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Pārskats par 2020. gada novembra domes sēdē lemto
izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021. gada 31. janvāSēdes norise
tiek fiksēta audioierakstā,
kuru vardomē
noklausīties pašvaldības
Ērgļu
novada
pašvaldības
rim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt

mājaslapā www.ergli.lv

Pārskats
par 2020.
domes sēdē lemto
26. novembra
domes gada
kārtējānovembra
sēdē:

savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.

Sēdes
norise
tiek fiksēta audioierakstā,
kuru pašvaldības
var noklausītiesnedzīvojamo
pašvaldības mājaslapā
Apstiprināja
Ērgļu novada
ēku pārvaldīšanas
Krīze ĀS kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid - 19, nonākšanu karantīnā vai
www.ergli.lv
pašizolācijā. Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazinānoteikumus.
vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās
 Nolēma
Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šanos
debitoru
26. novembra
domesizslēgt
kārtējāno
sēdē:
ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt
aApstiprināja
Ērgļu
novada
nedzīvojamo
ēku pārvaldīšanas noteikumus.
parādus
sakarā
ar pašvaldības
parādu piedziņas
neiespējamību.
savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināaNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites debitoru parādus sa
Apstiprināja
Ģimenes
atbalsta
centra
“Zīļuks”
maksas
pakalpojumu
ar 2021.
šanas
veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.
karā ar parādu piedziņas neiespējamību.
gada
1.
janvāri
uzturēšanās
maksa
personai
26,80
EUR/dienā.
aApstiprināja Ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” maksas pakalpojumu ar 2021. gada 1. janvāri
Pašvaldības mājaslapā (www.ergli.lv) tiks ievietota iesnieguma veidlapa, kur persona ap- uzturēšanās
maksa personai
26,80
EUR/dienā. maksas pakalpojumus ar 2021. gada 1. janvāri:
 Apstiprināja
Ērgļu
bibliotēkas
liecina
sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības
aApstiprināja Ērgļu bibliotēkas maksas pakalpojumus ar 2021. gada 1. janvāri:
pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par
dīkstāvi. Personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalPakalpojuma
Summa (EUR)
pojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu
veids,
Bez PVN
PVN 21%
Kopā (EUR)
bāzes - situācijas izvērtējumam.
daudzums
(EUR)
(EUR)
Ģimene (persona), kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar
Kopēšana no bibliotēkas/ klienta materiāliem
iesniegumu attālināti. Pastkastīte atrodas pie pašvaldības ēkas.
Saņemot iesniegumu, pašvaldības sociālais dienests, izmantojot SOPA pieejamo informāA4 formāta
ciju, izvērtē mājsaimniecības sociālo situāciju, tās izmaiņas un sagatavo situācijas aprakstu.
lapas
Tiek iegūta informācija no SOPA par mājsaimniecības locekļu darba vietām un bruto ienā0,05
0,01
0,06
1 puse
kumiem par iepriekšējiem mēnešiem, kā arī par ģimenei piešķirtajiem pabalstiem (bezdarb(melnbalta)
nieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi u.c.). No iesniegumā un SOPA pieejamās informācijas
tiek vērtēts, kādās nozarēs, kādās darba vietās strādā mājsaimniecības locekļi vai un kā
A4 formāta
ĀS ietekmējusi šīs nozares un konkrētās ģimenes (personas) sociālo un materiālo situāciju.
lapas
Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests sazinās ar ģimeni (personu) un lūdz papildu
0,10
0.02
0,12
1 puse
informāciju, kas var noderēt kā pamatojums sociālās situācijas izmaiņu novērtējumam saistībai ar ĀS.
(krāsaina)
Personai var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, laikā, kamēr tā vēl nav saņēmusi atbalstu par
A3 formāta
dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalstu. Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi. Nepieciešamīlapas
bas gadījumā to pagarina.
0,08
0,02
0,10
1 puse
Ja personas ienākumu avots bijis nozarēs vai uzņēmumā, kurš šobrīd pilnībā vai daļēji bijis
spiests apturēt darbību un līdz ar to nav iespējams veikt visus obligātos maksājumus (komu(melnbalta)
nālos maksājumus, īres maksu, vienīgā mājokļa kredītu u.c.), vienlaikus nodrošinot ģimenes
Izdruka no bibliotēkas/ klienta informācijas nesējiem
pamatvajadzības, personai ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā un nepieciešamības
A4 formāta
gadījumā vēl papildu pārtikas pakas. Iesnieguma veidlapa krīzes pabalsta piešķiršanai pielapas
likumā.

0,05
0,01
1 puse
(melnbalta)
A4 formāta
lapas
0,10
0,02
1 puse
(krāsaina)
Dokumentu, materiālu laminēšana
A4 formāts,
0,28
0,06
1 loksne

0,06

0,12

0,34

aNolēma par nekustamā īpašuma nodokļa nokavētā maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no
viena zemes īpašnieka.
aNolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskai personai sakarā ar to, ka parādniekam Vidzemes apgabaltiesas piekritīgajā teritorijā nav mantas un ienākumu, uz kuriem
varētu vērst piedziņu.
aApstiprināja nekustamā īpašuma “Ozoli”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu izsoles
rezultātus EUR 26 600.
a Apstiprināja nekustamā īpašuma “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu izsoles rezultātus EUR 46 603.
aApstiprināja nekustamā īpašuma “Apšu Krogs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu
izsoles rezultātus EUR 38 800.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Aktuālākā informācija sociālās palīdzības jomā
Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana
ārkārtējās situācijas laikā

Trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atzītas personas pārtikas paku saņemšanai izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku
(turpmāk tekstā - ĀS) un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām.
PIEMĒRAM:
1) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020. gada 31. oktobrim, pagarina
no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim.
2) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020. gada 30. novembrim, pagarina
no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim.
Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu
dodas uz ārstniecības iestādi pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur to
nepieciešams uzrādīt.
ĀS laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām ģimenei (personai) saglabājas visi
pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir
tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
Ģimene (persona), kurai pirmreizēji nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu. Brīvā formā
rakstītus iesniegumus var iemest pastkastītē pie pašvaldības ēkas. Uz iesnieguma jābūt visu
ģimenes pilngadīgo personu parakstiem. Jautājums par izziņas izsniegšanu papīra formātā
risināms individuāli.
Iesniegumus statusa piešķiršanai vai pagarināšanai jāiesniedz līdz katra mēneša 20.
datumam.

Pabalsta krīzes situācijā ārkārtējās situācijas dēļ piešķiršana
Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)
pabalstu krīzes situācijā. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19
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Par izmaiņām 2021. gadā

Nākamajā gadā būs ievērojamas izmaiņas trūcīgās un maznodrošinātās personas statusa
noteikšanā. GMI pabalsta apjoms palielināsies. Izmaiņas gaidāmas arī mājokļa pabalsta aprēķināšanā. Jaunie trūcīgo, maznodrošināto statusi un GMI pabalsta apmērs stāsies spēkā
ar 2021. gada 1. janvāri. Mājokļa pabalstus, domājams, varēsim sākt aprēķināt ar 1. aprīli,
tāpēc lūdzu līdz tam nesniegt iesniegumus mājokļa pabalstiem.
Izmaiņas šajā informācijā tiks publiskotas vēlāk, kad valdība tās būs apstiprinājusi un izdevusi jaunus Ministru kabineta noteikumus.
Iesniegumus no Ērgļu novada pašvaldības mājaslapas var izprintēt bibliotēkā.
Ērgļu novada sociālā dienesta vadītāja Māra Briede

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJAM DIENESTAM

_____________________________________________
(vārds, uzvārds)
__________________________________________________
(personas kods)
___________________________________________
(deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss)
___________________________________________
(e-pasts, kontakttālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
___________________________________________________
(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju)
___________________________________________________
Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus, kas apliecina krīzes
situācijas izveidošanos:
1)__________________________________________________
2)__________________________________________________
3)__________________________________________________
Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.
Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka
pabalsts.
Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju.
Banka:_______________________
________________________

Konta Nr.:

datums
iesniedzēja paraksts*
* Fzisks paraksts nav nepieciešams, ja iesniegums tiek parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. decembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

2020. gada DECEMBRIS

Mēs lepojamies!

Redaktores sleja
Kādiem lieliem soļiem ir paskrējis garām novembris, un nu jau piezadzies ir
decembris. Grūti noticēt, ka tik ātri uz
priekšu skrien 2020. gada pēdējās dienas.
Šajā laikā kā nu kurš ir pūlējies, smagi strādājis, mācījies vai pat bez bēdām
atpūties. Šajās pēdējās dienās skolēniem
vēl jāpagūst savilkt visi gali, lai smaids
plestos līdz ausīm, ieraugot godam nopelnīto liecību.
Klāt jau Adventes laiks, tuvojas Ziemassvētki. Kad gaiss kļūst vēsāks un
stindzinošāks, ļausimies ģimenes siltumam, ko sagādā vistuvākie. Apdomāsim
visu, kā nākas. Visu izdarīto un arī nepagūto, atskatīsimies uz pagātni smaidot, pasmejoties un ar lepnumu, nevis
ar nožēlu. Klusiņām ar cerību skatienu
paraudzīsimies uz nākotni.
Novēlu ikkatram pavadīt gaišus un
priekpilnus Ziemassvētkus siltumā, ko
dod paši mīļākie, un līksmu un jestru
Vecgada vakaru, lai šis gads tiktu pavadīts pozitīvā noskaņā. Un tieši tāpat
sagaidīt Jauno gadu, jo, kā iesāksim, tā
pavadīsim - ar smaidu, prieku, duci mīlestības sirdī.
Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds,
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot,
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot.
K. Apškrūma
Signe, 10. klases skolniece

Precizējums
Apkopojot datus par savākto makulatūru,
radās neliela kļūda. Kopējais savāktais daudzums pirmajā kārtā ir 6500 kg. 1. klasē visčaklākā bija Elizabete, kas savāca 221 kg
makulatūras.

Ērgļu vidusskolā turpinām tradīciju Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā nominēt skolēnus, skolotājus, tehniskos darbiniekus un
vecākus, kas ar savu ieguldījumu daudzina skolas labo vārdu. Šogad,
sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienu un novērtējot skolēnu, skolotāju, vecāku un tehnisko darbinieku ieguldījumu skolas prestiža celšanā, atzinība tiek izteikta:
Ērgļu vidusskolas skolēniem:
Ievai Radzvilavičai - par izciliem sasniegumiem, augstu motivāciju
un iniciatīvu mācību darbā, ik gadu aizstāvot skolas godu olimpiādēs.
Gunai Kalniņai - par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu
domē, un brīvprātīgo darbu, attīstot sākumskolas skolēnu lasītprasmi.
Kristīnei Grabovskai - par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu
domē, un brīvprātīgo darbu, attīstot sākumskolas skolēnu lasītprasmi.
Ancei Millerei - par apzinīgu mācību darbu, panākumiem literāros
konkursos, mērķtiecību un radošumu, darbojoties skolēnu domē.
Alisei Vanaģelei - par sabiedrisko aktivitāti, izaugsmi un atbildību,
darbojoties skolēnu domē.
Marekam Dingam - par mērķtiecīgu izaugsmi mācību darbā, godprātīgu un atbildīgu attieksmi, veicot uzticētos sabiedriskos pienākumus.
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Jaunumi sākumskolā

Mūsdienās ir pieejami ļoti dažādi un
kvalitatīvi
mācību
materiāli, kurus iespējams izmantot, ja
pieejama interaktīvā
tāfele. Tā piesaista
mūsdienu
skolēnu
uzmanību, veicinot
viņu aktīvu darbošanos, uz sadarbību
orientētu
mācību
procesu. Šīs prasmes
uzsvērtas arī jaunajā
izglītības standartā.
Šogad iespēju izmantot aktīvāk modernās tehnoloģijas
ieguvusi arī 3. klase
un viņu skolotāja.

