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BrĘvprątĘgo darbs črgĠu novada
muzejos

AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧe- priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
ƺu” muzejos darbu uzsƗka divi brƯvprƗ- Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
tƯgie jaunieši no Eiropas – KristiƗns veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies savƗs pƗrrunƗs.
Bianko (Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
Šis piedƗvƗjums nƗca no biedrƯbas „Ra- un latviešiem kƗ par atturƯgiem ziemeƺdošo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jau- niekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labnieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝ- sirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
rƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kultǌru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdieKristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
nas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sinti- Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
ja Lase un
„MeƼƧeƺu”
vadƯtƗja
tekstu paun„Brakiem”
un ir nonizācijas
projekti.
ERAFmuzeja
atbalstītā
pro- vadƯbas
jauno grāmatu
preses izdevumu
Ievaietvaros
VilnƯte. notiek plašs darbu klāsts vadƯjis
vairƗkas
ekskursijas
muzejƗBibƗrjekta
piedāvājumu
saviem
lasītājiem.
VairƗk pastƗstƯšu par KristiƗnu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
Ērgļu slimnīcas telpu un ēku renovācijā, liotekārēm ikdienā jāuzklausa dažādu
darbojas „Braku” muzejƗ. ViƼa darba
ir diena
saņemts
jauns
aprīkojums
sta- paaudžu vēlmes un reizēm pat jābūt
sƗkas
reizƝ
ar muzejadienas
atvƝršanu
cionāram,
nodrošinot
telpu aprīkojumu
ar gudrām kā „enciklopēdijām”, jo kurš
un beidzas
ar tƗ slƝgšanu.
Uz „Bramēbelēm,
rentgena
kabinets
aprīkots
ar
kiem” brauc ar divriteni, dzƯvo Ɯrgƺu gan cits palīdzēs tajā brīdī, kad nekādi
rentgena
kasešu digitālo
nolasītāju
un nevar atrast vajadzīgo informāciju inarodvidusskolas
dienesta
viesnƯcƗ.
ārsta
diagnostikas
KristiƗnam
ir 20darba
gadu.staciju.
ViƼš ir mƗcƯjies terneta tīmekļos….Ar informatīvā iztirdzniecƯbas
Aus- devuma starpniecību tiekam regulāri
Jau otro gadumƗrketinga
tika īstenotskoledžƗ
Ērgļu novabet turpmƗk
mƗcƯsies Hipotēku
par saimniedatrijƗ,
pašvaldības
un Latvijas
un informēti par visu jauno, ko piedāvā un
cƯbas bankas
mƗrketinga
skolotƗju.
Ja ƯsumƗ
zemes
organizētais
projektu
kon- kas notiek bibliotēkās.
bǌtu jƗraksturo
KristiƗns, tadprojektiem
jƗsaka tƗ:
kurss.
No 19 iesniegtajiem
Rudens pusē valstī sabiedrība viļņokƗ cilvƝks KristiƗns ir ƺoti simpƗtisks,
atbalstu guva 9.
jās jaunās Saeimas vēlēšanu procesos.
ar viƼu patƯkami un viegli kontaktƝties,
2010.
gadā tika
apstiprināts
kƗ
darbinieks
– labƗku
nevarƝtujaunais
iedo- Un ievēlējām valdību, kura diktē nosaĒrgļu
novada
ģerbonis.
mƗties jebkurƗ sfƝrƗ. ƦimenƝ ir audzi- cījumus šodienas dzīvei. Informatīvais
Katru
mēnesi
interesantus
pasākumus
distancējās
no šī Brakos,
procesa, jo
nƗts
darba
dzƯvei
vislabƗkajƗ
šƯ vƗrda izdevums
KristiƗns
JƗƼu vakarƗ
mūsu
mazuļi
ir svinējuši
bērnudārzā
nozƯmƝ.
RǌpƯgs,
korekts, izdarƯgs,
at- informācijas jau
23.netrūka,
jǌnijƗ. un kāpēc gan
„Pienenīte”. Pasaku karnevāls, Pidžamu lieku reizi likt satraukties lasītājam…
šovs, vecvecāku pēcpusdiena, MiķeļdieMūsu novada sportisti aktīvi piedalīna, Mārtiņdiena, dzimšanas diena mūsu jušies ne tikai ziemas sporta sacensībās,
valstij….Tikai nedaudzi no tiem pasāku- bet spēlē gan volejbolu, gan basketbomiem, kuru pamatā likts audzinātāju iz- lu, futbolu. Aktīvi darbojas orientieristi,
domas pilnais darbs, lai bērniem būtu kuru guvums pagājušajā gadā papildiinteresanta un arī izglītojoša dzīve bēr- nājies ar jaunām godalgām par sacensīnudārzā.
bu rezultātiem. Tam visam pamatā ir
Daudz jaunas informācijas esam iegu- neatlaidīgs un nenogurstošs darbs.
vuši no Ērgļu arodvidusskolas. Gan to,
Darbs, kurš ir pamatā it visam – gan
kā pareizāk kopt savos īpašumos esošos skolu, gan slimnīcas, sociālās aprūpes
apstādījumus, gan kādas mācību prog- iestāžu, saieta nama, pārvalžu un ikvierammas tiek piedāvātas arodskolas au- na cita darbinieka dienas pamatā. Šodzēkņiem, mācoties ikdienā, tālmācībā, dien, kad rocība ir mazāka nekā iekursos. Tiekam informēti par realizēta- priekšējos gados, jo vairāk katrs
jiem projektiem un iecerēm arodvidus- piedomājam, lai ar maksimālu sevis
skolā.
atdevi padarītajam iegūtu jo labāku rePaveikto, iecerēto, apgūto un piere- zultātu. Un te netiek izvērtēts, kas tu
dzēto Ērgļu vidusskolas darbībā pat ne- esi pēc profesijas, jo ikviena veikums
ņemos uzskaitīt! Plašs un izsmeļošs in- ir nozīmīgs un cildināms, ja vien godformatīvais
klāstspie
tiek
sniegt ikmēneša
prātīgi
veicam
darāmo.
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talkƗ 17. aprƯlƯ.
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PROJEKTU REALIZĀCIJA
gadā veikta būvprojekta izstrāĒrgļu novada de ERAF līdzfinansētajam propašvaldība jektam
“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ērgļu
ERAF līdzfinansētais projekts novada Sausnējas pagasta Sausnējas
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras ciemā”. Būvprojektu izstrādāja SIA
attīstība Ērgļu novada Sausnējas pa- “FIRMUS Desing and Construction”.
gasta Sausnējas ciemā”
Līguma kopējā summa 3605,80 LVL.
Projekta realizācijas ietvaros 2010.
vides pārvaldības un
teritorijas plānošanas
speciāliste
EIROPAS SAVIENĪBA Emma Cera, projekta grāmatvede – pašvaldības grāmatvede Antoņina Lucāne.
Projekta finansējums 25000 LVL
(100% ESF līdzekļi).
Sakarā ar saņemto ESF atbalstu
2010. gada 30. decembrī Ērgļu novada
pašvaldības dome pieņēma lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 1.§) uzsākt Ērgļu novada Attīstības programmas
2013.-2019. gadam izstrādi. (Skat. informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem). Visa aktuālā informācija
gan par projektu, gan par Attīstības
programmas izstrādi regulāri tiks publicēta pašvaldības mājas lapā www.
ergli.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ērgļu Ziņas”.
Attīstības programmas pilnvērtīga
izstrāde nav iedomājama bez plašas
novada iedzīvotāju iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināti sniegt savus priekšlikumus par
novada attīstības virzieniem, dažādu
problēmu risināšanas nepieciešamību,
par vēlmi iesaistīties tematiskajās darba grupās. Visus priekšlikumus, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt uz e-pastu:
emma.cera@inbox.lv vai iesniegt pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts. Uz jūsu jautājumiem atbildēs projekta vadītāja
asistente Emma Cera, t.64871298;
26468124.

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
Paziņojums par ESF projekta darbības un Ērgļu novada Attīstības
programmas 2013.-2019. gadam izstrādes uzsākšanu
Ērgļu novada pašvaldība informē, ka
ar 22.12.2010. noslēgto Vienošanos Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/040/040 par Eiropas Sociālā
fonda projekta īstenošanu ir uzsākta
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātes
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” projekta „Ērgļu novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” darbība.
Projekta mērķis ir paaugstināt Ērgļu
novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, piesaistot atbilstošas
kvalifikācijas ekspertus jaunas attīstības programmas izstrādei, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.
Projekta darbības ir Ērgļu novada attīstības programmas izstrāde, tai skaitā
eksperta piesaiste stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma veikšanai un projekta informācijas un komunikācijas
pasākumi. Projekta norises laiks ir
2011. gada janvāris līdz 2013. gada
marts.
Projekta vadītājs – pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, projekta vadītāja asistente – pašvaldības

Kā aizritējis gads
Ar krāšņām svētku eglītēm, pīrāgiem un piparkūkām ir aizvadīta
gadu mija. Jaunais gads mūs ir pārsteidzis ne pa jokam. Ja gada pirmajās dienās priecājāmies par dāsno
sniega birumu, tad nu jau sāk apnikt
dažuviet ieilgušais sveču apgaismojuma periods. Bet ar katru dienu taču
gaismas kļūst ik pa sekundītei vairāk – tātad atnāks pavasaris – būs
gaišāk, siltāk un arī priecīgāk.
Lai gan saka, ka cāļus skaita rudenī – es pagājušā gada „cāļus” gribu
saskaitīt jau tagad. Un ja jau ir runa
par skaitīšanu, tad tā zināmā mērā ir
statistika. Tātad mūsu novada statistika dzimtsarakstu nodaļas skatījumā. Svarīgākā un visus interesējošākā dzimtsarakstu nodaļas darbības
joma ir dzimšanas, miršanas un laulību reģistrācija.
Pagājušajā gadā mūsu dzimtsarakstu nodaļā pirmo personu apliecinošo dokumentu saņēma 29 jaunie
pilsoņi (13 meitenes un 16 zēni). No
šiem 29 bērniem 7 ir dzimuši ģimenē, 18 gadījumos ir noteikta paternitāte, bet 4 ķipari pēc vairākiem gadiem savām māmiņām vaicās, kur ir
viņu tētis. 18 bērniņi savus vecākus
iepriecinājuši kā pirmdzimtie, 8 mājās jau gaida brālītis vai māsiņa, 2
būs kā trešie, bet 1 – pat ceturtais.
Vienam zēnam un 4 meitenēm vecāki ir izvēlējušies dot divu vārdus.
Daniels, Estere, Katrīna, Evelīna –
lūk, vārdi, kuri pagājušajā gadā ir
atkārtojušies 2 reizes. Skumjāk bija
tas, ka 5 dzimšanas reģistrus nācās
papildināt ar ziņām, ka mātei atņem-



tas aizgādības tiesības, bet 7 – ka šīs
aizgādības tiesības atņemtas tēvam.
Aizgājušajā gadā 8 pāri viens otram solījuši uzticību un mīlestību
līdz mūža galam (6 pāri no mūsu novada, 1 Gulbenes un 1 no Mazozolu
pagasta), bet 3 pāri ir lauzuši savu
pirms vairākiem gadiem doto solījumu un laulību šķīruši.
Miruši aizvadītajā gadā ir 58 novada ļaudis – 28 sievietes un 30 vīrieši. Aizgājēju vecums ir visdažādākais – no 1 gada līdz 95 gadu
vecumam. Vidējais mūža ilgums ir
bijis 73, 4 gadi (sievietēm – 80,14;
vīriešiem – 66,63 gadi). Reģistrēts
arī viens īpašais miršanas gadījums,
kad paziņojumu par miršanu atsūta
Reabilitācijas un specdienestu lietu
prokuratūra. Tie ir 40. gados dažādos cietumos mirušie, kuriem vēl
līdz šai dienai nav bijusi reģistrēta
miršana. Šoreiz tāds bija 1904. gadā
Cēsu apriņķī, Ērgļu pagastā dzimis
un 1942. gada 14. jūnijā Vologodskas cietumā miris Juris Balodis.
Gribas jau pabeigt uz pozitīvas
nots. Tālu jau arī tā nav jāmeklē.
Lūk, šogad līdz 10. janvārim dzimšanas apliecības ir izsniegtas jau 2
bērniņiem (meitenei un zēnam), bet
miršana reģistrēta tikai 1 reizi. No
mums aizgājusi sieviete 72 gadu vecumā.
Skaistas atlikušās ziemas dienas
un saulainu pavasari vēlot, no jums
atvados līdz citai reizei.
Lilita Knēziņa,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Projekts
“Psihologa piesaiste Ērgļu novadam”
Projektā ir plānots
Ērgļu novada domei
piesaistīt psihologu.
EIROPAS SAVIENĪBA Psihologs galvenokārt palīdzēs bērniem no Ērgļu vidusskolas, ģimenes
atbalsta centra „Zīļuks” un sociālā dienesta (sadarbībā ar bāriņtiesu) norīkojumā palīdzēs bērniem, kas cietuši no
emocionālas un psiholoģiskas vardarbības. Plānots, ka psihologs sniegs palīdzību arī vecākiem, kuri ar bērniem
dzīvo Ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”,
tādā veidā sekmējot to garīgo atlabšanu
un integrāciju sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa ir pašvaldība,
kuras autonomajām funkcijām ir īstenot
bērnu tiesību aizsardzību, līdz ar to projekta netiešā mērķa grupa ir bērni, kas
cietuši vai varētu ciest no emocionālas
un psiholoģiskas vardarbības. Psiholo-

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
Ērgļu novada pašvaldība uzsāk projekta “Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” realizāciju ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros (vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040).
Projekta mērķis ir paaugstināt Ērgļu
novada pašvaldības administratīvo kapacitāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu „nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo aprūpi” un 23.
punktu „īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā”.

ga pieņemšanas laikā psihologa pakalpojumus varēs izmantot jebkurš Ērgļu
novada iedzīvotājs neatkarīgi no viņa
dzimuma, vecuma vai invaliditātes.
Projekta ilgums plānots 24 mēneši. Ērgļu novada dome apņemas nodrošināt
projekta ietvaros piesaistītā psihologa
darbību novada administratīvajā teritorijā vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām. Jaunā speciālista darba kabinets
atradīsies Rīgas ielā 10, Ērgļos.
Projekta kopējās izmaksas ir 18 500
LVL, finansētās aktivitātes – speciālista
darba alga, divi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un darba vietas aprīkojuma noma. Projektu 100 procentu apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.
Projekta vadītājs,
domes priekšsēdētājs G.Velcis

Par ERAF projekta gaitu Ērgļu
slimnīcā

ar 3 palātām, renovējot ginekoĒrgļu novada loga kabinetu, elektroietaises
pašvaldība NMP izvietošanās telpās; abas
kāpņu telpas uz 2. stāvu;
No 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011.
1.2.renovēta ventilācijas sistēma
gada 30. jūnijam Ērgļu slimnīcā tiek dienas stacionārā;
īstenots ERAF projekts „Ambulatorās
1.3.veicot renovācijas darbus garāžā,
veselības aprūpes infrastruktūras nomainīti logi un durvis, ierīkota atpūuzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodroši- tas telpa autotransporta vadītājiem;
not stacionārās veselības aprūpes
1.4.ambulatorās aprūpes ēkā ierīkota
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēša- personāla tualete un renovētas starpnu uz ambulatorās veselības aprūpes durvis.
pakalpojumu sniegšanu”.
2. Ēku ārējā renovācija un energoŠī projekta ietvaros 2010.gadā reali- efektivitātes uzlabošana:
zētas vairākas aktivitātes:
2.1. veikta ambulatorās aprūpes ēkas
1. Ēku iekšējā renovācija:
ārējā renovācija;
1.1. veikta slimnīcas ēkas iekšējā re2.2. ierīkota slimnīcas ēkas noteknovācija, izveidojot dienas stacionāru ūdeņu novadīšanas sistēma;

