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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada 27.
janvārī domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem:
 Par Ērgļu novada pašvaldības 2010. gada budžeta izpildi.
Apstiprināja pārskatu par Ērgļu
novada pašvaldības 2010. gada budžeta izpildi un pašvaldības domes
priekšsēdētāja ziņojumu pie Ērgļu
novada pašvaldības 2010. gada finanšu pārskata.
Pārskats par Ērgļu novada
pašvaldības 2010. gada budžeta
izpildi
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
kopā (latos):
3018128
t.sk.1.1.Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis 		
694617
1.2.Nekustamā īpašuma nodoklis zemei		
67135
1.3.Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām 		
10332
1.4.Pašvaldības nodeva 386
1.5.Procentu ieņēmumi 1554
1.6.Pašvaldību savstarpējie norēķini			
37967
1.7.Dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
			
239121
1.8.Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
334150
1.9.Dotācija no valsts budžeta
sociālās aprūpes centram 30000
1.10.Dotācija no valsts budžeta
Ģimenes atbalsta centram „Zīļuks”			
36000
1.11.Maksas pakalpojumi
			
193332
1.12.Valsts nodeva
1444
1.13.Būvvaldes nodeva 674
1.14.Pašvaldību savstarpējie norēķini sociālo funkciju veikšanai
			
85386
1.15.Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 		
15
1.16 Izdevumu transferti pašvaldību budžetiem ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
			
271586
1.17.Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības pasākumu veicināšanai 			
11882
1.18.Pārējie ieņēmumi 18956
1.19.Kredīts no Valsts kases
			
586916
1.20.Budžeta līdzekļu atlikums
uz 2010.gada sākumu
396675
2. Pamatbudžeta izdevumi kopā
(latos): 		
3018128
t.sk. 2.1.Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas kopā:
			
270036
2.1.1. Ērgļu novada pašvaldība
			
117838
2.1.2.Deputātu komitejas, komisijas un darba grupas
14304
2.1.3.Būvvalde		
13050
2.1.4.Grāmatvedība
34712
2.1.5.Jumurdas pagasta pārvalde
			
26158
2.1.6.Sausnējas pagasta pārvalde			
23778
2.1.7.Pašvaldību
savstarpējie
norēķini			
40196
2.2.Izglītība kopā:
693792
2.2.1.Pirmsskolas izglītības iestāde ”Pienenīte” 		
138543
2.2.2.Ērgļu vidusskola 394951
2.2.3.Ērgļu mākslas un mūzikas
skola 			
34965
2.2.4.Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola		
125333
2.3.Sociālā nodrošināšana
kopā:			
458143



2.3.1.Pabalsti un pārējie sociālās
palīdzības pasākumi
95382
2.3.2.Bāriņtiesa
12821
2.3.3.Sociālās aprūpes centrs
			
260592
2.3.4.Ģimenes atbalsta centrs
”Zīļuks”			
89349
2.4.Komunālā
saimniecība
kopā:		
314987
2.4.1.Ērgļi		
186627
2.4.2.Jumurda		
51734
2.4.3.Sausnēja		
76626
2.5.Brīvais laiks, sports, kultūra
kopā:
279876
2.5.1.Bibliotēkas
33127
t.sk. Ērgļu		
13051
Jumurdas		
6385
Sausnējas un Liepkalnes
			
13691
2.5.2.Muzeji kopā:
40320
t.sk. R.Blaumaņa memoriālais
muzejs ”Braki”		
20517
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs ”Meņģeļi”		
19803
2.5.3.Kultūra kopā
206429
t.sk. Ērgļu saieta nams
			
70115
Jumurda		
126440
Sausnēja		
9874
2.6.Kredīta atmaksa
59567
2.7.Feldšerpunkti kopā: 6662
t.sk. 2.7.1.Sausnēja 4628
2.7.2. Jumurda		
2034
2.8.Pamatkapitāla palielināšana
kapitālsabiedrībās
629567
2.9.Budžeta līdzekļu atlikums
gada beigās		
305498
3. Speciālā budžeta ieņēmumi
kopā (latos): 		
207624
3.1.Dabas resursu nodoklis
			
2879
3.2.Autoceļu fonds
52278
3.3.Pārējie speciālā budžeta līdzekļi			
72
3.4.Procentu ieņēmumi 955
3.5.Speciālā budžeta atlikums
uz 2010.gada sākumu
151440,4. Speciālā budžeta izdevumi
kopā (latos): 		
207624
4.1.Dabas resursu nodoklis
			
2205
4.2.Autoceļu fonds
50357
4.3.Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds		
138724
4.4.Līzinga atmaksa
10511
4.5.Līdzekļu atlikums uz gada
beigām			
5827
5. Ziedojumu, dāvinājumu budžeta ieņēmumi kopā (latos):
			
14196
5.1.Procentu ieņēmumi 21
5.2.Juridisko personu ziedojumi
un dāvinājumi		
3167
5.3.Fizisko personu ziedojumi
un dāvinājumi		
3168
5.4.Atlikums uz gada sākumu
			
7840
6. Ziedojumu, dāvinājumu budžeta izdevumi kopā (latos):
			
14196
6.1. Ērgļu novada pašvaldība
			
990
6.2. R.Blaumaņa memoriālais
muzejs „Braki”		
117
6.3.Ģimenes atbalsta centrs ”Zīļuks”			
1093
6.4. Sociālās aprūpes centrs 315
6.5. Sociālais dienests 917
6.6. Vidusskola		
72
6.7. Atlikums uz gada beigām
			
10692

Ziņojums pie 2010. gada finanšu pārskata
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbu
2010.gadā.
2010. gadā Ērgļu novada pašvaldība izlietoja pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļus
likumā “Par pašvaldībām” noteikto
funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei. Būtiskākais faktors, kas ietekmēja pašvaldības
darbu pārskata gadā, bija plānoto
nodokļu ieņēmumu samazinājums
saistībā ar ekonomisko krīzi valstī.
Līdz ar to tika veikts samazinājums
arī budžeta izdevumu daļā, kas skāra gan līdzekļus kārtējo uzturēšanas
izdevumu segšanai, gan atalgojumam. 2010. gadā pašvaldībai izdevās piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus gan dažādu infrastruktūras
projektu īstenošanai – saieta nama
būvniecībai Jumurdā, vidusskolas
stadiona, Zaļās ielas trotuāra, Sausnējas “Līdumu” pirmā stāva rekonstrukcijai, triju atkritumu izgāztuvju rekultivācijai Ērgļos,
Jumurdā un Sidrabiņos, dabaszinātņu kabinetu modernizācijai un
skolu tālākai informatizācijai, psihologa darba samaksai, novada attīstības programmas izstrādei. Vēl
valsts realizētā sociālās drošības
tīkla ietvaros saņēmām finansiālu
atbalstu GMI pabalstu izmaksai
50% apmērā un mājokļa pabalsta
izmaksai 20% apmērā.
2. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un kā tās ietekmējušas finanšu rezultātus.
Kā būtiskas pārmaiņas 2010.
gadā jāmin klientu samazināšanās
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā un ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks, līdz ar to būtiski samazinājās
ieņēmumi un šo iestāžu darbība
bija jāfinansē daļēji no budžeta līdzekļiem. Grūti bija veikt nepieciešamos darbus ceļu uzturēšanā stipri
samazinātā ceļu fonda dēļ.
3. Paredzamie notikumi, kas
varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.
2011. gadā paredzami vairāki notikumi un norises, kas būtiski iespaidos pašvaldības finanšu stāvokli un līdz ar to sniedzamo
pakalpojumu apmēru un kvalitāti.
Globālās ekonomikas lēnās atkopšanās rezultātā nodokļu ieņēmumi nepieaugs valsts budžetā,
līdz ar to arī pašvaldības budžetā.
Tas var izraisīt gan atalgojuma samazināšanu darbiniekiem, gan pat
to atlaišanu nepietiekama finansējuma dēļ. Vienlaikus jāparedz, ka
pieaugs izdevumi sociālajā budžetā, jo daudzu iedzīvotāju ieņēmumi
samazināsies.
Papildu līdzekļi samazinātajā pamatbudžetā būs jāatrod pirmsskolas izglītības un mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzības
finansējumam.
4. Informācija par būtiskiem
riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskaras pašvaldība.
Būtisks risks tālākai Ērgļu novada pašvaldības attīstībai ir sliktais
valsts 1. kategorijas grants seguma
ceļu stāvoklis. Mūsu dienās, īpaši
sarūkot ekonomiskai aktivitātei,
ļoti aktuāls ir labas piekļuves jautājums. Ja ceļi uz Rīgu un Pļaviņām
netiks noasfaltēti, kas gan ir paredzēts 2007.-2013.gada plānošanas

perioda aktivitātēs, mēs nākotnē
varam saskarties ar cilvēku aizplūšanu un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumu samazināšanos. Zudīs novada teritorijas konkurētspēja.
Vēl kā ļoti būtisks ir pieminams
risks–cilvēku skaita samazināšanās
dabiskā ceļā.
5. Iestādes struktūrvienības,
konsolidācijā iesaistītās iestādes,
pārraudzībā esošās iestādes.
1. Ērgļu novada pašvaldības administrācija sastāv no:
1.1. Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļas;
1.2. Ērgļu novada bāriņtiesas;
1.3. Ērgļu novada būvvaldes;
1.4. grāmatvedības nodaļas;
1.5. kancelejas;
1.6. attīstības nodaļas;
1.7. kultūras nodaļas;
1.8.ceļu uzturēšanas un labiekārtošanas nodaļas;
1.9. citiem darbiniekiem pēc domes apstiprināta saraksta.
2. Pašvaldības pašvaldība ir izveidojusi šādas iestādes:
2.1. Ērgļu vidusskola;
2.2. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola;
2.3. pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”;
2.4. Ērgļu mākslas un mūzikas
skola;
2.5. Ērgļu bibliotēka;
2.6. Sausnējas bibliotēka;
2.7. Liepkalnes bibliotēka;
2.8. Jumurdas bibliotēka.
2.9. Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde ;
2.10.Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde;
2.11.Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs;
2.12.Ērgļu novada pašvaldības
sociālais dienests.;
2.13.Ģimenes atbalsta centrs
“Zīļuks”.
3. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
3.1. Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”;
3.2. Ērgļu pašvaldības SIA “ĒRGĻU SLIMNĪCA”;
3.3. SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.
4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas
pašvaldības struktūrvienības:
4.1. Ērgļu saieta nams;
4.2.Sausnējas kultūras nams;
4.3. Jumurdas saieta nams;
4.4. Sausnējas ambulance;
4.5. Jumurdas feldšeru-vecmāšu
punkts;
4.6. R.Blaumaņa memoriālais
muzejs „Braki”;
4.7. Brāļu Jurjānu memoriālais
muzejs” Menģeļi”.
5. Pašvaldība ir dalībnieks šādās
biedrībās (nodibinājumos):
5.1. biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”(LPS);
 Par noteikumu par autotransporta izmantošanu pašvaldībā apstiprināšanu.
Apstiprināja noteikumus par autotransporta izmantošanu pašvaldībā, nosakot pašvaldības īpašumā
esošā autotransporta stāvvietu,
degvielas limitu, personu, kura atbild par autotransporta līdzekļu izmantošanu. Apstiprināja degvielas
limitu autotransportam, par kura
izmantošanu darba pienākumu

