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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

“Pūcīšu” izlaidums

statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Ērgļos izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumu veica Kaiva Bukovska un Aivis Masaļskis, kur
Ērgļu novada pašvaldības laukumā pie piemiņas akmens apvienība “Mana Filmu Studija”
sagatavoja ierakstu. Par muzikālo noformējumu gādāja Pēteris Leiboms un Dace Kārkliņa.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2021. gada maija un jūnija domes sēdēs lemto

Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
27. maija domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu un izpilddirektora sniegto informāciju nolēma iekļaut personu
sarakstā uz pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
a Atcēla Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada 29. augusta domes lēmumu “Par Ērgļu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”.
aPamatojoties uz saņemto iesniegumu, nolēma atbrīvot no amata Ērgļu vidusskolas direktori
un iecēla Ērgļu vidusskolas direktores vietnieci saimnieciskajā darbā par Ērgļu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju no 2021. gada 1. jūlija uz laiku, līdz atklāta konkursa rezultātā tiks
apstiprināts Ērgļu vidusskolas direktors.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma daļu no zemes vienības 1.32 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā
“Ozoli”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma atdalīšanas un
reģistrēšanas zemesgrāmatā.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019. aktualizētajā rīcības un
investīciju plānā, papildinot Attīstības programmu ar projektu “Lifta izbūve sociālās aprūpes
centra “Kastaņas” ēkai”.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 87 111 apmērā pašvaldības projekta “Lifta izbūve sociālās aprūpes centra “Kastaņas” ēkai” īstenošanai Sausnējas
pagastā, Ērgļu novadā, un noteica aizņēmuma atmaksas termiņu - 10 gadi.
17. jūnija domes kārtējā sēdē:
aNolēma pārjaunot nomas līgumu par divu zemes vienības daļu ar kopējo platību 5,7732 ha no
nekustamā īpašuma “Braki” nodošanu lietošanā uz 10 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.
aNolēma atsavināt kustamo mantu - automašīnu HONDA CIVIC -, nododot to utilizācijai, un
izveidot lēmumā noteiktās Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju,
kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu, kas tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā: www.ergli.lv.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma iekļaut personu sarakstā uz pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Pēdējie SAVA novada gadi, jeb uz
pārmaiņu sliekšņa stāvot….
Pagājis pašreizējam deputātu sasaukumam atvēlētais četru gadu periods. Laiks atskatīties
uz paveikto.
Galvenā uzmanība šajā periodā tika pievērsta infrastruktūras uzlabošanai. Izdevās veiksmīga sadarbība ar “Latvijas Valsts ceļiem”, kā rezultātā beidzot tika rekonstruēta Rīgas
iela (par valsts budžeta līdzekļiem, bet apgaismojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem). Vēl sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Satiksmes ministriju izdevās panākt autoceļa Ērgļi-Jumurda rekonstrukciju, to noklās ar melno segumu (darbi tiks uzsākti
šajā vasarā).
Lieli ieguldījumi tika veikti izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”
pārbūvēts virtuves bloks, to paplašinot un modernizējot, lai varētu ēdināt arī Ērgļu vidusskolas audzēkņus, kā arī labiekārtoti rotaļlaukumi. Vidusskolas ēka tika pielāgota visu
klašu - no 1. līdz 12. - apmācību nodrošināšanai (no Rīgas ielas 10 ēkas 1.-4. klases tika
pārceltas uz vidusskolas telpām).
Ērgļu sociālās aprūpes centra ēka Ērgļos tika pie jauna lifta, ko daļēji finansēja Rotari
klubs, daļēji pašvaldība. Lielas pārvērtības pašlaik piedzīvo otra sociālās aprūpes ēka
“Kastaņas”, kur tiek ierīkota centrālapkure, renovēta elektroapgāde un ventilācija. Vēl
šogad plānā ir ierīkot šajā ēkā liftu, ir jau izstrādāts būvprojekts un uzsākta finansējuma
piesaiste no Valsts kases.
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” ar Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu nomainīts zirgu staļļa jumts, uzstādīta biroja ēka, tādējādi visbeidzot atbrīvojot avārijas stāvoklī esošo bijušo Rīgas politehniskā institūta atpūtas ēku.
Liela uzmanība tika pievērsta ceļiem un ielām, tos remontējot, rekonstruējot (lielākie
ieguldījumi - ceļš “Grīvas- Vārpas” ar 90 procentu ES finansējumu), kā arī asfaltējot (ceļš
uz Sauleskalna kapiem, Priežu iela, Saules iela).
Pamatīgi ir “izaudzis” rotaļu un trenažieru laukums Parka ielā pie slimnīcas. To iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie.
Daudz darba ieguldīts publisko teritoriju kopšanā, apzaļumošanā un izdaiļošanā.
Tas viss, kā arī mazāk pamanāmie ikdienas darbi ir mūsu pašvaldības speciālistu un darbinieku veikums. Par to viņiem visiem, visiem - PALDIES!
Paldies sasaukuma deputātiem, īpaši tiem, kuri no sirds strādāja sava novada labā. Nebijām pati saticīgākā komanda, taču lēmumi tika pieņemti un darbs ritēja pietiekami raiti.
Šie bija pēdējie SAVA novada gadi, un esmu pārliecināts, ka nododam labu un stipru mantojumu lielajam novadam.
Ar cieņu,
domes priekšsēdētājs G. Velcis

ĒMMS mācību gada noslēgums
Noslēdzies dīvainais mācību gads Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā. Ja 1. septembrī sanācām atkalredzēšanās priekā ar
naivām cerībām visu gadu noturēties klātienē, tad 2. semestris iesākās pilnībā attālināti un turpinājās arī tad, kad vispārizglītojošo skolu skolēni “drošajās” pašvaldībās drīkstēja
ierasties skolā. Mākslas un mūzikas skolām līdz pat mācību
gada beigām nebija atļauts kaut daļēji strādāt klātienē. Mums
stingrie ierobežojumi saglabājās ilgāk. Tikai maijā drīkstējām
sākt klātienē individuāli konsultēt tos audzēkņus, kam šogad
bija jābeidz skola. Mācībām tā sauktajā “ārtelpā” ilgi nebija
piemēroti laika apstākļi.
Neatbalstu attālinātās mācības kā optimālu darba formu profesionālās ievirzes skolās. Arī daļēji attālināta mācīšanās nav
labākais variants. Audzēkņiem ir praktiski jāapgūst izvēlēto
specialitāšu paši pamati, un to nevar izdarīt attālināti. Sanāk
tikai tāda darbības imitēšana. Protams, skolotāji centās izdarīt maksimālo, un arī audzēkņi centās, taču beigās... piekusa
vai pat “izdega”, lai gan apgūstamā programma tika samazināta un uzdevumi, cik vien iespējams, atviegloti un izpildes
termiņi pagarināti.
Ja vecāko klašu un kursu audzēkņi attālinātajās mācībās jau
varēja balstīties uz iepriekšējos mācību gados klātienē apgūto, tad pirmo klašu un kursu skolotājiem tas bija īsts profesionalitātes, izturības un pacietības pārbaudījums. Paldies visiem
vecākiem par atbalstu!
Andra Džiguna foto
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Kā pēdējo uzdevumu mākslas nodaļā lūdzām audzēkņiem
uzzīmēt komiksu par šo attālināto mācību semestri. Lai gan
pirmajā acu uzmetienā šie darbiņi liekas smieklīgi, tomēr tajos parādās patiess pārdzīvojums.
Nācās atcelt noslēguma eksāmenus mākslas nodaļas 6. kursa audzēkņiem. Noslēguma darbi - diplomdarbi tika izstrādāti
pilnībā attālināti.
Arī mūzikas nodaļas 6. klases audzēkņi saviem eksāmeniem
gatavojās tikai attālināti. Ir sarežģīti eksāmena programmu
kvalitatīvi sagatavot, netiekoties ar skolotāju klātienē, bet
tikai zoom vai whatsapp. Tiek zaudēta skaņas kvalitāte, muzikalitāte, par to profesionālā valodā var pastāstīt mūzikas
skolotāji.
Par spīti pandēmijas liktajiem šķēršļiem, audzēkņi, lai gan
attālināti, 2. semestrī ir arī piedalījušies konkursos.
Pētera Leiboma audzēknis Pauls Jukāms piedalījās X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021”. Pauls
bija sagatavojis divus skaņdarbus - R. Paula “Zied ievas Siguldā” un P. Šūmaņa “Jautrais zemnieks”. Ar pavadījumu viņam palīdzēja Ieva Vilnīte. Konkursam bija jāiesūta ieraksts
youtube kanālā, un te liels paldies Antrai Dičai-Milnei par
nesavtīgu palīdzību.
Mākslas nodaļas audzēkņi 2. semestrī attālināti gleznoja
darbus vizuālās mākslas konkursam “Jāzepa Vītola mūzika”;
2021. gada tēma - “Pļava”. Noklausoties J. Vītola simfonisko poēmu “Līgo”, vajadzēja uzgleznot stilizētu pļavas ziedu
kompozīciju guaša tehnikā. Skolotāja Vizma Veipa konkursam nosūtīja septiņus darbus.
Par spīti attālinātajai darbībai, semestra darbu skate mākslas
nodaļā tomēr patīkami iepriecināja. Lai gan paveiktais darbu
apjoms bija vismaz uz pusi mazāks nekā mācoties klātienē,
redzējām, ka iepriekšējos gados klātienē praktiski apgūtais
audzēkņiem ir palīdzējis arī šajā laikā. Mūsu darbs nav bijis
veltīgs.
Ir prieks par šī gada skolas absolventiem. Šogad jau 30. izlaidums!
Četras mākslas nodaļas audzēknes savus darbus, tāpat kā
pagājušajā pavasarī, aizstāvēja attālināti, iesūtot video ar sava
noslēguma darba stāstu. Keita Una Daumane apgleznoja pašas
krāsotus auduma maisiņus ar zemūdens dzīļu iemītniekiem;
Emīlija Grīnberga pirmo reizi izmēģināja spēkus datorgrafikā,
zīmējot savas paralēlās pasaules. Evelīna Estere Jansone gleznoja ceļojumu laikā, savās gleznās attēlojot gadalaiku tēlus.
Evelīna mūsu skolu beidz otrreiz - pagājušajā gadā viņa saņēma dokumentu par mūzikas skolas pabeigšanu. Laura Gunita
Lapiņa savās gleznās rāda, kā atnāk pavasaris. Noslēguma
darbi visu vasaru apskatāmi saieta nama 2. stāvā.
Mūzikas nodaļu absolvēja flautistes - Līna Madsena un Paula
Konovalova, skolotāja Ivara Rutmaņa audzēknes, un saksofonisti Manuela Hofmane un Sendijs Vīgubs, viņu skolotāja
ir Evija Dāve. Skolotājai šis gads ir īpašs ar to, ka arī pašai
jābeidz Mūzikas akadēmija.

Evijas Dāves foto

Kā izlaidumā atzīmēja mūzikas nodaļas vadītāja Mārīte Taškāne, viņai kā klavierspēles skolotājai ir prieks, ka šī gada
absolventi savas obligātās klavieres ir apguvuši pat labāk par
dažu labu pianistu. Par to varēja pārliecināties arī izlaidumā,
kad līdztekus savam instrumentam audzēkņi spēlēja arī klavieres.
Jā, mums 4. jūnijā jau drīkstēja būt izlaidums! Un pat ar
vecākiem, lai gan ievērojot noteikto distanci. Un bija labi
ārā pie saieta nama; arī vēlēšanu komisija, kas strādāja saieta
namā, varēja noklausīties izlaiduma koncertu.
Un māksliniekiem drīkst notikt vasaras prakse ārā. Gleznojam
un zīmējam!
Izglītības ministrija sola, ka 1. septembris būs klātienē, un
es ceru, ka 2., 3. un visi tālākie mācību darba datumi arī būs
klātienē ne tikai vispārizglītojošām, bet arī profesionālās ievirzes skolām.
Nākamajā mācību gadā būsim jau Madonas novada Ērgļu
Mākslas un mūzikas skola. Ko tas mums mainīs skolas darbībā, to laiks un jaunie deputāti rādīs. Bet iespēja apgūt mākslu
un mūziku Ērgļos paliek tikmēr, kamēr būs audzēkņi un skolotāji, un sabiedrības atbalsts.
Iveta Pedele,
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. jūnijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktores sleja
Beidzot ir pienākusi visu skolēnu
un siltummīļu ārkārtīgi gaidītā un noteikti nopelnītā vasara. 9. klases un
Mākslas un mūzikas skolas izlaidumi
ir pagājuši un nosvinēti, kamēr skolas
“seniori”, divpadsmitie, vēl ir uz skolas pabeigšanas sliekšņa. Jebkurā gadījumā pie vasaras ritma jau noteikti
ir pierasts, un pati vasara rit pilnā sparā, priecējot mūs ar karstām dienām.
Daudzi jaunieši ir sastopami, iegūstot
pieredzi vasaras darbos. Un lielākā
daļa, bez šaubām, ir jau atklājuši peldsezonu.
Garie un gaišie vakari nes vēsmas,
kas atgādina par gaidāmajiem Līgo un
Jāņu svētkiem.
Atgādinu izbaudīt vasaru un novēlu
atpūsties, pavērot zvaigžņoto debesjumu, tomēr neaizmirst arī pilnveidot
sevi!
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2020./ 2021. mācību gada sasniegumi
Šim mācību gadam var piedēvēt dažādas īpašības, taču saukt to par
parastu ir ļoti grūti. Šis gads mums ir mācījis pacietību, patstāvību
un parādījis arī to, cik ātri mēs spējam pielāgoties jaunām situācijām. Lai arī skolas gaiteņi šogad lielākoties skuma pēc skolēnu čalām
un delverībām, tomēr mācību darbs ne brīdi nerimās ne skolotājiem,
ne skolēniem un tā rezultātā ir gūti vareni panākumi. Mūsu skolēni
un skolotāji ir parūpējušies, lai Ērgļu vidusskolas vārds skan tuvu un
tālu, tāpēc paldies sakām:
Ievai Radzvilavičai, kura ieguva 1. vietu gan starpnovadu angļu
valodas, gan starpnovadu filozofijas olimpiādēs, 2. vietu starpnovadu
latviešu valodas un literatūras olimpiādē un 1. vietu R. Blaumaņa
literārās prēmijas konkursā;
Katrīnai Rešņai par iegūto 1. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē
un par godalgoto vietu vēstures eseju konkursā “Ko es darītu 16.
maija rītā?”;
Kārlim Dūdumam, kas ieguva 2. vietu starpnovadu matemātikas
olimpiādē;
Gunai Nikolajevai par iegūto atzinību starpnovadu matemātikas
olimpiādē;