2.3. renovēti slimnīcas ēkas ieejas
pandusi.
3. Aprīkojuma iegāde:
3.1. iegādāti 2 datori;
3.2. iegādāts un uzstādīts rentgena
kasešu digitālais nolasītājs ar ārsta diagnostikas darba staciju;
3.3. pabeigts iepirkums mēbeļu iegādei dienas stacionāram.
Otrās kārtas darbi turpināsies pavasarī, pabeidzot garāžas un ambulatorās
aprūpes ēkas renovāciju, labiekārtojot
tualeti dienas stacionārā cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
A.Braķe,
valdes priekšsēdētāja

PII ‘‘Pienenīte’’ ziņas
Ziem’svētku brīnumam ticēt gribam,
Baltajam sapnim, kas dzīvē reiz bij’,
Brīnums šķiet netverams, gaistošs kā dūmi,
Svētku eglītes liesmiņās vij.
Ir pagājušas tās pasakainās dienas
un naktis, kad visu gribam redzēt
zeltainajā svētku gaidīšanas spožumā. Četru nedēļu laikā mēs atceramies, pārdomājam un cītīgi strādājam, lai 22. decembrī aizvadīto
posmu noslēgtu ar lielu balli bērniem, vecākiem un visiem pirmsskolas izglītības darbiniekiem. Šajā
mācību gadā “Pienenīte” svētku eglīte notika Ērgļu saieta namā visiem
kopā. Muzikālā skolotāja Evita bija
parūpējusies par skaistu scenāriju izrādei “Iedomīgā eglīte”. Izrādes saturs gan bērniem, gan pieaugušiem
lika padomāt par galveno domu Ziemassvētkos – ne jau spožums un bagātība ir tas svarīgākais, bet gan
kopā būšana ar sev mīļajiem un labajiem. Bērni bija saposušies īpaši –
lielajā bērnu pulciņā varēja saskatīt
vismazākos ķiparus, pērļu bērniņus,
konfekšu mazuļus, piparu bērniņus,
eglītes, sniegpārslas, rūķus un ugunsbērniņus, kam katram bija sava loma.
Bērni skatījās izrādi, dziedāja, dejoja un priecājās. Protams, visvisvairāk gaidīja pasākuma galveno personu – Ziemassvētku vecīti, kas bija
sarūpējis garšīgas dāvanas visiem
mazuļiem un nelielus uzmanības apliecinājumus skolotājām. Gribam
pateikt lielu paldies visiem, visiem,
kas palīdzēja pasākuma veidošanā,
organizēšanā un realizēšanā.
Nu jau svētku emocijas pieklust,
pamazām zūd zaļo egļu smarža,

plauktos sakārtotas mīļu cilvēku sūtītās laba vēlējuma kartītes. Ar cerībām, gaišām domām un ticību, ka

viss būs labi, mēs turpinām iet un
dzīvot savās ikdienas gaitās.
Evita Lielupe, metodiķe
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Čau visiem!

Kā pavadījāt brīvdienas? Ceru, ka
tās bija „foršas” un prieka pilnas! Bet
nu Ziemassvētki aiz muguras, Jaunais,
2011., gads sagaidīts, vecais, 2010.,
pavadīts un atstāts pagātnē. Skolēniem atkal jāsāk skolas gaitas ar jauniem mērķiem un vēlmēm uz to labāko un ne tikai skolēniem.
„Mazliet saules un vēja, un gatava
vārdu tēja! Liesim to māla traukā, sildīsim plaukstas, kad ārā auros sniega
aukas, kad sirdis kļūs aukstas, pa pilienam, pa lāsei sevī sauli pilināsim,
lai jaunu rītu un pavasari sagaidītu.”
		
(G. Ledāja)
Ar šādām rindām vēlos jums, mūsu
lasītāji, novēlēt šajās aukstajās ziemas– jaunā gada pirmā mēneša – dienās nenosalt, lai arī cik auksti būtu.
Turiet sevī siltumu un pat nepamanīsiet, kad klāt būs pavasaris. Kā saka
tautā – „Laiks skrien ar vēja spārniem!”
Visu to labāko!
Kristīne Ikerte

Īsziņas
10. - 14. janvāris – Barikāžu atceres
pasākumi
17. - 20. janvāris – Karjeras dienas
kaimiņu skolu 9. klašu skolēniem
21. janvārī – skolēnu domes pasākums – Ziemas karnevāls
2. - 3. februāris – Projektu dienas
4. - 5. februāris – Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde
9. februārī – literatūras stunda
„Dzejniekam Jānim Grotam – 110” saieta namā
18. februāris – zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
26. februāris – Žetonu vakars
Informējam:
Skolas 60 gadu jubilejas un salidojuma videofilmu iespējams saņemt
Ērgļu vidusskolas kancelejā. Sīkāka
informācija pa telefonu 64871292.

Ziema ir pašā tās
pilnbriedā

Ērgļos ziema pašlaik ir pilnā tās plaukumā, jo visu ir pārklājusi sen neredzēta biezuma sniega sega. Ziemas sporta
sezona ir atklāta nu jau mēnesi. Ir pēdējais laiks izmantot ziemas sniegtās iespējas atpūsties un iegūt fizisku tonusu
brīvā dabā.
Ir iespējas slēpot slēpošanas trasē pie
Ērgļu arodvidusskolas un slidot pie Ērgļu vidusskolas esošajā slidotavā.
Vidusskolas sporta skolotāji Aldis
Olte un Ivars Budze pastāstīja, ka slēpošanas trasē ir izveidoti četri dažādu
garumu apļi, kuri ir vienu, divus, trīs un
piecus kilometrus gari, tā kā ir iespējams izvēlēties piemērotāko variantu
sev. Trase tiek attīrīta pēc katras intensīvākas snigšanas reizes.
Skolotāji iepazīstināja mani arī ar
sporta aktivitātēm, kuras norisinājās vidusskolas sporta zālē Ziemassvētku
brīvlaikā. Tur norisinājās Ziemassvētku
volejbola turnīrs, kurā piedalījās piecas
komandas, no kurām viena tika īpaši
izveidota no dejotājiem, un, tuvojoties
Jaunajam, 2011., gadam, tika aizvadīta
Vecgada basketbola spēle.
Un pašreiz ar strauju joni tuvojas Ērgļos lielākais ziemas notikums – Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiāde, kura šogad
norisināsies no 4. līdz 5. februārim.
Aicinu izmantot iespējas, kuras
mums sniedz ziema!
Krista Kalniņa

2011. gada JANVĀRIS		

Atzinības par apzinīgu mācību darbu
Veiksmīgi noslēdzies 2010./2011. m.
g. 1. semestris. Kā jau katru gadu tika
izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi.
Skolotāju kolektīvs izteica pateicības
visiem skolēniem, kuri čakli un apzinīgi strādājuši un guvuši sasniegumus
mācību priekšmetos.
2. klasē – Ievai Radzvilavičai, Ralfam Bolzanam, Montai Simonai Štilai;
3. klasē – Jānim Serovam, Ancei
Ludboržai, Endijai Dalbiņai;
4. klasē – Kristapam Kartenbekam,
Undīnei Saleniecei, Madarai Salnītei,
Viktorijai Vīgubei, Kristai Madarai
Liepiņai, Lilitai Saulītei, Dacei Kārkliņai, Emīlam Jānim Lapsam, Anetei
Plendišķei, Sintijai Elīnai Zābakai;
5. klasē – Sabīnei Solovjevai, Monikai Purviņai, Emīlam Purviņam, Laumai Kodolai, Rimantam Stankevičam,

Nikolai Jegorskai, Klintai Zeifertei;
6. klasē – Kalvim Kaļvam, Jēkabam
Purviņam;
7. klasē – Sabīnei Svilpei, Edijam
Žukam, Mairai Antēnai, Līvai Āboliņai- Ābolai, Sofijai Sintijai Reinei;
8. klasē – Marijai Andrai Rudzītei,
Gerdai Blauai, Lainei Vīgubei;
9.a klasē – Martai Suveizdai, Jānim
Bērzkalnam, Jānim Izajam;
9.b klasē – Malvīnei Madžulei, Agnijai Vaskai, Guntai Pūcei, Edijam
Krastiņam;
10. klasē – Leldei Cikurei;
11. klasē – Kristai Kalniņai, Dacei
Pētersonei, Elīnai Svilpei;
12. klasē – Montai Madžulei, Laurai
Bugnei, Elīnai Taškānei, Elīnai Valainei, Aritai Šreiberei.

1. klasē – Andai Katrīnai Reinei;
4. klasē – Sindijai Kurmēnai, Ralfam
Vaselam;
5. klasē – Janai Krūmiņai, Kristiānai
Purviņai, Alisei Andriksonei, Kristeram
Kalniņam, Kristiānai Kristai Kļaviņai;
7. klasē – Martai Vaskai, Gundaram
Jānim Āboliņam;
9.a klasē – Maijai Dunkurei, Loritai
Initai Priedei, Ievai Začai;
9.b klasē – Vitai Janbergai;
10. klasē – Rihardam Kristam Kalniņam, Aigai Vorobjovai;
11. klasē – Arvim Pobiarženam;
12. klasē – Raitim Ļebedevam, Nau-

rim Tiltiņam, Dagnim Vaskam, Harijam
Nikolajevam, Andrai Stankevičai.
Protams, dažiem skolēniem tika izteikti arī aizrādījumi par nepietiekamu
mācību darbu. Šoreiz viņus nenosaukšu
cerot, ka nākamajā semestrī viņiem
darbs veiksies labāk.
Pateicos skolēnu vecākiem par atbalstu un skolotājiem par radošu pieeju
mācību procesam. Tikai kopā varam iegūt vislabākos rezultātus.
Gaiša prieka, labestības un sirdsmiera piepildītu 2011. gadu visiem vēlot:
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Nr. 1 (86)

Jaunais skolas kalendārs
Ir sācies jaunais, 2011., gads. Arī šogad Ērgļu vidusskolas skolēnu dome
sadarbībā ar firmu „Erante” izdeva skolas kalendāru. Tad nu mazliet par to.
Zināju, ka šogad kalendāra izskatu
gribu vēl nebijušu, divus gadus kalendārs tika veidots kā pie sienas pieliekamais, un pagājušo gadu tas bija plakāta
veidā.
Šogad kalendārs ir ērti novietojams
uz galda, un katrā mēneša lappusē var
sastapt katras klases skolēnus gan brīvajā laikā, gan skolas pasākumu aktivi-

tātēs, kā arī pašus skolotājus, skolēnu
domi un vecāku padomi. Jāsaka, ka visi
ir gandarīti par šī kalendāra izskatu un
iznākumu. Jā, tas nebija viegls process,
taču tagad uzkrātā pieredze noderēs citu
projektu veidošanā. Liels paldies par
atbalstu jāsaka mūsu sponsoriem, proti,
Ērgļu uzņēmējiem, kuru vārdus varat
atrast šī kalendāra mēnešu lappusēs.
Un vēl vēlos jums novēlēt sirsnīgu,
radošu un pārdomām bagātu jauno
gadu!
ĒV prezidente Sintija Purviņa

Atzinības par neatlaidību mācību darbā un
ievērojami uzlabotiem mācību sasniegumiem

Skolas Ziemassvētku tirdziņš
20. decembrī, pavadot pēdējās darba
dienas pirms lielā brīvlaika, skolēni varēja ne tikai cītīgi turpināt mācības, bet
arī piedalīties ar Ziemassvētku gaidīšanu saistītajās skolas aktivitātēs: mēģinājumos, bērnu pašdarināto dāvanu apmaiņā –„Laimes aka”, Ziemassvētku
tirdziņā.
Ziemassvētku tirdziņā sākumā šķita,
ka visvairāk tirgotāju būs no vidusskolas klasēm, bet izrādījās, ka pārsvaru
guva mazie, bet aktīvie pamatskolas audzēkņi.
Šogad tirdziņā bija bagātīgs piedāvājums. Tajā varēja iegādāties mācību firmu veidotos izstrādājumus – koka apsveikuma
kartītes
un
interjera
elementus, tējas, gaumīgas rotas un fotogrāfiju rāmīšus, ortopēdiskos paparžu
matračus un arī aromātiskas ziepes. Arī

Ērgļu
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2011. gada
Ērgļu novada
izdevums
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pārējie skolēni bija pacentušies, jo varēja iegādāties viņu pašu no pērlītēm
veidotas rotaslietas un eglīšu rotājumus,
pašceptus svētku kārumus – dažāda izmēra un formu piparkūkas, vafeles, cepumus, kūkas, arī ievārījumus.
Par apmeklētāju trūkumu nevarēja
sūdzēties, jo iepirkties devās ne tikai
skolēni un skolotāji, bet arī citi Ērgļu
iedzīvotāji.
Manuprāt, šādi tirdziņi ir jāapmeklē,
un, ja ir iespēja, tad arī tajos jāiesaistās
kā pārdevējam, jo tā var iegūt pieredzi,
kā veiksmīgāk komunicēt ar cilvēkiem
un prezentēt savu produktu. Jo, kā saka,
nekad nevar zināt, kur tevi aizvedīs likteņa līkloči, un katra pieredze reiz var
noderēt.
Krista Kalniņa 11.

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001,
Līgums Nr. 01-07.2-5/48

Mācās skolotāji
Ērgļu novada pašvaldība sekmīgi iesaistījusies projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās
Nr.2009/0196/
1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, Līgums Nr. 01-07.2-5/48 darbībā.
2010. gada projekta 2. aktivitātē – atbalsts nepieciešamai pārkvalifikācijai
un kvalifikācijas paaugstināšanai, kursos piedalījušies 12 pedagogi.
3. aktivitātē – atbalsts pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanai, piedalījušies 25 pedagogi.
Šī mācību gada 1. semestrī piecas Ērgļu vidusskolas skolotājas (Ieva Rota,
Katie-Jane Roth, Sandra Konovalova,

Mārīte Breikša, Maiga Picka) Cēsīs apmeklēja Rīgas Pedagoģijas un vadības
akadēmijas realizēto ESF (Eiropas sociālā fonda) izglītības programmu „Pedagoģiskā palīdzība izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām”.
Mācību procesā bija iespēja iepazīt
dažādus pedagoģiskā atbalsta sniegšanas paņēmienus (tai skaitā, informāciju
tehnoloģiju pielietošanas iespējas) skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pārdomu rosinošas bija atziņas par bērnu
ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu
vispārējās izglītības iestādēs, sociālās
integrācijas nodrošināšanu vienaudžu
vidū, mācību sasniegumu vērtēšanu
speciālās izglītības programmā, atbalstu materiālu veidošanu un sadarbību ar
vecākiem.
Mārīte Breikša



„Tikai Rīga, tikai DINAMO!”
11. klases skolniece Elīna Svilpe kādu dienu saviem klases biedriem, arī man tajā skaitā, piedāvāja iespēju noskatīties hokeja spēli
Arēnā Rīga tikai par 1 latu. Izrādījās, ka tas ir
konkurss…
„Hokeja klubs DINAMO Rīga un Arēna
Rīga aicina skolēnus (1. – 12. klašu audzēkņus) piedalīties konkursā „Atbalsti radoši
DINAMO RĪGA komandu”, kurā tā dalībniekiem būs jādemonstrē sava izdoma un aktivitāte, fanojot par Rīgas DINAMO.
Konkursā varēja piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni, kuri
pieteicās organizētās grupās apmeklēt Rīgas
DINAMO mājas spēles Arēnā Rīga oktobrī,
novembrī un decembrī tikai par 1 LVL pirmā
līmeņa sektoros. Apmeklējot šīs spēles Arēnā
Rīga (25. un 27. oktobrī, 28. un 30. novembrī, 2., 6., 22., 24., un 26. decembrī), organizētajām skolēnu grupām bija jāizgatavo speciāli atbalsta plakāti, jāizdomā līdzjutēju
saukļi un aktīvi jāatbalsta Rīgas DINAMO.

