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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2021. gada februāra domes sēdēs lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
21. februāra domes ārkārtas sēdē:
aNolēma ar 2021. gada 22. februāri atsākt mācību procesu klātienē Ērgļu vidusskolas 1.- 4.
klasē, ievērojot 2021. gada 19. februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 98 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 5.13.2.2 un 5.13.2.3 apakšpunktā noteiktās prasības - nodrošināt epidemioloģiskās
drošības prasības un veikt izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu.
25. februāra domes kārtējā sēdē:
aTā kā iestādes uzturēšana un kvalitatīva funkcionēšana vairs nav iespējama, nolēma likvidēt
Ērgļu novada pašvaldības iestādi “Ģimenes atbalsta centru “Zīļuks”” un uzdeva pašvaldības
izpilddirektoram organizēt iestādes likvidācijas procesu, izveidojot likvidācijas komisiju un
inventarizācijas komisiju.
aPiešķīra finansējumu EUR 1200 apmērā biedrībai “Zivju gani” projekta “Vidzemes augstienes lauku tūrisma sadarbības tīkla izveide un attīstība” finansiālam atbalstam.
aPiešķīra finansējumu EUR 2400 apmērā biedrībai “Zivju gani” pasākuma “Tūrisma salidojums” finansiālam atbalstam 2021. gadā, sedzot izdevumus saskaņā ar iesniegumam pievienoto izdevumu tāmi.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2021. gadam.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija saistošos noteikumus Nr.2 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr.8 “Par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ērgļu novadā”
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam.
aAtcēla 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”” un apstiprināja jaunu grozījumu
redakciju.
aAtcēla 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā”” un apstiprināja jaunu grozījumu redakciju.
aAtcēla 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.14 “Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā” un pieņēma jaunus Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos
noteikumus Nr.7 “Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā”.
aNolēma nodot bez atlīdzības valstij, Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu
“Jūriņceļš” Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,70 ha platībā un
būvi, Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas
un aizsardzības nodrošināšanai.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu - operatīvos
datus.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

1.pielikums

1. pielikums

Uzturēšanas klases vasaras sezonai (Ērgļi)

Uzturēšanas klases vasaras sezonai (Ērgļi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
2
31.
32.
33.
34.

Katrīnas skola - Baltklāvi
Katrīna - Danderi - Vāķēni
Kaivēni - Danderi
Itālija - Kalvēni
Rīgas ceļš - Klapčas
Kaķarags - Spēliņi
Rīgas ceļš - Anduļēni
Medņi - Luksti
Mežamalas - Gruņģi - Graudiņi
Sauleskalna kapi - Gruņģīši

Autoceļa
kopgarums, km
1,40
5,25
3,00
2,85
0,32
4,50
0,45
1,25
1,90
0,70

Rīgas iela - Sauleskalna kapi - Cēsu iela

1,10

Liepupes - Jaunzemi - Veseri
Katrīnas ceļš - Brīvnieki
Ērgļi - Lejas Tašķēni
Grīvas - Vārpas
Bērzlīči - Lempēni
Piebalgas iela - Alkšņi
Upmaļi - Pēterēni
Meņģeļi - Dzelzkājas
Laptēni - Jumurdas pagasts
Meņģeļi - Ozolkalni
Pļaviņu ceļš- Kranci
Mālijas - Virdzītes
Berģu ceļš

4,84
1,55
0,80
5,32
1,65
0,70
0,40
2,00
2,83
0,95
0,35
2,25
0,75

Kaivēni - Brantēni - Sausnējas pag.

2,35

Kokneses ceļš - Ķikuti
Kokneses ceļš - Pīlāti
Ērgļi - Ziedugravas
Priednieki - Gaigalas
Kalnsētas - Paurēni
Priednieki - Aizkalnes
Tērmūtnes - Zaļumi
Veģeri - Jaunbrāķeri
Aizpurvi - Vecbrāķeri

0,95
0,45
2,00
1,25
1,43
0,75
0,90
1,10
1,35

Uzturēšanas
klase
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kokneses ceļš - Ķikuti
Kokneses ceļš - Pīlāti
Ērgļi - Ziedugravas
Priednieki - Gaigalas
Kalnsētas - Paurēni
Priednieki - Aizkalnes
Tērmūtnes - Zaļumi
Veģeri - Jaunbrāķeri
Aizpurvi - Vecbrāķeri
Pipari - Ķeimetes - Aizpurvi
Zarini - Aizpurvi - Veģeri - Ērgļi
Kaķarags - Beitiņi - Jaundalbi
Vimbas - Lapsalas

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D

0,95
0,45
2,00
1,25
1,43
0,75
0,90
1,10
1,35
2,30
6,00
3,35
1,25
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Uzturēšanas klases ziemas sezonai (Ērgļi)

Uzturēšanas klases ziemas sezonai (Ērgļi)

Katrīnas skola - Baltklāvi
Katrīna - Danderi - Vāķēni
Kaivēni - Danderi
Itālija - Kalvēni
Rīgas ceļš - Klapčas
Kaķarags - Spēliņi
Rīgas ceļš - Anduļēni
Medņi - Luksti
Mežamalas - Gruņģi - Graudiņi
Sauleskalna kapi - Gruņģīši

Autoceļa
kopgarums, km
1,40
5,25
3,00
2,85
0,32
4,50
0,45
1,25
1,90
0,70

Rīgas iela - Sauleskalna kapi - Cēsu iela

1,10

Liepupes - Jaunzemi - Veseri
Katrīnas ceļš - Brīvnieki
Ērgļi - Lejas Tašķēni
Grīvas - Vārpas
Bērzlīči - Lempēni
Piebalgas iela - Alkšņi
Upmaļi - Pēterēni
Meņģeļi - Dzelzkājas
Laptēni - Jumurdas pagasts
Meņģeļi - Ozolkalni
Pļaviņu ceļš- Kranci
Mālijas - Virdzītes
Berģu ceļš

4,84
1,55
0,80
5,32
1,65
0,70
0,40
2,00
2,83
0,95
0,35
2,25
0,75

Kaivēni - Brantēni - Sausnējas pag.

2,35

Kokneses ceļš - Ķikuti
Kokneses ceļš - Pīlāti
Ērgļi - Ziedugravas
Priednieki - Gaigalas
Kalnsētas - Paurēni
Priednieki - Aizkalnes
Tērmūtnes - Zaļumi
Veģeri - Jaunbrāķeri
Aizpurvi - Vecbrāķeri
Pipari - Ķeimetes - Aizpurvi
Zarini - Aizpurvi - Veģeri - Ērgļi
Kaķarags - Beitiņi - Jaundalbi
Vimbas - Lapsalas

0,95
0,45
2,00
1,25
1,43
0,75
0,90
1,10
1,35
2,30
6,00
3,35
1,25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Uzturēšanas
klase
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
3. pielikums

Uzturēšanas klases vasaras sezonai
3.pielikums
(Sausnējas
pagasts)
Uzturēšanas klases
vasaras sezonai
(Sausnējas pagasts)
Autoceļa
kopgarums

Uzturēšanas
klase

1.

Upmalas - Emmas dzirnavas

1,28

D

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aivari - Kraujas
Baltiņi - Priekšēni
Masuļi - Bušmaņi
Noras - Druvas
Liepkalni - Mūrnieki
Ziediņi - Panķēni
Daktas - Kņapēni Saimniecēni

0,97
1,98
0,33
0,26
0,90
4,70

D
D
D
D
D
D

1,98

D

Saimniecēni - Ņakatas

1,60

D

8.
9.

Turpinājums 7.lpp.
Bierini - Dzintari - Liepkalenes
2,90
D
skola
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. marts
11.
Dzintari - Vetiņi
2,80
D
12.
Āpšalas - Birznieki
0,75
D

10.

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktores sleja
Šogad pavasaris spēlē paslēpes, slēpjoties aiz sniega puteņiem un pelēkajiem
mākoņiem, bet sāk lēnam parādīties
siltajos saules staros un mazajos sniegpulksteņu asnos.
Tāpat kā pavasaris slēpjas aiz aukstām
vēja pūsmām, tāpat skolēni slēpjas aiz
zoom kamerām. Joprojām attālinātajās
mācībās velkam atzīmes uz augšu un
cenšamies tikt galā ar lielo darbu kaudzi. Jācer, ka pavasaris, kas tuvojas ar
joni, nenovērsīs uzmanību, un darbi ritēs uz priekšu.
Protams, klāt arī sen gaidītās brīvdienas, un pēc tam “jānosoļo” pēdējie kilometri līdz mācību gada beigām. Un tad
jau vasara… Bet nesteigsim notikumiem
pa priekšu, pavasaris jau vēl tikai mostas. Lēniem, mierīgiem soļiem atkāpjas
ziema un ļauj pavasarim sākt savu darbu
- rotāt dabu un sildīt gaisu.
Arī galvā pavasaris jūtams. Novēlu
martā izbaudīt priekus, ko sagādā dabas
pārvērtības, iet ārā, realizēt plānus, kādi
nu kuram tie ir. Vairs neslēpties, degunu
celt gaisā līdz pat Saules apgaismotajām, zilajām debesīm.
Signe Solovjeva

Starpnovadu
olimpiāžu un valsts
konkursu rezultāti
Beidzoties ziemai, noslēdzas arī mācību
olimpiāžu maratons. Prieks par skolēniem,
kuri attālināto mācību laikā spēja atrast
papildu laiku, lai sagatavotos starpnovadu
olimpiādēm un piedalītos dažādos konkursos.
Ieva Radzvilaviča
- 1. vieta filozofijas olimpiādē un dalība
valsts olimpiādē,
- 1. vieta angļu valodas olimpiādē,
- 2. vieta latviešu valodas olimpiādē,
- 1. vieta R. Blaumaņa literārās prēmijas
konkursā;
Katrīna Rešņa
- 1. vieta vēstures olimpiādē;
Kārlis Dūdums
- 2. vieta matemātikas olimpiādē;
Guna Nikolajeva
- atzinība matemātikas olimpiādē;
Ance Millere
- 1. vieta Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā „Mans grāmatplaukta
stāsts”
- atzinība Roberta Mūka radošo darbu konkursā;
Alīna Muša
- atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas
konkursā.
Rezultātus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece mācību darbā
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Jaunāko klašu skolēni atkal skolā

Priecājamies, ka Ērgļu vidusskola ir iekļauta to skolu grupā, kurās
no 22. februāra mācības klātienē uzsāka 1. – 4. klase. Priecīgi esam
skolā, kur bērni var tikties, izskrieties, taču ievērojam epidemioloģiskās prasības:
1. Uzturoties skolā, skolēni un skolotāji lieto sejas maskas. Komplektu – 3 vairakkārt lietojamās maskas - nodrošina skola. Viena maska plānota lietošanai līdz pusdienām, otra pēc pusdienām, trešā pēc
sporta. Maskas tiek izsniegtas pirmdienas rītā, ierodoties skolā, un
skolēni skolotāja vadībā ir iemācījušies tās lietot. Lūdzam vecākus
nodrošināt, lai skolēnam līdzi būtu maisiņš, kurā ielikt izlietotās maskas, un lai sejas maskas katru dienu tiktu mazgātas atbilstoši prasībām
2. Skolēni un skolotāji ievēro distanci, tādēļ mācības katrai klasei
notiek dažādās skolas vietās. Starpbrīžos skolēni iziet gaiteņos pie
klases telpām, pa to laiku tās tiek vēdinātas. Bērni skolā arī pusdieno,
ēdamzālē vienlaicīgi atrodas tikai 2 klases.
3. Sporta stundas notiek ārā, skolēni apgūst slēpošanas un slidošanas prasmes. Sporta stundas tiek plānotas pēc pusdienām. Inventāru
iespēju robežās nodrošina skola. Ja tas ir iespējams, ieteicams lietot
savu inventāru.
4. Pagarinātā grupa gan nenotiek, bet klases audzinātājs sniedz individuālas konsultācijas skolēniem, kam nepieciešams.
Paldies, cienījamie vecāki, ka esat nolēmuši ļaut bērniem nākt uz skolu, neviena ģimene nav izvēlējusies mājmācību.

Klātienes konsultācijas
Uz skolu nepieciešamības gadījumā tiek aicināti arī citu klašu skolēni. Ja bērnam dažādu iemeslu dēļ neveicas attālinātajās mācībās,
mācību priekšmeta skolotājs aicina uz individuālajām konsultācijām
klātienē, saskaņojot laiku, lai konsultācija netraucētu ikdienas attālināto mācību gaitu.