Paulai Konovalovai, Patrīcijai Dreiblatei un Līnai Madsenai par
iegūto atzinību Liepājas atklātajā programmēšanas olimpiādē;
Gunai Nikolajevai, Rihardam Balodim-Bertmanim, Santai Kalniņai, Jurģim Zommeram, Aivijai Putniņai, kuri kļuva par “Latvenergo” koncerna erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālistiem;
Alīnai Mušai par iegūto atzinību R. Blaumaņa literārās prēmijas
konkursā un 3. vietu I. Indrānes literārās prēmija konkursā;
Emīlijai Zommerei, kura ieguva godalgotu vietu vēstures eseju konkursā “Ko es darītu 16. maija rītā?”;
Ancei Millerei par iegūto 1. vietu Latviešu valodas aģentūras radošo
darbu konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”;
Undīnei Ceplītei par iegūto nomināciju “Lielais stāstnieks” stāstnieku konkursā.
Šie lieliskie rezultāti tikai vēlreiz pierāda, cik daudz mēs spējam, ja
tikai vēlamies! Lai mierīga un skaistiem notikumiem bagāta vasara,
un tiekamies 1. septembrī!
Klinta Ieleja,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

9. klases izlaidums

Katrīna Rešņa

Ražas laiks skolā ir nevis rudens, bet vasaras sākums - jūnijs. Tad
9. un 12. klašu skolēni saņem dokumentus par attiecīgā izglītības
posma beigšanu.
Šogad 11. jūnijs bija ilgi gaidīti svētki 26 pamatskolas absolventiem. Kopā ar vecākiem un skolotājiem jaunieši atcerējās bērnudārza un skolas gadu jaukos un skumjos brīžus, nopietno mācību darbu
un draiskulīgās blēņas.
Šā gada 9. klases audzēkņu vidū ir skolēni, kuri attālināto mācību laikā spējuši sasniegt teicamus un izcilus vērtējumus, parādīt

labus rezultātus starpnovadu mācību olimpiādēs, veiksmīgi piedalīties valsts mēroga konkursos. Pamatskolas gados daudzi šīs klases
pārstāvji ir bijuši tautas deju kolektīva dalībnieki, kā arī aktīvi domnieki, skolas pasākumos ienesuši jautrības dzirksti ar saviem interesantajiem, atraktīvajiem priekšnesumiem.
Uz tikšanos rudenī Ērgļu vidusskolas 10. klasē! Lai veiksmīgi skolas gadi pārējiem citās izvēlētajās izglītības iestādēs!
Ilze Eņģe, 9. klases audzinātāja
Klāva Andriksona foto

Sporta spēļu vasaras nodarbības
Laikā no 1. līdz 11. jūnijam katru darbadienu skolas sporta laukumu piepildīja sparīgi 1. 6. klases sportot gribētāji.
Sporta spēles. Skolēni varēja izvēlēties, kuru no tām katrā dienā spēlēs. Izvēlēs dominēja
futbols, kuru spēlēja gan zēni, gan meitenes. Bērni apguva futbola spēles elementus, darbību komandā skolotāju Alda Oltes un Ivara Budzes vadībā.
Orientēšanās treniņi. Nemainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, vēl joprojām nenotiek sacensības orientēšanās sportā. Bet tas neliedz strādāt treniņos, kur skolēni nostiprina zināšanas par orientēšanās sportu un attīsta savu vispārējo fizisko sagatavotību.
Beidzoties neierastajam mācību gadam, tomēr orientēšanās treniņi nebeidzas arī jūnijā.

Apgūstot futbola pamatelementus.
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Orientēšanās treniņš.

Mēs turpinām trenēties. Uzsvars treniņos tiek likts uz vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu, skriešanu. Treniņos arī tiek strādāts pie tā, lai skolēni nostiprinātu zināšanas par
orientēšanas sporta apzīmējumiem, tiek doti dažādi uzdevumi atmiņas trenēšanai, orientēšanās karšu puzles un citi ar orientēšanās sporta apzīmējumiem saistīti uzdevumi. Skolēniem
siltajā laikā patīk uzdevumi ar kontrolpunktiem, līdz ar to viņi veic dažādas orientēšanās
distances Ērgļos esošajās orientēšanās kartēs, orientēšanās labirintus vai citus uzdevumus
ar kartēm.
Cerams, ka drīzumā situācija valstī mainīsies un tiks dota atļauja sacensībām, lai skolēni
savas zināšanas var likt lietā praksē. Ejam dabā, skrienam un ceram, ka drīz tiksimies orientēšanās sporta distancē mežā!
Elīna Svilpe, orientēšanās pulciņa vadītāja
Indras Rones foto
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E- deju svētki
Šogad Dziesmu un deju svētki notika neierastos apstākļos. Apmulsuši bija gan bērni, gan
skolotāji, gatavošanās tika pārtraukta vairākus mēnešus, kad kolektīvu dalībnieki nevarēja
tikties, sadejoties kopīgos mēģinājumos.
Bet liels darbs ir ieguldīts laikā no iepriekšējiem svētkiem. Tādēļ, lai gūtu gandarījumu un
noslēguma sajūtu, Ērgļu vidusskolas kolektīvi piedalījās projektā “Svinēt sauli”.
Katrs kolektīvs 26. maijā izdejoja savus deju soļus zoom platformā, ņemot vērā svētku
virsvadītāju no Rīgas, kuri arī piedalījās ierakstā, ieteikumus. Dziesmu un deju svētki nenotiks klātienē, bet būs redzami e-vidē. Šo projektu varēs redzēt televīzijā pirms Līgo svētkiem
- 20. jūnijā.

Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, Ērgļu vidusskolas dejotājiem būs iespēja rudenī piedalīties Meņģeļu koru saietā un uzstāties tā dalībniekiem.
Paldies bērniem, kuri piekrita piedalīties projektā, vecākiem, kuri atbalstīja, skolotājiem,
kuri palīdzēja ieraksta tapšanā.
Antra Grinberga, deju kolektīvu vadītāja
Ineses Šaudiņas foto

Ārkārtējais mācību gads Ērgļu vidusskolā
Noslēdzies kārtējais mācību gads. Taču vārdu
“kārtējais” laikam labāk
būtu aizstāt ar vārdu “ārkārtējais”. Ļoti atšķirīgs
bija šīs mācību laiks. No
35 mācību gadā paredzētajām nedēļām lielu laika
daļu mācījāmies attālināti.
7. - 11. klases skolēni skolā
savos solos sēdēja un skolotāju klausījās un mācījās
klātienē tikai deviņas nedēļas, tas ir tikai 26% no visa
mācību laika. Labāk veicās
1.- 6. klases skolēniem, jo
Ērgļu novads bija tā saucamo drošo pašvaldību skaitā
un mūsu skolēni varēja būt
skolā krietni ilgāk nekā citās pašvaldībās. 5. - 6. klases skolēni mācījās klātienē
18 nedēļas, kas ir aptuveni
puse no mācību laika, bet
vislaimīgākie bija mazie
sākumskolēni, jo viņi bija
skolā lielāko daļu mācību
laika, un tikai sešas nedēļas pavadīja, mācoties mājās, ar skolotāju satiekoties
tikai zoom stundās un uzsmaidot cits citam caur datora ekrānu.
Vecāki uzdod jautājumu,
vai šādā veidā bērni būs
kaut ko iemācījušies. Atbilde ir gan “jā”, gan “nē”.
Skolēni būs iemācījušies
dzīvē tik neieciešano sava
darba plānošanu un patstāvīgu organizēšanu, ko mūsdienu kompetenču izglītībā sauc par pašvadības prasmēm.
Edurio vecāku aptaujas rezultāti mācību gada noslēgumā
liecina, ka pēc vecāku domām aptuveni puse skolēnu ir
apguvuši šīs prasmes ļoti labi - 15% un drīzāk labi - 32%.
Taču trešā daļa vecāku domā, ka pašvadības prasmes skolēni ir apguvuši tikai viduvēji - 34%.
Attālinātajā mācību procesā lielākā daļa skolēnu ir apguvuši digitālās prasmes (mācīšanās platformu, e- klases
izmantošanu, informācijas meklēšanu, darba noformēšanu u.c.). Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka pēc vecāku
domām gandrīz puse skolēnu ir apguvuši šīs prasmes ļoti
labi - 23% un drīzāk labi - 51%. Tikai neliela daļa vecāku
domā, ka digitālās prasmes skolēni ir apguvuši tikai viduvēji - 19% vai slikti - 8%.
Nākamais mācību gads, kad, cerams, skolotājiem un skolēniem beidzot būs iespēja mācīties skolā, rādīs patieso
ainu, ko reāli skolēni ir apguvuši. Skolotāji pašreiz uzskata, ka nāksies soli atkāpties, vēlreiz iedziļināties mācību

4

priekšmetu saturā. Mācību vērtējumi liecībās ir labi, taču
skolēni paši atzīst, ka tie ne vienmēr rāda patiesās zināšanas, jo izmantotas dažādas metodes, lai gūtu labu atzīmi.
Labākā metode ir izmantot mācību materiālus, lai atrastu
un apstrādātu informāciju no grāmatām un interneta un
atspoguļotu pārbaudes darbā. To mūsdienās sauc par mācīšanās stratēģijām un tās skolai ir arī turpmāk jāattīsta.
Sliktākais veids, kā dabūt labu atzīmi, ir izmantot drauga
jau gatavu darbu. Un to visos laikos sauc par špikošanu
un negodīgu rīcību.
Lai cik mums visiem bijis grūti aizvadītajā mācību gadā,
tomēr iepriecina, ka visi esam saglabājuši pozitīvu attieksmi pret skolu. Vecāku aptauja rāda, ka lielākā daļa vecāku, tas ir 85%, ieteiktu Ērgļu vidusskolu citiem vecākiem
kā labu vietu, kur gūt zināšanas. Šī ir lieliska ziņa, kas
liek skolai un skolotājiem lepoties ar savu darbu un sajust
gandarījumu par vecāku uzticēšanos. Ir prieks,
ka aiz fasādes mēs redzam skolas patieso vērtību. Arī skolotāju aptauja liecina, ka lielākā daļa

pedagogu, tas ir 88%, ir apmierināti ar savu darbu skolā
kopumā un sasniegtajiem rezultātiem. Savstarpējā sapratne un uzticēšanās ir labs pamats, lai pēc vasaras atpūtas,
kas tik ļoti nepieciešama gan skolēniem, gan vecākiem,
gan skolotājiem, uzsāktu jaunu darba cēlienu vasaras nogalē. Vecāku kopsapulcē septembrī būs iespēja analizēt
vecāku un skolotāju viedokļus un ieteikumus detalizēti un
balstīties uz tiem, lai mūsu skola kļūtu vēl labāka.
Paldies visiem, kuri bijām kopā! Paldies vecākiem par
atsaucību un atbalstu, paldies skolēniem par iedvesmu un
mīlestību, paldies skolotājiem par sadarbību un prasmi
nenogurt pārmaiņās!
Lai visiem daudz saules un prieka!
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Marutas Bitītes foto
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Ko es darītu 16. maija rītā?
Valsts prezidents Alberts Kviesis
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“Mesties kādā radošā aicinājumā - tā ir brīnišķīga viesošanās un atklāsme pašam savas personības
bagātību bankā.”
Ilze Indrāne
Praulienas pamatskola sadarbībā ar Madonas novada
pašvaldību aicināja Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novada skolu 5.-9. klašu skolēnus
piedalīties Ilzes Indrānes 10. literārās jaunrades
konkursā. 7. -9. klašu skolēniem piedāvātās tēmas
bija - “Tīrs pagalms ir i karaļnama rota” (I. Indrāne.), Mana miniatūra.
Ērgļu vidusskolas 8. klases skolniece Alīna Muša
ieguva 3. vietu ar miniatūru “Ar Tevi”, bet Samanta
Ungure - 5. vietu ar radošo darbu “Tīrs pagalms ir i
karaļnama rota”. Ar meiteņu darbiem varat iepazīties
“Ērgļu Novada Ziņu” aprīļa numurā.
Apsveicam!
Demokrātijas nedēļas ietvaros jau otro gadu norisinājās vēstures eseju konkurss. Šogad tā tēma bija
“Ko es darītu 16. maija rītā?”. Skolēni un studenti
tika aicināti padomāt par to, vai pēc Kārļa Ulmaņa un
viņu domubiedru vadītā 15. maija apvērsuma bija vēl
iespējams ko mainīt, lai atjaunotu valstī demokrātiju. Kā vajadzēja rīkoties valsts amatpersonām, citiem
politiski aktīviem cilvēkiem? Lai pārdomas būtu personiskākas, eseja bija jāraksta, iemiesojoties izvēlētā
notikuma dalībnieka tēlā.
Šī konkursa vērtēšanas īpatnība ir tā, ka skolēnu darbus vērtē Latvijas augstskolu - Latvijas Universitātes,
Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Juridiskās augst-

