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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada oktobra domes sēdē lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv

SIA „ŪDAS” novembris.
Mājas

22. oktobra domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””.
a Noteica telpu - Jumurdas saieta ēkā Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā,
nomas maksu 5,65 EUR stundā bez pievienotās vērtības nodokļa.
a Piešķīra finansējumu EUR 500 apmērā biedrībai “Taisnais” labdarības soļojuma - skrējiena
“Taisnais” organizēšanas izdevumu segšanai Ērgļu novadā.
a Nolēma pagarināt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas dzīvesvietā uz laiku līdz 2021. gada 30. novembrim.
a Nolēma R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības
budžeta līdzekļus EUR 370 apmērā pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” mērķa īstenošanai.
a Nolēma samazināt Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles nosacīto sākuma
cenu par 20% un apstiprināja nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 5440.
a Saskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma iekļaut fizisku personu sarakstā uz Ērgļu novada
pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
a Nolēma attālinātā mācību procesa laikā no 2020. gada 26. oktobra nodrošināt 7.-12. klases
skolēniem pārtikas pakas, to izmaksas sedzot no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
a Nolēma uzsākt Ērgļu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi, integrējot Ērgļu novada attīstības programmu 2013.-2019. gadam un paziņojumu par Ērgļu novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājaslapā un pašvaldības informatīvajā laikrakstā.
a Nolēma uzsākt Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādi,
integrējot Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam un paziņojumu
par Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības
mājaslapā un pašvaldības informatīvajā laikrakstā.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības tehnikas AVANT 640 vienas darba stundas maksas
pakalpojuma izcenojumu 32,59 EUR stundā bez pievienotās vērtības nodokļa.
a Nolēma atbrīvot Ērgļu novada bāriņtiesas locekli no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas.
aIevēlēja jaunu Ērgļu novada bāriņtiesas locekli.

Pirms pieciem gadiem nolēmām uzcelt pirti. Īstu. No egles baļķiem. Izvēlējāmies 64 egles mežā. Īstā laikā tās tika nocirstas un aizdabūtas uz Katrīnu
pie Meistara. Ir Katrīnā tāds Meistars, kurš prot būvēt guļbūves. Tikai viņš man teica: „Es
to nevaru izdarīt viens. Man vajag palīgu. Katru brīvdienu tev būs jābrauc man palīgā.” Tā
es veselu gadu braucu brīvajā laikā pie viņa un ar slīmestu, kaltu tīrīju baļķus, taisīju gropes
un cēlām baļķi uz baļķa. Kad process bija pabeigts, Meistars pienāca un jautāja: „Vai tu zini,
cik metru baļķu esi notīrījis un esam ielikuši sienās?” Izrādījās - 427 metrus. Nopietni. Taču
tā tagad ir pirts, kuru es cienu, jo tajā ir ielikts darbs. Viss, ko es varēju. Viens es nemūžam
to nespētu. Ja vien nebūtu bijis Meistars.
Ērgļos ir 10 mājas, kuras apsaimnieko SIA „ŪDAS”. Samērā skumjā stāvoklī. Arī daļa
no iedzīvotājiem šajās mājās ir samērā vienaldzīgi pret apstākļiem, kuros viņi dzīvo. Bet
tikai daļa, citiem tas rūp. Tiek mainīti logi. Cilvēki tos iegādājas par saviem līdzekļiem,
bet „ŪDAS” šo summa atskaita no izveidojušā parāda lieluma vai arī uz konkrētu laiku aptur izdevumus par apsaimniekošanu. Lai sakārtotu vidi, iedzīvotāji var paši izzāģēt sausos
kokus. To labi parādīja Zāģētavas 1 iedzīvotāji. Vide izveidojās jaukāka. Arī kādu puķi var
iestādīt, lai ir, kur papriecēt acis. Aiz Rīgas ielas 40 atkal sāk veidoties neliela izgāztuve.
Gari saaugušajā zālē tiek mestas mizas un nedaudz arī kas lielāks. Bet kāpēc mizas nevarētu mest vienā vietā un izveidot komposta kaudzi? Gada laikā tās satrūd un zeme būtu labu
labā. Varētu puķes stādīt un dārzam izmantot. Protams, ka tas attiecas tikai uz atkritumiem,
kas rodas virtuvē, apstrādājot augļus un dārzeņus, lupatas tur nepienāktos mest. Vislabākais
būtu, ja cilvēki paši uzņemtos apsaimniekošanu. Paši vāktu ikmēneša naudiņu un vienotos,
kas būtu viņu mājā svarīgākais - nomainīt durvis, jumtu vai arī izdarīt kaut ko citu. Nav jau
vajadzīgs uzreiz daudz naudas. Protams, labāk, ja tā ir. Bet sākumā ir jāsāk ar kaut ko. Ērgļos
ir viena trīsstāvu māja, kurai nav apsaimniekošanas biedrības. Tajā ir 24 dzīvokļi un lēnām
grūstošas sienas, kā arī bojāts jumts. Nekādi nesanāk viņiem vienoties par kaut ko kopīgu.
Ja noorganizētu katru mēnesi kaut vai EUR 20,00 no dzīvokļa, mēnesī tas būtu EUR 480,00.
Gadā - EUR 5760,00. Ja šī biedrība būtu izveidota pirms, pieņemsim, trīs gadiem, tad šobrīd
būtu savākti EUR 17280,00. Gandrīz jumta nomaiņai pietiktu. Protams, tie ir matemātiski
aprēķini. Kāds var nemaksāt, bet juridiska apsaimniekošanas biedrība var pret šo iedzīvotāju
vērsties un būs jāmaksā. Jo tā taču ir jūsu māja. Domāju, ka pēc ārkārtas situācijas atcelšanas
organizēsim sapulci ar šīs mājas iedzīvotājiem, un viņi sapratīs, ka Laimes lācis neatnāks
pats. To ir jārada un jāuzaudzina pašiem. Arī Meistars ir atrodams starp pašu iedzīvotājiem.
Tikai ir uzmanīgi jāieskatās.
Lai 18. novembris atnāk mums visiem ar jaunām cerībā, un lepnumu! Par mums pašiem.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2020. gada 22. oktobrī								
Nr.8
domes sēdes protokols Nr.ĒNP/2020/1-01/13/PROTD, 1.§
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likumu „Par valsts budžetu 2019. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu
un finanšu vadību” 6. pantu.
Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam (pielikums Nr.1):
ieņēmumi - EUR 4 373 602;
izdevumi - EUR 4 973 316;
līdzekļu atlikums uz 2020. gada sākumu EUR 656 450”.
2. Papildināt 1. punktu ar 1.11 apakšpunktu:
“Apstiprināt aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē EUR 87 379 plānoto projektu finansēšanai”.
G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Pielikums Nr.1
Ērgļu novada pašvaldības domes 2020.gada 22.oktobra Saistošajiem noteikumiem
Nr.8 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra Saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Ērgļu novada pašvaldības 2020.gada budžeta kopsavilkums

Domes priekšsēdētājs
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G.Velcis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. novembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Signe, 10. klases skolniece

Makulatūras
vākšanas akcija veiksmīga!
Covid-19 ieviesa korekcijas pat makulatūras vākšanas kampaņā. Pavasarī, kad sākās ārkārtas situācija, makulatūras vākšanu
atcēlām. Ērgļu iedzīvotāji jau pieraduši, ka
divreiz gadā ir iespēja atbrīvoties no nevajadzīgajiem papīru krājumiem, tāpēc šoruden
jau oktobrī notika makulatūras vākšana. Pavisam tika atgādāti 6300 kg papīra, ko nodosim makulatūras pārstrādes uzņēmumam
SIA “Balticfloc”, kas no tās ražos pakaišus
mājdzīvniekiem, ekovati un citus ekoloģiskus materiālus būvniecībai.
Visvairāk makulatūras savāca 3. klase - 85
kg uz vienu audzēkni. Linards ir šīs kārtas
čaklākais vācējs ne tikai klasē, bet visā
skolā, viņš nodeva 1050 kg. Otrs čaklākais
ir Renārs - 470 kg. Otrajā vietā ir 7. klase - 69 kg uz vienu audzēkni. Čaklākie šajā
klasē - Eduards - 850 kg un Liene - 320 kg.
Trešie ir 10. klase - 37 kg uz audzēkni, klases līderi ir: Signe - 307 kg, Līva - 198 kg,
Asne - 100 kg. Savukārt visaktīvākie bija 1.
un 4. klases bērni, kur gandrīz 30% no šo
klašu skolēniem iesaistījās makulatūras vākšanā. Vairāk par 100 kg savāca un nodeva
1. klasē Oskars - 120 kg, Marta - 101 kg,
Ritvars - 100 kg, bet 4. klasē Klāvs - 218
kg, Evelīna - 151 kg. 6. klasē visaktīvākie ir:
Līna - 357 kg Gerda - 189kg, bet 8. klasē:
Anda - 191 kg, Ivars -166 kg.
Paldies visiem, kas iesaistījās!

