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Ērgļu novada pašvaldības domē

Atver sirdi jaunam darbam!

Pārskats par 2020. gada septembra domes sēdē lemto

22. oktobrī plkst.10.30 Ērgļu novada bāriņtiesa aicina visus, kuri tuvākā vai tālākā nākotnē
ir apsvēruši iespēju kļūt par aizbildni, audžuģimeni, adoptētāju vai viesģimeni, uz tikšanos ar
nodibinājuma “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” ģimeņu atbalsta centra “Smiltene” vadītāju Viktoru Ņikiforovu un sociālo darbinieci Inetu Štokni.
Uz tikšanos ir gaidīti visi, kuriem radusies interese par audžuģimenes izveidi vai kļūšanu par
aizbildni. Pieredze rāda, ka no intereses līdz reālai darbībai paiet 2,5-3 gadi. Cilvēkiem ir ļoti
daudz jautājumu, kurus nav tik viegli uzdot, tādēļ atbalsta centrs kopīgi ar bāriņtiesu rīko šādu
tikšanās reizi.
Pasākumā tiks runāts par apmācību iespējām, lai kļūtu par audžuģimeni, adoptētāju, un par to,
kā notiek pats process. Tiek apspriesti dažādi jautājumi, kas cilvēkiem rada bažas, piemēram,
par bioloģiskajiem vecākiem, atbalsta sistēmu, finansiālo pusi u.c. Reizēm cilvēki ir kautrīgi
un publiski nevēlas runāt, tādēļ tiek piedāvāta arī iespēja nākt aprunāties individuāli.
Atbalsta centrs sniedz atbalstu audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem un viesģimenēm, nodrošinot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes. Atbalsta centrs
nodrošina psihologa konsultācijas atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm,
kā arī potenciālo adoptētāju un audžuģimeņu apmācības.
Izmantojiet šo lielisko iespēju! Pat ja vēl tik nopietnus lēmumus neesat pieņēmuši, bet ja ir
vismazākā interese par šiem SIRDS DARBIEM!
Par savu dalību, lūdzu, informējiet mani - Vinetu, zvanot pa tālruni 64871453 vai atsūtot ziņu
e – pastā: barintiesa@ergli.lv.
Uz tikšanos!
V. Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
24. septembra domes kārtējā sēdē:
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma iekļaut fizisku personu sarakstā uz Ērgļu novada
pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma lauzt īres līgumu ar fizisku personu par Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aNoteica telpu - Sausnējas pagasta “Rīti”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā - nomas maksu
6,60 EUR stundā bez pievienotās vērtības nodokļa.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada domes 26.07.2018. apstiprinātajā Ērgļu vidusskolas nolikumā, papildinot III nodaļas 10. punktu ar 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā: “10.6. vispārējās
vidējās izglītības programma, kods 31016011.”
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu cirsmu izsoles nosacītās sākuma
cenas, samazinot tās par 10%:
- nekustamajam īpašumam „Apšu Krogs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, EUR 37 800;
- nekustamajam īpašumam “Ozoli”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, EUR 26 100;
- nekustamajam īpašumam “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, EUR 45 603.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2020. gadam.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot fiziskai personai, Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības domes 23.01.2020. lēmumu, piešķirot finansējumu EUR
1500 biedrībai “Meža taku skrējieni” rogaininga “Kuiteņa maldonis” organizēšanai Ērgļu novadā 2020. gada 11. oktobrī.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SIA „ŪDAS” oktobris. Prasme pateikt
Lai citi saprastu. Pirms kāda laika biju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Modernās mākslas zālē bija izstādīta liela atzītas mākslinieces glezna. Tur
bija attēlots kaut kas liels. Pie tās stāvēja divas cienījama vecuma kundzes
un viena jautāja otrai: „Nez ko ar šo gleznu māksliniece gribēja pateikt?”.
Es nesapratu un viņas arī nē, kaut gan droši vien citi saprata. Nesen bija
kapusvētki Sauleskalna kapos. Noklausoties sprediķi, palika dikti jocīgi ap dūšu, jo mācītājs,
droši vien labu gribēdams, apstāstīja, ka nākamais gads, iespējams, nepienāks, jo esam daudz
grēkojuši un grēki nāks pār cilvēkiem. Pasaules gals arī ir klāt. Beidzoties kapusvētkiem, palika dikti smags nosēdums. Pēc nedēļas kapusvētki bija Katrīnā. Tur vadītāja pasniedza stāstu
emocionāli un sirsnīgi. Man pat asara izlēca no acs. Tas bieži nenotiek, bet, ja tas izdodas,
tad vēstījums pie manis ir atnācis. Es to sapratu. Vislabāk jau ir nevis daudz vāvuļot, bet darīt
darbus. Tas nostrādā vienmēr.
Ir pabeigta jumta nomaiņa Mehanizatoru ielā 10. Izveidota arī jauna lietus ūdens aizvadīšanas
sistēma šai mājai. Ar pašvaldības atbalstu. Esam beigu procesā ar jumta remontu Zāģētavas
ielā 1. Tiks uzsākta sadzīves kanalizācijas izbūve Priežu ielā. Tuvojoties ziemai, notiek visu
dūmvadu un krāšņu tīrīšana tām mājām, kuras apsaimniekojam. Lūgums un prasība ir nededzināt krāsnīs plastmasas pudeles. Karstums, kas no tām izplatās, aiztaisa skursteni ar stikla veida
slāni, kas pēc kāda laika aizdegas. Nevajag!
Nesen SIA „ŪDĀS” bija revīzija. Revidente uzdeva jautājumu, kāpēc no ūdens lietotājiem ir
iekrājies parāds EUR 9800 apmērā? Tāpēc, ka viens ir parādā EUR 100, otrs 50 EUR, trešais
EUR 210. Dzīvot ar domu, ka gan jau samaksāšu, ir vieglāk pašam. Bet tam, kurš par to jau ir
samaksājis (konkrēti „ŪDAS”), vieglāk nepaliek. Tāpēc es lūdzu maksāt rēķinus laicīgi un to
neatlikt uz pēdējo brīdi.
Dzīves ainiņa. Saulains rīts. Būvlaukums. Nedaudz paģirains brigadieris. Priekšnieks jautā:
„Nu kā?” „Ne pārāk,” atbild brigadieris. ”Ko vajag?” tā priekšnieks. „Jāsalāpās,” atbild brigadieris. Sacīts, darīts, lāpās. Pēc kāda laika priekšnieks prasa: „Vai rezultāts būs?” Brigadieris
atbild: „Labāk ir, bet strādāt vēl nevar!” Kaut kas līdzīgs ir ar atkritumu savākšanu pagastā.
Daudz esam izdarījuši, bet līdz galam nav. Ir noslēgti jauni līgumi ar Pilsētvides servisu, bet
ne visiem iedzīvotājiem. Arī sodi par saistošo noteikumu neievērošanu nav nosūtīti tiem,
kuriem nav līgumu. Tagad ir „sarežģīti” to izdarīt, jo sākumā administratīvai komisijai jāsūta
iesniegumu Madonas policijai ar konkrētiem datiem par tautieti, kurš nav noslēdzis līgumu par
atkritumu savākšanu. Madona izskata šo iesniegumu un vai nu paši brauc uz vietas noskaidrot situāciju (kas ir ļoti maz iespējams), vai arī nosūta atbildi uz novadu, ka vietējie paši var
pieņemt lēmumu. Nez kāpēc no šī apburtā loka netiekam ārā? Tāpēc paviesosimies absurdajā
teātrī.
Piedalās: Gudrais, Ziņkārīgais, Dabas vērotājs un Tauta.
Ziņkārīgais: „Vai administratīvā komisija ir sodījusi kaut vienu iedzīvotāju, kurš piesārņo
apkārtni un nav noslēdzis līgumu par atkritumu savākšanu?”
Gudrais: ”Nē nav, jo, saņemot soda kvīti, iedzīvotājs var sākt satraukties un piemetīsies
žagas. Tas var izraisīt viņa nepatiku pret lielajām alus pudelēm. Vīri tās nepirks un valsts
ekonomika ies uz leju vēl straujāk. Tā nedrīkst.”
Ziņkārīgais: ”A kad mūsu zeme būs tīra un nepiesārņota?”
Dabas vērotājs: „Es kā speciālists saku, ka ir tāds tautas teicieni: Tas būs tad, kad pūcei aste
ziedēs vai cirvja kātam lapas plauks! Tad arī būs. Kad plaukst? Pavasarī!”
Tautai tas nepatīk, tā sāk trokšņot un Gudrais aiziet.
Gaidīsim pavasari? Vai pienāks brīdis, kad pratīsim pateikt, lai saprastu visi?
Lai visiem jauka ziema!

Mehanizatoru ielas 10 māja lepojas ar jauno jumta segumu.

Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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Rudens veltes bagātam galdam
Miķelītis pie mums brauca
Zelta ķirbja karietē.
Bietes, kāļi, burkāniņi
Miķelītim azotē.
Jau par tradīciju kļuvusī Miķeļdienas labdarības akcija, kuras laikā Jumurdas iedzīvotāji ziedo daļiņu savas
izaudzētās ražas Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
iemītniekiem, šogad noritēja ar devīzi “Dalies draudzīgi!”. Varbūt saziedotā daudzums šoreiz nebija tik liels
svara ziņā, bet katram ziedojumam līdzi tika dots sirds
siltums un laba vēlējumi. Kāļu gan šogad maisos nebija, bet kartupeļi, burkāni, bietes, sīpoli un kāposti bagātinās centra iemītnieku maltītes. Pavāres pagatavot
gardus saldos ēdienus un izcept plātsmaizes varēs no
Velgas un Dainas sagādātajiem āboliem, bet Initas un
Guntara ķirbji un kabači nokļūs salātos un sautējumos.
Vitamīnu devu nodrošinās gandrīz desmit litri dzērveņu un Lucijas izaudzētās cidonijas. Kā papildinājums
pusdienām noderēs marinētie gurķi un no Annas dārza
nākušie varenie puravi.
Nogādāt visu sarūpēto uz Ērgļiem Ināras Tirzmales
vadībā palīdzēja Kristaps Ābeltiņš un Ivars Grāvītis.
Nebija pārsteigums, ka pirmais savu devumu uz Jumurdas pagasta saieta ēku atgādāja Viesturs Putniņš,
pārējie šīs akcijas atbalstītāji ir:
Lapsu ģimene, Velga Birkenšteine, Smeiļu ģimene,
Purviņu ģimene, Anna Sarkanābola, Baiba Feodorova,
Gunārs Ūdris, Vizbulīte un Guntars Dreimaņi, Lucija
Lībiete, Agita Opincāne, Māra Dreimane.
Lai godinātu aizejošo vasaru un priecātos par košā rudens iestāšanos puķu dobēs, otrdienas
pēcpusdienā pļaviņā pie saieta ēkas entuziasti no ziediem veidoja sveicienu Miķelim - Jumīti
un Fantāzijas puķi.
Paldies visiem atbalstītājiem un gaidīsim nākamā gada ražu, lai atkal varētu padalīties, dāvājot prieku sev un citiem.
Sarmītes Dreiblates teksts un foto

Rudens noskaņas sociālās aprūpes centrā
“KASTAŅAS”
Jau rudens klauvē pie durvīm, krāsojas
koku lapas, tomēr neparastais siltums vēl
liek domās kavēties vasarā. Šī vasara sociālās aprūpes centra ”Kastaņas” iemītniekiem un arī darbiniekiem pagāja savādā noskaņā ar daudziem ierobežojumiem
un zināmu nedrošības sajūtu.
Tomēr, neņemot vērā dažādos ārējos
apstākļus, aprūpes centrā rosība nerimst.
Iemītnieki kopīgi gatavo krājumus ziemai - lasa dārzā ogas, vāc ābolus un griež
saldēšanai. Šāda kopā darbošanās vienmēr ir saliedējoša, jautra un nes gandarījumu par paveikto darbiņu. Aktīvākie
iemītnieki piedalās apkārtnes uzkopšanā,
lapu grābšanā, kura reizēm izvēršas par
jautru sacensību.
Septembris bija ļoti vasarīgs, tādēļ tā
vien gribējās uzturēties tik siltajā saulītē.
Kādā saulainā dienā “Kastaņu” iemītnieki sanāca kopā uz aktivitāšu pēcpusdienu,
lai mērotos veiklībā dažādās sportiskās
aktivitātēs svaigā gaisā.
Mēneša izskaņā atzīmējām Miķeļdienu, kā arī suminājām aizgājušās vasaras jubilārus. Pasākums izvērtās jautrs ar dejām, dziesmām un draudzīgu kopā būšanu pie kafijas tases. Šādi
mazie svētki vienmēr nes pozitīvas emocijas un prieku ikdienas dzīvē.
Kā katru gadu, arī šajā rudenī Jumurdas iedzīvotāji dalījās ar savām rudens veltēm, atsūtot
tās kā dāvinājumu aprūpes centram. Liels paldies darbīgajiem, sirsnīgajiem ļaudīm, kuri neaizmirst mūsu aprūpes centra iemītniekus.
Lai arī tuvojas rudens tumšais laiks, tomēr, domājot gaišas domas, glabājot sirdī vasaras saules siltumu, arī šajā laikā centīsimies rast prieku un gaismu mūsu ikdienā. Izturību un veselību
mums visiem!
E. Vaska, sociālās aprūpes centra ”Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. oktobris
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Katrīna,
10. klases skolniece

Īsziņas
19.-23.10. - rudens brīvdienas, individuālas sarunas ar vecākiem
28.10.
- karjeras pasākums vecākiem
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Jaunā skolēnu dome

Redaktores sleja
Oktobris.
Gandrīz visas koku lapas jau ir kļuvušas sārtas. Un pie skolas esošais koks,
kas vienmēr septembrī ovālveida dzelteno rudens lapu dēļ atgādina banānkoku, ir nometis arī savu apmetni, cepuri
vai pat matus, skatoties no katra perspektīvas. Rodas sajūta, ka rudens jau
ir ,,iesilis”, un arī tieši pretēji - tas kļūst
arvien vēsāks.
Mums visiem pa šo laiku nācies pierast pie dažādiem jauniem noteikumiem, tomēr tas nebūt nav traucējis
skolēniem veiksmīgi ieiet skolas ritmā.
Un tas noteikti arī nav laiks, kad pārtraukt rast un piepildīt savus sapņus.
Kā ir teikusi Harieta Tabmena: ,,Katrs
lielais sapnis sākas ar sapņotāju. Vienmēr atceries, ka Tevī ir spēks, pacietība
un kaisme aizsniegt zvaigznes, lai mainītu pasauli.” Šis citāts šķiet kā ideāla
iespēja visiem atgādināt, ka katra diena
ir kā jauna iespēja ikvienam darīt to,
kas viņam patīk un iedvesmo, par ko
sapņo, jo tas maina pasauli un pasaulei
vienmēr ir jāmainās.
Novēlu visiem lielus sapņus un skaistu katru dienu!

2020. gada OKTOBRIS

Laiks iet. Viss mainās. Un viena lieta, kas Ērgļu vidusskolā šogad mainījās, ir skolēnu domes sastāvs.
Mēs šogad esam nedaudz mazāka, bet tikpat sparīga ģimene kā pagājušajā
gadā.
Prezidente un kultūras ministre mums ir Lauma Zača.
Viceprezidente - Madara Purviņa.
Protokolistes un finanšu ministres amatu ieņem Estere Patrīcija Caune.
Izglītības ministre šajā gadā mums ir Samanta Kārkliņa.
Sabiedrisko attiecību ministre ir Sofija Lote Galzone.
Iekšlietu ministrs ir Aigars Putniņš.
Par draudzību ar citām skolām un sportu mums atbild Jana Gulbe.
Un zīļu ministres ir Brenda Briķe Balode un Liene Feldberga.
Paldies visiem, kuri piedalījās šī gada skolēnu domes vēlēšanās - gan velētājiem, gan kandidātiem. Cerams, ka varēsim jūs iepriecināt visu atlikušo
mācību gadu ar radošiem pasākumiem.
Skolēnu domes prezidente Lauma (centrā) apspriežas ar izglītības
ministri Samantu un finanšu ministri un protokolisti Esteri.

Piemiņai
Velga Skujiņa

1951. - 2020.
“Priecājos par katru skolēnu, kurš mācās, cenšas sevi izglītot.
Uzskatu, ka zināšanas izrotā cilvēku.” Zīmīgi, ka tā pirms 30 gadiem 1990. gada oktobra “Cinītī” rakstīja Velga Skujiņa - Ērgļu
vidusskolas 16. izlaiduma absolvente, 22 gadus pedagoģe - pionieru vadītāja, skolas direktore, vēstures un ekonomikas skolotāja.
Par direktori nācās strādāt grūtajā pārmaiņu laikā, bet visos darbības gados liela uzmanība tikusi pievērsta efektīvam mācību darbam, vispusīgai interešu izglītībai. Direktore uzsvērusi, ka ne jau
organizācijas nosaukums, kurā skolēni darbojas, ir noteicošais.
Visos laikos svarīgākais ir bijis skolēniem iemācīties darboties,
salīdzināt, analizēt, apgūt prasmes, pilnveidoties, attīstīt zinātkāri, mācīties komunikāciju un arī pastāvēšanas prasmes šodienas
pasaulē. Skolotājas sirdslieta bija tūrisms un novadpētniecība.
Daudzi no viņas vadībā izstrādātajiem maršrutiem, pārgājienu un
ekskursiju aprakstiem, ērglēniešu atmiņu stāstu pierakstiem joprojām ir skolas arhīvā un rosina jaunām idejām.
Šajā skumjajā brīdī siltus atvadu vārdus sūta Ērgļu vidusskolas
kolektīvs

Ar sveicieniem skolēnu domes vārdā Estere Caune, 9. klases skolniece
Foto no Esteres Caunes personīgā arhīva

Aicinām
ciemos bijušos
kolēģus

Velta Jakunova

1935. - 2020.
Īsi pirms 85 gadu jubilejas aprāvās Ērgļu vidusskolas triju paaudžu iecienītas matemātikas skolotājas Veltas Jakunovas mūžs.
Skolotājas, kuras profesija bija viņas mūža aicinājums 53 gadu
garumā. Veltu Jakunovu viņas audzēkņi atcerēsies kā stingru,
taisnīgu, zinošu pedagoģi, skolēnu dzīvēs ieinteresētu audzinātāju. Skolotāju vienmēr interesēja, kā labāk pasniegt savu priekšmetu, kā skolēniem to padarīt saprotamāku. Par viņas darba
sasniegumiem liecina augstais novērtējums arī bijušā Madonas
rajona mērogā, saņemtie apbalvojumi. Bet vispaliekošākais apliecinājums viņas pedagoga darbam bija tas, ka absolventi vēl
studiju gados meklēja un atrada padomu. Audzināmās klases atcerēsies kopīgos darbus padomju saimniecībā, lai nopelnītu naudu tālajām ekskursijām uz toreizējām kaimiņu republikām. Skolotāja pati dziedāja Ērgļu kultūras nama korī, tāpēc arī vienmēr
rosināja savus skolēnus iesaistīties dažādos pašdarbības pulciņos
un pilnveidot savu redzesloku.
Siltā un gaišā piemiņā mūsu ilggadējo kolēģi paturēs Ērgļu vidusskolas kolektīvs.