skolas pasniedzēji, bet studentu darbus vērtē vēstures
skolotāji. Savukārt no labākajiem darbiem politiķi,
valsts amatpersonas, rakstnieki izvēlas, kuriem piešķirt savas balvas. Šogad galvenās balvas sagādāja:
Eiroparlamentārietis Ivars Ijabs - brauciens uz Briseli;
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits - saruna pilī;
No Latvijas Politologu biedrības Iveta Reinholde līderu izglītība;
No Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības
Baiba Atmane - dalība sarunu festivālā LAMPA 20.
un 21. augustā Cēsīs;
No Publisko tiesību institūta Arvīds Dravnieks - dalība Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā
25.-27. augustā un tikšanās ar esejista izvēlētām Latvijas amatpersonām, arī latviešiem Eiropas Padomes
vai Eiropas Savienības iestādēs.
Mūsu skolas divas skolnieces šajā konkursā kopā ieguva piecas balvas.
Katrīna Rešņa no 10. klases ieguva divas balvas
- brauciens uz Briseli, tikšanās ar Valsts prezidentu.
Emīlija Zommere no 12. klases ieguva trīs balvas grāmata par konstitucionālajām tiesībām, iespēja piedalīties diskusiju festivālā “Lampa” darbnīcā “Kāpēc
es rakstu” (izvēlējās rakstnieks Andris Akmentiņš), iespēja nākamajā semestrī papildus izglītoties LU Jauno
līderu skolā.

Kas ir vasara

2. klase.
Pēdējās maija dienas bija pilnas gaidu - tūlīt, tūlīt
klāt būs brīvlaiks. Tāpēc skolēni kopā ar dzejnieku
meklēja atbildi uz jautājumu J. Baltvilks “Kas ir vasara?”
Uz mūsu jautājumu “Kas ir vasara?”
Taurenis atbildēja:
-Vasara ir liela, raiba,
Puķaina pļava…
Tālāk dzejoli turpina 2. klases skolēni :
Miks Smeilis teica: Peldēšanas sacensības, liels karstums, silts ūdens, zaļas lapas, garāka diena, īsāka
nakts, zaļas ābeles.
Sabīne Geduša teica: Skaists gadalaiks! Es to ļoti
mīlu un man patīk! Kā viss zied! Un es esmu šokā, ka
šogad ir daudz ziedu.
Emīlija Apsīte teica: Vasara ir, kad ir ļoti silts un kad
var iet peldēties un sauļoties, un ģērbties šortos un
īsos krekliņos, kad var palikt pa nakti teltīs un kurināt ugunskuru. Un pats galvenais un foršākais - svinēt
Jāņus. Un Jāņos var negulēt visu nakti.
Elizabete Rūnika teica: Vasara ir, kad saule spīd,
kad līst lietus un kad ir ļoti karsti.
Anna Rešņa teica: Vasara ir skaista, var sauļoties un
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peldēties, un pats labākais ir, ka nevajag daudz ģērbties.
Kate Māliņa teica: Vasara ir silta, saulaina, krāsaina,
jauka.
Kristena Picka teica: Tā ir jauka, tie ir saulaini mēneši. Man vasarā patīk siltums, jaukums, labums.
Miks Ielejs teica: Vasara ir saulains gadalaiks!
Laima Lelda Kalniņa teica: Vasara ir skaista, silta
pasaule, kura ilgst trīs mēnešus. Koki plīvo, saule ļoti
silda, ka pat peldēties gribas.
Beāte Bukovska: Vasara ir karsts laiks, kurā var peldēties, pavadīt laiku ar ģimeni, un skola ir beigusies.
Vasarā var braukt ceļojumos, pavadīt laiku ar draugiem.
Mārcis Petročenkovs teica: Vasara ir siltas dienas.
Šašliku var cept. Un 11.00 var neiet gulēt.
Miks Fūrmanis teica: Vasara ir silts gadalaiks. Vasarā
ir tauriņu pilns.
Rūdolfs Štils teica: Vasara ir silts laiks un slinkošana,
arī daudz aktivitāšu.
Lai tā arī notiek!
Sandras Stankevičas foto

Pulkstenis rāda 2.00 naktī. Kārlis Ulmanis ir ieradies Rīgas pilī un paziņojis, ka kopā ar saviem domubiedriem ir veicis valsts apvērsumu. Tas
ir pirmais šāds gadījums neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas laikā, un pārsteigums par notikušo neļauj man nekavējoties sākt meklēt risinājumus,
ko es varu paveikt kā Valsts prezidents un jurists. Mani mulsina doma, ka
apvērsuma rīkotāji ir tās pašas personības, kas ir aktīvi piedalījušās demokrātiskās Latvijas radīšanā un nostiprināšanā. Turklāt kritiska nozīme tajā
ir partijai, kuras biedrs esmu - Latviešu Zemnieku savienībai. Vai Kārļa
Ulmaņa apgalvojums, ka tuvākajā laikā tikšot izstrādāta jauna Satversme,
ir patiess? Vai tikai ar apvērsumu ir iespējams panākt saskaņu starp partijām? Tomēr apvērsums jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi prettiesiska darbība,
un man kā Valsts prezidentam ir jārīkojas. Ko es varu darīt, lai atgrieztu
demokrātiju?
16. maija rītā Rīgas ielās ir parādījies K. Ulmaņa un J. Baloža parakstīts
manifests, kurā tiek paziņots, ka ,,mūsu rīcība nav vērsta pret Latvijas
demokrātiju, viņa grib panākt, lai partiju cīņas nenomāktu tautas veselīgo
garu un tautas gribu”. Arī daudz kur citur es lasu, ka viens no Ulmaņa apvērsuma cēloņiem ir ievērojamas nesaskaņas partiju starpā un ekonomikas
sliktais stāvoklis. Es nevaru noliegt, Lielā depresija neapšaubāmi bija ietekmējusi pasaules finanšu procesus, ieskaitot arī Latvijas, kurā 1932. gads
bija īpaši smags, tomēr mums izdevās noturēt salīdzinoši stabilu valūtas
sistēmu, tādējādi jau šī, 1934. gada, sākumā Latvijas ekonomika sāka atkopties, un man nelikās, ka šajā jomā jauns pārvaldes veids būtu vajadzīgs.
Kā arī Satversme pārāk lielas pilnvaras bija piešķīrusi likumdošanas varai
- rezultāts bija vāja izpildu vara. Tomēr šīs nepilnības nebija tik nozīmīgas,
lai radītu parlamentāro krīzi. Normālos apstākļos Saeima ar daudzām sīkām partijām aizvien spēja labi funkcionēt. 1934. gada sākumā Latvija jau
bija tikusi pāri viszemākajam posmam ekonomiskajā krīzē, tādējādi pat
sīkpartijiska Saeima ir spējīga funkcionēt jebkurā gadījumā.
Man ir radušies jautājumi par apvērsuma cēloņiem, un es iedomājos, ka
tas kaut kādā mērā ir saistīts ar Satversmes izmaiņu projektu, kuru 1933.
gada novembrī Latviešu Zemnieku savienība iesniedza apspriešanai, kas,
vienkārši runājot, paplašinātu un stiprinātu Valsts prezidenta pilnvaras un
samazinātu Saeimas varu. Es, būdams zemsavietis, savā Jaungada uzrunā
atbalstīju grozījumus. Tomēr tajos tika veikti labojumi, un dažas dienas
pirms to pieņemšanas K. Ulmanis ir veicis apvērsumu. Lai gan viņš ir šīs
reformas autors, tomēr es pieļauju, ka viņš jau reformas iesniegšanas laikā
bija nolēmis veikt valsts varas maiņu. Iespējams, šādā veidā K. Ulmanis
vēlējās radīt situāciju, kuru varētu atrisināt vienīgi apvērsums.
Kaut gan es atbalstīju Satversmes reformu, kura vairākos politiskajos
darbiniekos bija radījusi bažas par saistību ar autoritāru režīmu, taču man
nebija nekādas vēlmes Latviju un tās iedzīvotājus pakļaut diktatūrai. Tieši
demokrātiska Latvija bija sapnis, cerības, uz ko es kopā ar saviem kolēģiem biju tiecies jau pašā tās šūpulī un arī vēlāk, to cenšoties nostiprināt.
Šāda fakta ietekmē man ir jādarbojas, lai atgrieztu iepriekšējo demokrātisko valsts pārvaldes sistēmu, pat ja tas nozīmē pavērsties pret saviem
partijas biedriem.
Man gan kā Valsts prezidentam, gan kā personai ar jurista profesiju ir
vērā ņemamas izredzes demokrātijas atjaunošanai, un šo uzdevumu es
varu veikt no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, situācija valstī nav precīzi
definēta. Balstoties uz manis iegūto informāciju, K. Ulmanis, kas ir ne
tikai Latvijas Ministru prezidents, bet arī ārlietu ministrs, jau šajā pašā dienā, 16. maijā, ir telegrafējis Latvijas sūtņiem ārzemēs, ka: “Valdība šonakt
izziņojusi izņēmuma stāvokli.” Rīgas ielas ir pilnas ar afišām par kara
stāvokli. Ņemot vērā to, ka K. Ulmanis ir prettiesiski apturējis Satversmes
darbību, tad aizvien, balstoties uz Latvijas valsts pamatlikumu, izņēmuma
stāvokli var izsludināt Ministru kabinets, bet karu var pasludināt Valsts
prezidents pēc Saeimas lēmuma. Turklāt kara stāvoklis ir Saeimas un prezidenta prerogatīva. Es plānoju izmantot savas prezidenta pilnvaras un
sasaukt Saeimu, kas lemtu par kara pasludināšanu. Uz Saeimas lēmumu
es varēšu izsludināt kara stāvokli. Otrkārt, lai gan apvērsums ir samērā
mierīgs un vienīgā izšautā lode tika raidīta griestos, apvērsuma organizatori svarīgākajos objektos ir izvietojuši aizsargu, policijas un armijas
vienības. Tomēr Satversme nosaka, ka ,,Valsts Prezidents ir valsts bruņotā
spēka augstākais vadonis. Kara laikam viņš ieceļ virspavēlnieku”. Es izmanošu šo prezidenta prerogatīvu un atsaukšu bruņoto spēku daļas no to
uzdevuma. Jebkurā gadījumā, vai bruņoto spēku daļas atkāptos vai nē,
es grasos iecelt par armijas virspavēlnieku kādu demokrātijai uzticamu,
profesionālu un sabiedrībā populāru komandieri vai ģenerāli. Man prātā
jau ir pirms mēneša atvaļinātais ģenerālis Kārlis Goppers, kas ir arī pazīstams sabiedriskais darbinieks un dažādu organizāciju, ieskaitot Latvijas
skautus, biedrs, vadītājs. K. Goppers pirms atvaļināšanas bija Vidzemes
divīzijas komandieris un Rīgas garnizona priekšnieks. Šo amatu pēc viņa
ir ieņēmis Krišjānis Berķis, kas ir iesaistīts apvērsuma veikšanā. Kārļa
Goppera pieredze un popularitāte noteikti nāktu par labu viņa virspavēlnieka amata izpildei, un tādējādi viņš spētu ietekmēt autoritārā režīma pastāvēšanas jeb, tieši otrādi, novēršanas gaitu. Treškārt, Ulmaņa vadība ir
atlaidusi Saeimu, ko drīkst realizēt tikai tauta pēc prezidenta aicinājuma.
Balstoties uz šo nosacījumu, es informēšu Latvijas iedzīvotājus, kā arī ai***savu darbību. Tā kā K. Ulmanis aizvien ir ministru
cināšu Saeimu turpināt
prezidents, tad sekojoši es aicināšu Saeimu izteikt K. Ulmanim neuzticību.
Ceturtkārt, es gatavojos izmantot Valsts prezidenta priekšrocību sasaukt
valdības ārkārtas sēdi un pats noteikt tās dienaskārtību.
15. maija apvērsums ir bijis rūpīgi un slepeni plānots, taču tas satur dažādas nepilnības un ,,caurumus”, kurus var izmantot atbilstošās amatpersonas, ieskaitot arī mani, 3. Valsts prezidentu, demokrātijas atjaunošanas labā. Turklāt es varu izmantot Satversmē paredzētās Valsts prezidenta
priekšrocības divu gadu laikā. Ir neiespējami paredzēt, kādu ieguldījumu
demokrātijas nostiprināšanā sniegs mana pretošanās, taču, bez šaubām, tas
būs atstājis ievērojamu zīmogu laika ritējumā.
Katrīna Rešņa, 10. klases skolniece
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Ko es darītu 16. maija rītā?
Miķelis Valters
1964. gada 16. maijs, Francija, Nica.
Vakars, temperatūra + 20°C, diena - saulaina. Mans skats pievēršas logam. Nica... Apgaismotās ieliņas ir šķietami tukšas. Vakara laikā cilvēks labprāt paliek mājās. Tikai kāds rets
romantiķis, kas nebīstas vakara tumsas, klīst, jaušami ieelpojot mitro pavasara gaisu. Pirms
vairāk nekā nedēļas man apritēja 90, taču šis laiks, tieši šis zīmīgākais datums, vēl joprojām
rēgojas atmiņā. Dažubrīd liekas, ka šis notikums risinājies vakar. 1934. gada 16. maijs. Nu jau
trešais gadu desmits kopš notikuma, kad reakcionāro demagogu saldās mēles un viltīgās cīņas
vārdi kā ļauna čūska vijās latvju tautiešu prātos, vilinādama iekosties krāšņajā ābolā. Mans
pienākums bija noraut šīs blēdīgās maskas.
Pučistu pastāvīgā sūkstīšanās un polītisko partiju nemitīgās ķildas sagrauza demokrātisko
garu. Asās diskusijas un balsojumi Satversmes sapulcē parādīja, ka starp sociāldemokrātiem
un konservatīvajiem politiskajiem spēkiem virmoja pretrunas par vēlamo valsts iekārtu. Partiju andele! Ar rūpēm nācās redzēt, kā gadu no gada Latvijas aizsargi ieslīdēja egoistisku polītiķu rokās. Bet aizsargu organizācija bija mans lolojums, kad es kā iekšlietu ministrs 1919. gada
20. martā kopā ar Latvijas Pagaidu valdības vadītāju Kārli Ulmani izveidoju to, lai varētu
palīdzēt valsts iestādēm uzturēt mieru, drošību un kārtību. Latvijas aizsargi bija tieši pakļauti
iekšlietu ministram. Vēlāk Latvijas aizsargi kļuva par brīvprātīgu militarizētu sabiedrisku organizāciju. Saeimā norisinājās diskusijas par visu bruņoto spēku pakļaušanu Kara ministrijai,
lai valstī neizveidotos divas armijas, bet risinājums netika atrasts.
Cilvēki 1934. gadu gaidīja ar pārmaiņām, ekonomiskā krīze kaitēja tautas demokrātiskajam
garam, bet tauta vēlējās kaut ko mainīt! 1934. gada vēlēšanas bija viens no gaidītākajiem mirkļiem. Taču to izmainīja 16. maija rīts, kad Kārlis Ulmanis pa radio paziņoja par varas maiņu
Latvijā.
16. maija apvērsums pārnesa Latvijas varu nelegālā režīmā. Tas bija pretlikumīgs, despotisks
gājiens, kas Latvijas nākotni iezīmēja sarkanā krāsā. Sekojošie seši gadi nedemokrātiskajā
Latvijā kļuva par šī režīma karogu, ar ko pietiek, lai kristu maskas. Žēl bija noskatīties uz to,
kā pēc 16. maija notikumiem autoritārajam režīmam tika pievērsti bērnu un jauniešu prāti,
tajos skaidri tika liktas demagogu ļaunprātības par parlamentārisma būtību, Latvijas konstitucionālajām tiesībām. Tā mūsu demokrātiskā Latvija iekļuva autoritārisma valgos. Izsmiekls!
Vajadzēja celt tautas personību, mīlestību pret demokrātiju, bet tā vietā cēla 15. maija apvērsumu.
1934. gada 16. maija rītā es atrados Kēnigsbergā, pildot savus pienākumus kā ģenerālkonsuls.
Par tolaik izsludināto kara stāvokli, kurā tika veiktas prettiesiskās darbības Ulmaņa vadībā,
uzzināju pa radio. Kārļa Ulmaņa uzruna, mana tauta… Gadu gaitā dzirdētajos stāstos atklājās,
ka Rīga tolaik bijusi tikpat rosīga cik parasti, ielās mutuļoja cilvēku pūļi, nekas neliecināja par
kara stāvoklī valstī.
Vēlāk arī uzzināju par to, ka tika veiktas apcietināšanas un izteikti melīgi apgalvojumi par Saeimas priekšsēdētāja dr. Paula Kalniņa vasarnīcā atrastajiem nelegālajiem ieroču krājumiem.
Pazinu Paulu Kalniņu, kā arī viņa sievu Klāru Kalniņu un dēlu Bruno, kurš tika notiesāts pārmācības namā uz trīs gadiem. Tolaik tika apcietināti apmēram 2000 arestēto nozīmīgo Tautas
padomes locekļu, partiju deputātu, kas vairākumā bija sociāldemokrāti, kā arī vairāki Pērkoņkrusta dalībnieki.
Prātā palicis 1919. gada notikums, kad 19. februārī Liepājā uz zviedru tvaikoņa “Runeberg”
Pagaidu valdības muitas ierēdņi atrada kādu aizdomīgu somu, ko apķīlāja un vēlāk uz pastip-