veikšanai pašvaldībā noslēgts patapinājuma līgums.
Ar noteikumiem interesenti var
iepazīties pašvaldībā un pašvaldības interneta mājaslapā.
 Par mobilo telefonu izmantošanu pašvaldībā.
Apstiprināja pašvaldībai piederošu mobilo telefonu apmaksu limitus.
 Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu.
Izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotājiem uz zemi
“Putrēni” ar platību 2 ha un zemi
“Cīrulīši” ar platību 12,7 ha, kas
atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā.
 Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” nolēma, ka
Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt
un zemes reformas laikā ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda lauku apvidus zemes vienības: “Putrēni”, platība 2 ha un
“Cīrulīši”, platība 12,7 ha, kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā
 Par zemes nomu.
Iznomāja uz 10 gadiem zemi
“Cīrulīši” ar platību 12,7 ha, kas
atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā.
 Par nekustamo īpašumu nosaukumu izmainīšanu.
Pamatojoties uz personīgiem iesniegumiem, izmainīja nosaukumu
nekustamajam īpašumam “Inķēni”
pret “Iņķēni”, kas atrodas Jumurdas pagastā, un piešķīra no nekustamā īpašuma “Kalniņi”, kas atrodas Ērgļu novada Ērgļu pagastā,
atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu “Baltiņi”.
 Par Ērgļu novada pašvaldības
autoceļu novērtējumu.
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības autoceļu un ielu vērtības noteikšanas komisijas pašvaldības
autoceļu vērtības aprēķinu, nolēma
reģistrēt Ērgļu novada pašvaldības
bilancē
pamatlīdzekļus
Ls
672317,16 apmērā, kas ir autoceļi,
kuru vērtība līdz šim nebija noteikta.
 Par Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošu telpu iznomāšanu.
Nolēma pagarināt starp Ērgļu
novada domi un SIA “Katrīnas
veikals” noslēgtā telpu, pašvaldībai
piederošajā ēkā „Pamati”, nomas
līguma darbības laiku uz vienu
gadu. Telpas iznomātas veikala vajadzībām.
 Par R. Blaumaņa memoriālā
muzeja „Braki” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināja R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” nolikumu. Ar
nolikumu interesenti var iepazīties
pašvaldībā un pašvaldības interneta mājaslapā.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Darbi un laiks rit pilnā sparā, tiek
aizvadīts pēdējais ziemas mēnesis.
Un nu jau jaunais gads ir iesācies visā
pasaulē.
Iepriekšējās nedēļas ir bijušas notikumiem bagātas ne tikai ar politiskiem un valstiski svarīgiem notikumiem, bet arī ar dažādiem kultūras un
sporta pasākumiem tepat, Ērgļos.
Šajā avīzes numurā tiks apskatīti
Barikāžu 20. gadadienas atceres pasākumi, Latvijas Jaunatnes 17. ziemas
olimpiāde, Jāņa Grota piemiņai veltītā pasākuma norise un citi par un ap
skolas dzīvi saistītie notikumi.
Arī man bija iespēja vērot un piedalīties iepriekš minētajos pasākumos. Manuprāt, tie sniedza iespēju
vērtīgi pavadīt brīvo laiku un iegūt
jaunas zināšanas, pieredzi.
Ziema ir laiks, kad vakaros ir vērts
atvērt labu grāmatu un izbaudīt aizraujošas literatūras sniegto baudījumu
vai vismaz ģimenei apsēsties pie televizora un kopā noskatīties kādu filmu,
jo arī tā ir kopābūšana.
Pašlaik, ārā valdot aukstumam, mīlestības mēnesī novēlu katram atrast
iekšējo siltumu, esot kopā ar sev tuvajiem.
Krista Kalniņa

Īsziņas

26. februārī – Žetonu vakars
7. -10. marts – Vecāku nedēļa
11. martā – vecāku, skolēnu un
skolotāju pasākums
21. - 25. marts – pavasara brīvdienas
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Skolas olimpiāžu rezultāti
2010./2011. m. g.
Latviešu valoda

8. klase
1. Laila Saulīte
2. Laine Vīgube
3. Krišjānis Kallings
9. klase
1.Marta Suveizda
2. Ieva Zača
3. Malvīne Madžule,
Gunta Pūce
10. klase
1. Kristīne Kiseļova
2. Aiga Vorobjova
3. Līga Aleksejeva
11. klase
1. Dace Pētersone
2. Kristīne Ikerte
3. Krista Kalniņa
12. klase
1. Elīna Valaine
2. Monta Madžule
3. Elīna Taškāne
Sk. Indra Rone,
Inese Maltavniece,
Mārīte Breikša

Mājturība un
tehnoloģijas

(meitenēm)
5. klase
1. Sabīne Solovjeva
2. Monika Purviņa
3. Alise Andriksone,
Ivita Cvetkova
6. klase
1. Juta Ļaudaka

7. klase
1. Sabīne Svilpe
2. Santa Helēna Pedele
3. Maira Antēna
8. klase
1. Gerda Blaua
2. Liene Ozola
3. Beate Zlaugotne
9. klase
1. Malvīne Madžule,
Agnija Vaska
2. Gunta Pūce
Sk. Ilze Eņģe

Matemātika

12. klase
1. Raitis Ļebedevs
2. Dagnis Vasks
3. Guntis Pētersons
11. klase
1. Dace Pētersone,
Edgars Smeilis
2. Ģirts Asmus
3. Gunda Lūse
10. klase
2. Rūdolfs Balcers
3. Jānis Semjonovs
9. klase
1.-3. Malvīne Madžule,
Gunta Pūce,
Agnija Vaska
8. klase
1. Laila Saulīte
2. Marija Rudzīte
3. Liene Ozola

7. klase
1.Valters Semjonovs
2. Sofija Reine
3. Sabīne Svilpe
6. klase
1. Eižens Ernests
Reinis
2. Niks Nikolass
Nīgalis, Klāvs Veldre
5. klase
1./2. Nikola Jegorska,
Lauma Kodola
3. Aivars Možanskis
Sk. Maiga Picka,
Anna Ieleja,
Olga Elksne

Ķīmija

10. klase
2. Rihards Krists
Kalniņš
3. Lelde Cikure
11. klase
1. Dace Pētersone
2. Edgars Smeilis
3. Elīna Svilpe
12. klase
2. Raitis Ļebedevs
Sk. Ilze Eņģe

Krievu valoda

8. klase
2. Gerda Blaua
3. Ilmārs Suveizda
Sk. R.Saleniece

Rezultātus apkopoja mācību pārzine Maiga Picka

Valsts bioloģijas olimpiādē
25. un 26. janvārī uz 33. Latvijas
skolēnu olimpiādi bioloģijā, kas notika
Rīgā LU Bioloģijas fakultātē, pēc starpnovadu olimpiādes rezultātiem tika uzaicinātas 2 Ērgļu vidusskolas skolnieces: Marta Suveizda 9.a un Agnija
Vaska 9.b kopā ar bioloģijas skolotāju
Baibu Kaļvu. Par iespaidiem valsts
olimpiādē stāsta meitenes.
Olimpiādei cītīgi gatavojos, bet bioloģija ir zinātne, kurā ir nepieciešamas
ārkārtīgi plašas zināšanas visās jomās.
Pirmajā dienā bija doti uzdevumi, kuros
pārbaudīja gan uzmanību, gan to, ko
var loģiski izspriest no teksta un paraugiem. Šī daļa man nesagādāja lielas pūles, bet bija daudzas neuzmanības kļūdas, kuras varēju nepieļaut, ja būtu
vairāk uzmanības pievērsusi ne tikai
vienam, bet arī citiem nosacījumiem.
Pēc šīs daļas bija pārtraukums, bet
vēlāk sekoja smagākā daļa – laboratorijas darbi. Ar pirmo laboratorijas darbu
man nekādu grūtību nebija, bet nākamie kļuva aizvien grūtāki. Bija jāpazīst
sakņu veidi, sistēmas, augļu sēklas, to
paraugi. Nākamais laboratorijas darbs
bija saistīts ar zooloģiju, precīzāk, ar
entomoloģiju, jo bija jāprot secināt, kas
par kukaini ir dotais paraugs pēc tekstā
dotā nosaukuma. Bija arī mikroskopijas
uzdevums, bet tajā nebija problēmu.
Pēc zooloģijas sekoja smagā botānika,
kura bija apvienota ar mikroskopiju, jo
bija jāpreparē auga lapas stumbrs, kas
man ne īpaši labi padevās, jo savu deva
arī nogurums un uztraukums.
Šī diena bija ļoti gara, jo mēs tikai
pēc sešiem vakarā varējām doties uz
naktsmītni. Es šāda līmeņa olimpiādē
piedalījos pirmoreiz, bet emocijas, ku-

