimpiādes uzvarētāja
Katrīna Rešņa - 1. vieta starpnovadu vēstures
olimpiādē.
Ziņas apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece mācību darbā

Kaut gan jau esam atpakaļ savā
skolas ikdienā un liekas, ka Ziemassvētki jau sen pagājuši, bet tās sajūtas, ka tūlīt būs brīvlaiks, visiem ir
neaizmirstamas.
Lielā egle saieta nama zālē bija
skaista jo skaista. Visi saposušies,
lai sāktos pusgada mācību noslēguma pasākums, lai piedalītos svētku
uzvedumā „Ziemassvētki Mēnessciemā”, kurā iesaistījās gan jaunāko
klašu skolēni, gan vidusskolēni. Tā
pamatā ir Liepājas rakstnieka un mūziķa M. Reinberga pasaka un mūzika. Ar dziesmām un dejām skolēni priecēja visus saieta namā kuplā
skaitā sapulcējušos vecākus un viesus. Aplausi bieži vien nevarēja
rimties arī aktieru spēles dēļ. Prieks
bija visu sejās - gan dalībnieku, gan
skatītāju.
Paldies par skolēnu sagatavošanu
drāmas pulciņa vadītājai un idejas
autorei Leldei Strazdiņai, skolotājām Vinetai Dāvei, Antrai Grinbergai un skolotājiem, vecākiem, kuri iesaistījās pasākuma norisē!
Protams, parādoties Ziemassvētku vecītim, jo īpaši sajūsmā bija mazāko klašu skolēni. Dāvanas, protams, tika katrai
klasei. Tad sekoja rotaļas mazākajiem un
balle lielajiem. Žēl, bet svētki garām, kaut
arī šogad bez sniega. Cerams, ka visi paspēja atpūsties, jo brīvlaiks bija gana garš,
spēkus esam uzkrājuši.
Lai veicas mums visiem šajā mācību pusgadā! Gaidīsim sauli un pavasari!
Kristīne Grabovska,
11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
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”Melnās piektdienas ballīte”
Man šogad bija iespēja piedalīties klases vakara sagatavošanā. Klases vakara tēma bija ”Melnās piektdienas ballīte”.
Organizatores, kuras bijām mēs, Santa Valaine, Anda Andriksone, Agnija Trimpele, izdomājām nosaukumu par godu 13. datumam, kas ir piektdiena. Ja piektdiena iekrīt jebkura mēneša
13. datumā, daudzās kultūrās tā tiek uzskatīta par neveiksmīgu dienu. Cilvēki patur atmiņā
“mīklainās sakritības”, kad kādi negatīvi notikumi atgadās šajā datumā. Daži šo pazīmi traktē
kā cilvēka psiholoģijas likumu, daži - kā kaut ko mistisku.
Tālāk apspriedāmies klasē par to, cikos klases vakars notiks, par naudas lietām un kā mēs
ģērbsimies. Tad bija jāsagatavo dokumenti - scenārijs, iesniegums, atbildīgo saraksts. Tas viss
bija jāapstiprina klases audzinātājai un tālāk jāaiznes saskaņot ar skolas direktori. Kad bija
pienācis 13. decembra vakars, mēs sagatavojām klasi, ēdienu, izdomājām spēles, un tad jau
varēja sākties mūsu klases vakars. To iesākām ar iepazīstināšanu, kas vispār ir tāda piektdiena
un 13. datums. Tad ķērāmies pie spēļu spēlēšanas. Tās bija “Ansīt, iepīksties!”, klusie telefoni,
dziesmu minēšana, spēle ar noslēptajām vēstulēm u.c. Pēc tam iekodām, dejojām un turpinājām spēles. Visinteresantākā spēle bija paslēpes tumsā pa visu skolu. Tad jau bija pienācis
laiks kārtot klasi un doties mājās.
Man patika šis klases vakars. Bija labi pavadīts laiks un saliedēts klases kolektīvs, kas bija
klases vakara mērķis.
Anda Andriksone, 7. klases skolniece

Pēc Ērgļu vidusskolas audzēkņu jaukā ceturtdienas Ziemassvētku uzveduma un ballītes
saieta namā 20. decembrī skolēni, skolotāji un skolas darbinieki pulcējās skolas zālē uz klusinātu koncertu un gada veiksmju izvērtējumu.
Gadu mija ir skolas mācību gada pusceļš, kad pēc garā I semestra var izvērtēt padarīto gan
mācībās, gan interešu pulciņos, gan veidojot skolas pasākumus un vidi. Un tad ar gandarījumu sirdī gaidīt darba izvērtējumu. Tādēļ šogad eglītē svecītes iededza skolēni, kuriem ir
visaugstākās vidējās atzīmes.
Tālāk muzikālos Ziemassvētku sveicienus visiem sniedza mākslas skolas audzēkņi un Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Muzikālie priekšnesumi mijās
ar sākumskolas un 7. klases skolēnu sagatavotiem dzejoļiem.
Bet turpinājumā klasēs tika saņemtas liecības, izvērtēti klases labie darbi, vēl kopīgi palīksmots. Un tad jau brīvdienas, kad gaidīšanas svētki ir galā, kad klāt ir paši svētki!
„Visu gadu Ziemassvētki nāk
Un meklē vietu!
Pa aukstu lietu,
Pa ledu cietu Lai kur tie ietu,
Tie meklē vietu!”
M. Cielēna
Indra Rone, latviešu valodas skolotāja
Marutas Bitītes foto

5. klases ciemošanās “Našķotavā”

Brauciens uz Latgali
2019. gada 13. decembrī kopā ar pāris kaimiņskolu jauniešiem devos uz Latgali, precīzāk,
uz Galēnu pamatskolu, kurā norisinājās Robertam Mūkam veltītais daiļrades konkursa noslēgums. Pateicoties manis uzrakstītajiem dzejoļiem, tiku izvirzīts kā laureāts uz šī pasākuma
noslēgumu.
Kad ieradāmies Galēnu pamatskolā, tur valdīja patīkama mājīguma sajūta. Katras skolas
skolēni tika draudzīgi sagaidīti un parādīts, kur kas notiek. Es devos uz sporta zāli, kurā jau
pulcējās laureāti. Tā kā es biju pirmo reizi šāda veida pasākumā, nezināju, ko no tā sagaidīt.
Bet noteikti es nebiju gaidījis to, kas tur notika. Katrā grupā bija bezgala daudz laureātu (aptuveni no 20 līdz 25) un katru laureātu atsevišķi apbalvoja. Atzinību izteica arī katram skolotājam atsevišķi (aptuveni 35 skolotāji). Pa vidu bija, manuprāt, garas un nevajadzīgas runas
par iepriekšējo gadu konkursiem, tādēļ pasākums nežēlīgi ievilkās. Bet, protams, ka tam visam
bija arī pozitīvas iezīmes. Ļoti patika muzikālie priekšnesumi un dejas, kuras izpildīja Galēnu
pamatskolas bērni.
Kad beidzot daudzās atzinības izteiktas un vietas sadalītas, garās runas norunātas, dziesmas
izdziedātas un dejas nodejotas, pasākums noslēdzās ar mielošanos pie zviedru galda. Protams,
ka ir patīkami uzkost kādu auglīti pēc 2,5 stundu sēdēšanas. Bet vai tiešām šāda tipa pasākumā
ir vajadzīga kārtējā izēšanās? Manuprāt, ka nē, jo tas taču ir daiļrades konkurss, nevis vakariņas.
Bet ne jau viss tur bija tik drūmās krāsās. Šajā pasākumā man bija iespēja sastapt savus
vienaudžus un iegūt jaunus draugus, kā arī pārrunāt dažnedažādas lietas par pašu rakstītajiem
daiļdarbiem un tml.
Šim pasākumam bija gan pozitīvas, gan arī negatīvas iezīmes. Bet, ja man atkal piedāvātu uz
tādu doties, es visticamāk atteiktos.
Alens Kārlis Kārkliņš, 12. klases skolnieks

Zīļu spēle 2019./2020

5. klase Ziemassvētkus
sagaidīja ar “Našķotavas”
apmeklējumu. Ierodoties
“Našķotavā”, mēs novilkām jakas, nostājāmies apkārt galdam un pasniedzām
cits citam Ziemassvētku
dāvanas. Sākām taisīt piparkūkas. Mums vajadzēja
sagatavot mīklu un glazūru. Pēc tam sākām spiest
formiņas. Ielikām piparkūkas cepties un sākām
taisīt pīrāgus. Pēc tam, kad
bijām piepildījuši pīrāgu
mīklu ar pildījumu, likām
tos krāsnī. Pa to laiku piparkūkas jau bija gatavas.
Noglazējām tās. Ļoti jautri
bija domāt rakstus, kādus
zīmēt uz piparkūkām. Kad
viss bija gatavs, paņēmām
piparkūkas un pīrāgus un
devāmies pusdienās, tad
vēlāk uz Ziemassvētku uzveduma mēģinājumu.
Līna Madsena,
5. klases skolniece
Klintas Ielejas, 5. klases
audzinātājas, foto
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Šogad zīļu spēle ir mazliet citādāka gan punktu uzskaites ziņā, gan arī zīļu krāsu sadalījumā.
Šogad dzeltenās zīles piešķir ne tikai par konkursiem un mācību olimpiādēm, bet arī par
izaugsmi mācībās. Baltu zīli piešķir kā “paldies” zīli un kā personības izaugsmi. Melnā ir skolēnu domes zīle, kuru piešķir par iesaistīšanos skolēnu domē, atbalstu tai un aktīvu darbību.
Zilā zīle tāpat kā pagājušo gadu ir sporta zīle, tā paliek nemainīga. Un sarkanā - “Sabiedriskā
aktivitāte”, ko piešķir par piedalīšanos pasākumā, rakstu avīzē un pasākumu organizēšanu.
Katram skolēnam un klasei kopumā ir iespējas apliecināt sevi kādā no spēles jomām, iegūstot
vienu punktu pamata līmenī vai divus punktus augstākajā līmenī, kas atšķiras no pagājušā gada
sasniegumu vērtēšanas. Šādā veidā skola motivē skolēnus kļūt aktīvākiem un pamanīt savus
un pārējo skolēnu sasniegumus.
Arī šogad spēkā paliek spēles trīs līmeņi, kur, sasniedzot noteiktu zīļu skaitu uz vienu cilvēku, klases svin pirmo mazo uzvaru (piecas zīles uz skolēnu), kur klase var izvēlēties balvu sev,
otro uzvaru (10 zīles uz vienu skolēnu), kur tiek piešķirta skolas vadības vai skolēnu domes
balva un trešā - lielā - uzvara (15 zīles uz skolēnu) -100 eiro klases kolektīvam.
Pagaidām vislabāk veicas 12. klasei un 11. klasei, jo abām jau ir sasniegtas otrās uzvaras - attiecīgi 14,1 un 13,1 zīles uz skolēnu. Bet pirmo uzvaru ir sasniegušas 10. un 9. klases, sakrājot
9,9 un 6,1 zīli uz skolēnu.
Vēlam veiksmi zīļu spēles spēlētājiem arī šajā, 2020., gadā. Turpināsim spēli tikpat veiksmīgi
un jaudīgi, priecājoties par saviem, kā arī citu sasniegumiem.
Alise Vanaģele, skolēnu domes zīļu ministre, 11. klases skolniece