Niks turpina klasesbiedru iesākto
Ziemassvētku zīmējumu.

Ērgļu vidusskolas skolotājiem:
Maigai Pickai - par ieguldījumu skolas vadības darbā, sniedzot
mērķtiecīgu atbalstu pedagogiem jaunā mācību standarta iedzīvināšanā un tehnoloģiju lietošanā, par atbildīgu, pozitīvu un iedvesmojošu
attieksmi ikdienas darbā attālinātās mācīšanās apstākļos.
Lienai Bukovskai - par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, ievadot sākumskolas skolēnus skolas dzīvē, veidojot pozitīvas un mērķtiecīgas
attiecības ar vecākiem.
Inesei Maltavniecei - par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, prasmi
ieinteresēt un motivēt skolēnus latviešu valodas apguvei, gūstot panākumus literāros konkursos.
Ērgļu vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem:
Aldim Jēkabsonam - par apzinīgu un atbildīgu darbu, veicot uzticētos pienākumus sporta darba organizēšanā, dažādu sporta spēļu popularizēšanā skolā un novadā.
Ilutai Kurzemniecei - par atbildīgu un godprātīgu darbu, rūpējoties
par tīru, sakārtotu un mājīgu skolas vidi, un sabiedrisko aktivitāti, iesaistoties Ērgļu vidusskolas un novada pasākumos.
Vecākiem:
Mārcim Feldbergam - par radošu un aktīvu darbību skolas padomē,
vadot vecāku pasākumus skolas un novada mērogā un attīstot jaunas
darba formas.
Inesei Koklačovai - par ilggadēju atbalstu skolas dzīves veidošanā un
apbalvojuma „Izcils skolēns” izveidošanu un īstenošanu.
Šogad Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkas pašvaldības nomināciju
„Sociāli aktīvs skolēns” nolemj piešķirt Emīlijai Zommerei par sasniegumiem Madonas starpnovadu un valsts nozīmes olimpiādēs un
konkursos, par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, un
par atbildīgu un radošu līdzdarbošanos Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pasākumos.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore

Priecīgā 3. klase pie kopīgi paveiktā darba.

Interaktīvā tāfele ir liels skārienekrāns, ko izmanto kopā ar datoru.
Uz tās var strādāt ar visām programmām kā uz milzīga datorekrāna.
Īpaša programmatūra paplašina lietotāju iespējas no parastās zīmēšanas un rakstīšanas uz virtuālās virsmas līdz informācijas un internetā
atrodamo objektu pievienošanai, prezentāciju izveidošanai, eksperimentu demonstrēšanai. Tāfelei ir ļoti laba izšķirtspēja, tāpēc attēli un
video ir redzami kā ļoti kvalitatīvi attēli. Ar jauno ierīci var strādāt gan
skolēni, gan skolotāja. Īpaši vērtīga interaktīvā tāfele ir arī tāpēc, ka
pēc jaunajām epidemioloģiskajām prasībām klase strādā divās telpās,
bet, izmantojot zoom vidi, 2. grupa redz, ko skolotājs rāda, raksta,
zīmē, demonstrē uz tāfeles. Jaunās ierīces iespējas izmantot mācāmies visi - gan skolēni, gan skolotāji.
Ieva Rota, 3. klases audzinātāja
Indras Rones foto

Ziemassvētki būs!

Bērnu veidotais
Adventes kalendārs.

Gaidot gada skaistākos svētkus, otrās klases skolēni jau laikus sākuši tiem gatavoties. Novembra beigās
bērni pagatavoja Adventes kalendāru klasei. No 1. decembra katrs rīts iesākās ar aploksnes atvēršanu, lai
uzzinātu, kāds vēlējums ir dienai. Ir prieks par bērnu
izdomu, prasmi sadarboties, izteikt savas domas. Pirmajā aploksnē Miks S. bija ielicis ieteikumu, kuru skaņu ierakstu atskaņot. Dienu patīkamu dara arī sūtījums
no Ķelnes-Reizīkes Vācijā, jo Porstendorferu ģimene
atsūtīja katrai sākumskolas klasei saldos Adventes kalendārus. Protam arī pateikt paldies. Ar lielu prieku bērni pagatavoja Ziemassvētku apsveikumus, kas uzsākuši
ceļu uz Vāciju.
Par Adventes vainagu klasei šogad parūpējās Miks F.
ar savu ģimeni.
Protams, ka ikviens vēlas izrotāt savu māju, tādēļ tika
darināti galda dekori. Lieliski noderēja iepriekšējā gadā
iegūtā pieredze, kad notika Adventes vainagu gatavošanas meistarklase, neiztikām arī bez vecāku atbalsta.
Man bija patiess prieks vērot skolēnu aizrautīgo darbošanos.
Mūsu klasē bieži skan bērnu skanīgās balsis, jo tiek ap-
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Draudzīgā 2. klase ar saviem darbiņiem.
gūtas jaunas Ziemassvētku dziesmas. Vēl jānoskaidro, kas pirmajā pusgadā apgūts, jāiemācās
dzejolis un jāizdara daudzie svētku priekšdarbi mājās. Un tad arī būs klāt Ziemassvētki.
Sandras Stankevičas, 2. klases audzinātājas, teksts un foto
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“Latvija manā sirdī”

2020. gada orientēšanās sezona

1. vietas ieguvējs Sendijs Vīgubs.

Sandras Stankevičas fotokolāža.

2. vietas ieguvēja - Una Sipčenko.

2. klases skolēni un audzinātāja izlēma piedalīties konkursā “Latvija manā sirdī”, ko rīkoja
Latgales plānošanas reģions. Tur tika nosūtīta kolāža, kura sastāvēja no burtiem L,A,T,V,I,J,A.
Tos veidoja paši bērni.
Sandra Stankeviča, 2. klases audzinātāja

Stāstnieku konkurss
Esmu Undīne Ceplīte. Es jums vēlos pastāstīt, kā ir uzstāties stāstnieku konkursā. Visgrūtākais ir
izdomāt, par ko stāstīt un iemācīties pašu tekstu. Jāstāsta ir vai nu pasaka, anekdote vai arī jārunā
ātrruna. Protams, pats svarīgākais ir teksts no savas dzīves, stāstījums par to, kas ir noticis šogad.
Vienmēr, kad es uzstājos, man ir liels uztraukums, un man tas ir jāpārvar. Šogad konkurss notika attālināti, tāpēc bija vieglāk. Gan pagājušajā gadā, gan šogad es tiku finālā. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu man ir veicies labāk, jo esmu ieguvusi 2. pakāpes diplomu un titulu „Lielais
stāstnieks”.
Manu uzstāšanos filmēja Antra Diča-Milne. Uzfilmēto materiālu skolotāja Liena Bukovska nosūtīja žūrijai izvērtēt.
Undīne Ceplīte, 3. klases skolniece

Vecāki par attālināto mācīšanos
Attālinātā mācīšanās ir gana sarežģīts posms mums visiem, kurā manevrējam starp lietām, procesiem, noteikumiem, laiku, darbiem, informāciju, emocijām, arī vidēm - gan reālajām, gan virtuālajām - un tā tālāk. Šobrīd kopīga laika plānošana un ģimenes sapulces ir ikdiena vairāk nekā
agrāk. Ikvienam no ģimenes ir jābūt ieinteresētam, ikvienam ir jābūt empātiskam, ikvienam jāspēj
rast kopsaucējs un ik pa laikam jāatmet savs svarīgums par labu otram. Kā bērnam, tā vecākiem
ikdienas darbu organizēšana ir kļuvusi daudz komplicētāka.
Bet šim visam ir arī daudz labo šķautņu. Par to, vai šis attālinātās mācīšanās process nebūs atstājis
kādu būtisku robu skolēnu zināšanās, pārliecības nav. To rādīs laiks. Bet tajā pašā laikā ir daudz
noderīgu prasmju, ko tieši šāda veida mācīšanās ir devusi topošajiem pieaugušajiem jeb šā brīža
skolēniem un ģimenei kopumā. Katra diena skolēnam ietver sevis disciplinēšanu, lai saorganizētos
darbam, ik dienu skolēns ir spiests dažādā veidā apstrādāt informāciju, instrukcijas, uzdevumus,
kas lieliski pilnveido lasītprasmi un informācijpratību. Tiek trenētas tehniskā un informāciju tehnoloģiju apguves prasmes, jo jāprot izpildīt skolotāja norādījumi, kā noformēt un nosūtīt izdarītos darbus. Skolēns ir motivēts vairāk sadarboties, meklēt atbildes citādi, izmantojot sev apkārt
pieejamos cilvēkresursus un vides resursus. Šobrīd ļoti nozīmīga loma ir komunikācijai gan ar
skolotājiem, gan ar vecākiem, gan ar citām iesaistītajām personām.
Protams, ka noteikti daudziem, arī mūsu skolēnam, ik pa laikam gadās darbi, kurus ir aizmirsies
izdarīt vai pietrūcis laika to izpildei. Tad ar katru šo situāciju rodas lielāka izpratne par prioritātēm
darāmo darbu sarakstā. Ļoti liela nozīme ir ģimenes un vecāku atbalstam. Atbalstam, bet ne izdarīšanai skolēna vietā. Paironizējot to, varētu nosaukt šo procesu tā kā par simulācijmācību - mācies
dzīvi.
Lai ieguvumiem pilns šis attālinātās mācīšanās laiks!
Kaiva Bukovska, vecāku padomes pārstāve
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2. vietas ieguvēja - Paula Konovalova.

Šogad, neņemot vērā situāciju valstī, orientieristi varēja doties mežā un aizvadīt orientēšanās
sezonu. Arī mēs, Ērgļu orientieristi, piedalījāmies dažāda ranga sacensībās visā Latvijā.
Šogad daļai jauno orientieristu bija iespēja pirmo reizi piedalīties Latvijas kausa sacensībās.
OK Aronas kauss 2020 norisinājās divas dienas Madonā - Smeceres silā. Iesācējiem orientieristiem šis bija kaut kas nebijis, jo tika iegūta jauna pieredze, kas palīdzēs turpmākajās
sacensībās. Smeceres sils bija labvēlīgs jaunajiem orientieristiem, un uz Ērgļiem tika atvestas
divas godalgas. 2. vietu izcīnīja Una Sipčenko grupā S10 un V10 grupā 3. vietu - Klāvs
Konovalovs.
Madonas apkārtnē, kā jau katru gadu, norisinājās Madonas kausa sacensības. Madonas kauss
2020 šogad sastāvēja no 14 kārtām, kopvērtējumā tika vērtētas astoņas labākās. Godalgotajās
vietās šogad bija: 1. vietā VE grupā Guy Sabo Bar, V10 - Klāvs Konovalovs, V12 - Sendijs
Vīgups, 2. vietā SE - Elīza Madsena, S10 - Una Sipčenko, S12 - Paula Konovalova, S45 Baiba Kaļva, 3. vietā SE - Ilvija Madsena, S8 - Sabīne Geduša, S12 - Līna Madsena, V45
- Dzintars Svilpis un S55 - Evgenija Rudzīte.
Kā pēdējās noslēguma sacensības šajā sezonā bija Madonas novada atklātais čempionāts vidējā distancē, kas šogad norisinājās Ērgļu apkārtnē. 1. vietu savā grupā izcīnīja Baiba Kaļva, 2.
vietā S10 Una Sipčenko un S12 Paula Konovalova.
Lielu paldies sakām Ērgļu novada domai par transporta nodrošināšanu jaunajiem orientieristiem, kā arī bērnu vecākiem par atbalstu.
Trenējamies un tiekamies mežā jaunajā gadā!
Elīnas Svilpes, orientēšanās treneres, teksts un foto
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R. Blaumaņa 16. literārās prēmijas konkurss bijis ļoti veiksmīgs divām Ērgļu vidusskolas skolniecēm. Ievai - 1.
vieta, bet Alīnas darbu ļoti augstu novērtēja Anna Kuzina. Konkursa nolikumā bija minēts, ka, rakstot Alīnas izvēlēto tematu, jāizmanto mūsu literatūrvēsturnieces, kādreizējās „Braku” muzeja vadītājas A. Kuzinas grāmata
„Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”.