ras guvu šajā dienā, man palīdzēja arī
nākamajā, kad bija jāizpilda testu daļa,
kas sastāvēja no 50 dažādiem jautājumiem, kuri bija gan par cilvēku, dzīvnieku, augu, to nozīmi un uzbūvi.
Šoreiz es guvu izcili labu pieredzi, jo
tagad es zinu, kur man tiekties tālāk. Šīs
divas dienas man deva patīkamu ieskatu citu skolu un studentu ikdienā, kas
mani pat ļoti interesēja.
Marta Suveizda 9. a
Jau pirmajā dienā tika doti grūti un
sarežģīti uzdevumi par augiem, dzīvniekiem, cilvēka elpošanu, protēzēm,
bija jāveido arī barošanas tīkls.
Pēcpusdienā man bija pirmais laboratorijas darbs botānikā. Bija jāpēta
auga kātiņa šķērsgriezuma preparāts,
izmantojot mikroskopu. Par šo uzdevumu saņēmu visus iespējamos punktus.
Nākamais darbs bija cilvēka fizioloģijā.
Uz katra galda bija cilvēka kauli. Man
vajadzēja pētīt un zināt uzbūvi gūžas
kaulam un augšdelmam. Trešais laboratorijas darbs bija zooloģijā. Uz galda
bija 5 trauciņi, katrā
vabole. No pirmās bija
jāuztaisa kukaiņa preparāts, tas man izdevās
veiksmīgi. Taču, kad
katra vabole bija jānovieto zem binokulārā
mikroskopa, man nodrebēja roka, mēģene
apgāzās, izlija viss
spirts. Samierinājos un
turpināju vaboles pētīt
tālāk. Liekot pēdējo vaboli mēģenē, es to saspiedu pārāk stipri, un
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vabole pārplīsa uz pusēm. Tas nebija
patīkami, jo bijām brīdināti nedarīt vabolēm pāri. Pēdējā laboratorijas darbā
bija jāzina viss par augiem: lapām, sakņu sistēmu, augļu veidiem, ziediem,
sistemātiku.
Nākamajā dienā bija tests ar 50 jautājumiem. Pēc testa varēja izvēlēties: doties uz Dabas muzeju klausīties lekciju
par evolūciju (to izvēlējās Marta), es
paliku Bioloģijas fakultātē klausīties
lekciju par sistēmbioloģiju. Pēc lekcijas
mums lika sadalīties grupās un veidot
prezentāciju par pašu izveidotu baktēriju. Šis darbs man patika, bija interesanti apmainīties viedokļiem ar citiem jauniešiem.
Mans un Martas rezultāts ļāva mums
ierindoties dalībnieku vidusdaļā, bet
savu mērķi sasniedzām – piedalījāmies
valsts olimpiādē bioloģijā.
Tikai tagad saprotu, kas īsti ir bioloģija, ieguvu jaunus draugus un zinu, ka
šī olimpiāde man paliks atmiņā uz ilgu
laiku.
Agnija Vaska 9.b

Nr. 2 (87)

Divdesmit gados viss ir mainījies jeb
Barikāžu atcerei veltītie pasākumi
Ērgļu vidusskolas stundu saraksts
visu mācību gadu ir nemainīgs, bet ir
reizes, kad kāda no stundām nenotiek
vai arī tās tiek samainītas vietām. 20.
janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres dienā, pirmās mācību stundas
laikā visi lielās skolas skolēni ieradās
skolas zālē, kurā 7. klase ar skolotāju
Indru Roni, protams, arī ar citu skolēnu un skolotāju palīdzību bija sarīkojuši vienotu vēstures stundu visai skolai.
Viens no barikāžu simboliem ir
ugunskurs, kurš simboliski bija arī uz
skolas skatuves, un visi skolēni sēdēja
uz zāles grīdas. Tas tika darīts, lai radītu gaisotni, kura palīdzētu jauniešiem iejusties situācijā, kurā viņi varētu izprast, kā tas bija, piedaloties
Barikādēs.
Informācija tika atspoguļota, gan izmantojot multimediju tehnoloģijas,
gan arī lasot citātus no skolēnu veidotajām intervijām un aprakstiem, kuras
veica katra klase kā vēstures mājasdarbus, aptaujājot savus ģimenes locekļus
par Barikāžu laiku, kāds tas bija no
viņu skatupunkta.
Tika apskatīti dažādi vēsturiskie
faktori, kuri veicināja latviešu sacelšanos pret valdošo sistēmu PSRS un vēlmi iegūt neatkarību. Un tika parādīti
dokumentāli videomateriāli, kuri atspoguļoja 1991. gada janvāra notikumus Baltijas valstīs. Tie noteikti visspēcīgāk ietekmēja sanākušos, jo video
bija atspoguļoti materiāli no vietām,
kur viss norisinājās, arī sadursmes ar
OMON vienībām un intervijas ar cilvēkiem, sargājot Augstāko Padomi,
televīziju, radio. Manuprāt, šāda veida
informatīvie materiāli palīdzēja labāk
izprast 1991. gadā valdošo gaisotni un
dažādu notikumu cēloņus. Kopīgas un
radošas stundas paplašina skolēnu zināšanu loku.
Par šķērsli neuzskatot aukstumu un
sniegu, daudzi tās pašas dienas vakarā
bija sapulcējušies pie saieta nama eso-

šajā „šūpoļu kalnā”,
tur liesmoja spožs un
augsts
piemiņas
ugunskurs, kurš Barikādēs bijušajos raisīja
noglabātās atmiņas. Šo
sanākšanu organizēja
novada saieta nama
darbinieki. Tika uzskaitīts Ērgļus pārstāvējušo saraksts,
pastāstīts, kā tad īsti bija to visu piedzīvot, kādas sajūtas radās, esot Rīgā,
kādas tās ir tagad. Pateicoties Inesei
Maltavniecei un „Pulgosniešiem”, tam
visam pa vidu vijās dziesmas akordeona pavadībā, tādas, kādas dziedāja
tolaik. Es personīgi varēju pa īstam sajust, kādas sajūtas valdīja dalībniekos
toreiz, jo manī rosījās ne tikai iztēle un
cilvēku atmiņu stāsti, bet arī domas par
Latviju, kā būtu, ja viss norisinātos citādāk.
Daudzi noteikti sacīja, nekas jau nebija tā kā toreiz, bet man tas šķita, kas
īpašs, jo man kā cilvēkam, kurš piedzimis jau demokrātiskā Latvijā, vēl nebija radusies iespēja tik smalki izzināt
toreizējos notikumus un sajust kaut vai
nelielu daļiņu no tā, ko juta Barikāžu
dalībnieki.
Un, protams, gādīgas saimnieces
bija parūpējušās par karstu tēju, kura
sasildīja nosalušos.
Cerams, ka skolēniem šie pasākumi
palīdzēja izprast Barikāžu norises dziļāko nozīmi, ka ne vienmēr ir nepieciešams pielietot ieročus un spēku, lai
sasniegtu kopīgu mērķi. Īstais cīņas līdzeklis ir iekšējā pārliecība par savu
mērķi un tā pareizību. Bija patīkami
kopīgi pārdziedāt skaistākās mūsu tautu dziesmas, tas radīja iekšēju pārliecību par Latviju, tās vērtību, lika apdomāt, ko katram nozīmē vārdi dzimtene
un tās brīvība. Un novēlu nenoniecināt
un nekritizēt bijušo, bet novērtēt to.
Krista Kalniņa 11.

Panākums domrakstu konkursā
Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas rīkotajā Vislatvijas skolēnu
jaunrades darbu konkursā
„Redziet, kā tas ir –
No gaismas, kas iecepta maizē,
Cilvēks var dzīvot taisns un sprauns
Un pat – piedzimt no jauna”
		
(R. Mūks)
8. - 9. klašu grupā 2. vietu ieguva
Ērgļu vidusskolas 9.a klases skolniece
Marta Suveizda, saņemot arī Rēzeknes
Augstskolas pateicību.
Jau 8. gadu Galēnos 14. janvārī noslēdzas skolēnu jaunrades darbu konkurss, kas veltīts dzejniekam un reliģiju vēsturniekam Robertam Mūkam.
Roberts Mūks (īstajā vārdā Roberts
Avens) dzimis 1923. gada 14. janvārī
rakstveža ģimenē Galēnu pagastā, pabeidzis Aglonas klasisko ģimnāziju un
Otrā pasaules kara laikā devies prom
no dzimtenes. Studējis Vircburgas universitātē, Baltijas universitātē Hamburgā, Lēveles universitātē Beļģijā un
Briseles universitātes Žurnālistikas fakultātē. 1954. gadā Mūks izceļoja uz

ASV. Ņujorkā iestājās Fordhama universitātē Filozofijas fakultātē un ieguva doktora grādu filozofijā, līdz 1987.
gadam viņš bija reliģijas vēstures profesors Aionas koledžā Ņūrošelā. Latvijā dzejnieks un filozofs atgriezās 1989.
gadā, bija Latvijas Kultūras akadēmijas profesors. R. Mūks miris 2006.
gada 4. janvārī, un viņa atdusas vieta ir
Galēnu kapsētā. Latviešu literatūrā
viņš ierakstīts kā daudzu dzejoļu krājumu (par 1984. gadā sarakstīto dzejoļu krājumu „Krokodils un es” saņemta
Zinaīdas Lazdas balva) un filozofisku
rakstu autors.
Šī gada skolēnu jaunrades darbu
konkursā tika iesniegti 217 jaunrades
darbi no 49 skolām. Martai Suveizdai
savā konkursa darbā izdevās radoši izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā un pastāstīt par savdabīgo, neparasto ikdienā.
Lai veiksme pavada Martas daudzpusīgās radošās izpausmes arī turpmāk!
Mārīte Breikša