Ļoti skaistu 2. oktobra rītu pašreizējiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem radīja 11. klases skolēni. Mājīga, mīļa atmosfēra skolas bibliotēkā, sirsnīgi vārdi, kopīgi nodziedāta dziesma par
“Krāsainajiem sapņiem”, nu ļoti garšīgs sveiciens kūkas veidā no
vecākiem iepriecināja visus klātesošos. Pateicamies jums, 11. klase!
Pēcpusdienā skolotāju un darbinieku kolektīvs aicināja uz skolu bijušos kolēģus. Staigājot pa kabinetiem, raisījās atmiņas par iepriekšējiem gadiem, klašu iekārtojumu. Bet vakara gaitā bibliotēkā visus
gaidīja arī muzikāls sveiciens no pūtēju orķestra, kura vadītājs ir
mūsu absolvents Pēteris Leiboms, bet viņa vadībā spēlēja četri mūsu
bijušie audzēkņi un viena Sausnējas pamatskolas absolvente.
Viesu vārdā liels paldies visiem, kas bija kopā. Ceram turpināt šo
jauko tradīciju.
Sandra Konovalova, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Indras Rones foto

Skolotāju diena - „Iespējamā misija”
25. septembris - „Iespējamā misija”. Īpaša diena gan skolotājiem, gan skolēniem. Stundas vadīja 12.
klases skolēni. Kā jau katru gadu, arī šogad divpadsmitie ir gatavi izbaudīt grūto skolotāja darbu. Kārtīgi sagatavojušies, metas izaicinājumā pasniegt stundas.
Šī gada Skolotāju dienas stundas bija tiešām interesantas. Tika dota iespēja stundās izpausties radošumā, bet lika arī nedaudz padomāt. Divpadsmitie bija parūpējušies par savām pasniegtajām stundām,
jo viņi bija visu labi izdomājuši. Pirmo reizei darot skolotāja darbu, var rasties uztraukums. Protams,
skolotāja darbs nav viegls. Un pa ceļam nākas saskarties ar dažādām ķibelēm un sarežģījumiem, jo bērni
paliek bērni.
Kā jau katru gadu, Skolotāju diena ir bijis liels piedzīvojums. Jāsaka paldies divpadsmitajiem par vēl
vienu izdevušos mācību dienu.
Signe Solovjeva, 10. klases skolniece
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10. klases iesvētības

Iejūtoties mediķu lomā.

21. - 25. septembris. Kas par nedēļu! Kā jau katram,
kas ir mācījies Ērgļu
vidusskolā, pienāk
brīdis paļauties uz
12. klasi. Nu ir klāt
arī mūsu iespēja kļūt
par pilntiesīgiem vidusskolēniem, izturēt Iesvētību nedēļu
un no kurkuļiem
pārtapt par īstām
vardēm. Desmitie,
saturieties, jo divpadsmitie jūs kārtīgi
iesvētīs!
Pirmdienā, varētu
teikt, skolā ieradās
augstāko slimnīcu
labākais
strādājošais personāls. Baltie mēteļi, maskas
un pareizais aprīkojums katru izcēla savā medicīnas
jomā. Kā ārsti mēs zibens ātrumā sasaitējām lauztās rokas un bijām gatavi glābt jebkuru
dzīvību.
Otrdien no tuvāko apkaimju lauku sētām ieradās vesels bars slaucēju. Ar lakatiņiem
ap galvu, kārtīgiem zābakiem un spainīšiem rokās - gatavi jebkurām kaimiņu govīm. Ar
savām nodarbošanās prasmēm bez problēmām spētu pat dziļākajā nakts tumsā atrast un
izslaukt govi krūzei svaiga piena. Ar aizsietām acīm, mums, sava darba lietpratējiem, neviens divpadsmito šķērslis nelikās par grūtu, ja ir jādodas izslaukt sava gotiņa.
Trešdienā, tumši un ķēdēm apkarināti, no tuvākā rokmūzikas koncerta ieradās bars emo.
Emociju viļņi plūda pa visām malām, šoreiz tie labākie. Šīs dienas lauzto siržu plaisas
aizpildīja daudzās bildes, kas ātrās foto sesijas laikā lika smieties mums visiem.
Ceturtdienā visus māca kāre uz rīta copi. Paši lielākie zābaki, pie cepurēm sakarinātie
vizuļi un makšķeru kāti mūs vienoja kopā kā zivis tīklos. Zvejnieku lomā stundās jutāmies
kā vienā lielā laivā. Zivis, pat neskatoties, ķērās cita pēc citas, tik blakus laba drauga padoms bija nepieciešams.
Piektdien no plauktiem novēlās krāsu spaiņi, un katram trāpīja sava krāsa. Balti, zili, zaļi,
violeti izgaršojām varavīksni. Sakārtojām krāsas pa krāsām, nevienu
neatstājot citam krāsu sajaukumam.
Bet ar to šī nedēļa nav beigusies.
Grandiozais iesvētību noslēguma
vakars. Gatavi, bezbailīgi, nedaudz
satraukti gājām un domājām, kas tik
nu notiks? Pretī mūs sagaidīja divpadsmitie ar rūpīgi izplānotu spēka
trasi. Bez liekas domāšanas ķērāmies
pie lietas. Riepas mešana, skriešana,
maisu lēciens, dārgumu meklēšana,
spēles un vēl. Nekas nebija par grūtu
mums, desmitajiem. Un, protams, kā
ķirsītis uz kūciņas tika dots svinīgais
zvērests.
Un tā tika pavadīta mūsu Iesvētību
nedēļa. Tagad droši varam ar lepnumu teikt, ka esam vidusskolēni un
izauguši par stiprām, visu varošām
vardēm. Jāgaida, kad mēs būsim divpadsmitajā klasē, lai varētu turpināt
tradīciju un izbaudīt Iesvētības no
cita skatu punkta. Protams, jāsaka
liels paldies 12. klasei, bez kuras
mums nebūtu šo aizraujošo emociju
un atmiņu, kas paliks prātā uz mūžu.
Signe Solovjeva,
10. klases skolniece
Antras Grinbergas foto
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10. klases pārgājiens
29. septembrī pulksten 12.00 10. klases
skolēni, precīzāk, skolnieces, uzsāka savu pārgājienu no saieta nama
Ērgļos. Šī pārgājiena
mērķis bija iepazīt dižākos kokus Ērgļu apkārtnē, apskatīt Rūķīšu dižozolu. Lai gan tas aug
salīdzinoši netālu un ar
mašīnu šo ceļu varētu
veikt īsā laika posmā,
tomēr pavadītais laiks,
ejot kājām, bija vairākas stundas.
Pa ceļam iegriezāmies atjaunotajos Brāļu kapos. Audzinātāja
pastāstīja par lielajām
tanku kaujām Ērgļu
apkārtnē Otrā pasaules
kara beigās. Šajā kapsētā apglabāti apmēram 7500 kritušo. Tas
izskaidrojams gan ar
ilgajām kaujām, gan ar
to, ka pēc kara dažādās
vietās apbedītos kareivjus pārapbedīja vienuviet. Kapsētā apskatījām piemiņas plāksnes
un secinājām, ka ļoti daudz kritušo bija jauni cilvēki, dažiem bijuši tikai 17, 18 gadu. Audzinātāja pastāstīja, ka viņas skolas gados 9. maijā no Ērgļu centra uz Brāļu kapiem tika rīkots
gājiens. Tolaik nevarēja pieminēt vācu karavīrus un vācu armijas pusē karojušos leģionārus.
Kad nonācām vietā, kura atradās dažu simtu metru attālumā no dižozola, mums no paugura
virsotnes pavērās brīnišķīgs skats uz Ērgļu pusi ar jau dažiem rudenīgi sārtiem kokiem. Turpat
arī atradās pusdienu un ugunskura vieta.
Daudzas pārgājiena dalībnieces, ieskaitot mani, pārsteidza tas, cik ,,noslēpies” mežā bija
Rūķīšu dižozols, kas, iespējams, padarīja šo milzīgo koku par sava vārda cienīgu.
Mājupceļā devāmies uz Pulgošņa ezeru, atradām Dzirnavu upītes iztekas vietu, kura ietek
Ogrē pie kādreizējām Krīvēnu dzirnavām, kuras tagad ir nojauktas. Pļavā vēl sarīkojām jautras
sacensības ar uzdevumu -kura pirmā uzrāpsies uz siena ruļļa. Turklāt viss pārgājiens bija īpaši
jautrs un interesants, kas kopumā liek atzīt, ka šis pasākums bija patiešām izdevies. Žēl, ka tajā
neiesaistījās puiši. Cerams, ka viņi pievienosies nakamajā.
Paldies visiem, kas jebkurā nozīmē tajā piedalījās!
Katrīna Rešņa, 10. klases skolniece
Antra Grinberga, 10. klases audzinātāja
Antras Grinbergas foto