PRūdolfa Blaumaņa literāro
darbu brīnumainā vara

Rūdolfa Blaumaņa darbi savu nozīmi mūsdienu sabiedrībā nav zaudējuši, kas ir pārsteidzoši, jo 21. gadsimta cilvēka ikdienai ir maz kā kopīga ar Blaumaņa
laikiem. Daļa no viņa lugu, pasaku un noveļu pievilcības nepārprotami ir ģimenisko attiecību tēma, arhetipiskie tēli un bagātā valoda, kurā sarakstīti darbi.
Tomēr pats rakstnieks ir tas, kas ar savu aizrautību un
sirsnību piešķir saviem literārajiem darbiem teju brīnumainu varu.
Viena no Blaumaņa darbu raksturīgākajām tēmām ir
ģimenisko attiecību veidošana gan ar pazīstamiem cilvēkiem, gan ar svešiniekiem, kā tas notiek novelē “Nāves ēnā”. Blaumaņa darbos attēlotās ģimenes pārsteidz
ar to, ka tās ir neapšaubāmi arhetipiskas, kas pats par
sevi ir brīnums, jo Zigmunda Freida psihoanalītiskās
interpretācijas pieeja un Kārļa Junga arhetipu teorija
ap Blaumaņa literārās darbības laiku vēl nebija pazīstamas rietumu sabiedrībai un noteikti ne Latvijas teritorijā. Neņemot vērā to, ka cilvēka ģimene ir kaut kas
tāds, kas visos laikos ir mūs centrējusi un devusi pamatu dzīvei. Tomēr interesanti, ka Rūdolfa Blaumaņa
darbos aprakstītie ģimenes konflikti daudz neatšķiras
no mūsdienu problēmām.
Vēlos pieminēt, ka Blaumaņa tēli nav uzskatāmi
par stereotipiem, kas kariķē latviešu zemniekus. Drīzāk vēlos lietot apzīmējumu “arhetipi”, jo Blaumaņa
darbu varoņos ir saskatāmas iezīmes, kas pamanāmas
daudziem simboliskiem tēliem literatūrā visos laikos,
no kuriem saglabājušies stāsti un mīti. Piemēram, tēva
arhetips, kas ir izteikts Blaumaņa darbos. Tēvs ir stiprs, strādīgs un morāli stabila autoritāte ģimenē. Tēvs ir
arī mīlošs un pašaizliedzīgs, kā to parāda vecais Dalda
novelē “Nāves ēnā”, atdodot savu vietu laivā dēlam.
Tomēr tēvs var būt nedaudz vecmodīgs kā Edvarta tēvs
lugā “Indrāni” vai arī salts kā Roplainis lugā “Pazudušais dēls”.
Tēva arhetipam pretstatā bieži tiek parādīta māte. Mātes tēls Blaumaņa darbos šķiet īpaši personīgs rakstniekam, jo tās dažādās izpausmes ir parādītas gan
labā, gan sliktā gaismā. “Purva bridējā” māte saprot
Kristīnes emocijas, tomēr šķiet nejūtīga pret tām, vēloties, lai meita apprec Akmentiņu, kurš ir bagāts un ar
krietnu raksturu. Mātes rīcība novelē mūsdienu cilvēku
vidū tiek uzskatīta par nežēlīgu, tomēr es tam nepiekrītu. Manuprāt, ir viegli aizmirst, ka tajā laikā sievietes
precējās nevis mīlestības, bet ekonomisku apsvērumu
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dēļ. Mīlestība nav mūžīga, kā to pierāda augstais šķirto
laulību skaits visā pasaulē. Savukārt “Pazudušajā dēlā”
Roplainiete ir attēlota kā slikta māte, jo savu dēlu ir par
daudz lutinājusi un izlaidusi. Šo spriedumu par mātes
tēlu esmu dzirdējusi arī no saviem vienaudžiem, kas
man liekas komiski, jo, salīdzinot ar citiem vēstures
posmiem, bērniem nekad nav bijuši tik pielaidīgi vecāki kā mūsdienās. Pats neaizmirstamākais mātes tēls
Blaumaņa darbos ir Raudupiete, kas pilnībā sagrauj
stereotipu, ka sieviete ar bērnu vienmēr ir mīloša, piedodoša un emocionāli stabila būtne. Raudupietes stāsts
atgādina apgrieztu Edipa mītu - māte nogalina dēlu, lai
varētu apprecēt mīļoto vīrieti.
Blaumaņa darbos galvenais varonis parasti pārstāv nevis varoņa arhetipu, kā tas ir ierakstīts ārzemju darbos,
bet bērnu, kas pēc savas būtības ir jauns, emocionāls
un naivs. Bērnam trūkst dzīves pieredzes, kas parasti ir
arī visu viņa problēmu sākums. Parasti darba beigās ir
vērojama galvenā varoņa personības izaugsme - bērns
ir kļuvis par pieaugušo, viņš ir ieguvis mācību vai arī
mainījis savus uzskatus. Tomēr Blaumanis arī parāda,
ka šādu cilvēku dzīve mēdz beigties traģiski.
Viens no mīlētākajiem Rūdolfa Blaumaņa literārajiem
tēliem ir Kārlēns, kurš, kaut arī noveles “Nāves ēnā”
beigās ir ieguvis dzīves pieredzi un rūdījumu, tomēr
paliek uz ledus gabala. Viņam ir liegts atgriezties mājās
un turpināt savu pieaugšanu. Arī stāstā “Baltais” kalpa
Jāņa dzīve beidzās traģēdijā. Viņš izdara pašnāvību, jo
atklāj, ka nav bijis vienīgais savai sievai. Šis stāsts man
liekas īpašs ar to, ka jau no sākuma mēs redzam Jāni kā
pašpārliecinātu, morāli nevainojamu un pilnīgu varoni
ar skaidri definētām vērtībām. Par spīti tam, es uzskatu,
ka Jānis, iemīlot Mariju nevis kā cilvēku, bet kā savu
iedomāto ideālo dzīvesbiedri, neizrāda emocionālo
briedumu, bet, tieši pretēji, arhetipiskā bērna tendenci
idealizēt pasauli ap sevi un nespēt tikt galā ar pasaules
ļaunumu un negaidītiem dzīves pavērsieniem. Savukārt lugā “Pazudušais dēls” Krustiņš dzīvē jau ir pieļāvis daudz kļūdu. Viņš skaidri apzinās, ka ir nonācis
sliktā situācijā - purvā, no kura pats vairs nevar tikt ārā.
Lugas gaitā Krustiņš mokās ar pašpārmetumiem, tomēr,
būdams vāja rakstura cilvēks, nelabojas. Atšķirībā no
Bībeles stāsta par pazudušo dēlu Krustiņš nav gatavs
būt pazemīgs un atzīt savu vainu tēvam. Tā vietā viņš
pēdējo reizi izvēlas vieglāko ceļu un pieņem lēmumu
apzagt savu tēvu. Lai gan lugā tiek pausta cerība, ka
Krustiņš labosies, viņa nāve ir traģiska, bet ne varonīga. Viņš mirst, būdams cilvēks, ko pats ienīst.
Blaumanis savos darbos bieži mēdz piešķirt arhetipiskā bērna iezīmes arī jaunavām jeb neprecētām sievietēm. “Purva bridējā” Kristīne paļaujas uz savām jūtām
un romantizē attiecības ar Edgaru. Viņas dziļā pieķeršanās un jaunības mīlestība ir aizkustinoši skaista, tomēr
neuzskatu, ka noveles beigas, kur Kristīne piekrīt kļūt
par Edgara sievu, ir laimīgas. Pretējā situācijā novelē
“Salna pavasarī” ir nonākusi Liene, kas apprec Mālnieku, lai iegūtu finansiālu stabilitāti un augstāku sociālo
statusu. Atšķirībā no Jāņa stāstā “Baltais” Liene maina
savas domas, jo viņa saprot, ka precības viņai būs izdevīgas par spīti tam, ka tās nav aiz mīlestības. Tomēr
neuzskatu, ka Liene šajā gadījumā „pieaug”. Viņa ir
naiva un tāpēc viegli ietekmējama. Mālnieks izmanto
viņas nelielo dzīves pieredzi savā labā, liekot Lienei
kļūt lētticīgai un lepnai. Traģēdija slēpjas tajā, ka noveles beigās Liene nožēlo savu rīcību un saprot, ka ir
pieļāvusi kļūdu, ko labot vairs nevar.
Par spīti tam, ka daudzi Blaumaņa darbi beidzas traģiski, paša rakstnieka attieksmē pret bērna tēlu ir manāms
maigums un cerība. To it īpaši var sajust vienā no viņa