Joku stūrītis
Skolotāja jautā Ilzītei:
“Ilzīt, ko senie latvieši valkāja?”
Ilzīte atbild: “Senās krosenes.”
Skolotāja izsauc Jānīti pie tāfeles un prasa:
“Jānīt, kas tuvāk Latvijai - Mēness vai Amerika?”
“Mēness,” saka Jānītis.
“Kāpēc?”
“Tāpēc, ka Mēnesi var redzēt no Latvijas, bet Ameriku - nē.”
Skolotāja sarkastiskā tonī jautā Jānītim:
“Vai tu man varētu paskaidrot, kāpēc sacerējums, kuru tu man nodevi vakar, vārds vārdā atbilst
tava brāļa pagājušā gada sacerējumam?”
“Kas tur tāds dīvains, skolotāj? Mums ir viena māsa.”
Skolotāja stundā jautā:
“Inita, pasaki, ko tu vakar mājās darīji?”
Inita priecīgi atbild: “Palīdzēju mammai pildīt savus skolas uzdevumus!”
“Kurmis dienā apēd tik daudz, cik pats sver,” stāsta skolotāja.
Jānītis tūlīt jautā: “Skolotāj, bet kā viņš zina savu svaru?”
Apkopoja
Alīna Muša,
7. klass skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2020. janvāris

„Par ko pieaugušie skumst, par to
daudzreiz bērni priecājas”
(R. Blaumanis „Spijēnos”)

Skolu literārā avīze 			

gan varētu pavērot, kā
saimes ļaudis apstrādā
linus un kuļ labību. Brr,
cik auksti! Jāiet ārā sasildīties.
Ar basām kājām caur
bērzu birztaliņu skrienu, līdz atduros pie liela
akmens. Kas ar to ir noticis? Vidū pāršķelts ar
zibeni pušu. Cik liels un
varens ir dabas spēks,
ka tā var pāršķelt akmeni uz pusēm! Un cik es
maza un niecīga šī spēka priekšā…
Pēkšņi no domām mani
atrauj līgo dziesmas. Izklausās, ka tās nāk no Jāņkalniņa. Pareizi! Ir taču Līgo vakars! Man arī ir jābūt tur! (..)
Uz šķīvja uzgriezts ķimeņu siers, sprakšķ Jāņu ugunskurs, līgodami nāk kaimiņu sētu ļaudis, jaunieši lec pāri
ugunskuram. Kaut gan neviens mani neredz, arī es lecu
pāri un jūtos tik brīvi kā putns lidojumā. Lecot domās
gar acīm aizzib mirkļi no maniem Bērnības svētkiem,
kad tikpat brīvi, bezrūpīgi, ne par ko nesatraucoties, varēju priecāties un dejot.
Attopos ugunskura otrā pusē ar Jāņu vainagu galvā,
ap ugunskuru stāvošiem šodienas Ērgļu iedzīvotājiem,
kuri svin 2019. gada Līgo svētkus. Es pasmaidu un paskatos uz to vietu, kur stāvēja ķimeņu siers. Tradīcija
turpinās. Arī tagad ir ķimeņu siers, dziesmas un rotaļas. Arī tagad, tāpat kā Blaumaņa laikā, visi kopā Braku
kalnā pavadām sauli norietot un sagaidām uzlecot. Tagad zinu, no kurienes tā miera un drošības sajūta. Brakos satiekas pagātne un tagadne. Es varu būt droša un
mierīga, ja zinu, no kurienes nāku…

Mamma atļāva iziet ārā. Mēs visi tā nopriecājāmies, ka izskrējām priekšnamā,
paķērām jakas, uzmaucām galvā cepures,
aplikām ap kaklu šalles, bet cimdus iestūķējām kabatās. Tad pa galvu, pa kaklu
skrējām paķert labākās ragavas. Pirms
mēs sākām tā pa īstam skriet, mamma
piekodināja, lai esam mājās pirms saulrieta. Mēs atsveicinājāmies no viņas un
aizskrējām uz kalnu.
Bērni aizskrēja. Es jau tāpat zinu, ka
viņi mājās atnāks vēlu un ka būs slapji
un nosaluši līdz kaulam. Pār lūpām izlaužas skumja nopūta, jo man ir skaidrs,
ka viens no viņiem atkal būs slims. Un
tad man būs jākavē darbs, lai viņus pieskatītu. Tādēļ jau uzreiz jāsaliek visiem
sausas drēbes un jāuzvāra karsta tēja.
Un vēl vakariņas jāsagatavo. Kad viņi
pārnāks mājās, visa grīda būs pielāčota.
Braucām no kalna ar ragaviņām, veidojām fortus sniega piku karam. Mēs izveidojām divas grupas un pēc tam sadalījām pienākumus - trīs piku taisītāji,
divi inženieri, kas ir arī celtnieki, pieci snaiperi, viens sniega pievedējs, kā
arī pāris izlūku. Pirmo reizi mūsu ir tik daudz, jo visi apkaimes bērni ir padzirdējuši par šo kauju un grib pievienoties. Diena pagāja tik ātri! Strauji
satumsa, bet nevienu, šķiet, tas neuztrauca.
Bērni atkal kavējas. Esmu jau salikusi viņiem siltas drēbes un sarūpējusi
zāles, arī vakariņas jau gatavas. Tējkanna arī ir uzkarsusi. Beidzot dzirdu
bērnu klaigas. Visi reizē iebrāžas priekšistabā. Dažs jau šņauc degunu salvetēs, klepo un šķavā. Aizsūtu bērnus pārģērbties. Visur, kur viņi ir gājuši,
paliek sniega gabaliņi un ūdens peļķītes, kas man būs jāsatīra.
Mamma aizsūtīja mūs pārģērbties. Pēc pāris minūtēm viņa ienāca istabā,
lai savāktu slapjās drēbes. Un drīz vien mēs jau sēdējām pie galda un ēdām
vakariņas.
Tad, kad bijām paēduši vakariņas, iedevu bērniem sīrupu un aizsūtīju
gulēt par to, ka nokavēja.
Mani! Aizsūtīja gulēt! Ne par ko aizsūtīja gulēt! Kaut arī esmu par to
mazliet priecīga, jo esmu ļoti nogurusi.
Bērni aizgāja gulēt klepodami un atstāja aiz sevis krietnu jucekli. Bet
tagad es varu atpūsties. Beidzot. Miers un klusums.
Es tomēr nevaru aizmigt. Brāļi jau aizmiguši, tikai māsas istabā ķiķina. Pēkšņi man uz muguras izspiežas sviedri! Es atcerējos mammas doto
piekariņu. Cik vīlusies viņa būs, ja tas būs pazudis. Es pieceļos un grasos viena iet laukā, kad pamostas brālis. Es viņam visu izstāstu, abi ātri
saģērbjamies un izšmaucam no mājas un drīz vien esam pie fortiem. Tur
uz bluķa arī guļ mans piekariņš. Kad jau pagriežamies uz mājām, pēkšņi
izdzirdam tādu kā rukšķēšanu. No krūmiem izlien krietna mežacūka, bet
mēs tūlīt uzlienam tuvākajā kokā. Lielais ruksis mierīgi parok zīles un tad
aiziet. Mēs nopūšamies, noripojam no koka un skrienam mājās, pirms no
krūmiem nav izlīdis vēl kāds zvērs.
Es sīkos resgaļus pieķēru, lavoties pa durvīm. Nu kā tādi mazi velniņi,
kuriem vajag izsprukt no elles. Stāstīju, kā raizējos, kas viss varēja notikt
ar viņiem tik vēlā tumšā vakarā. Bet tad jaunākais dēls sāka stāstīt par
aizlavīšanās iemeslu, un es vairs nespēju uz viņiem dusmoties, un palaidu
gulēt. Dažkārt, kaut arī zinu, ka viņi izdarījuši kaut ko sliktu, padomāju,
vai aiz tā nav kāds āķis. Un tas reizēm uzlabo dienas noskaņu. Laikam…

Alīna Muša, 7. klases skolniece

Kristīne Anna Prauliņa, 7. klases skolniece
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Šī mācību gada decembrī notika 15. R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss.
Tā laureātes bija arī trīs Ērgļu vidusskolas audzēknes. Decembra numurā varējām
lasīt 11. klases skolnieces Ances Milleres darbu, šajā numurā iepazīsim 7. klases
skolnieču Alīnas Mušas un Kristīnes Annas Prauliņas radošos domrakstus.

Braku kalnā uzkāpjot
Braku kalns saistās ar manām pirmajām bērnības atmiņām. Man vēl nebija trīs gadi, kad tur notika mani
Bērnības svētki. Es atceros zirga pajūgu, ar kuru mūs
ieveda Braku pagalmā, plašo lauku sētu un leļļu teātra
izrādes fragmentus. Mamma vēlāk stāstīja, cik ļoti brīvi
es tur jutos - droši atbildēju uz leļļu teātra aktieru jautājumiem, runāju līdzi aktieriem vietā un nevietā, uzmundrināju citus noskumušos un nedrošos bērnus, dejoju līdzi tautisko deju kolektīva priekšnesumam kopā ar deju
skolotāju Antru. Braku sēta man lika justies atraisītai
un drošai. (..)
Tuvojoties Brakiem, mani sagaida pats rakstnieks ar
septiņām rozēm rokās. Kā viesmīlīgs nama saimnieks
viņš aicina visus paciemoties savās mājās. Ieejot pagalmā, manu uzmanību piesaista ēku izvietojums aplī.
Liekas, ka esmu atdalīta no ārpasaules. Būtu ļoti interesanti pārcelties atpakaļ laikā, kad Brakos dzīvoja
Blaumaņu ģimene, un iejusties tā laika dzīvē…
Ir vasaras vidus. Pāri zaļajam mauriņam kājas mani
ved uz dzīvojamo māju. Pakāpjos uz akmens sliekšņa
un dodos iekšā saimes istabā. Vidū stāv saimes galds,
krāsnī sprēgā uguns, smaržo pēc pankūkām un liepziedu tējas. (..) Viesu istabā sveču gaismā kāds spēlē
klavieres... Tas ir pats rakstnieks? Klusi paeju garām,
lai neiztraucētu, un veru durvis rakstnieka istabai. Pie
loga stāv rakstāmgalds, uz kura atrodu papīra lapu un
spalvu. Uz lapas teksts Blaumaņa rokrakstā. Šķiet, ka
tikko radies jauns dzejolis. Grāmatplauktā stāv grāmatas. Mani piesaista vecā latviešu druka. Kamēr cenšos
izlasīt grāmatas nosaukumu, pagalmā atskan troksnis.
Jāiet lūkoties, kas notiek.
Troksnis nāk no ķēķa jeb melnās virtuves. Palūkojoties pa durvju spraugu, redzu karotes, kausus, spaiņus,
ķipīšus. Kāds rīkojas ar piena separatoru. Visticamāk,
troksnis nāk no tā.
Garām klētiņai dodos uz riju - vislielāko ēku. Paverot durvis, redzu dažādus darbarīkus. Daži - redzēti, bet
citiem pielietojums man nav skaidrs. Būtu rudens, tad

13. decembrī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā notika Roberta Mūka jaunrades konkursa apbalvošanas pasākums. Šogad žūrija saņēma vairāk
nekā 300 skolēnu eseju, domrakstu, dzejoļu. Labāko darbu autoru vidū bija Emīlija Gustīne Zommere - 3. vieta - un Alens Kārlis Kārkliņš - atzinība.