Visas šīs aktivitātes
piedalījās skolu savstarpējā sacensībā,
lai noskaidrotu to,
kuras skolas pārstāvji ir visaktīvākie Rīgas DINAMO atbalstītāji. Konkursa
uzvarētājiem ir dota
iespēja tikties klātienē ar Rīgas DINAMO hokejistiem, uzdot
interesējošos
jautājumus, fotografēties un iegūt iemīļoto hokejistu autogrāfus, kā arī saņemt
īpašas balvas.
Nolēmām pieteikties. Braucām 22. decembrī visa 11. un 8. klase, lai savāktu 50 cilvēkus, ieskaitot skolotājus. Spēle DINAMO
Rīga pret Maskavas DINAMO sākās 19:15,
bet izbraucām ātrāk, lai varētu apskatīt starojošo Rīgu ziemā un sagādāt dāvanas saviem
mīļajiem Ziemassvētkos, vienkārši labi pavadīt laiku, pastaigājoties pa Vecrīgu vai noskatīties kādu labu filmu pirms spēles.
Nemelošu, ja teikšu, ka spēle bija „superīga”, ņemot vērā, ka mūsējie uzvarēja. Atbalstījām savējos, kā vien varējām, izkliedzot
saukļus, aktīvi kustoties un arī parādot citiem
savus izveidotos plakātus – DINAMO logo,
hokejistus – Aleksandru Ņiživiju un Miķeli
Rēdlihu un „Ērgļu Superbeibes”. Mums bija
arī īpaši tērpi, košas, atstarojošas vestes un
sarkanas Salavecīšu cepures kā jau Ziemassvētkos.
Vislielāko piepūli pielikām, atbalstot mūsējos, kad „bullīšos” nācās sacensties ar Maskavas Dinamo, lai noskaidrotu uzvarētāju. Cerams, ka tas bija tieši fanu atbalsts ar saukļiem,
tādiem kā „Tikai Rīga, tikai Dinamo”, piesaistīja mūsu komandai veiksmes zvaigzni, jo
mūsu komanda uzvarēja ar 2:1.

„Zilais putniņš” vītero
vissiltākās dziesmas
Ziemassvētku priekšvakarā

Žēl, bet šajā konkursā no apmēram 150 skolām ieguvām tikai 33. vietu, bet tomēr augstu.
Esam nolēmuši braukt vēl uz vienu spēli.
Pašreiz plānojam to realizēt 26. janvārī, jo izrādās – ir izsludināts vēl viens konkurss…
„Noskaidroti DINAMO Rīga un Arēna Rīga
organizētā skolēnu konkursa „Atbalsti radoši
DINAMO RĪGA komandu” 1. posma uzvarētāji. Ņemot vērā lielo skolu atsaucību, kā arī
faktu, ka ne visas skolas paspēja piedalīties
konkursā, DINAMO RĪGA ir pieņēmusi lēmumu turpināt skolu konkursu un izsludina
konkursa 2. posmu ar nosaukumu „VIENMĒR
KOPĀ AR DINAMO” , kas sāksies jau 10.
janvārī, kad Rīgas DINAMO aizvadīs pirmo
spēli savā laukumā 2011. gadā. Informācija un
konkursa nolikums – DINAMO RĪGA mājaslapā www.dinamoriga.eu.
Skolu konkursa 1. posmā, pēc žūrijas lēmuma, 1. vietu izcīnīja Cēsu Valsts ģimnāzija, 2.
vietu ieguva Rīgas Valsts tehnikums, bet 3.
vietu Nītaures vidusskola. Pārējo skolu rezultāti redzami Rīgas DINAMO interneta mājas
lapā.
Kristīne Ikerte 11.

21. decembris bija ziemas diena, kuras vakarā Ērgļu saieta
namā norisinājās Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku gaidīšanai
veltītais pasākums „Zilais putniņš”. Tajā piedalījās ne tikai
vecāko klašu skolēni, bet arī paši mazākie skolas audzēkņi.
Tas tika veidots pēc Marka Tvena stāsta „Princis un ubaga
zēns” motīviem, uzvedumā skanēja Imanta Kalniņa mūzika.
Pulksten 18.00, kad zālē valdīja rimta balsu murdoņa, sākās skolas Ziemassvētku pasākums. Tajā strauji mijās dramatiska un jautra mūzika, kura papildināja dejotāju un koristu,
un aktieru saspēli. Koncertā netrūka ne dziesmu, ne deju. Bija
izveidotas ļoti pārdomātas dekorācijas un atribūtika dalībniekiem, kura palīdzēja uzsvērt katra priekšnesuma unikalitāti un
pamatdomu.
Tika pamācīts, ka, tikai dzīvojot savu dzīvi, kāda tā ir, un
pašam kāpjot pa karjeras un panākumu kāpnēm, vari iegūt kāroto. Un ir jāprot novērtēt tas, kas tev jau ir sniegts, nevis
jāalkst pēc tā, kā trūkst. Uzvedumā iekļautais vēstījums bija
domāts ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kuri, iespējams, jau aizmirsuši, kā tas ir būt bērnam, kurš vēl tikai sapņo
par to, kā ir būt lielam.
Koncerts kulmināciju sasniedza tā finālā, kad visi koristi,
dejotāji, skatītāji vienojās dziesmā „Zilais putniņš”, un dalībnieki pret debesīm pacēla mazus, zilus putniņus, kuri līgani un
rimti palīdzēja noslēgt pasākumu liriskās un ģimeniskās noskaņās.
Skolas pasākums bija ļoti labi apmeklēts, jo ieradās ne tikai
paši skolēni un vecāki, bet arī vecvecāki, brāļi, māsas un draugi.
Tas lieliski pauda Ziemassvētku pamatideju – pavadīt laiku
kopā ar sev tuvākajiem un sniegt citiem vizuālu un muzikālu
baudījumu. Un cerams, ka kādam tas sniedza arī jaunas atklāsmes un lika padomāt.
Krista Kalniņa 11.

Brīvprātīgo jauniešu projektā
Intervija ar 12. klases skolnieci Dainu Liepiņu
Notikuma vieta: Orfeas organization of
Xylokastro
Notikuma laiks: 2010. gada 7. oktobris2010. gada 5. novembris
Dalībnieku skaits: 2
Iesaistītās valstis: Grieķija- Orfeas organization of Xylokastro, Latvija- Skrīveri
Latvijas pārstāvētā organizācija: Biedrība
„JES”
Projekta finansētājs- EK programma
“Jaunatne darbībā” Eiropas brīvprātīgais
darbs
Projekta nosaukums “Jaunieši Xylocastro”
Kur tu biji iesaistījusies, vai tas bija
projekts?
– Es biju iesaistījusies brīvprātīgo jauniešu
projektā. Tas ir projekts, kurā var piedalīties
jaunieši no 18 līdz 26 gadiem. Šādi projekti
notiek visā pasaulē. Un tā ir lieliska iespēja
iegūt labu pieredzi par citu valstu kultūru un
tradīcijām. Ir dažādi termiņi, kādos var doties
strādāt par brīvprātīgo, sākot no 1 mēneša 12 mēnešiem. Bet kā brīvprātīgais, ja pirmo
reiz brauc uz garo termiņu (12 mēnešiem),
jaunietis var būt tikai vienu reizi. Bet man vēl
būs iespēja braukt kā brīvprātīgajai, jo es biju
uz īso termiņu (1 mēnesi).
Kā tu guvi iespēju projektā darboties? Kas tevi
pamudināja?
– Iespēju man deva paziņa, kura ir saistīta ar biedrību “JES”, kas bija mana
nosūtītājorganizācija. Mani
piesaistīja tieši tā iespēja
aizbraukt apskatīties Grieķiju. Un ilgums – 1 mēnesis – projektā nelikās pārāk
liels.
Kurā valstī un cik ilgi
tu biji?
– Es biju Grieķijā. Mana
projekta atrašanās vieta
bija Peloponēsas pussalā
pie paša Korintas līča, nelielā pilsētiņā Xylokastro.



Projektā pavadīju 1 mēnesi.
Kādi bija tavi pienākumi? Pastāsti sīkāk
par tiem!
– Mans darbs, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, bija kopt Xylokastro parku. Grieķi gan to sauca par mežu, bet tas bija tikai ~2
km garš un apmēram 300 m plats, stiepās gar
jūras krastu. Mums lika stādīt priedītes, apkopt pašu spēkiem izaugušos kociņus, jo zeme
tur ir ļoti cieta un lietus vasaras periodā (maijsseptembris) nelīst. Tāpēc visā parkā bija izvietoti ūdens smidzinātāji, kas apgādāja kokus
ar ūdeni. Vēl arī mēs palīdzējām nest nozāģētos zarus no sausajiem, nokaltušajiem kokiem
uz kravas furgonu, kurš tos izveda no parka.
Gadījās arī tā, ka mums bija jādodas ravēt puķudobes, kas atradās gar krastmalu. Mūsu darbalaiks bija no 8.30 līdz 12.00, dažreiz pat tikai līdz 11.00.
Kā tu pavadīji brīvo laiku?
– Brīvais laiks tika pavadīts, atpūšoties un
iepazīstot ciematiņu. Ciematiņa garums bija
apmēram 3 km no viena tās gala līdz otram.
Nedēļas nogales tika pavadītas ar citiem brīvprātīgajiem kādā no daudzajām kafejnīcām.
Grieķi tur uzturējās ļoti lielu savas dienas
daļu, it sevišķi vecāka gada gājuma cilvēki.
Viņu mīļākā nodarbe – sēdēt kafejnīcās, dzert
kafiju un runāt par politiku.
Ko jaunu tu uzzināji par
šo valsti, tās kultūru?
– Diezgan dīvaini bija pierast pie tā, ka viņiem no 14.00
līdz 18.00 ir siesta, laiks, kad
visā pilsētiņā tiek aizslēgti
veikali un vietējie iedzīvotāji
atpūšas vai guļ diendusu. Tad
mums noteica, ka nedrīkst uz
ielām trokšņot. Arī vakarā pēc
23.00 mēs mājās nevarējām
skaļi uzvesties, jo Grieķijā
mājām ir ļoti plānas sienas un
var dzirdēt, ko dara apkārtējie. Iemācījos arī grieķu alfabētu, jo mums projekta ietvaros bija grieķu valodas kursi 2
stundas nedēļā.

Vai ieguvi jaunus draugus?
– Jā, iepazinu ļoti daudz jaunu cilvēku. Ar
mums kopā brīvprātīgo darbu darīja vēl 6
francūži un 6 turki. Turki tik visu laiku šausminājās, kad stāstījām, ka Latvijā jau sniegs
un ir naktīs mīnus grādi. Satikām un iepazinām arī daudzus vietējos iedzīvotājus – jauniešus. Grieķi ir ļoti atsaucīga un draudzīga
tauta. Ja viņi nezinās angļu valodu, viņi tomēr
mēģinās tev atbildēt, ja ko jautāsi. Viņi sveicina visus, apjautājas, kā klājas.
Kādu pieredzi, atziņas ieguvi?
– Mana pieredze nenoliedzami ir tikai augusi. Pēc mēneša ārpus Latvijas es sapratu, cik
ļoti man pietrūkst savas valsts, kultūras, ģimenes un draugu. Pat pēc nedēļas Grieķijā man
sāka pietrūkt skolas. Tā bija lieliska iespēja
pilnveidot manas angļu valodas zināšanas, saskarsmi ar citiem cilvēkiem, izprast ķermeņa
valodu un to, cik daudz tā mums dod, ja nespējam mutiski sazināties ar otru cilvēku.
Vai vēlies piedalīties vēl kādā šāda veida
pasākumā?
– Uz šāda veida projektu varētu doties, bet
tikai tad, kad būtu pabeigta skola. Tādā brīdī,
kad mājās, Latvijā, nepaliek svarīgi pienākumi. Tā ir arī lieliska iespēja apceļot Eiropu.
Ieteikumi citiem, kurus interesē šādi pasākumi.
– Iesaku katram pamēģināt doties brīvprātīgajā darbā. Tā ir lieliska iespēja pilnveidot
sevi un iegūt lielu pieredzi daudzās jomās, kā
arī saprast, cik svarīga ir dzimtene, jo, esot ārpus tās, tev pietrūkst daudz no visa tā, kas
saistās ar savu zemi.
Vēl var tikai piebilst, ka šī projekta dalībniekiem nemaksāja algu, bet tika izsniegta kabatas nauda. Par to bija jāiegādājas pašiem
pārtikas produkti un tie arī jāpagatavo.
Saņemtās kabatas naudas apmērs ir atkarīgs
no valsts, kurā projekts notiek, un arī no tā,
kādu finansiālu ieguldījumu Latvijas nosūtītāja organizācija sniedz saņēmējai organizācijai,
šajā gadījumā Grieķijai.
Dainu Liepiņu izjautāja
Krista Kalniņa 11.

Neparastā audzināšanas
stunda

Mūsu klases audzināšanas stundā piedalījās interesants cilvēks – Igors Dudko, kurš agrāk dzīvojis Ukrainā, bet tagad
Latvijā.
Igors Dudko mums parādīja savus zīmējumus, kurus zīmējis, kad mācījies 5. un 6. klasē. Tie bija izcili. Es nekad agrāk
nebiju redzējusi tik perfektus zīmējumus, kurus veidojis cilvēks, kas nav mācījies mākslas skolā. Kaut es tā mācētu zīmēt!
Sabīne Soloveva 5.
Skaisti bija gan bērnības dienu zīmējumi, gan vēlāko gadu
zīmējumi, īpaši sievas un meitas portreti.
Mums visiem gribas sapņot kļūt par tādiem māksliniekiem.
Monika Purviņa 5.
Mūsu viesis iedeva klasei mandalas, kas tagad jau izkrāsotas un ir pie mūsu klases sienas. Aicinām apskatīties, kā mums
izdevās tās izkrāsot! 		
Laura Zariņa 5.
Uz audzināšanas stundu skolotāja bija uzaicinājusi ļoti gudru cilvēku Igoru Dudko. Mani visvairāk pārsteidza tas, ko viņš
stāstīja par savu māju. Izrādās, ka ir tāda ierīce, kad ar saules
baterijām var apsildīt māju.
Šī bija ļoti izdevusies stunda!
Klinta Zeiferte 5.
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Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas
absolventi

Skolu literārā avīze 			

Ar 2011. gadu aizsākam jaunu rakstu
sēriju, kas būs veltīta Ērgļu vidusskolas
absolventiem, grāmatu autoriem. Šo
domu netieši rosināja paši absolventi,
dāvinot salidojumā skolai savas grāmatas. Publicēsim informatīvus rakstus
par tiem mūsu skolas bijušajiem skolēniem, kuri sarakstījuši dzejas, prozas
vai dramaturģijas darbus, mācību grāmatas, izpētījuši un sakopojuši materiālus par sev tuvu zinātnes, mākslas vai
kādas citas darbības jomu.
Jānis Zvaigzne
2010. gadā par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri kļuva Jānis Zvaigzne, Ērgļu vidusskolas 6. izlaiduma absolvents. Studējis LVU Vēstures un
filoloģijas fakultātes latviešu valodas
un literatūras nodaļā, 36 gadus strādājis
par latviešu valodas un literatūras skolotāju Gulbenes rajona Litenes pamatskolā, 27 gadus esot tās direktors, arī
Litenes pagasta vēstures pētnieks. Jānis