populārākajām un skaistākajām literārajām pasakām -“Velniņi”. Pasakā
velniņi aizbēg no elles un nonāk cilvēku pasaulē. Viņi vēlas izjokot krietno saimnieku, tāpēc pa nakti pastrādā dažādas nerātnības. Tomēr pavisam
ironiskā pavērsienā velniņi ne tikai nenodara nekādu zaudējumu saimniekam, bet arī nejauši izglābj viņa dzīvību, pasargā viņa īpašumu, nopelna
viņam zelta naudu un jaunu zirgu, vēl pie tam nopļauj viņa vietā sienu un
pievienojas saimnieka aitu ganāmpulkam kā mazi, melni jēriņi. Un tad pēc
kāda burvja apmuļķošanas un pārpratuma ar vecu sievu pats velns par sodu
piešķir velniņiem cilvēka mūžu. Manuprāt, šī bezgala komiskā un sirsnīgā
pasaka parāda to, ka bērna tēlam ir raksturīgi būt nejaukam un pieļaut
kļūdas. Tomēr, lai bērns pieaugtu, ir nepieciešama pārmācība un sods, kas
māca uzņemties atbildību par savu rīcību.
Bērnībā “Velniņi” bija mana un arī daudzu citu latviešu bērnu mīļākā
pasaka, kā arī pirmais ieskats Rūdolfa Blaumaņa literārajā daiļradē. Labprāt lasīju arī nopietnākus Blaumaņa darbus. Lai arī tajā laikā daudz ko
nesapratu par latviešu zemnieku dzīvi 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā,
Blaumaņa darbos bija kaut kas man tik ļoti pazīstams. Visi stāstu, noveļu,
lugu varoņi, par kuriem es lasīju, likās jau šajā pasaulē kādu laiku padzīvojuši un daudz ko pieredzējuši. Nekad nebija sajūta, ka es sāku lasīt viņu
piedzīvojumus un dēkas no pirmās lappuses. Drīzāk likās, ka es pēkšņi
pamodos viņu galvā, domādama viņu domas un sapņodama viņu sapņus,
nedaudz nekaunīgi noklausoties intīmas sarunas un ar viltu iegūstot viņu
noslēpumus. Tā ir Blaumaņa darbu burvība - tēli, kuri liekas pazīstami un
neviltoti jebkurā vecumā.
Tagad es Blaumaņa darbus lasu savādāk. Varu salīdzināt savu pasaules
pieredzi ar bērna arhetipa tēliem, apzināti tajos saskatīt sevi. Edvarta vīzdegunīgā attieksme pret tradīcijām, Jāņa apsēstība ar ideālu cilvēku, ko
pats radījis savā galvā, un arī Lienes mainīgais morālais standarts - tās
visas ir cilvēcīgas problēmas, kuras cenšos pamanīt un risināt savā dzīvē.
Ir vērtīgi sevi atpazīt tēlos, kas atšķiras no manis ar citām vērtībām, uzskatiem un ikdienu. Ir labi, ja varu mācīties no savām kļūdām. Vēl labāk
- mācīties no svešām. Tomēr pats labākais, manuprāt, ir pamanīt savus
klupšanas akmeņus literatūrā, jo tā var laicīgi novērst kādu būtisku problēmu veidošanos dzīvē, nenodarot nevienam pāri.
Cilvēki mīl Blaumaņa darbus, jo tajos ir kaut kas patiess, kas spēj uzrunāt vairākas latviešu paaudzes. Tas ir brīnumaini, jo mēs lasām literatūru,
kas, ļoti vienkārši runājot, ir meli, kurus rakstnieks ir sacerējis. Tajā pašā
laikā mums rūp cilvēki, kas nekad nav eksistējuši, mēs pārdzīvojam lietas,
kas nekad nav notikušas, un atceramies vietas, kurās nekad neesam bijuši.
Tomēr mēs tam visam izejam cauri, lai saprastu patiesas lietas par sevi un
pasauli, ko darba autors ir vēlējies darīt mums zināmu.
Lielākā daļa no mums nav iepeldējuši jūrā uz ledus gabala, kas paliek arvien mazāks un mazāks, tomēr jebkurš ir izjutis bailes no nāves. Attīstītās
valstīs reti kurš vairs apprecas finansiālu apsvērumu dēļ, tomēr visi ir izjutuši baisi stindzinošas šaubas, kad nav pārliecināti, vai ir pieņēmuši pareizo lēmumu, kas ietekmēs visu turpmāko dzīvi. Un ikkatrs var sajusties
kā izmests no laivas, ja ģimenes attiecības kļūst nestabilas. Tāpēc uzskatu,
ka Blaumaņa literārajos darbos var saskatīt dažādas ģimenes arhetipu iezīmes, tie ir nesamāksloti un uzrunā lasītājus veidā, kā prot tikai neliela
daļa rakstnieku.
Nevar runāt par literāro darbu brīnumaino varu, nerunājot par pašu autoru. Rūdolfs Blaumanis ir viens no atpazīstamākajiem un mīlētākajiem

Signe Solovjeva, 10. klases skolniece.
latviešu rakstniekiem ne tikai sarakstīto darbu, bet arī viņa spilgtās un
patīkamās personības dēļ. Laikabiedriem par viņu ir tikai labas atmiņas, jo
viņš spēja saskatīt humoru visās situācijās.
Manuprāt, Blaumanis galvenokārt bija nevis rakstnieks, bet cilvēka dabas pētnieks. Viņa darbos ir redzami vienādi uzmanīga attieksme pret visu
viņa radīto tēlu individuālo raksturu. Nav grūti spriest, ka tikpat vērīgs
viņš bija arī pret cilvēkiem sev apkārt. Savā dzīvē, pats bieži slimodams,
viņš dziļi izjuta savu sasirgušo draugu sāpes. Stāsta, ka viņš savās dzimtajās mājās “Brakos” esot uzņēmis un gādājis par sava laika rakstniekiem
- Jāni Akurateru un Kārli Skalbi -, kad tie esot bijuši saslimuši. Šīs neviltotās rūpes un spēja just līdzi citiem cilvēkiem ir pamanāmas arī viņa darbos.
Tāpēc arī valoda, ko Blaumanis izmanto savos darbos, ir tieša, vienkārša
un nepārprotama.
Blaumanis ir lielisks dialogu meistars. Tos lasot, mēs intuitīvi izprotam
tēla dziļāko būtību, ***
jo valoda atspoguļo cilvēka domas. Tas nav nejauši,
jo, kā zināms, Blaumanis pievērsa lielu uzmanību savai latviešu valodai,
mudinot to darīt arī citiem rakstniekiem.
Cilvēkiem Rūdolfa Blaumaņa darbi liekas pazīstami un svarīgi, jo rakstnieks prasmīgi uzbur 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma Latviju ar tajā laikā raksturīgajām ģimeniskajām attiecībām un arhetipiskajiem tēliem, kas
savu nozīmi nav zaudējuši arī mūsdienās. Kad redzam, cik uzmanīgi un
rūpīgi viņš kā mākslinieks izkopj visas savu darbu detaļas, varam saprast,
kāpēc stāstiem, pasakām, novelēm un lugām piemīt gandrīz vai brīnumaina vara - Blaumanis ir atklāts un neviltots savās jūtās un mīlestībā pret
cilvēkiem - gan īstiem, gan iedomātiem -, liekot mums just un mīlēt līdzi.
Ieva Radzvilaviča, 12. klases skolniece
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Ko es vēlētos pastāstīt par Rūdolfu Blaumani
Es dzīvoju Ērgļos.
Gribot vai negribot, ar Blaumaņa
vārdu sastopos visapkārt. Vienas no
pirmajām bērnības
atmiņām, kas saistītas ar rakstnieku,
ir akmentiņi Blaumaņa kapos, ar
kuriem ļoti gribēju
spēlēties. Līdzīgi
kā bērnībā, ejot gar
Blaumaņa kapiem,
kājas mani nesa
augšup pa stāvajām
granīta
pakāpieniem, tā tagad es
tiecos dziļāk iepazīt rakstnieka dzīvi un daiļradi. Bet
akmentiņus manās
rokās es varētu salīdzināt ar Rūdolfa Blaumaņa vārdu krellēm – tik rotaļīgi viņš
ar tiem spēlējas!
Esmu lasījusi vairākus rakstnieka darbus, un mani piesaista
tas, kā viņš spēj dziļo domu pasniegt gan komiskā, gan traģiskā noskaņā. Tomēr man tuvāka ir Blaumaņa jautrā puse, jo, kā
pats rakstnieks ir teicis: „Man patīk, kad tauta smejas. Mēs,
latvieši, esam tik smagi, ka neprotam smieties un priecāties.”
Mani aizrauj „Skroderdienas Silmačos” lietotā valoda un
personāži. Pirmais teikums, ar ko iesākas luga, ir Kārlēna
sacītais: „Tā! Nu līdz pusdienai atkal varēšu stupāt!”. Nepazīstamais vārds uzreiz liek kļūt uzmanīgākai, lasot darbu un
nojaušot, ka arī turpmāk tādi būs. Viss turpinās ar skroderu
ierašanos Silmačos, gatavojoties kāzām. „Jā, te nu šonedēļ tos
Silmačos gan būs raiba dzīve. Šūšana uz divi gaņģi, cepšana,
vārīšana, brūvēšana...” Ir audumu baķi, digdierēšana, mērīšana un piegriešana. Ierodas arī žīds, un sākas andele ar zīda
lakatiņiem un biszālēm. Skan joki un peršas, rit dejas soļi.
Rakstnieka valoda ir saistoša, vecvārdi ir tik ļoti „sulīgi” un
atbilstoši situācijai, ka viss ir saprotams arī bez izskaidrojuma. Rodas sajūta, ka esi iesaistīts visos lugas notikumos. Tā
vien gribas ņemt rokās pletīzeri un dziedāt līdzi Kārlēnam un
Rūdim, izlocīt kājas dejas solī kopā ar saimes ļaudīm, nogaršot Antonijas ceptos pankokus un palūkoties Ābrama vezumā
pēc kāda batista lakatiņa.
Paralēli rosībai un jautrībai Blaumanis parāda arī cilvēku
savstarpējās attiecības un emocijas. Ļoti saspringtas tās ir
Antonijai un Aleksim, kā arī Aleksim un Elīnai. Rakstniekam
ļoti labi izdodas attēlot Alekša pārdzīvojumus un nožēlu par
pārsteidzīgi izdarīto soli. Taču darba nobeigumā tiek parādīts,
ka kļūdas var labot, visu izrunājot un esot atklātiem vienam
pret otru. Kā rakstnieks saka, „Te notikuse maza alošanās.”
Siltas, ģimeniskas attiecības ir parādītas starp Pičuku un
Auci. Te sajūtamas rūpes, mīlestība vienam pret otru un pret

Agnija Trimpele, 8. klases skolniece
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Ieva Milne, 9. klases skolniece

Dzejoļi par tēmu “Spēle”
Literatūras stundā 4. klases skolēni veica radošo darbu. Bija
jāuzraksta, kādas spēles viņi var nosaukt un ir spēlējuši. To bija
vairāk nekā 15. Cik spēles vari nosaukt tu?
Tad skolēni izvēlējās vienu spēli, par kuru rakstīs dzejoli. Te nu
ierosinājums, kā pavadīt Ziemassvētkus ģimenē, kad vīruss piespiež dzīvot un svinēt svētkus mājās. Lai radošas idejas, svinot
Ziemassvētkus!
		
V. Dāve, 4. klases audzinātāja

Marta Purviņa, 9. klases skolniece

Spēle “Lec, lec, palecies!”
Lec, lec, palecies!
Lec, lec, nekusties!
Saliec kājas kopā,
Tad nu vari sākt.
Uzvarēt nav viegli,
Tad tik jādomā mums ir...
Domā un tik domā,
Kamēr izdomā!
Izvairies un domā,
Sasit kājas kopā!
Kad jau nu tu domā,
Tad jau trāpi mērķī.
			
Paula Simona Spaile
Spēle “Paslēpes”
Pa slēpes - paslēpes.
Cilvēki un slēptuves.
Katram jāpaslēpjas ātri,
Skrien uz vietu klusējot.
Viens vadītājs, pārējie slēpjas.
Cik tad ilgi meklēt var, padošos es,
Padošos un atkal meklēšu.
		
Olivers Holšteins
Spēle “Ķerenes”
Ķer, ķer, ķerenes,
Esmu ķērājs es.
Jautra spēle kustoties,
Noķerts - esi vadītājs.
Izvairies un esi veikls,
Uzmanies un esi drošs,
Uzvarētājs esi tad,
Ja vadītājs - nekad!
			