Literāras pasakas
Sniegavīra ceļojums pa pasauli

Reiz dzīvoja sniegavīrs, kuru sauca Čārlijs. Čārlijs dzīvoja
viens pats uz liela, tukša lauka. Viņš katru dienu klausījās, kā
zvirbuļi, zīlītes un žagatas skaisti čivina. Vienu dienu Čārlijs
iedomājās, ka gribētu apceļot pasauli. Tā nu nākamajā dienā
viņš sāka ceļot.
Čārlijs, ceļojot pa pasauli, redzēja no kalniem skaistas ainavas, kā bērni spēlējas un brauc no pauguriem lejā ar ragaviņām, un smejas. Viņš iedomājās, ka varbūt kādreiz arī satiks
draugus.
Sniegavīrs apsēdās kalna galā un iedomājās, kā būtu, ja viņam arī būtu draugi, kā skrietu, taisītu sniega eņģeļus. Tad
viņi brauktu ar ragaviņām no kalna. Uztaisītu ledus laukumu,
pa kuru Čārlijs ar draugiem spēlētu hokeju. Pēc brītiņa Čārlijs
piecēlās un gāja meklēt sev draugus.
Tā nu Čārlijs gāja nedēļām, kamēr satika salu un sniegpārsliņas. Viņi sadraudzējās. Sals un sniegpārsliņas devās uz Ziemeļpolu, jo Latvijā tūlīt sāksies pavasaris. Sniegavīrs nolēma
doties līdzi salam un sniegpārsliņām.
Pēc vairākām dienām Čārlijs prasīja vienai no sniegpārsliņām: „Kas ir pavasaris?” Sniegpārsliņa atbildēja: „Tas ir siltums, no kā es ar saviem draugiem bēgam katru gadu.” Pēkšņi
sals priecīgi iebļāvās: „Draugi, pieliekam soli, mēs tūlīt būsim klāt!” Te sniegavīrs izdzirdēja smieklus. Viņi pagāja pāris
metrus uz priekšu un ieraudzīja pingvīnus. Draugi aizgāja pie
pingvīniem un sarunāja, ka paliks pie pingvīniem.
Dāvis Millers

Ezītis Bruno

Reiz vēlā vasaras vakarā pie mājas dīķa sēdēja mazs ezītis. Viņš bija bailīgs, vientuļš, un viņam nebija draugu. Ezīša
vārds bija Bruno. Daudzi citi zvēri darīja pāri Bruno.
Vienu dienu Bruno gāja pa ceļu un redzēja, ka mazam zaķītim dara pāri citi zvēri. Bruno pieskrēja priekšā zaķītim un to
drosmīgi aizsargāja. Pārējie zvēri izbrīnījās par Bruno drosmi
un atkāpās. Mazais zaķītis bija nobijies un sarāvies.
Ezītis Bruno prasīja zaķītim: „Kāds tev vārds?” Zaķītis atbildēja: „Mani sauc Anna!”
Tā abi mazie zvēriņi palika draugi uz mūžu.
Gustavs Mucenieks

Peles un kaķa pastaiga

Reiz aukstā ziemas pēcpusdienā pele un kaķis gāja pa ceļa
malu nosaluši. Viņi gāja ļoti ilgi. Te pēkšņi piebrauca liels
suns un jautāja pelei un kaķim: „Vai vajag kaut kur aizvest?”
Viņi atbildēja, ka nē, jo tikai pastaigājoties.
Pele un kaķis turpināja ceļu. Drīz viņi ieraudzīja mazu mājiņu
un izdomāja ieiet pasildīties. Abi pieklauvēja, un durvis atvē-
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rinātu aizdomu pamata atvēra. Šajā somā atradās Vidzemes landmaršala Heinriha fon Štrika
sazvērestības plāns pret Latvijas valsti un tās valdību. Tobrīd mans kā iekšlietu ministra pienākums bija tūlītēji izdot apcietināšanas pavēli, kas novērsa tobrīd esošos draudus.
Kā šī pieredze mācīja mani 15. maija sakarā? Mans viedoklis paliek tāds - pieredze mūs
māca. Viennozīmīgi uzskatu, ka, ja es atrastos Latvijā, es varētu 19. februāra zināšanas valsts
apvērsuma novēršanas sakarā izmantot arī 15. maija notikumos vai labākā gadījumā jau iepriekšēji novērst šo nezāli. Pieredze pēc tiešā kontakta nepazūd, bet paliek zināmā iekšējā
rezervuārā, kas bieži neapzinīgi atkal uzpeld kā apzinīga atmiņa. Apvienota ar noderīgām
atmiņām, konkrētā, acumirklīgā pieredze kļūst lietojama. Tā kļūst par pieredzi, kas rekonstruē
jēdzīgu un kārtīgu pagātni un spēj paredzēt notikumus nākotnē. Varbūt, tikai varbūt, es būtu
spējis mainīt pagātnes notikumus vēlreiz, izmainīt šī datuma nozīmi vairāku latviešu dzīvēs.
Ko es būtu darījis 16. maija rītā, ja vien es ātrāk būtu zinājis par Ulmaņa plāniem? Es sevi
sodu par neesamību Latvijā. Jā, mans pienākums bija būt Latvijas sūtnim Kēningsbergā, bet es
jau iepriekš esmu šķetinājis sazvērestības, kas vijās ap Latvijas interesēm. Ja vien es būtu bijis
Latvijā, iespējams, es jau agrāk pamanītu pazīmes Ulmaņa darbībā, jo, pretēji pašam apvērsumam, tā ideja neveidojas vienā naktī, tas bija iepriekš izveidots plāns. Pazīstot Kārli Ulmani,
esmu secinājis, ka viņš vadījās pēc sev zināmas lietu secības, savos plānos Kārlis Ulmanis
bija noteikts, tiešs. Viņš vienmēr pārdomāja notikumus piecus gājienus uz priekšu. Viņam, es
teikšu, bija izdevīgi veikt šo apvērsumu, jo laikā pirms vēlēšanām viņš bija zaudējis popularitāti. Cik es biju saņēmis vēstules no Latvijas, Hugo Celmiņš bija kļuvis par ieredzētu cilvēku
politikā, un Ulmanis viņā saskatīja draudus. Protams, Ulmaņa dzīve vērsās uz politiku, viņam
nebija ne sievas, ne bērnu, pat ne kāda mājdzīvnieka. Visa Ulmaņa dzīve bija polītika. Viņš
skaidri saskatīja to, ka pasaulē esošā krīze sāk lēnām atkāpties, tā bija viņa iespēja sagrābt varu
savās rokās pretlikumīgi.
Ko es kā diplomāts varēju darīt, lai novērstu apvērsumu? Konstantīna Petsa un Johana Laidonera vadītais apvērsums Igaunijā 1934. gada 12. martā un Antana Smetova apvērsums Lietuvā
1926. gada 16.- 17. decembrī lika saprast, ka arī Latvijā tā draudi pastāv. Pēc šiem notikumiem Latvija palika pēdējā Baltijas valsts, kur vēl bija saglabājusies parlamentārā demokrātija. Teikšu, Rietumeiropā reti kura valsts bija vairs demokrātiska. Pēc Hitlera nākšanas pie varas 1933. gada sākumā Latvija centās veidot sadarbību ar Lielbritāniju un Franciju, taču abas
šīs valstis kopā ar Vāciju un Itāliju 1933. gada 7. jūnijā pēc Musolīni ierosmes noslēdza “četru
valstu paktu”, kas neizskatījās daudzsološi Latvijai un pārējām Baltijas valstīm. Arī Skandināvijas valstis nevēlējās zaudēt savu neitralitāti, lai atbalstītu Baltijas valstis. Rietumeiropai
neinteresēja Latvijas stāvoklis, kur nu vēl tas, ka noticis apvērsums, neinteresēja arī Lietuvas
un Igaunijas valsts pārvaldes režīma maiņa, kas notika salīdzinoši ātrāk. Pati Rietumeiropa
jau bija atmetusi demokrātiju, jo autoritāras vai totalitāras diktatūras šķita ātrākais un ērtākais
veids, kā atrisināt katras valsts problēmas. Taču, vai tas ir pareizākais veids atņemt tautas balsi
tikai, lai risinātu problēmas pēc saviem, nevis tautas ieskatiem? Es esmu izpētījis šo valstu
likteņus, kurās demokrātiju aizstājusi kāda diktatūra. Visu šo gadu laikā šajās valstīs diktatūras
ir nesušas postu, iznīcību. Cilvēki dzīvo nebrīvē, tiem nav sava viedokļa, ticības sev, saviem
uzskatiem. Šīs iekārtas ir prasījušas daudzu cilvēku dzīves, tikai kam? Tam, lai kāds augstāk
stāvošais apmierinātu savu mantkārīgumu? Tie, kas cīnīsies, pretosies, tiem atņems balsi, nolauzīs spārnus, nolauzīs demokrātijas spārnus.
Starp varu un cilvēkiem var būt saskaņa, kas ir tad, kad vara aizstāv viņu vajadzības. Tā gādā,
lai katrs cilvēks jūtas brīvs un netiek atdots varmācībai, kad valsts vara ir, tā sakot, tie paši
cilvēki, viņu domas, viņu vēlēšanās. Tautas balss ir demokrātija. Pienāks laiks, kad tā atkal
plauks brīvā Latvijā, cilvēku sirdīs. Manas acis vairs nesaskatīja brīvo Latvijas valsti, taču,
kad tā būs brīva, kopā ar demokrātijas garu dzīvošu arī es.
Emīlija Zommere, 12. klases skolniece