Ar Alena darbiem, varēs iepazīties nākamajā “Cinītī”.

„Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā”

/R. Mūks./

Savas dzīves mākslinieks…
Mūsdienu cilvēkam ir nenovēršama īpašība - neievērot lietas, kas izceļ ikdienas skaisto un
nozīmīgo. Mēs nevēlamies redzēt neko citu kā to, kas mums ir dots acu priekšā. Tikai tie, kas
spēj šīs lietas ievērot un atdalīt tā, ka spēj noteikt to, kas tās padara īpašas, ir savas dzīves
mākslinieki.
Kontūra ir kā mīloša māte, kas apņem savu vienmēr mazo un nevainīgo bērnu, tā domās sargā
to kā pēdējo uz pasaules palikušo dārgumu. Kā neredzama līnija tā apņem un apkopo visu tā,
lai cilvēka acīs parādās apjausma, jo bez kontūras dzīvē nebūtu robežas, tikai krāsu šļaksti un
pleķi, kas saplūstu bezgalībā… Kontūras mūsu dzīvē ir arī mūsu tuvie cilvēki. Savu dzīvi bez
ģimenes nevaru iedomāties, jo ģimene mani izceļ un papildina, tā ir mana kontūra. Pēc tās var
pateikt to, kas es esmu, kāda ir mana daba. Ģimene - tas ir viss, kas man ir, tāpēc tā vienmēr
jāaizstāv un jāsargā. Par to es vienmēr pastāvēšu un kritīšu.
Kā latvietei man ir nozīmīgas manas mājas, mana Latvija. Kā tik vienkārša Latvijas kontūra
kartē liek ik reizes no sirds ar lepnumu dziedāt „Pūt, vējiņi”? Kas Latvijas karoga sarkanbalt-sarkanajā mani tā vilina? Mana zeme ir mana kontūra, un ar to es lepojos. Prātā ir mana
neaizmirstamā Latvija tās krāšņajos gadalaikos. Vai četri Latvijas gadalaiki nav mūsu zemes
kontūras? Ar prieku atminos katru rudeni, kad virs zemes pārklājas čabošo lapu sega un gaisā jūtamas pēdējās rudens puķes. Latvijas dārzi lēnām tiek novākti un zeme tiek sagatavota
nākamajiem darbiem pavasarī, arī krāšņie skujkoku meži sniedz savas veltes. Ziema atnāk ar
aukstajiem vējiem un sniegu. Zeme ir gatava atpūtai, visapkārt beidzot ir iestājies ilgi gaidītais
miers. Cilvēku sirdis, pretēji ziemas skarbumam, atkūst, mūsos ir mīlestība un labestība. Pavasarī katru gadu Latvija mostas no jauna, no zemes izlaužas pirmie zāles stiebri, kas ir pilni
jauna spēka, arī gājputni atgriežas mājās, jo Latvija ir vieta, kur es vienmēr spēšu atgriezties.
Vasara ir mans mīļākais Latvijas gadalaiks. Vai tu spētu pateikt vārdu vasara, ikreiz nepasmaidot? Vasarā vienmēr ir vērts apceļot Latvju, jo Latviju ik gadu var iepazīt no jauna. Kā pats
Roberts Mūks savā dzejā ir rakstījis:

 Ērgļu novada skolu izdevums 2020. janvāris

„Pa Latvijas ceļiem var iet un iet
Uz visām debesu pusēm
Un nekur neaiziet Viss vienos līkumos!
Viss vienā sapņu vērtenē!
Ai, šie ceļi, šīs līnijas Dieva plaukstā!”
Vasarā man vislabāk patīk tās pļavas un zāļu smarža, kur iebrienu, lai nopītu vainagu. Visa
radība kust, un zālē sadzirdami mazie pļavas sienāži, kas ik pa laikam sacenšas savā vijoles
spēlē. Jā, Latvijas būtība ir tās gadalaikos, gadalaiki ir manas Latvijas kontūra...
Vārdi ir kontūra. Ar vienu vārdu varu izteikt savu būtību, ar vienu vārdu spēju noliegt vai
piekrist un ar to pašu vārdu spēju izteikt***
tūkstoš citus. Vārdi lietas atdala no tukša gaisa. Ja tos
izvēlas prātīgi, tie padara cilvēku par pasaules valdnieku. Domāju, ka dzejnieks ir savas garīgās pasaules valdnieks, jo viņš vienmēr pasaka lietas tādas, kādas tās ir, spēj saskatīt dzīves
kontūras un līnijas un dāvāt savas dzejas lasītajam atslēgu savas dzīves durvīm. Dzejā ir spēks!
Dzejas rindas atklāj iepriekš neievēroto un neizprasto jaunās krāsās. Dzejnieks manās acīs ir
kā piedzīvojumu kārs bērns, kas atskrien ar tikko rokās noķertu taurenīti, kuru appētījis, pēc
mirkļa palaiž vaļā, vērodams, kā tas aizlido aiz debesu apvāršņa.
Meklē ikdienas skaistumu, meklē to savās dzīves kontūrās! Nebaidies palaist savu domu
taureni tālajos plašumos, jo tas, kas iepazīst pasauli, saskata kontūru noslēpumu un spēj atdalīt
lietas no tukša gaisa, tas kļūst par savas dzīves mākslinieku, kas to krāso tā, kā pats vēlas. Es
esmu savas dzīves mākslinieks…
Emīlija Gustīne Zommere, 11. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Jaunākais Ērgļu bibliotēkā
Dzeja:
aŠlāpins Es nemāku, komatus, jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem
aK. Apškrūma Šī zeme ir Dieva dāvana
Romāni:
aP. Hēgs Sūzanas efekts
aM. Volkers Slepkavība Dordoņā
aJ. Fjells Ēnu istaba
aK. Kārlsons Neredzamais vīrs no Salemas
aM. Bergstrands Skaistākās rokas Deli
aR. Rauds Rekonstrukcija
aJ. Stoklasa Vīrs, kurš spēlējās ar uguni
aH. Morisa Aušvicas tetovētājs
aM. Steiga Noslēpumainās dāmas vizīte
aE. Maknīla Leļļu darbnīca
aDž. Korija Neskaties uz mani
aI. Freimane Kafija diviem
aM. Krekle Klusums izmisīgs
aR. Džoisa Mis Kvīnijas Henesijas mīlas dziesma
aDž. Devero Nāve pēc pieprasījuma
aR. Bugavičute-Pēce Puika, kurš redzēja tumsā
aH. Huenga Skūpstu koeficients
aT. Margēvičs Zirgu gaļas pārdevējs
aK. Vaita Lidojuma trajektorija
aE. Velšs Asmens mākslinieks
aP. Klīvs Dzīvības kurjers
aDž. Gripando Biedējošā tumsa
aR. Džeimsa Sieviete spogulī
Biogrāfiskā literatūra:
aM. Krekle Melanholiskais valsis
aV. Lapenieks Dullā Daukas piezīmes
Psiholoģiskā literatūra:
aT. Eriksons Apkārt vieni vienīgi idioti!
aL. Sonninena Slikta garastāvokļa grāmata
Ceļojumi:
aL. Lapsa Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā
Cita nozaru literatūra:
aJ. Dimitris Izlūkošanas laboratorija
Jauniešiem:
aB. Mūjārts Tagad visus sauc Sorry
aM. Cielēna Ballīte ar nakšņošanu
aDž. K. Roulinga Harijs Poters un Filozofu akmens (pārizdevums)
Bērniem:
aM. Vīdmarks Slimnīcas noslēpums
aA. Starobiņeca Vilka midzenis
aŠūpuļpasaka
aM.de Koks Rozijas un Musas noslēpums (2. grāmata)
aT. Flečers Ziemassvētkuzaurs
aI. Samauska Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā
aF. Nārganga Bērnudārzā
aK. Neimane Mušiņa, kurai sasāpējās vēders
aM. Marcinkevičs Svizis
aN. Lends Ziemassvētku pelēna noslēpums
aB. Bidari Es, Elviss Riboldi
aB. Bidari Es, Elviss Riboldi, un pazudušo suņu noslēpums

Atskatoties uz aizvadīto un iesākot jauno gadu Sausnējas bibliotēkā
Nemanot pagājis gads un iesācies jaunais, bet, iesākot jauno
gadu, jāatskatās un jāizvērtē pērnais.
Visnozīmīgākais 2019. gada notikums bibliotēkā bija tās
akreditācija. Bibliotēka tika akreditēta uz pieciem gadiem un
tai tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Savukārt šogad svarīgs būs darbs pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes.
Taču vissvarīgākie esat jūs, bibliotēkas pakalpojumu lietotāji. Tāpēc atskats uz 2019. gadu skaitļos.
Pavisam pagājušajā gadā bibliotēkā bija 143 lasītāji, no
tiem 25 bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Lasītāko grāmatu tops:
1. Nora Robertsa “Zemstraumes”
2. Inguna Dimante “Paslēptā dzīve”
3. Māra Svīre “Nopietni pa jokam”
4. Valdis Atāls “Elles debesis”
5. Dace Judina “Ēnas spogulī”
6. Dace Judina “Lāsts”
7. Hermanis Paukšs “Pele slazdā”
8. Sandra Švarca “Klusumu meklējot”
9. Rolanda Bula “Stopētāju lieta”
10 Dace Judina “Amnēzija”