Ekskursija uz Siguldu
8. oktobrī mēs, 11. klases skolēni un audzinātāja, braucām
mācību ekskursijā uz Siguldu.
Tad, kad spriedām par ekskursijas maršrutu, mēģinājām katru objektu sasaistīt ar mācīto
kādā mācību priekšmetā.
Pirmais objekts, ko apmeklējām, bija Sudraba muzejs.
Šeit mēs apskatījām lielformāta sudraba mākslas darbus, ko
darinājis pats muzeja veidotājs
Oļegs Auzers. Mums atļāva arī
ieskatīties darbnīcā, kur tobrīd
strādāja mācekļi. Muzejā bija
iespēja apskatīt mākslinieka
veidoto pasaulē lielāko sudraba pili, kura tā arī nekad netiks
pabeigta, jo visu laiku tā tiek
papildināta.
Apskatījām iespaidīgo atjaunoto Siguldas pili, kuras pagalmā izvietotas dažādas darbnīcas - ādas, spieķu un citas.
Pēc tam braucām uz Turaidas
muzejrezervātu, kur aolūkojām viduslaiku pils arhitektūru.
Visu muzeja teritoriju iepazinām, izejot orientēšanās spēli
“Tūkstošgades stāsts”. Sadalījāmies trīs komandās un meklējām objektus gan pils tornī, gan
skulptūru dārzā, pie Turaidas
Rozes kapa un citur. Katrā objektā bija jāizpilda uzdevums.
Visas komandas finišēja ar 1,5 2 punktu starpību. Uzvarēja komanda “ARA”’, kura no maksimālajiem 16 punktiem ieguva
15,5 punktus.
Bijām arī lielākajā Latvijas
alā -Gūtmaņalā. Pēcpusdienu
pavadījām piedzīvojumu parkā
“Tarzāns”, jo Zīļu spēlē bijām ieguvuši 100 eiro, kurus tad arī izmantojām sportiskai izklaidei.
Laiks arī bija jauks, daba - rudenīgi krāsaina.
Santa Tipaine, 11. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
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Mācību ekskursija uz Līgatnes dabas
takām un Tīklu parku
5. oktobrī mēs, Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēni, braucām mācību ekskursijā uz Līgatnes
dabas takām un uz Tīklu parku. Dabas takās mēs redzējām 10 dažādus dzīvniekus: lāčus,
vāveres, sesku, pūces, meža cūkas, staltbriežus, aļņus, caunas, ūpjus, lūšus, jenotsuni un
lielo susuru. Mēs kāpām skatu tornī, lai redzētu staltbriežus no augšas. Tad mēs gājām lejā
pa stāvām trepēm, lai redzētu aļņus. Pa vidu pastaigai pa takām mēs atpūtāmies no koka izgatavotā rotaļu laukumā. Taku kopējais garums ir 5 kilometri. Līgatnes dabas takās, tāpat kā
Latvijā mežos, dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem.
Pēc dabas takām mēs devāmies uz Tīklu parku. Tas ir tīklu labirints 4-7 metru augstumā,
kas pakārts koku galotnēs. Tīklu parkā var gan atpūsties, gan jautri pavadīt laiku ar ģimeni. Tīklu labirintos ir iespēja spēlēties ar milzīgām, krāsainām bumbām. Tīklu labirintos ir
septiņas istabas, dažas no tām ir lielākas, bet dažas mazākas. Vienā istabā vienlaicīgi var
uzturēties ne vairāk kā septiņi cilvēki.
Iesakām ikvienam uz turieni aizbraukt - gan uz Tīklu parku, gan uz dabas takām. Šī bija
vēl viena lieliska ekskursija.
Santa Valaine, Agnija Trimpele, 8. klases skolnieces

Evelīna Estere Jansone
8. klases skolniece.

Kristiāna Renckulberga
10. klases skolniece.

Makulatūras vākšanas
1.kārta
Ērgļu vidusskolā
Brenda Briņķe-Balode, 7. klases skolniece.

Skolotāju ekskursija

Tuvojoties Skolotāju dienai, Ērgļu vidusskolā katru rudeni vienu dienu 12.
klases skolēni un skolotāji
apmainās “lomām” - vidusskolēni iejūtas pedagogu
darba pienākumos, izjūtot
gan šī darba skaisto un interesanto pusi, gan arī citu
skolēnu brīžam paskarbos
pārbaudījumus. Savukārt
skolotāji šogad devās gan
pārgājienā, gan ekskursijā.
Eiropas sporta nedēļas ietvaros piektdien devāmies
pārgājienā pa pastaigu
taku “Esi acīgs!”. Paldies
Aldim Jēkabsonam par asprātīgajiem ieraugāmajiem
objektiem takas malās un
interesanto stāstījumu par
noslēpumainajām vietām
Sīlēnu līcī. Protams, radās
arī viela pārdomām - vai
ierakumi ir saglabājušies
no Pirmā pasaules kara vai
Otrā pasaules kara. Vai vikingi pirms 1000 gadiem
bija atkuģojuši arī līdz Ērgļiem?
Savukārt sestdien devāmies tradicionālajā rudens ekskursijā, šoreiz iepazīstot Ziemeļlatgali. Ātri aizskrēja stunda pie dziedošās Igauņu ģimenes Gaigalavā, kur iepazinām tautas
mūzikas instrumentu vēsturi, arī paši kļuvām uz dažām minūtēm par skolotāju kapelu. Interesanti, ka pats saimnieks arī gatavo ne tikai tautas mūzikas instrumentus, bet sadarbībā ar
Vaivaru rehabilitācijas centru izgatavo īpašas ārstnieciskās muzikālās gultas.
Saulainajā dienā brīnišķīgs bija brauciens ar kuģīti pa Balvu ezeru. Arī tā var uzzināt interesantas lietas par kādu vietu.
Tālāk iepazinām uzņēmīgus Latgales cilvēkus Škilbēnu pagasta zemnieku saimniecībā
“Kotiņi”, kuras platība ir apmēram 3000 ha. Graudu pārstrādes cehā guvām izsmeļošu informāciju par daudzveidīgo produkciju - miežu un kviešu grūbas, putraimi un pērļu grūbas,
pārtikas pupas, zirņi, kvieši, miežu milti, lobītie un šķeltie zirņi un pupas, kā arī pašu ražota
rapšu eļļa. Turpmāk veikalā tiešām gribētos iegādāties tieši šīs saimniecības ražojumus!
Saimniecība nodarbojas arī ar lauku tūrismu, un mums bija iespēja paviesoties un paēst pusdienas Rekovas dzirnavās, kur visi ēdieni - no zupas līdz saldajam - bija no dažāda maluma
grūbām. Garšīgi!
Dienu pabeidzām ar nelielu ieskatu Malnavas pagasta vēsturē, izstaigājot Malnavas muižas
- tagad koledžas - vēsturisko parku. Uzzinājām, ka šeit ir vienīgā vieta Latvijā, kuru 1941.
gadā apmeklēja Ādolfs Hitlers, jo muižā bija ierīkots armijas grupas “Ziemeļi” štābs. Parkā
vēl saglabājies speciāli izbūvētais bunkurs. Aizrautīgā gida Jāņa stāstos savijās pagātne un
tagadne, uzzinājām par spītīgajiem un uzņēmīgajiem Latgales cilvēkiem.
Skaista, piesātināta, interesanta diena. Paldies kolēģei Antrai par kolosālo maršrutu!

26.10.2020.-30.10.2020.
Makulatūru pieņems:
Rīgas ielā 10, Ērgļos,
8:00-9:20
11:00-16:00
Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju,
zīmēšanas papīru, grāmatas(arī ar auduma vāciņiem), avīzes,
glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades,
kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). Turpmāk
– “makulatūra”.
Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams
atskavot.
Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes,
kā arī slapju un netīru makulatūru.