Zvaigzne ir divu grāmatu par Liteni autors: „Kas ir Litene?” un „Litene”. Tas
ir vērienīgs pētījums par Litenes vēsturi
no senatnes līdz mūsdienām. Grāmatas
„Litene” noslēgumā publicēti vairāki
Jāņa Zvaigznes dzejoļi.
Litenei - mana mūža zemei
Ne prieku vien tu manās dienās sēji.
Ik medus lāsei rūgtums bija klāt.
Bet projām aiziet mūžā nevarēju
Un stiprs, laimīgs citā krastā stāt.
Tāds spēks nav ozolos nevienā malā,
Nav līcim rasas mirdzums citur tāds.
Nav tādas dziesmas citai lakstīgalai.
Ar upes balsi mūžs mans
		
piedziedāts.
Te atnācu es agrā ievu ziedā,
Te palikšu, kad apsteigs mani riets.
Nāks ievzieds, rasas rīts un augusts
briedā,
Un upe - dzīve skries un skries, un
		
skries.
Es mūžam projām aiziet nevarēju
Un stiprs, laimīgs citā krastā stāt,
Kaut ne vien prieku manās dienās
			
sēji,
Ik saldai lāsei rūgto liki klāt.
No mākoņmaliņas uz tevi noraudzīšos,
Caur zvaigznēm redzēšu, kā rasa
			
dzirkst.
No sāpēm brīvs, es sāpes sajutīšu,
No tavas zāles, tava sniega šķirts.
No mākoņmaliņas... Ne veidot vairs,
			
ne celt,
Ne sirdij ietrīsēties radītpriekā.
Vien cerēt; reizēm atmirdzēšu vēl
Uz zemes kādā mazā, mīļā niekā.
Ielūkosimies Jāņa Zvaigznes atsūtītajās atmiņās „Sveicinu zaļo bērzu birztaliņu” par Ērgļu vidusskolā pavadīto
laiku.
Mārīte Breikša

rāk ir jumurdiešu – vismaz 7. Viņi tobrīd liekas vairāk pieauguši nekā mēs–
pārējie.
Kad pirmajās dienās apjautājāmies,
varbūt kāds kaut ko raksta, jumurdietis
Jānis atbild: „ Man gan jau ir daži romāniņi.”
Kādā no pirmajiem internāta vakariem Jānis Pentjušs un Jānis Krumpāns
skaistās, saskanīgās balsīs dzied dziesmu, ko tajos gados nedziedāja: „Virši
zili, virši sārti...”
Visdažādākie raksturi, intereses, iepriekšējā pieredze. Šobrīd rakstot šīs
epizodiskās atmiņas, kā dzīvus redzu
augumā mazo, ļoti vitālo, dzīvespriecīgo humora pilno Vestienas Jāni, vienmēr smaidīgo, sirsnīgo Skaidrīti, bezgala nopietno, uzticīgo Āriju, sportisko
Ilmāru. Redzu joprojām dzīvus, jaunus.
Pirmās kopējās mācību stundās ievēroju to, ko vēlāk apstiprina mana paša
ilggadējā pedagoga un skolas vadītāja
prakse: cik ļoti daudz cilvēka dzīvē ir
atkarīgs no skolotāja. Visiem no vienas
skolas atnākušajiem ir viens klupšanas
akmens: vai nu latviešu valoda, vai ķīmija, vai matemātika.
Mūs tuvina ne tikai mācību stundas.
Kad internātu pārceļ uz 2 km attālajiem
Mālkalniem, interesanti ir rīta un vakara gājieni lielajā pulkā, brīvāki klejojumi apkārtnē, sporta spēles, sarunas. Tas
ir īpašs laiks. Tālāks no skolas burzmas.
Mūs
tuvina
darbs. Tajos gados
atšķirībā no šodienas daudz strādājām. Gribētos ticēt, ka Ērgļos,
Ērgļu vidusskolā
ir kaut kas paliekošs no 6. izlaiduma. Mēs padziļinājām meliorācijas
tranšejas topošajā
skolas stadionā,
rokās pārnesām
Kolhozā darbos Ilmārs Elsters un Jānis Pentjušs.
bibliotēkas grā-

matas un mācību piederumus no vecās
skolas uz jauno. Krāvām arī ķieģeļus
kailajā kalnā, kur vēlāk paceļas Ērgļu
kultūras nams. Cits citu tuvāk iepazīstam rudens talkās Vecskujenē un Vecogrē.
Kad domāju vai runāju par Rūdolfa
Blaumaņa „Brakiem”, vienmēr gribas
palepoties. 1957. gada septembrī Katrīnas Pilskalnu šķūnī Valdis Krūmiņš,
Jānis Pūce un es gatavoju garkūļu salmus Braku jumta nosegšanai. Strādājām Braku iekārtošanā. Interesē, vai
jumts joprojām tas pats.
Kad Latvijas laukus savā uzvaras gājienā pārstaigā „druvu karaliene”, arī
mums ir savs kukurūzas lauks pie Āķēnu ezera kolhozā „Pirmais maijs”. Ziemā zirgu pajūgā vedam kūtsmēslus.
Vasarā Jānis Pentjušs ar zirgu vairākkārt vago kvadrātligzdās iestādīto kukurūzu. Viņš, šķiet, pats praktiskākais,
izdarīgākais no mums, atrod izeju grūtās situācijās. Reiz, pamodies dziļā naktī, redzu, kā viņš ar vairākiem kopā sasietiem dvieļiem pa 2. stāva logu ierauj
istabiņā pārāk nosebojušos biedru.
Ar savu klasesbiedru darba mūžiem
varu lepoties. Vairākkārt Latvijas televīzijā runājis kvalificētais agronoms
Pēteris Pļavnieks. Ne pārāk tālu no manas mūža darbavietas Madonas rajona
lielāko saimniecību daudzus gadu desmitus sekmīgi vadīja mans solabiedrs
Jānis Kļaviņš.
Iesācis ritēt, atmiņu kamols tinas un
tinas atpakaļ. Taču ne skolas vēsturi, ne
iecerēto grāmatu nerakstām mēs vieni.
Jābūt vismaz 50 stāstiem, interesantiem
un bagātiem.
Es noliecu savu sirmo skolotāja galvu savu skolotāju – dzīvo un aizsaulē
aizgājušo – priekšā. Es domās sveicinu
savus klases biedrus, rosīgos, darbīgos
un pāragri aprimušos.
Es sveicinu balto bērzu birztaliņu pie
vecās skolas, caur kuru vedis grūtais
ceļš uz gaismu.
Jānis Zvaigzne,
1959. gada absolvents, 6. izlaidums
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Sveicinu balto bērzu birztaliņu
Ērgļu vidusskolas 5. klasē iestājos
1952. gadā pēc Katrīnas četrklasīgās
pamatskolas beigšanas. Vidusskolu beidzu tālajā 1959. gadā.
Varbūt atšķirībā no daudziem citiem
manās atmiņās par skolas gadiem Ērgļos nav tikai gaišums vien. Neatvairāmi to gadu pavadoņi ir trūkums, nabadzība. Kad sāku mācīties Ērgļos, rit
tikai astotais gads kopš kara beigām.
Mūsu mājas karā izpostītas, vecākiem
kolhozā izpeļņas nekādas. Man un māsai skolas drēbes, apavi un piederumi
nožēlojami. Kad skolotāju Vēliņu godina 60 gadu jubilejā un man kopā ar klasesbiedru Pēteri jārunā Tālivalda Bričkas dzejolis „ Padomju skolotājam ”,
pēkšņi ieraugu, ka man svārku piedurkne atirusi...
12 km garais ceļš no Katrīnas līdz Ērgļiem visus septiņus gadus pirmdienās
un sestdienās galvenokārt jāmēro kājām. Vienīgi pašās jaunākajās klasēs
agros rītos ziemas kupenās un rudens
dubļos vecāki atveda ar zirgu. Autobusu
satiksmes tajos gados nav. Grūti pēc
mazās Katrīnas skoliņas, kur mācījās
20– 30 skolēnu, pierast pie lielā skolēnu
skaita Ērgļos. Liels pārdzīvojums ir pirmā nakts internātā atšķirtībā no ģimenes, kur vienā lielā telpā nakšņo apmēram 30 dažāda vecuma audzēkņi.
Pārsteidzoši lielas ir klases.
Laika skarbums ienāk klasē, gan visā
skolā. Vienam no spējīgākajiem, apdāvinātākajiem klasesbiedriem – Pēterim
represēti abi vecāki. Visus bērnības un
skolas gadus viņu pašaizliedzīgi audzina un skolo onkulis. Jānim – izsūtījumā
tēvs. Arnis mūsu klasē ienāk 1957.
gadā, kad ģimenei atļauts atgriezties no
Tomskas apgabala Tomskas rajona. Šajā

gadā skolēnu kolektīvs papildinās ar
pulciņu audzēkņu – latviešu bērniem,
kam no visiem mācību priekšmetiem
vislielākās grūtības sagādā latviešu valoda. Daži no viņiem izvēlas mācīties tā
sauktajā krievu komplektā. Reizi pa reizei dzirdama kāda klusa ziņa, ka viens
vai otrs no vecāko klašu audzēkņiem
aizsaukts uz pārrunām „čekā”.
Varbūt skolas lielās jubilejas gaidās
nav vietas šādām padrūmām noskaņām.
Taču bez tā to gadu skolas dzīves apcere būtu vienpusīga, nepilnīga, tātad nepareiza.
Taču ir bijis daudz gaišā, labā. Īsajā
stāstījumā nevaru nepieminēt visus
skolotājus, kurus sirds atceras. Pēc gariem gadu desmitiem atmiņā arvien ir
dzīva pirmā klases audzinātāja Ērgļos–
krievu valodas skolotāja Olga Kalniņa.
Viņa – Oļa – vairākām ērglēniešu paaudzēm. Ārkārtīgi prasīga, stingra, taču
iejūtīga, sirsnīga. Ar viņu biedēja jaunatnācēju: „Tiksi pie Olgas, tad...” Skolotājas princips: jāiemāca katram. Vispārzināma ir viņas bieži krieviski
izteiktā prasība: pēc stundām tikos un
tikos ir jāierodas “Alkšņos”. “Alkšņi”–
skolotāju Kalniņu mājas netālu no skolas. Pēdējā mūsu satikšanās uz Ērgļu
ceļa, kad viņa mīļa un balta, gluži kā
Jāņa Poruka Kukažiņa, ar grābeklīti rokās dodas pie dzīvesbiedra Sauleskalna
kapos.
Pats brīnos, ka man, skolniekam, kas
visus skolas gadus mocījies ar matemātiku, kas izvēlējies specialitāti, kas bezgala tāla no jebkuras rēķināšanas, bieži
prātā nāk tieši matemātikas skolotājs
Visvaldis Kallens. Viņš māca dedzīgi,
aizrautīgi. Viņa pamatprincips tas pats:
jāiemāca katram. Tāpēc dažkārt skolā

10. klase ar audzinātāju Āriju Strauti.

1958./59. m. g. 11. klase ar vēstures skolotāju Emmu Baroni.
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pat jāierodas svētdienas pēcpusdienā.
Pārsteidz skolotāja interešu un spēju
daudzveidība: matemātikas skolotājs
spēlē klavieres, māca internāta audzēkņiem dziesmas. Vēl tagad dzirdu, kā
viņa pavadījumā dzied „Jaunā traktorista dziesmu”, „Ai, jūs tērauda kumeļi
staltie!” dziedātājs Gunārs Dzenis.
Mazliet dīvaini šķiet arī tas, ka spilgtākie iespaidi no vidusskolas gadiem
palikuši tieši par krievu literatūras stundām. Vērienīgi tikām iepazīstināti ar
lielākajām, nozīmīgākajām vērtībām
tajā. Ja atmiņa neviļ, tā bija skolotāja E.
Koņuhova. Iespaidīga iepazīšanās ar
Ņekrasova „Kam Krievzemē labi dzīvot”.
Ar nožēlu jāatzīst, ka darījām pāri savai vidusskolas klašu audzinātājai – lieliskai vācu un angļu valodas skolotājai
Strautei. Lai viņa mūžībā mums piedod! Protams, neaizmirstama ir Nellija
Ziediņa.
Ērgļos esmu mācījies divās skolās.
Mana mīļākā – vecā, jau sen nodegusī
vidusskolas ēka. Te mācījāmies līdz
1958. gadam. Visbiežāk atmiņās atgriežos „garajā klasē”, kas reizē – gaitenis
ar durvīm un klasēm, skolotāju istabu,
reizē – sarīkojumu, aktu, sporta, kino
zāle. Redzu fizkultūras skolotāju Krakopu ar vecāko klašu meitenēm nodarbojamies ar līdztekām, Ilzi Reinseni
dejojam ar lenti, skolotāju Kallenu pie
klavierēm. Te godinām skolotāju Vēliņu 60. gadskārtā. Kādā izlaidumā daudzus gadus pirms jaunās vidusskolas
atklāšanas te dzirdu toreizējo LPSR
Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieku Eduardu Berklavu apsolām: „Ērgļos būs jauna vidusskola.” Paiet daudzi gadi.
Te notiek mākslinieka koklētāja Aloiza Jūsmiņa koncerts, par ko ilgi runā
audzēkņi, runā skolotāji. Interesanti sastādīts koncerta repertuārs. Pirmā dziesma „Партия – наш рулевой”, otrā –
latgaliešu tautasdziesma latgaliešu
dialektā „Ar āzīti arti gāji”. No maza
nolietota radio aparātiņa šajā telpā uzzinām par Ineses Jaunzemas triumfu
Melburnā. „Garajā klasē” it kā sakoncentrējas visas skolas, īpaši pēcpusdienu, dzīve. Tāpēc manās atmiņās tai tik
liela vieta.
Atceroties vidusskolas gadu klasesbiedrus, atmiņā atdzīvojas mūsu iepazīšanās brīži astotajā, toreiz pirmajā vidusskolas klasē. Mums, ērglēniešiem,
pievienojas audzēkņi no Jumurdas,
Vestienas, Liepkalnes, Pērses. Visvai-



Jānim Grotam – 110
9. februārī R. Blaumaņa Braku muzejs,
Ērgļu vidusskola un
Ērgļu saieta nams
rīko literatūras stundu, veltītu dzejnieka
jubilejai. Aicinām visus, visus novada ļaudis – ērglēniešus, īpaši Vēju kalnā un
J. Grota ielā dzīvojošos, sausnējiešus, jumurdiešus – atcerēties, pieminēt dzejnieku Jāni Grotu, kurš tik
daudz dzejas veltījis mūsu novadam.
Dzejnieks Jānis Grots ir rakstījis: „Zeme ir
skaistāka par debesīm, jo tikai no zemes mēs
redzam debesis.”
Ērgļi bija, ir un būs Jāņa Grota zeme, jo nav
cita dzejnieka latviešu literatūrā, kas tik daudz
vārdu veltījis Ērgļiem.
„Ak, Ērgļi, dzimtene un šūpļa vieta mana!
Tur saule atmiņās man mūžam nenoriet!”
(„Ērgļi”)
„No bērnības vēl atceros:
Blāv naktī tāla blāzma.
Aiz loga ceļmalā šalc smagi sniegputenī sils.
Pie rūtīm, durvīm dauzās ziemeļvēja blāzma.
Pie ledus puķēm māte čukst:
- Deg Ērgļu muižas pils…”
(„Stāsts par 1905. gadu”)
„Jauks samts tērpj lejas un pakalnus
Tev arī, Vidzeme, gleznainā,
Kur auga šūpuļa līkste mana;
Tu esi kā māte man tuvumā,
Kur allaž vēl Ērgļu birztalas zuz,
Kad atmiņu dzeguze zvana.”
(„Un jauni plauks koki”)
„Māt, sliedes dzelzceļam uz mūsu Ērgļiem
liek,
Tu nezini, cik skaudras, taisnas sliedes!