Nr. 9 (199)

Pirmās klases iespaidi par pirmajiem
mēnešiem skolā

Redaktores sleja
Ak, kā steidzas laiks! Grūti noticēt, ka
oktobris pavadīts un novembris jau klāt.
Lapas sagrābtas, sētas sakoptas, jāgaida,
kad uzsnigs pirmā sniega kārta.
Par spīti apstākļiem, kas ietekmējuši
skolas dzīvi un ierasto ritmu, skolēniem
mācības rit pilnā sparā. Ar prieku jāatskatās uz visu paveikto un jālepojas katram ar sevi par to katru mazo mērķīti, ko
pat visdažādākajās situācijās ir paveicis.
Katrs jau zina, ka novembris ir Latvijas
svētku mēnesis. Svinēsim Lāčplēša dienu, Latvijas dzimšanas dienu, tikai šogad nedaudz savādāk. Pavadīsim svētkus kopā ar savu ģimeni, svinot mājās.
Bet tas nenozīmē, ka šogad mūsu patriotisms būs mazāks nekā citreiz. Tieši
otrādi, godināsim mūsu dzimteni vēl
vairāk. Izbaudīsim un apbrīnosim Latvijas greznās ainavas un klausīsimies
klusajās dabas skaņās!
Viss ir atkarīgs no tevis paša, tāpēc
smaidīsim un priecāsimies par vēso vēja
brāzmu, kas traucas caur koku zariem
pāri visai Latvijai. Sumināsim Latviju
tās krāšņumā, spēkā un garā!

2020. gada NOVEMBRIS

Man ļoti gribējās iet uz skolu. Visvairāk es gribēju redzēt savu
klasi, tā man ļoti patīk. Skolā man ļoti patīk iet, mācīties un satikt
draugus. Visvairāk man patīk sporta stundas un mūsu klases audzinātāja.
Gribu skolā ierasties pirmā un palikt tur visilgāk.
Marta Opincāne
Man vislabāk patīk skolotāja. Tāpēc ka viņa uzdod jaukus darbus, viņa ved uz pagarināto grupu un tāpēc ka mēs mīļojamies visu
laiku. Skolā brīvajā laikā mēs varam paspēlēties ar mantām, mēs
ārā spēlējamies un ejam uz rotaļu laukumu. Mani mīļākie mācību
priekšmeti ir matemātika, angļu valoda un latviešu valoda. Es skolā gandrīz iemācījos angļu valodu, kuru iepriekš nezināju. Esmu
vēl iemācījusies rēķināt ar lielākiem cipariem. Man patīk iet skolā.
Alise Grima
Man ļoti patīk iet uz skolu, jo var daudz ko jaunu iemācīties,
satikt savas draudzenes, kā arī patīk mana skolotāja Liena. Skolotājai palīdzu izdalīt darbiņus klases biedriem, notīrīt tāfeli. Ja kaut
ko nesaprotu, droši jautāju skolotājai vai klases biedriem. Mana
mīļākā mācība ir matemātika. Man jau bērnudārzā patika rēķināt,
un mammai teicu - kad izaugšu liela, būšu matemātiķe. Ar lielāko
prieku eju uz tautas dejām, teātra sportu un mūzikas skolu. Ja visa
klase ir labi uzvedusies, skolotāja mums uzliek Just dance. Varētu
uzlikt biežāk, jo tad var jauki kopā izdejoties.
Ļoti patika pārgājiens kopā ar vecākiem. Mēs gājām pie skolotājas uz laukiem. Tur bija ļoti interesanti, spēlējām dažādas spēles.
Pirmo reizi varēju izjāt ar poniju. Par to liels paldies skolotājai
Lienai. Tādus pārgājienus varētu rīkot biežāk.
Apbēdināta jūtos, jo starpbrīžos nevaru aiziet pie māsām. Es zinu,
ka tie ir ierobežojumi, lai neizplatītos Covid-19. Vismaz garajā
starpbrīdī mēs varam iet ārā.
Skolā es jūtos labi un droši.
Annija Dardete
Skolā iepazinos ar jauno skolotāju, viņa ir jauka, izpalīdzīga un
laba. Skolotāja priecājas, ka lasu grāmatas. Man patīk skolā mācīties, kopā ar skolotāju iet ārā un sportot. Patīk “koka māja”, bet
nepatīk tas, ka apgrieza zarus un tagad nevar paslēpties. Skolā iemācījos par gadalaikiem, kā arī gadskārtu svētkiem.
Aksels Zommers
Jā, es beidzot eju skolā, un manas vasarā izsapņotās domas par to
ir piepildījušās. Man ir liela klases grupa, un jau pirmajās dienās
es ieguvu draugus, ar kuriem varu jautri pavadīt brīvo laiku. Mana
klases audzinātāja ir kolosāla. Viņa jau pirmajās dienās mūs veda
pārgājienā pie zirgiem, un mēs ēdām lielu, garšīgu torti. Viņa ļoti

Valda Griezāne,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece saimnieciskajā darbā

1. un 3. klases pārgājiens.

cenšas, lai mums būtu vēlme iet uz skolu ar prieku, bet zini, viņa
var būt arī stingra, ja ļoti vajag.
Vēl es sāku iet uz dažādiem pulciņiem, un tie ir ļoti interesanti.
Piemēram, robotika. Kad es izaugšu nedaudz lielāka, es varēšu pati
uztaisīt savu robotu. Es ļoti ceru, ka drīz atkal varēs iet uz visiem
pulciņiem.
Mamma jautāja, vai es atceros savu pirmo dienu skolā, es atbildēju: “Jā, tad bija matemātika, un man bija garlaicīgi.” Bet tagad
saprotu, ka tā nav garlaicīga, tur ļoti vajag domāt. Laikam vairāk
jāēd biezpiens, lai vieglāk domātos.
Lora Houpa Mačuka
Man patīk skolā visi mācību priekšmeti. Esmu iemācījusies kaut
ko jaunu dabas zinībās un angļu valodā. Citus priekšmetus labi mācījos jau dārziņā un šobrīd tikai atkārtoju un nostiprinu zināšanas.
Bija jāpierod pie jaunajiem noteikumiem un
nedaudz lielākas patstāvības. Šad un tad vēl
piemirstu mājās mācību
grāmatas, kuras aizmirstu ielikt skolas somā, to
kārtojot. Ir daudz jaunu
pulciņu, mēģinu apmeklēt lielāko daļu no tiem.
Klases biedri ir tie paši
dārziņa biedri, klāt nākuši tikai trīs jauni. Ar
visiem sadzīvoju draudzīgi. Skolotājai ar dažiem puišiem iet grūtāk
savaldīšanas ziņā, meitenes klausa labāk. Man
patīk iet uz skolu, un
darīšu to arī turpmāk ar
prieku.
Katrīna Āzena
Iespaidus apkopoja
1. klases audzinātāja
Liena Bukovska
Foto no Lienas Bukovskas personīgā arhīva
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4. klase apgūst jaunās kompetences

4. klase Kaļvu jeb Tanka kalnā.

Uzsākot mācību gadu, 4. klases skolēniem sākās mācības pēc jaunā izglītības standarta.
Izpētot “Skola 2030” piedāvāto mācību vielas pirmo tēmu katrā priekšmetā, bija saredzama vienotā vīzija, kas iet cauri visiem mācību priekšmetiem. Galvenā tēma „Mājas”.
Latviešu valodā iepazinām šo tēmu caur J. Jaunsudrabiņa „Balto grāmatu”. Vērojām,
lasījām, kādas mājas bija senāk, salīdzinājām ar tagadējām ēkām. Iepazinām senvārdus,
apvidvārdus, kurus lietoja rakstnieks. Matemātikā apguvām skaitļu staru, tā izveidi, parādot iedaļu vērtību un izprotot soļa lielumu. Sociālās zinības šogad jāapgūst kopā ar vēsturi. Tātad senie laiki, viduslaiki, jaunie laiki. Veicot izziņas procesu, iemācījāmies, kā uz
skaitļu ass attēlot vēstures laika ritējumu.
Kad iepazināmies ar piedāvātās tēmas materiāliem, tad sākām pētīt senvārdus un apvidvārdus Ērgļu apkārtnē. Sameklētos senvārdus un apvidvārdus iekļāvām izzinošajās spēlēs.
Šīs spēles izdomājām un izspēlējām paši. Vai atpazīsti šos vārdus - zvirbulis, aviekstenes,
avs, zoste, briedenes, krizdoles, kumpata, butele, zafte, pušierēts?
Pats interesantākais bija apskatīties Ērgļu ēkas senāk un kādas tās izskatās mūsdienās. No
mājām atnestās vai ieskenētās seno māju fotogrāfijas bija iemesls, lai dotos pārgājienā un
apskatītos šīs ēkas vai to vietas tagadnē. Kopā nogājām 15 km. Galapunkts bija „Braki”.
Tur iepazinām senās ēkas vienā mājsaimniecībā, kādā veidā un no kā tās tika būvētas.
Datorikā mācījāmies, kā ievietot attēlus un kā tos samazināt, palielināt vai apgriezt mazākus.
Noslēgumā notika prezentācija. Daži stāstīja par pārgājienā redzēto un salīdzināja ar
vēsturisko materiālu. Citi demonstrēja savas izgatavotās spēles.
Arī prezentēt jeb stāstīt par savu darbu ir jāmāk. Kas izdevās, ko iemācījos, ko ieteiktu
citiem, ko darītu citādāk?
Prieks par aizrautīgo skolēnu darbu. Mums izdodas!
				
Vineta Dāve, 4. klases audzinātāja
Vinetas Dāves foto

Sadarbība ar draugiem
no Ķelnes -Reizīkes

Pirmklasnieki ar mācību materiāliem.