Joku stūrītis
No skolas ikdienas:
- Bērni, cik reizes man jāatkārto viens un tas pats? Es jūtos kā veca plate!
... pauze...
- Kas ir plate?
... arī pauze...
- Plate ir kā uzkāries YouTube video, kas atkārto vienu un to pašu video ik pēc pāris sekundēm.
- Ā!
- Kāpēc pievēršat uzmanību tikai tām vietām diktātā, kur man ir kļūdas? Labāk saskaitiet,
cik kļūdu man nav!
Skolotājs māca daļskaitļus un ņem piemēru no dzīves.
“Piemēram, ja es sagriezīšu kartupeli četrās daļās, kas sanāks?”
Pēterītis paceļ roku: “Viena ceturtā daļa, skolotāj.”
Skolotājs: “Labi. Ja es šo ceturto daļu sagriezīšu vēl četrās daļās, kas sanāks tad?”
Pēterītis: “Kartupeļu salāti, skolotāj.”
Apkopoja Alīna Muša, 8. klases skolniece

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Foto no Ineses Šaudiņas personīgā arhīva
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Tikšanās Dzejas dienu ietvaros

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Dzejas diena Sausnējā

Par godu septembrim - Dzejas mēnesim Ērgļu bibliotēkā viesojās mūsu novadniece,
māksliniece, dzejniece Evita Gūtmane. Evita
dzeju sākusi rakstīt jau skolas gados, bet tas
tā arī palika uz papīra, ko nevienam nerādīja. Gadiem ejot, radās iedvesma rakstīt atkal
no jauna, līdz tapa grāmatiņa “Sapņi manā
kabatā”. Krāsainajā, saulainajā pēcpusdienā
Evita atrada laiku, lai apciemotu dzimto pusi
un dalītos savās pārdomas, lasot dzeju no
jaunās grāmatas “Sapņi manā kabatā”.
Paldies Evitai par viesošanos dzimtajā pusē
un mākslinieces Evitas Gūtmanes vēlējums
lasītājiem:
“Lai “Sapņi manā kabatā” parāda arī tev tos
dārgumus, kas tevī mīt!”

Lasīšanas ekspert!

Ja tev patīk lasīt un vēl neesi paspējis pieteikties žūrijai, tad tev vēl ir iespēja pieteikties “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā 2020”.
Nāc uz bibliotēku un vaicā bibliotekārēm!
Nāc un lasi, jo lasīt ir stilīgi!
Atgādinājums tiem lasīšanas ekspertiem,
kas ir paņēmuši žūrijas grāmatiņas un ilgi lasa. Pacentieties izlasīt ātrāk, lai citi bērni, kuri
vēl nav šīs grāmatiņas lasījuši, arī var to paspēt izdarīt. Dosim arī citiem bērniem iespēju!
Paldies par sapratni!

Brīvdienu nedēļa tuvojas

Ja vēlies atpūsties no skolas dzīves un nav ideju, ko darīt mājās, tad nāc uz bibliotēku, kur
mēs atpūtīsimies un darbosimies kopā, jo kopā taču jautrāk!
21. oktobrī no plkst. 11.00 - atjautības diena.
22. oktobrī no plkst. 11.00 - darbnīciņa, gatavosimies Helovīniem (informācija uz afišām,
lapiņām, kas tiks ielīmētas plānotājos).
23. oktobrī no plkst. 11.00 - aktīvā spēļu diena. Spēlēsim interesantas, aktīvas spēles.
Nāc uz bibliotēku un piedalies!
Ingas Rozenovskas, bibliotekāres, teksts un foto

Rudenīgas aktualitātes Ērgļu sociālās
aprūpes centrā
Līdz ar rudens atnākšanu arvien vairāk
sākam domāt par vitamīnu uzkrāšanu
ziemai. Veselīgas un pilnvērtīgas ēdienkartes pamatā ir uztura piramīdas apakšējā produktu grupa: graudaugi, augļi un
dārzeņi. Latvijas klimatiskajos apstākļos
un it īpaši mūsu novadā ir lieliska iespēja
darboties savos dārzos un audzēt daudzveidīgus dārzeņus un augļus. Kas gan
var būt labāks par garšīgiem un ar mīlestību audzētiem kartupeļiem, sulīgiem
un saldiem burkāniem, bietēm, milzu
ķirbjiem un arī mazulīšiem - ķirbīšiem,
puraviem, purva dzērvenēm, ar vitamīniem bagātajām cidonijām, garšaugiem,
zāļu tējām un citiem labumiem? Ērgļu
novada sociālās aprūpes centra iemītnieki kā katru rudeni mielojas ar tieši
tādiem Ērgļu novada ļaužu ražas gardumiem. Esmu pateicīga mūsu ikgadējiem
labvēļiem - Jumurdas pagasta iedzīvotājiem, PII “Pienenīte” bērzudārza grupiņas “Lāsītes” bērnu vecākiem, bērniem
un audzinātājām, ērglēniešiem Ilzei un
Ojāram, mūsu darbiniecēm Ievai E., Ritai un Ārijai, Tiltiņu ģimenei un visiem
citiem labajiem cilvēkiem, ko nepieminēju vārdos un kas šajā rudenī ir iepriecinājuši aprūpes centra iemītniekus ar savām dārza
veltēm un krāšņiem ziedu pušķiem.
Kad par veselību esam padomājuši un enerģija aukstākam laikam no sildošajiem rudens saules stariem uzņemta, ir laiks nodoties garīgām baudām. Ar prieku 10. oktobra rītā Ērgļu novada
sociālās aprūpes centrā uzņēmām jaukto kori “Ērgļi”, kas ar skanīgām balsīm un patiesu sirsnīgumu sniedza koncertu mūsu iemītniekiem. Kora ”Ērgļi” misija ir popularizēt dziedāšanas
tradīcijas, spodrināt latviešu kora mūziku, patīkami un jauki pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties
ar savu hobiju. Domāju, ka sestdienas koncertā jauki pavadīt laiku izdevās gan koristiem, gan
aprūpes centra ļaudīm. Pēc koncerta visi cienājās ar iemītnieku sagatavoto un mūsu pavāru
cepto ābolmaizi.
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” šajā gadā vēl gribētos sākt piepildīt sen
plānoto rekonstrukcijas projektu, kura gaitā tiktu nomainīta apkures sistēma un elektroinstalācija telpās, kā arī ierīkota jauna ventilācijas sistēma ēkā. Prieks par aprūpes centra sakopto
apkārtni, gan par čaklajiem iemītniekiem, gan darbiniekiem, kas rosās pagalmā un rūpējas par
ābeļdārzu, puķēm un garšaugu dobēm mūsu teritorijā. Prieks par jauko atmosfēru un māju
sajūtu, ko darbiniekiem izdevies radīt iestādē.
Paldies abu aprūpes centru darbiniekiem Ērgļos un “Kastaņās” par atsaucību un sapratni,
ilgstoši aizvietojot prombūtnē esošus kolēģus un rūpējoties par Ērgļu novada sociālās aprūpes
centra iemītniekiem.
Visā pasaulē gaisā virmo vīrusi un neziņa, bet neļausimies mūs padarīt par upuriem. Mēs paši
veidojam savu dzīvi un kārtojam dienas skaisti kā grāmatas plauktā. Viss, ko šodien varam
izdarīt, pateikt un kādam iedot, veido mūsu “grāmatu plauktu” arvien krāsaināku un lielāku.
Nekas, ka diennakts gaišo stundu paliek arvien mazāk. Pavadīsim laiku ārā, smaidīsim biežāk,
domāsim par savu veselību, būsim jauki pret saviem tuvākajiem, darīsim labos darbus jau šodien, būsim pateicīgi par katru dienu, ko nodzīvojam skaistā, sakoptā, apdzīvotā un apmīļotā
Ērgļu novadā!
Ievas Dūdumas, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas, teksts un foto
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Egīls un Anna Tomiņi “Līdumos”.

Kā zināms, septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis. Tāpēc 25. septembra vēlā pēcpusdienā Sausnējas saieta zālītē visi tika aicināti uz tikšanos ar ciemiņiem no Madonas - Egīlu un
Annu Tomiņiem. Anna sākusi rakstīt nesen - vien kopš 2012. gada, bet jau iznākušas piecas
grāmatas, kurās publicēti viņas dzejoļi. Četras no tām ir kopīgas ar citiem autoriem, bet grāmatā “Septiņas notis mīlestībai” ir tikai Annas Tomiņas dzeja. Ikdienā dzejniece savus darbiņus
publicē arī sociālajos tīklos. Pasākuma laikā klausījāmies un iepazināmies ar Annas dzejoļiem,
kurus lasīja pati autore un arī klausītāji. Dzejoļu lasījumus papildināja Egīla muzikālais pavadījums. Laiks aizritēja nemanot, šķīrāmies jau tumsā. Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem
un turpināsim lasīt dzeju arī ikdienā.
Septembrī un oktobrī bibliotēkas plaukti papildināti ar 54 grāmatām. No tām par pašvaldības
līdzekļiem iegādātas 23 grāmatas, divas iegūtas no programmas “Turpinot pilsonisko izglītību” un 29 grāmatas bibliotēkai dāvinātas. Vairums dāvāto grāmatu ir papildinājums bērnu
grāmatu plauktam. Sarakstā ietvertas tikai iepirktās grāmatas.

Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos

Bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
Dž. Kinnijs “Grega dienasgrāmata. Trešais
lieks”
B. Mūjārts “Brāļi”
L. Vecvagare “Mārtiņš Datortārpiņš”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
A. Auziņš “Virves dejotāja”
I. Ābele “Balta kleita”
V. Kaijaks “Dullie stāsti”
A. Rušmane-Vēja “Ar kastani kabatā”
D. Šadre “Bruņurupuču tango”
Z. Kalna “Dina”
Ē. Kūlis “Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest”
K. Kurzemnieks “Likteņa slazdos”
M. Pohodņeva “Kaķu vārdotāja”
G. Tirzītis “Sīļa māja”
Ē. Vilsons “Me & Mo”
Tulkotie darbi:
T. Horiha Zerņa “Meitiņa”

M. Kastena “Glābiet viņu”
K. Mitčela “Zelta krātiņš”
K. Sabaļauskaite “Pētera imperatore” 1. gr.
K. Gerhardsena “Melnais ledus”
J. Jakovļeva “Debesis dimantos”
J. Mērčanta “Elpo”
Nozaru literatūra:
L. Dūmiņa “Artūra Skrastiņa Spogulija”
I. Lecinska “Vienā likteņdejā savijušies mūži”
Kā ierasts, oktobra sākumā tiek pasūtīti laikraksti un žurnāli visam nākamajam gadam.
2021. gadā varēsiet lasīt šādus žurnālus: Astes,
Ievas Stāsti, Ievas Dārzs, Ievas Virtuve, Lauku Māja, Praktiskie Rokdarbi, Patiesā Dzīve,
Leģendas, Veselība, Una, Nezināmā Vēsture,
Praktiskais Latvietis, Dari Pats, Nezināmā
Kara Vēsture, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Skola & Ģimene, GEO, 100
labi padomi par veselību, laikraksts Stars.

Makulatūras vākšanas akcija

Akcija citviet vēl turpinās līdz gada beigām, bet Sausnējas bibliotēkā tā noslēgusies, jo savāktā
makulatūra SIA “Līgatnes papīrs” tika nodota 22. septembrī.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai

Esmu uzsākusi nodarbību kursu “Modernu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu izveide” apguvi tiešsaistē. Mācības turpināsies līdz 19. novembrim un mācību procesa laikā bibliotēka uz noteiktām stundām, kamēr notiek nodarbības, apmeklētājiem būs slēgta.
Mācību grafiks

Atvainojos par sagādātajām neērtībām.

Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
Valijas Leles foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. oktobris

“Pienenītes” dienasgrāmata. Septembris

Jaunais mācību gads ir sācies ar satikšanās prieku gan bērniem, gan pedagogiem. Adaptācijas laiks bija vajadzīgs visiem gan pēc vasaras atpūtas, gan pēc notikumiem, kas bija
saistīti ar vīrusu infekciju Covid - 19, sākot jau no pavasara.
Mazo “Zaķēnu” audzinātāja Ilzīte Vīgante saka: “Mūsu mazie “Zaķēni” pirmo reizi ir spēruši savus soļus jaunajā mācību gadā un arī izglītības iestādē. Bērni ar vecākiem mācījās
cits citu palaist uz sev darāmajiem darbiņiem, bet paturot
prātā domu par tikšanos dienas otrajā pusē. Saulainais septembris ļāvis piedzīvot daudz interesantu lietu. Piedalījāmies
visos iestādes pasākumos un ikdienu vadījām darbīgi, piepildīti. Galvenais mūsu uzdevums bija iepazīt citam citu un
apzināties iestādes telpas. Veiksmīgi esam ar to tikuši galā.”
Jaunajā mācību gadā esam ieviesuši aktīvos rītiņus, kad divas grupiņas, ievērojot visus drošības pasākumus, draudzējas
zālē, lai cits citu priecētu un mācītu. Pirmajā aktīvajā rītiņā
mūs pārsteidza popielas pasākums. Un par šīs aktivitātes atsauksmēm man jāpiekrīt audzinātājas Anitas Šaicānes teiktajam: “Bērni patīkami pārsteidza visus klātesošos ar drosmi,
radošumu, aktiermākslu, dejotprasmi, enerģiju un prasmi
atdarināt. Prieks, ka “Pūcīšu” grupā ir tik daudz talantīgu
bērnu! Radošās aktivitātes palīdzēja bērniem parādīt savus
talantus. Popiela ir viens no nedaudzajiem pasākumiem, kas
dod iespēju bērnam patstāvīgi radoši izpausties gan skatuves
mākslā, gan horeogrāfijā, gan kostīmu veidošanā, gan mūzikas sagatavošanā un komandas darba veidošanā. Izveidot
kvalitatīvu, uzvaras cienīgu priekšnesumu ir sarežģīts un
darbietilpīgs process, kura laikā bērni iemācās sadarboties,
iegūst pieredzi, atklāj sevī jaunus talantus un izcilas līdera
dotības.” Paldies saku audzinātājām, auklītēm un, protams,
pašiem bērniem.
Iestādē tiek turpinātas arī iesāktās tradīcijas. Šajā mēnesī
bija iespēja parādīt citiem un sev, cik tad sportiski esam, organizējot pasākumu “Olimpiskā diena 2020” arī PII „Pienenīte”. Atstāstu par notikušo veidoja audzinātāja Endija Cielava:
”Bērni tika sagaidīti ar Olimpisko karogu. Pēc sasveicināšanās “Esi sveiks!” un uzrunas sākām rīta vingrošanu, izpildot
“Olimpiskās dienas 2020” vingrojuma kompleksu. Mazajiem

sportotājiem mūzikas pavadījumā kustības ierādīja sporta
skolotāja Kristīne Puziņa. Pēc kopīgas vingrošanas mazos
dalībniekus sagaidīja liels izaicinājums: kaut kas jauns un
neierasts - orientēšanās sacensības, kuru norisi uzraudzīja Elīna Svilpe. Dalībnieki saņēma karti, kurā bija atzīmēti
kontrolpunkti. Tie atradās gan iestādes teritorijā, gan ārpus
tās. Vislielāko izaicinājumu mazajiem orientieristiem sagādāja kontrolpunktu atrašana un atzīmēšanās katrā no tiem. Šī
daudzpusīgā aktivitāte mazajos sportistos raisīja prieku, sajūsmu, vēlmi darboties. Katrs par aktīvo līdzdarbošanos saņēma Olimpiskās dienas diplomu un mazu dāvaniņu, ko bija
sagādājusi PII “Pienenīte” administrācija.”
Bez jaunajām lietām ir nepieciešams turpināt arī iesāktās
un, tā teikt, novest tās līdz galam. Pavasarī mazie un ne tik
mazie iestādes audzēkņi bija izveidojuši sev katrs dārzā dobi,
kurā pa vasaru izaudzētos dārzeņus tagad, rudenī, vajadzēja
novākt. Miķeļdienas atzīmēšanu apvienojām ar ražas svētkiem. Tad nu sākās aktīva darbošanās, lai pabeigtu pavasarī
iesāktos dārza darbiņus. Par šo pasākumu atsauksmes jautāju otrās, jaunākās, grupas audzinātājai Dzintrai Nikolajevai:
”Kartupeli, kartupeli, kādi tavi brāļi? Lieli, resni, apaļīgi,
tādi mani brāļi...” Tieši tādi pa vasaru izauguši arī “Lāsīšu”
bērnu stādītie kartupeļi. Stādīt gan bija vieglāk, nekā ražu
vākt, taču daudz interesantāk. Un kas par to, ka melnzeme no
apaviem jāber ar bēršanu un rokas melnas, ka bail, jo lietas
jādara tad, kad tās jādara. Rudens ir klāt, un raža, protams,
jānovāc. Iznāca vesels maiss ar kartupeļiem, citiem bija sava
raža -burkāni, ķirbji, bietes, kabači, pētersīļi un vēl šis tas,
bet viss labs un pārtikā lietojams. Par bērnu čaklumu un bagātīgo ražu priecājās arī pats Rudentiņš, kas cienāja darbīgos talciniekus ar medus našķiem un mudināja uz jautrām
rotaļām. Kur izaudzēto liksim? Par to nākamreiz…”
Nākammēnes gaidīsim ziņas no šīs grupiņas, ko tad viņi ar
izaudzēto darīja. Bet par citām grupiņām varu pačukstēt, ka
šie bērni aktīvi darbojās mājturības kabinetā, kur tika gatavoti
salāti un ceptas arī kartupeļu pankūkas. Visa iestāde smaržoja!
Iestādes audzēkņiem bija noorganizēts arī izglītojošs pasā-