–

Kaut man vēl mirkļi daži Rīgā jāpaliek,
Tak sveicini jau mūsu retās priedes.”
(„Vēstule mātei”)
„Iet pirmais vilciens nu uz Ērgļiem maniem

Tik jauns un drošs, un straujš, un spējš!
To pavadiet ar gavilēm un zvaniem,
To, kas tik spirgts kā agra rīta vējš.”
(„Rīgas – Ērgļu pirmajam vilcienam”)
„Bij ziedošs Ērgļu ciems. Un mana māja kalnā.
Bij saule. Birzis šalca. Aizvējā tur drošs
Vēl krāšņi ziedēja pat vēlā rudens salnā
Mans sārtais magoņlauks, par leju mirgojošs.
Bij ziedošs Ērgļu ciems. Un kalns. Un Ogre
lejā.
Bij ezers nokalnā, kur krastā priežu sils
Stalts greznojās šai spožā dabas dzejā
Ar augstām galotnēm kā simtu torņiem
pils.”
(„Ērgļu ciems”)
„Kad tevi sveicinu, tu jaunā, gaišā ēka,
Kas pilna dzīvības un jaunības, un spēka,
Ļauj atcerēties veco Ērgļu pagastskolu
Un tur reiz nobružāto priekšpēdējo solu,
Kur kādreiz tālās, viņās sendienās
Es vēros burtnīcās un grāmatās.”
(„Vēstule Ērgļu vidusskolai”)
„Kad es eju Ērgļu ceļus,
Nāk man pretī visas dienas,
Nodzīvotas, aizsapņotas
Tā kā pazudušas rotas.
Domāju, cik labi būtu,
Ja es vēlreiz jauns te kļūtu,
Tad es, Ērgļi, jūsu spārnos
Paceltos, kā putni ceļas.”
(„Savā zemē”)
Dzejas rindas par Ērgļiem izrakstīja
Marta Suveizda 9.a

Internetā ieraudzīts attēls
Atzīmējot populārās bērnu rakstnieces Zentas Ērgles 90 gadu jubileju, internetā bija publicēti vairāki raksti par viņas daiļradi. Kādam
rakstam pievienotais attēls (tas joprojām „Delfos” redzams), kurā ieraudzīju mūsu skolas
skolēnus un pašu rakstnieci, atsauca atmiņā pasenus notikumus.
Padomju laikā bija tradīcija katras klases pionieru pulciņu nosaukt kāda ievērojama cilvēka
vārdā. Arī 1988. gada absolventiem, kad viņi
mācījās 6. vai 7. klasē, bija jādomā, kā saukt
savu pionieru pulciņu. Kas to vairs atcerēsies,
kam radās ideja pulciņam izvēlēties bērnu
rakstnieces Zentas Ērgles vārdu, bet pamatojums gan ir skaidrs – dzīvojam taču Ērgļos.
Skolēni uzrakstīja rakstniecei vēstuli ar lūgumu
kļūt par pionieru pulciņa varoni. Zenta Ērgle
piekrita, sākās vēstuļu rakstīšana, un 1984.
gada rudenī rakstniece atbrauca ciemos uz
mūsu vidusskolu.
Gatavojāmies ļoti nopietni. Pēc skolas bibliotekāres skolotājas Ilzes Reņģes ieteikuma
izveidojām humoristisku pētījumu par rakstnieces darbiem. Tika izlasītas vairākas grāmatas
un uzrakstīts darbs, kurā bija šādas nodaļas:
„Personvārdu analīze”, „Lasītāja formulārs”,
„Dzīvnieku pasaulē”, „Profesionālā orientācija”. Saņemot šādu pētījumu, rakstniece bija patiesi aizkustināta un gandarīta, tāpat priecājās
par skolēniem, kuri bija piedalījušies literārajā
konkursā par viņas daiļradi, ar interesi vēroja
uzvedumu pēc savu darbu motīviem. Uzvedumā piedalījās arī citu klašu skolēni, Arnis Ābols
pat bija uzrakstījis mūziku. Zenta Ērgle stāstīja
par savu arhitektes darbu, par to, kā, stāstot dažādus notikumus saviem bērniem, sākusi rakstīt grāmatas, rādīja diapozitīvus no tāliem ceļojumiem.
Zentas Ērgles pionieru pulciņš iegājis vēsturē
arī ar to, ka vienā vasarā meitenes uzrakstīja
rakstniecei garāko vēstuli (3 metri!), kādu viņa
saņēmusi. Kā Zenta Ērgle bija vēlējusi, tagad šī
vēstule atrodas Rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā.
Ja kādreiz ir vēlēšanās palasīt bērnu literatūru, tad var ielūkoties tādās Zentas Ērgles grā-



Sausnējas 3.klases
skolēnu eksotiskās
pasaku puķes
Šajā baltajā un sniegotajā janvāra dienā sveicienus novada avīzes lasītājiem sūta Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 3.klases skolēni. Lūk, viņi –
smaidīgi un dzīvespriecīgi fotoattēlā no kreisās:
Alens Kārlis Kārkliņš, Klāvs Sniķeris, Niks Valainis, Līga Vestfāle. Fotografēšanās dienā skolā
nebija Loreta Justa, jo meitene ir devusies tālā ceļojumā.
Bērni saka, ka viņi ir draudzīgi, izpalīdzīgi, centīgi mācībās, sportiski, talantīgi, kustīgi, gudri. Ja
kādreiz gadās sastrīdēties, tad ātri jāsalīgst, jo nav
labi dusmoties. Jaunajā gadā varētu būt iecietīgāki, uzmanīgāki, vairāk vajadzētu lasīt grāmatas un
dažam labam - uzlabot rokrakstu. Lai bērniem veicas visi darbiņi!
Šoruden lasīšanas stundā iepazināmies ar interesantu pasaku „Ežapuķe”. Ja tā padomā, vai tad
nevarētu būt arī citu dzīvnieku vārdā nosauktas
puķes? Var gan, vajag tikai ļaut vaļu fantāzijai un
domas lidojumam! Piedāvājam lasītājiem 3.klases
skolēnu radošos darbiņus par diezgan eksotiskām
puķēm.
Skolotāja Elita Leiboma

Ziloņpuķe

Pirms 6000000 gadiem, kad vēl nebija
cilvēku, pastāvēja ziloņpasaule. Ziloņpasaulē auga ziloņpuķe.
Tai bija zils kāts un
zilas lapas. Vidiņš bija
pelēks, garš un apaļš.
Tik garš kā ziloņa
snuķis. Kādu dienu
ziloņpuķe satika pērtiķi, kurš gribēja zināt, kas tā par neparastu puķi un
kā viņu sauc. Ziloņpuķe izstāstīja par sevi un pērtiķis par sevi. Abi bija iepazinušies un sāka spēlēties. Viņi tā spēlējās veselu gadu. Tad ziloņpuķe
sāka pamazām vīt. Pērtiķis ļoti bēdājas, taču pamanīja, ka ziloņpuķei nogatavojušās zilganas sēklas. Pērtiķēns tās iesēja un drīz varēja redzēt, kā
izaug jaunas ziloņpuķītes. Ar tādiem pašiem snuķīšiem. Pērtiķēns priecājās par neparastajām puķēm.
Alens Kārlis Kārkliņš

Pasaka par žirafespuķi

Kādam dārzniekam
siltumnīcā auga daudz
dažādu puķu. Tās bija
skaistas un krāsainas.
Kādu dienu dārznieks
ienesa siltumnīcā neredzētu puķi. Tā bija
ļoti, ļoti gara. Gandrīz
kā saulespuķe. Visas
puķes brīnījās par neparasto kaimiņieni. Pēc
tam vajadzēja iepazīties. Dažas puķes kautrējās un nenosauca savu vārdu. Otrā dienā pie
saimnieka atbrauca žurnālisti. Viņi fotografēja neparasto puķi. Rudenī visas puķes novīta, un saulespuķe ļoti bēdājās, jo bija zaudējusi savus draugus. Izrādās, ka žirafespuķe arī bija saulespuķe.
Niks Valainis

Ķengurpuķe

Pie zoodārza vārtiem
auga neliela puķīte.
Rasma ik rītu pie tās
piegāja un priecājās par
puķes skaistumu. Kādu
dienu atvērās zoodārza
vārti, un visi dzīvnieki
skrēja laukā, pa ceļam
visu saminot. Ko nākamajā rītā meitene ieraudzīja? Puķe bija samīta
smiltīs! Meitene aiznesa izmocīto puķīti mājās, iestādīja to skaistā puķupodā un aplaistīja. Puķīte atdzīvojās! Rasma domāja, kā lai nosauc puķi. Tā
bija tik līdzīga zoodārza ķenguram, brūnā krāsā.
Un meitene nosauca to par ķengurpuķi. Ķengurpuķe laimīgi auga podiņā uz Rasmas lodziņa.
Līga Vestfāle

Kamieļpuķe

Reiz siltajā kamieļu
zemē dzīvoja skaista
un mazliet neparasta
puķe. Visi sauca to par
kamieļpuķi. Kamieļpuķei patika karstā saule
un siltais vējš. Viņa pacieta lielo karstumu un
varēja ilgi iztikt bez
ūdens. Kamieļpuķe bija
ļoti izturīga un pacietīga, tāpat kā kamieļi, viņas
radinieki. Viņa reizēm arī spļaudījās, ja kāds viņu
aizskāra vai gribēja nodarīt pāri. Visi pazina neparasto puķi un izturējās laipni. Kamieļpuķe kopā ar
saviem draugiem dzīvoja siltajās zemēs ilgi un laimīgi.
Klāvs Sniķeris

Atceroties Ziemassvētkus

matās kā „Mūsu sētas bērni”, „Tā tik bija vasara”, „Esmu dzimis neveiksminieks”, „Tas sākās
Puķu mājā”, „Uno un trīs musketieri”, „Noslēpumainais atradums”, „Ieviņa Āfrikā”, „Ato un
brīnumpērle”. Atzīmējot populārās rakstnieces
90 gadu jubileju, pirmo reizi vienā grāmatā izdota viņas triloģija, kurā ietverti stāsti „Starp
mums, meitenēm, runājot”, „Bez piecām minūtēm pieauguši”, „Nosargāt mīlestību”.
Mārīte Breikša

Ziemas brīvdienas pagājušas, bet 3. klases skolēni kā spilgtāko notikumu atceras Ziemassvētkus.
Svētkiem sākām gatavoties jau laikus – iepriekšējā dienā cepām gardas piparkūkas.Tētis atnesa
no meža eglīti, un mēs to skaisti izrotājām. Es,
Ziemassvētku rītā pamostoties, sāku darīt darbus.
Sakārtoju savu istabu, palīdzēju mammai gatavot
ēdienus un saklāt galdu.Vakarā mēs sagaidījām
ciemiņus.Tad paēdām vakariņas, saņēmām jaukas
dāvanas.
Man dāvanā bija jauns, balts telefons. Katram
vēl bija kāds gards kārums no lielā Ziemassvētku
vecīša maisa. Ziemassvētki ir mani mīļākie svētki!
Ance Ludborža
***
Mani Ziemassvētki bija jauki. Ceturtdien opis
atveda egli. Eglīti rotājām ar dažādām mantiņām,
ar spīdumiņiem, ar svecītēm. Vakarā vēl cepām
piparkūkas un pīrāgus. Visa māja smaržoja pēc piparkūkām. Man patika gatavoties svētkiem. Piektdien klājām galdu un zem eglītes salikām visiem
dāvaniņas. Mēs ar māsu ļoti priecājāmies par dāvaniņām. Bija jauks Ziemassvētku vakars.
Melānija Šmite
***
Ziemassvētkos mēs bijām Jaunpiebalgas baznīcā. Baznīca ir ļoti veca, šogad ir atjaunotas ērģeles. Man tur patīk. Kad atnācām mājās, zem eglītes
atradām dāvanas, ko rūķis bija atnesis. Es saņēmu
globusu, ļoti noderīga dāvana.

Nākamajā dienā gājām uz mežu pēc eglītes, bridām pa dziļu sniegu. Tagad varu iedomāties, kā
jūtas mežazvēri, jo bija liela sērsna.
Jaunajā gadā tētis šāva raķetes. Tas bija tik
skaisti! Lējām arī laimītes – man bija tāda nesaprotama.
Pēc visiem svētkiem gāju pie omes uz bērnudārzu palīdzēt pieskatīt bērnus. Brīvdienas bija jaukas
un baltas!			
Monta Masaļska
***
Šis Ziemassvētku laiks bija brīnišķīgs!
Ārā skaists laiks. Jātīra daudz sniega. Mēs, visa
ģimene, braucām uz Lido kalnu slēpot. Es iemācījos braukt ar lielo pacēlāju! Vēl mēs ar mammu
braucām ar distanču slēpēm. Man patika!
Ziemassvētkos pie mums atnāca arī Ziemassvētku vecītis. Es vecītim skaitīju dzejoli par tēti.
Mums visiem bija daudz skaistu dāvanu. Tētis visai ģimenei uzdāvināja jaunu datoru. Bet lielākais
pārsteigums bija suns. Un tagad man ir pašai savs
kucēns Šeiro. Manas brīvdienas bija jaukas!
Katrīna Dudko
***
Ziemassvētki bija sākušies. Sniegs mežā izrotājis visas eglītes.
Vietām zaķu pēdas sniegā meta cilpas gar katru
glītu eglīti, it kā viņi vēlētos mūs aizvest pie tās
īstās un vienīgās eglītes, kas rotās mūsu māju.
Beidzot eglīte tika atnesta mājā. Izrotāta tā izskatījās vēl skaistāka. Šie Ziemassvētki bija ļoti
skaisti.			
Gunita Rasa
Redaktore: Marta Suveizda 9. a

avīzeizdevums
2011. gada
janvāris
Ērgļu Skolu
novadaliterārā
informatīvais
2011.
janvāris

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2010. gada 30. decembrī
domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem:
 Par Ērgļu novada attīstības programmas 20132019.gadam izstrādes uzsākšanu
Ērgļu novads atbilstoši Eiropas Sociālā fonda finansētajai aktivitātei 1.5.3.2. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
ir iekļauts starp 70 novadiem, kuriem būs iespēja saņemt
Eiropas sociālā fonda finansējumu 25000 LVL novada attīstības programmas izstrādei, kura būs vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokuments 2013.-2019.gadam.
Ērgļu novada pašvaldības domē tika nolemts:
Uzsākt Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.
gadam izstrādi.
Apstiprināt atbildīgo par Ērgļu novada attīstības programmas izstrādi un izstrādes procesa vadītāju Ērgļu novada
pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas
speciālisti Emmu Ceru.
Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības
grupu šādā sastāvā:
1. Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis,
2. Ērgļu novada pašvaldības domes deputāts Andris Spaile, atbildīgais par attīstības programmas izstrādes uzraudzību,
3. Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera,
4. Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja
Māra Briede,
5. Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba
organizatore Sandra Avotiņa,
6. Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Liena Kārkliņa,
7. Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne,
8. Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa,
9. Ērgļu pašvaldības SIA “ Ērgļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Aina Braķe,
10. Ērgļu mežniecības mežzinis Gunārs Plikausis,
11. Ērgļu pagasta SIA “Ūdas” valdes loceklis Dainis
Daugulis,
12. SIA „Eden interior”valdes loceklis Viktors Ļebedevs,
13. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis,
14. Madonas novada pašvaldības pārstāvis,
15. Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvis,
16. Pļaviņu novada pašvaldības pārstāvis,
17. Kokneses novada pašvaldības pārstāvis,
18. Ogres novada pašvaldības pārstāvis,
19. Amatas novada pašvaldības pārstāvis.
Apstiprināt Ērgļu novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus.