Intervija ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu
Aldonu Vrubļevski
Mēs olimpiskajā kustībā kā brīvprātīgās neiesaistāmies pirmo gadu.
Kristīnei ir trīs gadu pieredze, bet
Krista iesaistās darbībā jau sesto gadu.
Vēloties uzzināt ko vairāk par Ērgļos
notiekošo olimpiādi, olimpisko pamatideju realizēšanos Latvijā, LOK
prezidentu A. Vrubļevski uzaicinājām
uz nelielu interviju.
Kristīne Ikerte. Mūsu pirmais jautājums laikam ir par to – kā jūs ieguvāt šo amatu, vai pirms tam jau
bijāt saistīts ar LOK ?
Aldons Vrubļevskis. Šo amatu es
ieguvu pēc otra svarīgākā amata, kuru
ieņēmu 16 gadus. Es biju Latvijas
Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs no 1988. līdz 2004. gadam. Un
2004. gadā mani ievēlēja par prezidentu.
Krista Kalniņa. Kā jūs nokļuvāt
līdz LOK, nodarbojāties ar sportu?
A.V. Jaunībā aktīvi nodarbojos ar
sportu, biju Latvijas izlasē – riteņbraucējs.
K.K. Vai jūs piedalījāties kādās
starptautiskās sacensībās?
A.V. Starptautiskās sacensībās tad
nevarēja piedalīties, tolaik bija iespējams startēt Vissavienības sacensībās
PSRS līmenī.
K.K. Un kādus rezultātus jūs guvāt?
A.V. Mans augstākais rezultāts bija
Latvijas studentu čempions.
K.K. Tomēr tas arī ir gana augsts
sasniegums, kā nekā valsts mērogā.
A.V. Protams, bet 3. kursā universitātē es izvēlējos vairāk pievērsties
mācībām un mazāk sportot, tāpēc aktīvā sporta vietā kļuvu par juristu. Un
atpakaļ sportā es nokļuvu, palīdzot savam pirmajam trenerim, kad sāka vējot neatkarības vēji Latvijā 80. gadu
beigās. Tad viņš, Jānis Siliņš no Valmieras, gribēja izveidot Latvijas BMX
Riteņbraukšanas federāciju, jo bija
par tādu sporta veidu uzzinājis no ārvalstu žurnāliem. Un viņš man lūdza,
kā to noformēt juridiski, jo tajā laikā
strādāju savā profesijā. Tā arī es iesaistījos ar Riteņbraukšanas federācijas dibināšanu LOK atjaunošanā.
K.I. Jums laikam sanāca tā kā pamazām kāpt pa karjeras kāpnēm
uz augšu?
A.V. Nē, es jau uzreiz, 1988. gada
decembrī, tad, kad atjaunoja LOK un
bija pirmās vēlēšanas, kļuvu par tās
ģenerālsekretāru.
K.K. Ko jūs domājat tieši par šo
Latvijas Jaunatnes olimpiādi, kura
notiek Ērgļos?
A.V. Man liekas, ka šis notikums ir
kļuvis par tādu kā Ērgļu vizītkarti. Un
jau ir izaugusi ērglēniešu paaudze,
kura neiedomājas nevienu ziemu bez
šāda pasākuma. Noteikti ir jaunie ērglēnieši, kas ir pieraduši no bērnības,
ka katru gadu februārī šeit ir Jaunatnes ziemas olimpiāde.
K.K. 17 gadi – tas ir tieši tāds laika posms, kurā esam izaugušas
mēs. Līdz ar mūsu piedzimšanu aizsākās šī, var teikt, nu jau tradīcija.
A.V. Vai jūs pašas atceraties, kad
pirmo reizi izdzirdējāt par Jaunatnes
ziemas olimpiādi?
K.K. Tā kā mana krustmāte ir
saistīta ar to norisi šeit, Ērgļos, es
atceros, olimpiskos krekliņus, kurus viņa valkāja, un ka šajā laika
posmā vienmēr bija ļoti aizņemta.
K.I. Es Ērgļu vidusskolā mācos tikai trešo gadu, un jau pirmajā gadā,
kad pārcēlāmies uz šejieni, uzreiz iesaistījos brīvprātīgo kustībā.
A.V. Tātad tā jau šeit ir tāda kā organiska sastāvdaļa, tāpat kā, teiksim,



Ērgļu arodvidusskola, saieta nams un
pašvaldība. Bet, paskatoties atpakaļ,
kāpēc tā radās un kāpēc tā ir tik nozīmīga, jāteic, ka, manuprāt, bija un ir
svarīgi aktivizēt jauniešus, pie tam
apvienojot visus ziemas sporta veidus
vienkopus. Un šī ideja ir nākusi no
Olimpisko spēļu rīkošanas idejas. Jo
katram sporta veidam atsevišķi notiek
dažādas sacensības, bet tāda pasākuma, kurā sportiskie jaunieši visi kopā
dotos un pārstāvētu savas skolas, nebija. Un tagad tas pastāv. Šogad piedalās 118 skolas, tas nozīmē, ka ir gan
skolēni, gan skolu sporta skolotāji,
gan direktori, kuriem tas ir nepieciešams. Un vairāk nekā simts skolas
tiek pārstāvētas jau trešo gadu. Ir noticis tikai pozitīvs pieaugums, un tas
liecina, ka ne tikai organizatoriem ir
nepieciešams to sarīkot, bet arī jauniešiem ir vēlēšanās piedalīties. Dalībnieki šurp brauc ar vēlmi piedalīties.
K.I. Nu, manuprāt, katru gadu
dalībnieku skaits tikai pieaug.
A.V. Tikai es domāju, ka pašreiz
dalībnieku skaits ir sasniedzis savu
optimālo līmeni.
K.I. Pamazām.
A.V. Jā, nu jau vairāk īpaši daudz
skolu nenāks klāt. Un Ērgļu kapacitāte uzņemt cilvēkus ir sasniegta, jo, ja
būtu vēl par, piemēram, 300 dalībniekiem vairāk, tad rastos problēmas gan
ar izguldināšanu, gan ēdināšanu, gan
arī ar transportu. Lai izprastu mērogu,
es kā piemēru minēšu, ka šeit ir apmēram 1000 dalībnieku, visi te nepaliek
pa nakti, bet tik un tā lielākā daļa vietu ir aizņemtas. Nākamā gada janvārī
notiks pirmās pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles Insbrukā, tajās
piedalīsies sportisti no visas pasaules,
no apmēram 100 valstīm, un tur arī ir
noteikts limits – 1500 dalībnieki.
K.I. Salīdzinoši maz!
A.V. Jā, liekas, ka maz, salīdzinot
ar Ērgļiem. Un, manuprāt, ir sasniegts
optimālais dalībnieku un komandu
skaits, tāds, kuru piespiedu kārtā palielināt nebūtu pareizi. Svarīgāk ir tas,
ka skolēni piesakās, brauc šurp un
piedalās brīvprātīgi.
K.K. Labākais ir tas, ka viņi gaida to brīdi, kad ziemā varēs atgriezties Ērgļos.
A.V. Un tas jau nav arī nekāds vienas nedēļas nogales pasākums. Pirmkārt, kā jūs teicāt, olimpiāde tiek gaidīta. Tad tiek izsludināta pieteikšanās
internetā un citos medijos. Dalībniekiem ir jāpieņem lēmums – piedalīties
vai nē, un kuri pārstāvēs skolu, un vai
tiks gūts nepieciešamais sporta skolotāja vai direktora atbalsts. Tas ir vesels process, lai sagatavotos un tiktu
līdz tam – sagatavot nepieciešamo inventāru, varbūt arī skolas komandas
noformējumu, un beigu beigās sagādāt autobusu. Var secināt, ka ir nepieciešams dažādu pasākumu kopums,
lai tiktu līdz šejienei un piedalītos.
K.K. Tas ir patīkami, ka ierodas
skolēni ne tikai no Vidzemes, bet
arī, piemēram, no Ventspils. Žēl, ka
no Kurzemes ir tik maz dalībnieku.
A.V. Nu tur nav tik atbilstošu laika
apstākļu treniņiem, pašlaik tur ir visplānākā sniega sega Latvijā.
K.K. Tad viņiem vispiemērotākie
sporta veidi, laikam, ir hokejs, slidošana un šorttreks.
A.V. Jā, jo Kurzemē ir vairākas ledus halles – Tukumā, Talsos, Ventspilī un Liepājā. Domāju, ka viņi drīz
sāks piedalīties arī kalnu slēpošanas
un snovborda disciplīnās, jo Ventspilī
ir mākslīgi uzbērts kalns „Lemberga
hūte”. Ventspilnieki aktīvi piedalās