Attālināti mācās
arī vecāki un skolotāji
Ar VIAA projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās mācību iestādēs” atbalstu 10.03. norisinājās seminārs Ērgļu vidusskolas vecākiem un
pedagogiem „Kā runāt ar jaunieti par karjeru”. Pasākumu vadīja sociālais tehnologs, pasniedzējs Andris
Arhomkins.
Seminārā tika izrunāti dažādi jautājumi gan par attiecībām, gan par jaunieša karjeras izvēli. Lektors
minēja piemērus, kā runāt ar jaunieti šajā informācijas pārpilnajā laikmetā, kad informācijas iegūšanas
ātrums, salīdzinot ar daudzu vecāku un skolotāju jaunības laiku, ir pieaudzis 400 reizes. Svarīgi ir aizdomāties, ko jaunietis sagaida no pieaugušā, kad atrodas
karjeras izvēles krustcelēs. Klausītāji uzzināja, kādas
ir metodes, kuras vecāki vai pedagogs var izmantot
sarunā ar jaunieti. Lektors izklāstīja, kā var nonākt
pie rezultatīvas kumunikācijas ar tik vienkāršu paņēmienu kā saruna, jautājumi padomu vietā. Galvenais
- attiecības veidot ar prieku.
Paldies vecākiem un pedagogiem par dalību seminārā!
Evija Freivalde,
Ērgļu vidusskolas karjeras konsultante

Skolēnam atrodoties skolā, atbalsta sniegšanā pēc vajadzības iesaistās arī pedagoga palīgi, mācot mācīties, plānot attālināto mācību
norisi. Audzēkņi sadarbojas ar Eviju Freivaldi, Elīnu Svilpi un sociālo pedagogu Sandru Konovalovu.

Klātienes mācības ārtelpās
Pašlaik Izglītības ministrija ir lēmusi, ka skolēniem vienas klases
ietvaros (ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var notikt stundas ārtelpās, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības.
Protams, ka tas nenozīmē, ka visas stundas norisināsies ārā. Izglītības ministrijas rīkojumā noteikts, ka ārtelpās katrai klasei var notikt
ne vairāk kā 5 nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību
skaita.
Esam nolēmuši, ka, cik vien iespējams, tās būs sporta nodarbības. Laukā varētu organizēt arī klases stundas. Bet pārējos mācību priekšmetos stundas ārā varēs notikt saistībā ar attiecīgā mācību
priekšmetā apgūstamo konkrēto tēmu. Tās varētu, iespējams, būt
kādas atsevišķas stundas dabaszinībās, matemātikā, literatūrā vai citos mācību priekšmetos.
Arī neformālajā izglītība - interešu pulciņos - 2 nodarbības nedēļā
var notikt ārā.
Protams, visus jaunos noteikumus varēsim plānot un īstenot tikai
tad, ja Ērgļu novads joprojām arī pēc skolēnu brīvdienām būs tā
saukto „drošo pašvaldību” skaitā.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Autores foto

Pirmā nodarbība semināram
„Sociāli emocionālā mācīšanās”
Ērgļu vidusskolā kā divas lielās prioritātes esam izvirzījuši:
• apzināta un atbildīga mācīšanās - mēs radām vidi, kurā skolēns prot mācīties
– izprot un izvirza mācīšanās mērķus, mērķtiecīgi pielieto mācīšanās stratēģijas,
sniedz un gūst atgriezenisko saiti;
• sociāli emocionālā labsajūta - mēs strādājam, lai skolēns spētu izprast un vadīt
savas emocijas, prast risināt konfliktus un veidot labvēlīgas attiecības.
Lai veiksmīgāk veidotu vidi, kurā skolēns prot mācīties, spētu izprast un vadīt
savas emocijas un veidot labvēlīgas attiecības, skolotāji apgūst jaunas zināšanas un
metodes, mācoties seminārā „Sociāli emocionālā mācīšanās”, kas notika zoom vidē.
Sociāli emocionālās mācīšanās procesā tiek apgūtas aun attīstītas kompetences:
• saprast sevi (sevis apzināšanās),
• pārvaldīt sevi (savas emocijas, domas, uzvedību),
• saprast citus (empātija, tolerance),
• saprasties ar citiem (attiecību prasmes),
• pieņemt atbildīgus lēmumus.
Ļoti interesantas lektores Elīnas Selevičas vadībā izvērtējām dažādas situācijas,
atpazinām sevi, savus skolēnus, skolai raksturīgās situācijas.
Grupu darbā viens no interesantākajiem uzdevumiem bija saistīts ar empātijas
vingrinājumu – kā īstenot, kā trenēt šīs piecas pamatprasmes no skolēna, pedagoga,
atbalsta personāla, administrācijas, vecāku viedokļa.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
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Sports - pastaiga ārā ar uzdevumu
Janvārī, februārī sporta stundās vidusskolas klašu skolēniem bija jādodas ārā, izstaigājot
Ērgļu ielas, veidojot foto pierādījumu - nofotografēties pie ielu nosaukumiem, veidojot vārdus
- SKOLA VAR. Par to, kā veicās vidusskolēniem, var izlasīt šī mēneša “Cinītī”. Savukārt pamatskolas klašu audzēkņiem bija jādodas pastaigāties ārā, fotografējoties pie objektiem, kuru
sākuma burti veido vārdu - SKOLA.
Lūk, kādas bija bērnu idejas, veidojot savu aktivitāšu maršrutus.
Samanta U., 8. klases skolniece
S – siens, K – kaza, O – Ogre, L – lāsteka, A – apse

Kristers Z., 6. klases skolēns
S – sniegs, K – kaza, O – ozols, L – lazda, A – aleja

Latvijas skolu Ziemas festivāls - 2021 Ērgļu
vidusskolā
2021. gadā Latvijas
skolu Ziemas festivāls
notika citādā formātā
- virtuāli, skolēniem
sacenšoties attālināti
un rezultātus fiksējot
ar viedtālruņiem vai
sporta
pulksteņiem
speciāli Ziemas festivālam izveidotā digitālā platformā.
Sacensības notika
no 2021. gada 19. februāra līdz 4. martam.
Ziemas festivālā bija
iespēja
pieteikties
100 Latvijas skolām.
Katra skola varēja
pieteikt 30 skolēnus
- līdz 15 puišiem un
15 meitenēm. Šā gada
sacensību formāts paredzēja katram skolēnam individuāli veikt
pēc iespējas garāku
attālumu, sacenšoties
ziemas un ziemā pieejamos sporta veidos.
Arī Ērgļu vidusskolas skolēni piedalījās
Latvijas skolu Ziemas
festivālā. Festivālam
pieteicās 30 skolēni,
bet beigās vismaz vienu kilometru dažādos
ziemas sporta veidos bija veikuši 20 skolēni. Tas izskaidrojam ar to, ka daļai skolēnu bija
problēmas ar viedierīcēm vai ar piedāvātajām aplikācijām, kas negāja. Starp mūsu skolas skolēniem populārākās aktivitātes, lai krātu kilometrus, bija slēpošana, skriešana, iešana, kalnu
slēpošana un snovbords.
Pirmajās festivāla dienās mēs saskārāmies ar daudzām tehniskām problēmām, jo skolēnu
telefonos negāja izvēlētās aplikācijas vai netika skaitīti kilometri. Līdz ar to vienu brīdi manā
telefonā bija ielādētas visas iespējamās sporta aplikācijas, kas fiksē attālumu, lai saprastu, kura
no tām ir precīzāka un vieglāk lietojama.
Ik pēc trim dienām festivāla mājaslapā tika ielikts atjauninājums ar skolēnu veiktajiem kilometriem, kas motivēja bērnus veikt vairāk aktivitāšu, jo viņi redzēja savu vietu kopējā topā.
Ērgļu vidusskolā 10 skolēni katrs savā izvēlētajā aktivitātē veica vismaz 100 kilometrus visa
festivāla norises laikā. Skolas kopējais kilometru skaits bija -1816. No skolēniem visvairāk
kilometru sakrāja Elza Koklačova - 194 km, Alise Vanaģele - 183 km, Paula Konovalova – 180
km; no puišiem visaktīvākie bija Matīss Koklačovs - 172 km, Viesturs Baužis - 165 km un
Klāvs Konovalovs - 158 km.
Šajās festivāla dienās bieži vien, braucot vai ejot pa Ērgļiem, varēja manīt skolēnus staigājam, skrienam ar telefonu rokā pa pagasta ielām un apkārtni, jo skolēni pēc stundām devās
laukā un nodarbojās ar kādu sportisku aktivitāti. Katrs nostaigātais, noskrietais kilometrs tika
sinhronizēts skolēna festivāla kontā un pēc tam arī skolas kopējos kilometros.
Pirmie trīs skolnieki un pirmās trīs skolnieces katrā skolā, kas veikuši visgarāko attālumu,
tiks apbalvoti ar Latvijas Sporta federācijas padomes medaļām. Vēl liels paldies jāsaka beķerejai „Našķotava”, kas trijiem visvairāk kilometrus veikušajiem skolēniem sagatavos garšīgu
kliņģeri katram. Sakām arī paldies bērniem, kuri aktīvi piedalījās šī gada Latvijas skolu Ziemas festivālā, tikai šogad citādākā formātā.
Elīna Svilpe, orientēšanās pulciņa vadītāja
https://lsfp.lv/festivals/jaunumi_festivals
/gallery/ziemas-festivals-2020-erglu-vidusskola
Foto no Latvijas skolu Ziemas festivāla mājaslapas
ar Ērgļu vidusskolas skolēniem

Mani iespaidi par festivālu
Šogad arī es piedalījos skolu Ziemas festivālā, bet šoreiz tas norisinājās attālināti. Tādā formātā tas notika pirmo reizi 24 gados kopš šī festivāla norises. Tas bija kaut kas vienreizējs!
Piedalījos festivalā, jo gribēju vairāk izkustēties un izvirzīt sev mērķi, cik kilometrus spēju
savākt 14 dienu laikā. Veicās salīdzinoši labi, nosportoju 146 km, bet varēju arī vēl vairāk.
Dažās dienās slinkums tomēr pievarēja mani. Piedalīties festivālā pierunāju arī dažus savus
draugus, kuri kopā ar mani izbaudīja šo pasākumu, sportiskās aktivitātēs vācot kilometrus.
Šī bija vienreizēja iespēja piedalīties šāda veida jaunās un nepieredzētās sacensībās. Es vēlētos vēl kādreiz piedalīties attālinātajās sacensībās. Man ļoti patika. Paldies festivāla organizatoriem!
Līva Grēta Tirzmale, 10. klases skolniece

Krista, Nikola, 6. klases skolnieces
S – Skolas iela, K – Kokneses iela, O – Oškalna iela, L – Lauksaimniecības iela, A – Avotu iela

Man šogad bija iespēja piedalīties skolu Ziemas festivālā. Es startēju kopā ar Ērgļu vidusskolas skolēniem.
Festivāls nenotika, kā ierasts, bet gan virtuāli. Kad man skolas orientēšanās pulciņa vadītāja uzrakstīja vēstulīti un piedāvāja piedalīties, es uzreiz piekritu, jo nekad nebiju piedalījusies šādā pasākumā. Man patīk pavadīt laiku ārā svaigā gaisā. Pirmajās dienās bija tāds kā
satraukums, jo nezināju, kā kas būs. Taču satraukumam nebija pamata, jo skolas orientēšanās pulciņa vadītāja man palīdzēja tikt ar visu galā. Katru reizi, kad beidzu slēpot vai skriet,
biju priecīga par sevi, ka apvienoju vienā lietā daudzas - izkustējos, paelpoju svaigu gaisu
un pie reizes krāju kilometrus festivālam. Beigās es savācu 100 km, kas man liekas daudz 13
dienās. Tāpēc es ar sevi lepojos.
Man bija liels prieks piedalīties Latvijas skolu Ziemas festivālā, kurā nekad nebiju piedalījusies ne kā dalībniece, ne kā brīvprātīgā. Bija lieliska iespēja 13 dienas iet ārā elpot svaigu
gaisu un izkustēties.
Anda Andriksone, 8. klases skolniece

Aldis Olte, Ērgļu vidusskolas sporta skolotājs
Foto no skolēnu personīgajiem arhīviem
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2. klases skolēniem attālināto mācību laikā bija uzdevums
sacerēt dzejoli, ja dotas atskaņas: sniegs - prieks; tver - ķer.
Tas godam tika izdarīts. Jaunie autori arī dzejoļus ierunāja
balss ziņās telefonā, bet diemžēl avīzē to nevar atskaņot.