DARBA UZDEVUMS
Ērgļu novada attīstības programmas
izstrādei
1. Izstrādāt novada attīstības programmu 2013.-2019.
gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai.
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.
punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
2.3. Reģionālās attīstības likuma 13.pants;
2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Ērgļu novada attīstības
programmas izstrādes vadītāja – Ērgļu novada pašvaldības
vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Emma Cera.
4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā
esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas (turpmāk tekstā – RAPLM) izstrādātajiem
„Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī”.
5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. definēt Ērgļu novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
5.2. izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona
spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus,
Ērgļu novada Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastu teritorijas plānojumus un kaimiņu pašvaldību – Madonas, Vecpiebalgas, Pļaviņu, Kokneses, Ogres, Amatas spēkā esošus
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;
5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt
vērā novada un tā teritoriālo vienību jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu,
iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši 2009. gada 25. augusta MK noteikumi „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.
6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes
termiņi:

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. janvāris

Nr.
Pasākums
p.k.
1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums par novada attīstības
1.1.
programmas izstrādes uzsākšanu
Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
nosūtīšana RAPLM, Vidzemes plānošanas reģionam, kaimiņu
1.2. pašvaldībām un paziņojuma publicēšana “Latvijas Vēstnesī”,
mājas lapā internetā www.ergli.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”
Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības
līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu
1.3.
identificēšana. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības
līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā
1.4.
internetā www.ergli.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā
–„Ērgļu Novada Ziņas”
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru
1.5.
speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa
1.6. dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu
un kaimiņu pašvaldībām)
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu
1.7.
apkopošana
2. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde
2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde

Termiņš

2010.gada decembris

Pirmsskolas izglītības programma

2011.gada janvāris–
februāris

2011.gada marts–
aprīlis
2011.gada marts–
aprīlis
2011.gada marts –
maijs
2011.gada februāris–
aprīlis
2011.gada marts– maijs
2011.gada marts–
oktobris
2011.gada augusts–
oktobris
2011.gada augusts–
oktobris
2011.gada augusts–
oktobris

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana
2011.gada novembris
vadības grupā
3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides
pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības
inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo
2011.gada septembris–
3.1. ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā
oktobris
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums
Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
2011.gada oktobris–
3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde
decembris
4. Publiskā apspriešana
Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums par novada attīstības
4.1. programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 2012.gada janvāris
apspriešanai
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata
projekta publisko apspriešanu nosūtīšana RAPLM, Vidzemes 2012.gada janvāris–
4.2.
plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www. februāris
novads.lv un laikrakstā „Novads”
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas
2012.gada marts–
4.3. organizēšana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides
aprīlis
pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm
4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
2012.gada maijs
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās
4.5. apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu 2012.gada maijs
apkopošana
Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas
kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana 2012.gada maijs–
4.6.
pašvaldības mājas lapā internetā www.ergli.lv un pašvaldības jūnijs
informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
5.
izstrāde un saskaņošana
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
2012.gada augusts–
5.1. izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās
septembris
apspriešanas rezultātus
Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums par novada attīstības
programmas gala redakcijas nodošanu RAPLM un Vidzemes
plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu
5.2. Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un 2012.gada septembris
paziņojuma publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā www.
ergli.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada
Ziņas”
Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana RAPLM
un Vidzemes plānošanas reģionam un vides pārskata gala
5.3.
2012.gada oktobris
redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam
atzinuma saņemšanai
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
6.
apstiprināšana
Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva
atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par
6.1. novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. 2012.gada novembris
Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā
attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota
Ērgļu novada pašvaldības lēmuma par novada attīstības
programmas apstiprināšanu publicēšana pašvaldības mājas lapā
6.2.
2012.gada decembris
internetā www.ergli.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ērgļu Novada Ziņas”
Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas
6.3. publiskošana un iesniegšana RAPLM un Vidzemes plānošanas 2012.gada decembris
reģionam
2.5.

7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1. redakcijas izstrādes.
 Par pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” pirmsskolas izglītības programmas saskaņošanu.
Saskaņoja Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas Ilonas
Cielavas iesniegto pirmsskolas izglītības programmu
0101 11 11
Izglītības programmas kods
Licences Nr. V- 2116
Licences izdošanas datums – 2010. gada 14.
maijs
Licences derīguma termiņš – 2016. gada 31. jūlijs
I. Pirmsskolas izglītības mērķis un galvenie
uzdevumi
1. Pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk
– izglītības programma) mērķi un galvenos uzdevumus, saglabājot izglītojamā (turpmāk – bērns)
nacionālo identitāti, nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
2. Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot
viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
3. Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir:
3.1. sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
3.2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju
un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
3.3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
3.4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības
prasmju attīstību;
3.5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos
bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
3.6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida
iemaņu attīstību.
II. Pirmsskolas izglītības saturs
4. Izglītības programmas saturu un satura apguves plānotos rezultātus nosaka Valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijas.
5. Pirmsskolas izglītības saturs veidots tā, lai
veicinātu bērna:
5.1. fizisko attīstību;
5.2. psihisko attīstību;
5.3. sociālo attīstību.
6. Pirmsskolas izglītības saturs ietverts vispārējās pirmsskolas izglītības programmās, mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās un speciālajās pirmsskolas izglītības programmās.
7. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu
saturu veido un īsteno atbilstoši katra bērna speciālajām vajadzībām.
III. Pirmsskolas izglītības satura apguves
plānotie rezultāti
8. Fiziskās attīstības jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:
8.1. izpilda pamatkustības un orientējas telpā;
8.2. notur līdzsvaru;
8.3. ir attīstīta roku sīkā muskulatūra, mērķtiecīgi veic darbības ar sīkiem priekšmetiem;
8.4. sev un apkārtējiem drošā veidā un tvērienā
tur un lieto rakstāmpiederumus un darba rīkus;
8.5. darbojas noteikta laukuma robežās;
8.6. ir pozitīva attieksme pret fiziskām aktivitātēm.
9. Psihiskās attīstības jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:
9.1. klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret
dzirdēto;
9.2. saklausa, pareizi izrunā un diferencē skaņas
vārdos;
9.3. saprot saikni starp skaņu un burtu;
9.4. pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta
burtus, vārdus un vienkāršus teikumus;
9.5. lasa vārdus un vienkāršus teikumus atbilstoši savām spējām;
9.6. saprot lasīto, atbild uz jautājumiem un pauž
attieksmi pret to;
9.7. iejūtas dažādos tēlos, attēlo ar kustībām,
žestiem, mīmiku un runu, skandē tautasdziesmas
un runā dzejoļus;
9.8. saprot saikni starp skaitli un ciparu, raksta
ciparus;
9.9. saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prot iegūt rezultātu praktiskās situācijās skaitļa 10 apjomā;
9.10. pazīst ģeometrijas pamatelementus
(punkts, līnija, riņķis, trijstūris, četrstūris);
9.11. novēro pārmaiņas cilvēkā, dabā un sabiedriskās dzīves norisēs, stāsta par saviem novērojumiem, orientējas tuvākajā apkārtnē;
9.12. saprot darbību loģisko secību un stāsta par
to;
9.13. raksturo, salīdzina un grupē objektus pēc
dažādām pazīmēm;



9.14. klausās mūziku, dzied, dejo, muzicē un
ritmizē;
9.15. radoši izmanto dažādus materiālus, tehnikas un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos;
9.16. pazīst un pauž emocijas mijiedarbībā ar
apkārtējo pasauli;
9.17. pieņem sevi un citus, jūt līdzi, lūdz un
sniedz palīdzību;
9.18. ir motivēts turpmākās izglītības apguvei.
10. Sociālajā jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:
10.1. nosauc savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas
adresi, valsti, kurā dzīvo;
10.2. izsaka lūgumu, prot pateikties, jautā un
atbild uz jautājumiem, stāsta par to, ko prot;
10.3. sadarbojas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pieņem vai noraida ieteikumus, pamato savu
viedokli;
10.4. vērtē savu un citu rīcību, pauž attieksmi
pret to;
10.5. izrāda cieņu pret cilvēkiem, savu un citu
darbu, ir saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi;
10.6. veic vienkāršus pašapkalpošanās darbus,
ievērojot apgūtos ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;
10.7. zina, kā rīkoties dažādās situācijās, ja ir
apdraudēta personīgā drošība mājās, uz ielas (ceļa)
un dabā (pie ūdenskrātuvēm, saskarē ar dzīvniekiem, nezināmām vielām un augiem);
10.8. ievēro personīgo higiēnu, lieto veselīgus
pārtikas produktus un veic fiziskās aktivitātes;
10.9. ir atbildīgs par uzticētajiem pienākumiem
un personīgajām lietām.
11. Atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam
pieļaujamas atkāpes no plānotajiem rezultātiem.
Jāizvairās no tādu atkāpju noteikšanas, ko nepamato konkrēts funkcionāls traucējums un tā apjoms.
12. Izglītības saturu konkretizē un atklāj mācību
programmas.
13. Mācību programmas apstiprina izglītības
iestādes vadītājs.
14. Izglītības saturu, kas konkretizēts mācību
programmās, apgūst rotaļnodarbībās un ārpus rotaļnodarbību laikā.
15. Izglītības programmas satura apguve notiek
sadarbībā ar ģimeni.
IV. Izglītības programmas īstenošanas plāns
16. Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumā noteiktajam.
17. Bērns apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai. Izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vai
personu, kas īsteno aizgādību (turpmāk – vecāki)
vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
18. Izglītības programmas apguve nodrošina
bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
19. Izglītības programmas pedagoģiskā procesa
raksturojumu nosaka Valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijas.
V. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa raksturojums
20. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process pamatojas uz humānisma, uzskatāmības un
pēctecības principu.
21. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa
galvenie pamatnosacījumi ir:
21.1. ievērot bērna vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja
nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;
21.2. sekmēt bērna pozitīvu pašizjūtu drošā un
attīstību veicinošā vidē;
21.3. nodrošināt bērna, pedagogu un bērna vecāku vai aizbildņu sadarbību.
22. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas
vienotībā, kurā tiek sekmēta harmoniska bērna attīstība atbilstoši personības attīstības likumsakarībām un vajadzībām.
23. Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā
ir rotaļa, darbības organizācijas formas – bērna
patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.
24. Bērna aktivitāti nodrošina mācību metožu
dažādošana.
25. Izglītības programmas īstenošanu nosaka
rotaļnodarbību saraksts un plānots ārpus rotaļnodarbību darbs.
26. Rotaļnodarbības un ārpus rotaļnodarbību
darbu organizē attīstošā vidē.
27. Izglītības satura apguvei organizē frontālas,
integrētas vai apakšgrupu rotaļnodarbības.
28. Dažādu organizācijas formu rotaļnodarbības
organizē katru dienu rīta un/vai pēcpusdienas cēlienā, nodrošinot vienmērīgu bērnu darbības slodzi dienā un nedēļā.
29. Svētkus, tematiskās pēcpusdienas, sporta
aktivitātes, izstādes, u.c. pasākumus organizē saskaņā ar izglītības iestādes darba plānu.
30. Rotaļnodarbību sarakstā iekļaujamie rotaļnodarbību veidi un to skaits izglītības programmas
īstenošanai (vienai nedēļai):



Nr.
p.k. Rotaļnodarbības veids
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rotaļnodarbību veidu skaits vienā nedēļā
Bērniem Bērniem
Bērniem
Bērniem
Bērniem
no 1 līdz no 2 līdz
no 5 gadu līdz
līdz
no 3 līdz
2 gadu
3 gadu
pamatizglītības
1gadam
5 gadu
vecumam vecumam
programmas
vecumam
apguves sākšanai
1
1
1

Iepazīstināšana ar apkārtni
un sabiedriskās dzīves
norisēm
Iepazīstināšana ar dabu
1
1
Literatūra
1
1
Runas attīstīšana
1
1
Valodas attīstīšana un
5
5
orientēšanās apkārtnē
Matemātisko priekšstatu
1
veidošana
Matemātika
1
Sensorā attīstīšana
5
3
1
Darbības ar priekšmetiem
5
3
1
Tēlotājdarbība
1
Zīmēšana
1
1
Veidošana
1
1
Aplicēšana
1
0,5
Konstruēšana
0,5
Rokdarbi/mājturība
1
Kustību attīstība
5
5
5
Sports1
5
Mūzika
5
5
2
2
Lasīt un rakstīt prasmes attīsta pedagoģiskā procesa norises gaitā.

Trīs reizes nedēļā organizē sporta rotaļnodarbības un divas reizes – sporta spēles telpā vai laukumā.
31. Ārpus rotaļnodarbību darbs izglītības programmas īstenošanai (vienai nedēļai):
31.1. rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un
pieredzes pilnveidošana;
31.2. lasītprasmes un rakstītprasmes rosināšana,
veicināšana, pilnveide;
31.3. elementāro matemātisko iemaņu pilnveide;
31.4. saskarsmes kultūras (sabiedriskās uzvedības normu, savstarpējo attiecību un morāles izpratnes) veidošana;
31.5. sadzīves (uzvedības, higiēnas, pašapkalpošanās) iemaņu veidošana.
32. Izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz
31.augustam patstāvīgi plāno izglītības programmas apguves darbu vasaras periodam, veic rotaļnodarbībās un ārpus rotaļnodarbību laikā gūto zināšanu un pieredzes pilnveidošanu.
VI. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību
33. Ieteicams, lai, atbilstoši vecumposmam
bērns būtu apguvis elementārās uzvedības, higiēnas un pašapkalpošanās iemaņas, kuras nepieciešamas, uzturoties vienaudžu kolektīvā.
VII. Pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas kārtība
34. Pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas
kārtību nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
35. Izglītības programmas apguves laikā bērna
zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka
mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa
darbībā un sasniegumos.
36. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves
par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un
attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem)
rakstiski informē viņa vecākus vai aizbildņus.
VIII. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums
37. Izglītības programmas apguvi finansē no izglītības iestādes dibinātāja (turpmāk – dibinātājs)
finanšu līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
38. Obligātajā pirmsskolas izglītībā nodarbināto
pedagogu darba samaksas kārtību nosaka Ministru
kabinets, darba samaksas apmēru nosaka dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
39. Pedagogu darba samaksas kārtību nosaka
Ministru kabinets, darba samaksas apmēru nosaka dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
40. Pedagogu amatus un prasības pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nosaka
Ministru kabinets.
41. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās pedagogu un pedagogu atbalsta personāla
amatu vienības nosaka dibinātājs.
42. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla amatu vienības nosaka dibinātājs.
43. Izglītības programmas īstenošanas izmaksu
minimumu gadā vienam bērnam nosaka Ministru
kabinets.
44. Kārtību, kādā bērnu uzņem un atskaita no
izglītības iestādes vai grupas, nosaka dibinātājs.
45. Bērnu skaitu grupā nosaka dibinātājs.
46. Higiēnas prasības izglītības programmas īstenotājam nosaka Ministru kabinets.
47. Izglītības programmas īstenošanai ieteicamā
literatūra un materiālā bāze pašattīstības un radošās darbības veicināšanai ir norādīta Izglītības un