Rēzija Jirgensone

Santa Kalniņa, 9. klases skolniece

viņu mazo puisīti. Savukārt Joskes un Zāras attiecībās iejaucas Ābrams, kurš, vēloties pasargāt dēlu, negrib, lai viņš apprecas ar šneiderieni. Taču Blaumanis parāda, ka mīlestība
var pārvarēt visas grūtības. Jautra draudzība pastāv starp Ieviņu, Kārlēnu un Rūdi. Viņiem gadās dažādas šmuces, kuras ar
saviem pigoriem visvairāk iespiežas atmiņā – biszāļu kaltēšana krāsnī, skats ar bitēm, Jāņu svinēšana.
Interesanti un aizraujoši rakstnieka valodas ziņā ir skati, kuros darbojas saimes ļaudis. Tajos lietotie vecvārdi palīdz izteiksmīgāk raksturot cilvēku emocijas vai darbības. Viens no
šādiem skatiem ir riebšana pret skrējēju, kurā Tomulīša ārstē
Bebeni. Raita vārdu pārmaiņa nozagto lakatiņu dēļ noris starp
Tomulīšu, Pindacīšu un Bebeni: „Salampāšu abas divas, ka
skrandas vien apjuks!” Savukārt Pičuks novērojis, ka Dūdars
un Rūdis par kādu lietu švanderījuši.
Vienkāršā, sadzīviskā valodā Blaumanis parāda arī latviešu
gadskārtu ieražu tradīcijas – Jāņu svinēšanu. Tiek dziedātas
Līgo dziesmas, risinās sarunas par ēku pušķošanu, vainagu
pīšanu. Kārlēns par vainaga nopīšanu Ieviņai piesola bambankas. Jaunieši Kārlēns, Rūdis un Ieviņa gatavojas „nosvētīt
Zāļu vakaru pa riktīgam”. Rūdis saka: „Kad līgotāji būs sanākuši un viss ies brizdu brazdām, tad es krūzi pielaidīšu pilnu
un nozudīšu”. Darbā tiek parādīta arī apdziedāšanās starp mājiniekiem un atnākušajiem līgotājiem.
Man patīk, ka rakstnieks ir izpētījis un lugā parādījis, kā tajā
laikā ļaudis savā starpā sarunājušies. Viss notiek tik dabiski, neuzspēlēti. Lai gan ir vārdi, kuru nozīmi lasītājs sākotnēji nezina, tie tiek tekstā tik labi iesaistīti, ka kopīgā jēga
ir izprotama. Daudzi no izteicieniem ir folklorizējušies, un
cilvēki lieto tos arī ikdienā atbilstošās situācijās: „Labāk vai
Dieviņ tagad nekā vēlāk”, „Tu i viena šmucīga mātīte”, „Kam
zudības, man atradības”, „Kur vajadzības nav, tur arī griba
sašļūk”, „Kad žīds adatu sola, tad baļķe jāprasa”.
No Rūdolfa Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” izstaro vienkāršība un cilvēkmīlestība. To apstiprina arī tas, ka
lugas tēli sarunājas vienkāršā, ikdienišķā, nevis literārā valodā. Man šķiet, ka rakstnieks šajā darbā ir gribējis parādīt,
cik skaista savā vienkāršībā ir latviešu tautas sarunu valoda.
Kaut gan daudzi no vārdiem vairs netiek lietoti mūsdienās,
pārlasot šo darbu, rodas interese par to, kā runāja Ērgļu apkaimē Blaumaņa dzīves laikā. Lai gan šķiet, ka „Skroderdienas
Silmačos” jau ir zināmas no galvas, lasot lugu vai skatoties
izrādes, vienmēr man atklājas kaut kas, kam iepriekš neesmu
pievērsusi uzmanību. Tas varētu būt tāpēc, ka, man pieaugot,
mainās un, droši vien, arī turpmāk mainīsies mana attieksme.
Tāpēc domāju, ka šo darbu pārlasīšu atkal un atkal, atklājot
arvien jaunas rakstnieka valodas īpatnības.
Alīna Muša, 8.klases skolniece

Katrīna Rešņa, 10. klases skolniece

Spēle “Riču, raču”
Šī spēle ir “Riču, raču”,
Man kājas iet klipu, klapu.
Katram ir četri kauliņi
Un kopā ir četri mauriņi.
Ja ieej ar katru mājiņā,
Esi uzvarējis račiņā.
Bet, ja esi zaudētājs,
Esi liels raudātājs.
Lai tu tiktu uz priekšu,
Jāņem metamais kauliņš steigšus.
Ja tu kauliņu metīsi - seši,
Tiksi ātrāk uz priekšu.
			
Kristians Jorens Caune
“Klusās paslēpes”
Pa slēpes taisno sliedi
Nāk spēle “Paslēpes”.
Paslēpes, ak, paslēpes.
Tās nespēlē uz slēpēm.
Esi kluss un vērīgs,
Bet neaizmiedz un esi mierīgs!
Viens vadīs,
Bet pārējie skatīs.
Evelīna Zariņa
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

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

Cienījamie Ērgļu novada iedzīvotāji!
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Saskaņā ar likumprojektu, kas pieņemts
Saeimā otrajā (galīgajā) lasījumā šā gada 23. novembrī, bet vēl nav izsludināts, ir plānots
veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu, nosakot, ka no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas
atkritumu apglabāšanu poligonā būs 65,00 EUR par tonnu līdzšinējās likmes - EUR 50,00
par tonnu – vietā*.
Mainoties dabas resursu nodokļa (turpmāk arī DRN) likmei, tā ietekmēs arī tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos apmēru (Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39. panta 12. daļa noteic, ka, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā,
atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar
tarifa spēkā stāšanās dienu), kas faktiski paredz to, ka izmaiņas tarifā par sadzīves atkritumu
apglabāšanu stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.
Likumprojekta izsludināšanas un spēkā stāšanās gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskatīs un apstiprinās jaunu Poligona tarifu, kā rezultātā no jaunā tarifa
spēkā stāšanās dienas proporcionāli tarifa pieaugumam palielināsies arī nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs.
Izmaiņas būs saistošas visā SIA “Pilsētvides serviss” apsaimniekotajā teritorijā Ērgļu novadā, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu
katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, paziņojam, ka, sākot no 2021. gada 1. janvāra, nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tās apsaimniekotajā teritorijā Ērgļu novadā būs:
• fiziskām personām:
24,96 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%);
• juridiskām personām: 20,63 EUR/m3 (plus PVN 21%).
Ar cieņu - SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors
un valdes locekle Baiba Muhina
* Atbilstoši likumprojekta “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” anotācijai paredzēts pakāpeniski paaugstināt DRN likmi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos. Vides un reģionālās attīstības ministrija ir atkārtoti izvērtējusi DRN likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, ievērojot Eiropas Savienības direktīvās izvirzītos
mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lai veicinātu Latvijas Republikas saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, kā arī samazinātu poligonos apglabājamo
atkritumu apjomu, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu nepieciešams turpināt
paaugstināt. Likumprojekts paredz pakāpeniski no 50,00 uz 95,00 eiro par tonnu (2021.
gadā 65,00 eiro, 2022. gadā 80,00 eiro un 2023. gadā 95,00 eiro) paaugstināt DRN likmi
par sadzīves atkritumu apglabāšanu, paredzot vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana, ieskaitāmo procentu daļu no 0 % uz 10 % 2022.
gadā un 15 % 2023. gadā.

SIA „ŪDAS” decembris.
Ticēja, neticēja
Pasaka sākumā
Reiz bija skudriņa Tipa. Viņa nezināja, kas ir Saule, un mēģināja rast atbildi,
apvaicājot dažādas radības. Vabole atbildēja, ka saule ir uguns mežs, kura vidū ir uguns cinis,
uz kura sēž Uguns vabole. Vai skudriņa Tipa skaidrojumam ticēja? Neticēja. Zaķa skaidrojums
bija, ka Saule ir uguns dārzs, kura vidū ir Uguns kāpostgalva, kuru grauž Uguns zaķis. Vai
Tipa zaķiem ticēja? Neticēja. Visbeidzot viņa vaicāja Pašai lielākajai skudrai. Saule esot uguns
skudru māja. Vai skudriņa Tipa skudras vārdiem ticēja? Neticēja. Kam ticēja?
Nesen televīzijā rādīja koncertu Z studijā, kur muzicēja grupa “Pērkons”. Gan jau daudzi
atceras viņu agrākos koncertus un sevišķi koncertu Ogrē 1985. gadā, kad jaunieši dziesmu
iespaidā izdemolēja vairākus vilciena vagonus. Tajā brīdī viņi ticēja, ka dara pareizi. Citi to
nedarīja, bet arī ticēja, jo bija pārņemti ar savādākām emocijām. Kam bija taisnība? Varbūt
Uguns zaķim?
Es ticēju šo dziesmu tekstiem toreiz un tagad, jo šie mākslinieki nemāk melot. Vismaz es tā
domāju. Cits domā savādāk.
To, ko saka un dara „ŪDAS”, var uztvert arī divējādi. Mēs cenšamies atbildēt par saviem
vārdiem un palīdzēt cilvēkiem uzreiz, vai tā ir brīvdiena vai darba diena. Mēs sakām to, ko
varam izdarīt. Ja kādreiz nesanāk, tad ļoti atvainojamies. Bet melu nav.
Ko izdarījām šogad, neuzskaitīšu. Kas zina, tas zina, kas nezina - uzprasīs. Bet izdarīts ir
daudz. Jādara ir vēl vairāk. Ka tikai iespējas būtu. Bet tāpēc jau mēs esam, lai tās meklētu.
Kas ir Saule? Atbilde ir - Noslēpums. Varbūt kāds domā savādāk. Arī tas, kurš saka, ka Saule
ir Uguns kāpostgalva. Jo nav vienas pareizās patiesības.
Lai Ziemassvētki atnāk ar Ticību un Jaunais gads to nes tālāk!
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Asne Stankeviča, 10. klases skolniece.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. decembris