Lielais sniegs
Mums ir lielais sniegs.
Citiem lielais prieks.
Mums ir sniegs kupenā,
Tiem citiem prieks prātā.
Kamēr braucu kamanās,
Brāļi tepat slidinās,
Putni tepat lidinās,
Ēd un priecājas.
Miks Smeilis

Skolas literārā avīze 			
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Jā - pastaigai dabā!

Ērgļu ielas

Pastaiga dabā tev neliekas ne interesanta, ne vajadzīga? Bet, ja es teiktu, ka tas var būt gan interesanti, gan
veselīgi un aizraujoši?
Dažiem var rasties jautājums, kāpēc tas būtu vajadzīgs? Izskaidrojums ir vienkāršs: lai uzņemtu pietiekami daudz svaiga gaisa, nepietiks tikai ar atvērtu
logu. Proti, liela daļa cilvēku dzīvo pilsētās, kur nav tik
tīrs gaiss kā, piemēram, tiem, kuri dzīvo ārpus pilsētas.
Pastaiga svaigā gaisā ir labs veids, kā var atbrīvoties no
ikdienas stresa un kā smadzenēm atpūsties. Būšanai ārā
ir daudz pozitīvo aspektu, jo tā vairo enerģiju daudz
vairāk nekā izdzerot kafijas krūzi, kā arī tā stiprina
imūno sistēmu. Un tai ir vēl daudz citu plusu.
Tu varbūt jautāsi: ko man ārā darīt, ja tur ir garlaicigi? Ir dažādi veidi, kā pastaigu padarīt ineresantāku.
Kamēr dodies pastaigā, vari klausīties mūziku vai podcastus. Ja vēlies būt mazliet atlētiskāks, var skriet. Bet
var arī doties lēnā pastaigā, kuras laikā iepazīt kādus
jaunus augus, kurus ieraugi dabā. Tie ir tikai daži no
veidiem, kā var padarīt šķietami garlaicīgu nodarbi par
interesantu un aizraujošu.
Tādēļ pieceļamies no dīvāna, krēsla un dodamies
ārā! Aiziet!
Egita Vaska, 10. klases skolniece

Sestdien pēcpusdienā ar vecākiem devāmies sporta
stundā apstaigāt visas Ērgļu ielas un atrast tām nosaukumus. Bija saulaina un jauka diena, bet ļoti auksts,
tāpēc man sala kāju stilbi.
Pirmā iela, kurai atradām zīmi, uz kuras rakstīts nosaukums, bija J. Grota iela un turpat, izejot cauri bijušās viesnīcas “Kore” stāvlaukumam, bija Vidzemes
iela. Tālāk gājām gar veikalu “Top” un pa Parka ielu
devāmies līdz Lauku ielai. Atpakaļ gājām caur slimnīcas parku un piestājām apskatīt soliņu, uz kura pakāpjoties var redzēt Ogri. Izejot cauri estrādei un uzejot
pa kāpnēm, nonācām pie “Našķotavas”, kur, paskatoties atpakaļ, varēja redzēt kolosālu skatu lejā uz balto
estrādi. Kokneses, Zaļās un Gaismas ielas zīmes bija
nākamās, kuras iemūžināju telefona kamerā.
Ejot pa Vestienas ielu, ziema mūs lutināja ar sniega
pilno Ērgļu skatu, kuru apspīdēja saules mestie stari.
Uzejot uz Piebalgas ielas, mēs devāmies garām Strautu, Skolas, Pumpuru ielai līdz Lauksaimniecības ielai.
Egles zaru apskāvienā bija zīme, uz kuras norādīts
- Pļavas iela. Ejot pa Jumurdas ielu, no sporta zāles
jumta varēja redzēt karājamies vismaz trīs metrus garas
lāstekas.
Sen nebiju gājusi gar skolu, tāpēc man likās, ka kaut
kas mainījies, bet tas bija tikai uzsnigušais sniegs, tādēļ
teicu: “Manā laikā, kad es gāju skolā, kaut kas bija citādāk.” Tas manu tēti ļoti sasmīdināja. No pagasta līdz
ugunsdzēsēju mītnei ejot, varēju nofotografēt Oškalna,
Skanstes un Upes ielu. Rūpniecības iela bija pēdējā
šajā dienā.
Svētdien izgājām pa visām ielām manā - Ērgļu - galā
- pa Mehanizatoru, Līko un Mazo ielu. Tad gājām gar
bērnudārzu uz Vēja ielu. Ceļā redzēju, ka bērnudārza
āra laukumiņi, kuros agrāk spēlējos, bija pilnīgi mainījušies (ļoti skumji). Jaunatnes iela, Senču iela bija
vienas no beidzamajām, tad sekoja Smilšu iela.
Bija divas ielas, kurām neatradu norādi, tās bija Rīgas
iela un Priežu iela, bet, veidojot skolotājam prezentāciju, pierakstīju šos nosaukumus. Šis bija jauks uzdevums izstaigāt Ērgļus. Es nebiju bijusi tikai Lauku ielā,
taču citas esmu jau iepriekš izstaigājusi.

Pārgājiens ar slēpēm
Ziema šogad sagādājusi daudz sniegoti baltus ceļus,
apbērusi kokus ar smalku pūdercukuru. Nav iespējams
neļauties ziemas priekiem.
”Saule spīd, vēja nav,” vienu rītu kopīgi spriedām,
“dienu nedrīkst palaist vējā.” Tā nu tika nolemts. “Slēpes pie kājām, un uz priekšu!” teica tētis. Nu bija sācies mazais piedzīvojums.
Neviens no mums nav pārāk prasmīgs slēpotājs, bet
nevar teikt, ka šī nav jautra izklaide. Cauri mežiem un
pāri pļavām. Tā bija viena no labākajām ziemas pēcpusdienām, kāda vien ir piedzīvota. Slēpodami pāri
biezajām kupenām, kādas bija sastopamas dažviet, ieturējām arī mazas pauzes. Pat, ja ārā nebija nemaz tik
stindzinošs aukstums, tēja bija tieši laikā.
Slēpojot ātri vien paskrēja laiks un sāka satumt. “Laiks
doties mājup,” kopīgi nolēmām. Atgriežoties mājās
piekusušām kājām, visos iegūla liels nogurums. Mājas siltās istabas un karstā tēja bija ideāls dienas noslēgums.
Tā bija aktīvi un pilnvērtīgi pavadīta diena. Jācer vēl
uz šādām piedzīvojumu bagātām ziemas sniegotajām
dienām.
Signe Solovjeva, 10. klases skolniece

Asne Stankeviča, 10. klases skolniece

Šodien lielais sniegs,
Man milzīgs prieks,
Tu jau tver,
Sniega piku ķer.

Šoziem ir dziļš sniegs.
Man par to liels prieks.
Izej ārā sauli tver!
Sniega mākonīšus ķer!
Emīlija Apsīte

Laima Kalniņa

Brenda Briņķe-Balode, 5. kurss

Šomēnes 4. klases skolēni rakstīja radošas četrrindes, iespaidojoties no J. Baltvilka dzejoļiem mācību grāmatā. Vai vari saskatīt šo pantiņu “odziņu”?
SKRĒJĒJI				
Anna Panna skrien kā vējš.
Lilija
Anna Muša skrien dušā.		
Lilija
Anna Staltā skrien kalnā.		
Lilija
Anna Krūze skrien mājās.		
Lilija
Dominiks Fiļipovs		

ZĪMĒTĀJI
Zemīte zīmē dzenīti.
Podziņa zīmē odziņu.
Laborante zīmē labradoru.
Mīlīte zīmē zīlīti.
Marta Beāte Zosāre

SPĒLĒTĀJI				
ĒDĀJI
Jānis Hesa spēlē desas.		
Pēteris Ledus ēd medu.
Jānis Taukums spēlē laukumā.
Pēteris Ziema ēd biezpienu.
Jānis Aste spēlē kastē.		
Pēteris Sils ēd pētersīli.
Jānis Bulta spēlē gultā
.
Pēteris Satelīts ēd dateles.
Klāvs Konovalovs		
Una Sipčenko

Manuprāt, mēs visi jau esam noguruši no šāda dzīvesveida. Vienmuļi sēžam un mācāmies. Un tā katra diena
kļūst tāda pati kā iepriekšējā. Vēlme iziet ārā ir pazudusi, liekas, kāda jēga, ja tāpat nevar satikt draugus. Bet
tajā ir daudz kas vairāk.
Tāpēc sāc ar džemperi, šalli, cimdiem, cepuri un vilnas zeķēm. Satuntuļojusies kā uz ziemeļpolu, izeju ārā
ar suņuku blakus un jūtu šos maigos saules glāstus pret
vaigiem. Baltais sniegs ir kā milti. Līdzi paķerot ragavas, brienu pa kupenām uz tuvāko kalniņu. Kūleņojot
atduros arī pret pirmo kupenu. Ļaujoties šiem priekiem,
sajūtos kā mazs kucēns sniegā. Būdama ārā, izjūtu šo
mieru, klusumu un varu apskatīt, cik tomēr skaisti ir
dzīvot šeit. Kad vajadzīga pauze no visa, ir jauki iziet
ārā un padomāt, pastaigāties un izbaudīt to brīnumu,
kas snieg no debesīm.
Lai arī esi viens un draugi nedrīkst būt blakus, vari
radīt savus prieka un laimes pilnos brīžus, ja pats to
ļausi. Sāc ar iziešanu ārā un paskaties, cik skaiti tas ir!
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Kristena Picka

Mums milzu prieks,
Citiem milzu sniegs,
Maksis zaķi tver,
Kaķis peli ķer.
Beāte Bukovska

ZĪMĒTĀJI				
LĪMĒTĀJI
Kārlis Kāja zīmē māju.		
Igors Spoga līmē pogu.
Kārlis Placis zīmē acis.		
Igors Tapa līmē lapu.
Kārlis Panna zīmē vannu.		
Igors Lapene līmē tapeti.
Kārlis Pāris zīmē Māri.		
Igors Aste līmē kasti.
Evelīna Zariņa			
Ingus Zunde

Ārgājis - Es

Karīna Tomsone, 10. klase

Balts sniegs,
Ziemas prieks,
Ņem, tver,
Met, ķer.

Uzsnidzis ir pirmais sniegs,
Tāpēc šodien visiem prieks.
Bērni ragaviņas tver,
Ziemas priekus visi ķer.
Kate Māliņa

ATRADĒJI				
Jānis Rota atrod otu.		
***
Jānis Rūķis atrod pūķi. 		
Jānis Puncis atrod runci.
Jānis Rosme atrod drosmi.
Veins Bukovskis		

Alise Skuja, 5. kurss

VĒROTĀJI
Marija Sola vēro skolu.
Marija Stāja vēro māju.
Marija Salna vēro uz kalna.
Marija Saule vēro pasauli.
Rēzija Jirgensone

DAŽĀDI DARĪTĀJI
Ralfs Tikums sacer likumu.
Ralfs Mūdzītis sacer sūdzību.
Ralfs Asaka domā pasaku.
Ralfs Antiņš stāsta pantiņu.
Olivers Holšteins
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Es – pārgājis Turpini baudīt ziemas priekus un pārbaudes darbā uzraksti rakstu
publicistikas stilā (150 vārdi) par piedzīvoto aktivitātēs “Es - ārgājis” vai „Ērgļu
ārgājis 2021”! Drīksti rakstīt arī par jebkuru citu savu aktivitāti brīvā dabā!
12. un 10. klases skolēniem iepriekšējā avīzes numurā aprakstītais konkurss “Ērgļu Ārgājis” pārvērtās ne tikai par fizisku aktivitāti, bet arī par īstu smadzeņu
treniņu. Viņi saņēma uzdevumu uzrakstīt par šo konkursu, izmantojot publicistikas stilu. Lai gan ziema pagājusi, neaizmirsti - ESI AKTĪVS VISU GADU!