ra jauna meitene. Pele un kaķis pajautāja: „Vai var pasildīties
mājiņā?” Jaunā meitene atļāva un ielaida abus iekšā.
Tā pele ar kaķi sāka dzīvot pie meitenītes, jo ārā bija liels
sals. Meitenei ļoti patika viņi. Kad pienāca vasara, pele un
kaķis palika dzīvot pie meitenes.
Anna Ludborža

Ir savāds laiks Latvijā un visā pasaulē
Mācības notiek attālināti, bērnudārzi slēgti, nenotiek kultūras un sporta pasākumi. Atzīšos, ka mans neparastais stāsts,
pasaka top vienā istabā kopā ar brāļiem un tēti. Istaba ir jauka un silta, bet tas nedaudz traucē koncentrēties uzdevumam.
Savā ziņā es pat gribu kādu brīnumu, kas man dotu padomu,
kā interesantāk uzrakstīt manu neparasto piedzīvojumu.
Atrodamies istabā. Nevienu brīdi nevarēju iedomāties, ka pie
durvīm pieklauvēs un bez atļaujas telpā ienāks sesks. Mazs,
omulīgs un nedaudz smakojošs sesks. Vai pieminēju, ka viņam aizmugurējā kāja bija iespiesta slazdā? Slazds nenodarīja
viņam sāpes vai ievainojumus. Tas bija vecs peļu slazds, kura
atsperes mehānisms knapi turējās kopā.
Sākumā mēs sesku centāmies ignorēt, nepievērst uzmanību,
jo, ja godīgi, tāds notikums nenotiek katru dienu. Skaņa no
slazda vilkšanas pa zemi bija diezgan neciešama. Kopīgiem
spēkiem atbrīvojām dzīvnieku no svešķermeņa.
Par pateicību mēs saņēmām personīgi seska austu sedziņu un
kristāla vāzi. Gribiet - ticiet, negribiet - neticiet, bet mēs vēl
tagad sēžam istabā un cienājamies ar jūras velšu ragū!
Kārlis Dūdums

Jāņu nakts vainags
Tumšā Jāņu naktī dega ugunskurs pie upes. Divi pavisam
mazi puisēni bija tik satraukušies, kad sekoja pa pēdām vectēvam, jo vectēvs gāja, nesdams vainagu, un puikas skrēja līdzi.
Drīz nu puisēniem pārgāja bailes, un viņi sāka skraidīt un
bļaustīties. Pēkšņi viens no puisēniem uzskrēja vectēvam virsū, un vainags saplīsa. Vectēvs nikni teica: „Uzmanīgāk, šis
bija ļoti īpašs vainags! Nu visas lietas vainagam jāmeklē no
sākuma.”
Puisēni jutās ļoti slikti un teica: „Vectēv, mēs visu sagādāsim!” Vectēvs piekrita un teica: „Protams, bet tur ir vajadzīgas
īpašas lietas. Jums vajadzēs Rietumu īpašo rozi un ceļā uz
Rietumiem tur būs īpašas vainagu lapas.” Puisēni bija satraukušies, taču viņus nevarēja atturēt no iešanas.
Abi puisēni sāka iet, bet drīz viens no viņiem teica: „Brālīt,
atpūtīsimies, paēdīsim! Esmu ļoti izsalcis.” Tad nu puikas atsēdās un paēda. Viņi turpināja ceļu un piepeši ieraudzīja speciālās lapiņas. Katrs paņēma pa saujai. Bija ļoti priecīgi un
gāja tālāk, taču nekā nevarēja atrast rozi. Te brālītis iesaucās:

Evelīna Zariņa, ĒMMS 2. kurss.
„Ja nu mēs paņemam citu rozi un aiznesam?” Tā nu viņi bija
sameklējuši neīsto puķi un devās mājās.
Kad brāļi nonāca mājās, vectēvs teica: “Paldies, puikas! Ļoti
novērtēju jūsu lielisko darbu!” Nu puisēni kļuva apbēdināti,
un viens no viņiem iekliedzās: „Uzgaidi, tā nav īstā puķe!”
Visi bija pārsteigti, bet brālītis turpināja: „Es atvainojos, mēs
nevarējām atrast īsto rozi.” Visi sāka smieties, un brālīši apjuka. Vectēvs atsauca: „Puikas, tā roze pat nav īsta! Es to izdomāju, lai jūs gūtu mācību!” Daži ļaudis izvilka īsto vainagu
un iekliedzās: „Laiks ballītei!”
Nu puikas ir daudz uzmanīgāki, jo saprata, cik ļoti jāpūlējas,
lai sagādātu visu svētkiem.
Samanta Liepiņa
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
Ērgļu novada skolu izdevums 2021. jūnijs

Novadam aizejot
Aiz muguras atstātais darba kamols, strādājot Ērgļu novada pašvaldībā,
ik pa brīdim mudina mani atstāt pagātni pagātnei un skatīties uz priekšu.
Jāpiekrīt, tiešām. Ir bijušas virsotnes un bedres, ir bijuši mirkļi, kad grūti
atslēgt domas, sevi sazemēt. Jaukākais - sajust sev apkārt cilvēku izpratni
un plecu. Te man talkā nāk Arturs Šopenhauers: “Lai nemitīgi nenoņemtos
tikai ar plāniem un rūpēm par nākotni vai neļautos ilgām pēc pagātnes, mēs
nekad nedrīkstam aizmirst, ka reāla un droša ir tikai tagadne, turpretim
nākotne gandrīz vienmēr ir citāda, nekā esam domājuši, jā, un arī pagātne
ir bijusi citāda, proti, tās ir nenozīmīgākas, nekā mums šķiet.”
Sirsnīgs paldies visiem Ērgļu ļaudīm par kopā pavadīto laiku, par padarītiem darbiem Ērgļu novadā! Lai mums visiem turpmāk laba veselība un
smaidošs skats rītdienai!
Māris Grīnbergs,
bijušā Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors

SIA „ŪDAS” jūnijs.
Ūdens ir jālieto
Katru diennakti no dziļurbuma pie bijušās Ērgļu arodskolas tiek pacelts noteikts daudzums ūdens, kas pa caurulēm aizplūst uz pagastu. Katru dienu SIA „ŪDAS” speciālā programma uzskaita kubikmetrus, cik daudz tas ir
izdarīts. Vidējais daudzums daudzus gadus bija apmēram
160 m 3 diennaktī. Ja strauji pieauga piegādātā ūdens daudzums, tad reāls spriedums bija, ka kaut kur pārplīsusi
ūdensvada caurule un jāsāk meklēt, kur tas noticis. Ūdens caurules atrodas
divu metru dziļumā zem zemes un atrast bojājumu uzreiz ir ļoti grūti, saku
- gandrīz neiespējami. Ir jāpaiet kaut kādam laikam, lai ūdens atrastu ceļu
līdz virszemei, tad parādās avotam līdzīgs veidojums un tiek veikti rakšanas un atjaunošanas darbi.
Uzskaitot avārijas gadījumus, var redzēt, ka pagājušajā gadā bija 12
ūdensvada plīsumi, šogad līdz maija beigām - jau 12! Tieši novēršot bojājumus, samazinājās ūdens piegāde uz Ērgļiem un parādījās sūdzības par
ūdens kvalitāti. Acīmredzami ir tas, ka vairāki bojājumi bija slēptie zem
zemes un ka ūdens varēja cirkulēt daudz brīvāk, aiznesot līdzi arī dzelzs
uzkrājumus, kuri bija un ir uzkrājušies caurulēs. Cilvēki bija apmierināti,
bet SIA „ŪDAS” uzskaitīja zaudētos ūdens kubikmetrus.
Novēršot bojājumus un mērķtiecīgi pie tā strādājot, iznāk interesanta situācija. Ūdensvada bojājumi šobrīd ir salaboti, ūdens patēriņš uz Ērgļiem
ir samazinājies, iedzīvotāji ūdeni taupa, pat ļoti, un dzelzij nav, kur palikt.
13. maijā veicām pirmo ūdensvada skalošanu, izmantojot ugunsdzēsības
hidrantus. Tika pakāpeniski izskalots viss Ērgļu ūdensvads no Lauksaimniecības ielas (urbums) līdz Mazajai ielai Ērgļu otrā galā. No ūdensvada
izlaidām 130 tonnas ūdens. Nevajag teikt, ka par to maksā iedzīvotāji. Šīs
izmaksas uzņemas SIA „ŪDAS”.
Bet ne jau visur skalošana ir iespējama. Grota, Smilšu ielā un Vējkalnā
nav neviena ugunsdzēsības hidranta. Līdz ar to ūdens izlaišana zem spiediena ir apgrūtināta.
28. maijā veicām otru vispārējo ūdensvada skalošanu. Jūnija pirmajā nedēļā pārbūvējām Zaļās ielas ūdensvadu, lai varētu to izskalot, ko iepriekš
nevarēja izdarīt. 10. jūnijā izveidojām ūdensvada atveri pie bērnudārza
„Pienenīte”, J. Grota ielas noslēgums, un izskalojām lielāko daļu šīs ielas
ūdensvada. 9. jūnijā SIA “Ūdens risinājumi” dezinficēja ūdens baseinu
pie urbuma Lauksaimniecības ielā, kas tiek darīts katru gadu divas reizes.
Bet tanī pašā laikā var redzēt, ka iedzīvotāji ūdeni tērē ļoti taupīgi, pat
kanalizācijā. Tagad var iegādāties „gudros” tualetes podus, kur “mazo vajadzību” var noskalot ar pusi skalojamā kastē uzkrātā ūdens. Rezultāts ir
tāds, ka mums regulāri jābrauc uz Grota, Jumurdas ielas kanalizācijas
sistēmu un jālej tur iekšā ūdens, lai kanalizācija nenosprostojas. Kanalizācijai ir jāplūst, bet akās parādās tikai biezumi bez šķidruma. Diemžēl tas ir
taupības rezultāts.
Ja akas ūdeni kādu laiku nelieto, tas sasmok. Līdzīgi ir ar ūdensvadu. Darbosimies, lai ūdens kvalitāte nepasliktinātos! Bet arī lietosim to vairāk, lai
radītu ūdens plūsmu, kas neļaus uzkrāties dzelzij!
Protams, ūdens kvalitāte ir galvenais. Bet kā ir ar iedzīvotāju parādu
nastu EUR 61 562 apjomā? Vai tas ir labi? Domāju, ka nē. Tāpēc pašlaik
izskatām variantu par VISU LIELĀKO parāda summas pārdošanu parādu
piedzinēju firmai. Ir pieteikušās divas firmas, un salīdzinām to piedāvājumus. Ideja ir vienkārša: visu to cilvēku parādi par ūdens un attīrīšanas
pakalpojumiem, kuri pārsniedz summu, kuras lielumu analizējam, tiks
pārdoti parādu piedzinēju firmai par nedaudz zemāku cenu. Mēs atgūstam
naudu, kaut mazāku, bet tomēr. Tālāk strādā parādu piedzinēji neatkarīgi
no mums. Tas tiks izlemts līdz jūnija beigām, tāpēc gribētos, lai parādnieki
sasparojas un dzēš parādus.
Esam izdarījuši lielu lēcienu un esam ielekuši Madonas novadā. Savāda
sajūta - it kā labi, bet ne līdz galam. Jauna ēra atnākusi. Prātā nāk atzītais
komponists Mārtiņš Brauns un viņa grupa „Sīpoli”. 1982. gadā tapa rokoperas „Mauglis” pirmatskaņojums. Tajā ir interesanta dziesma „Jauna ēra”. Un
piedziedājums ir:
Jauna ēra, jauna ēra,
Jauna ēra tā.
Nu tu esi, nu tu esi
Beksaidā!
Tātad jaunās ēras vieta tiek nosaukta par Beksaidu, kaut gan koncertos
šo vietu dēvēja arī savādāk. Dziedāja solists Niks Matvejevs. Taču ne jau
nosaukums ir galvenais. Galvenais ir tas, kā tu tur jūties. Zinot ērglēniešu
spītu, es ticu, ka arī jaunajā novadā mēs atradīsim savu vietu un nedzīvosim Beksaidā.
Juris Šaudiņš,
SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. jūnijs