šorttrekā, jo Ventspils sporta skolā tas
ir viens no sporta veidiem.
K.I. Mēs, piemēram, esam vienas
no tiem brīvprātīgajiem, kuri šķiro
dalībnieku starta numurus. Tātad
mēs varam uzskatāmi redzēt, cik
dalībnieku ir katrā sporta veidā un
kuras skolas tika pārstāvētas.
A.V. Kopumā, man liekas, ka apmēram 100 skolas un 1000 dalībnieki
ir optimāls skaitlis.
K.K. Nu, bet tajos gados, kad bija
mazs dalībnieku skaits, noteikti jutāt vilšanos?
A.V. Nu jā, protams. Tomēr vislielākā vilšanās bija tad, kad vienā gadā
olimpiādi sniega trūkuma dēļ nācās
atcelt.
K.K. Togad līdz pēdējam brīdim
cerējām uz sniegu.
K.I. Šonedēļ pamatīgu satraukumu sagādāja pēkšņais atkusnis un
lietus.
A.V. Tik bieza sniega un ledus kārta
nemaz tik ātri nevarēja nokust. Un
pašlaik sniega ir pietiekami. Bet jebkurā gadījumā gan jums kā saimniekiem šeit, organizējot pasākumu, gan
tiem, kas atbrauc, galvenais ir gūt
prieku piedaloties. Ja tas tā ir, tad
mērķis ir sasniegts. Ja vismaz 1 no
100 dalībniekiem sportu sāk mīlēt
vairāk kā līdz šim, tad pasākums galveno ir sasniedzis.
K.K. Kādreiz būtu gribējies piedalīties kā vienam no sportistiem,
bet zinu, ka tam ir par vēlu.
A.V. Bet ir vajadzīgi arī tādi darbinieki kā jūs, kuri palīdz veikt organizatorisko darbu, jo, ja visi būs tikai
dalībnieki, kas tad organizēs?
K.I. Mūsu, brīvprātīgo, organizētāja Maruta Murovska reiz sacīja,
ka viņi jau slēpjoties aiz mūsu mugurām un ka mēs esot tie, kuri esot
tiešā saskarē ar dalībniekiem.
A.V. Maruta jūs visus sauc par savu
„skudru armiju”, man patīk tas teiciens. Jo tā „skudru armija” patiesībā
visu izdara, tie, kas atbrauc un paskatās ceremoniju, koncertu vai gājienu,
vai arī vienkārši sacensības, neredz to
organizatorisko darbu, kas ir paveikts
pirms tam, bet, lai to paveiktu, jūs
esat vajadzīgi.
K.I. Ejot laukā no starta numuriņu saņemšanas vietas, man nācās
dzirdēt repliku no kāda zēna par to,
ka visi šeit esot „stresaini”. Visi ir ik
aizņemti ar saviem darbiem un
dara visu ar tādu mērķtiecību.
A.V. Tāpēc, ka pienākumi ir sadalīti un katrs zina, kas jādara, par ko jāatbild. Tā arī ir laba pieredze turpmākajai dzīvei, un tu nekad neapmulsīsi,
kad būsi nonācis, teiksim, augstskolā
vai kādā pieredzes apmaiņas programmā citur.
K.I. Nepārprotami ļoti laba pieredze, īpaši komunikācijā.
K.K. Tas arī ceļ pašapziņu, jo, ja
brīžos, kad tev tiek kas jautāts, tu
spēj atbildēt tā, ka otrs ir apmierināts ar tavu atbildi, tad saproti, ka
tu zini un vari.
A.V. Pašapziņa ir ļoti svarīga. Un
šis pasākums noteikti palīdz celt savu
pašvērtējumu.
K.I. Vai pēdējā laikā jums ir nācies piedzīvot kādu kuriozu vai jocīgu atgadījumu saistībā ar sportu
vai tieši olimpiādi?
A.V. Šodien samērā pārsteidzošs
atgadījums bija, kad pie Lido kalna
autobuss aizšķērsoja ceļu un pārējie
autobusi netika ārā. Neviens autobusu
nevarēja izkustināt.
K.K. Vai jums kaut kas šeit īpaši
patīk, piemēram, kādas dekorācijas
vai kas tamlīdzīgs?

Kristīne Ikerte, Aldonis Vrubļevskis un Krista Kalniņa olimpiādes laikā.

Olimpiādes brīvprātīgie.
A.V. Man ļoti patīk šeit esošais no- kas pieņem likmes par rezultātiem un
formējums, krāsainā audekla piramī- citiem iespējamajiem spēles scenāridas ar olimpisko simboliku.
jiem. Un cilvēki, kuri ir tendēti uz
K.K. Man vislabāk patīk no siena azartspēlēm, tajā visā aktīvi piedalās.
veidotā olimpiskā sieviņa, jo viņa ir Un tādēļ ir svarīgi atrast līdzsvaru
tiešām klasiska vērtība, kura ik konkrēti starp olimpiskajām spēlēm,
gadu tiek uzstādīta Ērgļu centrā.
augstākajiem sportiskajiem sasnieguK.I. Ar tai piestiprināto olimpis- miem un komercializāciju. Olimpisko karogu.
kajās spēlēs galvenais ir sportists un
A.V. Bet ziniet, nav izslēgts, ka arī tā sniegums.
citas pašvaldības var izlemt, ka vēlas
K.K. Un tā arī ir labāk, jo skatītārīkot šādas Jaunatnes ziemas olimpiā- jus piesaista nevis reklāmas, atbaldes. Un vienu laiku, kad nebija pie- stītāju logo uz sportistu tērpiem un
ņemts lēmums par olimpiādes rīkoša- inventāra, bet gan pats sportists.
nu Ērgļos katru gadu, tā divreiz jau
A.V. Jo pretējā gadījumā sportists
notika citur – Priekuļos un Valmierā. vairs nav nekas.
Un cēsinieki, siguldieši ir teikuši, ka
K.K. Manuprāt, reklāmas televīviņi to labprāt rīkotu. Tā kā jums ar zijā tieši saistībā ar olimpiādi šķita
rīkošanu ir jābūt gataviem augt, lai noderīgas, jo bija iespējams uzzināt
neiestātos tāda situācija, ka cilvēki at- informāciju par norisi un citiem
braucot sacītu: „Atkal Ērgļos viens un svarīgiem notikumiem. Ne visiem
tas pats, aizbrauksim citur.”
mājās ir dators, un ne visiem ir teleK.K. Ik gadu paši varam just, kas vizors vai radio.
nav izdevies tik veiksmīgi, un uzlaA.V. Tādēļ arī ir nepieciešama to
bot nepieciešamo, lai nākamajā dažādība. Jo nevar tā sacīt, kā to daži
gadā būtu augstāka darba efektivi- dara, ka, paplašinoties interneta ietektāte. Tā kā nekas nestāv uz vietas, mei, drukātajai presei un radio zūd
sistēma attīstās. Un mums, lasot vērtība.
olimpisko enciklopēdiju, radās jauK.I. Lai radītu ko jaunu, nedrīkst
tājums, vai tiešām ekonomiskie aizmirst veco, jo tas ir visa pamatā.
procesi, kuri notiek valstī, neietekA.V. Pašlaik ir tendences noliegt
mē olimpisko darbību? Vai tas Lat- vienu tādēļ, ka parādās kaut kas jauns.
vijā realizējas?
It kā tas ir normāli, bet tā ir cīņa. Un tā
A.V. Nu, drīzāk tur bija rakstīts, ka tas notiek visās nozarēs un sfērās, arī
olimpiskajai kustībai ir jāsaglabā sava sportā, tieši tāpēc olimpiskā harta ir
neatkarība un ir jāpretojas jebkurai noteikusi, ka ir jāpretojas jebkuram
olimpiskai un politiskai varai vai spie- spiedienam, kas var kaitēt izpildīt
dienam. Tas ir tādēļ, lai ar sportu ne- visu, kā paredzēts, lai būtu godīga
varētu manipulēt un taisīt no tā politi- cīņa, netiktu izmantoti neatļauti paņēku vai arī gūt komerciālu labumu tie, mieni, kā dopinga lietošana. Un uzvakuri to vēlas. Un tā ir diezgan liela rētu tas, kurš sasniedz labāko rezultāproblēma – sporta komercializācija, it tu, nevis tas, kurš tam ir izveidots
sevišķi tajos olimpiskajos vai vien- mākslīgi.
kārši sporta veidos, kuros notiek totaIzsakām pateicību Aldonam Vrublizatori, kad cilvēki pat izdara nozie- ļevskim par mums veltīto laiku!
gumus, iegādājoties spēļu rezultātus
Interviju pierakstīja
un uzpērkot, piemēram, vārtsargus
Krista Kalniņa 11.
vai tiesnešus. Eiropā šī problēma visskaidrāk atspoguļojas futbolā, it sevišķi interneta vidē ir dažādas firmas,
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Projektu nedēļa Mazajā skolā

Projektu nedēļas tēmas katra klase
šogad izvēlējās patstāvīgi, meklējot tādas, kuras bērniem ir interesantas un
saistošas.
2. klases skolēni izvēlējās iepazīt
Seno Ēģipti, trešklasnieki iepazina mīļdzīvniekus, bet 4. klase mācījās veidot
ekskursijas maršrutu, kuru realizēs pavasara ekskursijā.
Katrā klasē darbs notika atšķirīgi:
otrklasnieki pētīja grāmatas un kartes,
būvēja piramīdas un mācījās dejas.
3. klases skolēni vispirms noskaidroja, ko vēlētos uzzināt un tad tika saplānoti darbi katrai dienai. Vispirms katrs
uzrakstīja sava mājas mīluļa aprakstu,
tad noskaidroja, ka klasē vispopulārākais dzīvnieks ir suns, pēc tam seko kaķis un kāmji. Trešdien visi, kurus nebija
mājās atstājis gripas vīruss, devās ciemos pie klasesbiedrenes Katrīnas.
Mums bija iespēja iepazīties ar viņas
ģimenes mīluļiem: papagaiļiem, kaķi
Maikiju un krievu melno terjeru Šandoru un viņa dēlu Šeiro. Katrīnas māmiņa
Rita mums parādīja gan suņa pasi, gan
sacensībās iegūto medaļu, gan pastāstīja daudz interesanta par suņu turēšanu.
Pēc tam devāmies pie mūzikas skolotājas mācīties dziesmas par dažādiem
mājdzīvniekiem. Ceturtdien mācījāmies zīmēt savus mīluļus, atkārtojām

dziesmas un tad sekoja neparasts piedzīvojums – daļu no saviem mīļdzīvniekiem mums izrādīja Undīne un Ivanda Krigertes no Sarkaņiem. Mājas un
smilšu peles varēja apmīļot. Citam iepatikās marmortaksīte Triksija un viņas
rādītie triki. Izrādījās, ka arī sesku var
paglaudīt un no tarakāna nav jābaidās.
Bērni varēja iepazīties ar degu, šinšilu,
dažādiem trušiem un nutrijām, paipalu.
Īpaši laimīgi bija tie, kuri kļuva arī par
dažu dzīvnieciņu jaunajiem saimniekiem. Vēlāk 3. klases skolēni devās uz

veterināro aptieku, kur tās pārdevējai
Daigai Semjonovai nācās atbildēt uz
ļoti daudziem jautājumiem par mīļdzīvnieku barošanu un kopšanu.
Piektdien notika projektu prezentācija. Otrklasnieki pastāstīja, ko bija uzzinājuši par piramīdu celšanu un mūmijām, 3. klases skolēni prata interesanti
pastāstīt par saviem mīļdzīvniekiem,
bet 4. klase ir izplānojusi interesantu
ekskursiju pa Latgali.
Sandra Stankeviča

jā balkonā tieši pretī skatuvei. Kad nodzisa gaisma, brīnums varēja sākties.
Interesanti bija vērot aktieru spēli, dziedāt līdzi pazīstamās dziesmas, vērot dekorāciju maiņu. Starpbrīdī izstaigājām
teātra ēku. Vēlāk, pārrunājot redzēto,
bērniem bija paticis redzēt pazīstamus
aktierus un īpaši tika izcelta Ditas Lūriņas dziedātprasme.
Pēc izrādes devāmies uz Kara muzeju. Uzmanību piesaistīja ieroču daudzveidība un iespēja darboties pašiem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Dabas muzeju.
Šoreiz izvēlējāmies apskatīt izstādi
„Sajūti jūru!” Katrs varēja pamēģināt
veidot kāpas, apskatīt augus mikroskopā, pamēģināt pacelt 15 kg smagu maisu ar smiltīm, jo tik smags ir gulbis.
Vēlāk ielūkojāmies arī citās muzeja zālēs. Atceļā ikkatrs varēja nobaudīt ābolu, jo to kārdinošā smarža sagaidīja visus muzeja apmeklētājus. Un tad jau
mazliet nogurušie ceļotāji devās mājup.
Pirmdien satiekoties,
atzinām, ka brauciens
bija ļooooooti izdevies!
Arī es varu atzīt, ka pirmo reizi kopā ar skolēniem bijām tik ļoti labi
iepazinušies ar izrādes
muzikālo materiālu un
saturu un pirmo reizi ceļā
devāmies ar vairākām
mašīnām.
Paldies vecākiem, kuri
atbalstīja mūsu aktivitātes arī sestdienās! Speciāls paldies „ekskursijas
māmiņām” Olgai Serovai un Ritai Dudko!
Sandra Stankeviča