Blaumaņa 16. konkursa noslēguma
sarīkojums

Notiek Blaumaņa konkursa ieraksts.
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss un tā organizēšana jau daudzu gadu garumā ir
kļuvusi par neatņemamu muzeja darba sastāvdaļu. Arī šogad uz “Brakiem” ceļoja skolēnu
domraksti, saņēmām 142 darbus no visdažādākajām Latvijas vietām - no Ērgļiem, Ogres,
Ogresgala, Taurupes, Madlienas, Cēsīm, Vecpiebalgas, Daugavpils, Siguldas, Rīgas, Jelgavas, Limbažiem, Ventspils. Visčaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, atceļoja
65 domraksti.
Kā katru gadu, darbi tika vērtēti pamatskolu un vidusskolu grupā, kurā skolēni varēja
rakstīt par sev tīkamo un saistošo tematu - ar galveno nosacījumu, ka domrakstam ir jābūt
saistītam ar R. Blaumaņa personību un daiļradi. Lai noteiktu visvislabākos, žūrijai bija grūts
darbs, jo dažkārt gribējās iedot divas pirmās, divas otrās vietas, tāpēc līdzās godalgotajām ir
skolēni, kuri saņems veicināšanas balvas, kas ir gandrīz tikpat līdzvērtīgas kā laureātu gods.
Paldies žūrijai par rūpīgo darbu! Zintai Saulītei - “Braku” muzeja vadītājai, Annai Kuzinai - “Braku” muzeja vecākajai speciālistei, Mārītei Breikšai - latviešu valodas skolotājai,
Indrai Ronei - Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, Sanitai Dāboliņai
- grāmatu redaktorei, kā arī Kristīnei Lūsei, kura ir uzsākusi darba gaitas “Braku” muzejā.
Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa noslēguma sarīkojums un apbalvošana nevarēja notikt klātienē, tad sadarbībā ar Antru Diču-Milni
un “Manu Filmu Studiju” tika izveidots video sveiciens, kuru varēja noskatīties “Braku”
muzeja mājaslapā, sākot no 5. decembra, tieši tajā dienā, kad tas bija paredzēts Ērgļos un
“Brakos”.
Noslēguma pasākumu vadīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte, bet labos vārdus konkursa
dalībniekiem teica “Braku” muzeja vecākā speciāliste Anna Kuzina, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, veselības uzņēmuma grupas “Repharm” komunikācijas direktore
Līga Ribkinska, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras kanons” koordinatore
Anita Smeltere, žūrijas pārstāve Sanita Dāboliņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars
Velcis.
No Ērgļu vidusskolas konkursā piedalījās seši skolēni. Atzinība par emocionālu un pārdomātu tēmas atklāsmi 8. klases skolniecei Alīnai Mušai (skolotāja Indra Rone), kā arī Ērgļus
sagaidīja jauks un patīkams pārsteigums!
Konkursa laureāti pamatskolu grupā - 1. vieta - Dāvids Ēberliņš, Rīgas Valsts 2. ģim.,
9. kl., 2. vieta - Madara Liene Gaile, Jelgavas Valsts ģimn., 9. kl., 3. vieta - Aigars Rutks,
Ogresgala psk., 9. kl. Vidusskolu grupā - 1. vieta - Ieva Radzvilaviča, Ērgļu vsk., 12. kl.,
2. vieta - Laura Libere, Rīgas Valsts 2. ģim., 12. kl., 3. vieta - Zanda Zaļakmene, Āgenskalna
Valsts ģimn., 11. kl.
Apsveicam Ievu Radzvilaviču, skolotāju Inesi Maltavnieci un Ievas vecākus ar izcilo rezultātu. Mēs lepojamies ar tevi, Ieva! Lai veiksme un izdošanās arī turpmāk!
Pasākuma video sveiciena veidošanā liels paldies koklētājām Inesei Zvaigznei un Kristīnei Lūsei, bundziniekam Andrim Džigunam par latviski spēcīgo muzikālo pavadījumu,
Ērgļu jauktajam korim un diriģentam Ralfam Šmīdbergam! Tā kā katru gadu deju kolektīvs
“Pastalnieki” sveica ar jautru un azartisku dejošanu, tad šogad skaisti mirkļi no “Brakiem”,
kuros dejotājas rada māju un latviskuma sajūtu sētā. Paldies vadītājai Mārītei Taškānei! Pateicība Blaumaņa biedrības biedriem par izpalīdzēšanu.
Konkursa atbalstītāji - Ērgļu novada pašvaldība, biedrība “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, A/S “Latvijas Mediji”, A/S “Repharm”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO LNK, biškopis Gints Krastiņš. Paldies par
balvām un suvenīriem! Šogad dāvanas ceļos pa pastu vai tiks nogādātas
uz skolu, naudas prēmijas - pārskaitītas uz norādīto kontu.
Vai nav skaisti lasīt labus vārdus
par konkursu, un īpaši, ja ar saņemto naudas prēmiju ir vēlme dalīties.
1. vietas ieguvējs pamatskolu grupā
Dāvids Ēberliņš atsūtīja jauku ziņu:
“Pateicos par Jūsu darbu un novērtējumu. Manuprāt, pēc veiksmīgi
paveikta darba ir nekavējoties jāiet
darīt cits labs darbs, tāpēc mazu daļu
no iegūtās naudas balvas es ieguldīšu Ziemassvētku labdarības akcijā
“Laimes namiņš”. Mūsu klase ir apņēmusies kādai meitenei no daudzbērnu ģimenes uzdāvināt dāvanu, ko
viņa ir minējusi vēstulē. Gribu, lai
“Blaumaņa” nauda piedalītos Ziemassvētku brīnuma tapšanā.”
Lai skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks un uz tikšanos R. Blaumaņa 17. konkursā!
Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja
Antras Dičas-Milnes foto
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“Gaismas rādiusā”

Šā gada rudenī Madonas Mākslas skolas
atbalsta biedrība īstenoja Latvijas Valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras
programmas 2020 projektu konkursa projektu “Mēs esam PAR”.
Projektā
ietvertajām
aktivitātēm
iezīmēta
viena kopīga tēma Gaisma.
Projekta aktivitāšu
ietvaros Madonas reģiona
profesionālās
ievirzes mākslas skolu
pedagogi tikās vairākās praktiskās darbnīcās. Arī Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā notika skaņrades un vizuālās komunikācijas darbnīca, kurā piedalījās Cesvaines, Madonas, Varakļānu un
Lubānas pedagogi. Kopā tika uzburtas skaņu gleznas, otu vietā izmantojot dažādus sitamos
instrumentus un perkusijas. Muzikālo darbnīcu vadīja skolotājs A. Džiguns, bet ar skolu iepazīstināja direktore I. Pedele
Arī mākslas skolu audzēkņi tika aicināti piedalīties projektā, iesniedzot vizuālās mākslas
darbus konkursā “Gaismas rādiusā”. Piedāvāto tēmu spektrs bija ļoti plašs - pie ugunskura,
sveces gaisma, pilsēta vakarā, maldugunis u.c.
Pavisam konkursam tika iesūtīti 150 darbi no astoņām Latvijas mākslas skolām.
Ļoti liels prieks par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas bērnu darbu atzinīgo novērtējumu.
Veselas septiņas brašas meitenes tika pie godalgotām vietām:
Tēma “Pie ugunskura” - Brenda Briņķe Balode 1. vieta, Evelīna Estere Jansone 3. vieta.
Tēma “Lielceļš tumsā”- Ketija Tipaine 1. vieta.
Tēma “Pie ekrāna” - Keita Una Daumane 1. vieta.
Tēma “Jāņugunis” - Patrīcija Dreiblate 3. vieta.
Tēma “Maldugunis” - Alise Skuja 2. veta.
Tēma “Gara un dvēseles gaisma” - Serīna Dženifera Daumane 1. vieta.
Ir gandarījums par to, ka Ērgļu mākslas nodaļas audzēkņi ir tik varoši, ka prot izgaismot šo
visādā veidā tumšo un nepatīkamo laiku.

PII “Pienenīte” dienasgrāmata

Novembris
Apņēmība, spēks un mērķtiecība. Tā ir Latvija. Mēs visi esam tikai cilvēki, tomēr mūs visus
vieno viena un tā pati iezīme, jo mēs esam latvieši. Latviešiem ir zelta rokas, ar kurām mēs
spējam paveikt lielus darbus. (Ieva Anna Miezāja)
Arī “Pienenītes” čaklajiem bērniem un audzinātājām ir zelta rokas, kas spēj paveikt lielus
darbus. Visa mēneša garumā ik dienu katru no mums pārņēma liela apņēmība un mērķtiecība, lai īstenotu lielus sapņus par mūsu Latviju. Visu “Pienenītes” grupu mācību tēma bija
vienojoša. Bet tajā pašā laikā varēja redzēt, cik dažādi mēs redzam un mīlam mūsu Latviju.
“Bitīšu” grupas bērni savu mīlestību iekausēja saldajos cukurgailīšos. Liels paldies Renāra
un Anetes mammai Ilzei Reķei par priekšautiņu sagādāšanu mājturības nodarbībām!
“Saulstariņu” grupas audzinātājas un bērni Latviju iepazina ar eksperimentu veikšanu.
Tie bija tik dažādi! Latvija tika iepazīta caur gaisa un ūdens, svara eksperimentiem. Tie tik
bija eksperimenti! Dzejolīšus Latvijas svētkiem bērni meklēja grāmatās, ko sarūpēja Dārtas
mamma Kaiva Bukovska. Paldies par bibliotēkas “ienākšanu” pirmsskolā!
Anitas Šaicānes foto

Andris Džiguns, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolotājs
Alise Skuja “Maldugunis”. Publicitātes foto

Novembris sociālās aprūpes centrā
“Kastaņas”

Novembra svētku torte.

Jau atkal klāt rudens ar dienām bez saules un tumšiem vakariem. Jo tumšākas dienas, jo
vairāk gaismas mums pašiem jāatrod savās sirdīs. Jo īpaši šajā laikā, kad apkārt valda satraukums un neziņa. Sociālās aprūpes centra “Kastaņas” iemītnieki savu ikdienu aizvada, rosīgi
darbojoties, piedaloties dažādās aktivitātēs, attālināti sazinoties ar sev tuvajiem cilvēkiem un
cerot uz drīzu satikšanos.
Kā katru gadu, arī šogad novembris “Kastaņās” ir notikumiem bagāts. Gatavojoties valsts
svētkiem, iemītnieki kopā ar darbiniekiem gatavoja rotājumus patriotiskā noskaņā. Paldies
visiem par piedalīšanos un svētku sajūtas radīšanu! Īpašs paldies Vijai ar ģimeni par svētkiem
veltītās dekorācijas veidošanā ieguldīto laiku un enerģiju! Prieks par to, ka mūs atceras un vēlas iepriecināt līdzcilvēki. Pārsteigumu un prieku sagādāja dārzniecības “Puķu sēta” īpašniece
no Madonas, uzdāvinot daudz, daudz skaistu ziedu, ar ko atsvaidzināt telpas vēlajā rudenī.
Novembris ir ne tikai valsts svētku laiks, bet arī mūsu aprūpes centra “Kastaņas” dzimšanas
dienas mēnesis. Šogad to atzīmējām kopā ar 18. novembra svētkiem. Patiesu svētku sajūtu,
prieku un baudījumu gan acīm, gan vēderam sagādāja uzņēmuma SIA XTM īpašnieks Māris
Radziņš, pārsteidzot aprūpes centra iemītniekus ar skaistu, bezgala gardu torti un kliņģeri, kā
arī dzirkstošo bezalkoholisko dzērienu. To visi kopīgi baudījām pie kafijas tases ar sarunām,
atjautības uzdevumu minēšanu, jautrību un pat dančiem. Visiem bija gandarījums par kopīgi
aizvadīto pēcpusdienu sirsnīgā gaisotnē.
Laiks skrien vēja spārniem, un klāt jau Advente, kad iededzam svecītes vainagā, sākam darināt rotājumus un uzpost telpas. Mums visiem esot kopā, domājot labas, gaišas domas, gaidīsim
baltu sniedziņu un Ziemassvētku brīnumu.
Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
(Latviešu tautas dziesma)
Evitas Vaskas, SAC ”Kastaņas” sociālās darbinieces, teksts un foto
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Svecīšu nolikšana pie Saieta nama.

Savukārt “Pūcīšu” grupas drosminieki, ievērojot visus drošības noteikumus, Lāčplēša dienas ietvaros devās nolikt svecītes pie saieta nama par godu Latvijas varoņiem. Pēc lieliskajiem dienas iespaidiem trīs puiši no grupiņas vēlas kļūt par karavīriem, lai varētu būt
Latvijas aizstāvji. Un vēl līdz pat šim brīdim puišu apņēmība nav mazinājusies, bet gan tikai
stiprinājusies. Par to ir ļoti liels prieks.
Un tikpat liels prieks ir par “Pūcīšu” grupas bērnu mērķtiecību, kas izpaudās, svinot
latviešu gadskārtu svētkus - Mārtiņdienu. Šajos svētkos nekādi neiztikt bez tradicionālā
Mārtiņdienas tirdziņa. Tirdziņš tika saorganizēts grupas ietvaros. Lielās un mazās “Pūcītes”
svētkus pavadīja, ievērojot visus valstī noteiktos drošības noteikumus. Svētku atmosfēra
priecēja gan lielus, gan mazus. Sirsnīgs paldies “Pūcīšu” grupas vecākiem par palīdzību
tirdziņa realizēšanā! Tas ir liels gods un lepnums par to, ka dodat iespēju iepazīt un iemīlēt
Latviju caur tautas tradīcijām.
“Lāsīšu” un “Zaķēnu” grupas audzēkņi iepazina Latviju caur dabu, putnu dziesmām, caur
rotaļām un dziesmām. Neizpalika arī kūkas gatavošana. Kopīgi maisot un jaucot sastāvdaļas, tajā tika iemaisīts smaids un pozitīvisms, mīlestība un aizrautība, kas mīt katrā mazā
sirsniņā.
Latvijas dzimšanas diena tika svinēta katrā grupiņā atsevišķi. Svētku galdā tika celtas pašu
gatavotās svētku kūkas, kurās tika ielikti vislabākie un mīļākie vēlējumi Latvijai.
Par godu Latvijas svētkiem katra grupiņa veidoja svētku koncertu, kura ierakstu bērni varēja
vērot mājās kopā ar saviem mīļajiem. Paldies visām skolotājām par svētku noskaņas radīšanu grupā un audzēkņos!
“Pienenītes” iemītnieki izsaka lielu PALDIES visiem, kas ikdienā ir ar mums gan lielākos,
gan mazākos darbos! Paldies par visu, jo kopā mēs esam liels spēks, kas spēj padarīt mūsu
“Pienenītes” bērnu ikdienu krāsaināku un jaukāku!
Novēlam visiem - nezaudēt apņēmību, spēku un mērķtiecību, kas liek katram doties uz
priekšu un darīt lielākus vai mazākus, bet labus darbus. Darbus, kas iepriecina gan pašu, gan
apkārtējos. Lai ikviens spēj padarīt mūsu Latviju labāku un skaistāku, kurā valda prieks un
mīlestība!
Ritas Šeibes foto

“Saulstariņu” eksperiments ar gaisu.