Čaklāko apmeklētāju tops:
1. Sieviete 67 gadi - 119 apmeklējumi
2. Vīrietis 62 gadi - 75 apmeklējumi
3. Vīrietis 76 gadi - 70 apmeklējumi
4. Sieviete 55 gadi - 69 apmeklējumi
5. Sieviete 73 gadi - 61 apmeklējums
6. Sieviete 82 gadi - 56 apmeklējumi
7. Sieviete76 gadi - 54 apmeklējumi
8. Sieviete 86 gadi - 46 apmeklējumi
9. Sieviete 63 gadi - 44 apmeklējumi
10. Vīrietis 56 gadi - 43 apmeklējumi

Lasītāko žurnālu tops:
1. “Praktiskais Latvietis”
2. “Ievas Stāsti”
3. “Leģendas”
4. “Patiesā Dzīve”
5. “SestDiena”
6. “Mājas Viesis”
7. “Ievas Virtuve”
8. “Praktiskie Rokdarbi”
9. “Astes”
10. “Ilustrētā Junioriem”

Čaklāko lasītāju tops:
1. Sieviete 82 gadi - 135 izsniegti izdevumi
2. Sieviete 69 gadi - 114 izdevumi
3. Sieviete 87 gadi - 108 izdevumi
4. Sieviete 67 gadi - 103 izdevumi
5. Vīrietis 76 gadi - 100 izdevumi
6. Sieviete 63 gadi - 79 izdevumi
7. Sieviete 74 gadi - 61 izdevums
8. Vīrietis 62 gadi - 58 izdevumi
9. Vīrietis 64 gadi - 54 izdevumi
10. Sieviete 61 gads - 51 izdevums

Savukārt šim gadam, tas ir 2020. gadam, ir abonēti un varēsiet lasīt šādus preses izdevumus:
“Stars”, “Praktiskais Latvietis”, “Lauku Avīzes tematiskā avīze”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Virtuve”, “Ievas Māja”, “Nezināmā Vēsture”,
“Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”,
“Ilustrētā Junioriem”, “Leģendas”, “Nezināmā
Kara Vēsture”, “Patiesā Dzīve”, “Una”, “Astes”,
“Praktiskie Rokdarbi”, “”Dari Pats”, “Veselība”
un “SestDiena”.
Saka gan, ka dāvanas Ziemassvētku laikā nav galvenais, taču saņemt tās vienalga ir patīkami. Pašā
gada nogalē bibliotēka saņēma grāmatu dāvinājumu no bibliotēkas lasītājas Gundegas Skujiņas.
Liels paldies viņai par to, jo bibliotēkas krājums
papildināsies par 20 grāmatām.
Decembrī, gaidot gada nogales svētkus, bibliotēkā tika radīta īpaša papīra eglīte, kuru izrotāt
vajadzēja bibliotēkas apmeklētājiem pašiem. Uz
īpaši izveidotām lapiņām viņi varēja rakstīt novēlējumus, atsauksmes un ierosinājumus bibliotēkai. Visi vārdi
bija tikai pozitīvi un sirds silti. Paldies jums par to! Lai tas viss
piepildās!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Čaklākie jaunie lasītāji:
1. Meitene 13 gadi - 33 grāmatas
2. Meitene 15 gadi - 25 grāmatas
3. Meitene 11 gadi - 13 grāmatas
4. Meitene, 13 gadi - 10 grāmatas
5. Meitene 14 gadi - 10 grāmatas
6. Zēns 16 gadi - 9 grāmatas
7. Meitene 9 gadi - 8 grāmatas
8. Meitene 17 gadi - 8 grāmatas
9. Zēns 16 gadi - 6 grāmatas
10. Zēns 15 gadi - 6 grāmatas

Jaunākā literatūra Jumurdas
bibliotēkā

Visi lasīšanas eksperti, kuri piedalījās 2019. gada lasītveicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2019”,
esiet laipni aicināti uz lasīšanas maratona noslēguma pasākumu 25. janvārī plkst. 12.00 Ērgļu bibliotēkā.
Līdz tam lūgums visiem aizpildīt elektronisko anketu par
izlasītajām grāmatām. Anketa atrodama mājaslapā: www.
lasamkoks.lv (ja atvērtajā pārlūkprogrammā nav iespējams
aizpildīt anketu, iesakām izmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu) - piekļuves kods – LVSAA

Kamēr vēl atlicis nelies laika
sprīdis līdz pavasara darbiem,
aicinu
palasīt
grāmatu.
Gada nogalē
bibliotēkas fonds
tika papildināts
gan ar iepirktajām, gan dāvinājumu grāmatām:
L. Kovaļova .
Bezvēsts pazudušās (Detektīvs).
L. Lapsa. Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā (Par Meksiku un Bolīviju).
D. Judina. Cietāks par dimantu (Izmeklē Anna Elizabete).
R. Indriksone. Pāris metru zem ūdens (Stāsti).
G. Ezerkalns. Ragana manā skapī (Piedzīvojumi un mistika).
M. Krekle. Klusums izmisīgs (Vakara romāns)
T. Margēvičš. Zirgu gaļas pārdevējs (Vēsturisks dzīvesstāsts
par 20. gs. sākumu).
Nella no Krotes. Ragana bez diploma (Vakara romāns).
L. Lorele. Nemosties (Psiholoģisks spriedzes romāns).
L. Railija Eņģeļu koks (Romantika).
I. Bauere. Mazā klusā sirds (Dārta un Krišjānis Baroni).
I. Dreimane. Vēstule ar pielikumu (Stāsti).
E. Kramiņš. Sarunas bez robežām (Veltījums Kārlim Pamšem).
A. Remess. Noslēpumainā karaosta. (Liepājas Karaostas leģendas).
O. Dundure. Manai bērnībai bija pureņu acis.
O. Dundure. Vakarsaules stāsti.
E. Ruka. Kāda pētnieka dzīve (Par zinātnieku V. Tamužu).
Lāčplēša kara ordeņa un Brīvības krusta kavalieri (latviešu un
igauņu karavīri Brīvības cīņu dalībnieki).
Ir veikts apkopojums par Jumurdas bibliotēkā lasītākajām grāmatām 2019. gadā.
TOP 10 pirmās trīs vietas.
D. Judina. Lāsts.
L.Railija. Mēness māsa.
I. Dimante. Komjaunietes pūra nauda.
Šajā gadā bibliotēkā tiek abonēti žurnāli:
Ieva; Praktiskie Rokdarbi; Patiesā Dzīve; Ievas Stāsti; Mājas
Viesis; Praktiskais Latvietis; Ievas Māja; Leģendas; Rūķītis
(bērniem) un laikraksts Stars.
Esiet laipni aicināti Jumurdas bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate

Iepriekšējā gada nogalē Ērgļu bibliotēkā tika iegādātas vairākas jaunas galda spēles. Tās ir iespējams spēlēt uz vietas
bibliotēkā, kā arī var tikt izsniegtas bibliotēkas lasītājiem spēlēšanai mājās.
Jaunākās spēles bibliotēkā:
aRory’s Story Cubes (Baltic) - metamie kauliņi stāstu veidošanai
aRory’s Story Cubes (Actiona) - metamie kauliņi stāstu veidošanai
aOppo - atmiņu attīstoša galda spēle
aCortex Challenge - spēle, kas pārbaudīs tavu domāšanu,
ātrumu, atmiņu
aAtrodi dzīvniekus! - atmiņu attīstoša galda spēle
aFarm Rescue- Farm Rescue- spēle kompānijai. Atmiņas
trenēšanai
aHalli Cups - reakciju attīstoša spēle
aPigasus - ātra reakcijas spēle
aKontinentu Medības - erudīcijas galda spēle, kurā ir iespēja apceļot visus pasaules kontinentus, atbildot uz jautājumiem
par ģeogrāfiju, sportu, vēsturi, kultūru un zinātni
aLigretto Dice Game - metamo kauliņu spēle
aICECOOL - aizraujoša galda spēle ģimenei, ballītēm un
viesībām. Pirmā „knipju“ spēle pasaulē, kurā figūriņas var
gan līkumot, gan lēkt, kā arī unikālais dizains „kaste kastē“
sniedz iespēju no šķietami vienas kastes izveidot pamatīgu
spēles laukumu. Spēle “ICECOOL” ir ieguvusi pasaulē prestižo balvu “Kinderspiel des Jahres” kā 2017. gada labākā galda spēle bērniem!
aPlanet - unikāla planētu būvēšanas spēle, kurā spēlētāji sacenšas ar magnētiskiem lauciņiem uzbūvēt planētu, kas būtu
piemērota dažādām dzīvības formām.
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas” ekspertiem!
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Uzmirdz zvaigznes

11. janvārī Ērgļu saieta namā pasākumā “Uzmirdz zvaigznes” viesojās Rīga TV24 kulinārijas šova “LA DOLCE
VITA” kulinārijas un pavārmākslas personība, otrās kulinārijas recepšu grāmatas “Pa Latvijas novadiem ar Roberto” autors ROBERTO MELONI. Šāda zvaigzne mums uzmirdzēja,
jo mūsu novadu šajā televīzijas šovā spilgti un iespaidīgi pārstāvēja Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne.
Roberto Meloni pārcēlies uz Latviju no saulainās Itālijas,
ar savu balsi kuplinājis mūsu Eirovīzijas projektus Pirates of
The Sea, Bonaparti.lv, dziedājis solo un dažnedažādos ansambļos.
Pēc savas otrās grāmatas “Pa Latvijas novadiem ar Roberto”
izdošanas mākslinieks viesojas dažādās Latvijas vietās, skandēdams nevīstošus un līdzi dziedamus itāļu hitus un latviešu
dziesmas no sava repertuāra. Ērgļu publika bija ļoti atsaucīga
un dāvāja pasākuma vadītājam arī ērglēniešu gatavotus ēdienus pēc īpašām receptēm. Pasākuma laikā notika arī balsošana
par nākamo pārstāvi no Ērgļu novada, kas viesosies vienā no
kanāla RīgaTV24 raidījumiem “La Dolce Vita ar Roberto”.
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības
speciāliste-kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. janvāris