Pasaules tautu mozaīka
21. janvārī Ērgļu saieta namā pulksten 18:00 sākās Ērgļu vidusskolas pašpārvaldes rīkotais karnevāls – „Pasaules tautu mozaīka”.
Pirms karnevāla katrai klasei bija jāizlozē tauta, kuru viņi attēlos un prezentēs kā šīs tautas pārstāvji: 5. klase –
āfrikāņi; 6. klase – meksikāņi; 7. klase
– eskimosi; 8. klase – spāņi; 9.a klase
– indiāņi; 9.b klase – ķīnieši; 10. klase
– būtu bijuši brazīlieši, žēl, bet viņi ne-

leģendu grupu „The Beatles” un arī par
sportu – izzināja slidošanu, bet skolniece Marta Suveizda pati veica pētījumu
fizikā par energoefektivitāti, 9.b klase
kļuva radoša, jo veidoja savas klases
grāmatu.
Vidusskolēni papildināja zināšanas:
10. klase apmeklēja nodarbības saistībā
ar zinātniski pētnieciskā darba veidošanu, bet 11. klases audzēkņi veica individuālo darbu, līdz galam izstrādājot savus zinātniski pētnieciskos darbus. 12.
klase jau gatavojās eksāmeniem, viņiem notika konsultācijas eksāmenu
priekšmetos.
Projektu nedēļa ir laiks, kurā iegūtā
informācija skolēniem vienmēr paliek
atmiņā, jo darbus izstrādā visa klase
kopā un ik gadu tematika ir atšķirīga un
saistoša.
Krista Kalniņa 11.

Erudīcijas konkursa „Gribu būt
prezidents” trīs kārtas

Trešklasnieki ekskursijā
Kad tikko kā bija izskanējis Ziemassvētku uzvedums, nākamajā dienā uzzinājām, ka 29. janvārī varētu doties noskatīties izrādi „Princis un ubaga zēns”
Nacionālajā teātrī. Atlika noskaidrot
brauktgribētājus, biļešu gādātājus un
izplānot vienu ziemas dienu Rīgā.
Atgriežoties no Ziemassvētku brīvdienām, daudz domājām par braucienu:
kā izrāde atšķirsies no skolas uzveduma, vai un kādas būs dejas, kāda izskatīsies teātra ēka. Iepazināmies arī ar informāciju par lomu
atveidotājiem,
pāršķirstījām M. Tvena
grāmatu. Ilgi gaidītā
diena pienāca ātri. Sestdienai neierasta rosība
valdīja stāvlaukumā pie
Mazās skolas un ceļā
devās – trīs transporta
līdzekļi, jo šoferīši bija
Montas tētis Aivis Masaļskis, Melānijas tētis
Vairis Šmits un Ances
tētis Juris Ludboržs.
Visi ekskursijas dalībnieki satikās Rīgā un
devās noskatīties izrādi.
Mūsu vietas bija pirma-

Daļai skolēnu 2. un 3. februāris bija
dienas, kurās varēja radoši izpausties,
bet citiem ar steigu un satraukumiem
pildītas.
Sākumskolas audzēkņi veica dažnedažādus pētījumus: 2. klase iepazina
Ēģipti, 3. klase apzināja savus mājas
mīluļus, 4. klase – pētīja apskates objektus Ērgļu novadā un tā apkārtnē.
Pamatskolas audzēkņi arī bija gana
aizņemti: 5. klase izzināja visu par un
ap rudzu maizi, 6. klases audzēkņi,
stāstot savas pārdomas par kādu izlasītu
grāmatu, nokārtoja valsts ieskaites mutvārdu daļu, bet 7. klase izstrādāja klases
simboliku, 8. klases skolēni centās izzināt, par ko katrs vēlētos kļūt nākotnē –
pētījums par profesijām, 9.a klase veica
dažādus projektus saistībā ar mūziku –
par nesen aizgājušo latviešu mūziķi un
dzejnieku Mārtiņu Freimani, par britu

piedalījās; 11. klase – amerikāņi; 12.
klase – krievi.
Pasākumu vadīja un savos izdomātajos tēlos iejutās pašpārvaldes locekļi
Kristiāna Alksne un Edgars Smeilis.
Katrai klasei tika piešķirts galdiņš,
atbilstoši izlozētajai tautai noformēts uz
visu pasākuma vakaru.
Prezentācijas bija jautras un pārdomātas, secināju „Jo trakāk, jo labāk”.
Visas klases izmantoja 21. gadsimta

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2011. februāris
Skolu
literārā
avīze 2011.
gada februāris

priekšrocības – mūzikas pavadījumu un
ne jau „dzīvo”. Publiku „uzkurināja”
temperamentīgi un ātri tempi. Pēc uzstāšanās bija jāveic dažādi uzdevumi
klašu starpā – un uzvar draudzība!
Mūsu skolā nenotiek diskriminācija, un
šogad uzvarētājklase netika noskaidrota, bet tika izsniegtas pateicības un diskotēkas uzsākšanai atspirdzinoši dzērieni, un kraukšķīgie „Estrellas” čipsi.
Kristīne Ikerte 11.

Jau trīs mēnešus pēc kārtas, novembrī, decembrī un janvārī, ir norisinājies
erudīcijas konkurss „Gribu būt prezidents”. Dalībniekiem vēl priekšā divas
kārtas, kurās tiks apskatīti konkrētā mēneša svarīgākie notikumi Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā. Jautājumi skar ne tikai politiku, bet arī
kultūras un sporta jomas, ik pa laikam
ir arī jautājumi saistībā ar Latvijas vēsturi.
Pašreizējais vietu sadalījums pēc trim
kārtām –
I . Dāvis Bērzkalns
II./ III. Dace Pētersone
II./ III. Krista Kalniņa

4./ 5. Elīna Svilpe
4./ 5. Elīna Taškāne
6./ 7. Raitis Ļebedevs
6./ 7. Dagnis Vasks
8./ 9. Gunta Pūce
8./ 9. Malvīne Madžule
Kopumā iespēju turpināt dalību ir saglabājuši 12 dalībnieki. Bet šiem deviņiem pašreiz pastāv vislielākā iespēja
iekļūt to jauniešu vidū, kuri varēs doties
uz Briseli.
Bet nekas vēl nav zināms, jo vietas
izšķir vien pāris vai pat viena punkta
starpība, un turpmākajās divās kārtās
viss var mainīties.
Krista Kalniņa 11.

Laines Vīgubes zīm. 8.

Grāmatu autori – Ērgļu
vidusskolas absolventi

Līga Blaua

Ar žurnālisti Līgu Blauu mēs varam
sastapties ik nedēļu, lasot viņas rakstus
žurnālos „Ieva” un „Ievas Stāsti”. Mūsu
skolas 1971. gada 18. izlaiduma absolventei piemīt patiešām īpašs stāstītājas
talants, jo pat šķietamu sīkumu viņa
prot pastāstīt neparasti aizraujoši, ar tikai viņai raksturīgā stila garšu. Par to
varēja pārliecināties visi, kas apmeklēja
Jāņa Grota 110. jubilejai veltīto literatūras stundu.
Beigusi LVU, Līga Blaua strādāja
Latvijas Televīzijā, veidojot raidījumus
par lauku ļaudīm, bet pirmie raksti tika
publicēti laikrakstā „Padomju Jaunatne”. 17 darba gadi tika nostrādāti žurnālā „Sieviete”, bet kopš 1999. gada
Līgas Blauas raksti tiek publicēti žurnālos „Ieva” un „Ievas Stāsti”.
Kopš 2009. gada žurnāliste Līga
Blaua pazīstama arī kā grāmatu autore.
Pirmās grāmatas „Vija Artmane. Sirdī
palikušie” anotācijā autore ierakstījusi:
„Savā bagātajā aktrises mūžā Vija Artmane nospēlēja astoņdesmit piecas lomas uz teātra skatuves un piecdesmit
dažādus raksturus un likteņus kinofilmās. Viņas partneru saraksts ir garš,
taču tikai dažus mūža nogalē aktrise at-

zina par sirdī palikušiem. Par viņiem šis
Vijas Artmanes stāsts.” Otrā grāmata
„Džemma Skulme. Nospiedumi” ir
gleznotājas Džemmas Skulmes mūža
stāsts, saistīts ar dzīves ceļos sastaptajiem cilvēkiem. Trešā grāmata „Maija
Tabaka. Spēle ar dzīvi” ir gleznotājas
Maijas Tabakas simts dzīves gleznas,
ko glabā viņas atmiņa. „Maija Tabaka
turpina gleznot. Turpinās viņas dzīves
gleznas un spēle ar dzīvi. Top gleznas,
kas pēc gadiem stāstīs par šo laiku un
cilvēkiem. Tas būs vēstījums, kuru
Maija atstājusi par laiku, kas tad jau būs
vēsture, par kuru stāstīs vairs tikai leģendas. Maija Tabaka ir viena no laika
zīmēm. Viena no leģendām,” tā Līga
Blaua.
Autores dāvātas savai skolai, visas
šīs grāmatas atrodas skolas bibliotēkā
un gaida savu lasītāju.
Ērgļiem Līgas Blauas dzīvē vienmēr
ir bijusi un ir īpaša nozīme, to ikreiz apliecina viņas teiktais. Arī R. Blaumaņa
literārās prēmijas 3. konkursa noslēgumā 2007. gadā sacītie vārdi: „Braki
mūs silda vienmēr un liek apzināties, ka
mājas ir svarīgas. Lai kā gribas doties
no tām projām un cerēt, ka citur būs labāk, tikai vēlāk mēs sapratīsim, cik tomēr tēva dubļi ir sudraboti.”
Mārīte Breikša



„Nenovērtē savus draugus par zemu,
beigās var izrādīties, ka viņi patiešām ir draugi”

.
a8
Lie
ne
Oz
ol

Es esmu kā aizvērta grāmata,
Bet gribu, lai mani lasa.
Lai lasa kāds,
Kurš spēj redzēt caur vākiem,
Kāds,
Kurš spēj lasīt starp rindām,
Kāds,
Kurš nebīstas lasīt.
Monta Madžule 12.