kums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ērgļu postenī. Par to parūpējās audzinātāja Evita Lielupe, aizvedot turp
divas lielās grupas bērnus. Evita: ”Mūs laipni uzņēma Uvis
Konovalovs ar savu komandu. Iekštelpās mūs nelaida, taču
noslēgumā secinājām, ka tieši ar to bērni bija ieguvēji, jo redzēja vairāk nekā citus gadus.
Sākumā Uvis pārrunāja ar bērniem drošības jautājumus, uz
kādu telefona numuru jāzvana nelaimes gadījumā. Pēc tam
sākām pētīt mašīnas daudzos piederumus. Bērni neļāva izlaist
nevienu sīkumu, jautāja par katru lietu, ko ieraudzīja mašīnā.
Pēc daudziem jautājumiem sākās vēl interesantāka daļa.
Ugunsdzēsējiem Valdim Grīnbergam un Mārtiņam Zariņam
noritēja mācības. Viņi pilnā ekipējumā rādīja un ļāva arī bērniem izmēģināt dzēst liesmas. Patiesībā mēs tikai aplaistījām
tuvāko zālienu, taču izrādās, ka noturēt stobru nav nemaz tik
viegli. Pēc laistīšanās bērni ar audzītēm pagāja vēl tālāk no
mašīnas, jo ugunsdzēsēji rādīja pacelšanos debesīs. Tas bija
tik interesanti un bailīgi pat skatītājiem! Likās, ka mākoņus
pastumdīja :)
Paldies Uvim par aizraujošo stāstījumu. Paldies Valdim un
Mārtiņam, ka ļāva ieskatīties savā nodarbībā!”
Īpaši lielu PALDIES par sadarbību un uzticēšanos audzinātājām saku “Pūcīšu” grupas bērnu vecākiem, jo ar viņu
atbalstu grupiņa bija kartupeļu talkā. “Talkošana notika pie
Rasas omes laukos. Viss notika kā kārtīgā talkā - ar groziem
kartupeļu lasīšanai, kastēm, kur izbērt ražu, un traktoru un
traktoristu, kas parādīja vienu no kartupeļu novākšanas veidiem. “Pūcītes” talkoja ar lielu atbildības sajūtu, pacēla katru kartupeli, ja bija nepieciešams, tad vēl ar savām rociņām
izraka ieraudzīto kartupeli. Katrs bērns ar lielu sajūsmu nesa
atrādīt vislielāko atrasto kartupeli. Bet vislielāko interesi izraisīja tas, kā traktors brauc un izmet kartupeļus no vagas.
Vislielāko pateicību izsaku Rasas mammai Līgai Tirzmalei
par to, ka “Pūcītēm” bija iespēja piedalīties kartupeļu novākšanas talkā un par viesmīlīgu uzņemšanu. Paldies arī pārējiem “Pūcīšu” grupas vecākiem par atbalstu, uzticēšanos
un sadarbību!” Anita Šaicāne
Brīnišķīgā rudens pārgājienā „Pretī zelta rudenim” uz Vecmuižas ezeru skaistā 30. septembra dienā devās “Pūcīšu” grupas bērni kopā ar auklīti Ilonu, audzinātāju Anitu un Rasas
mammu Līgu.
Anita Šaicāne: “Pirms doties ceļā, pārrunājām drošības noteikumus, kas jāievēro, dodoties ārpus bērnudārza teritorijas.
Dodoties pārgājienā, katram bērnam tika iedota atstarojošā
veste, lai viņi labāk būtu pamanāmi uz rudens fona.
Pa ceļam uz ezeru vērojām brīnišķīgo Ērgļu dabu, krāsainās
rudens lapas, ieklausījāmies meža skaņās. Pie Vecmuižas ezera mums bija pikniks. Svaigā gaisā viss garšoja lieliski. Rasas mamma Līga pastāstīja “Pūcītēm” par laivu, kas atrodas
Vecmuižas ezerā. Šis jauninājums lielākajai “Pūcīšu” grupas
daļai ir palicis atmiņā. Visi kopā izstaigājām mežu, bērni ar
interesi apskatīja katru aliņu, izpētīja katru ieraudzīto sēni,
priecājās par katru mežā atrasto zariņu, čiekuru, akmeni.
Atpakaļceļā iegriezāmies pļavā, kur nolēmām pieskandināt
mūsu Ērgļus. “Pūcīšu” bērni tika aicināti izkliegties, izskrieties no visas sirds. Pēc šīs aktivitātes “Pūcīšu” audzēkņu acīs
mirdzēja sajūsma, jo bija radīta tāda iespēja justies brīviem
kā pūcēm.
Uz bērnudārzu devāmies pietiekami noguruši, bet laimīgi.
Paldies “Pūcītēm” par jauki pavadīto laiku! Paldies Rasas
mammai Līgai Tirzmalai un “Pūcīšu” grupas vecākiem par
sadarbību un atsaucību!”
Ritas Šeibes,
PII “Pienenīte” metodiķes, teksts un foto

Tēva diena 2020

Jau septīto gadu Ērgļos tiek atzīmēta Tēva diena. Kā ierasts,
septembra otrajā svētdienā Ērgļu bērniem kopā ar tēviem tika
sagatavots pasākums, lai varētu jautri, aktīvi un ar izzinoši nosvinēt šo svarīgo dienu. Tēva dienas pasākums sastāv no divām
daļām: pirmā - izzinošā, kad kādi speciālisti pasākuma dalībniekus iepazīstina ar savu profesiju un tās specifiku, otrā -izklaidējošā, kad dalībnieki iziet izklaidējošas un sportiskas stacijas. Šogad pasākuma tēma bija - medicīna (laikam jau šī gada
specifika to mudināja noteikt). Organizatoriem par lielu prieku
savu klātbūtni neatteica Neatliekamās medicīniskās palīdzības
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dienests (NMPD). Un kas vēl ļoti svarīgi - ar savu
darba ikdienu mūs iepazīstināja tieši mūsu pašu
Ērgļu NMPD brigāde. Šīs brigādes speciālisti ir
ne vien sava darba profesionāļi, bet arī ļoti labi
lektori. Brigādes vadītāja Anita Dāboliņa, Signe Jurjāne un Modris Blūms ar lielu entuziasmu
nodemonstrēja savas prasmes un izrādīja NMPD
automašīnas aprīkojumu un iekārtas. Viņi pastāstīja dažādus atgadījumus no savas prakses, kā arī
apmācīja, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
Arī lielākā daļa no izklaidējošajām un sportiskajām stacijām, ko bija sagatavojuši organizatori,
bija saistītas ar medicīnu: asinsspiediena mērīšana, auguma un svara noteikšana, plaušu tilpuma mērīšana, redzes pārbaude utt. Organizatori
apgleznoja dalībniekiem sejas, mācīja dažādus
apavu šņorēšanas veidus, palīdzēja izgatavot apsveikumu tētiem, iemācīja disku golfa elementus,
šāva ar pneimatiskajām šautenēm, iemācīja veikli
rīkoties ar šļircēm un sadarboties veiklības stafetē. Kā ierasts, pasākuma beigās visus dalībniekus
pacienāja ar zupu, ar atbalstītāju sarūpētajiem saldumiem, tika
pasniegtas piemiņas balvas - baloni, Tēva dienas atstarotāji utt.
Es no sirds pateicos:
NMPD pārstāvjiem par rasto iespēju paklausīties un paskatīties
viņu darba ikdienu tik sarežģītajā laikā.
Visam organizatoru pulkam par viņu nesavtību un aktivitāti pasākuma organizēšanā: Pēterim Leibomam, Jānim Vasiļkovam,
Laimonim Kļaviņam, Antrai Dičai-Milnei, Mārim Tirzmalim,
Indrai Ronei, Antrai Grinbergai, Svetlanai Čeičai, Gaidai Spailei,
Mārītei Avotiņai, Dacei un Aldim Jēkabsoniem, Kaivai, Mārti-

ņam un Andrim Bukovskiem, Ritai un Igoram Dudko, Alisei un
Aldim Oltēm, Ilzei, Lienei un Mārcim Feldbergiem, Loritai un
Ivo Solovjeviem, Signei, Montai, Valtam, Haraldam un Aivim
Masaļskiem.
Visiem pastāvīgajiem un dāsnajiem atbalstītājiem: SIA ”ELBRA” Atim Koklačovam, SIA ”AIBI” Artim Ielejam, SIA
”SAULES SERVISS” Aivim Masaļskim un Pēterim Leitānam,
SIA ”Palīgs” Dainai un Jānim Boktām, SIA ”BENU Aptieka”,
Ērgļu vidusskolai, Ērgļu novada pašvaldībai.
Vislielākā pateicība Tēva dienas apmeklētājiem, jo tikai pateicoties tam, ka jūs nākat un piedalāties, mums ir milzīgs prieks šo
pasākumu organizēt.
Tiekamies 2021. gada 12. septembrī Tēva dienas 8. svinībās jau
ar citu jaunu un interesantu tēmu.
Aivis Masaļskis, pasākuma organizators un arī tēvs
Antras Dičas-Milnes foto
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Disku golfs

Disku golfā šogad spēlētāju skaits ir ļoti audzis, tādēļ norisinās daudz dažādu sacensību. Pavasarī, tiekoties ar Cēsu,
Valmieras spēlētājiem, tika nolemts apvienoties. Un tā Ērgļu
Gaisa spēki pārvērtās par Vidzemes Gaisa spēkiem (VGS).
Pašlaik klubā ir 48 spēlētāji no Ērgļiem, Cēsīm, Valmieras,
Lielvārdes un Ķeguma. Šogad VGS spēlētājiem ir ļoti labi
rezultāti, jo tika izpildīts kluba galvenais mērķis un izcīnīts
ceļojošais kauss komandu sacensībās. Sacensību rezultāti:
Latvijas kausa kopvērtējums:
PRO grupa - 1. Rūdolfs Jānis Zosārs
Sievietes - 2. Alise Olte, 3. vietā Elīza Dālbiņa
40+ grupa - 1. vietā Reinis Stalšāns, 3.vietā Aldis Olte
MJ 18 grupa - 1. Ingemārs Stalšāns, 3. vietā Rūdolfs Markuss Čeičs
Latvijas čempionāts:
PRO grupa - 1. vietā Rūdolfs Jānis Zosārs
Sievietes - 2. vietā Alise Olte
40+ grupa - 1. vietā Jānis Zosārs, 2. vietā Reinis Stalšāns,
3. vietā Aldis Olte