Gada nogales notikumi Sausnējā
Ar labām domām, ar kārtīgi saplānotiem
darbiem ir sācies jaunais gads. Vecais tik
ātri ir aizsteidzies kā vienā trakā skrējienā, sevišķi decembra mēnesis. Droši vien
tādēļ, ka visi jau bijām Ziemassvētku noskaņās un Jaunā gada gaidās. Vispirms
jau 13. decembra pēcpusdienā pie pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos tika iedegta
svētku egle. Šoreiz Salatēvs ar rūķi bija
atvizinājušies ar velosipēdiem, jo sniega taču nav! Tur visus mūs mīļi sveica
pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre
un novēlēja visiem gaišus un priecīgus
svētkus. Tad, cienājoties ar piparkūkām,
dziedājām dziesmas un gājām rotaļās.
Gaidot Ziemassvētkus Sausnējā, jau
par tradīciju ir kļuvusi “Piparkūku ballīte”, kuras laikā tika mīcīta un rullēta
piparkūku mīkla, veidotas dažādu figūru
piparkūciņas. Kad tās bija izceptas un
skaisti izgreznotas, tad rūpīgi tika safasētas dāvanu maisiņos. Šajā vakarā darba ir daudz, tādēļ
priecājamies, ka mūsu cepēju pulciņš neiet mazumā. Prieks, ka arī mazie rūķīši Miķelis ar
vecmāmiņu Elitu un Laurenss ar mammu Sanitu mums cītīgi palīdzēja.
Bet nepagāja nemaz tik ilgs laiks, tas bija 26. decembra dienā, kad atkal Salatēvam ar palīgu
rūķi bija jāpošas ceļā un jāapciemo paši mazākie pagasta bērni, kuri vēl neapmeklē bērnudārzu, kā arī invalīdi no bērnības un pagasta vientuļie iedzīvotāji, lai šīs sarūpētās saldās dāvaniņas nonāktu pie adresātiem. Tādēļ ar Salatēva starpniecību gribu nodot lielu PALDIES no
dāvanas saņēmējiem tiem čaklajiem rūķiem, kuri sagādāja šo saldo pārsteigumu.
Liels paldies arī visiem tiem, kas visa gada garumā ir atraduši brīvu brīdi un nākuši uz mūsu
organizētajiem pasākumiem. Un kas gan būtu pasākumi bez mūsu pašdarbniekiem. Lielu lielais paldies visiem jums par tām neskaitāmajām stundām, kuras pavadāt mēģinājumos, lai kuplinātu mūsu pagasta pasākumus visa gada garumā! Gribētos, lai mūsu pašdarbnieku kolektīvi
šajā gadā kļūtu kuplāki. Ja nu kādam ir interese par līnijdejām un teātra spēli, tad, lūdzu, dodiet
ziņu un būsit laipni gaidīti kādā no mūsu kolektīviem.
Lai mums visiem kopā daudz jaunu un radošu ideju, realizējot tās 2020. gadā! Tiekamies jau
pavisam drīz - 24. janvārī - uz Barikāžu laika atceres pasākumu pie vēstures muzeja “Līdumi”,
kur visi kopā kursim atmiņu ugunskuru un klausīsimies atmiņu stāstus par tā laika notikumiem
Rīgā.
Inese Leiboma, kultūras darba organizatore Sausnējas pagastā
Karīnas Ozoliņas foto

Jaunie mūziķi Ziemassvētku noskaņās

PII “Pienenīte” ziņas
Pelēnu Ziemassvētki “Lāsītēs”
Viss sākās, kā ierasts - istabiņa sakurināta, cienasts galdā, egle izpušķota, var nākt Ziemassvētki,
ja vien “Lāsīšu” bērni... Viņi, pārtapuši par sīkiem pelēniem, mierīgi dzīvojas peļu alā ar Peļu
Mammu un Peļu Papu.
Un kas tur liels, ja pāris piparkūku eglē nograuztas? Vai tāpēc Ziemassvētki nenāks?
Iestāstiet to Kaķim! Nē, šis tagad liks slazdus un ķers visus rokā! Tīrais negals!
Beigās tomēr viss bija labi, kā jau pasakā, kā Ziemassvētkos. Ar māmiņu un tētiņu palīdzību egle
tika “salabota”, rotaļas un dejiņas izdejotas, pirmā lielā konfekštūta saņemta no īstā Ziemassvētku
vecīša rokām. Un turpinām augt, mācīties būt un ticēt brīnumiem!
Dzinta Nikolajeva, “Lāsīšu” audzinātāja

Ziemassvētki “Bitītēs”
21. decembrī II jaunākā grupa “Bitītes” svinēja ilgi gaidītos Ziemassvētkus. Stāsts, ko visi centāmies izdzīvot kopā, spēlējot teātri, dejojot, dziedot un skandinot mūzikas instrumentus, veda cauri
pasakai “Zvēri un abru taisītājs”. Neizpalika arī Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Pasākums
bija mazliet savādāks nekā ierasts citus gadus. Tā veidošanā iesaistījās vecāki, kā arī paldies Justīnes Gūtes vecākiem, kas uzņēma mūs visus savās lauku mājās “Griķos”.
Endija Cielava, “Bitīšu” audzinātāja

Ziemassvētki “Riekstiņos”
Sadancojiet, ķekatiņas,
Ziemassvētku vakarā.
Šogad „Zaķēnu” grupas bērni kopā ar vecākiem izvēlējās Ziemassvētkus svinēt ārpus bērnudārza.
20. decembra pēcpusdienā pulcējāmies pie PII „Pienenīte” , lai dotos kopīgā ķekatu braucienā uz
Hugo lauku mājām. “Riekstiņu” mājas saimniece mūs sagaidīja ar izgreznotu Ziemassvētku eglīti,
ar iekurtu ugunskuru un sarūpētu cienastu.
Neizpalika arī dziesmas un rotaļas. Īpaša sajūsma un neviltots prieks parādījās bērnu sejās, kad
viņi ieraudzīja tuvojamies Ziemassvētku vecīti ponija pavadībā. Bērni steidza Ziemassvētku vecītim noskandēt savu iemācīto dzejolīti, par ko saņēma gardumu paciņu.
Un tad vēl bija iespēja pavizināties ar Ziemassvētku vecīša poniju! Apskatījām un arī pabarojām
mājputnus un zirgus.
Paldies visiem par kopā būšanas sajutu, par to, ka bijām tik kuplā pulciņā. Īpašs paldies “Riekstiņu” mājas saimniekiem!
Ilzīte Vīgante, ”Zaķēnu” skolotāja

Ziemassvētki “Saulstariņu” grupā
Ziemassvētki
ir īpaši gaidīts
laiks katrā ģimenē un katra
bērna sirsniņā.
Ziemassvētki
- tie ir krāšņie
rotājumi, eglīte, piparkūkas,
dāvanas, bērnu
mirdzošās actiņas. “Saulstariņu” grupas bērni
izspēlēja latviešu tautas pasaku “Kukulītis”.
Bērni, iejūtoties
zvēriņu lomās,
palīdzēja vecmāmiņai (Maijas audzītei) un
vectētiņam (Mārītes audzītei)
izcept kukulīti.
Tad
kukulītis
(Sarmītes auklīte) devās pastaigā uz mežu,
kur satika dažādus zvērus. Visi
kopā padziedāja, padejoja, pamuzicēja. Jautro draiskošanos pārtrauca zvaniņu skaņas - klāt bija ilgi gaidītais
Ziemassvētku vecītis. Zvēriņi mācīja viņam dažādas svētku rotaļas. Vislielākais prieks bērniem
bija par saldajām dāvanām un kopīgu fotografēšanos. Svētku vakara noslēgumā cits citam vēlējām
- ticību, cerību un mīlestību.
Mārīte Briška, “Saulstariņu” skolotāja

“Pūcīšu” grupas Ziemassvētki
1. decembrī Ziemassvētku gaidīšanas laiku saieta namā ieskandināja Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem, atskaņojot instrumentālus skaņdarbus solo, duetu un ansambļu izpildījumā. Piepildot pirmo sniegoto svētdienu ar
Ziemassvētku noskaņu, sirsnīgas G. Rača Ziemassvētku dziesmas izpildīja mūzikas nodaļas
audzēkņu vokālais ansamblis kopā ar Guntaru Velci. Koncerta idejas autore bija skolotāja
Mārīte Taškāne.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji, gatavojoties ikgadējam skolas koncertam, šoreiz ciemos aicināja Ziemassvētku vecīti un vecīša kundzi, rūķus un briežus, un
pelēnu, lai pastāstītu par to, kas notiek ziemeļpolā vecīša mājās pirms svētkiem. Kamēr Ziemassvētku vecītis ar savu komandu gatavo un saiņo dāvanas cilvēku bērniem, pelēns sagatavo
dāvanas peļu bērniem un pat pamanās ielavīties vecīša kamanās ar savu dāvanu maisiņu un
nogādāt tās līdz pat peļu aliņu sliekšņiem. Pelēns ir pārliecināts, ka par viņa līdzdarbošanos
Ziemassvētku vecītis pat nenojauš. Tomēr Ziemassvētku vecītis zina visu…
Šo jauko notikumu 14. decembra novakarē parādīja mūzikas nodaļas audzēkņi. Pasākumu
veidoja skolotāja Mārīte Taškāne, palīgā aicinot arī vecākus un skolotājus. Paldies par atbalstu Masaļsku un Konovalovu ģimenēm, Sintijai Māliņai un Andrim Džigunam! Un paldies
jaunajam aktierim - pelēnam Sendijam Vīgubam un visiem mazajiem rūķiem, kas darbojās uz
skatuves! Pašu radītos atraktīvos tērpus uzvedumā skatītājiem demonstrēja mākslas nodaļas 4.
kursa audzēknes (skolotāja Ieva Veipa).
Koncertā dziedot un spēlējot piedalījās visi mūzikas nodaļas audzēkņi - gan solisti, gan ansambļi, gan pūtēju orķestris. Viņus sagatavoja skolotāji Evija Dāve, Pēteris Leiboms, Mārīte
Taškāne un Ivars Rutmanis.
Iveta Pedele
Vizmas Veipas foto
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Īstenojot jauno mācību saturu, 20. decembrī “Pūcīšu” grupiņa Ziemassvētkus svinēja ārā. Gada
tumšākajā laikā “Pūcītes” ar lukturīšiem devās meklēt Ziemassvētku vecīti.
Iesaistot “Pūcīšu” grupas vecākus, šogad svētki izdevās ļoti mīļi. Pūcītes, ejot meklēt Ziemassvētku vecīti, satikās ar lapsiņu, vilciņu, kaziņu un no miega bija pamodināts pat lācis, jo visi gribēja
svinēt Ziemassvētkus. Un, protams, kas tie būtu par Ziemassvētkiem bez rūķu mammas. “Pūcīšu”
grupas Ziemassvētki norisinājās pie rūķu mammas skaisti izrotātajā pagalmā, kur tika dziedātas
dziesmiņas, ietas rotaļas un ar nepacietību saukts Ziemassvētku vecītis. Bija bagātīgi klāts galds,
kurināts ugunskurs, lai visi sasildītos, tika dzerta garda tēja. Visvairāk pūcītes gaidīja Ziemassvētku vecīti. Kad nu visi dāvaniņas bija saņēmuši, bija laiks rotaļām kopā ar Ziemassvētku vecīti un
mazai ballītei. Izpriecājušies bija visi - gan mazi, gan lieli.
Paldies mūsu “Pūcīšu” vecākiem par skaisto Ziemassvētku pasākumu un kopā būšanu! Paldies arī
Ziemassvētku vecītim, ka atnāci pie mūsu labajām pūcītēm.
Anita Šaicāne, pirmsskolas skolotāja