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2

zinātnes ministrijas mājas lapas sadaļā „Nozaru
politika”.
 Par nekustamo īpašumu nosaukumu un
adrešu piešķiršanu
Piešķīra nosaukumu “Kalni” no nekustamā īpašuma “Zeltakalni” atdalītam nekustamajam īpašumam.
Piešķīra nosaukumu “Brūklenāji” no nekustamā
īpašuma “Ķeimetes” atdalītam nekustamajam
īpašumam.
Izmainīja nekustamajam īpašumam “Jaunāres”
nosaukumu pret “Sīpolnieki” un
piešķīra adresi “Sīpolnieki”, Sausnējas pagasts,
Ērgļu novads.
 Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
Nolēma, ka:
1.Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas lauku apvidus zemes vienības, kas ir apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi saskaņā ar likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās
daļas 1. punktu:
1.1.Ērgļu novada Ērgļu pagastā
1.1.1.Piebalgas iela 15, kadastra Nr.
70540080311, platība 0,1323 ha.
1.1.2.Piebalgas iela 1A, kadastra Nr.
70540080285, platība 0,431ha.
1.1.3. Cēsu ielā 20, kadastra Nr. 7054 008 0281,
platība 0,984 ha.
1.1.4. Skolas ielā 3, kadastra Nr. 7054 008 0339,
platība 0,1667ha.
1.1.5. Lauksaimniecības ielā 8, kadastra Nr.
7054 008 0139, platība 0,2644ha.
1.1.6. Rīgas ielā 34, kadastra Nr. 7054 008 0327,
platība 0,2715ha.
1.1.7. Strauta ielā 14, kadastra Nr. 7054 008
0417, platība 0,1312ha.
1.2.Ērgļu novada Jumurdas pagastā:
1.2.1.“Atbalsts”, kadastra Nr. 7060 003 0137,
platība 1,7894 ha;
1.2.2. “Jaunatla”, kadastra Nr. 7060 003 0136,
platība 0,5008 ha.
2. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes
reformas laikā ir ierakstāmas zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda šādas lauku apvidus zemes vienības, kas ir neapbūvēta lauku apvidu zeme, par
kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā
ir noslēgti zemes nomas līgumi saskaņā ar likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 2.punktu:
2.1. Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2.1.1. Līkā ielā 11, kadastra Nr. 7054 008 0570,
platība 2,37ha;
2.1.2. “Lejas Laptēni”, kadastra Nr. 7054 011
0081, platība, 17,9ha.
3. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes
reformas laikā ir ierakstāmas zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda šādas lauku apvidus zemes vienības, kas ir daļēji apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuras apbūvēto daļu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.
panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu ze-

mesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu un
par kuras neapbūvēto daļu Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1
daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu:
3.1. Ērgļu novada Ērgļu pagastā:
3.1.1. “Vizuļi”, kadastra Nr. 7054 006 0031,
platība 16,9 ha (t.sk. zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7054 006 0031 platība 14,8 ha; zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7054 009
0020 platība 2,1 ha);
3.2. Ērgļu novada Sausnējas pagastā:
3.1.2. “Pauguri”, kadastra Nr. 7092 003 0010,
platība 5,5 ha.
 Par psihologa amata apstiprināšanu
Lai realizētu Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” apstiprināto projektu Psihologa piesaiste Ērgļu novadam,
apstiprināja psihologa amatu.
 Par Ērgļu novada pašvaldības 2010.gada
budžeta grozījumu projektu
Pieņēma zināšanai Ērgļu novada pašvaldības
2010. gada budžeta grozījumu projektu.
 Par iesniegumu par video tehnikas iegādi.
Izvērtējot pašvaldības speciālistes kultūras darba organizatores Sandras Avotiņas iesniegumu par
video tehnikas iegādi, deputāti nolēma finanšu iespējas tehnikas iegādei izvērtēt, izstrādājot pašvaldības 2011. gada budžetu

Par aicinājumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu
Izskatot un izvērtējot Nacionālās Apvienības
„Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Dombrava aicinājumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apstiprināšanu Latvijas
pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē, nolēma nepiemērot valsts nodevas atvieglojumu.
 Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābolkalni” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Sakarā ar to, ka uz nekustamā īpašuma, kas atrodas „Ābolkalnos”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un sastāv no viena zemes gabala 0,58 ha platībā un dzīvojamās mājas, nosacītā cena Ls
1378,00, izsoli likumā noteiktajā kārtībā nereģistrējās neviens pretendents, nolēma apstiprināt izsoles komisijas lēmumu par 2010. gada 15. decembrī izsludinātās Ērgļu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Ābolkalni” izsoles atzīšanu
par nenotikušu un atcēla 2010. gada 16. septembra
Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu ”Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Ābolkalni” atsavināšanu” jo nav lietderīgi pazemināt izsoles sākumcenu vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli, kā to paredz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32. panta 1. punkts.
 Informatīvi jautājumi
G.Velcis iepazīstināja ar Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas vēstuli par satiksmes uzlabojumiem Ērgļos, kura ir atbilde uz pašvaldības
pieprasījumu par reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 99,66 – 101,26 (posms cauri Ērgļiem) un tā pieslēgumu, ielu un stāvlaukumu sakārtošanu Ērgļos. Satiksmes ministrijas speciālisti
paskaidro, ka ievērojamā valsts budžeta finansējuma samazinājuma apstākļos, asfaltēto reģionālo
autoceļu sakārtošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmu īstenošana ir apturēta. Šo
programmu īstenošanas atsākšana kļūs iespējama
tikai, uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai un attiecīgi palielinoties arī budžeta finansējumam autoceļu sakārtošanai.
G.Velcis iepazīstināja ar Ērgļu arodvidusskolas
direktora A.Spailes vēstuli par apkures pieslēgšanu mācību darbnīcām 2011. gadā un paskaidroja,
ka vēstulē minētais jautājums jārisina ar Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”, kas ir siltumenerģijas piegādātāja.
A.Spaile informēja, ka ir apstiprināts Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts
”Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcu energoefektīva rekonstrukcija ar
pasīvo ēku komponentiem” un, lai projekts pilnvērtīgi darbotos pēc tā realizācijas, centrālai apkures sistēmai jāpieslēdz mācību darbnīcas ēka Oškalna ielā 14.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. janvāris

Sniegotā janvāra jubilāre Jumurdas pagastā
Ziemā dzimušo cilvēku mūžu var
salīdzināt ar upīti – kura neskarta, biezu sniega kupenu ieskauta, plūst uz
lielo dzīves jūru. Pāri slīgst sniega
segti koku zari, uzspīdot saulītei,
sniegpārslās ieskautie zari mirguļo visās varavīksnes krāsās, bet, nolīstot
atkalai, tie, salīkuši no ledus smaguma, klusi raud...
Kā liela, čalojoša, straumēm un atvariem bagāta upe ir bijusi mūsu pagasta janvāra jubilāres ZENTAS
ZELTIŅAS dzīve. Tās krastus ir sargājušas biezās sniega kupenas, tā ir
mirdzējusi visās varavīksnes krāsās,
uzspīdot saulītei, un tā ir klusi raudājusi, nolīstot aukstajai atkalai...
Zenta Zeltiņa (dzimusi Rempe) piedzima 1931. gada 3. janvārī Odzienas
pagasta „Rempu” mājās. Tēva, zemnieka Reiņa Rempes, un māmulītes
Emīlijas ģimenē mazā Zentiņa bija
trešais bērns. Viņu sagaidīja brālis Jānis, māsiņa Vija un pēc laika ģimenei
piebiedrojās jaunākā māsiņa Velta. Tēvam pieder liela saimniecība, un bērni
jau no mazām dienām tiek radināti pie
lauku darbiem – siena vākšanas, gotiņu slaukšanas. Skolas gaitas Zenta uzsāk Odzienas skolā, turpina Pļaviņu
vidusskolā un Jēkabpils pedagoģiskajā
skolā un noslēdz Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Darba gaitas tiek uzsāktas Kalsnavas pamatskolā, kurā viņa
tiek norīkota par direktori. 1950. gada
15. augustā ar velosipēdu Zenta dodas
uz savu pirmo darbavietu. Kalsnavas
skoliņā jaunā skolotāja māca vācu un
latviešu valodu, darba kolēģi visi ir
jauni cilvēki, savā starpā saticīgi un
draudzīgi. Kolektīvā tiek uzsākta teātra spēlēšana, iestudētajā „Trīnes grēki” izrādē Zentai tiek uzticēta galvenā
loma – Trīne.
1965. gadā Zenta satiek savu dzīvesbiedru Ēvaldu. Mostas romantiskas
jūtas, tiek likti pamati Zeltiņu ģimenei.
1970. gada 4. decembrī Zeltiņu ģimenē piedzimst sengaidītais dēliņš Agris.
Dzīvē tuvojas pārmaiņu laiks – tiek
likvidēta Kalsnavas pamatskola, un
Zeltiņu ģimene 1971. gadā pārceļas uz
dzīvi Jumurdā. Jumurdas skoliņā Zenta māca latviešu valodu un literatūru,
reizē pildot arī mācību daļas pārzines
darbu. Darba gaitas kā skolotāja Zenta

turpina līdz pat 2000. gadam, kad nepietiekama skolēnu skaita dēļ skola
tiek slēgta. Aiz muguras paliek 50 ražīgi, priekiem un asariņām, laimes
mirkļiem bagāti skolotājas darba gadi.
Skolotāja Zenta Zeltiņa aktīvi piedalās
arī Jumurdas sabiedriskajā dzīvē – spēlē teātri, vada pasākumus, dzied tradīciju ansamblī, pēc līdzcilvēku lūguma
pavada pēdējā gaitā mirušos, ir pensionāru padomes priekšsēdētāja.
Aktīvs un darbīgs ir skolotājas
mūžs. Visi uzrunātie cilvēki Jūs, skolotāj, pazīst kā rosīgu, atsaucīgu, smaidošu, vienmēr gatavu doties pretī nezināmajam, vienmēr gatavu iesaistīties
un atklāt sev un citiem ko jaunu.
Felicita Eglīte, bijusī Jumurdas
skola direktore:
Skolotāja, mācību pārzine Zenta
Zeltiņa, mīļi sveicieni skaistajā dzīves
jubilejā!
Bezgala liels un cildināms ir skolotāja darbs, neskaitāmās sirdīs gaismu
dala. Paldies par sirds siltumu, ko izjuta skolēni, par stipro atbalsta plecu, ko
izjuta darba biedri!
Lai Dievs dod Tev vēl daudzus zeltainus rudeņus, ziedošus pavasarus,
sniegpārslām bagātas ziemas un
saulstariem pilnas vasaras. Lai laba
veselība un sirdsmiers turpmākajos
gados!
Terēzija Kaimiņa, bijusī skolotāja
Jumurdas skolā:
Lai arī cik mūsu pasaulīte ir skaista,
taču tā liktos kā ēna, ja tajā nebūtu jauku cilvēku. Es gribu pateikties liktenim par to, ka vienu dzīves posmu tas
man padarīja īpaši saulainu, kad Jumurdas skolā saveda kopā ar brīnišķīgu, sirdsgudru, mīļu, gaišu skolotāju
Zentu Zeltiņu. Mēs, nedaudz jaunākās
pedagoģes, viņu mīļi saucām par māmiņu, jo tik jauka viņa mums visām
bija. Apveltīta ar izcilu aktiera talantu,
viņa bija vadošā aktrise mūsu teātra
kolektīvā. Mācību stundu starpbrīžos
no skolotāju istabas bieži atskanēja
dzirkstoši smiekli, jo visas bijām apveltītas ar labu humora izjūtu, un skolotājas Zentas asprātības sprēgāja līdz
ar citiem. Paldies, Zentiņa, ka Tu esi!
Lai Tev arī turpmāk nepietrūkst dvēseles gaišuma! Lai Tev laba veselība un
daudz, daudz priecīgu un saulainu die-

nu!
Agita Rutka, skolotājas audzēkne sākumskolā:
Skolotāja Zeltiņa mūs
kā audzināmo klasi loloja un mīlēja. Mēs viņai
bijām kā tādi mazbērniņi, par kuriem viņa rūpējās un auklēja!!!Un tā kā
es biju vienīgā meitene
klasē, man bija zināmas
priekšrocības!!!
Visspilgtākās atmiņas par
skolotāju man ir ,ka viņa
bija un noteikti arī tagad
ir brīnišķīga aktrise!!!!!!
Vislielākie laba vēlējumi apaļajā dzimšanas
dienā!!!
Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu
dzīvi, kaut vienu labu rindu ierakstīt!
Nauris Feodorovs, skolotājas audzēknis sākumskolā:
Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos baltas domas
dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir...
Sirsnīgi sveicieni skaistajā dzīves
jubilejā! Paldies par visu labo, skolotāj, ko iemācījāt man un maniem klasesbiedriem!
Raimonds Paeglītis, skolotājas audzēknis sākumskolā:
Ļoti cienījamā skolotāja Zenta Zeltiņa! Paldies par zināšanām, ko man
sniedzāt! Es Jums novēlu izturību, mīlestību no līdzcilvēkiem un veselību!
Jānis Purviņš, skolotājas audzēknis sākumskolā:
Skolotāja Zenta mūsu mazajai klasītei bija kā otra mamma. Ja mums kaut
kādi darbiņi nesanāca, tad viņa vienmēr palīdzēja un uzmundrināja. Viņa
bija arī prasīga – stundās bija jāstrādā,
mājas darbiem bija jābūt vienmēr izpildītiem. Ar viņu kopā mēs braucām
interesantās ekskursijās, iepazinām
mūsu valsts skaistākās vietas. Viņa
bija tā, kas mūsu dzīvesskolai ielika

pirmo zināšanu pamatakmeni.
Skolotāj, es Jums novēlu veselību,
laimi, prieku, pārticību, draudzību un
sirdsmieru!
Gunārs Saldavs, skolotājas audzēknis, 1994. gada absolvents:
Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
augšup tiekties, patiesam būt. Lai it
viss, ko citiem projām devāt, būtu tas,
ko vēlaties sev gūt! Visjaukākie vēlējumi Jums, skolotāj, dzīves jubilejā!
Šogad Jūsu 80 gadu dzīves jubilejā
Sniega māte mums dāvājusi raženas
sniega kupenas. Katra sniega kupena
sastāv no daudzām sniegpārsliņām,
kur divu vienādu neesot... Tikpat ražens, notikumiem, cilvēkiem un stāstiem bagāts ir Jūsu mūžs, un katrs notikums, sastaptais skolnieciņš, draugs
un līdzcilvēks ir tik dažāds – divu vienādu nav! Arī man ir bijis tas gods
smelties gudrības no Jūsu zināšanu apcirkņiem! Vienmēr esmu apbrīnojusi
Jūsu optimismu, dzīvesprieku un spēju uztvert jebkuru dzīves situāciju ar
smaidu! Lai Jums daudz skaistu atmiņu, lai telefons zvana bieži un zvanītājs stāsta priecīgas ziņas, lai durvju
zvans kaut reizi dienā iezvanās un pa
durvīm lai ienāk kāds sengaidīts cilvēks!
Kultūras darba organizatore
Inita Lapsa un Jumurdas pagasta
pārvaldes darbinieki