Ir ziema un arī sniegs. Tversim mirkli!

Mūsdienās vecāki brīvo laiku pavada telpās pie viedierīcēm, aizmirstot par aktivitātēm
svaigā gaisā. Šogad ziema mūs iepriecina ar biezu sniega segu. Izmantosim to kopā ar
ģimeni, pārvēršot sniega kupenas interesantās figūrās. Veidojot sniega figūras, pavadīsim
laiku kopā!
Laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija un ir aizliegti dažādi pulcēšanās pasākumi,
izmantosim brīvo laiku, elpojot svaigu gaisu kopā ar ģimeni brīvā dabā! Šī ir unikāla iespēja
uz laiku nolikt viedierīces, piecelties no ērtā dīvāna un izbaudīt skaisto ziemu. Pēc meteorologu novērojumiem šī ir aukstākā ziema pēdējo piecu gadu laikā. Pēdējās divas ziemas
pastāvīgs sniegs zemi tā arī nepārklāja.
Protams, svaigs gaiss ir vajadzīgs, bet par visu svarīgāks ir kopā pavadītais laiks - tieši ar
bērniem. Kopīga sniega figūru veidošana var kļūt par lielisku piedzīvojumu, ko bērni atcerēsies vienmēr. Un šī aktivitāte ir kā dāvana vecākiem no bērniem.
Sniegs ir lielisks materiāls veidošanai un radošām izpausmēm. Tas ir balts un viegls, kas
ļauj mums sajust sevī rotaļīgumu un vieglumu.
Velsim sniega bumbas, celsim sniega figūras, būvēsim sapņu pilis un priecāsimies par
ziemas dāsnumu!
Ance Millere, 12. klases skolniece

Neesi lācis - neguli ziemas miegu!

Līdz ar ārkārtējās situācijas atsākšanos pagājušā gada novembrī nācās iekārtoties “ziemas
guļai” - visi savu iespēju robežās uzturas mājās, strādā un mācās attālināti. Viena no nedaudzajām problēmām, ar ko saskāros tā rezultātā, bija fizisko aktivitāšu trūkums, ko, domāju, izjuta
daudzi jaunieši. Tā kā ne skolas, ne citas sporta zāles savas durvis sporta entuziastiem vairs
nevēra, bija laiks meklēt alternatīvus veidus, kā izkustēties.
Par laimi, risinājumi vienmēr ir, nepieciešams tikai meklēt! Viens no labākajiem veidiem, kā
būt aktīvam, ir doties vienkāršā pārgājienā dabā. Lai gan zinu, ka daudzviet, arī Ērgļos, tiek
organizēti dažādi pārgājieni. Pirms pandēmijas sākuma man nekad prātā neienāca šāda doma:
“Kā būtu, ja tu tagad pieceltos, saģērbtos un aizietu 10 kilometru pārgājienā?” Vajag sekot šim
impulsam.
Tagad, kad ir ziema, jāizmanto iespēja slēpot, slidot vai pavizināt savu mazo brāli vai māsu
ar ragavām. Arī tas ir treniņš un daudz labāks nekā sēdēšana mājās četrās sienās.
Nebūsim lāči, negulēsim ziemas miegu! Labāk izmantosim šo laiku, lai aktīvi atpūstos un izbaudītu vienu no retajām ziemām, kas ir sniegota un auksta, kādai tai pienākas būt.
Marta Simona Štila, 12. klases skolniece

Es-ārgājis

Tagad visā pasaulē ir pandēmija un visiem ir stingri jāievēro noteikumi. Bet ar kādām aktivitātēm mēs varam nodarboties, lai neapdraudētu sevi un citus?
Es savu brīvo laiku pavadu ārā, un mana mīļākā nodarbe ir zemledus makšķerēšana. Makšķerējot es nevienu neapdraudu, jo to daru viens pats un arī makšķerēšanas vietu pats var
brīvi izvēlēties, lai netraucētu citiem. Tā ir laba nodarbe, jo es esmu svaigā gaisā, kas cilvēka organismam ir svarīgi. Makšķerēšana arī ļauj izkustēties un pavērot dabu, kā arī ir iespēja
noķert zivis, kuras var aizvest mājās un ar tām pabarot kaķi.
Vēl viena no manām aktivitātēm ir slēpošana. Slēpoju kopā ar saviem draugiem un klasesbiedriem. Slēpojot es ātri nogurstu un kļūstu miegains, bet tāpat to daru, jo laiks, ko pavadu
kopā ar draugiem, ir daudz interesantāks nekā tad, kad sēžu mājās un neko nedaru.
Šajā laikā ļoti svarīgi ir doties kādās aktivitātēs vai arī iet ārā dabā, lai spētu izkustēties
un nekļūtu par mājsēdi.
Kristers Grāvītis, 12. klases skolēns

Samanta Liepiņa, 3. kurss

Ērgļu ārgājis - 2021

Ziemas laiks vienmēr ir skaists, taču bērni, kas palikuši mājās, nerod laiku pastaigai. Katrs
cītīgi strādā, attālināti mācoties, tāpēc brīvo laiku izmanto atpūtai mājās. Šogad, lai skolēni
dotos izbaudīt ziemas priekus un pavadītu laiku ārā, tika organizēts konkurss - “Ērgļu ārgājis
2021”.
Mani brāļi - Aksels, kas ir pilntiesīgs 1. klases skolēns, un Jurģis, kas šogad mācības
sācis 9. klasē, bija apņēmušies kopīgi doties pārgājienā pa Ērgļiem, pie reizes piedaloties
konkursā. Šo kopīgo laiku brāļi izdomāja iemūžināt arī videoklipā, kurā bija redzams viņu
maršruts. Mani brāļi bija izvēlējušies doties uz Briežkalnu, Ērgļu slimnīcu un dzelzceļu. Kā
pārvietošanās līdzeklis Akselim kalpoja viņa zilās ragaviņas, ko šogad puika izmanto biežāk
nekā citus gadus. Iemesls - šogad sniega vairāk nekā citugad.
Ir labi, ka mājās mācās pirmklasnieks. Interesants mājas darbs ir doties kopā ar ģimeni pastaigā, vērot putnus un pierakstīt to, ko redzi, veidot putnu būrīšus, kopā pavadīt laiku ārā,
nobraukt no kalna ar ragaviņām. Es domāju, ka ir svarīgi, ja skolēns dodas laukā un apskata
dabu, pieraksta, ko redz, un saskata ziemas krāšņumu.
Protams, arī es šogad laiku ārā pavadu biežāk. Ir labi, ka var izstaigāt kādu aplīti ārpus
mājas, atslābināties pēc mācībām. Varu minēt arī to, ka interesantus mājas darbus saņēmām
no sporta skolotāja - doties laukā un sameklēt ielu nosaukumu pirmos burtus un izveidot vārdus - SKOLA VAR. Tas ir lielisks veids, kā pavadīt laiku kopā ar kādu no klases, izveidojot
meklēšanas grupiņu un maršrutu, pa kuru doties meklējumos. Uzskatu, ka šāda veida mājas
darbs noteikti labvēlīgi ietekmē skolēnu aktivitāti un veselību.
Izmantosim laiku lietderīgi, pastaigāsimies kopā ar ģimeni, atradīsim laiku cits citam, iepriecināsim cits citu, izmantosim ziemas aktivitātes, jo pavasaris nav aiz kalniem.
Emīlija Zommere, 12. klases skolniece

Uzlādējies, pavadot laiku ārā!

Visu dienu pavadi istabā jeb četrās sienās?
Vēlies mainīt savu ikdienas rutīnu un kļūt aktīvāks? Pirksti jau pietiekami nodarbināti, skrienot pa klaviatūru, rakstot kārtējo skolas eseju,
un ir pienācis laiks parūpēties par pārējā ķermeņa fizisko stāvokli. Izbaudi sniegu! Šogad
ziema mūs lutina kā vēl nekad.
Pētījuma dati liecina, ka 80% bērnu un jauniešu savu brīvo laiku pavada pie datora, telefona,
televizora un pie citu digitālo ierīču ekrāniem.
Tiesa gan, ir pienācis laiks, kad skolēniem pašmācības ceļā, piespiesti - obligāti jāapgūst mācības individuāli. Un tas prasa noteiktu laiku,
esot pie datora. Taču pēc mācībām, kad vairākas
stundas pavadītas, saspringti sēžot pie galda vai
guļot mīkstajā dīvānā, katrs otrais skolēns tā arī
turpina savu dienas gaitu. Paņem pauzi - “izkāp
no ekrāniem”! Atpūties un dodies ārā! Daba un svaigais gaiss dos papildu stimulu un enerģijas devu. Fizioterapeiti vērš sabiedrības, it īpaši jauniešu, uzmanību, ka pat 15 minūtes
vieglas intensitātes ikdienas slodze būs ne tikai kā fiziska aktivitāte, bet arī kā profilakse
psihiskās veselības nostiprināšanā.
Pavadi brīvo laiku svaigā gaisā, pastaigājoties, slēpojot, braukājot ar ragaviņām, uzceļot
sniegavīru, notīrot piemājas piesnigušo laukumu vai arī mašīnai uzaugušo sniega slāni. Iegūsti titulu “Es - ārgājis”. Un ķermenis tev būs pateicīgs!
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Guna Kalniņa, 12. klases skolniece

Ērgļu vidusskolas skolēn!

Vai tev ir apnicis sēdēt mājās pie datora attālināto mācību dēļ? Vai vēlies apvienot atpūtu ar
fiziskajām aktivitātēm? Kļūsti par “Es-ārgāji”!
Laikā, kad lielākā daļa cilvēku cieš no garlaicības, mazkustīga dzīvesveida un D vitamīna trūkuma, esi izņēmums un iesaisties skolēnu kustībā, kas iedrošina visa vecuma cilvēkus doties
ārā un būt aktīviem!
Latvijas Republikas Veselības ministrija ir noskaidrojusi, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo ne tikai koncentrēšanās spējas, bet arī pašsajūtu, imunitāti un miegu. Tāpēc LRVM iesaka
skolēniem katru dienu vismaz 30 min pavadīt ārā.
Vai tev ir par maz laika? Pajautā padomu savam sporta skolotājam! “Es -ārgāji” ir noskaidrojuši, ka 95% Latvijas sporta skolotāju attālinātās mācīšanās laikā iesaka izmantot iespēju un
pavadīt sporta stundas svaigā gaisā.
“Es-ārgāji”, ievērojot valsts noteiktos COVID-19 ierobežojumus, šoziem kopā ir uzcēluši
150+ sniegavīru, noslēpojuši 85+ km un notīrījuši 30+ iebraucamos ceļus. Vēlies iesaistīties
kustībā “Es-ārgāji”? Piedalies kādā ziemas aktivitātē, atsūti bildi un saņem balvas!
”Es - ārgājis”

Manas aktivitātes dabā

Šī ziema pagaidām bijusi lieliska.
Pateicamies mūsu labākajiem saimniekiem un atbildīgajiem Aldim Oltem un Aldim Jēkabsonam par laiku un darbu, ko viņi ieguldījuši, lai mēs, visi pārējie, varam izbaudīt slēpošanas
trasi un slidošanas\ hokeja laukumu! Katru vakaru savācamies draugu pulciņš un dodamies
ikvakara apgaitā pa mūsu skaistajiem Ērgļiem. Izbaudām skaistās ainavas un vienkārši kopā
būšanu, runājamies par nākotni un pagātni, tikai nekad par tagadni, jo tā nav pati mirdzošākā.
Vienmēr pēc smagajiem mācību procesiem vēlos izrauties ārā svaigā gaisā un kaut ko fiziski
aktīvu darīt, nevis pavadīt visu dienu četrās sienās. Mans “pārgājis” dodas dzīves gaitās katru
dienu, galvenais, lai ir lieliska kompānija un runātīgs dvēseles stāvoklis. Es uzskatu, ka cilvēkam ir jādodas ārā, vismaz uz stundiņu katru dienu, jo tas palīdz gan fiziski, gan morāli.
Pēc manas pieredzes, cilvēkiem ir jākustas, savādāk viņi kļūst negatīvi noskaņoti un vairs
nedomā pozitīvas domas.
Rihards Vaselis, 12. klases skolēns
Ieva Radzvilaviča, 12. klase
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
Ērgļu novada skolu izdevums 2021. marts
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
domes sēdes protokols Nr. ĒNP/2021/1-01/1/PROTD, 21.§