Rita Šeibe, metodiķe
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Ērgļu novada bibliotēku ziņas
Bibliotekārie pakalpojumi
Izmaiņas Ērgļu novada bibliotēku noteikumos laikā, kad
valstī ir ārkārtējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī informējam, ka no 9.
novembra tiek mainīti Ērgļu novada bibliotēku - Ērgļu bibliotēkas, Sausnējas bibliotēkas, Sausnējas bibliotēkas ārējās
apkalpošanas punkta, Jumurdas bibliotēkas - lietošanas noteikumi:
aIkvienam bibliotēkas apmeklētājam, kas sasniedzis 13
gadu vecumu, obligāti jāvalkā mutes un deguna aizsargmaska;
aTiek noteikti tikai individuāli bibliotēkas apmeklējumi,
izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
aApmeklējot bibliotēkas, ir jāievēro divu metru distance no
citiem bibliotēkas apmeklētājiem;
aMaksimālais apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā ir
15 min;
aDatori lietotājiem pieejami īslaicīgi - līdz 15 min - steidzamākajiem e-pakalpojumiem (maksājumiem, dokumentu
izdrukām utml.);
aIr pieejami visi bibliotekārie maksas pakalpojumi;
aVienam bibliotēkas apmeklētājam ir paredzēti vismaz
15m2 no publiski pieejamās telpu platības, tas nozīmē, ka
Ērgļu bibliotēkā maksimālais apmeklētāju skaits šobrīd var
būt pieci, Sausnējas bibliotēkā - četri, Sausnējas bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punktā - divi, Jumurdas bibliotēkā - pieci;
aBibliotēkās nenotiek pasākumi, nav atļauta pulcēšanās
brīvā laika pavadīšanai;
aBibliotēkas turpina brīvpieejā lasītājiem izsniegt lasīšanai
mājās grāmatas, žurnālus un citus izdevumus (spēles, CD,
DVD);
aLasītāju apkalpošanas secība:
lPirms ienākšanas bibliotēkā jebkurš apmeklētājs nodezinficē rokas.
lLasītāji novieto atnestos izdevumus bibliotekāra norādītajā - atnesto izdevumu karantīnas plauktā. Izdevumi, kas saņemti atpakaļ no lasītājiem, tiek ievietoti karantīnas plauktā
uz 72 stundām.
lPie lielākas apmeklētāju plūsmas, ja iespējams, tiek organizēta atsevišķa ieeja un izeja bibliotēkā.
aJa iespējams, aicinām grāmatas un citus izdevumus izsniegšanai uz mājām rezervēt jau iepriekš - elektroniskajā
katalogā vai zvanot uz bibliotēkas tālruņa numuru (Ērgļu bibliotēka- 64871430; Sausnējas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts - 26242405; Jumurdas bibliotēka - 64829486).
aBibliotēkas darbinieces patur tiesības neapkalpot un lūgt
atstāt telpas apmeklētājus, kuri nelieto mutes un deguna aizsargmaskas un ir ar elpošanas ceļu saslimšanas pazīmēm.
aLasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta
grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par
to iepriekš vienojoties telefoniski vai e-pasta sarakstē.
a
Atbilstoši vispārējiem noteikumiem un situācijai var
tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē (www.ergli.lv; www.facebook.com
- bibliotēku profilos), tā arī apmeklējot bibliotēku klātienē.
Noteikumi ir spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Ērgļu bibliotēkā

Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
• A. Eglītis “Cilvēks mežā”
• J. Zvirgzdiņš “Esse un… Un..”
• E. Hilderbrenda “Ideāls pāris”
• D. Bella “Neliela izpalīdzēšana”
• L. Muižniece “Pēdas. Melita Rīga”
• B. Šlinks “Priekšlasītājs”
• L. Jauja “Vīrs, bērni un pieci randiņi”
• M. Atvuda “Liecinieces”
• I. Rēdliha “Mānīgā ziemeļblāzma”
• I. Dimante “Ilūziju spēles”
• K. Kvans “Pasakaini bagātā draudzene”
• Dž. Šteinberga “Lasītāja”
• M. Krekle “Dzīvības spītīgie asni”
• M. Fridrihsone “Atgūtais medusmēnesis”
• L. Knaidla “NE pieskaries man”
• T. Vuds “Klauvējot pie durvīm”
• M. Korīta “Vienmēr tepat blakus”
• A. Bukšs “Brāļi”
Nozaru literatūra abonementā:
• “Dailei 100”
• F. Ramstede “Jūties kā mājās” (Interjera un stila rokasgrāmata)
• J. Siliņš, M. Zanders “Ķēpīga tēma - Latvieši boļševiku
balsts”
• G. Apals, M. Zanders “Latvieši, vācbaltieši un Krievija”
• A. Rība “Laika menedžments”
• D. Mazvērsīte “Mirgo mana Margarita”
• S. Cimermanis “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”
• V. Seleckis “Disidents. Inta Cālīša dzīvesstāsts”
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• I. Prisjolkova “Viegli un ar mīlestību”
• A. Caune “Rīgas satiksme pirms 100 gadiem”
Grāmatas bērniem:
• D. Valjamss “Ledus briesmonis”
• “Ko darām ziemā?”
Grāmatas jauniešiem:
• “Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanai”
• R. Puķe “Piparēdiens”
Jaunākās grāmatas Ērgļu bibliotēkā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums
publiskajām bibliotēkām”
Daiļliteratūra abonementā:
• G. Janovskis “Pilsēta pie upes”
• M. Koljers “Iz Baltikas”
• S. Birkerts “Esejas”
• P. Matsinovs “Gogoļa disko”
• K. Lipsone “Saldējuma pārdevējs”
• S. Žadans “Mezopotāmija”
• G. Repše “Retināts gaiss”
• D. Kēlmans “Tilts”
• J. Undusk “Ceļojums, vārdā Spānija”
• L. Paegle “Visas sēdvietas izpirktas” (stāsti)
• R.Varde “Kas te notiek”
• L. Medne- Spāre “Dziedošās smiltis”
• S. Košeļeva “Vientulības ministrija” (stāsti)
• V. Atāls “Elles debesis”
• A. Manfelde “Zemnīcas bērni”
• V. Rūmnieks “No Raiņa līdz Čakam. Atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1980-2018”
• Z. Zusta “Aiz durvīm”
• R. Indriksone “Pāris metru zem ūdens”
Nozaru literatūra abonementā:
• J. Jelāgins “Latvija ceļā uz tiesiskumu”
• V. Eglītis “Filmas vizuālā stila noslēpumi”
• I. Pērkone “Ekrāna skatuve” (Par aktiermākslu Latvijas
kino)
• “Latvijas katoļu baznīcas”
• J. Kudiņš “Oskars Stroks. Tango karaļa mantojums”
• I. Žolude “1904. Melanholiskais valsis”
• S. Osipova “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”
• B. Šāberte “Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks”
• “Latvijas Universitātes kolekcijas latviešu folkloras
krātuvē”
• “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas
līdz Latvijas valstij”
• A. Kokins “Krāsu zemes. Krāsu simbolisms akmens
laikmetā”
• K. Zaļuma “Neredzamā bibliotēka” (Latvijas Nacionālās
bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas)
• J. Erenštreits “Kroņu pinējs” (Jahnis Zimse/Jānis Cimze)
• A. Stranga “Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934-1940”
• T. Ķencis “Vācot padomju folkloru”
• “Psihologu profesionālā darbība Latvijā” (Psihologu likuma komentāri)
• K. Gailīša, A. Bukas, C. Schewe zinātniskās redakcijas
“Eiropas savienības tiesības 1. daļa - institucionālās tiesības”
• Sast. Dr.hist. G. Krūmiņš “Latvijas tautsaimniecības vēsture”
• E. Krastiņš “Latvijas rūpniecība XIX - XXI gadsimtā”
• J. Straubergs “Rīgas vēsture XII - XX gadsimts”
• N. Vilmane “Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija”
• I. Šarkovska-Liepiņa “Latvijas mūzika Renesansē:
priekšvēstneši, briedums, konteksti”
• I. Ījabs “Atgūtā demokrātija Nr.2” (Politiskā publicistija
2012-2018)
• V. Knāviņa “Hilda Vīka”
• A. Leitis “Kārlis Jansons”
• Sast. A. Šnē “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un
sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā”
• Sast. A. Levāns, I. Misāns, G. Strenga “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”
• K. Zaļuma “Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts
gados”
• Sast. M. Eversone “Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona
dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos”
• V. Segliņš “Rituālā drāma un teatralizēti uzvedumi Senajā Ēģiptē”
• I. Šuvajevs “Rūpēs par dvēseli. Vērtību likteņi”
• Sast.V. Kļava “Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā”
• O. Joksts “Cilvēktiesības jautājumos un atbildēs”
• Z. Gūtmane “Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas
prozā”
• “VEF- 100. Nezūdošās vērtības”
• I. Šuvajevs “Individuālpsiholoģija Latvijā”
• Sast. G. Straube “Valsts valstī. Latvija - Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā”
• A. Neibarts “Zum, zum, dzejniek!”