Lai gan vasarā plānotā sadraudzības nometne Ērgļu vidusskolas un Ķelnes-Reizīkes bērniem
tika atcelta, joprojām turpinās sadarbība ar vācu draugiem. Par norisēm Ērgļos viņi uzzina,
gan ielūkojoties Ērgļu novada mājaslapā, gan avīzē, gan sazinoties vēstulēs.
Jau vairākus gadus dažāda veida palīdzību saņem sākumskola. Vasaras beigās tika saņemts
materiāls atbalsts, kas tika izlietots dažādu ikdienas darbā izmantojamu kancelejas piederumu
iegādei: pirmklasniekiem tagad ir mapes, kur salikt darba lapas un zīmējumus, tika apvākoti
1., 3. un 4. klases plānotāji, sagādāti materiāli un darba piederumi mājturības un vizuālās
mākslas stundām. Rudens brīvdienās jauku pārsteigumu sagādāja Harms Minsters, kas vada
sadarbību no Ķelnes-Reizīkes puses. Viņš jau vairākkārt izdomājis, kas noderētu sākumskolēniem brīvos brīžos. Šoreiz tās būs galda spēles. Vēl tikai jāiztulko noteikumi, un spēles
varēs sākt lietot. Jāatzīst, ka bērni joprojām spēlējas ar iepriekšējos gados atsūtītajiem Lego,
izmanto vācu draugu sarūpētās skolas somas, penāļus. Savukārt 6. novembrī saņēmām kādu
sūtījumu, kas būs jauks pārsteigums adventes laikā. Par to parūpējās Barbala un Ole Porstendonfer. Viņi Ērgļos ciemojās pirms diviem gadiem, kad svinējām valsts simtgadi, un arī tagad
ir nolēmuši iepriecināt bērnus.
Tā kā tuvojas Ziemassvētki, tad noteikti kāds sveiciens dosies arī uz Ķelni-Reizīki. Paldies
mūsu draugiem!
Sandra Stankeviča, 2. klases audzinātāja
Lienas Bukovskas foto
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Ekskursija uz Jaunpils pili un “Cinevillu”
Ir pienācis rudens, un tas ir laiks,
kad skolēni dodas ekskursijās. Sociālajos tīklos redzamās rudens
bildes mudina skriet ārā un izbaudīt šī gadalaika burvību. Protams,
galamērķu skaistajai rudens atpūtas
baudīšanai netrūkst. Ar klasi devāmies ekskursijā uz Kurzemes pusi.
Pirmais apskates objekts - Jaunpils pils.
Jaunpils pilī mūs sagaidīja ļoti
atraktīva un pozitīva gide, tērpusies viduslaiku kostīmā. Gide - pils
dāma - ļoti aizraujoši stāstīja mums
nostāstus par Jaunpils vēsturi - par
Gotfrīdu fon Rogu un fon der Reku
dzimtu. Pils interjerā ir saskatāmi
dažādi laiki, kad te bija saimniekojuši tās īpašnieki - no viduslaikiem līdz pagājušā gadsimta 90.
gadiem. Pils ir ļoti grezna, skaista
un, ņemot vērā, ka tā ir celta 1301.
gadā, ir ārkārtīgi labi saglabājusies.
Pilī ir daudz savdabīgu atribūti un
priekšmetu, kurus varēja aptaustīt
un izmēģināt darbībā. Manuprāt,
interesantākā pils daļa bija vīna pagrabs, jo tieši tur bija saglabājusies visspocīgākā un elpu
aizraujošākā vēsture. Vīna pagrabā nokļuvām pa šaurām un stāvām mūra kāpnēm. Šeit noklausījāmies nostāstu par pils spoku. Reiz valdnieks esot sēdējis un dzēris vīnu, kad pagrabā iesoļojis kāds vīrs, nolicis uz galda aploksni un devies ārā. Valdnieks viņam sekojis, bet vīrs esot
kā gaisā izkūpējis. Tā radies šis nostāsts. Gide izrādīja ieročus un bruņas, ar kurām esot karojuši pils bruņinieki. Mums bija iespēja
pārliecināties par bruņu smagumu.
Visu ekskursiju pa pili noslēdza jaudīgs lielgabala sprādziens, kas tiešām
lika justies kā Livonijas ordeņa pilntiesīgam varonim!
Pēc Jaunpils pils devāmies ceļā uz
kinopilsētu “Cinevillu”. “Cinevilla” ir
lielākais filmēšanas laukums Latvijā.
Tajā ir uzņemtas tādas filmas kā “Rīgas sargi”, “Baiga vasara”, “Rūdolfa
mantojums”, “Sapņu komanda 1935”,
“Nameja gredzens”, “Klases salidojums” u.c.
“Cinevillā” gide mums lika sadalīties
trīs komandās un doties mazā labirintā
“Namejs”. Kamēr citas komandas relaksējās kino zālē, tikmēr viena līda pa
tumšu, šauru labirintu.
Mirklīti pēc tam komandas sacentās
foto orientēšanās, meklējot pa visu kinopilsētiņu punktus no fotogrāfijām.
Nu kā tad tādā filmu uzņemšanas
vietā esot, pašiem nefilmēties! Filmēšanās bija aizraujošākais specefektu
šovs, kas notika baznīcā. Tik sirsnīgi
ar klasi mēs nebijām izsmējušies sen.
“Cinevillas” specefektu šovā katram
ir iespēja iejusties epizodes galvenajā
lomā un uzzināt, kā top specefekti. Uz
zaļa ekrāna ar rekvizītiem filmējām, kā
velosipēdistam pakaļ skrien viņa pielūdzēja, kā būtu peldēt okeānā kā nāriņai,
lidot mākoņos kā eņģelim. Puišu šovs
bija visinteresantākais. Viņi filmējās
epizodē kādā kara darbībā. Specefektu
filma tagad ir mūsu īpašumā.
Ekskursijas noslēgumā gida pavadībā
izstaigājām visu pilsētiņu un uzzinājām, kā top dekorācijas filmām, kā tās
tiek pārbūvētas katras filmas vajadzībām.
Atziņas par ekskursiju.
Ekskursija bija ļoti jautra, smieklīga
un arī izglītojoša. Noteikti ieteiktu aizbraukt gan lieliem, gan maziem.
Es noteikti rekomendētu jums doties
šajā ekskursijā, jo gala rezultātā sajūtas
bija fenomenālas.
Ekskursija bija patiešām interesanta
un to savā ziņā var saukt arī par ceļojumu laikā, jo laiku pazīmes mainījās
bieži, un tās bija ārkārtīgi atbilstošas.
Šī ekskursija bija lieliska. Vēlētos vēl
šādu ekskursiju kopā ar klasi. Liels paldies mūsu skolotājai Antrai!
Patika pavadīt laiku ar savu klasi, jo
visi bija ļoti saliedēti dažādās aktivitātēs.
Jāsaka, ka no vienas puses šī bija arī kā vēstures stunda. Mūs visus neliek mierā iegūtās
emocijas un domas par nākamo ekskursiju. Gūtie iespaidi nepazudīs. Tagad ar pavisam citu
redzējumu skatīsimies latviešu filmas.
10. klases skolēnu atziņas apkopoja klases audzinātāja Antra Grinberga
Foto no 10. klases arhīva
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12. klases audzēkņu pārdomas par katra paša iekšējo brīvību,
par spēju paskatīties uz sevi “no augšas un apakšas”. Tā 12
gadu laikā pilnveidojas mūsu skolēnu prasmes.

Ko man nozīmē būt
iekšēji brīvam
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Šajā “Cinīša” numurā lasītājam piedāvājam iepazīt jaunāko rakstītāju un topošo absolventu darbus. Ērgļu
vidusskolas 2. klases skolēni šoruden sacerēja pasakas par kartupeli. Šoreiz izdomātā pasaka bija ne tikai jāuzraksta ar roku, bet arī jāmācās pārrakstīt datorā un nosūtīt skolotājai. Lūk, kas viņiem sanāca!

Pasaka par kartupeli
Reiz es biju dārzā. Bet mana mamma bija mājās.
Un es iekliedzos: ,,Ā-Ā-Ā!”, jo es pamanīju kaut
ko brūnu. Es nezināju, kas tas ir. Tāpēc es pasaucu
mammu un jautāju: ”Mammu, kas tas ir?”
Mamma teica: „Tas ir kartupelis.”
„No kurienes tie nākuši?” es vaicāju.
„Kartupeļu dzimtene ir Dienvidamerika. Un valsts
ir Peru. Pirmie cilvēki, kas ēda kartupeļus, bija indiāņi.”
Es brīnījos un prasīju mammai: „No kurienes tie atnāca uz Latviju?”
Mamma pastāstīja: „Viņi atnāca tā:16. gadsimtā no
Tobāgo tos atveda Hercogs Jēkabs.”
Laima Lelda Kalniņa

Diemžēl neviens nepiedzimst, juzdamies iekšēji brīvs, jo tā ir cīņa,
kas ir jāizcīna pašam ar sevi. Lai to varētu izdarīt, nepieciešams iepazīt
apkārtējo pasauli un apzināties savas dzīves vērtības.
Pirmkārt, iekšējo brīvību nevar iegūt cilvēks, kas nepazīst sevi. Es uzskatu, ka katram cilvēkam piemīt autentisks pasaules redzējums. Lai izprastu sevi, nepieciešams atdalīt domas no ārējo faktoru ietekmes, kā to
dara, piemēram, sirreālisti.
Otrkārt, ir jābūt iekšējai pārliecībai par to, kas ir labs vai ļauns. Ir jābūt
noteiktām vērtībām dzīvē, jo tās ir kā mērauklas, ar kurām mēs vērtējam savu rīcību un uzvedību. Vislielākā ietekme šajā jomā ir ģimenei, jo
bērnībā mēs mēdzam idealizēt savus vecākus un sekot viņu priekšzīmei.
Treškārt, ir svarīgi nenorobežot sevi no apkārtējās pasaules. Haoss un
ciešanas ir kaut kas tāds, no kā mēs cenšamies izvairīties sava komforta
dēļ. Tomēr pārāk daudz cilvēku izvēlas vieglāko ceļu, un tas noved pie
empātijas trūkuma. Tā rezultātā rodas disociācija no reālās dzīves un
nevēlēšanās uzklausīt citu cilvēku domas. Cilvēks nevar būt pārliecināts
par savām dzīves vērtībām, ja nav, ar ko tās salīdzināt.
Manuprāt, būt iekšēji brīvam nozīmē apzināties savas dzīves vērtības
un rīkoties saskaņā ar tām.
Ieva Radzvilaviča