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību Ērgļu novadā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) īsteno
Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences
juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Raksta turpinājums 8.lpp.
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Paskaidrojuma raksts

Turpinājums.
2. Šie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.
3. Licenci (paraugs - pielikums) izsniedz Pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu.

pie Ērgļu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 2 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību Ērgļu novadā”

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība
4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas
vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums;
4.2. licencējamās programmas aprakstu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās
papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam -fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums;
5.2. licencējamās programmas apraksts valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju;
5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, programmas vadītāja CV, pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
6. Komisijai adresētie pieteikumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami Pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā.
III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
7. Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem vienu no sekojošiem
lēmumiem:
7.1. par licences izsniegšanu;
7.2. par atteikumu izsniegt licenci;
7.3. par papildu informācijas pieprasīšanu;
7.4. par izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.
8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences
piešķiršanai, ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija. Šajā
gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam
nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja iesniegtie dokumenti
vai Komisijas iegūtā informācija neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām.
10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:
10.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai
pieaugušo neformālās izglītības programmu;
10.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti
normatīvo aktu pārkāpumi;
10.3. juridiskā persona tiek likvidēta.
11. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.
12. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks
iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licences derīguma termiņa
beigām.
13. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.
14. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
15. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.
16. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.
17. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
18. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.
19. Licenci paraksta domes priekšsēdētājs.
20. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences
izsniegšanu.
IV. Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ērgļu novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs 		

(paraksts) 		

G.Velcis

Pašvaldības domes priekšsēdētājs 		

(paraksts)		

Konkurss Sausnējā turpinās

Sausnējas pagasta kultūras dzīves facebook lapā pagājušajā mēnesī izsludinājām fotokonkursu “Sniegotie prieki Sausnējas pagastā”.
Sirsnīgi paldies par atsaucību Brašus, Beļajevu, Solovjovu, Riekstiņu, Suščenko ģimenēm,
Ainai Ozolai, Inesei Kristapai un Sausnējas bērnudārza grupas “Skudriņas” kolektīvam.
Aicinu arī turpmāk piedalīties konkursos un parādīt citiem, ko varam padarīt šajā Covid-19
ierobežojumu laikā.
Turpinām konkursu “Mans pagasts - manas saknes”
Konkurss notiks trīs kārtās - 2. kārta
Pareizās atbildes veidos atslēgas vārdu - rakstnieka Valda sievas darba vietas nosaukumu.
1. Strūves ģeodēziskā loka garums kilometros:
A 2018
I 2822
E 3012
2. Kā dēvē ūdenskrātuvi Sidrabiņos:
B Ogrīte
L Pērsīte
N Daugaviņa

Nr. ĒNP/__/__/__

LICENCE
Ērgļos

Izsniegta: ______________________, personas kods / reģ.Nr._______________________ ,
deklarētā dzīvesvieta / juridiskā adrese: _______________________________________ ,
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS / PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
REALIZĒŠANAI ĒRGĻU NOVADĀ PROGRAMMĀ:
Pamatojums: Ērgļu novada domes Licencēšanas komisijas lēmums Nr._____
Licences darbības termiņš: no 20__.gada___._______ līdz 20__.gada__.___________
Licences izsniegšanas datums: 20__.gada __._________
Pašvaldības domes priekšsēdētājs:
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9. Kā sauca māsas revolucionāres no Liepkalnes - Ozolu pagasta:
N Karlsones
O Pētersones
E Krustiņsones
10. Mehāniskās darbnīcas Sidrabiņos nodeva
ekspluatācijā (gadā):
Ā 1979.
N 1978.
B 1980.

3. Ziestu kalna augstums metros:
T 216,5
I 206,5
A 211,5

11. Kādas konfesijas kapsēta atrodas Runakalnā:
S Katoļu
V Luterāņu
T Pareizticīgo

4. Pēdējais Ozolmuižas pārvaldnieks bija:
E Sudrabs
C Sidrabs
L Sidrabiņš

Pielikums Nr.1

G.Velcis

5. Pirmā kolhoza nosaukums Ozolmuižā (dibināts 1948. gada 22. novembrī) bija:
N Jaunais darbs
K Druva
R Mazā druva
6. Brīvdabas kinoteātris pagastā atrodas pie:
M Vārtiņiem
I Tiltiņiem
K Pagrabiņiem
7. Ciema padomes (pagasta pārvaldes) ēku
ekspluatācijā nodeva (gadā):
E 1997.
M 1978.
A 1979.
8. Muižas pili Sidrabiņos nopostīja ugunsgrēks (gadā):
K 1900.
T 1905.
P 1910.

12. Kolhozs “Jaunais darbs” tika reorganizēts
(gadā):
S 1988.
R 1989.
K 1990.
13. Barikāžu aizstāvjiem no Sausnējas pagasta “Piemiņas zīmi” svinīgi pasniedza (gadā):
E 2005.
I 2007.
A 2009.
14. Pagājušajā gadsimtā Ozolmuižā darbojās:
A Iebraucamā vieta
S Traktieris
E Monopols
Pareizo atbilžu atslēgas vārdu sūtīt īsziņā uz
telefona numuriem - 27833520, 26191640 vai
26242405, pievienojot savu vārdu un uzvārdu, līdz 31. martam.
Inese Leiboma

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. marts

Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” jau vairāku gadu garumā ir aizsākts Ērgļu un
tā apkārtnes novadpētniecības darbs. Šobrīd tiek gatavoti un apkopoti materiāli grāmatai
par Ērgļu novada - Ērgļu, Sausnējas, Liepkalnes, Sidrabiņu, Jumurdas, Vējavas, Katrīnas
- kultūrvēsturiskām vietām. Pētnieciskais darbs norit lēnām, strādājot un apzinot dažādus
materiālus, sazinoties ar cilvēkiem. Paldies visiem, kas ir atbalstījuši un palīdz, paldies par
fotogrāfijām, sarunām, saraksti e-pastos. Atsaucība ir milzīga, cilvēki labprāt sadarbojas un
ir lepni, ka viņu mājas ir vēsturiski nozīmīgas un būs iekļautas grāmatā.
Ieskatam interesantākie māju stāsti no dažādām Ērgļu novada vietām. Lai jauka lasīšana!

„Spēliņi”
Foto no iedzīvotāju personīgajiem fotoarhīviem

Z. Saulītes foto
Tā saucamā “konservatorija”, kurā notika pūtēju
orķestra mēģinājumi. 2020. gads.

„Spēliņu” māju glezna, attēloti 1950. gadi.

„Spēliņu” mājās var nokļūt, dodoties pa ceļu Ērgļi - Rīga, nogriežoties Kaķaraga pieturā
pa labi un braucot vēl četri kilometri. Mājas vēstures avotos minētas jau 17. gadsimtā - gan
kā „Kalna Spēliņi”, gan „Lejas Spēliņi”. 19. gadsimtā „Kalna Spēliņos” dzīvojuši Špīlberģi,
kas bijuši lieli muzikanti četrās paaudzēs, tautā zināmākie - tēvs Jānis un dēls Andžs (Anžis)
Špīlberģi. Par jautro muzicēšanu Ērgļu muižnieks vecajam Špīlberģim esot iedevis apsaimniekot „Spēliņu” mājas. Viņa dēls gan vairs neesot izmantojis visu zemi, bet uzcēlis nelielu
mājiņu, pie kuras atradies ābeļdārzs, ogulāji un bišu drava.
20.gs. sākumā „Spēļiņos” (vēstures avotos tiek minēts vairs tikai viens mājas nosaukums)
kādu laiku mitinājusies Grotu ģimene, kā arī Jura Blaua dzīvesbiedre Marta Blaua (dzim.
Saulīte) bērnībā epizodiski dzīvojusi „Spēliņu” mājās.
1911. gadā šeit sāka saimniekot Jānis (1872-1953) un Emma (1873-1955) Šreiberi, abu
atvasei Zinaīdai (1902-1957) toreiz bija deviņi gadi, vēlāk viņa kļūst par atzītu un populāru
dzejnieci Zinaīdu Lazdu, ko mēdz dēvēt par latviskāko trimdas dzejas rindu autori. Pēc Jāņa
un Emmas Šreiberu nāves neviens no viņu četriem bērniem neatgriezās saimniekot „Spēliņos”. 1956. gadā te sāka dzīvot Marija (dzim. Plaude) un Viesturs Lazdiņi. Vēlāk, 1970.
gados, saimniekošanu pārņēma dēls Dainis Lazdiņš un viņa sieva Aina, turpinot vecāku
aizsākto un uzaudzinot trīs meitas - Inetu, Ilutu un Lolitu. Kā jau īstā lauku sētā, gadu gaitā
ir turētas gotiņas, apstrādāti lauki, sarūpēta lopiem barība.
Sagaidot dzejnieces Zinaīdas Lazdas 90. dzimšanas dienu, pie „Spēliņu” dzīvojamās mājas
ārsienas tika uzstādīta piemiņas plāksne, kā arī godā turēta neliela dārza mājiņa - dzejnieces
darba mītne vasarās.
1990. gados tika izveidota piemājas saimniecība „Spēliņi”, kurā gadu gaitā turētas slaucamas govis, arī cūkas un aitas. Šobrīd mājas apsaimnieko Aina Lazdiņa un Iluta Lazdiņa ar
ģimeni, saimniecībā ir ap 10 slaucamām govīm un bišu drava ar vairāk nekā 10 saimēm.

„Grubnavā” pamazām sāka saimniekot Pētera Leiboma dēli - Pēteris Leiboms (1928-2005)
un Jānis Leiboms (1934-2007) - ar savām ģimenēm. 1950. gadu vidū Pēteris uz izpostītās
„Grubnavu” mājas pamatiem uzcēla jaunu (ap 1956./1957. gadu), bet Jānis uzbūvēja mītni
netālu no ceļa, to nosauca par „Ezerkalnu” (ap 1957./1958. gadu).
Par tēva Pētera Leiboma pasauli palika rija, kurā atradās visdažādākie pūšamie instrumenti, te notika Sausnējas pūtēju orķestra (kurā galvenie spēlētāji bija Pētera dēli un vēlāk arī
mazdēli) mēģinājumi. Sausnējieši to dēvēja par „konservatoriju”. Kad paaugās Pētera Leiboma dēls Pēteris (1959), arī viņš izvēlējās iet mūziķa ceļu un jau daudzus gadus vada Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestri, taču otra aizraušanās ir biškopība. Pēteris dzīvo
Ērgļos, bet „Grubnavā” ir izveidojis savu bišu dravu, piedāvājot tirdzniecībā dažādu ziedu
medu, ziedputekšņus un bišu maizi. „Grubnavu” māja šobrīd ir vairāk kā bišu inventāra
noliktava.
„Ezerkalna” mājas īpašnieks ir Jāņa Leiboma mazdēls Jānis Lucs, kurš 2018. gadā izveidoja
savu bioloģisko zemnieku saimniecību „Ezerkalni” un audzē zirņus, griķus, auzas, ripšus.

Sarkangalvja krogs
Foto no iedzīvotāju personīgajiem fotoarhīviem

„Grubnava”
Foto no iedzīvotāju personīgajiem fotoarhīviem
Sarkangalvja krogs, 20.gs. pirmā puse.

„Grubnava”, 1950. gadu beigas.