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās
izdevumu pozīciju minimālās normas
Mājokļa pabalsta piešķiršanu un aprēķinu nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3. pielikums, kas stājas spēkā
ar 2021. gada 1. jūliju.
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana,
sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā
dienestā.
Aprēķinot mājokļa pabalstu, izmanto šādas izdevumu par dzīvokli minimālās normas:
1. Mājokļa platība
Platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par
dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri. No mājokļa kopējās platības, lai cik
liels būtu dzīvoklis, skaita - 32 m 2 vienai personai
mājsaimniecībā un 18 m 2 - katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. Gadījumā, ja ir vienistabas
dzīvoklis, ņem vērā visu mājokļa platību. Visu
dzīvokļa platību ņem vērā arī gadījumos, ja divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi
viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai
II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamo vecumu.
2. Īres maksa un apsaimniekošana
Ir jābūt noslēgtam īres līgumam vai jāuzrāda īres
maksas rēķins. Īres maksa par vienu kvadrātmetru
nevar pārsniegt 5 eiro. Īres maksa netiek aprēķināta, ja īres vai apakšīres līgums noslēgts ar laulāto,
vecākiem, vecvecākiem, bērniem.
3. Izdevumi par gāzi
Aprēķina atbilstoši skaitītāju rādījumiem vai
kvīts, čeks par gāzes balona iegādi. Mājoklī ar gāzes plīti ne vairāk kā seši kubikmetri mēnesī vienai
personai un trīs kubikmetri katrai nākamajai ģimenes personai mēnesī. Ja mājoklī karsto ūdeni iegūst, izmantojot gāzi, pieskaita vēl trīs kubikmetru
izmaksas katrai personai mājsaimniecībā. Papildus
minētajam mājoklī, kuru apkurina ar gāzi, izmaksas rēķina ne vairāk kā 0,95 eiro par kvadrātmetru.
4. Izdevumi par elektroenerģiju
Aprēķina atbilstoši skaitītāju rādījumiem, uzrādot
dokumentu par samaksu. 100 kwh vienai personai
un 30 kwh katrai nākamajai ģimenes personai, bet
ne vairāk kā 200 kwh mājsaimniecībai. Ja mājoklī ir stacionārā elektriskā plīts, 150 kWh izmaksas mēnesī vienas personas mājsaimniecībai, bet
ne vairāk kā 250 kWh izmaksas mēnesī vairāku
personu mājsaimniecībai. Mājoklī, kur karsto
ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju, - papildus noteiktajām normām pieskaita 50 kWh izmaksas mēnesī vienas personas mājsaimniecībai, bet
ne vairāk kā 120 kWh izmaksas mēnesī vairāku
personu mājsaimniecībai. Tāpat papildu aprēķins
mājoklim, kur apkuri nodrošina ar elektroenerģiju, izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet
ne vairāk kā 0,95 eiro par mājokļa vienu m 2 sešus
mēnešus gadā (apkures sezonā).
5. Izdevumi par auksto ūdeni, kanalizāciju un karsto ūdeni
Izdevumi par auksto ūdeni, kanalizāciju un karsto ūdeni atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai
summai vai, ja mājoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne
vairāk kā seši m 3 izmaksas mēnesī vienai personai
mājsaimniecībā, no kurām ne vairāk kā trīs m 3 karstā ūdens izmaksas mēnesī vienai personai.
6. Izdevumi individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka,
ogles, briketes, granulas) tiek aprēķināti atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai
summai, bet ne vairāk kā seši eiro par mājokļa
vienu m 2 vienreiz gadā, ņemot vērā noteikto dzīvokļa kvadrātmetru minimumu. Mājokļa pabalsta
aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu
summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos.
7. Par citiem pakalpojumiem, izņemot izdevumus
par autostāvvietas izmantošanu un apsardzes pakalpojumiem
Atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu
vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai mēnesī par citiem ar dzīvokļa apsaimniekošanu saistītajiem izdevumiem (tai skaitā atkritumu
izvešana, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana, zemes nomas
maksa, nekustamā īpašuma nodokļa samaksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā per-

sonai noteiktos nodokļa atvieglojumus, izdevumi
par mājokļa apdrošināšanu, asenizācijas pakalpojumi);
Par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi
- līdz 15 eiro, bet ne vairāk, kā norādīts izdevumus
apliecinošajā dokumentā;
Par gāzes balonu ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri
- iegādes izmaksas summa reizi sešos mēnešos vienas personas mājsaimniecībai un ne vairāk kā reizi
trijos mēnešos vairāku personu mājsaimniecībai;
Par telekomunikāciju un interneta lietošanu - līdz
20 eiro mājsaimniecībai mēnesī, bet ne vairāk, kā
norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.
Mājokļa pabalsta aprēķins
Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu
mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un
mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot Mājokļa šādu formulu:
P maj = (GMI 1 + GMI 2 x N) + K – I, kur
P maj - pabalsta apmērs;
(GMI 1 + GMI 2 x N) - garantētā minimālā ienākuma
sliekšņu summa mājsaimniecībai;
K - ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa
I - mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).
Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei
aprēķina (6. punkts), kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu un piešķir vienu reizi kalendāra gadā.
Kās jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā
dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu
un iesniedz:
1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības
pilngadīgās personas;
2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru
darba ņēmēju mājsaimniecībā;
3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem
par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par
pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura
ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
6)dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai,
kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus
dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
Kam tas paredzēts?
Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība,
kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres
līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.
Mājokļa pabalsta piešķiršana un izmaksa
Mājokļa pabalstu:
1) piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
2) piešķir uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā
vecumā vai uz personu attiecas likumā noteiktie
izņēmumi
Mājokļa pabalstu izmaksā:
ane retāk kā reizi trijos mēnešos;
aizņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs
kalendāra gada laikā.
Pabalstu var izmaksāt gan skaidrā naudā, gan arī
veicot pārskaitījumu nama apsaimniekotajam vai
pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība utt.).
Tāpat pabalsts var tikt izsniegts natūrā, t.i., piegādājot kurināmo vai apmaksājot kurināmā iegādi.
M. Briede, Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja
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Jaunumi “Meņģeļos”

Ieskats Ērgļu vidusskolas un Ērgļu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādē ,,Robežas”.

Neparasti ir iesākusies vasaras darba sezona Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”.
Ļoti cerējām, ka sezonu varēsim iesākt, kā ierasti, maija sākumā, tomēr šogad muzeja durvis
varējām vērt tikai 3. jūnijā. Neņemot to vērā, 18. maijā neklātienē organizējām Muzeju nakts
pasākumu. Šī gada tēma bija ”Robežas”. Tā kā šis ir brāļu Jurjānu jubileju gads, tad Muzeju
naktī sazinājāmies ar tiem Latvijas muzejiem, kuru personībām ir bijusi nozīme brāļu Jurjānu
dzīvē. “Meņģeļu” muzeja vadītāja uz sarunu aicināja kolēģus no J. Vītola memoriālā muzeja
“Anniņas”, Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre”, Kr. Barona muzeja un Pastariņa muzeja.
Sarunas papildināja muzikāli mežradznieku solo, tostarp arī Maestro Arvīda Klišāna sveiciens.
Raidījumu var noskatīties sociālajā medijā “KOPĀ” interneta vietnē: www.facebook.com un
www.youtube.com kanālā Latviešiem KOPĀ.
Šī gada Muzeju nakts tēmu “Robežas” savos radošajos darbos atspoguļojuši arī Ērgļu vidusskolas un Ērgļu mākslas skolas audzēkņi. Visas vasaras garumā izstāde būs aplūkojama
“Meņģeļu” klētiņā. Paldies audzēkņiem un skolotājai Vizmai Veipai!
Vienlaicīgi ar muzeja atvēršanas sezonu saņēmām priecīgu ziņu, ka Brāļu Jurjānu memoriālajam muzejam “Meņģeļi” ir piešķirta atkārtota akreditācija uz pieciem gadiem. Akreditācija
tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām
orientētu muzeju darbību.
Arī šogad ieeja muzejā ir bez maksas. Gaidīsim ikvienu “Meņģeļos” katru dienu (izņemot
pirmdienas) no plkst.10.00 līdz 17.00. Atgādinām, ka, apmeklējot muzeju, ir jāievēro valstī
noteiktie epidemioloģiskie drošības noteikumi.
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Ievas Vilnītes foto

Muzeju nakts “Brakos”

15. maijā Latvijā aizritēja Muzeju nakts, kuras tēma šogad bija
“Robežas”. Tā kā joprojām bija
jāievēro stingri pandēmijas ierobežojumi, tad muzejiem nācās
domāt dažādas aktivitātes, lai neveicinātu cilvēku pulcēšanos.
“Braki” piedāvāja ielūkoties
muzeja video arhīvā “Laiku robežas “Brakos””, kas atrodamas
mājaslapā www.braki.lv. Video
varēja iepazīties ar plašu materiālu klāstu par notikumiem, kas
bijuši “Brakos” vairāk nekā 10
gadu garumā.
Gatavojoties Muzeju naktij, jau
no 1. maija varēja piedalīties foto
orientēšanās spēlē “R. Blaumanis. Ērgļi. “Braki””. Tā bija iespēja iepazīties ar Ērgļu un “Braku” vietām, kas saistītas ar rakstnieku Rūdolfu Blaumani.
Spēles dalībniekiem nācās izzināt Ērgļu muižas teritoriju, Blaumanim veltītās piemiņas zīmes,
dažādas iestādes un, protams, “Brakus”. Rezultāti bija jāiesūta līdz 15. maija vēlam vakaram.
Spēlē iesaistījās ne tikai ērglēnieši, bet arī kaimiņu novadu iedzīvotāji. Apsveicam uzvarētājus
- komandu “Trīnes+”, Kalvi Kaļvu un Tiltanovu ģimeni. Apvienības “Mana Filmu Studija”
speciālbalva komandai “Trīnes+”.
15. maija vakarā muzeju varēja arī iepazīt, ejot pārgājienā “Viņa majestāte - Robežas”. Nogriežoties no lielā ceļa, kas ved uz “Brakiem”, ceļa malā bija novietotas darba lapas ar uzdevumiem. Pavisam varēja aplūkot un izzināt septiņas dažādas robežzīmes - pastkastīte, ceļš,
akmens, māja, kupica, ūdens, koks. Pie
katras no robežzīmēm bija jāveic uzdevums. Liels paldies Lienai Bukovskai,
kura mīļi sagaidīja un ļāva apmeklētājiem paciemoties pie zirdziņiem, pabarot tos un nofotografēties. Paldies
Annai Ielejai par sportiskajiem uzdevumiem.
Nokļūstot “Brakos”, pie stāvlaukuma
bija uzstādīts labirints, kurā vajadzēja
atrast numurus un pie tiem norādītos
burtus, bet pašā muzejā - skaitīt koka
ēkām logus, durvis, baļķu rindas. Paldies Elīnas Svilpes komandai par labirinta izveidošanu! Bērniem tas ļoti
patika!
Muzeju naktī cilvēku plūsma nebija
liela, tāpēc visus uzdevumus varēja
veikt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Galvenie apmeklētāji bija
ģimenes, un parasti tā bija viena mājsaimniecība. Salīdzinot ar citām Muzeju naktīm, šī bija klusa, ieturēta, bet
tomēr notika. Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Zinta Saulīte,
“Braku” muzeja vadītāja
Foto no ģimeņu personīgajiem arhīviem

Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(2. turpinājums)

S. Solovjevas foto

„Luksti”
Foto no Solovjevu ģimenes fotoarhīva

Mājas „Luksti”, 2020. gads.
„Lukstu” saimniecība, 1930. gadi.