***

Brīvība ir ļoti relatīvs jēdziens, ko katrs uztver savādāk. Bieži tiek uzskatīts, ka būt brīvam nozīmē visatļautību, par kuru nekas nedraud un kur
katrs ierobežojums ir brīvības pārkāpšana.
Būt brīvam nenozīmē visatļautību, jo vienmēr jārēķinās ar savas rīcības sekām neatkarīgi no tā, vai tās ir pozitīvas vai negatīvas. Tu vari
izvēlēties sist katram pretimnācējam, tev ir iespēja to izdarīt. Tā ir tava
brīvība! Ja atbildību izslēdz, tad brīvība kļūst bezjēdzīga, jo nu jau ir
grūti atbildēt par sekām. Tāpēc būt iekšēji brīvam ir labi, ja vien ir spēja
kontrolēt savas emocijas un būt atbildīgam par savām rīcībām. Brīvība
nepārprotami ietver sevī atbildību. Būt iekšēji brīvai man nozīmē dzīvot
sev - neviens man nenorāda, ko darīt, kur iet. Man nevajag prasīt atļauju,
lai kaut kur dotos. Justies iekšēji brīvai man nozīmē arī veikt svarīgas
izvēles patstāvīgi un nebūt atkarīgai no kāda cita.
Līdz ar to secinu, ka būt brīvam nenozīmē būt pilnībā neatkarīgam no
visa, jo cilvēks pēc būtības tāds nevar būt. Ārēji tu esi tik brīvs, cik lielas
ir tavas izvēles iespējas. Savukārt iekšēji visi cilvēki ir brīvi, jo neviens
nevar viņiem pavēlēt justies vai domāt citādāk, nekā viņš to vēlas.

Reiz senos laikos starp divām zemēm bija karš.
Starp Azimu un Miklavu. Azima, lai salabtu, uzdāvināja kartupeļu maisu. Pēc apmēram 10 gadiem
zemes salaba un apvienojās vienā valstī - ASV. Un
tās tradicionālais ēdiens bija kartupeļu pica.
Beate Bukovska
Reiz Dienvidamerikā bija kartupeļi. Viens kartupelis nokrita un ieripoja okeānā.Tas peldēja un
peldēja, un tad piestāja pie Latvijas. Tad viens vīrs
atrada kartupeli un iestādīja. Tas auga un auga, un
izauga. Vīrs paņēma un kartupeli apēda. Tas bija
garšīgs, un no tā laika kartupeļus audzē līdz šim.
Anna Rešņa

Kristīne Grabovska

Reiz sensenos laikos bija tādi pavisam dīvaini kartupeļi. Bija ziema, tie nebija novākti, kartupeļi sala. Kad bija vasara,
cilvēkiem nebija, ko ēst. Atnāca viens labais. Viņš bija no Dienvidamerikas. Vīrs bija paņēmis līdzi daudz kartupeļu.
Visi brīnījās. Kartupeļus vīrs sadalīja visiem. Pats devās prom. Kad cilvēki bija salikuši kopā visus kartupeļus, vīrs
atkal atnāca atpakaļ, un tad viņi bija kļuvuši labākie draugi.
Sabīne Geduša
Sensenos laikos Labzemē kartupeļi nav bijuši, taču viņus ieveda kāds cilvēks, kurš brauca uz Labzemi. Viņš sen nebija
ēdis. Vīrs atcerējās, ka viņam taču bija koferī kartupelis, un viņš to iestādīja. Kartupelis ļoti ilgi neauga, bet tad tomēr
izauga. Kartupelis bija ļoti garšīgs.
Kate Māliņa
Reiz kartupelis auga kādā zemē. Tad cilvēks izrāva to kartupeli, izcepa un apēda to mīļo kartupeli.
Un tad, kad bija 2020. gads, tad visa pasaule bija pilna, pilna ar kartupeļiem.
Mārcis Petročenkovs
Senos laikos Latvijā kartupeļu nebija. Reiz Aldis iestādīja sēkliņu, izauga daudz kartupeļu. Iestādīja pavasarī, izauga
rudenī. Aldis paņēma kartupeļus, aiznesa māmiņai, izcepa kartupeļu pankūkas. Bija ļoti garšīgi.
Keita Kupe
Reiz sensenos laikos bija viena meitenīte vārdā
Klāra. Viņa gribēja iestādīt kartupeli, bet viņai
māte neatļāva. Meitene teica, ka gribot iesēt.
Māte atļāva to izdarīt. Bet, kad kartupelis izauga,
Klāra ienesa iekšā to mājā. Viņa nolika uz loga,
un kartupelis palika zaļš. Māte gribēja to apēst.
Ēda, ēda, un viņai palika slikti. Mamma sauca:
„Klāra, Klāra! Palīdzi, meitiņ, palīdzi!”
Klāra skrēja pie mātes ļoti ātri, ātri.
„Mammu, kas notika?” Klāra jautāja.
Mamma pastāstīja: ”Es atradu uz loga kartupeli.”
„Ups!” Klāra iesaucās.
Mamma turpināja: „Tu to noliki, nu, sīkā šmurgule? Kāpēc tu man nepateici? Es nebūtu ēdusi,
es nebūtu aizbrauksi uz slimnīcu!”
Kristena Picka

Māra kartupelis

Reiz rūķis Māris ēdot saprata, ka viņam vajag
lielu dārzu, un aizgāja gulēt ar domu: ”Rīt es sev
uzrakšu dārzu!” Nākamajā rītā Māris paēda un
ķērās pie lietas. Uzracis zemi, viņš iestādīja kartupeļus. Vasarā daži kartupeļi izlīda laukā, tāpēc
Māris bēra virsū zemi. Rudenī viņam izauga lieli, skaisti kartupeļi.
Miks Smeilis

Ērgļu novada skolu izdevums 2020. novembris

Grupas darbs. Megija Ščeglova, Megija Lielupe, Elza Koklačova,
Santa Kalniņa, 9. klases skolnieces

***

Manuprāt, iekšējā brīvība ir sajūta, ko mūsdienās izjūt tikai retais. Iekšējā brīvība ir kā atslēga uz labāku, pilnvērtīgāku un mierīgāku dzīvi. Tā
ir brīvības sajūta un dzīve harmonijā ar savu iekšējo “es”. Ikvienam ir jābūt iekšēji brīvam, taču uzvar tikai tas, kas spēj strādāt un kontrolēt sevi.
Man ir svarīgi būt***
iekšēji brīvai. Vai tā ir uzvaras garša pār negatīvo?
Neapšaubāmi, jā! Brīvība ir relatīvs jēdziens, ko katrs uztver savādāk. Ja
esmu iekšēji brīva, tas nozīmē, ka pasauli spēju uztvert daudz savādāk,
esmu garīgi stipra un laimīga. Ir lietas, kas brīvības līdzsvara ķēdi var
izjaukt, un tās ir darbības, kas notiek mums apkārt. Ikdiena paiet vienā
haosā un steigā, tādēļ ir jārūpējas par sevi. Es esmu iekšēji brīva, ja spēju
uzticēties sev, atšķirt labo no ļaunā, piederu tikai pati sev un ticu saviem
spēkiem, un neesmu kā vergs savām vājībām. Iekšēji brīva es spēju pozitīvi domāt un noraidīt negatīvās emocijas. Tā ir iekšējās brīvības pasaule.
Panākt, ka esi iekšēji brīvs, ir grūti, taču sajūta ir lieliska, tā ir sajūta, ka
esi apstājies laikā. Iedomājies, kāda būtu dzīve bez stresa, ambīcijām un
tieksmes sevi noslogot? Iekšējais “es” būtu palaists brīvībā!
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

Nenoliedzami piekrītu, ka iekšēji brīvs cilvēks atšķiras
no cilvēka, kas nespēj sevi saukt par brīvu. Vizuāli to neredzam, taču jūtam. Tā ir garīgā spēle pašam ar sevi. Spēle,
kurai uzvarētāju noteiksi vien tu pats, ja vien ļausi sev būt
iekšēji brīvam. Taču ir tikai viens noteikums - brīvībai ir
savas robežas.
Guna Kalniņa

ko dari, mīlot visu, kas apkārt, mēs jutīsimies labāk. Mazāk
bažījoties, mēs spēsim atvērties un būt atvērti visam jaunajam. Un šeit es iesaku vairāk mīlēt citam citu.
Secinājumos vēlos teikt, ka manā uztverē baudīt katru dienu, dzīvot nākotnei un vairāk mīlēt ir viss, ko var vēlēties,
un viss, kas vajadzīgs, lai justos brīvs. Novēlu šo visiem
dzīvē saskatīt un nepadoties.
Ance Millere

Paskaties uz sevi no augšas un tad
no apakšas. Ko tu tur redzi?
R. Mūks

Grupas darbs. Paula Konovalova, Patrīcija Dreiblate,
Hugo Holšteins, Līna Madsena, 6. klases skolēni

Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur
redzi? Dzejnieks un filozofs Roberts Mūks ir uzdevis visnotaļ pārdomas raisošu jautājumu. Manuprāt, katram no
mums būtu vērtīgi kaut vai nelielu dienas daļu veltīt sevis
izzināšanai un iepazīšanai. Uzskatu, ka tas ir nepieciešams
mums kā sabiedrībai. Laiks iet, un cilvēce veic progresu,
kurš diemžēl visbiežāk ir novērojams jaunu tehnoloģiju un
datorizācijas formā. Kad saku “diemžēl’’, mans mērķis nav
noniecināt šos nepārprotami svarīgos izgudrojumus, bet gan
akcentēt, ka līdz ar katru no tiem mēs arvien mazāk laika
atvēlam savas apziņas un domu izpētei. Cenšoties aktualizēt
sevis izzināšanu, šajā esejā apspriedīšu šādus tematus - apziņu, meditāciju un mūsu saikni ar citām šī Visuma būtnēm.
Vēlos brīdināt, ka viss šeit minētais ir tikai mans viedoklis,
kas ir formējies, balstoties uz dažādu literatūru, “podkāstiem’’, dokumentālajām filmām u.c., un es nespēšu sniegt
nekādu zinātnisku pamatojumu saviem uzskatiem.