Jaunākais Ērgļu bibliotēkā

MJ 15 grupa - 2. vietā Kristiāns Stalšāns
MJ 18 grupa - 1.vietā Ingemārs Stalšāns, 2. vietā - Rūdolfs
Markuss Čeičs
Latvijas čempionātā komandām no VGS piedalījās divas komandas. Šogad komandu mači notika divas dienas, cīņa par
kausu bija ļoti sīva, bet ar priecīgām beigām. VGS izcīnīja
ceļojošo kausu. Komandas sastāvā - Alise Olte, Aldis Olte,
Jānis Lūsis, Juris Čeičs, Rūdolfs Jānis Zosārs, Ingemārs Stalšāns. Līdz ar to Latvijas Federācijas disku golfa rīkotās sacensības ir beigušās, bet disku golfa sezona turpinās. Sākam
rudens-ziemas turnīru “Vidzemes ziemelis”, kas notiks četros
posmos. Pirmais posms jau 25. oktobrī Ērgļos. Vienas no visvairāk gaidītākajām sacensībām - “Aldu spēles” - norisināsies
2020. gada 21. novembrī, kas pamazām veidojas kā tradīcija,
jo notiks jau ceturto gadu.
Alda Jēkabsona,
VGS kluba biedra, teksts un foto

Vakcinēsimies pret gripu!

Pasākumu afiša

Šogad esam pakļauti agrāk nepieredzētu infekcijas slimību riskam.
Un neviens nevar paredzēt, kas mūs sagaida, ja apvienosies saslimšana ar Covid 19 un gripa.
Valsts no 1. oktobra dāsni apmaksā pretgripas vakcīnas dažādām
iedzīvotāju grupām.
100 % atlaide pretgripas vakcīnai ir:
1. personām virs 65 gadu vecuma;
2. pieaugušiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri pieder
šādām veselības riska grupām:
2.1. ar hroniskām plaušu slimībām;				
2.2. ar hroniskām sirds un asinsvadu slimībām;
2.3. ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
2.4. ar hroniskām nieru slimībām;
2.5. ar imūndeficītu un ja saņem imūnsupresīvu terapiju.
Šo grupu pacientiem jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kas elektroniski izrakstīs bezmaksas recepti, tad jāgriežas aptiekā, lai
saņemtu vakcīnu. Un, samaksājot aptiekā tikai 0,71 eiro par recepti,
tūlīt var doties pie ģimenes ārsta vakcinēties. Nedrīkst vakcīnu
nēsāt ilgāk par 20 - 25 minūtēm somā (tātad tikai no aptiekas līdz
ārstam).
3. bērni līdz divu gadu vecumam un grūtnieces vakcīnu saņems par
velti pie sava ģimenes ārsta kā jebkuru citu poti;
4. par brīvu vakcinēs arī pansionātu iemītniekus, apkalpojošo personālu un ārstniecības personas, kuriem vakcīnas piegādās uz vietas.
Kādēļ jāvakcinējas pret gripu? Ne jau katrreiz slimība norit klasiski
- ar augstu temperatūru, rejošu klepu utt. Gripa izraisa imūnsupresiju (nomāc imunoloģisko pretestību), un tad pievienojas bakteriāla
infekcija. Mirst ne jau no gripas, bet no tā, ka pievienojas infekcijas
(pneimonija, nieru iekaisums). Bērni jāvakcinē galvenokārt, jo viņi
inficē apkārtējos. Tātad, vakcinējot bērnus, mēs aizsargāsim gados
vecos cilvēkus. Bērniem vakcinācija 90% ir efektīva, veciem cilvēkiem efektivitāte ir zemāka, bet viņi slimos vieglāk.
Gados jauniem pacientiem un bērniem imunitāte pret gripu saglabājas seši mēneši, veciem cilvēkiem tikai trīs mēneši.
Tātad bērni un pajauni cilvēki var sākt jau vakcinēties, bet veciem cilvēkiem jāpagaida līdz novembra vidum vai beigām, lai imunitāte būtu līdz februārim, martam. Ja nu noteikti tagad jau gribas
vakcinēties, tad pēc trīs mēnešiem jāsaņem otra vakcīnas deva.
Grūtnieces jāvakcinē jebkurā trimestrī, bet noteikti labāk to izdarīt
ātrāk.
Šogad tiešām lūdzu visus vakcinēties neskaidrās nākotnes dēļ.

Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek
iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas Valsts
armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju
jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11.
novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek
godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Dr. Braķe

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus
Latvijas armijas 101. gadadienā,
11. novembrī, Lāčplēša dienā,
ikviens aicināts iedegt svecīti Lielajā Latvijas
kontūras veida svečturī kāpņu laukumā pie Ērgļu
saieta nama!
Svecīšu aizdegšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru
atdusas vietām Liepkalnes kapos plkst.17.00;
Sausnējas kapos plkst.18.00
Visi aicināti stingri ievērot valstī noteiktos drošības
noteikumus un 2 m distanci citam no cita.
Lāpu gājieni, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju valstī, netiks organizēti.

Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
•V. Kaijaks “Dullie stāsti”
• K. Sabaliauskaite “Pētera imperatore”
• L. Vinogradova “Upe”
• M. de Kerandgala “Salabot dzīvos”
• M. Harisone “Zeltains miežu lauks”
• A. Rušmane-Vēja “Ar kastani kabatā”
• D. Šadre “Bruņurupuču tango”
• L. Paegle “Otra puse”
• A. Pārksa “Lielais laimests”
• R. Hārts “Ēnas saules pilsētā”
• K. Mitčela “Zelta krātiņš”
• S.E. Filipsa “Padejo ar mani”
• K. Makkreita “Veiksmīga laulība”
• I. Ābele “Balta kleita”
• T.H. Zerņa “Meitiņa”
• K. Gilasē “Ko atnes viļņi”
• P. Hohgaterers “Dzīves saldme”
• A. Auziņš “Virves dejotāja”
• Ē. Kūlis “Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest”
• K. Gerhardsena “Melnais ledus”
• K. Apškrūma “Mirkļa pieskāriens” (dzeja)
• I. Lecinska, Dž.L. Tomazi “Vienā likteņdejā savijušies mūži”
• D. Kopštāla “Dienasgrāmata 1917-1923”
• E. Aivars “Dzejoļu remonts” (dzeja)
• G. Babnika “Sausumlaiks”
• Z. Nuts “Zosāda”
• K. Račko “Netīrā”
Nozaru literatūra abonementā:
• Z. Freibergs “Pasākumu vadīšanas māksla”
• L. Dūmiņa “Artūra Skrastiņa spogulija”
• V. Ļevša “Veronika virtuvē”
• I. Nereta, M. Semerova “Ziemcietes. Viegli kopjamas un
krāšņas”
• “Sākam dārzu”
• S. Deivisa “Montesori mazulis”
• J.N. Harari “21 lekcija 21. gadsimtam”
• G. Freimanis “Es neesmu viens. Ar mani ir tauta”
• V. Kols “Iekaisuma spektrs”
• L. Kohs “Rommels. Ervina Rommela biogrāfija”
Daiļliteratūra bērniem:
• K. Roka, G. Mabīrs “Vilku skola”
• E. van der Berga “Aijā žūžū, kukainīši”
• I.Zēriete “Pasakas par gadalaikiem”
• Ē. Bērziņa “Mammas dzejoļi”
Nozaru literatūra bērniem:
• “Orķestris lai skan!”
• K. Stjuarts, K. Avadi “Visuma valoda”
• K. Stjuarts, K. Avadi “Gaismas ātrums”
• K. Vormels, M. Marija “Dinosaurium. Laipni lūgti muzejā!”
Grāmatas jauniešiem:
• M. Kastena “Glābiet viņu (Save You)”;
• R. Kalpiņa “Harijam augot”
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

INFORMĀCIJA

17. novembrī Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas)
būs bērnu veselības mobilais buss. Šoreiz būs
okulists un bērnu dermatoloģe, kas specializējusies
īpaši pusaudžu ādas problēmās. Lūdzu pieteikties
pie sava ģimenes ārsta vai tieši pie dr. Braķes (tel.
29441625).
19. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 3,00 EUR;
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija - 9,00 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams).
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Velga Skujiņa mirusi 70. mūža gadā;
Edvīns Māliņš miris 57. mūža gadā;
Austra Stūre mirusi 94. mūža gadā;
Dzintra Steimāre mirusi 65. mūža gadā;
Aina Kupšāne mirusi 91. mūža gadā;
Normunds Stalde miris 51. mūža gadā;
Velta Biruta Jakunova mirusi 85. mūža gadā;
Gunārs Ozoliņš miris 87. mūža gadā;
Jānis Siminskis miris 75. mūža gadā;
Marija Reinšmite mirusi 85. mūža gadā;
Uldis Sergejs Parandjuks miris 78. mūža gadā;
Maija Rudzīte mirusi 81. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
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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