Sausnējā Grubnavas kalnā barona Kreiša saimniekošanas laikā dzīvoja kalpi. Te atradās
īrnieku mītnes - jauna mūra māja ar astoņām istabām un veca koka māja ar četrām istabām
un kopēju ķēķi. Bija rija un magazīna - labības klēts, lopbarības šķūnis - liels, grandiozs, ar
īpatnēju konstrukciju, slīpiem jumta galiem. Tur parasti saveda āboliņu.
Grubnavas kalns ir saistīts ar Sausnējā labi zināmo Leibomu dzimtu. Jura un Lotes Leibomu ģimene te sāka dzīvot 1902. gadā. Viņu dēls Pēteris Leiboms (1898-1981) Latvijas
brīvvalsts laikā izveidoja jaunsaimniecību „Grubnava”, uzceldams dzīvojamo māju uz vecās
kalpu mītnes pamatiem. Līdzās sava jaunsaimniecība bija Ķeviešēnam, viņa īpašumā atradās
muižas laika mūra māja kalpiem un magazīna. Mājas tika nosauktas par „Priedniekiem”. Pēc
2. pasaules kara lielākā daļa ēku bija nopostītas, palika vien rija, daļēji bija saglabājusies
„Priednieku” mūra māja, to vēl kādu laiku izmantoja dzīvošanai.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. marts

Jumurdas pusē ir atradies krogs ar neparastu nosaukumu „Sarkangalvja krogs”, celts 19.
gadsimta pirmajā pusē. Milzīgs, bieza akmeņu mūra nams ar tumšsarkanu dakstiņu jumtu.
Abās pusēs bija stadula (jaunā un vecā) - zirgu turēšanas vieta, bet vidū - vairākas dzīvojamās telpas.
Kroga apraksts ir minēts Antona Austriņa (1884-1934) grāmatā „Puiškāns”. Tā kā tās ir bērnības atmiņas, tad apraksts varētu atbilst 19.gs. beigām - kādai rudens tirgus dienai: „Patumša māja un virtuve gandrīz kā pagrabā. (..) Tas jau pats Sarkangalvis! Un krodzinieka vārds
ar nav gluži ikdienišķs - Vicavs. (..) Ap krogu rudens laikā dubļi neizbrienami. (..) Netiek
aizdedzināts ne lākturis kroga priekšā, kaut gan krēsla lien acīs. Arī iekšā vēl nededzināja
uguni. Krogs mutuļoja vien no jautrām tirdzinieku valodām. Aiz letes gorījās varena gūzma,
laikam pats krodzinieks Vicavs.”
1937. gadā īpašumu iegādājās Lazdiņu ģimene, iepriekšējā saimniece - Alīde Reinbaha.
Krogam vienā pusē stadula (uz Madonas pusi) jau bija sagruvusi, to saimnieki nojauca.
Otrā pusē - jaunā stadula, tajā turēja lopus. Ēkas vidusdaļā dzīvoja, izmantojot dažas telpas
(pavisam kopā bija sešas), kuras bija drēgnas un mitras. Pretī krogam bija klēts, aiz tās vecs
augļu dārzs, tālāk - uz Ērgļu pusi - ļoti dziļa sena koka grodu aka ar dzidru, aukstu ūdeni,
kura pat nepietrūka vissausākajā laikā. Pēc kara aku aizbēra. Uz Ērgļu pusi lielceļa malā
stāvēja liels, no dēļiem celts šķūnis.
Ap 1939./1940. gadu Lazdiņu ģimene tālāk no smilšainā lielceļa sāka celt jaunu dzīvojamo
ēku, ko nosauca par „Pūpoliem”. Māja vēl nebija pabeigta, kad sākās karš. 1944. gada augustā, tuvojoties frontes līnijai, Lazdiņi mājas pameta.
Pēc kaujām krogs bija stipri sašauts, izpostīts, ar iegruvušu jumtu, arī „Pūpoli” - nopostīti.
Ap 1948./1949. gadu mājas tika atjaunotas, tajās sāka dzīvot Alberts un Zenta Lazdiņi, iekopjot mājas apkārtni un izaudzinot četrus bērnus - Aldi, Gunti, Edgaru un Ilzi.
Mūsdienās no kroga saglabājušās vien drupas, taču „Pūpolu” mājās dzīvo Aldis un Ināra
Lazdiņi. Par apkārtnes skaistumu rūpējas arī pārējā Lazdiņu saime - gan Ilze, gan Guntis,
gan no jaunākās paaudzes Ivars Lazdiņš. Pietura „Pūpoli”, kas atrodas netālu pie mājām,
allaž sakopta un uzturēta labā kārtībā.

Turpinājums nākamajā lpp.
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„Baltklāvi” („Sibīrija”)

Turpinājums.

„Vecpriekšēni”
Z. Saulītes foto

Z. Saulītes foto
„Baltklāvu” ēku drupas, 2020. gads.

„Vecpriekšēni”, 2020. gads.

Lai nokļūtu „Vecpriekšēnos”, jādodas uz Liepkalnes pusi, kur plūst Ogres upe un vairs nav
tālu Mazozolu pagasts. „Vecpriekšēni” ir ar senu un bagātu vēsturi. Jau no 17. gadsimta te
ir dzīvojusi un saimniekojusi Blauu dzimta. „Vecpriekšēnos” Kārļa un Edes Blauu ģimenē
ir piedzimis un uzaudzis Pēteris Blaus (1856-1930) - dzejnieks, žurnālists, folkloras vācējs,
kultūras darbinieks. Tā kā tēvs Kārlis Blaus agri no dzīves aizgāja, saimniekošanu pārņēma
Pētera vecākais brālis Jēkabs, kurš bija inteliģents, bet diezgan skarbas dabas cilvēks. Pēc
viņa „Vecpriekšēnos” darbojās Hugo Blaus, krietns saimnieks, kura laikā mājas tika uzturētas priekšzīmīgā kārtībā. „Vecpriekšēni” bija viena no pagasta lielākajām saimniecībām ar
plašu māju, zem kuras iebūvēts lopu ķēķis, lielu, no laukakmeņiem celtu kūti, klēti, diviem
siena šķūņiem, smēdi un riju kalnā. Hugo Blaus bija arī Vecogres pagasta vecākais. („Vecpriekšēni” tajā laikā bija Vecogres pagastā.) Hugo un sievai Paulīnei, kura nāca no Ērgļu
pagasta „Kalna Brāžiem”, bija trīs bērni - Pēteris, Jānis un Velta. Meitiņa mira maza. Pēteris
bija aizsargs, un viņu 1940. gada jūnijā nošāva. Nedēļu vēlāk nomira Hugo. Mājas pārņēma
Jānis Blaus. 1940. Gada augustā viņš apprecējās ar Austru Paulu no Ērgļu pagasta „Veģeriem”. Piedzima Pēteris, tad Mārīte. Jānis Blaus aizgāja latviešu leģionā, Kurzemes katlā
viņu saņēma gūstā un izsūtīja uz Vorkutu. Atgriežoties no izsūtījuma, Blauu ģimenē pasaulē
nāca vēl divas meitas - Ilze un Līga.
Pēc kara Austru Blauu ar bērniem izlika no mājām, viņa dzīvoja Liepkalnes skolā, kur
strādāja par pavāri. Nodibinātajā kolhozā „Vecpriekšēnu” lielajā kūtī sadzina saimniekiem
atņemtos lopus, un Austrai ļāva atgriezties savās mājās, lai viņa koptu kolhoza lopus fermā,
kas „Vecpriekšēnos” pastāvēja līdz 1970. gadu sākumam. 1977. gadā šī Pārogres daļa tika
atdota Madonas rajona saimniecībai „Jaunais darbs”, jo bija neērti apsaimniekojama bez
tilta.
1989. gada 1. oktobrī, godinot dzejnieku Pēteri Blauu, pie „Vecpriekšēnu” mājām atklāja
piemiņas plāksni.
1990. gados Blauu dzimtas īpašumu atguva Jāņa Blaua dēls Pēteris Blaus. Šobrīd mājas
uztur kārtībā viņa dēls Gundars Blaus.
“Vecpriekšēnu” mājas ir saistītas ne tikai ar dzejnieku Pēteri Blauu, bet arī ar Līgu Blauu
(prec. Ernstsone), kura te aizvadījusi savu bērnību, izjutusi lauku dzīves darbu sūrumu. Viņa
Latvijā zināma kā talantīga žurnāliste un kultūrvēsturisku grāmatu autore.

SIA „ŪDAS” marts. Ūdens
Svarīga dzīvības sastāvdaļa. Tā trūkumu pamanām tad, kad tā nav. Vai arī
nav tik labs kā agrāk. Bet bez tā nevar iztikt. Kas tas ir?
Tas ir ūdens. Dzeramais, kas tek no krāna, kad to atgriežam. Pēdējā laikā
cilvēki šumējās, ka tas nav tik dzidrs kā agrāk. Ir novērojamas dzeltenīgas
nogulsnes un dažkārt arī sajūtama smarža, kuras agrāk nebija. Kas ir noticis? Ērgļos ir pieci kilometri ūdensvada. Gan jaunizbūvētā (apmēram 30% no kopējā garuma), gan arī veco atzaru cauruļu (apmēram 70% no kopējā garuma). Ērgļos vienmēr ūdens
ir bijis ar lielu dzelzs piemaisījumu līdz 2010. gadam, līdz tika uzbūvēti jaunie urbumi un
atdzelžošanas stacija ar smilšu filtriem. Kad tika uzbūvēts urbums un vēl nebija attīrīšanas
stacijas, celtnieki, labu gribēdami, padeva ūdeni jaunajā ūdensvadā bez attīrīšanas. Un tāds
ūdens ar visu dzelzi plūda uz Ērgļiem sešus mēnešus. Ūdens tecēja, tauta bija priecīga, bet
dzelzs tecēja kopā ar ūdeni, radot nosēdumus gan uz jaunā ūdensvada sieniņām, gan papildinot vecās caurules. Pareizāk būtu bijis no sākuma izbūvēt filtru staciju un tad pieslēgt ūdens
urbumus. Taču sanāca savādāk. Veidojās situācija, kas līdzīga asinsvadam, kad tas tiek aizkaļķots, tad noder Trombo Ass zāles. Ūdensvadam ir savādāk. Ir otrās un trešās pakāpes
dzelzs hidroksīds. Otrās pakāpes dzelzi attīrīt caur filtriem nevar. Trešās pakāpes dzelzs
rodas, saskaroties ar skābekli. Tad dzelzi smilšu filtrs noņem nost. Tas arī šobrīd notiek attīrīšanas stacijā, kur regulāri ūdenī, kuru paceļ no zemes, tiek iepūsts skābeklis. Ērgļiem tiek
piegādāts ideāls ūdens ar dzelzs saturu 0,058 miligrami uz litru. Maģistrālē to sagaida gadu
desmitiem uzkrātā dzelzs, kuras saturs ūdenī ir normas robežās - 0,3 miligrami uz litru, bet
ūdens ir izmainījis savu krāsu. Kļuvis dzeltenīgāks. Ar laiku dzelzs hidroksīds nogulsnējas
un ūdens atgūst savu caurspīdīgumu. Bet brīžos, kad ūdensvads plīst (pagājušo gadu bija 12
bojājumi un šogad jau 5), ūdens piegāde tiek noslēgta un tad, kad to atjauno, spiediens rada
papildu triecienu caurulēs, kas atsit nogulsnējušos dzelzi no cauruļu sieniņām, un sākas viss
no gala. Ir doma brīdī, kad kļūs siltāks, veikt ūdensvada skalošanu, atverot vairākās vietās
ugunsdzēsības hidrantus un izlaist lietus ūdens uztveršanas sistēmā lielu daudzumu ūdens.
Tie, protams, būs mūsu zaudējumi, bet pastāv iespēja, ka tas uzlabos ūdens kvalitāti. To var
salīdzināt ar viduslaiku ārstniecības metodi, kad slimniekam dakteris nolaida sliktās asinis.
Ja pacients izdzīvoja, tad bija labi. Šobrīd ir jāsaprot, ka ūdens ir veselībai pilnīgi nekaitīgs
un laiks nosēdinās dzelzs hidroksīdu miega guļai.
Atvainojos par nelielu ievadu ķīmijas pasaulē un par neērtībām, kuras jūs brīžiem izjūtat.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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Lai atrastu „Baltklāvus”, jādodas uz Katrīnu, kur tā robežojas jau ar Mazozolu pagastu.
„Baltklāvi” (vācu val. Balteklaw) ir senas mājvietas, minētas jau 17. gadsimtā. 1930. gadā
ir „Kalna Baltklāvi”, „Lejas Baltklāvi” un trīs „Baltklāvi”. Vienās „Baltklāvu” mājās, kas
atradušās Katrīnas tālākajā nostūrī, ir dzīvojusi un saimniekojusi Ozolu ģimene.
Katrīna ir īpaša ar saviem mežu masīviem. Lai varētu saimniekot, vispirms ir nācies teritoriju atbrīvot no kokiem un krūmiem. Ap 1920. gadiem Andrejs Ozols meža vidū sāka veidot
savu saimniecību: uzcēla māju un pārējās saimniecības ēkas - riju, kūti govīm un atsevišķu
cūkām, mūra klēti, pagrabu. Latvijas laikā Ozola „Baltklāvi” bija turīga saimniecība - ar
lopiem, ar savu kuļmašīnu un traktoru. Andreja un Marijas Ozolu ģimenē uzauga divi bērni
- Jānis un Marija. Saimniekošanu turpināja dēls Jānis ar sievu Emmu, pasaulē laižot četrus
bērnus - Arnoldu, Jāni, Ainu un Veltu. Traģiski izvērsās kara gadi, kad netālu no „Baltklāvu”
mājām tika izveidots mežabrāļu slēpnis, ar kuru bija saistīta Ozolu ģimene, gan gatavojot un
piegādājot ēst, gan sadarbojoties un iesaistoties šajā kustībā. Tika nošauts Jānis Ozols, sieva
Emma izsūtīta, vēlāk arī dēli Arnolds un Jānis, vecais saimnieks Andrejs nomira, mājās palika vien vecmamma Marija ar mazmeitām Ainu un Veltu, kopa lopiņus, lai varētu izdzīvot.
Kad 1949. gadā izveidoja kolhozu, Aina „Lazdiņu” fermā slauca govis. 1950. gadu otrā pusē
apprecējās ar Emīlu Ozolu (kas bija atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā) un turpināja dzīvot
un saimniekot „Baltklāvos”. 1970. gados te izveidoja fermu, kurā mitinājās vairāk nekā
100 aitas. Ozolu ģimene tās kopa, bērni palīdzēja lopiņus ganīt. Kolhozam ar aitkopību īsti
neveicās, tāpēc ferma ilgi nepastāvēja. 1984. gadā Ozolu ģimene pārcēlās uz dzīvi Ērgļos,
mājas palika tukšas.
„Baltklāvus” vietējie bija iesaukuši arī par „Sibīriju”. Viena versija saistīta ar to, ka mājas
esot atradušās Katrīnas nomalē, otra - ar ķeizarienes Katrīnas Lielās ceļojumu pa Vidzemi
- ap 1760. gadiem.
Ķeizariene bijusi izslavēta ar savām seksuālajām perversijām, un viņu tālajā braucienā pavadīja labi ekipēta zaldātu rota un eskorts no īpaši atlasītiem gvardiem. Katru nakti vienam
zaldātam bijis jāpavada Katrīnas guļamistabā, un pēc viņa pienākumu izpildīšanas ķeizariene pavēlējusi iekalt zaldātu dzelzs važās un sūtīt kājām uz Sibīriju. Pavadītāji nolēmuši
saīsināt nelaimīgā ceļu un, aizvedot viņu dziļos brikšņos, nošāvuši. Ķeizarienei par to neko
neteica. Ar laiku šo soda vietu iesaukuši par „Sibīriju”, un tā šis nostāsts saglabājies no
mutes mutē līdz pat mūsu dienām. Ļaudis baidījušies tuvoties šai vietai un teikuši, ka tā ir
nolādēta. Vieta, kur nakšņojusi krievu ķeizariene, dabūjis vietvārdu „Katrīna”.
Mūsdienās no piecām „Baltklāvu” mājām apdzīvotas ir trīs. Tā saucamo „Sibīrijas” zemi
nomā un apsaimnieko Ceplīšu ģimene.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