Vecgada sporta
spēļu turnīri un
cita sporta
informācija
25. decembrī Ērgļu vidusskolas
sporta zālē notika Ziemassvētku turnīrs volejbolā, kurā startēja piecas Ērgļu novada komandas – kopā pavisam
34 dalībnieki.
Pirmo vietu izcīnīja komanda –
A.B.C, kurā spēlēja E. Picka, A. Vīgants, J. Stalidzāns, U. Cirsis, A. Konovalovs, O. Feodorovs, K. Sniedze.
Otro vietu izcīnīja komanda – „Kancis”, kurā spēlēja U. Konovalovs, R.
Kaimiņš, J. Opincāns, E. Rudzītis, U.
Sarkanābols, A. Olte un E. Kļaviņš.
Trešo vietu izcīnīja Ērgļu v – sk. komanda šādā sastāvā– U. Feodorovs,
E. Smeilis, A. Sarkanābols, A. Pobiaržens, J. Bērzkalns un K. Kalve.
30. decembrī notika Vecgada turnīrs basketbolā, kurā arī piedalījās
piecas komandas.
Pirmo vietu izcīnīja A. un G.
Trukšņi, R. Braķis, A. Tālmanis, K.
Felkers, otro vietu izcīnīja R. Šreibers,
M. Picka, N. Ābols – Āboliņš, A. Konovalovs, K. Krastiņš, bet trešo vietu– R. Lapsa, G. Pētersons, J. Opincāns, A, Vīgants, J. Dombrovskis.
Trīs punktu metienu šovā uzvarēja
N. Ābols-Āboliņš.
Paldies tiesnešiem un sponsoriem –
I. Teterim, E. Bukovskim un Ērgļu novada domei. Paldies arī pārējiem sacensību dalībniekiem par piedalīšanos
spēlēs– galvenais nebija uzvarēt, bet
gan piedalīties.
Šajā sezonā Madonas novada atklātajā čempionātā volejbolā piedalījās
divas Ērgļu novada komandas (seniori
un juniori), taču nepaveicās un ceturtdaļfinālā netikām.
Ērgļu vidusskolas sportisti Madonas
novada BJSS komandā basketbolā
veiksmīgi startējuši 20. decembrī „Kāruma” kausā Madonā – E. Lapsa, J.
Kalniņš, S. Jegorskis, R. Vasals, palīdzot izcīnīt trešo vietu. Cēsu kausā
7.– 9. janvārim K. Kalniņš, A. Možanskis, N. Nīgalis, K. Veldre izcīnīja
ceturto vietu.
Skolotājs Ivars Budze

Izvērtējot Blaumaņa biedrības paveikto
Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura darbojas no 2006. gada vasaras.
Biedrības mērķis ir atbalstīt un vispusīgi veicināt Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu,
saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajā apritē. Gadu
gaitā ir izveidojusies laba sadarbība
ar Braku muzeju, Ērgļu novada pašvaldību un Ērgļu vidusskolu.
Biedrības gada lielākais pasākums
ir ikgadējie R. Blaumaņa literārās
prēmijas konkursi, kuri tiek organizēti kopā ar Braku muzeju, aktīvi
iesaistot biedrības pārstāvjus gan
vērtēšanas komisijā, gan pasākuma
organizēšanā. Viens no biedrības
mērķiem konkursa īstenošanā ir finansiālo līdzekļu piesaiste, jo katru
gadu konkursa laureāti un atzinību
ieguvēji, skolotāji un žūrija, organizatori un atbalstītāji dāvanā saņem
speciāli šim pasākumam sarūpētu
izdevumu. 2007. gadā tas bija ceļvedis visai ģimenei „Nāc Brakos”,
2008. gadā – grāmata „Rūdolfs
Blaumanis mūsdienu skolēnu pārspriedumos un jaunradē”, 2009.
gadā – brošūra „Dimants staro gaismā”, 2010. gadā – „Braku kalendārs
2011. gadam”.

Kā tradīcija ir kļuvuši labdarības
pasākumi, kad biedrība kopā ar Ērgļu vidusskolas skolēniem viesojas
Ērgļu pansionātā decembrī – Ziemassvētku ieskaņās un SAC “Kastaņas” martā – Lieldienu svētkus gaidot. Jauka sadarbība ir izveidojusies
ar sākumskolas audzinātājām Mārīti
Ostrovsku, Sandru Stankeviču, Ievu
Rotu Lienu Bukovsku, kuras vienmēr ir atbalstījušas un iesaistījušas
skolēnus pasākumos. Bērni ar prie-

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. janvāris

ku gatavo pansionāta iemītniekiem
apsveikumus, mācās dzejolīšus un
dziesmiņas, dejas un ludziņas. Labs
draugs ir akordeonists Uldis Vabulis. Kopā sanāk jauki un skaisti mirkļi, kad ieguvēji ir gan jaunā paaudze, gan vecie ļaudis.
Sadarbībā ar Braku muzeju ir īstenoti projekti, kuros skolēniem ir iespēja aktīvi darboties radošās dabas
darbnīcās. 2007. gada pavasarī tas
bija pasākums „Velnišķīga darboša-

nās Brakos”, 2008. gada rudenī
„Nāc un izzini, izpēti, sajūti Brakus”. Abos projektos galvenā mērķauditorija bija Latvijas speciālās un
internātskolas audzēkņi.
Biedrības cilvēki ir kā palīgi, ja
muzejam kāds pasākums jāorganizē,
ja kaut kas vienkārši jāizpalīdz. Paldies aktīvajiem un vienmēr atsaucīgajiem biedriem – Mārītei Breikšai,
Dacei Zvirgzdiņai, Inārai Strazdiņai,
Inesei Mailītei, Indrai Ronei un arī

muzeja draugiem! Gadu gaitā finansiāls atbalsts ir gūts no Madonas rajona padomes, Valsts Kultūrkapitāla
fonda, Vidzemes plānošanas reģiona, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Hipotēku un zemes bankas, Ērgļu novada pašvaldības, SIA “Ērgļu
aptieka”, SIA “Elbra”, SIA “Kārlis
un partneri”, SIA “Līrs”.
Zinta Saulīte, biedrības
„R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” priekšsēdētāja

Viesojoties Ērgļu pansionātā.



PASĀKUMU
AFIŠA
16. janvārī plkst. 12.00
Jumurdas saieta ēkā

Jaunā gada dziesmu un
deju koncerts

Piedalās: deju kolektīvs „Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne),
līnijdeju grupa (vad. Emma Cera),
Jumurdas vokālais ansamblis
(vad. Ieva Vilnīte)
Ieejas maksa:
smaids un labs garastāvoklis!
***
20. janvārī plkst. 18.00 Ērgļos

1991. gada barikāžu
20. gadadienas atceres
pasākums
Atmiņu stāsti pie atceres
ugunskura
***
2011. gada 21. janvārī
plkst. 15.00
muzeja “Līdumi’’ zālē

Barikāžu atceres pasākums
***
4. un 5. februārī Ērgļos

Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde
***
8. februārī plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā

Rīgas Leļļu teātra izrāde
„Kas zaķīti pasargās”

Biļetes cena 1,- Ls
***
9. februārī plkst. 15.00
Ērgļu saieta namā
literāri muzikāls sarīkojums, veltīts
dzejnieka 110. dzimšanas dienas
atcerei

Jumurdas pagasta zemledus
makšķerēšanas sacensību – 2011
NOLIKUMS
Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā
veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas
veidu dabā un noskaidrot sacensību labākos zemledus makšķerniekus.
Vieta un laiks
Jumurdas ezers, Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads.
2011. gada 26. februāris. Pulcēšanās
pie Jumurdas pagasta saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst. 8.30
Sacensību atklāšana plkst. 8.50
Sacensību sākums plkst. 9.00
Sacensību beigas plkst. 13.00
Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ērgļu novada
Jumurdas pagasta pārvalde, kultūras
darba organizatore.
Sacensību dalībnieki
Fiziskas personas.
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību atklāšana – 8.50, tiesnesis
pārbauda līdzi paņemto ekipējumu.
Sacensību sākums 9.00.
Sacensību ilgums – 4 stundas.
Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu makšķerīti ar vienu mormišku, trīsžuburīti vai žibuli ar vienu āķi. Dzīvās
zivtiņas kā ēsmu lietot AIZLIEGTS!
Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī zivis citiem sacensību dalībniekiem.
Zivis jānodod svēršanai vienu reizi–
sacensībām beidzoties – no 13.00 līdz
13.30.

Latvijas čempionāts
skijoringā
***
13. februārī plkst. 12.00
Liepkalnes TN

Ērgļu SN deju kolektīva
“Pastalnieki’’ koncerts
Piedalās arī Sausnējas pagasta
pašdarbnieki
***
19. februārī Ērgļos

Ziemas sporta un prieku
diena Meteņos
***
26. februārī
Jumurdas pagastā uz Jumurdas
ezera

Zemledus makšķerēšanas
sacensības 2011
Pieteikšanās no plkst. 8.30,
sacensību sākums plkst. 9.00
***
26. februārī Ērgļu novadā

Latvijas čempionāta II
posms rallijsprintā „Ērgļi
2011”
***
27. februārī plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā

viesojas Riču ģimene un
Anna Dribas
Biļetes cena 3,- un 4,- Ls

Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt
pievienotu Nr. sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek tikai svaigi noķertās zivis.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus (Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 31,
pieņemti 2006. gada 10. janvāri, protokola Nr. 233)
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz
ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un
drošības noteikumu ievērošanu. Līdz
starta signālam urbju asmeņiem jābūt
nodrošinātiem ar drošības uzliku.
Uzvarētāju noteikšana
Par katru loma gramu dalībnieks saņem 1 punktu, tad punkti tiek summēti.
Uzvar tas dalībnieks, kas saņem lielāko
punktu skaitu. Katra sieviete, kas piedalās sacensībās, saņem papildu 100
punktus.
! Sacensības balstās uz katra makšķernieka godīgumu.
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks 1
stundu pēc lomu nosvēršanas. Apbalvo
trīs pirmās vietas atsevišķās grupās –
sievietes, vīrieši, jaunieši (līdz 16 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību norises vietā plkst. 8.30, katram
dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka
numurs, kurš sacensību laikā kalpo kā
identifikācijas numurs noķertajam lomam.
Sīkāka informācija pa tālruni:
28343674 (Inita)
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SANDU JIRGENSONI
Ar meitas RĒZIJAS
piedzimšanu
LAURU LAURINOVIČU un
ANDRI APĪNI
ar meitas DAGNIJAS
APĪNES piedzimšanu
ILZI un JĀNI VASKUS
ar dēla KĀRĻA piedzimšanu

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Gadu gaitā sirdī zelts Jums krājies,
Laimīgs, kas šo zeltu saņemt māk
Cilvēks katrs, kas ar Jums ir
		
parunājies,
Savos ceļos aiziet- kļuvis bagātāks.

Cienījamā daktere Kallinga!
Paldies par dāsno daktera
darbu, par mīlestību, līdzcietību
un spēju būt dzīves gudrai, stiprai
pret saviem pacientiem.
Pensionāri Jumurdas pagastā
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Horizontāli. 1.Kāpnīšu dzimtas
krāšņumaugs. 9.Vācu F-1 pilots, 2010.
g.pasaules čempions. 10.Speciāla iekārta mašīnu izmēģināšanai rūpnīcā.
11.Augstākais valsts varas orgāns Polijā. 12.Garuma mērvienība angļu mēru
sistēmā. 13.Karpu dzimtas zivs. 18.Viszemākā vīriešu balss. 20.Kurvjziežu
dzimtas ārstniecības augi. 21.Miegam
līdzīgs dziļš bezsamaņas stāvoklis. 22.
Lirisks skaņdarbs ar dziedošu melodiju.
23.Ārpussistēmas siltuma daudzuma
mērvienība. 25.Metāla pūšamais mūzikas instruments ar ventiļu mehānismu.
27.Latviešu gleznotājs, pedagogs
(1943.). 28.Strinšķināmais stīgu mūzikas instruments. 32.Zivs, kura nārsto
vienreiz mūžā. 33.R.Blaumaņa komēdijas titulvarone. 34.Ābolu vīns. 36.
Vara un alvas sakausējums. 37.Persona
J.Raiņa lugā „Jāzeps un viņa brāļi”.
38.Latviešu kinooperators (1942.2007.).

Oskars Spalviņš
Aleksandrs Zinkevičs
Vija Poriete
Jānis Līcītis
Elfrīda Kodola
Augusts Lauks
Andrejs Pelēcis
Zenta Zeltiņa
Elmārs Velcis
Georgine Zunde
Inta Dzērve
Vera Kurmēna
Ludvigs Latvers-Latvels
Jāzeps Zaltāns

DĀVINU GRĀMATU SKOLAI
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INGŪNU un KRISTOFERU
DŽONSU ABERUS

AKCIJA

11

14

KARĪNU un ĢIRTU
DUNTAVUS

Informācija

8

10

12

SVEICAM, KOPĪGU DZĪVES
CEĻU SĀKOT:
LĪGU KĀRKLIŅU-IVANOVU
un MODESTU IVANOVU

Krustvārdu mīkla

„J.Grota jubilejas stunda”
***
12. februārī Liepkalnes trasē

Apsveicam!

Vertikāli. 2.Gaišdzeltens, porains
nogulumiezis. 3.Ezers Latvijā, Piejūras
zemienē. 4.Kāda lieluma simbolisks
apzīmējums. 5.Būvmateriāls, kura galvenā sastāvdaļa ir cements. 6.Šveiciešu
leģendas varonis. 7.Mīkstas sporta kurpes ar gumijas zoli. 8.Lēna solo deja
klasiskajā baletā. 14.Ciets materiāls, ko
iegūst no kaučuka. 15.Angļu rakstnieks,
romāna „Zvaigznes raugās lejup” autors. 16.Monarha tituls. 17.Rubiju
dzimtas lakstaugi. 19.E.Pāvula kinoloma filmā „Purva bridējs”. 21. Ātraudzīga saldūdens zivs. 24.Indiešu dejotāja
un dziedātāja. 26.Latviešu literāte, grāmatas „Lizete, dzejniekam lemtā” autore. 29.Tēls M.Zīles romānā „Vīrietis
vēsai vasarai”. 30.Blīvs, rupjgraudains
sniegs augstu kalnos. 31.Aiviekstes
labā krasta pieteka. 34.Franču komponists (1866.-1925.). 35.Sieviešu tērps
Indijā.
Sastādījis A.Gailis

Ērgļu arodvidusskola
aicina atbalstīt un piedalīties akcijā
2011. gada janvārī
ar grāmatu dāvinājumiem skolas bibliotēkai
(vēlams ar jaunākajiem izdevumiem)
Sīkāka informācija pa tel. 64871235

Ērgļu arodvidusskola
aicina darbā:
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU UN
PROJEKTU ADMINISTRATORU/-I
(0,5 slodzes)
Prasības:
• datorprasmes;
• latviešu, angļu, krievu valodas zināšanas;
• pieredze izglītības jomā un/vai
darbā ar projektiem tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Pieteikties līdz 25.01.2011.

BŪVNIECĪBAS SKOLOTĀJU
(teorijas un praktisko mācību nodarbību vadīšanai)
Prasības:
• vismaz 1. līmeņa (koledžas) augstākā profesionālā izglītība;
• datorprasmes;
• svešvalodas (krievu, angļu);
• papildu pedagoģiskā izglītība, pieredze koka ēku un jumtu konstrukciju
būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam stažēšanos ārzemēs un
Latvijas labākajos uzņēmumos, dalību
starptautiskos projektos.
Pieteikties līdz 08.02.2011.

Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu: sekretāre@ergliarods.lv
vai faksu 64871235.
Telefona nr. informācijai 64871235 vai 29180371

Pieminam mirušos
TEKLA SALNĪTE mirusi 78. mūža gadā
KĀRLIS PAEGLĪTIS miris 86. mūža gadā
SALAMONS MUIŽNIEKS miris 88. mūža gadā
PĒTERIS KALNIŅŠ miris 84. mūža gadā
AUSMA SKAIDRĪTE VASIĻKOVA mirusi 73. mūža gadā
IVARS DAMBERGS miris 68. mūža gadā
ANNA MŪRNIECE mirusi 55. mūža gadā

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., Madonas raj., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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