8.

Es esmu kā aizvērta grāmata,
kā mazas meitenes dienasgrāmata
slēpta.
kā tauriņš, burkā tverts,
kā sudrabs, bet ne zelts.
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Atminoties saldos vārdus:
„Man visu laiku likās - lai mīlētu,
pietiek tikai ar zemenēm pienā...”
Santa Laube 12.

Es gribu būt.
Gribu, lai mani atver,
lai atrod,
lai atlaiž,
lai ceļ, ne peļ.

aub

Tevī mita noslēpumaina dzirksts,
Tu biji kā pozitīva ābece.
Uz labo un slikto norādīja Tavs
pirksts,
bet to visu pieņēma pasaule.

Tava dzīve kā saulaina diena
Pārāk ātri sāka tumst.
Tu atstāji līdz galam neapgleznotu
sienu,
Pēc Tevis jau tagad zeme skumst...
Arita Šreibere 12.

Es gribu būt.
Simona Bogdanova 12.
Krusttēvam
Lai ir ļaudīm mājas
un lai ir, kur dzīvot,
un lai nenodeg tās,
tad būs labi visiem!
Ginta Lazdiņa
Draugiem
Lai ir suņiem mājas,
lai ir kaķiem silti
un lai dejotājiem
labi klājas!
Melānija Šmite

Laura Laube 9.

Māmiņām
Lai ir mammai veselība,
lai ir mammai ziedi
un lai visiem prieks!
Kaut šie sapņi piepildītos!
Edīte Alekse

Es esmu kā aizvērta
		
grāmata
ar tēlu trauslu un
		
mierīgu,
ar gaismu un mīļumu
un daudzajām krāsām sevī.
Bet par visu vairāk
es vēlētos būt visvairāk
tik maza un neredzama
kā mirdzoša asara,
ar ilgām un skumjām
pūkainā zīda stariņā.
Es saprotu tagad, cik nozīmīga
un reti mīļa ir šī sajūta jaukā.
Maija Dunkure 9.a
Es esmu kā aizvērta grāmata,
iekšā ir tik daudz,
tur kaut kas ir jādara,
mans „Es” to vien kauc.
Bet varbūt visas domas,
kas manī slēpušās,
spēlē savas lomas
un ar mani tik krāpjas?
To redzēšu, kad atvērsies
vāks apputējis un lieks,
tad atbildes man radīsies,
un viss pārējais būs nieks...
Laura Bugne 12.

Lai ir!
3. klases skolēni izlasīja P. Brūvera
dzejoli „Lai ir” un pēc tam rakstīja
savus novēlējumus vecākiem un vecvecākiem, draugiem un skolotājiem.

„Es esmu kā aizvērta grāmata”,
tā, Mārtiņ, Tu dēvēji sevi.
Dziesmas un dzejoļi
bij’ Tava valoda.

Tagad Tu esi TUR
starp dziedošiem debesu eņģeļiem.
Naktīs Tu zvaigžņu lietu ber
un saldus sapņus vēli mazajiem.

ila

Un nebūs bija Ir!

Es esmu kā aizvērta grāmata,
nevienam es netieku klāt.
Neviens arī netiek klāt man.
Un tas ir skumji.
Man nav neviena,
ko apsaukt,
iepriecināt.
Var tikai skatīties
un dzīvot tālāk
kā aizvērtā grāmatā.
Beāte Rūnika 6.

La

Cilvēks, kura skatiens
un aizrautīgais smaids
paliks atmiņā.

Es esmu kā aizvērta grāmata,
un tu mani nevari lasīt.
Slēpju sevī sapņus un domas,
kas tev nekad neienāk prātā.
Tu centies saprast, kāda es esmu,
bet nezināt to tev nekad.
Ja vēlēšos atklāt es sevi
un ļaušu tev visu lasīt,
tad zināsi manus sapņus un domas,
ko slēpju es sevī jau ilgi.
Tu gaidi, kad pienāks šī diena,
kad būšu kā atvērta grāmata.
Tu šķirsi tad lapu pa lapai
un pārsteigts raudzīsies manī,
un saprast nespēsi,
kā spēju to slēpt es tik ilgi.
Andra Stankeviča 12.

ra L

Dit

Es esmu kā aizvērta grāmata,
kura ir aizmirsta
istabas tumšajā stūrī.
Mani vāki ir apputējuši,
lapas pa pusei izplēstas.
Un tas ir skumji,
ka cilvēki aizmirsuši par mani.
Bet es ceru vienmēr mani kāds atcerēsies un
atvērs.
Laura Santa Ozola 6.

Lau
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Viņš teica:
„Viss ir daudz vienkāršāk,
nekā izskatās,
un daudz sarežģītāk,
nekā mēs spējam iztēloties.”

8.

Bet zinu - kādu reizi, kādu reizi
arī mani skars tas saules stars,
kas neļaus man paiet garām.
Juta Ļaudaka 6.

eis

Šodien pat saule
aiztrieca mākoņus,
lai teiktu piemiņu
un skumjajiem
dotu mazu prieciņu.

Sofija Sintija Reine 7.

Lorita Inita Priede 9.a

Marta Suveizda 9.a.

Lai ir mammai darbs,
lai ir laiks
un lai kopā sanāk
darbalaiks!
Endija Dalbiņa
Lai ir mammai desa,
lai ir mammai maize,
un to visu apvienojam,
kopā sanāk desumaize.
Jānis Serovs



Es skatos un redzu,
kā blakus grāmatas paņem
un simtiem ļaužu
tās lasa,
un tīras atpakaļ
noliek.

Ja esi reiz atvēris grāmatu,
kur scenāriju raksta sirds
mana.
Zini, lai arī ko es domātu,
viena lapa tur mūžam
būs tava.
Elīna Valaine 12.

Nebaidos teiktMārtiņš manas bērnības
mūzikas mīla!
Un ar atmiņām par...
Tumsa atnāks ar tumsu...
„Un tūkstošiem mazu
debestiņu”

be
īgu

Tās rindas, ko lasi tu šobrīd,
ir izraksts no manas dzīves.
Ar cerībām, sapņiem tas apvīts,
vai zini, ko teikšu tev es.

aK

Šoreiz nevaru nedomāt,
cik dzīvības stīga
ir ļoti, ļoti sīka...

Es esmu kā aizvērta grāmata,
no plaukta neizņemta,
no putekļiem nenoslaucīta,
uz mājām nepaņemta,
ne vārda nelasīta.

Rit

Mārtiņa Freimaņa
piemiņai...

Es esmu kā aizvērta grāmata,
un nejautā, kas tajā rakstīts.
Tik atver, sāc lasīt un saproti,
ka esi ap pirkstu aptīts.

Es esmu kā aizvērta grāmata,
kuru nevar atvērt neviens.
Es esmu kā aizvērta grāmata,
kurā neieskatās neviens.
Es esmu kā aizvērta grāmata,
kurai patīk tikai viens lai izlasa mani tie,
kas zināšanu kvēl.
Didzis Kaķītis 6.

V
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(M. Freimanis)
Ar šiem vārdiem Ērgļu vidusskolas
6., 9.a,10. un 12. klasē sākās literatūras
stundas, veltītas dzejnieka, komponista,
dziedātāja un aktiera Mārtiņa Freimaņa
piemiņai. 2004. gadā tika izdots pirmais
un pagaidām vienīgais viņa dzejoļu
krājums „Zālīte truša dvēselei”. 2010.
gada vienā novembra dienā Mārtiņš
Freimanis tikās ar jauniešiem kādā no
Rīgas bibliotēkām un aicināja katru uzrakstīt dzejoli, kura pirmā rindiņa būtu:
„Es esmu kā aizvērta grāmata”. Arī
mūsu skolēni stundā rakstīja savu dzejoli, vienīgi Santa Laube jau Mārtiņa
Freimaņa aiziešanas dienā bija uzrakstījusi veltījumu.