Ziemassvētki “Skudriņām”
Decembra beigas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņu” grupai bija gaidīšanas laiks. Tika
gaidīti un svinēti Ziemassvētki. Šoreiz nedaudz savādāk kā citus gadus, bet neizpalika dziesmas,
dejas un priekšnesumi, iešana rotaļās. Radoši darbojāmies, izbaudījām laiku kopā ar vecākiem,
izcepot piparkūkas un izrotājot egli skolas pagalmā. Lai arī bez sniega segas un kamanām, piparkūku smaržu sajūtot, pie mums ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kas zināja visu par bērnu labajiem
darbiem un arī par dažiem niķiem, kas gada garumā tikuši sastrādāti. Liels bija bērnu pārsteigums,
jo šogad vecītis ieradās ar velosipēdu, tomēr pilnu dāvanu maisu. Bērni nepacietīgi gaidīja brīdi,
kad katrs varēs viņam noskaitīt savu iemācīto dzejolīti. Sniega segas trūkums nemazināja bērnu un
vecāku prieku par svētkiem.
Sigita Ābele, “Skudriņu” audzinātāja
Evitas Lielupes foto
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Aizvadītais gads dzimtsarakstu nodaļā
Ir aizgājis vēl viens gads. Kādam šajā gadā bija
prieki un jautri brīzi, mājas pieskandināja bērnu
smiekli. Kādam gads atnesa kādu rūpi un raizi,
liekot nopūtām pārkāpt mājas slieksni. Kāda
māte savai meitai palīdzēja likt galvā kāzu rotu.
Tāds ir dzīves gājums un ikdiena dzimtsarakstu
nodaļā. Sniegšu ieskatu par darba gaitām Ērgļu
novada dzimtsarakstu nodaļā.
2019. gadā Ērgļu novadā ir reģistrēti 11 bērniņu dzimšanas fakti, no tiem astoņas meitenes
un trīs zēni. Vecāki ir izvēlējušies saviem bērniņiem dot vienu vārdu, kā arī mazie novadnieki ir tikuši gan pie populāriem vārdiem, gan arī
tādiem vārdiem, kas nav ierakstīti kalendārā. Lai ikkatra diena jaunajiem vecākiem nes daudz
jauku un pozitīvu mirkļu!
2019. gadā gredzenus mija 15 pāri. Laulības notika dzimtsarakstu nodaļas telpās vai ārpus
tām. Katrā ceremonijā bija kas īpašs, taču visas tās vienoja pozitīvas emocijas, kuras virmoja
apkārt.
Visvairāk tika aizpildīti tieši miršanas reģistri. 2019. gadā mēs atvadījāmies no 54 novadniekiem. Mirušas ir 35 sievietes ar vidējo mūža ilgumu - 82 gadi un 19 vīrieši ar vidējo mūža
ilgumu - 76 gadi.
2019. gadā tika šķirtas piecas iepriekšējos gados Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas laulības. Visi pāri, izirstot attiecībām, laulību šķiršanai izmantoja tieši notāra palīdzību,
nevēršoties tiesā.
Tāpat 2019. gadā tika turpināta skaista tradīcija un jau ceturto gadu tika godināti iepriekšējā
gadā dzimušie Ērgļu novadnieki pasākumā “Esi sveiks, mazais novadniek!”. Svētkus vadīja,
kā arī ar dziesmām un savu klātbūtni mūs priecēja televīzijas raidījuma “Kas te, es te” varoņi
- lelles Lupe un Konstantīns. Katrs pasākuma dalībnieks tika pie īpašas dāvaniņas no Ērgļu
novada pašvaldības - sudraba karotītes ar tajā iestrādātu Ērgļu novada ģerboni. Arī šogad tiek
plānots šāds pasākums, uz kuru tiks aicināti visi 2019. gadā dzimušie bērniņi.
Jaunajā gadā ikvienam vēlu sākt rītu ar skanīgu “labrīt!” un noslēgt dienu ar glāstošu “ar
labunakti!”, rast laimi un prieku ikdienībā, ieklausoties dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdos:
“Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.(…)
Es vēlu jums tās mazās maziņās,
Un katru vakaru tad cilvēks smaidīs.
Un, ja tā lielā pēkšņi gadīsies,
Neviens nav muļķis - garām nepalaidīs.”
Baiba Bukovska, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Foto no Lailas Hofmanes personīgā arhīva

Aizgājušā gada atskaņas sociālās aprūpes
centrā “Kastaņas”
Klāt jauns gads. To mēs
katrs sākam ar jaunām
cerībām, sapņiem un apņemšanos. Taču, pirms
uzsākam jaunu dzīves
posmu, domās vēl pārcilājam iepriekšējā gada
priecīgos
notikumus,
veiksmes, neveiksmes
un gūtās dzīves mācības,
lai ar jauniem spēkiem
sāktu rakstīt jau citas
nākamā dzīves gada lappuses.
Sociālās aprūpes centra “Kastaņas” iemītniekiem gada izskaņas
mēnesis noritēja ļoti darbīgā un aktīvā gaisotnē.
Decembra sākumā jau
otro gadu ar pasākumu
Ziemassvētku noskaņās
viesojās grupa jauniešu
no kompānijas “Oriflame”. Viņi bija sarūpējuši
dāvaniņas, kārumus un arī pozitīvas aktivitātes aprūpes centra iemītniekiem.
Kopā ar muzikantu Intaru Zommeru ieskandējām svētkus, iededzām Ziemassvētku eglīti un
cienājāmies pie svētku galda. Lai arī pasākumu pārtrauca pēkšņi pazudusī elektrība, tas nemazināja jautrību un kopā būšanas prieku.
Īstu pārsteigumu “Kastaņu” iemītniekiem sagādāja “Lindo” grupas pārstāvji, kuri ieradās
ciemos ne tikai ar dāvanām, bet līdzi viņiem bija atbraucis īsts Ziemassvētku vecītis. Gan
aprūpes centra iemītniekiem, gan arī darbiniekiem tika dota iespēja baudīt fantastisku koncertu, kurā skanēja gan Ziemassvētku, gan arī citas pasaulslavenas dziesmas operdziedātāja
izpildījumā. Paldies par šo brīnišķīgo iespēju!
Ar sirsnīgu un dvēselisku svētku koncertu īsi pirms Ziemassvētkiem aprūpes centra iemītniekus priecēja labdarības biedrības “SirdsDarbs - rūķu darbnīca” pārstāvji no Cēsīm, kuri dāvāja
ne tikai kārumus, bet arī prieku sirsniņām un jauku kopā būšanas laiku.
Savukārt pašā gada izskaņā ar jauku koncertu aprūpes centra iemītniekus iepriecināja “Ievziedu” meitenes, kuras sadziedājās kopā ar bērniem no Ērgļu vidusskolas.
Ir patiess prieks par mīļajiem, sirdssiltajiem cilvēkiem, kuri ir ar mums kopā, kuri atbalsta
un priecē aprūpes centrā dzīvojošos ne tikai Ziemassvētku laikā, bet visa gada garumā. Mēs
esam ļoti pateicīgi cilvēkiem, kuri brauc ciemos, dāvā prieku ar koncertiem, teātri un dažādām
citām aktivitātēm. Paldies labdarības biedrības “NSUS” vadītājai Līgai, ar kuras palīdzību
katru gadu projekta “Eņģeļa pasts” ietvaros mūsu iemītnieki saņem dāvanas un apsveikumus.
Paldies Vinetai par sirsnīgajām dāvaniņām aprūpes centra dāmām un arī kungiem, kā arī tradicionālo, ļoti gardo Ziemassvētku dzērienu!
Jauno gadu sākot, visiem novēlu O. Mandino teikto: “Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt
vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas
jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā
apspīdēs arī jūs.”
Lai mums visiem krāsains, iespaidiem bagāts un mīlestības pilns Jaunais gads!
Evita Vaska, sociālās aprūpes centra “Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto
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“Zīļuka” viesi

Jau 14 gadus pēc kārtas grupa no Wilhelminakerk draudzes Holandē brauc uz Latviju,
Madonu, lai iepriecinātu tos, kas ir trūkumā, dāvājot pārtikas paku, savu laiku, runājot un
uzklausot, bet caur to visu dāvājot mīlestību. Pēc aktīvi pavadītajām dienām, apciemojot
cilvēkus, pansionātus un bērnu namus, ar lielu prieku atgriežamies pie mūsu draugiem “Zīļukā”, lai arī šajā laikā viņus iepriecinātu. Mums ir patiess prieks par šo draudzību, kas ir
izveidojusies starp ģimenes atbalsta centru “Zīļuks”, Madonas baptistu draudzi un Holandes
draudzi. Ir patīkami redzēt neviltoto prieku bērnu acīs par ciemiņu ierašanos un pavadīto
laiku kopā. Draugi no Holandes bija sagatavojuši nelielu teātra uzvedumu, ko arī kopā vērojām ar bērniem un pēc tam pārrunājām redzēto. Protams, bez spēlēm un jautrības arī neiztikt.
Pa visu šo laiku, ko pavadījām kopā, ir jauki redzēt, kā šī draudzība turpinās vairāku gadu
garumā un valodas barjera tai nav šķērslis. Wilhelminakerk draudze ar lielāko prieku savāc
ziedojumus, lai kaut nedaudz spētu palīdzēt “Zīļuka” draugiem iegādāties nepieciešamās
lietas. Protams, bērni bez saldumu paciņām un mazām dāvanām arī neiztika. Pēc brīnišķīgi
pavadītā laika visi bija piepildīti ar pozitīvisma devu un mīlestību. Esam pateicīgi par šo
draudzību, kas jau turpinās vairāku gadu garumā.
Mārīte Sokolova
Mārītes Sokolovas foto