Braucot pa ceļu Ērgļi-Rīga un nogriežoties Gaiļkalnā pa labi, pēc viena kilometra var nokļūt
„Lukstos”. Vēstures avotos mājas minētas jau 17. gadsimtā, saimnieki gadu gaitā ir mainījušies. 19. gadsimtā saimniekojis Pētersons, 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā - Kārlis Andriksons, daļu savas zemes atvēlot brālim Augustam, vietu nosaucot par „Jaunlukstiem”. Kārļa un
Paulīnes ģimenē uzauga četri bērni - Jānis, Milda, Marta un Alma. „Luksti” bija priekšzīmīga
saimniecība, arī bērniem tika dota laba izglītība. Kārlis sava godīguma dēļ kļuva par prototipu
R. Blaumaņa novelei „Andriksons”, kā arī lielā muižas meža aprakstam domāts tuvējais mežs.
Kārļa Andriksona meita Marta apprecējās ar Latvijas armijas virsnieku Artūru Krastiņu,
piedzīvojot karavīra sievas grūto ikdienu, vīra izsūtīšanu, kad vienai jāaudzina dēls Juris un
meita Maija, gan prieku par Artūra atgriešanos. Bērni izvēlējās mediķa profesiju, ilgus gadus
strādājot Ērgļu slimnīcā: Juris kā ārsts - neiropatologs un rentgenologs, Maija - medmāsa.
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Pēc Kārļa Andriksona nāves sieva Paulīne un bērni nolēma mājas pārdot. 1930. gados
„Lukstus” nopirka Aleksandrs Plūme no Rīgas. Kopā ar sievu Olgu tika uzaudzinātas divas
meitas - Gita un Māra. Saimniecība bija 70 ha liela, tika turētas govis, zirgi un sīklopi. 1949.
gadā Plūmju ģimeni izsūtīja uz Sibīriju. Kad 1957. gadā viņi atgriezās, mājās dzīvojušas jau
citas ģimenes. Plūmēm atvēlēja vien mazu istabiņu, par kuru bija jāmaksā īre, un pašiem saimniekiem te nekas vairs nepiederēja. Meitas - Gita un Māra - izskolojās, un 1990. gadu sākumā,
kad ģimenes īpašums tika atgūts, Gita kopā ar tēvu atgriezās, lai saimniekotu dzimtajās mājās.
Gita jau bija precējusies ar Pēteri Solovjevu un kopīgi audzināja dēlu Ivo. 1992. gadā tika
izveidota z/s „Luksti”, mājas izremontētas un sakoptas. 1993. gadā tika uzbūvēta pirtiņa ar
skaistu atpūtas telpu, kā arī iekārtots gaļas pārstrādes cehs, kurā ražoja vietējo un citu Latvijas
novadu iecienītās sardeles, cīsiņus, mednieku desiņas un žāvējumus. Produkcija tika pārdota
gan uz vietas Ērgļos, gan gādāta uz Rīgu un citiem kaimiņu novadiem. Arī Gunārs Placēns

Turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. jūnijs

Turpinājums no 8. lpp.
bijis viens no „Lukstos” ražotās gaļas produktu cienītājiem. 1995./1996. gadā cehs pārtrauca
savu darbību.
Laika gaitā Solovjevu ģimene iekopa skaistu pagalmu un apkārtni, iekārtoja sporta un atpūtas
laukumu. 2007. gadā izveidotajā auto trasē Ērgļu novada svētkos notika vieglo automobiļu
sacensības.
2001. gadā Ivo Solovjevs izveidoja savu individuālo uzņēmumu, kurā veic galdniecības
darbus. Līdzīgi kā gaļas ceha darbības laikā, arī Ivo izgatavotās mēbeles ceļo ne tikai pie vietējiem iedzīvotājiem, bet arī uz Rīgu un citām Latvijas pilsētām.
2000. gadu vidū „Luksti” vairākkārt ir bijuši minēti Imanta Ziedoņa, Ērika Hānberga un
Aivara Berķa organizētajā konkursā „Sakoptākā Latvijas lauku sēta”, kura laikā arī dzejnieks
Imants Ziedonis ir pielicis roku „Lukstu” pilnveidē, kopā ar ģimeni stādot kokus. Viens no
konkursā iegūtajiem apbalvojumiem bijis nominācijā „Ceļš lauku sētā”. „Luksti” ir minēti arī
kā viena no 100 skaistākajām lauku sētām grāmatā „100 lauku sētas Latvijā” (autori - Aivars
Berķis, Daina Bruņiniece, Ēriks Hānbergs, 2007).
Šobrīd „Lukstos” dzīvo trīs paaudzes - Gita un Pēteris, viņu dēls Ivo ar sievu Loritu un abu
meitas Sabīne un Signe. Lai arī „Luksti” jau sen kā labiekārtoti, darbu nepietrūkst un dzimtas
mājas tiek koptas, cienītas un mīlētas, iesaistoties visai ģimenei.

Pagaidu māja „Vizbuļi”, kas būvēta uz „Kalna Kreveļu” klēts pamatiem, 2020. gads.

„Andrupi”
Z. Saulītes foto

Kūts, kas būvēta uz „Andrupu” dzirnavu mašīnu mājas pamatiem, 2020. gads.

Dodoties uz Jumurdu, var nokļūt „Andrupu” sētā, kurā allaž cieņā darba čaklums un tikums.
„Andrupi” vēsturiski bija Jumurdas muižas īpašums, kam nosacīti bija divas daļas. Viena ir atradusies pie Andrupītes, te bija izveidotas dzirnavas. Otra - meža zeme. „Andrupi” bija muižas
pēdējā īpašnieka Osipa Lopato neatsavināmā daļa (54 ha).
1926. gadā zemi pamazām atpirka Aleksandrs Jānis Liberts, kas tobrīd dzīvoja Rīgā. „Andrupos” mitinājās viņa vecāki. Pirms Otrā pasaules kara mājās dzīvoja māte Lavīze Liberte un
kāds no viņas bērniem. Kara laikā „Andrupu” ēkas nopostīja.
1956. gadā, kolhoza ,,Padomju zeme” laikā, „Andrupos” uz dzirnavu mašīnu mājas pamatiem
tika uzbūvēta ferma, netālu - dzīvojamā māja fermas strādniekiem, kūtiņas, šķūnīši. Iepretim
fermai uz dzirnavu ēku pamatiem tika uzcelta vēl viena ēka, kurā apvienota dzīvojamā daļa
kopā ar kūtiņu. „Andrupu” fermā bija ap 80 slaucamām govīm, kuras aprūpēja četras slaucējas. Darbs smags - praktiski viss tika veikts ar rokām. Ja sākumā fermā kopa slaucamas govis,
tad vēlāk jaunlopus - teles.
Beidzot pastāvēt padomju saimniecībai „Jumurda”, arī ferma izbeidza savu darbību. Strādnieki pamazām atbrīvoja māju, un te sāka saimniekot Sandras un Ziedoņa Rudzīšu ģimene. Sākumā gan dzīvoja vien Sandras mamma Elza Zilvija Putniņa, jo meita ar vīru strādāja Ērgļos,
taču regulāri brauca, lai palīdzētu mammai ikdienas darbos.
1992. gadā tika izveidota Sandras Rudzītes zemnieku saimniecība „Upkalns”, jo tā sauca
Sandras bērnības mājas, kuras atradās netālu no „Andrupiem”. Sandra nāk no 10 bērnu ģimenes, viņas mamma strādāja „Andrupu” fermā par slaucēju. Tad nu bērniem bija jāpalīdz visos
darbos - jāiet ganos, jādzirda, jābaro govis. Šī vieta Sandrai zināma un tuva, kā arī no bērnības
izaugusi mīlestība pret dzīvniekiem, tāpēc sirds aicināja atgriezties un saimniekot.
Kā atzīst Sandra, viss sākās ar divām gotiņām - vienu kopa mamma, otru – viņa. Tā pamazām
tika ataudzēti jaunlopi un paplašināts slaucamo govju ganāmpulks. Sandra un Ziedonis Rudzīši pārcēlās uz „Andrupu” mājām, lai nopietni saimniekotu. Sākuma gados saimniecībā bija
slaucamas govis, cūkas, lieli lopbarības biešu un kartupeļu tīrumi.
Rudzīšu ģimene iekopa tīrumus, pļavas, sakārtoja apkārtni, atjaunoja māju, fermu, uzcēla
skaistu pirtiņu un izveidoja dīķi. Šobrīd saimniecības ganāmpulkā ir vairāk nekā 100 gaļas
liellopu, kas tiek kopti ar lielu mīlestību un rūpēm. Sandra ar Ziedoni apsaimnieko arī apkārtējās lauksaimniecības zemes, ir atsaucīgi un palīdz kaimiņiem zemes darbos.

„Kreveļi”/ „Vizbuļi”
Foto no „Braku” muzeja krājuma

Katrīnas skola „Lejas Kreveļos”, 1914. gads.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. jūnijs

Z. Saulītes foto

Katrīnas pusē ir atradušās mājas „Kreveļi”, kas izveidotas jau 17. gadsimtā. Ir bijuši gan
„Kreveļi” (vācu val. Krewel), gan „Lejas Kreveļi”, gan „Kalna Kreveļi”. „Kalna Kreveļos”
ir dzīvojuši Andriksoni, krietna un strādīga dzimta. Kārlis Andriksons 19. gs. beigās nopirka
„Lukstu” mājas Ērgļu pusē.
„Kreveļu” apkaimē ir bijusi arī viena no pirmajām skolām Katrīnas pagastā. Tās vēsture ir
saistīta ar Ērgļu pareizticīgo draudzi, kura 1865. gada 1. novembrī atklāja pirmo palīgskolu
„Ķurzēnu” mājās, bet 1867. gadā to pārcēla uz „Lejas Kreveļiem”, tā bijusi trīsgadīga. Laika
gaitā par skolotājiem strādājuši Teodors Zeltiņš, Andrejs Melbārdis, Alfrēds Vārdaunis, Andriksons, Kalniņš. 1918. gadā skolu slēdza, pēdējais skolotājs bija Juris Bičevskis.
1930. gadā „Kalna Kreveļu” māju (ēkas atradās pašā kalnā) saimnieks ir Pēteris Briga, bet
otru „Kalna Kreveļu” (ēkas bija nedaudz kalna pakājē) īpašnieks - Jānis Andriksons, „Lejas
Kreveļu” - pieci cilvēki) un Krūmiņus (pieci cilvēki). Andriksonu mājas pēc kara palika tukšas, iespējams, saimnieks tās juku laikos atstāja un vairs neatgriezās.
1949. gadā „Kreveļos” (uz Andriksona zemes un saimniecības) izveidoja kolhoza, vēlāk p/s
„Ērgļi”, fermu, kurā vairāk nekā divdesmit gadus izmitināja vidēji 15 slaucamas govis. Fermā
nekas nebija mehanizēts, visu darīja ar rokām - slauca gotiņas, baroja, tīrīja mēslus un nesa no
akas ūdeni. Visu to praktiski paveica viena kopēja - Maiga Opincāne (iesākumā palīdzēja arī
vīramāte Alma Opincāne). Ap 1975. gadu „Kreveļu” ferma beidza pastāvēt, bet lopi pārdzīti
uz jauno fermu „Upmaļos”. Arī mājas palika tukšas, jo Opincānu ģimene, kas te dzīvoja un
strādāja, pārcēlās uz Jumurdu.
Šobrīd veco ēku vairs nav. 1990. gados „Kalna Kreveļus” privatizēja Ciršu ģimene un pamazām iekopa, jo vieta bija pamesta un aizaugusi ar krūmiem. Bijušās klēts (Brigu ģimenes
saimniecība) vietā ir uzbūvēta pagaidu māja, kurai saglabājies vēl vecais velvju pagrabs. „Kalna Kreveļos” ir izveidota saimniecība „Vizbuļi”, kas piedāvā interesentiem savvaļas dzīvnieku
un putnu vērošanu, vilku piegaudošanu, medību tūrismu, makšķerēšanu, tiek audzēti medību
suņi. Te ir šautuve un telšu vietas. „Kreveļu” teritorijā auga arī Kreveļu dižozols (apkārtmērs
7,64 m), kurš 2020. gada pavasara vējos nolūza. Lai Kreveļu dižozolam būtu turpinājums,
apkārt dabiski ir izveidojusies jauna ozolu audze, un 2021. gada pavasarī Ciršu ģimene celma
vietā iestādīja jaunu ozoliņu.

„Jaunogres”

Z. Saulītes foto

Mājas „Jaunogres”, 2020. gads.