Grupas darbs. Ieva Radzvilaviča,
Marta Simona Štila, 12. klases skolnieces

***

Manuprāt, iekšēja brīvība noteikti ir kas tāds, uz ko tiekties
un pie kā konstanti strādāt. Uzskatu, ka mūsu dzīves apstākļi un apkārtējās norises var krasi ietekmēt iekšējo brīvības
izjūtu.
Piemēram, viena no pazīmēm, kas varētu signalizēt iekšēju
brīvību, ir spēja būt mierīgam arī augsta stresa situācijās.
Kaut kādā mērā tas nozīmē patiesu apziņu un kontroli pār
savām spējām. Brīvību bieži attēlo kā iespēju būt spontānam, piemēram, filmās to bieži rāda kā skrējienu pa vējainu,
saules apspīdētu lauku ar plaši atplestām rokām. Jā, brīvība
ir spontanitāte, bet tā ir arī māka nestandarta situācijās nejusties iesprostotam, bezspēcīgam.
Otrkārt, mana iekšējā brīvība noteikti saistās ar sevis pieņemšanu visautentiskākajā veidā. Nekāda sevis noliegšana,
mainīšana, lai ietilptu sabiedrības izveidotā veidnē. Es noteikti nejustos ērti, savu pašu patiesāko būtību atklājot visai
pasaulei, kāds cits varbūt justos. Ja es to varētu, tā būtu absolūta brīvība.
Pārlasot savu viedokli, secinu, ka pēc sevis izvirzītajiem
standartiem nemaz neesmu tik iekšēji brīva, kā iztēlojos. Bet
mani mierina doma, ka pie tā var strādāt un ir jāmēģina augt
un tiekties uz kaut ko vairāk. Sevi pieņemt ir jāmācās katru
dienu no jauna.
Marta Simona Štila

***

Vārdam “brīvs” ir dažādas nozīmes, bet es domāju, ka būt
iekšēji brīvam nozīmē katru dienu pieņemt, kāda tā ir, un to
izbaudīt, augt un dzīvot nākotnei, mazāk bažīties un vairāk
mīlēt.
Es domāju, ka mums katram vajag pieņemt katru dienu
tādu, kāda tā ir, un tvert mirkli, nevis pielāgot savas vēlmes.
Tas ir jau pirmais solis, kas ir grūts, bet, noteikti izbaudot
katru dienu, pat arī grūtākajās dienās saskatot labo, mēs jutīsimies labāk un brīvāk.
Otrais solis, manuprāt, lai būtu brīvāks iekšēji, ir augt un
dzīvot nākotnei, nevis nožēlot pagātni. Ja mēs domājam par
pagātni, tad mēs noteikti sagraujam sevi un nejūtamies labi.
Nejūtoties labi, mēs sagraujam brīvību.
Trešais, arī svarīgais solis, ir mazāk bažīties un vairāk mīlēt, nevis būt noslēgtam sevī. Tas ir ļoti svarīgi, jo, mīlot to,


6

Grupas darbs. Rinalds Žuks, Kristers Grāvītis,
Rihards Vasels, 12. klases skolēni

Lauma Zača, 11. klases skolniece

Grupas darbs. Viesturs Bauže, Dāvis Ludboržs,
Tīna Tirzmale, 7. klases skolēni

Sākšu ar apziņu. Šo min kā īpašību, kas mūs, cilvēkus,
atšķir no augiem un dzīvniekiem, novieto augstāk par tiem
eksistences piramīdā. Mēs spējam atšķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā. Salīdzinājumam minu, ka dzīvnieku pasaulē nav labā un ļaunā - plēsējs nomedī savu upuri, un viņam tas nav nepareizi. Tas ir dabiski. Savukārt mūsu apziņa
un sirdsapziņa padara dzīvi daudz sarežģītāku par vienkāršu
dzimšanu, barošanos, pārošanos un nāvi. Dzīvojot mēs balstāmies uz morāliem un ētiskiem kodeksiem. Uzskatu, ka
būt cilvēkam nozīmē dzīvot pelēkā pasaulē; nekas nav tikai
balts vai melns, tikai labs vai slikts. Mums visiem ir apziņa
piedzimstot, bet milzīga loma tās attīstībā ir audzināšanai.
Šeit var pieminēt labi zināmo jautājumu - vai par slepkavu
piedzimst vai izaug? Balstoties uz savām zināšanām par sērijslepkavībām, sliecos domāt, ka liela daļa nebūtu paveikuši
savus smagos noziegumus, ja būtu uzauguši veselīgā ģimenē
ar mīlošiem vecākiem. Mūsu apziņu ietekmē tas, ko mums
iemāca apkārtējie, vai mamma teic, ka piemēslot apkārtni ir
slikti, vai viņai ir vienalga, kur tiek nomesti konfekšu iepakojumi - vari izaugt vai nu par dabas mīli, vai par Cūkmenu.
Šie piemēri ilustrē apziņu, bet tā ir monēta ar divām pusēm.
Mūsu loģiskais, “apzinīgais” prāts aiziet gulēt, bet zemapziņa nekad neaizmieg. Kā lai tai piekļūst?
Saistībā ar šo jautājumu vēlos pieminēt meditāciju. Uzskatu, ka meditācija ir vispilnīgākais sevis apskatīšanas veids.
Meditācijas mērķis ir caur mieru, apziņu un koncentrāciju
atslēgt savas zemapziņas noslēpumus un nonākt absolūta
miera stāvoklī. Šajā procesā prātā izkristalizējas domas, atšķetinās to pavedieni; var apskatīt sevi gandrīz kā no malas.
Ar nožēlu jāatzīst, ka pati nekad neesmu izmēģinājusi meditāciju, bet noteikti vēlētos to darīt. No tā, ko esmu dzirdējusi
un lasījusi par meditāciju, secinu, ka sevis atklāšanā tā ir ļoti
nozīmīgs posms, jo ir vieglāk visu objektīvi apsvērt. Mūsu
apziņa ir ļoti spēcīga, bet zemapziņu vienmēr esmu uztvērusi kā kaut ko biedējošu lielākoties tādēļ, ka nezināju, kas tas
ir. Zemapziņa satur visu, ko mēs esam uztvēruši dienas laikā
- pat to, ko neatceramies. Un tas arī mani biedē. Kā mans
prāts var saturēt informāciju, par kuru pat nenojaušu? Par
laimi, zemapziņā ieslēgtais mūs apciemo naktī, kad guļam
saldā miegā, vai caur meditāciju.
Visbeidzot vēlos paskaidrot, kāpēc pieminēju meditāciju.
Jo caur meditāciju mēs varam sazināties ar citām inteliģentām būtnēm, kuras par savām mājām nesauc planētu Zemi.

Sabīne Cielava, 10. klases skolniece

Jā, es runāju par tā sauktajiem citplanētiešiem. Bet ne par
mazajiem, pelēkajiem cilvēciņiem ar lielajām galvām. Patiesībā, mēs nezinām, kā viņi izskatās. Nezinām arī, vai ir
īsti vai ne. Bet, pamatojoties uz to, ka Visums ir bezgalīgi
liels un tajā eksistē neskaitāmi daudz Zemei līdzīgu planētu, mans viedoklis ir, ka uzskatīt sevi par vienīgajām inteliģentajām būtnēm ir egoistiski un naivi. Ticu, ka citi ir, un,
visticamāk, viņi ir atklājuši jau nākamos apziņas līmeņus,
kas tos padara pārākus par mums. Meditācija un sevis apskatīšana no augšas un tad no apakšas var palīdzēt arī mums
“atslēgt’’ nākamo apziņas līmeni, lai cilvēce varētu virzīties
uz priekšu.
Nobeigumā vēlos vēlreiz nostiprināt savas esejas jēgu.
Mans mērķis ir pateikt, ka ne jau tikai tehnoloģijas mūs
vedīs uz priekšu nākotnē. Iespējas, ko sniedz cilvēka prāts,
arvien paliek neizzinātas, un, atceroties senās metodes, kuras mūsu priekšteči lietoja, lai sazinātos ar savu spirituālo
pusi, mēs varam atklāt ko dārgāku par nākamo superdatoru,
jo neviens dators nekad pilnībā neaizstās cilvēka smadzenes.
Marta Simona Štila
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
Ērgļu novada skolu izdevums 2020. novembris

“Pienenītes” dienasgrāmata. Oktobris
Otrais mācību mēnesis iestādē nav pagājis
mazāk aktīvi kā iepriekšējais. Katru dienu
iestādē dzirdam skanošos bērnu smieklus
un izzinoši mirdzošās actiņas, kuras vēlas
redzēt un priecāties par katru brīnumu un
pārsteigumu, ko šī dieniņa nesīs. Kādā
gana vēsā dienā mūs priecēja un iesildīja
Ēriks Balodis ar savu jauko disko programmu, kas aicināja visus izkustēties, apceļojot dažādas zemes un padejojot tām
atbilstošas dejas. Bija atbraukusi arī Zinīte
ar Nezinīti, kuri bērniem sniedza informāciju par dabas piesārņošanu un atkritumu
šķirošanu. Paši baudījām Putras dienas pasākumu, kurā ēdām uz
ugunskura vārītu putru, dejojām un rotaļājāmies. Oktobris ir lieliski pavadīts ar saglabātām atmiņām par dažādiem notikumiem.