Notikumi Jumurdas pagastā
a17. decembrī pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas iededzām svētku egli,
kuru pagasta ļaudīm par prieku sarūpēja mednieku un makšķernieku kluba
“Jumurda” dalībnieki Ritvars Putniņš,
Ivars Lazdiņš, Dainis Šreibers un Juris
Rudzītis. Paldies vīriem par ilggadējo
draudzību!
a23. decembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā ar Ziemassvētku koncertu
“Mazu brīdi pirms…” viesojās brīnišķīgas balss īpašniece ENDIJA REZGALE un koncertmeistare ILONA
BIRĢELE. Endijai Rezgalei piedalīšanās Ziemassvētku koncertos ir kļuvusi par gada nogales tradīciju. Viņa
ir dziedājusi Ziemassvētku koncertprogrammās “Pieskaries brīnumam”,
“Ar sirdi eņģeļa plaukstā” Latvijas
dievnamos duetā ar dziedātāju Daini
Skuteli. 2017. gadā pati organizējusi,
dziedājusi senās un baroka mūzikas
Ziemassvētku
koncertprogrammās kopā ar Ilonu Birģeli. Daļu savas dzīves Endija
aizvadījusi
Dienvidāfrikas
Republikā, ar savu balsi priecējot tās vietējos iedzīvotājus.
Atgriezusies dzimtenē, Endija
turpina aktīvi koncertēt, piedaloties dažādos projektos,
kā arī strādā par pasniedzēju
Latvijas Universitātē. Ilona
Birģele regulāri koncertē Rīgas Domā, Latvijas reģionos,
atskaņojot solo programmas.
Viņa sniegusi koncertus visdažādākajās pasaules valstīs, kā
arī piedalījusies meistarklasēs
un festivālos, cildinot Latviju
un jauno komponistu vārdus
plašajā pasaulē. Ilona Birģele ir vairāku nozīmīgu projektu vadītāja, kuru mērķis ir popularizēt un attīstīt ērģeļu kultūru Latvijā. Par spožo personību koncertu Jumurdā parūpējās Ieva
Vilnīte. Paldies par brīnumaino Ziemassvētku dāvanu!
a25. decembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā uz Ziemassvētku pasākumu pulcējās pirmsskolas
vecuma bērni ar savām ģimenēm. Sirsnīgu koncertu sniedza skolotājas Ievas Vilnītes talantīgie audzēkņi Kristena Picka, Patrīcija Kaļva, Emīlija Zommere, Alise Grima, Pauls Jukāms,
Keita Kupe. Pēc skanīgajiem priekšnesumiem bērni izbaudīja draiskas rotaļas, ar līksmām
gavilēm sagaidīja Ziemassvētku vecīti. Eglītes godināšanai, Ziemassvētku vecīša un pasākuma dalībnieku priekam visi bērni dāvāja savus sagatavotos priekšnesumus. Par brīnišķīgajiem
priekšnesumiem bērni saņēma saldumu prieku. Jautrība, satikšanās prieks, draudzība vienoja
kā mazus, tā lielus pasākuma dalībniekus.
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Sportiskās aktivitātes gada nogalē
Ziemassvētku mači

Šautriņas (bērni)
1. Artūrs Tiltiņš
2. Līva Tirzmale
3. Alīna Muša
Rezultāti pēc divām kārtām:
1. Alīna Muša
2. Artūrs Tiltiņš
3. Elīna Mona Bērziņa un Līva Tirzmale
Šautriņas
1. Aldis Jēkabsons
2. Justs Jēkabsons
3. Kintija Kazeka
Rezultāti pēc divām kārtām:
1. Aldis Jēkabsons un Justs Jēkabsons
2. Andris Ābels un Kintija Kazeka
29. decembrī notika 2. kārta novusā
Meitenes
Vīrieši
1. Līga Tirzmale
1. Aldis Olte
2. Ance Jēkabsons
2. Aldis Jēkabsons
3. Līva Tirzmale
3. Ainārs Strazdiņš
Rezultāti pēc divām kārtām:
Rezultāti pēc divām kārtām:
1. Ance Jēkabsons
1. Ainārs Strazdiņš
un Līga Tirzmale
2. Aldis Jēkabsons
2. Līva Tirzmale
3. Jānis Tīrons un Aldis Olte

Alises Andriksones foto

25. decembrī notika basketbola mači trijās grupās.
Rezultāti:
Zēni
1. vieta - Gustavs Dūdums, Kārlis Dūdums, Oto Strazdiņš, Dāvis
Ludboržs;
2. vieta - Eduards Bukovskis, Linards Leimanis, Valters Rešņa,
Jorens Vezetiu.
Meitenes
1. vieta - Līva Tirzmale, Jana Gulbe, Ilze Feldberga un Samanta;
2. vieta - Megija Jeršova, Ieva Dūduma, Gunita Konovalova,
Anda Andriksone.
Vīrieši
1. vieta - Ritvars Šreibers, Reinis Braķis, Valts Masaļskis,
Kaspars Felkers, Jānis Kalniņš;
2. vieta - Artis Truksnis, Alens Kārkliņš, Niks Valainis, Ritvars
Lapsa, Mārtiņš Petrovs;
3. vieta - Justs Jēkabsons, Krists Krastiņš, Guntis Pētersons,
Gustavs Dūdums, Valters Rešņa.
26. decembrī notika volejbola mači trijās grupās.
Rezultāti
Meitenes
1. vieta - Jana Gulbe, Sofija Lote Galzone, Līva Tirzmale, Elze
Agnese Koklačova, Krista Picka;
2. vieta - Benita Kārkliņa, Alise Otle, Lauma Zaķa, Ilze Feldberga, Krista Ieleja;
3. vieta - Sabīne Svilpe, Gunita Konovalova, Līga Tirzmale, Sanita Skuja, Elīna Kauliņa.

Jaunieši
1. vieta - Andis Znotiņš, Andrejs Ivanovs, Jānis Kalniņš, Edgars
Picka, Francis Zosārs;
2. vieta - Jānis Šatrovskis, Valts Masaļskis, Mārtiņš Picka, Raivo
Vilks, Raimonds Klaucāns;
3. vieta - Jānis Opincāns, Ingus Akulovs, Ralfs Riekstiņš,
Viesturs Mozga, Raivis Brašus.
Vīrieši 40+
1. vieta - Jānis Sudārs, Ivars Bodžs, Leons Rubulis, Jānis Virkstenis;
2. vieta - Juris Sirmais, Arvis Tomovics, Modris Vilcāns, Dzitars
Greļs;
3. - vieta Guntars Ziemelis, Roberts Čeičs, Alvis Greidiņš, Arkādijs Strods.

Galda spēles
28. decembrī notika 2. kārta galda spēlēs.
Dambrete
1. Estere Truksne
Duraks
2. Imants Muša
1. Paula Konovalova
3. Ainārs Strazdiņš
2. Ingus Akulovs
Rezultāti pēc divām kārtām:
3. Justs Jēkabsons
1. Estere Truksne
Rezultāti pēc divām kārtām:
2. Imants Muša
1. Ingus Akulovs
3. Aldis Jēkabsons
2. Justs Jēkabsons
3. Imants Muša

Uzvarētāji dambretē. No kreisās: Ainārs Strazdiņš,
Estere Truksne, Imants Muša.

Tiekamies 3. kārtā martā!
Informāciju apkopoja Aldis Jēkabsons
Alises Andriksones foto