Liepkalnes nomalē, tuvu Mazozolu pagastam, atrodas „Jaunogres”, kas agrāk ir bijušas Iršu
pagastā, un māju saimnieki - baltvācieši. Latvijas laikā „Jaunogrēs” saimniekoja Torsteri, turīgi ļaudis. Kad 1939. gadā lielākā daļa baltvāciešu aizceļoja uz Vāciju, mājas palika tukšas,
Otrā pasaules kara laikā tās tika izpostītas. Vēlāk par māju saimniekiem kļuva Helmuts un
Lidija Jēkabsoni, taču ceļš līdz sakoptai saimniecībai bija garš.
Lidija (dzimusi Ūdre) nāk no Ropažiem. 1939. gadā Ūdru ģimene pārcēlās uz Iršu pagasta nomali: tēvs Jānis, mamma Elza un viņu bērni - Lidija, Dzidra, Valda, Edvīns. Sākumā mitinājās
„Krauju” mājās, kuras Latvijas laikā piederēja baltvācu saimniekam. Te bija divas kūtis - zirgiem un govīm, viena pilnīgi jauna uzbūvēta. Kad 1949. gadā Iršu pagastā izveidoja kolhozu,
tad vieni no pirmajiem kolhozniekiem bija Jēkabsoni, Meieri un Vīganti. „Krauju” abās kūtīs
izmitināja kolhoza govis - ap 17 lopiņu.
Pamazām Jēkabsonu ģimene iekopa „Jaunogres” apkārtni. Kamēr tika atjaunota māja, pa
vasarām dzīvoja kādā pagaidu mītnē, ziemas gan pavadīja „Kraujās”. 1959. gadā mājas tika
pabeigtas un Jēkabsonu ģimene pārcēlās uz „Jaunogrēm” - Helmuts, Lidija un pieci viņu bērni
- Gunta, Modris, Mārīte, Maija un pastarīte Vita. Arī kolhoza fermas govis tika pārvietotas uz
„Jaunogrēm” - sākumā mitinājās šķūnī, tad fermā, kuru pabeidza celt rudenī. Te varēja novietot ap 30 govīm, un bija arī divi zirgi. Galvenie gotiņu kopēji - Helmuts, Lidija un mamma
Elza Ūdre, palīdzēja bērni, īpaši rosīgi strādājot pa vasarām. Ļoti daudz bija roku darba, taču
tas norūdīja, un Jēkabsonu ģimenē uzauga čakli un darbu mīloši jaunieši.
1990. gados „Jaunogres”, kā arī netālu esošās mājas „Upmalas” (kas uzceltas ap 1960./1970.
gadiem) privatizēja Jēkabsonu ģimene un turpināja turēt lopiņus - govis, aitas, cūkas. Jaunākā
meita Vita Zariņa ar ģimeni bija lieliski palīgi, jo palika dzīvot un saimniekot „Jaunogrēs”,
1990. gadā uzceļot nelielu kūti līdzās bijušajai kolhoza fermai.
Lidija un Helmuts Jēkabsoni gadu gaitā bija izkopuši ģimenes godu tradīcijas, tāpēc lielie
pulcēšanās saieti notika un joprojām notiek te - „Jaunogrēs”, kad sabrauc bērni ar ģimenēm.
Un visi kopā ir ne tikai svētkos, bet arī darbā, jo laukos palīdzība vienmēr vajadzīga.
Šobrīd „Jaunogres” un „Upmalu” mājas ir skaisti sakoptas, acis priecē krāšņās puķudobes,
saimniekošana ir Vitas Zariņas ģimenes pārziņā, audzējot vairāk nekā 25 gaļas liellopus.
Materiālu apkopoja „Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Aktuālie regulējumi bibliotēku apmeklētājiem:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas aktualizēti
2021. gada 3. jūnijā, tiek noteikts bibliotēkas apmeklētājiem:
aapmeklēt bibliotēku individuāli vai kopā vienas mājsaimniecības cilvēkiem;
apirms bibliotēkas telpu apmeklēšanas dezinficēt rokas;
abibliotēkā lietot mutes un deguna aizsargmaskas;
abūt sociāli atbildīgiem un ievērot 2 m distanci;
aneapmeklēt bibliotēku, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.
Bibliotēkā vienlaicīgi var atrasties pieci lasītāji.
Maksimālais uzturēšanās laiks lasītavā - 30 min.
Maksimālais atrašanās laiks pie datora - 30 min.
Ir pieejami printēšanas, kopēšanas un laminēšanas pakalpojumi.
Aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš bibliotēkas elektroniskajā katalogā - https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.
aspx, pa e-pastu: (erglbiblio@tvnet.lv ) vai pa tel.nr. 64871430
Bibliotēkas darba laiks vasarā:
P.
- slēgta
O.
10.00 - 18.00
T.
10.00 - 18.00
C.
10.00 - 18.00
Pk.
10.00 - 18.00
S.
9.00- 14.00
Sv.
- slēgta
Svētku dienās darba laiks var mainīties. Sekojiet līdzi informācijai, kas izvietota saieta namā pie afišu dēļa, Ērgļu pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv un Ērgļu bibliotēkas facebook.
com kontā.
Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
● I. Blodone “Meli un porcelāns” (Vakara romāns)
● V. Seleckis “Nozagtais sapnis” (Politisks detektīvromāns divās grāmatās) 1. grām. “Oligarhs un viņa sievietes”
● I. Jansone “Laika rēķins” (romāns sērijā “Es esmu…” par
Ilzi Šķipsnu)
● D. Avotiņa “Debesis visur vienādas” (stāsti)
● Dz. Šulce “Caurvējš”
● Dž. Veika “No Itālijas ar mīlestību”
● P. Herons “Izlaušanās”
● K. Ketnere “Drupaču ballīte” 4. grām.
● E. Šepa “Dēla vārdā”
● A. Krūklis “Kam ziedi, mežābele” (dzeja)
● A. Kauķis “Ežu adatu skaitīšana (14+)”
● E. Vējiņš “Nepārbraukušie/nepārtraukušie” (Viļa un Valentīnas Vītolu dzīvesstāsts)
● V. Lejiņa, J. Lejiņš “Straupes pilskungi”
● L. Konstantīna “Svešiniece spogulī”
● I. Dimante “Starp divām sievietēm”
● “Smarša” (19. un 20. gs.latviešu dzejnieki - par neredzamo
dimensiju)
● T. Pārsonss “Trīstūkstoš un viena nakts. Pārkāptās robežas”
● H. Nesers “Rūsa kunga stāsts”
● L. Hirvisāri “Viņas Augstība Katrīna II”
Nozaru literatūra abonementā:
● “Imants Kalniņš. 50 populārākās dziesmas”
● “Latvijas kultūras vēsture”
● I. Poikāns “Nekas nemainās. Nothing Changes” (karikatūras)
● L. Ābola, L. Apšeniece “Gadalaiku rotaļas” (dziesmas
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem)
● A. Soltera “Varmākas” (Kā sevi un bērnus pasargāt no seksuālas vardarbības”
● J. Perepeļica “Ēdam pēc mēness ritmiem”
● “Gads dārzā”
● “Tortes bez cepšanas”
● R. Sīmanis “Pasaule mikrobu acīm”
● J. Rubenis “Starp divām bezgalībām”
● A. Katrāne-Šilinga “Prāta Vētra. Meklēt vienam otru”
Grāmatas bērniem:
● U. Polis-Polītis “Mākonīša māja”
● K. Ulberga “Kaizivs, kurš neēda cilvēkus”
● I. Zandere “Kaķis uz klavierēm” (dzejoļi)
● I. Samauska “Gulošais policists” (dzejoļi)
● “Buču pods” (dzejoļi māmiņai)
● K. Rehunena “Izzinošas rotaļas mazajiem pētniekiem”
● M. Rungulis “Zvirbulim nenāk miegs” (dzejoļi)
Grāmatas jauniešiem:
● Ē. Hantere “Klanu kaķi. Jauns pareģojums. Zvaigžņu gaisma” 4. grām.
● Ē. Hantere “Klanu kaķi. Jauns pareģojums. Mijkrēslis” 5.
grām.
● Dž.K. Roulinga “Harijs Poters un Jauktasiņu princis” 6.
grām.

● I. Zandere “Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu” 1. burtnīca-bailes.
● I. Zandere “Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu” 2. burtnīca- bunkurs”
● S. Meiere “Pusnakts saule”
Makulatūras vākšana
Līdz 30. jūnijam turpinās makulatūras vākšana (lielas aktivitātes gadījumā makulatūras nodošanas termiņš var tikt pagarināts).
Sīkāku informāciju par makulatūras nodošanu var saņemt, zvanot pa bibliotēkas tālr.nr. - 64871430, kā arī rakstot uz e-pastu:
erglbiblio@tvnet.lv vai sūtot e-vēstuli Ērgļu bibliotēkas facebook.com kontā.
Skaļās lasīšanas sacensība
Nu jau par tradīciju Latvijā un arī Ērgļos ir kļuvusi 5. klašu
skolēnu “Skaļās lasīšanas sacensība”. Tas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēts konkurss tieši 5. klases skolēniem.
Šis konkurss notiek trīs kārtās - pirmā kārta risinās klasē, otrā
kārta (kas šogad epidemioloģisko ierobežojumu dēļ izpalika)
ierasti notiek vietējā bibliotēkā, kad tiek noskaidroti labākie lasītāji no labākajiem, kuri tālāk piedalās reģiona kārtā.
Šogad Madonas reģiona skaļās lasīšanas sacensībā piedalījās trīs Ērgļu vidusskolas 5. klases skolēni - Samanta Liepiņa,
Dāvis Millers un Kārlis Dūdums, kuri savas klases konkurencē uzrādīja vislabākos rezultātus.
Konkurss notika attālināti. Katram dalībniekam bija uzdevums nosūtīt savu uzstāšanos video formātā. Piedaloties šajā
konkursā, ir ļoti svarīgi ievērot visus noteikumus, ko mūsu dalībnieki arī ļoti akurāti un atbildīgi izpildīja.
Mēs varam lepoties ar saviem skolēniem, kuri bija drosmīgi,
ar labu, dabisku uzstāšanos un žūrijas novērtēti savā sniegumā.
Kaut arī pirmajā trijniekā nevienam no Ērgļu vidusskolas neizdevās iekļūt, tomēr sniegums bija ļoti labs un daudz neatpalika
no sacensību līderiem.
Lai veiksme, drosme un izdošanās nākamā gada “Skaļās lasīšanas sacensības” dalībniekiem!
Pieaugušo izglītība

Trīs ieguvumi, ko tev spēj sniegt grāmatu lasīšana:
1. Lasīšana uzlabo atmiņu. Katru reizi, kad lasi, tu trenē savas
smadzenes. Aktīvākam lasītājam domāšana ir ātrāka nekā tiem,
kas nelasa.
2. Lasītāji sabiedrībā ir aktīvāki. Cilvēki, kas regulāri lasa, biežāk piedalās kultūras pasākumos un sabiedriskajos pasākumos.
Ar lasīšanu ir iespējams attīstīt savu fantāziju. Rodas vairāk
jaunu ideju.
3. Lasīšana palīdz mācībās, tā palīdz vieglāk uztvert un atcerēties jaunu informāciju.
Vēlies uzlabot atmiņu, būt gudrāks un iesaistītos jaunos
piedzīvojumos?
Piedalies lielajā lasīšanas maratonā ”Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā 2021”
Izaicini savējos!
Nāc uz bibliotēku, noskaidro, kuras sešas grāmatas un cik
ilgā laikā ir jāizlasa tieši tavai vecuma grupai un sacenties ar
savējiem!
Lasīšanas maratona noslēgumā saņemsi balviņas un, ja epidemioloģiskie noteikumi būs labvēlīgi, tad uzrīkosim lasīšanas
ekspertu ballīti.
Nāc uz bibliotēku un piesakies!
Inga Stiebriņa, bibliotekāre

Pasākumu afiša
No 21. jūnija līdz 30. jūlijam
Ērgļu saieta nama Mazajā zālē (1. stāvā)
Tautas lietišķās mākslas izstāde “LĪGOTĀJI...”
22. jūnijā plkst.17.00
Sidrabiņu parkā,
klausoties Pētera Leiboma pūtēju orķestra mūzikas
skaņās, kurot svētku ugunskuru, dziedot Līgo
dziesmas, pinot Jāņu vainagus un pušķojot savu
pagastu, būsim kopā, sagaidot Līgo svētkus!
Jāņu zāles vainagu vīšanai lūgums ņemt līdzi,
bet būs arī uz vietas.
Būsim atbildīgi un ievērosim pulcēšanās noteikumus!
23. jūnijā plkst. 12.00
laukumā pie Ērgļu saieta nama
rosīšanās svētkiem “Šī dieniņa, rītdieniņa…LĪGO!!!”
Vīsim vītnes, pušķosim sētu, dziedāsim līgo dziesmas!
Plkst. 14.00 ar īpašu muzikālu programmu
“VISU GADU DZIESMAS KRĀJU!”
viesosies Ilze Rijniece

KAPUSVĒTKI ĒRGĻU NOVADA
KAPOS 2021. gadā:
17. JŪLIJĀ
JUMURDAS kapos plkst.14.00
VĒJAVAS kapos plkst. 16.00
14. AUGUSTĀ:
MIERA kapos plkst. 12.00
SAULESKALNA kapos plkst. 15.00
RUNAKALNA kapos plkst.15.00
LIEPKALNES kapos plkst.17.00
Ja esi strādājošais vai pašnodarbinātais:
avecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī
strādājoši pensionāri;
aar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību,
vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
ajaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba
attiecības, tad piesakies līdz 30. jūnijam: www.macibaspieaugusajiem.lv
Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
avecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība
vai vispārējā vidējā izglītība);
abēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas:
amācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5
- 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
anodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statusu mācības ir bez maksas.
Sīkāka informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv vai
pie projekta koordinatores Ērgļos Kaivas Bukovskas, epasts: pieaugusoizglitiba.ergli@gmail.com tālr. - 64871430
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska
Lasīt ir stilīgi un aizraujoši!
Atslēdzot savus mobilos telefonus, datorus un veltot laiku
mierīgai grāmatas lasīšanai, rodas sajūta, ka mums ir unikāla
iespēja apceļot visu pasauli. Lasīšana ir atpūta un īpašs piedzīvojums reizē.

21. AUGUSTĀ
KATRĪNAS kapos plkst.14.00
SAUSNĒJAS kapos plkst.16.00
4. SEPTEMBRĪ
BLAUMAŅA kapos plkst. 13.00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Velta Zalpētere
mirusi 74. mūža gadā;
Velta Bērziņa
mirusi 92. mūža gadā;
Valija Sīpolniece
mirusi 71. mūža gadā;
Tatjana Austra Dāvidniece
mirusi 99. mūža gadā;
Aina Turka
mirusi 91. mūža gadā;
Matīss Šaicāns
miris 77. mūža gadā;
Edgars Plaudis
miris 68. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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