Sausnējas bibliotēkas
jaunumi
Lasīsim, jo grāmatas atver durvis uz pasauli, lasīsim, kamēr dabā vēl ziema un Covid-19
ierobežojumi liedz daudzas citas aktivitātes.
Sausnējas bibliotēkā ir bagāts, pārdomāts, visām lasītāju interesēm noderīgs grāmatu krājums. Arī šomēnes iegādātas jaunas grāmatas, kuras var jūs interesēt.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
J. Hollēbens “Foto piedzīvojumi”
M. Jakubovska “Bračka”
V. Plūdonis “Eža kažociņš”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
S. Brice “Baigās piezīmes”
O. Dreģe “Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop!”
D. Judina “Krustceles”
A. Kalnozols “Kalendārs mani sauc”
A. Mikele “Zirneklis”
M. Ozoliņš “Raganu festivāls”
Tulkotie darbi:
M. Marlī “Mīlestības smarža”
N. Robertsa “”Mantojums. Sirds aicinājums”
Nozaru literatūra:
A. Packevičius “Santehniķa rokasgrāmata”
K. Pētersone “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs”
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Bibliotekārie pakalpojumi

Izvēlies audiogrāmatu, ja parasto
nevari lasīt!
Ērgļu bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēku piedāvā iespēju saņemt klausīšanai
mājās audiogrāmatas.
Audiogrāmatas ir pieejamas CD-mp3 formātā un failos, kas
ierakstāmi/lejuplādējami zibatmiņā, viedtālrunī vai citā datu
nesējā.
Šis bibliotekārais pakalpojums ir pieejams ikvienam, kuram ir grūti vai kurš nespēj lasīt parasto drukāto tekstu (lasītājiem atbilstoši Autortiesību likuma 221. panta pirmajai
daļai).
Vairāk informācijas par šo bibliotekāro pakalpojumu saņemsiet Ērgļu bibliotēkā klātienē vai sazinoties - rakstot:
erglu.biblioteka@gmail.com, erglbiblio@tvnet.lv, zvanot:
64871430.

ALL DIGITAL WEAK- “DIGITĀLĀ
NEDĒĻA 2021”!
No 22. līdz 26. martam Ērgļu bibliotēka iesaistīsies ikgadējā aktivitātē Eiropas Digitālā nedēļa Latvijā “Digitālā Nedēļa 2021”. Šogad visas norises tiks organizētas kā tiešsaistes pasākumu kopums, katrai dienai piešķirot konkrētu tēmu.
aPirmdiena - Atklāšanas pasākums: Digitālo zināšanu rokasgrāmata. Kā mainīt sabiedrības paradumus un izmantot
esošās iespējas?
a Otrdiena - Digitālās iespējas ikdienai: e-pakalpojumu izmantošana tikai divu minūšu attālumā - mācies un turpmāk
izmanto e-pakalpojumus, neejot uz iestādēm klātienē.
aTrešdiena - Digitālās prasmes uzņēmējiem: Digitālo tehnoloģiju integrācija uzņēmējdarbībā kā priekšnoteikums
konkurētspējas celšanai.
aCeturtdiena - Digitālās identitātes un drošības diena. Kibernakts - 2021.
aPiektdiena - Tava profesija tehnoloģiju nozarē: jauniešu
iespējas IKT jomā, paneļdiskusija “Kā pārvērst hobijus diskusijā?”.
Par šīs nedēļas tiešsaistes pasākumiem informāciju var sameklēt: www.eprasmes.lv
Informācija par notiekošajiem pasākumiem tiks ievietota
arī www.ergli.lv un Ērgļu bibliotēkas facebook.com profilā.
Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
• V. Ivanovska
“Trīs minūtes”
• S. Brice
“Baigās piezīmes”
• A. Mikele
“Zirneklis”
• R. Galbraits
“Nemierīgās asinis”
• Dž. Rīsa
“Laimes ķērāja”
• I. Sīmane
“Baudu spēles”
• D. Judina, A. Nīmanis
“Krustceles”
• S. Bredforda
“Karaliene
Elizabete
II”
• A. Kalnozols
“Kalendārs mani sauc”
• J. Paļčevska “Atrast viņu”
• Dž. Orvels “Posts Parīzē un Londonā”
• P. Petersons “Vīrieši manā situācijā”
• M. Sēks “Vajātājs”
• N. Noihausa “Mātes diena”
Nozaru literatūra abonementā:
• A. Bikova ““Ideālas
mammas” mierīgas
dzīves noslēpumi”
• G. Meijers “Lāčplēša ielas MEITENE vai
Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises”
• Ū. Lauritsons, U. Dāvidsone “Mūsu labākās
GI receptes”
• P. Hamerškūga,
Ē. Vinsente
“Adīsim ar prieku”
• V. Un L. Siņeļņikovi
“Dzimtas dziedināšana”
• L. Frīmens, J. Rubenis
“Krīzes” (Meditācija kā
dzīves līdzsvarošanas
māksla)
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• A. Auziņš “Masāža tikai vīriešiem”
• M. Lībiete “Lirika un dzīves malas” (dzejoļi)
• Ph.D. Inga Elksne “Veselīgs uzturs ar pirmo karoti” (padomi un receptes zīdaiņiem un bērniem)
• “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980 - 2017” (Putnu
skaits, izplatība un to pārmaiņas)
• A. Drabatiukas, M. Lubys,
R. Miliūne “Elektriķa rokasgrāmata”
• A. Šķele “Starp dzīvi un
basketbolu”(autobiogrāfija)
Grāmatas bērniem:
• M. Lībiete “Mans draugs
dzejolītis”
• D. Bēge, B. Melks-Tasels
“Mēs- cilvēki”
• “Labākie draugi” (saliec
attēlus)
• “Sāku mācīties!” (2-3 gadi)
• Dž/Donaldsone, A. Šeflers
“Bubulis”
• “Kad mazuļi ir noguruši”
(pirmie dzejolīši)
• “Viss par pirātiem”
(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?)
• “Ko darām pavasarī?”
(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?)
• Pēc T. Jānsones darbu
motīviem “Piedzīvojumi
Muminielejā”
• A. Marts “Noslēpumainās upes stāsti” (pasakas un dzejoļi bērniem)
• “Mana pirmā bibliotēka - dzīvnieki”
• “Mana pirmā bibliotēka - vārdi”
Grāmatas jauniešiem:
• A. Zarāne “Laba meitene”
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Lasīšanas maratons ir
noslēdzies!

Jumurdas

bibliotēkas ziņas
Bibliotēka joprojām strādā
attālinātā režīmā. Tas nozīmē, ka, ievērojot noteiktos
drošības pasākumus, klātienē var tikai saņemt lasīšanai
grāmatas un žurnālus, kā arī
nodot tos atpakaļ bibliotēkā.
Pārējie pakalpojumi - internets, kopēšana, drukāšana
un citi - pagaidām netiek
sniegti.
Bibliotēkā ir iegādātas galda spēles, kuras arī tiek izsniegtas uz mājām. Bērniem
no 3 līdz 8 gadu vecumam
domātas “Memos”; “Lotte”;
“Bērnu Alias” un “Atver
pasauli!”;
“Saderēsim!”.
Domāju, ka interesanti spēlēt šīs spēles būs arī visai
ģimenei kopā. Izmantojiet
iespēju!
Jaunās grāmatas bibliotēkā
Latviešu autoru darbi:
Bula R. Noilguma
lieta
Zīle M. Neizbiedēto putniņu
valstība
Krūmiņa I. Vilkme
Judina D. Tukšais nams
Judina D., Nīmanis
A. Krustceles
Bukšs A. Brāļi
Zimnoha R. Pirms saule riet
Veinberga J.
Mākoņaina nakts
Svīre M. Bailes no dziļuma
Mekele A. Zirneklis
Migla - Streiča M. Matildes
gadsimts
Jākobsons G. Pie mikrofona
Gunārs Jākobsons
Dreģe O. Ak, sirds, tev pašai
sevi jāatrod!
Ārzemju autoru darbi:
Devero Dž. Kurš ir nākamais
Hilla M. Kafija ar mīlestību
Grāmatas gaida savus lasītājus!

Aicinājums!

● Ir noslēdzies ikgadējais lasīšanas maratons - “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2020”, kurā piedalījās dalībnieki vecuma grupās: “5+”- 4 bērni; “9+”- 7 bērni; “11+”- 8 jaunieši;
“15+ “- 1 jaunietis un 7 vecāki. Paldies visiem tiem dalībniekiem, kuri lasīšanas maratonu izturēja līdz galam un aizpildīja arī elektronisko anketu!
● Lasīšanas maratona mērķis ir veicināt lasīšanas prieku
un interesi par grāmatiņām. Lasot, jūs bagātināt savu iztēli,
papildināt vārdu krājumu, attīstāt domāšanu, kā arī tas ir lielisks veids, kā pavadīt brīvo laiku.
●Piedaloties žūrijā, bērniem un vecākiem bija jāizlasa sava
vecuma noteiktās grāmatiņas (pandēmijas dēļ šoreiz tās bija
tikai 3-4 grāmatas) un jānovērtē šīs grāmatas elektroniskajā
anketā.
● Diemžēl šogad žūrijas noslēguma ballīte izpaliek, bet tas
netraucēs jums saņemt pārsteiguma balviņas par labi pavadītu laiku, ko veltījāt lasīšanas maratonam.
● Pārsteiguma balviņas varēsiet saņemt, atnākot uz bibliotēku. Nāc un saņem - gaidām! (Ievērojot visus noteikumus, kas noteikti pandēmijas mazināšanai.)
Paldies visiem, kuri piedalījās un, cerams, piedalīsies arī
nākamajā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā 2021”!
Tiekamies nākamajā lasīšanas maratonā, kas jau sāksies vasaras sākumā. Sekojiet līdzi informācijai!