• “Latvijas māksla simbolisma laikmetā”
Grāmatas bērniem:
• A. Paegle “Rožu spoks”
• L. Merca “Tūkstoš un viens radījums”
• E.Valters “Kaķītis un Ūpītis”
• L. Gundars “Vaļa balss”
• S. Nūrdkvists “Pankūku torte”
• S. Nopola, T. Nopola “Salmenīte, čībiņa un ērmīgais eņģelis”
• H. Tumanjans “Pasakas”
• “Kā zvēri karojuši” (Latviešu tautas pasakas)
• Ķ. Kasparavičs “Zemeņu diena. Noslēpumainais stāsts”
• J. Patraškevičs “Ērika un bailes”
• L. Vinogradova “Mežpasakas par zalktēnu un stirnu
meitenēm”
• K. Neimanis “Rolis un Brunis iepazīst pasauli”
• R. Svaža, G. Linkevičs “Sajauktās pasakas”
• I. Melgalve, A. Rupeika “Īsti cilvēki”
• I. Samauska “Pavasaris lapsas alā”
• T. Ungerers “Kāpēc es neesmu tu?”
• Dž. Taunzenda “Brīnamkale. Morganas Kraukles aicinājums”
Grāmatas jauniešiem:
• V. Rūmnieks “Zaļais gredzens”
• K. Zīle “Samainītais”
• A.S. Magnasons “Zilās planētas stāsts”
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Sausnējas bibliotēkā
Decembrī Sausnējas bibliotēkas plaukti papildinājušies ar
45 grāmatām. 16 grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un 29 grāmatas iegūtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”.
Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
“Saulīte dancoja” latviešu tautas dziesmas lasi kopā ar
Margaritu Stārasti
P. Rauda “Kā izglābt mazītiņo Mammu”
M. Pujāts “Ej nu ej”
I. Samauska “Pavasaris lapsas alā”
A. Kivirehks “Tilda un putekļu eņģelis”
A. Vanaga “Pagalma enciklopēdija”
E. Gulbe “Koko un Riko sapņo par vasaru”
M. Putniņš “Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns”
L. Hartmanis “Tik garš deguns”
S. V. Hēde “Lapsa un zaķis”
R. Dmučovskiene “Skudriņa Kāpēcīte” 1. un 2. gr.
B. Berants “Bubuļbailes”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
I. Bauere “Marta, mana Andromeda”
I. Dimante “Ilūziju spēles”
M. Fridrihsone “Atgūtais medusmēnesis”
I. Gaile “Rakstītāja”
D. Judina ”Pēdas putekļos”
A. Jurkevičs “Apbedītais vīnogulājs”
L. Muižniece “Pēdas. Melita Rīgā”
L. Paegle “Otra puse”, “Visas sēdvietas izpirktas”
I. Sila “Tango ar diviem misteriem V”
V. Spāre “Gājiens ar klibo zirdziņu”
J. Veinberga “Mākoņaina nakts”
A. Eglītis “Homo Novus”
A. Grīns “Dvēseļu putenis”
J. Egle “Dzimšanas diena”
Tulkotie darbi:
K. Vaita “Zudušais medaljons”
S. Dovlatovs “Zona”
V. Šalamovs “Kolimas stāsti”
R. Rauds “Rekonstrukcija”
S. Ahava “Lietas, kas krīt no debesīm”
A. Mornštainova “Hana”
K. Gilesē “Ko atnes viļņi”
Nozaru literatūra:
V. Baumanis “Trīs no Pārdaugavas”
D. Mazvērsīte “Mirgo mana Margarita”, “Melnbaltās
dziesmas”
“Nacionālā enciklopēdija - Latvija”
“Latvijas leģendas” 10.gr.
U. Neiburgs “Grēka un ienaida liesmās!”
S. Aleksijeviča “Sievietes karā”
N. Ikstena “Runādamies”
Z. Skujiņš “Aplikācija par rakstnieku un laikmetu”
Klāt gada nogale ar svētkiem un daudzām brīvdienām, bet
ciemos iet un braukt nedrīkstēsim, tāpēc aicinu izmantot šo
kluso laiku, lai lasītu.
Vēlu visiem gaišus, mierpilnus Ziemassvētkus un veselības, veiksmes pilnu Jauno gadu!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

9

Ādamam Tēraudam - 190

Publicitātes foto

Ievērojamais 19. gs. izglītības darbinieks, mācību grāmatu autors, ērģelnieks Ādams Tērauds šogad pieminams 190
gadu jubilejā. 16 gadus viņš bija Ērgļu draudzes skolas pārzinis, kura darbības laikā skola ieguva labu slavu Latvijā.
Ādams Tērauds dzimis 1830. gada 24. decembrī (pēc v. st.
12. dec.) Nītaures pagasta „Liel-Kļaviņās” kā saimnieka

Jāņa dēls. Tēvs mirst, kad zēnam tikai divi gadi. 1837. gadā
māte Trīne precas otrreiz ar Jāni Čuibi no Nītaures „Vec-Rozēm”. Šajā laulībā piedzimst astoņi bērni.
Ā. Tērauds mācījās Nītaures draudzes skolā un 19 gadu vecumā iestājās Jāņa Cimzes vadītajā Vidzemes draudžu skolotāju seminārā Valkā. Pēc semināra beigšanas 1853. gadā
sākās darba gaitas Ērgļu draudzes skolā, kas atradās Ērgļu Vecpiebalgas lielceļa kreisajā pusē balti nokaļķotā mūra ēkā.
Viņš bija skolas pārzinis līdz 1869. gadam, arī Ērgļu luterāņu baznīcas ērģelnieks. „Jurjānu Andrejs skolotāju Tēraudu
atzinis par savu pirmo skolotāju mūzikā. Ā.Tērauds vācis
tautasdziesmas, sarakstījis mācību grāmatas rēķināšanā,
spēlējis klavieres, mācījis klavierspēli saviem skolēniem.
[..] Draudzes skolā valdījis možs gars un dziesmas,” vēsta ieraksts novadpētnieces Veltas Rozenfeldes 10. burtnīcā.
Izslavētā skolotāja dēļ audzēkņi ieradās arī no tālienes. Te
mācījies gleznotāja Vilhelma Purvīša tēvs Juris no Zaubes,
komponista Emiļa Melngaiļa tēvs Jēkabs no Raunas, dzejnieks Auseklis no Alojas, botāniķis Jānis Ilsters, ārsts un
rakstnieks Kārlis Blaus un daudzi citi vēlāk zināmi latviešu
inteliģences pārstāvji. LU Akadēmiskās bibliotēkas Retumu
nodaļā apskatāmas desmit Ā. Tērauda veidotās mācību grāmatas matemātikā. Strādādams Ērgļos, skolotājs sagatavoja
piecas grāmatas, kas tika izdotas Rīgā (piem., „Rēķenu iznākumi no tām uzdošanām, kas uz tāpeles rēķinājamas”(1857),
„Mācība galvas rēķenos ar izrādīšanām, izskaidrošanām, uzdošanām un iznākumiem”(1869)). Atzītas par labām, šīs mācību grāmatas tika izmantotas tā laika skolās. Sarakste ar latviešu valodas pētnieku A. Bīlenšteinu liecina, ka Ā.Tērauds
interesējies par latviešu valodas gramatiku un pareizrakstības jautājumiem.
Skolotājs pierakstījis Ērgļos dzirdētas tautasdziesmas un
pasakas. Gata Ozoliņa grāmatā „Ērgļu vērtums” publicētas
piecas pasakas un trīs tautasdziesmas. LNB Reto grāmatu
nodaļā Ā. Tērauda devums folkloristikā saglabāts rokrakstā.
1866. gadā Ā. Tērauds nodibina ģimeni. Par viņa dzīves-

biedri kļūst Jūlija Matilde Stalbova no Cesvaines Kārkliem.
Ērgļos dzimis dēls, vēlāk bērnu pulciņš papildinās ar četrām
meitām. Dēls Vilhelms studējis ķīmiju un medicīnu, bijis
ārsts Skujenē, Tirzā, Rīgā.
Nesaskaņu dēļ ar muižkungu Tranzē Ā. Tērauds 1869. gadā
atstāja Ērgļus, viņa vietā par skolas pārzini kļuva pusbrālis
Jānis Čuibe, arī Cimzes skolotāju semināra audzēknis, kurš
uz I Vispārējiem latviešu Dziedāšanas svētkiem Rīgā 1873.
gadā aizveda trīs Ērgļu kora dziedātājus.
Pēc aiziešanas no Ērgļiem Ā. Tērauds sāka strādāt Cēsu
draudzes skolā, bet 1871. gadā tika iecelts par jaundibinātās
Vidzemes pagasta skolotāju semināra direktoru Valkā. Tas
bija vienīgais seminārs, kurā mācības notika latviešu valodā.
Pirms darba uzsākšanas viņš devās uz Vāciju, lai gūtu pieredzi, iepazīstoties ar jauna tipa skolu semināru organizēšanu.
Būdams direktors, Tērauds pasniedza arī vairākus mācību
priekšmetus: matemātiku, latviešu valodu, dabas mācību un
pedagoģiju. Pēc viņa ierosmes Valkā tika nodibināta paša
vadītā pagasta skolotāju atraitņu pabalstu kase, viņš ir bijis
arī revīzijas komisijas priekšsēdis Valkas latviešu Viesīgā
biedrībā, arī visu triju Valkas bēru kasu direktors, kā arī aktīvs Vidzemes skolotāju konferenču dalībnieks. Muižniecība uz Ā.Tērauda darbību raudzījusies skeptiski, pārmetot,
ka direktors seminārā neveicina vācietību, bet semināristos
modina latvisku pašapziņu. Kolēģu un audzēkņu vidū Ā.
Tērauds bija ieguvis patiesu cieņu un atzinību. Ā. Tērauds
semināru vadīja līdz tā slēgšanai 1887. gadā, pēc tam strādāja vairākās skolās Valkā. Viņam bija laba sadarbība ar Jāni
Cimzi, kuram palīdzēja kora dziesmu krājuma „Dziesmu rotas” kārtošanā.
Ā. Tērauds miris 1891. gada 25. februārī, apglabāts Valkas Lugažu kapos (tagad Cimzes kapi). 1931. gadā Valkas
pilsētas 2. pamatskolai piešķīra Ādama Tērauda vārdu, kas
skolas nosaukumā saglabājās līdz 1944. gada novembrim.
Mārīte Breikša

Mēs lepojamies!

Informācijai
13. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Ērgļos,
Parka ielā 7 (pie slimnīcas)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija: iespēja veikt ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli, ar ģimenes ārsta nosūtījumu, bez
nosūtījuma.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.).
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.
Par pakalpojuma izmaksām interesēties pie ģimenes ārsta.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Atsaucoties uz Latvijas Valsts prezidenta kancelejas aicinājumu nominēt aktīvu un radošu daudzbērnu ģimeni, kura
ar savu ikdienas dzīvi, darbu un paveikto iedvesmo līdzcilvēkus un apliecina, ka mūsu valsts pamatu veido stipras
ģimenes, Ērgļu novada pašvaldība šogad izvirzīja Miļņu ģimeni - Andri, Antru, Arti, Arvi un Aleksandru.
Valstī noteikto ierobežojumu dēļ šogad Latvijas kuplākās un stiprākās ģimenes neiededza svētku egli Rīgas pils
pagalmā kopā ar Valsts prezidentu un viņa kundzi. Taču tas nemazina prieku un lepnumu par mūsu radošo un aktīvo
Miļņu ģimeni.
Foto no Miļņu ģimenes fotoarhīva

Ziemassvētku dievkalpojumi

Aina Alise Gaņģīte mirusi 86. mūža gadā;
Sandis Meiers miris 86. mūža gadā;
Kārlis Šteiners miris 83. mūža gadā;
Tija Ziediņa mirusi 52. mūža gadā;
Velta Batalova mirusi 90. mūža gadā;
Sandra Guseva miris 52. mūža gadā;
Normunds Kārkliņš miris 58. mūža gadā;
Ērika Elstere mirusi 79. mūža gadā.

Ērgļu katoļu draudzē Ērgļu Svētā krusta baznīcā
24. decembrī plkst. 21.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētku Vigīlijas Svētā Mise.
25. decembrī plkst. 16.00 Jēzus Kristus Dzimšanas Svētā Mise.
Dievnamā jāievēro 2 metru distance starp cilvēkiem un jālieto sejas aizsargmaskas.
Dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 20 cilvēki.
Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
24. decembrī plkst. 20.00 Ērgļu evaņģēliski luteriskās baznīcas Ziemassvētku svētbrīdis
ārā kalnā pie Ērgļu Svētā Jāņa baznīcas.
Būsim kopā, ievērojot visus drošības noteikumus!
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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