“Saulstariņi” otrajā rudens mēnesī

Oktobris lutināja mūs ar siltu laiku. “Saulstariņu” grupas bērni
to izmantoja, daudz staigājot un vērojot dabu skaistajos Ērgļos.
Mēs ar draugiem no “Pūcīšu” un “Bitīšu” grupas apmeklējām
pasākumu “Meža skola” slimnīcas parkā, kur bija nelieli, bet ļoti
interesanti uzdevumi bērniem, apskatījām milzīgo solu, no kura
var vērot līkumaino Ogres upi, mielojāmies ar gardiem cepumiem un siltu tēju.
Pirmsskolas mācību programmas ietvaros pētījām, salīdzinājām, spriedām, domājām par ūdens tilpnēm Ērgļos. Liels prieks,
ka dzīvojam tik bagātā vidē un ka bērni to visu var apskatīt, pastaigājoties dabā, tā iegūstot daudz vairāk, nekā paskatoties dažādus attēlus.
Vienā dienā pētījām Ogres upi, tās līkumus, ūdensplūsmu, dambi. Citā dienā aizgājām līdz tuvākajam dīķim. Vēl kādā dienā
gājām garākā pastaigā uz Vecmuižas ezeru. Manuprāt, šis nelielais pārgājiens bērniem patika visvairāk. Lielākā daļa bērnu
te bija pirmo reizi. Pārgājienā mēs varējām apskatīt rudeni dabā
visā tā krāšņumā - krāsainās lapas, peļķes, sēnes, meža takas un,
protams, skaisto Vecmuižas ezeru.
Ejam dabā, te daudz interesanta!
Evita Lielupe, audzinātāja

PII „Pienenīte” viesojās Cūkmens

Esam pieteikušies Cūkmens programmai, kuras sarūpēto Slepeno maisu ar mācību materiāliem 9. oktobrī saņēmām no paša
Cūkmena. Slepeno maisu ar uzdevumiem saņēma arī „Pūcīšu”,
„Skudriņu” un “Saulstariņu” grupas bērni. Cūkmens aicināja
piedalīties jaunajā “Cūkmena detektīvi” programmas mācību
sezonā. Lai kļūtu par īstu detektīvu un Cūkmena sabiedroto,

2020./2021. mācību gadā ekoprogrammas ietvaros bērni apgūs
četras galvenās tēmas: “Meža netīrie noslēpumi”, “Cūkmenam
pa pēdām”, “Mežs rotaļlietu kastē” un “Audzēsim skābekli!”,
kurās ar rotaļu, deju un dziesmu, pasaku, kā arī ar dažādu vizualizāciju palīdzību bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā. Katra tēma veidota, ievērojot
principu - redzi, dzirdi, klausies, dari, vienlaikus paredzot aktīvu
bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.

interesi vērojām padomju laika automašīnas, motociklus un dažādu tā laika sadzīves tehniku. Tālāk devāmies uz Pļaviņām, kur
vērojām Daugavas vareno plūdumu un ieturējām maltīti. Un klāt
arī tikšanās ar dzīvnieciņiem Vietalvas pagasta “Siljāņos”. Mūs
laipni sagaidīja saimnieks, kas iepazīstināja ar noteikumiem. Tad
roku dezinfekcija, un apskate varēja sākties. Visjaukākais likās
tas, ka bērni bija kopā ar dzīvniekiem, varēja tos samīļot, pabarot, izjust to klātbūtni. Atmiņā noteikti paliks uzbāzīgais tītars,
kuram visu laiku likās, ka nav pienācīgi apbrīnots un pabarots.
Turpat pastaigājās ķengurs, bet ziemas guļai gatavojās murkšķu
ģimene. Vislielākais pārdzīvojums bērniem noteikti bija, kad varēja rokās paņemt mazos trusēnus un jūrascūciņas.
Paldies vecākiem par līdzdalību ekskursijas organizēšanā un
baudīšanā!
Vai šogad arī izdosies iegūt pirmo vietu?! Ceram uz vecāku
atbalstu!
Aija Šīrava, “Pūcīšu” grupas audzinātāja

“Lāsīšu” grupas labie darbi

Aijas Šīravas, pirmsskolas skolotājas, teksts un foto

Draudzības rītiņš

Vēl paspējām baudīt aktīvo rītiņu ar divu grupu piedalīšanos.
Šoreiz to vadījām mēs -“Bitītes”. Katram tika piedāvātas maskas
un tad aicinājām izspēlēt J. Poruka pasaku “Tracis”. Saimniece
Ilga laipni izrādīja savu tukšo pagrabu un aicināja nākt visus palīgā to piepildīt ar dārzeņiem.
Aplūkojām, kādi kāposti izauguši dārzā, kā tie garšo, vai ir zināmi arī Briseles kāposti. Visi pagaršoja galviņkāpostus un atzina tos par visgaršīgākajiem. Tā aktivitātes mijās cita ar citu.
Paspējām “paciemoties” arī dārzā pie āboliem un bumbieriem.
Novācām ražu un salikām krāsainās burkās.
Bet, lai piepildītu savus vēderus un sulu pudeles, “devāmies” uz
purvu pēc dzērvenēm.
Ilga Knope, “Bitīšu” grupas audzinātāja
Foto no Ritas Šeibes arhīva

Ekskursija

Par aktīvu iesaistīšanos pagājušā mācību gada makulatūras vākšanas konkursā “Pūcīšu” grupas bērni no iestādes balvā saņēma
iespēju braukt izzinošā ekskursijā. Bērni savu nepacietību izrādīja ar daudzajiem jautājumiem: “Kad mēs brauksim ekskursijā?
Vai ilgi vēl jāgaida?” Un tad nu vienā burvīgā oktobra rītā devāmies ceļā. Devāmies uz Odzienas moto auto muzeju, kur ar lielu

Tā mēs dzīvojam, mācoties, palīdzot cits citam. Darbi iepriecina
un padara dienu gaišāku mums visiem. Šajā mēnesī vēlējāmies
iepriecināt arī aprūpes centra iemītniekus Ērgļos. Tā kā ražas
dienā bijām norakuši veselu kartupeļu maisu, nolēmām grupas
ietvaros uzrīkot zibakciju “Labumu kaste”. Uzrunājām bērnu
grupas vecākus, kuri ar prieku atbalstīja un aktīvi iesaistījās šajā
priekpilnajā projektiņā. “Labumu kaste” piepildījās ar dažādiem
dārzeņiem, augļiem, ogām, ievārījumu burkām, sulām un krāšņiem ziediem. Sirsnīgs paldies “Lāsīšu” grupas bērnu vecākiem
par atbalstu!!! Paldies aprūpes centra vadītajai Ievai Dūdumai
par sadarbību un sagādātajiem pārsteigumiem bērniem!
Rita Dudko, “Lāsīšu” grupas audzinātāja
Visu apkopoja metodiķe Rita Šeibe
Foto no Ritas Šeibes arhīva

2020. gads “Meņģeļos”

Novembris ir mēnesis, kad
ir beigusies muzeja vasaras
darba sezona un jāatskatās
uz paveikto šajā gadā. Kā
jau visiem, arī muzejā šis
gads bijis citādāks. Šogad
Ērgļos neskanēja mežragu
skaņas J. Jurjāna starptautiskajā konkursā “Jaunais mežradznieks”, nenotika Muzeju
nakts, “Sajūtu pļava” u.c.
muzeja ieplānotie pasākumi.
Brāļu Jurjānu memoriālais
muzejs “Meņģeļi” pastāv jau
30 gadus un bija paredzēti
dažādi jubilejas pasākumi.
Tomēr, atskatoties uz vasaras
darba sezonu, gads nav bijis
slikts. Tas ir bijis citādāks.
Katrām pārmaiņām ir jāpielāgojas. Arī mēs pielāgojāmies.
Nupat apgāda “Zinātne” iznākušajā muzikologa A. Klotiņa grāmatā “Divatā ar tautasdziesmu” izlasāms, ka komponists E. Melngailis Ērgļu novadu dēvē par “vienu no pirmām kultūras
vietām tautiskā laikmetā”. Prieks dzīvot un strādāt šajā vietā. Turklāt šogad “Meņģeļus” apmeklēja liels skaits individuālo apmeklētāju - seniori, ģimenes ar bērniem, velobraucēji, dabas
mīļotāji u.c. Ir prieks, ka Brāļu Jurjānu vārds Latvijā tiek mīlēts.
Lai novērstu drūzmēšanos telpās un veicinātu iedzīvotāju atrašanos svaigā gaisā, sadarbo-