Lai Lieldienu zaķim nebūtu skumji par to, ka arī šogad izpaliks tradicionālās kopīgās Lieldienu svinēšanas
tradīcijas, aicinu ikvienu - mazu, lielu, jaunu, vecu - piedalīties un parādīt savas prasmes un meistarību olu krāsošanā, bet…uz papīra.
Zīmējiet, krāsojiet, līmējiet un citādi rādiet savu mākslu!
Darbus līdz 29. martam atgādājiet uz Jumurdas bibliotēku, var iemest bibliotēkas pastkastītē pie ārdurvīm, kā
arī nofotografēt un atsūtīt pa e -pastu: jumurdas_bibliotēka@inbox.lv
Visi darbi būs apskatāmi Jumurdas saieta ēkas logos.
Vēlams norādīt arī darba autoru, jo sagaidāmi Lieldienu
zaķa pārsteigumi.
Informācija pa tel. - 28741487, kā arī: www.facebook.
com/Jumurdas-biblioteka
Sagatavoja Sarmīte Dreiblate

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Inga Stiebriņa
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Pensionāriem, personām ar
invaliditāti un apgādnieku
zaudējušām personām izmaksās
vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā
Saeima 11. martā kā steidzamus pieņēma likuma grozījumus, kas Covid-19 krīzes laikā paredz visiem pensionāriem,
personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām izmaksāt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā.
Pabalstu saņems vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kā arī personas, kas saņem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu, atlīdzību par darbspēju vai
apgādnieka zaudējumu. Vienreizējo pabalstu izmaksās arī
par bērniem ar invaliditāti, kā arī bērniem un pilngadīgām
personām, kam nepieciešama īpaša kopšana.
Pabalstu saņems personas, kurām attiecīgo pensiju vai pabalstu ir tiesības saņemt laikposmā no 1. marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.
Foto no interneta dzīlēm.

Vienreizējā pabalsta izmaksa notiks automātiski, un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) visām mērķgrupām to izmaksās aprīlī. Pabalstu piegādās saņēmēja dzīvesvietā bez maksas vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta
norēķinu sistēmas kontu.
Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu personai radušās no
1.marta, VSAA bez personas iesnieguma to piešķirs un izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par
pensijas, atlīdzības, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
vai personas īpašās kopšanas pabalsta piešķiršanu.
Tiem, kuri vienlaikus saņem, piemēram, vecuma pensiju
un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, piešķirs vienu vienreizējo pabalstu.
Ja persona saņem īpašas kopšanas pabalstu par bērnu, tad
vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā tai izmaksās papildus
vienreizējam atbalstam 500 eiro apmērā, kas paredzēts par
katru bērnu ģimenē. Savukārt, ja īpašas kopšanas pabalsts
piešķirts pilngadīgai personai, tad vienreizējo pabalstu tai
izmaksās dubultīgi, ja tā, piemēram, ir valsts pensijas vai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.
Noteikts, ka personām, kas uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, piešķirto vienreizējo pabalstu neņem vērā šo institūciju pakalpojumu apmaksā. Tāpat šā pabalsta izmaksu neņems vērā, pašvaldību
sociālajiem dienestiem lemjot par sociālās palīdzības piešķiršanu.
Likuma grozījumi noteic, ka no vienreizējā pabalsta netiek
veikta parādu piedziņa un ieturējumi.
Informācija no Saeimas Preses dienesta
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 12. martā
apstiprinātajiem uzlabojumiem epidemioloģiskās drošības
pasākumos, lai mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19
saslimstības krituma tendenci,

Ērgļu bibliotēka
no 16. marta uz šobrīd noteiktās ārkārtējās
situācijas laiku- līdz 6.aprīlim klātienes
bibliotekāros pakalpojumus nodrošinās

Par valsts vienreizējo atbalstu 500 eiro apmērā
ģimenēm par katru bērnu
Saeimā pieņemtie Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likumā paredz sniegt vienreizēju atbalstu
500 eiro apmērā ģimenēm par katru bērnu. Atbalsts paredzēts par visiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem un no 15
līdz 20 gadu vecumam tiem, kuri mācās, un arī par bērniem,
kuri piedzims līdz pašlaik noteiktajām ārkārtējās situācijas beigām – 6. aprīlim. Par bērniem, kas dzimuši tikko vai
piedzims līdz ārkārtējās situācijas beigām, vecāki atbalstu
saņems citos termiņos. Cilvēkiem, kuru ģimenēs aug bērni,
rodas daudz jautājumu par šo atbalstu. Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos un piedāvā atbildes.
Kādam nolūkam paredzēts šis pabalsts?
Šī atbalsta mērķis ir sniegt atspaidu vecākiem, kas ir spiesti
ieguldīt ārkārtīgi lielus resursus, lai, nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu. Nauda
domāta arī dažādu citu papildu izdevumu segšanai, ko radījusi ārkārtējā situācija. Piemēram, papildu izdevumi pārtikas
iegādei, komunālajiem maksājumiem u.c. izdevumiem, skolēniem mācībām nepieciešamā datora iegādei vai papildu
atbalsta personas algošanai, kas sniegtu atbalstu bērnu pieskatīšanā vai izglītošanas procesā, vai arī citā sev nepieciešamajā veidā pēc ģimenes individuālajām vajadzībām. Tādējādi valsts īsteno pienākumu savu iespēju robežās nodrošināt
atbalstu krīzes pārvarēšanai.
Labklājības ministrija šajā sakarībā aicina sociālo dienesta
darbiniekiem, zinot, ka ir vecāki, kuriem grūtības patstāvīgi
pieņemt lēmumus un viņiem tiek sniegts atbalsts, palīdzēt
neapjukt un atbalstīt šī pabalsta izlietojuma plānošanu.
Kam šis atbalsts tiek piešķirts - bērnam vai bērna vecākam?
Vienreizējais 500 eiro atbalsts netiek piešķirts bērnam, bet
gan vienam no viņa vecākiem, kurš saņem kādu no šiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtajiem pabalstiem - bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz
viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ja
vēlaties noskaidrot, vai esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet
e- pakalpojumu - “Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem” portālā Latvija.lv.
Vai atbalsta saņemšanai nepieciešams iesniegums un
kad to sāks maksāt?
Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! 500
eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu. Bet tas nenotiks ierastajā pabalsta izmaksas datumā.
Atbalstu vecāki saņems marta beigās.
Kā notiks izmaksa?
Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu. Piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs
500 eiro. Var atšķirties datumi, kad nauda ienāks kontā, var
būt tā, ka par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vienā dienā, par pārējiem nākamajā.
Tas tāpēc, lai nebūtu kļūdu atbalsta piešķiršanā. No informācijas sistēmas viedokļa atbalsts tiek piešķirts katram
bērnam, piemeklējot personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo pakalpojumu, jo var būt situācijas, ka, piemēram, par
vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet par otru - tēvs. Ņemot
vērā, ka pabalstu saņēmēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem
saņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts par
Pārējā laikā tiks nodrošināti attālinātie bibliotekārie pakalpojumi:
• informācijas un tematisku, faktogrāfisku uzziņu sagatavošana;
• konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
• konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā;
• konsultācijas e-bibliotēkas- www.3td.lv lietošanā;
• konsultācijas, izmantojot bezmaksas datubāzes (ar piekļuvi
ārpus bibliotēkas telpām) Letonika, Encyclopædia Britannica Library Edition, Lursoft laikrakstu bibliotēka u.c.

2x nedēļā:
otrdienās 10.00 - 18.00
un
sestdienās 9.00 - 14.00

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai- www.ergli.lv;
Ērgļu bibliotēkas facebook.com kontā

Lūgums maksimāli pieteikt/rezervēt vajadzīgos izdevumus:
• izmantojot Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Varakļānu bibliotēkas elektronisko kopkatalogu- https://madona.biblioteka.
lv/Alise/lv/home.aspx;
• zvanot uz tālr.nr. 64871430;
• rakstot uz e-pastu: erglbiblio@tvnet.lv; erglu.biblioteka@
gmail.com

P.s. Autorizācijas datus, lai pieslēgtos kopkatalogam, jautāt bibliotekārēm - zvanot, rakstot e-vēstuli.
P.p.s. Bibliotēkas elektroniskā kopkataloga adrese pieejama Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv ->
Pašvaldība-> Pašvaldības institūcijas-> Iestādes-> Ērgļu
bibliotēka

vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to tiks veidoti individuāli
maksājumi par katru bērnu.
Bez tam izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas
gada, sākot no vecākajiem bērniem. Tas ir tikai un vienīgi
tehniski organizatorisks jautājums, jo informācijas sistēmai
ir nepieciešams kāds algoritms, pēc kā darboties.
Kā būs ar šo atbalstu, ja bērns piedzims martā?
Ja laikposmā no 1. marta līdz 6. aprīlim māmiņa saņem
maternitātes pabalstu par 56 vai 70 dienām, tad bērna kopšanas pabalstu par šo mazuli māmiņai vai tētim piešķir vēlāk,
kad beidzas maternitātes pabalsta izmaksas periods. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu. To izmaksās atsevišķi no bērna kopšanas pabalsta 30
dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts
pabalsta piešķiršanas, ja tiesības uz tiem ir periodā no 2021.
gada 1. marta līdz 6. aprīlim, bet pabalsti pieprasīti un piešķirti pēc 1. marta.
Šādā kārtībā atbalstu izmaksās arī tad, ja māmiņa nav strādājoša un nesaņem maternitātes pabalstu, bet mazulis būs
piedzimis līdz 6. aprīlim. Šajā gadījumā bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs no bērna dzimšanas dienas un 500 eiro
atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad piešķirts bērna
kopšanas pabalsts.
Ko darīt tiem, kas minētos pabalstus nesaņem, bet kuriem ir uz tiem tiesības?
Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām ir tiesības
saņemt bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai
piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti personām, kas šo pabalstu līdz šim nav pieprasījušas, tas
ir jāpieprasa. Arī tiem, kuriem ir piešķirts bērna kopšanas
pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes
valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet kuri to nesaņem,
jo mainīts kredītiestādes konts un jaunais konts nav paziņots
VSAA, jāiesniedz VSAA iesniegums, pieprasot nepieciešamo pabalstu.
Ja iesniegumu VSAA saņems līdz 1. martam, tad 500 eiro
vienreizējo pabalstu par bērnu izmaksās līdz 31. martam. Ja
iesniegums pienākošos pabalstu pieprasīšanai tiks iesniegts
vēlāk, tad 500 eiro atbalstu VSAA izmaksās 30 dienu laikā
pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas. Iesniegumu visērtāk iesniegt elektroniski portālā:
Latvija.lv. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA
nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Vai no šī atbalsta var ieturēt naudu parādu dzēšanai?
Nē, no izmaksātā atbalsta VSAA nekādus ieturējumus neveiks. Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta
saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā
atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.
Sākot ar ceturtdienu, 18. martu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāk 500 eiro atbalsta pārskaitījumus ģimenēm ar bērniem. Otrais pārskaitījums paredzēts
piektdien – 19. martā, savukārt trešais – 22. vai 23. martā.
Naudu ģimenes savos kontos saņems ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārskaitījuma veikšanas. 500 eiro atbalsts
tiks izmaksāts kopumā par 363 320 bērniem.
Informācija no Labklājības
ministrijas mājaslapas

PIEMINAM MIRUŠOS:
Rita Pilsētniece
mirusi 90. mūža gadā;
Aija Bogorada
mirusi 65. mūža gadā;
Guntars Maskalis
miris 60. mūža gadā;
Leontīne Mežale
mirusi 84. mūža gadā;
Gunārs Bērziņš
miris 82. mūža gadā;
Ārija Jasinkeviča,
mirusi 76 mūža gadā.
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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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