,,Nekur nav tik labi kā mājās….”
Vislielākais dārgums cilvēka dzīvē - atvēlētais laiks
dzīvot, strādāt, priecāties, rūpēties, dažreiz raizēties.
Šiem uzdevumiem 80 gadu ritējumā nesūrojoties cauri
gājusi vējaviete Elza Vītoliņa . 1939. gada 6. decembrī Inešu ,,Ilzītēs”, Tipaiņu ģimenē, sevi piesaka
pastarīte Elziņa. Māmiņa Berta, tētis Andrejs ar mazo
māsiņu iepriecina vecākos bērnus Ausmu, Vili, Asju,
Andreju. Jaunā paaudze aug draudzīgā atbildības, kopības gaisotnē. No Otrā pasaules kara notikumiem
Elzīte atceras, kā vācu armijas karavīri paņēmuši no
saimniecības visus lopus, bet bērniem iedevuši gardas
konfektes. Pēc kara Elzītes māmuļa rūpējās par teļiem
kolhozā ,,Komunisma ceļš”, bet tēvs sagatavoja linus.
Bērni palīdzēja māmiņai fermā teļus dzirdīt, ganīt.
Sāpīgs notikums skāra tēva veselību, strādājot mežā.
Viņš uzkāpa mīnai un zaudēja kāju. Māmiņa palika par
galveno apgādnieci ģimenē. Elzīte ar sirsnību atceras
brīžus, kad kopā ar brāļiem, māsām klētiņā dziedājuši.
Dedzīgi skandējuši ,,Par dzimteni dziesma man sērīgi
skan… Un dzintar tīrs strautiņš tek putodams balts…”
Bērnībā radu un kaimiņu saietos vienmēr dziedājuši.
Elziņa skolojas Inešu Upītes skolā. Apvienotās klasēs
vienā klasē mācījās dažāda vecuma bērni. Ziemā uz
skolu vecāki bērnus veda ar zirga ragavām. Pa ceļam,
piestājot Inešu maizes ceptuvē, katram nopirka svaigi
ceptu, siltu maizes klaipiņu. Ar to bija jāpietiek visai
nedēļai, dzīvojot internātā. Kopā ar brāļiem Ogres upes
ūdeņos ķēruši vēžus. Māsām bija jāsameklē vardes,
brāļi tās likuši ķeselītēs, lai pievilinātu vēžus. Lomi
esot bijuši lieli, sanācis gan pašiem ko mieloties, gan
atlicis vēl pārdošanai. Ar sapelnīto naudiņu devušies
uz Inešu veikalu pēc bombankām. Inešu skoliņā nogāja trīs gadus. Tad sekoja mācības Vējavas muižas skolā, jo ģimene pārcēlās uz Vējavas ,,Kajēniem”. Vējavā
apvienotajās klasēs strādāja zinoši skolotāji - direktore
Zenta Lapiņa, Elza Lapiņa, Kārlis Ernests, Elzas klases audzinātājs, Felicija Ruskule, Vija Upīte, Biruta
Krumpāne. Pēc septītās klases, 1954. gadā, piecpadsmitgadīgā Elza sāk strādāt Vējavas kolhozā ,,Sarkanā zvaigzne”. Viss sākas ar zirgu pajūgu vadīšanu,
jo traktoru kolhozā toreiz vēl nebija. Ar zirgiem tiek
vesta barība uz fermām, vesti mēsli, braukts uz purvu
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pēc melnzemes. Štūrēt (vadīt) zirgu pajūgu, pašai iekraut vedamo kravu - tas fiziski ir ļoti smags darbs. Vasarā uz gabaniem (koku zari ar lapām) vilka sienu, krāva lielās kaudzēs.
1957. gadā Vējavu pievienoja Vestienas sovhozam. Līdzās
strādāja draudzenes Izolde Blūma, Aina Īvāne, Zenta Holste,
Elza Sabule, Aija Grisone. Pēc smagās darba dienas meitenes satikās zirņu gubiņā, lai apmainītos sapņiem, iecerēm
nākotnei. Īstam darba cilvēkam zeme nekad par nastu nav
bijusi. Vienmēr par svētību. ,,Kajēnos” bieži notiek muzicēšana - Vilis spēlē akordeonu, brālis Andris - bungas, māsas
Elza, Ausma, Asja dzied. Saietos piedalās arī kaimiņu jaunieši. Dziedāšana, draudzēšanās stiprina divu cilvēku savienību, un 1962. gada 15. septembrī tiek svinētas kāzas, Elza
apprecas ar Laimoni Vītoliņu. 1963. gada pavasarī Vītoliņu
ģimenei tiek piešķirts dzīvoklītis ,,Līčos”. 1967. gadā Elzītei
Laimes māte dāvā meitiņu Ivetu, 1969. gadā ģimeni iepriecina otrās meitiņas Vinetas piedzimšana. Daudzus darba gadus
Elzīte strādā par noliktavas pārzini Vējavā. ,,Līčos” ir sava
piemājas saimniecība - gotiņas, sivēni, vistas, truši. Elzīte
teic mīļu paldies savai māsiņai Asjai par palīdzēšanu darbos.
Elzītei ir nācies būt stiprai brīdī, kad smagi saslimst vīrs,
kad sagurst meitiņa Iveta. Nav tādas mērvienības, ar ko izmērīt tik lielu mīlestību, ziedošanos savu mīļo labā, pārvarot
visus dzīves triecienus. Elzīte, uzņemoties pilnu atbildību,
izaudzina mazmeitiņu Signi. Dzīvesprieks ikdienas solim
Elzītei ir dzimtas turpinājums -mazbērni - Signe, Elīna, Matīss, mazmazbērni - Ričards, Adriana, Niks. Meitas Vinetas
ģimene nemitīgi rūpējas par Elzīti, par ,,Līčiem”, atbalstu
darbos sniedz znots Kaspars, mazmeitas Elīnas vīrs Juris,
mazdēls Matīss. Ar prieku Elzīte ,,Līčos” sagaida Signi ar
vīru Krišjāni, mazdēlu Matīsu ar sieviņu Lieni. Šobrīd Elzīti
aizrauj seriālu skatīšanās, krustvārdu mīklu minēšana, patīk
lasīt žurnālus ,,Kas Jauns?” un ,,Ievas Stāsti”. Elzīte savu
ikdienu vada mierā, domās par saviem mīļajiem, sarunājoties ar draudzīgo runci Kivi.
Mēdz teikt, ka viss mīļums, maigums, kas sievietei dots,
esot no vecmāmiņas, skaistums, dāsnums arī nākot no viņas. Novēlu Elzītei rītiem saules spožumu, dienām pavasara
dzidrumu, vakariem sirdsmieru!
Pie spraunās, jauneklīgās jubilāres viesojās Agita Opincāne
Foto no personīgā arhīva
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INFORMĀCIJA PAR
PARAKSTU VĀKŠANU
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts
prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.
Ērgļu novadā parakstīties var Rīgas ielā 5, Ērgļos (saieta
nama 1. stāvā) darba laikos:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Ceturtdienās plkst. 15.00 līdz 19.00
Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam
nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas
pilsoņa pase vai personu apliecība).
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu
vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Iesnieguma veidlapa pieejama CVK mājaslapā vai
parakstu vākšanas vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās
vietā tiks organizēta 2020. gada 14. februārī. Iesniegums jānogādā parakstu vākšanas vietā vai pašvaldības vēlēšanu komisijai
Rīgas ielā 10, Ērgļos, kabinetā Nr.1 vai Nr.2 līdz 2020. gada 13.
februārim. Iesniegumu drīkst iesniegt un vēlētāja vārdā aizpildīt
arī vēlētāja uzticības persona. Tiek pieņemti arī brīvā formā rakstīti iesniegumi.
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”
un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem
mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi
ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno
domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl
uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes
vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” šajā laikā jānotiek trīsdesmit
dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas
sārīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā
viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.
! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs
nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu
apmēros, sākot no 2020. gada
Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, spēkā
stājas grozījumi Ministru kabineta 2018.
gada 28. augusta noteikumos Nr. 555
“Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kas
paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot
valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Visiem
iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas būs samazinātas, izņemot
līdzmaksājumu par ģimenes ārsta apmeklējumu personām līdz 65
gadu vecumam.
Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu
vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Savukārt personām
līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu būs jāmaksā 2
eiro par vizīti. Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas
vizīti paliks nemainīgs – 2,85 eiro.
Visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta
līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi
samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā
– no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar
otro dienu ārstniecības iestādēs līdzmaksājums paliek nemainīgs –
10 eiro, savukārt par ārstēšanos aprūpes nodaļās vai gultās un no
onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām, alkohola,
narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11
eiro vietā pacienta līdzmaksājums būs 7 eiro.
Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfijas izmeklējumiem bez
kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri, būs 14 eiro, nevis 14, 23 eiro.
Savukārt par izmeklējumu ar kontrastvielu 21, 23 eiro vietā būs
jāmaksā 21 eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu
bez kontrastvielas līdzšinējo 28,46 eiro vietā būs jāmaksā 28 eiro,
bet par izmeklējumu ar kontrastvielu līdzšinējo 35, 57 eiro vietā,
jāmaksā 35 eiro.
NVD atgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, trūcīgas
personas un citas. Plašāka informācija par pacientu līdzmaksājumiem, tostarp no pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām, pieejama NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā
“Veselības aprūpes pakalpojumi”– “Pacienta līdzmaksājumi”.

Paziņojums par cirsmu izsoli
Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela
10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, rīko meža cirsmu atklātu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajā īpašumā “Braki”,
kadastra Nr.70540080253, 1.kvartāla 2., 4., 6., 16., 17., 18.,
19. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. nogabalos, cirsmu
platība 16, 3 ha; nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, kadastra
Nr.70600090033, 1. kvartāla 7., 13., 17. nogabalos, cirsmu platība 5,5 ha. Cirsmas tiek izsolītas kā vienots objekts.
Izsole notiek 2020. gada 3. februārī plkst 11.00 Ērgļu novada
pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā.
Izsoles nosacītā cena – EUR 112 700 (viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro), tajā skaitā: cirsmām nekustamajā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra
Nr.70540080253 – EUR 56 400 (piecdesmit seši tūkstoši četri
simti eiro; cirsmām nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70600090033 – EUR
56 300 (piecdesmit seši tūkstoši trīs simti eiro); izsoles solis
1000,00 (viens tūkstotis eiro).
Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR 11270,00) (vienpadsmit tūkstoši divi simti
septiņdesmit eiro) un dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit
eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu
novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK”
kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.
Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā,
sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 31. janvāra plkst.
16.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv. Kontaktpersona - izpilddirektors Māris Grīnbergs, telefons 26471778.
Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu
laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izmaiņas sociālajā jomā, kas
varētu jūs interesēt
Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, ir veiktas vairākas izmaiņas
sociālajā jomā.
Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā būs personām,
kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās
vecuma sasniegšanas. 2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 9 mēnešu vecumu.
Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas. Atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksās pirmos divus mēnešu pilnā (100%) apmērā no pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo
un ceturto mēnesi – 75% apmērā, par piekto un sesto mēnesi
– 50%, par septīto un astoto mēnesi – 45%
No 2020. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) paaugstinās no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro
mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. Pabalsts GMI līmeņa
nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām
personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem,
kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi.
Izmaiņas skar uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Valsts garantētos uzturlīdzekļus no fonda turpmāk izmaksās:
107,50 eiro katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu
gadu vecuma sasniegšanai, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā
vai vienošanās tekstā par uzturlīdzekļiem noteikto;
129 eiro katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai no
18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina apgūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā
vai vienošanās tekstā par uzturlīdzekļiem noteikto.
Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apmērs mēnesī personām ar invaliditāti.
Personām ar 1.grupas invaliditāti – 104,00 eiro.
Personām ar 2.grupas invaliditāti – 96,00 eiro.
Personām ar 3.grupas invaliditāti – 80,00 eiro.
Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 1.grupas invaliditāti – 159,50 eiro.
Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 2.grupas invaliditāti – 147,23 eiro.
Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 3.grupas invaliditāti – 122,69 eiro.
Ja pabalsts ir piešķirts, tad VSAA to pārrēķina un izmaksā
jaunajā apmērā jau no janvāra. Iesniegums nav nepieciešams.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā
piešķir personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par invaliditātes noteikšanu, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot
apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas
atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.
Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja Māra Briede

PASĀKUMU AFIŠA
18. janvārī plkst. 12.00 Ērgļu bibliotēkā
Annas Kuzinas grāmatas “Rūdolfa Blaumaņa
valodas vārdnīca” atvēršana
Pasākuma laikā par muzikālajiem brīžiem gādās kokļu trio
(Signe Masaļska, Monta Masaļska, Inita Lapsa) un tautas
mūzikas kopa “Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve).
Darbosies apgāda “Madris” grāmatu galds, kur varēs iegādāties arī “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīcu” par
īpašu cenu – 10,00 EUR
18. janvārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
amatierteātra “Madliena” viesizrāde “PRECĪBAS”
(Pavisam neticams notikums) pēc N. Gogoļa
lugas “Precības” motīviem
Ieeja - ziedojums
No 20. janvāra Ērgļu bibliotēkā
izstāde “Vai viegli būt jaunam”- protests
(Madonas rajona 50.- 90. gadu jaunatne)
24. janvārī plkst.18.00 pie Sausnējas vēstures
muzeja “Līdumi”
degsim atmiņu ugunskuru Barikāžu laika atcerei
25. janvārī Ērgļu bibliotēkā
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija ‘19” lasīšanas
ekspertu noslēguma pasākums
. Aicināti visi lasīšanas maratona dalībnieki
25. janvārī plkst.10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
dubultspēles (pāru spēles) novusā
25. janvārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
dokumentālā filma “Valkātājs”
Biļetes cena EUR 3,00
1. februārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
filma “Pilsēta pie upes”
8. februārī plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā
tirdziņš “Andele - Mandele”
14. februārī plkst.18.00 Saieta zālē “Līdumos”
Valentīndienas pasākums “Mīlestības vēstules”
Viesosies ciemiņi no Vestienas
Informācija: Pasākumu laikā tiks fotografēts un
fotoattēli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Gunta Eglīte mirusi 84. mūža gadā;
Deniss Prohorenko miris 41. mūža gadā;
Jānis Metuzāls miris 71. mūža gadā;
Imants Paeglītis miris 60. mūža gadā;
Austra Skara mirusi 89. 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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