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. novembris

joties ar vietējiem uzņēmumiem, muzeja teritorijā tika izveidota spēle “Domā. Dari. Zini!”.
Prieks par ikvienu, kurš to spēlēja un dalījās ar skaistajām un izdomas bagātajām fotogrāfijām. Sadarbības partneri fotogrāfijas izvērtēja un izvēlējās simpātijas balvas. Uzņēmuma
“NEGANTIGardi” balvu saņēma Edgars Tiltanovs, “Ievziedi un Ogas” balva tika piešķirta
Inesei Bērziņai-Stupiņai, “Kaziņas Bonijas siera” gardumus saņēma Elza Grudule, bet našķi
no “Našķotavas” tika Mārītei Ikauniecei. Savukārt Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” specbalvu
saņēma Lauris Līvs.
Aktīva un azartiska šogad bija malkas zāģēšana, skaldīšana un krāmēšana. To, pateicoties
brīvprātīgajiem palīgiem, esam gandrīz paveikuši. Vēl palikusi neliela kaudze bluķīšu, kuri
gaida skaldītājus - īstenus stipriniekus.
Šogad par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai pēc K. Barona muzeja aicinājuma Imanta
Ziedoņa muzejs izveidoja projektu “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”. Imanta Ziedoņa muzeja
komandas izmeklēti mūsdienu Krišjāņi Baroni veica kultūras notikumiem bagātu ceļojumu
kājām no Tartu līdz Dundagai. Ceļš bija sadalīts posmos, kuru kāds no izvēlētajiem mūsdienu
Baroniem mēroja kājām. 30. augustā ceļa posmu no Ērgļiem līdz Brāļu Jurjānu mājām mēroja
folkloristi Rūta un Valdis Muktupāveli. Kopā ar Rūtu un Valdi Muktupāveliem “Meņģeļos”
tika aizvadīts burvīgs mūzikas un sarunu vakars. Līdzās sarunām tika dziedāts un muzicēts ar
visdažādākajiem tautas mūzikas instrumentiem.
Augustā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā tiks atklāta Jumurdā dzīvojošā gleznotāja Zigmunda Šņores izstāde “Vidzemnieks no Rīgas Jūrmalas”. Dažus no saviem akvareļiem mākslinieks bija izstādījis arī “Meņģeļos”, tādā veidā padarot muzeja klētiņu vēl
skaistāku un romantiskāku.
“Meņģeļos” katru gadu septembrī tiek atzīmēta Latvijas Pirts diena. Arī 5. septembra pēcpusdienā tika kurināta “Meņģeļu” dūmu pirtiņa. Šoreiz padalīties ar savām zināšanām par pirts
rituālu, slotiņām un augiem aicinājām pirtnieku Didzi Gasiņu. Notika arī aktīva darbošanās, jo
katrs sasēja pirts slotiņu, kuru pēc tam bija iespēja izmantot “Meņģeļu” dūmu pirtiņā.
Jurjānu Andreja darba mūžs bija latviešu tautasdziesmu melodiju vākšana, apkopošana, pētīšana, skaidrošana un “Latvju tautas mūzikas materiālu” (6 burtnīcas, 1894-1926) zinātniska
publicēšana. Mūsu tautasdziesmās ir liels spēks. Ļoti priecājamies, ka šogad “Meņģeļos”
bieži tika dziedātas tautasdziesmas. Jauka bija 12. septembra pēcpusdiena, kad “Meņģeļu”
pagalmu pieskandināja folkloras draugu kopa “Skandinieki”. Ikvienam apmeklētājam bija iespēja sadziedāties un izdejoties “Skandinieku” vadībā.
Nākamais gads “Meņģeļos” būs nozīmīgs. Tas būs brāļu Jurjānu jubilejas gads. Ļoti ceram uz
labvēlīgiem apstākļiem, lai jubilejas pasākumi varētu notikt.
No visas sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās muzeja pasākumos,
sakopšanas talkās, atbalstīja mūs un to turpinās darīt!
Labu veselību vēlot,
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
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Jumurdas pagasta Saieta ēkai 10 gadi!
2009. gada oktobrī Ērgļu novada Jumurdas pagastā tika uzsākta
jaunas ēkas būvniecība. Jumurdas ezera krastā iedzīvotāju labsajūtas veicināšanai pašvaldība sāk būvēt Saieta ēku. Būvniecības
darbus veica SIA ,,CB”, būvdarbu vadītājs Juris Rodins, ēku projektēja arhitekts Juris More, būvuzrauga pienākumus veica Jānis
Cers, no pašvaldības puses rūpi par būvniecības darbiem turēja
Antons Zlaugotnis. Savu pozitīvo attieksmi, atbalstu par lauku
teritorijā jaunas sabiedriskas ēkas būvniecību sniedza Ērgļu novada vadītājs Guntars Velcis. Celtniecības spraigie un interesantie darbi notika līdz 2010. gada rudenim. Jumurdas Saieta ēku
svinīgi atklāja 2010. gada 17. novembrī. Tika realizēts jumurdiešu lolotais sapnis par skaistu, pieejamu, daudzpusīgi pielietojamu sabiedrisku ēku. Iesākās jaunās ēkas aktīva apdzīvošana.
Te mājvietu atrada Jumurdas feldšerpunkts. Tā vadītāja Baiba
Feodorova joprojām rūpējas par jumurdiešu veselību. Baiba ir
jumurdiešu visiedarbīgākās zāles. Jumurdas bibliotēka - galvenais informācijas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes centrs.
Ilgus gadus Jumurdas bibliotēkas vadītāja Velga Birkenšteine rosināja pagasta iedzīvotājus lasīt, piedalīties konkursos, izstādēs,
tematiskās pēcpusdienās, apgūt datoru zināšanas. No 2017. gada
Jumurdas Saieta ēkā bibliotēku vada Sarmīte Dreiblate. Sarmīte
papildus grāmatu gādāšanai, izzinošu materiālu krāšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai, pasākumu, izstāžu organizēšanai skaisti noformē Saieta ēkas telpas. Saieta ēkas pagalmu
Sarmīte kopā ar iedzīvotājiem ietērpj košos ziedu paklājos. Sarmītes tuvumā vienmēr ir bērni, jo viņi zina, ka varēs ko jaunu
iemācīties, izveidot, gūt prieku no kopā būšanas. Par Saieta ēkas
vaibstu gaišumu, košumu rūpējas Daina Smeile. Saieta ēka savu
spozmi piedzīvoja kultūras darba organizatores Initas Lapsas radošo izpausmju laikā. Inita veidoja daudzkrāsainus, daudzveidīgus pasākumus, izstādes, konkursus, tematiskas tikšanās, aktīvi
darbojās ar bērniem, jauniešiem, katram pagasta iedzīvotājam

bija iespēja rast sev tīkamu atpūtas brīdi Initas rīkotajos pasākumos Saieta ēkā. Inita ar savu darbu radīja Saieta ēkas gaišumu.
Ikdienā par pagasta ļaužu labsajūtu, sociālo drošību rūpējas Ērika Purviņa. Ērikas prasmi uzklausīt, sadzirdēt, atrisināt radušos
problēmiņu zina daudzi iedzīvotāji. Ērikai draudzīgi uztic savas
studiju aktualitātes pagasta studējošie jaunieši.
Saieta ēka savās telpās šo desmit gadu laikā ir gaidījusi vietējos
pagasta iedzīvotājus gan dažādu jautājumu, problēmu risināšanai, gan sarunām, savstarpējām tikšanās reizēm. Saieta ēkā katru
gadu tiek svinēti svētki - Lieldienas, Mātes diena, Latvijas Valsts
proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki. Saieta ēkas telpās bijušas izvietotas dažādas izstādes - Madonas novadpētniecības
muzeja ceļojošās izstādes, Ērgļu mākslas skolas audzēkņu darbu
izstādes, Tautas lietišķās mākslas studijas ,,Ērgļi” darbu izstādes.
Saieta ēka ir pieskandināta ar koncertiem. Jumurdiešus priecējuši Ērgļu deju kolektīvs ,,Pastalnieki”, sporta deju kolektīvs
,,Vizbulīte”, Ievas Vilnītes vadītie bērnu vokālie ansambļi, Ērgļu
mūzikas skolas audzēkņi, Pētera Leiboma pūtēju orķestris, folkloras kopa ,,Pulgosnieši”, Ērgļu un Sausnējas līnijdeju kolektīvi, Andris Upenieks un ansamblis ,,Mirklis”, ansamblis ,,Taurupīte”, ansamblis ,,Mežābele” no Lauteres. Savas jautri pozitīvās
teātra izrādes rādījis Lauteres amatierteātris ,,Aronieši”. Saieta
ēkai visskanīgāko un vērtīgāko piepildījumu dod savējie - Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Ievziedi”, vadītāja
Ieva Vilnīte. Ēkā ir notikušas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, rokdarbu nodarbības, semināri, sapulces, fotoizstādes. Dejojuši deju kolektīvi no Igaunijas, viesojušies viesi no Vācijas, Nīderlandes, Ukrainas, Francijas, bijušas neskaitāmas interesentu
ekskursijas no mūsu pašu mīļās Latvijas novadiem un pagastiem.
Visi priecājušies par Saieta ēkas saulainajām un viesmīlīgajām
telpām, par Jumurdas ezeru, par iedzīvotāju izveidoto ceriņu aleju, tautas puķu dobi. Saieta ēkas košumam savu artavu ar puķu

Aizvadīta „Braku” muzeja 61. sezona
Ir noslēgusies “Braku” muzeja kārtējā darba sezona, kad bijām
apmeklētājiem atvērti visas dienas, izņemot pirmdienas, taču tas
nenozīmē, ka muzejs ir slēgts. Jebkurš var pastaigāties pa teritoriju, takām un priecāties par dabu, tās skaistumu un gadalaiku
pārvērtībām. Ja apmeklētāji vēlas, tad nesezonā atveram arī koka
ēkas, taču tas iepriekš jāpiesaka.
Izvērtējot 2020. gadu, tas ir bijis citāds un ļoti neparasts muzeja
vēsturē - ar ierobežojumiem pandēmijas dēļ. Neskatoties uz to,
ka pavasarī bija izsludināta ārkārtas situācija un atkal atjaunota
rudens periodā, cilvēki uz muzeju brauc, īpaši individuālie apmeklētāji, to skaits ir krietni pieaudzis. Grupu ekskursijas izpalika maijā un arī daļēji jūnijā. Arī rudenī skolēnu ekskursiju skaits
nebija tik liels kā citus gadus. Seniori, kas tik daudz ceļo, šogad
atturējās, un lielo grupu ekskursiju bija pamaz. Izpalika lielie
pasākumi kā Muzeju nakts, brīvdabas izrādes vasarā. Līdz gada
beigām kopējais apmeklētāju skaits varētu būt ap 7 tūkstošiem,
citu gadu tas bija vairāk nekā 8 tūkstoši. Izvērtējot situāciju valstī un citos muzejos, “Brakos” ir ļoti laba apmeklētība, un tas
priecē, tātad esam vajadzīgi, un cilvēkus interesē kultūrvēsture,
sakopta vide un veselīgas pastaigas dabā.
2020. gads aizsākās ar skaistu pasākumu - Annas Kuzinas
grāmatas “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca” atvēršanas
svētkiem. Sākumā tie notika Madonas bibliotēkā, tad Ērgļu bibliotēkā, E. Smiļģa Teātra muzejā un Grāmatu svētkos Ķīpsalā.
Jaukas emocijas, gandarījums par paveikto un Blaumaņa vārda
popularizēšanu. Ar to jau viss nebeidzās. Bija liela žurnālistu interese, tāpēc intervijas ar A. Kuzinu varēja lasīt gan laikrakstos,
gan žurnālos, gan klausīties radio un skatīties TV.
Lai arī pavasarī neviens pasākums nevarēja notikt, sākoties vasaras sezonai, 22. jūnijā aizritēja skaista un skanīga Jāņu ielīgošana, kurā piedalījās tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši”, Pļaviņu
novada folkloras kopa “Āre” un Ogres Danču klubs, un skatītāju bija krietns pulciņš. Augustā muzeja vecākā speciāliste Anna
Kuzina saņēma valsts augstāko apbalvojumu - Atzinības krustu.
Par paveikto 28. augustā viņu godinājām arī “Brakos”. Septembrī Ērgļu koris priecēja ar skaistu latviešu spēka tautasdziesmu
ciklu “Rāmi eimu, rāmi teku, rāmi ņēmu valodiņu”, kurā līdzās
dziesmām liegi skanēja kokles un bungu ritmiskais pavadījums.
23. septembrī kopā ar tautas mūzikas kopu “Pulgosnieši” atzīmējām rudens saulgriežus - Miķeļus.
“Braku” muzejam gadu ritumā ir izveidojusies laba sadarbība

Jaunā biroja ēka.

ar Madonas bibliotēku. 13. martā muzeja vadītāja Zinta Saulīte
un Mārīte Breikša bija uzaicinātas, lai novada bibliotekāriem pastāstītu par grāmatu “Ērgļu novads skan” un popularizētu Ērgļu
apkaimes muzikālās dzīves vēsturi, dāvinot grāmatu katra Madonas novada un kaimiņu novadu bibliotēkām. 7. novembrī Zinta
Saulīte novadīja nodarbību ciklu “Blaumaņu dzimta” projekta
“Dzimtu pētniecība - izziņas piedzīvojums” ietvaros, iepazīstinot klausītājus ar plašo Blaumaņu dzimtu, pētījumiem, atmiņu
pierakstiem, dzimtas koka veidošanu, grāmatas izdošanu, dzimtas salidojumiem un Blaumaņu popularizēšanu.
Ir notikušas būtiskas izmaiņas arī “Braku” infrastruktūrā. Ir uzstādīta jauna biroja ēka, kurā vēl notiek iekārtošanas darbi, mēbeļu izvietošana utt. Lielākā daļa krājuma - fotogrāfijas, iespieddarbi, rokraksti, grāmatas, tekstilijas - ir pārvietotas uz Ērgļu novada
pašvaldības ēku, tur atvēlot vienu telpu. Kaut nākotnē būtu labi,
ja atrastos vēl kāda vieta, kur novietot tik daudzos Ērgļu novada
vēstures materiālus. Esam veiksmīgi nokārtojuši muzeja akreditāciju, kurā kā galvenais ieteikums ir novērst nepilnības krājuma
dokumentācijā, kā arī nodrošināt, lai visi priekšmeti muzejā ir
numurēti, reģistrēti un sakārtoti atbilstoši Muzeju likumam. Annas Kuzinas vietā veiksmīgi un pilna apņēmības darbu ir uzsākusi krājuma glabātāja Kristīne Lūse.
Šobrīd muzejā notiek R. Blaumaņa 16. konkursa darbu izvērtēšana, analizēšana un gatavošanās pasākumam, kurš šoreiz būs
neparasts un 5. decembrī notiks attālināti, pieslēdzoties “Braku”
muzeja mājaslapai. Taču darba tāpēc nav mazāk, notiek scenārija
izstrāde, goda viesu uzrunāšana, diplomu
veidošana, balvu sarūpēšana un tālāk to
nogādāšana vai nosūtīšana pa pastu.
Rudens un ziemas periods ir laiks, kad nopietni tiek strādāts pie krājuma priekšmetu
apstrādes, kārtošanas, ievadīšanas digitālajā sistēmā. Turpinās lielais pētījums par
Ērgļu novada kultūrvēsturiskajām vietām,
apzinot Vējavu, Jumurdu, Sausnēju, Liepkalni, Katrīnu un, protams, pašus Ērgļus.
Darbs ir ļoti apjomīgs un vērienīgs, tāpēc
liels paldies tiem cilvēkiem, kas ir atsaucīgi un tik daudz palīdzējuši vēstures pētniecībā. Lai mums visiem gaišs un cerīgs
šis laiks! Novērtēsim tās kultūrvēsturiskās
bagātības, kas mums ir Ērgļos, būsim lepni
par tām, saudzēsim un popularizēsim!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

dēstiem devuši dāsni ļaudis - Jānis Magrics, Solvita Apine,
Maruta Vītoliņa. Saieta ēkas plašumu, gaišumu vislabāk prot
novērtēt mūsu bērni un jaunieši. Bērnu skanīgie smiekli, ņiprie
solīši - tas ir dzīves piepildījums. Jumurdas Saieta ēka ar pārliecību pilda savu misiju. Ēkā notikušas svinīgas laulību ceremonijas, dzimšanas dienu svinības, salidojumi, notikumi, kuros tiek
realizēts galvenais uzdevums - satikties. Jumurdas Saieta ēkai
novēlu smaidīgus, sirsnīgus, dzīvespriecīgus apmeklētājus, viesus un draugus. Paldies visiem, kuri ar savu darbu realizē Saieta
ēkas misiju, iezīmē dzīves pilnus vaibstus ikdienā. Lai mums visiem dzīves prieka piepildītas dienas, lai mums visiem saulaini
tikšanās brīži Jumurdas pagasta Saieta ēkā!
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Arņa Leitāna foto

Informācija par medicīniskās
aprūpes jautājumiem
Ir ņemta vērā skarbā pieredze Covid - 19 pavasara ārkārtas
situācijas laikā, kad visa ambulatorā veselības aprūpe praktiski
tika atstāta ģimenes ārstu ziņā. Taču tagad netiek pārtraukti šie
pakalpojumi (speciālistu pieņemšanas, izmeklējumi u.c.).
Gribu gan brīdināt, ka neesam pasargāti no dažādām nejaušībām. Tā kā mūsu cilvēki diezgan bieži izmanto Aizkraukles
slimnīcas ambulatoros pakalpojumus, atgādinu, ka no 9. novembra līdz 23. novembrim ir pārtraukta speciālistu ambulatorā pieņemšana Aizkraukles slimnīcas darbinieku saslimšanas dēļ.
Mediķu pieņemšana Ērgļu slimnīcā:
1. Bērnu mobilais buss ar okulistu un dermatologu - 17. novembrī
2. Mammogrāfs - 19. novembrī
3. Ginekologs - 25. novembrī. Decembrī ginekologs nepieņems, tādēļ, lūdzu, izmantojiet iespēju ierasties ar onkoloģiskā
skrīninga vēstulēm.
4. Pulmonologs - 2. decembrī.
Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārsta vai dr. Braķes pa telefonu
29441625.
Par gripas vakcīnu
Aptiekā gripas vakcīnu nav un īsti nav zināms, kad būs, tādēļ
Slimību profilakses un kontroles centrs sniedza šādu skaidrojumu:
“[..] visām personām, “kurām saskaņā ar kārtību, kādā tiek veikta ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācija, vakcinācija pret sezonālo gripu
tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem 100 % apmērā”
var izmantot praksē radušos vakcīnas pret gripu atlikumus (gan
bērniem ar noteiktām hroniskām saslimšanām, gan arī senioriem
un citiem hroniskiem pacientiem, kuriem arī vakcinācija pret sezonālo gripu tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem 100
% apmērā).
Tas praktiski nozīmē, ka, ja praksē nevakcinējas visi mazie bērni, kuriem vakcīna paredzēta no 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam,
vakcīnu var izmantot veciem cilvēkiem vai lielākiem bērniem ar
hroniskām slimībām. Turklāt katras ģimenes ārsta prakses mediķi ir tiesīgi pasūtīt vēl 10-15 devas minēto grupu vakcinācijai.
Sazinieties, lūdzu, ar saviem ģimenes ārstiem par šo iespēju!
Atgādinu, ka novembra vidus un beigas ir īstais laiks gripas
vakcinācijai senioriem. Jaunākiem cilvēkiem un bērniem gan nevajadzētu kavēties.
		
Aina Braķe

Kļūdas labojums

“Ērgļu Novada Ziņu” 9. numura 2. lappusē ievietotajam rakstam “Rudens noskaņas sociālajā centrā “Kastaņas”” pievienotā foto autore norādīta Evita Vaska. Pareizi jābūt: foto autore
ir Egija Užāne. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Pļaviņš miris 98. mūža gadā;
Aija Bērzkalne mirusi 79. mūža gadā;
Eriks Puriņš miris 85. mūža gadā.
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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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