Lai zivīm upes,
lai ir kuģiem jūras,
un, ja gribi pati,
brauc uz citām zemēm!
Sergejs Jegorskis
Tētim
Lai ir visiem liela laime,
lai ir draugu pulks kā saime.
Tētim lielu lielie prieki,
Lai tie nav nekādi nieki.
Gunita Rasa
Vecmāmiņai
Lai ir gadiņš gudrs,
lai ir ātrs laiks,
un, kad kopā savieno,
iznāk gadalaiks.
Monta Masaļska

Jānis Izajs 9.a
Lai ir visiem veselība,
lai ir visiem prieks!
un lai visu gadu garo
esi ļoti laimīgs tu!
Armands Maslovskis
Skolotājiem
Lai ir visiem laime,
lai ir visiem prieks
un lai veselība
mums un skolotājiem!
Katrīna Dudko
Redaktore: Marta Suveizda 9. a

avīzeizdevums
2011. gada
februāris
ĒrgļuSkolu
novadaliterārā
informatīvais
2011.
februāris

Sociālā dienesta
informācija
Ērgļu novada pašvaldības sociālais
dienests pagājušo – 2010.– gadu ir
strādājis ļoti aktīvi. Salīdzinot ar
2009. gadu, kad dienestā pēc palīdzības bija vērsušies 1416 klienti, 2010.
gadā 1335 klienti. Toties ievērojami
palielinājās naudas apjoms, kas tika
izmaksāts pabalstos, jo ar 2009. gada
septembri pieauga GMI (garantētā
minimālā ienākuma pabalsts) apjoms
vienai personai un pagarinājās izmaksas laiks no 9 līdz 12 mēnešiem. No
jauna noteikts tāds pabalsts trūcīgajām ģimenēm kā mājokļa pabalsts.
Rādītājs
GMI apjoms
kopā
Saņēmušo
ģimeņu skaits
Personu skaits
tajās
Dzīvokļa
pabalsti kopā
Saņēmušo
ģimeņu skaits
Personu skaits
tajās

2009.g.
Ls
19382

2010.g.
Ls
30735

63

98

155

249

Ls
5753

Ls
13025

104

176

277

510

Šie divi likumā noteiktie pabalsti
sastāda lielāko sociālā budžeta daļu.
Sociālās palīdzības budžets 2009.
gadā bija Ls 48035, bet 2011. gadā
jau Ls 66581.
Līdz šim esam centušies saglabāt
iespēju trūcīgo ģimeņu bērniem piešķirt brīvpusdienas vai brīvu ēdināšanu bērnudārzā, segt ceļa izdevumus
bērniem uz skolu. Par iespējām saņemt pabalstus pašvaldībā un kārtību,
kādā tos piešķir, informāciju var meklēt Ērgļu novada mājas lapā ergli@
ergli.lv pakalpojumu sadaļā. Kam tas
nav pieejams, tad pa telefonu vienmēr var sazināties tieši ar sociālo darbinieci.

Daudzas ģimenes kārtojušas trūcīgas ģimenes statusu (ģimenes, kurās
ienākumi nepārsniedz Ls 90,00 uz
vienu ģimenes locekli). 2010. gadā
statusu ieguva 643 personas. Trūcīgas
personas statuss dod tiesības par brīvu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un kompensējamos medikamentus. Tās trūcīgās ģimenes, kuras
ne reizi nav saņēmušas elektrības dāvanu kartes un kurām līgums ar Latvenergo ir uz kādu no ģimenes locekļiem, var saņemt šīs kartes arī šogad.
Turpināsim izsniegt izziņas par tiesībām saņemt veselības pakalpojumus
par brīvu vai ar daļējiem atvieglojumiem. Šīs izziņas var saņemt personas vai ģimenes, kuru ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī ir mazāki par Ls 120,00 vai Ls 150,00.
Ministru kabinets ar 18.08.2010.g.
lēmumu „Veselības un aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
paredzējis no valsts sociālās drošības
„spilvena” trūcīgajiem iedzīvotājiem
atmaksāt ārstēšanos dienas stacionārā,
veicot trīs medicīniskās procedūras
dienā. 10 dienu kurss ietver: medicīniskās rehabilitācijas procedūras un
nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumus trīs reizes dienā. Lai saņemtu
iepriekš minētos pakalpojumus, ir nepieciešama trūcīgas personas vai personas, kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls
120,00, izziņa un ģimenes ārsta sagatavots izraksts no slimības vēstures
(U27 forma). Šādus pakalpojumus
pašreiz sniedz veselības centrs „Baltezers” un Līgatnes rehabilitācijas
centrs.
Ar šo gadu iedzīvotāji bēru pabalstu un bērna dzimšanas pabalstu, ko
līdz šim varēja nokārtot tikai Madonas VSAA, varēs nokārtot mūsu pašvaldībā uz vietas.
Ērgļu novada pašvaldības sociālā
dienesta vadītāja Māra Briede

NVA informē
To, ka krīzes laikā Latvijā (un ne
tikai Latvijā) strauji pieauga bezdarba rādītāji, zinām visi. Gandrīz katra
ģimene arī Ērgļu novadā ir tieši vai
netieši saskārusies ar šo ekonomiskos procesus raksturojošo problēmu.
Apskatot bezdarba statistiskos rādītājus Ērgļu novadā, redzam, ka reģistrēto bezdarbnieku skaits 2008.
gada nogalē bija 151 bezdarbnieks,
2009. gada nogalē jau 290 bezdarbnieki, 2010. gada decembra beigās
297 bezdarbnieki. Tātad bezdarbnieku skaits palielinājies gandrīz uz
pusi. Procentuāli tas šobrīd sastāda
13,2% no novada darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Skatoties bijušā Madonas rajona teritoriju, Cesvaines novadā šis skaitlis ir 12,7%, Madonas
novadā – 12,7%, Varakļānu novadā–
13,7%.
Ērgļu novada bezdarbnieki samērā
aktīvi ir izmantojuši un izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos aktīvos nodarbinātības pasākumus – darba praktizēšana ar
stipendiju, neformālā izglītība, profesionālā apmācība un pārkvalifikācija, pasākumi noteiktām personu
grupām. 2008. gadā neformālās izglītības programmas apguva 8 bezdarbnieki, 2009. gadā 44 bezdarbnieki, 2010. gadā 79 bezdarbnieki. Tik
liels skaits bezdarbnieku apmācības
iespējas varēja izmantot, pateicoties
Ērgļu arodvidusskolai, kas piedāvā 4
neformālās izglītības programmas un
1 profesionālās apmācības programmu. Kā motivējošu faktoru jāatzīmē
arī stipendija 70 Ls mēnesī, ko apmā-

cības laikā saņem bezdarbnieks.
Aktīvi Ērgļu novada bezdarbnieki
ir izmantojuši pasākumu „Darba
praktizēšana ar stipendiju, ja darba
devējs ir pašvaldība”. 2009. gadā pasākumā piedalījās 77 bezdarbnieki,
2010. gadā tika iesaistīts 171 bezdarbnieks. Pasākums turpinās arī
2011. gadā. Ērgļu novada pašvaldības ir rīkojušās ļoti tālredzīgi, izveidojot salīdzinoši daudz praktizēšanās
vietu, tādējādi samazinot gaidīšanas
laiku uz dalību šajā pasākumā un dodot iespēju nopelnīt. Visi bezdarbnieki, kas bija izteikuši vēlmi piedalīties
pasākumā, šo iespēju arī ieguva, daudzi turpina praktizēties jau atkārtoti.
Pasākumos no noteiktām personu
grupām 2008. gadā piedalījās 9 bezdarbnieki, 2009. gadā 8 bezdarbnieki, 2010. gadā subsidētajās darba
vietās strādāja 6 bezdarbnieki. Arī
šogad uzņēmēji var sniegt pieteikumus Nodarbinātības valsts aģentūrā
un veidot subsidētās darbavietas, saņemot valsts atbalstu. Plašāka informācija gan par šo, gan citiem pasākumiem atrodama NVA mājas lapā
www.nva.lv vai tuvākajā NVA filiālē.
Arī šogad tiek prognozēta saspringta situācija nodarbinātībā, bezdarba līmenis atkal pieaug. Daudz
kas ir atkarīgs no paša bezdarbnieka
aktivitātes, spējas neieslīgt depresijā,
bet adekvāti novērtēt situāciju un rīkoties, aktīvi izmantojot Nodarbinātības aģentūras piedāvātās iespējas.
Nodarbinātības organizatore NVA
Madonas filiālē V. Putāne

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. februāris

Informācija, kas var noderēt
Bāriņtiesai bez sava ikdienas darba –
ar bērnu tiesību saistīto jautājumu risināšanu un notariālo darbību veikšanu –
nākas arī iedzīvotājiem palīdzēt ar
padomu dažādos juridiskos jautājumos.
Visvairāk reāla palīdzība tiek sniegta
vecākiem, kuri vēlas sagatavot un iesniegt tiesā prasības pieteikumus par
uzturlīdzekļu piedziņu. Iedzīvotājus interesē arī jautājumi, kas saistīti ar laulības šķiršanu.
Kopš šī gada 1.februāra ir stājušās
spēkā būtiskas izmaiņas laulības
šķiršanas kārtībā, tāpēc neliela informācija par to.
– Laulības šķiršanu var veikt ne tikai
tiesas, bet arī zvērināts notārs, ja par
laulības šķiršanu ir panākta abu laulāto
vienošanās. Ja laulātie savstarpēji nav
vienojušies par laulības šķiršanu vai
kādu no jautājumiem, kas skar kopīgos
nepilngadīgos bērnus vai laulāto kopmantu, tad laulību šķirt var tikai tiesa.
– Ja laulātie vienojas par laulības
šķiršanu, tad, pamatojoties uz abu laulāto kopīgo, notariāli apliecināto iesniegumu, zvērināts notārs var uzsākt
laulības šķiršanas lietu. Iesniegumam
jāpievieno laulības apliecības oriģināls
vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra. Ja
laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs
bērns vai kopīga manta, viņiem jānoslēdz un iepriekš minētajiem dokumentiem jāpievieno rakstveida vienošanās
par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un laulāto kopīgās mantas
sadali.
– Vienošanos šķiršanās pieteicēji var
sastādīt paši, taču drošāk būs, ja to izda-

rīs zvērināts notārs, kurš iesniedzējiem
izskaidros visas tiesības un sagatavos
vienošanās tekstu, tādējādi izslēdzot
pamatu tālākiem strīdiem jau pēc laulības šķiršanas. Šī dokumenta sagatavošana gan neietilpst laulības šķiršanas
izmaksās un par to būs jāmaksā atsevišķi.
– Laulātajiem tiek dots laiks pārdomām, jo laulība netiks šķirta ātrāk kā
pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad
lieta uzsākta. Minētajā termiņā laulātajiem ir tiesības rakstveidā atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu (parakstam uz iesnieguma jābūt notariāli
apliecinātam).
– Laulības šķiršana pie zvērināta notāra izmaksā Ls 70,60 (neskaitot izmaksas par vienošanās sastādīšanu).
Atgādinājums vecākiem, kuri dodas uz ārzemēm un atstāj savus nepilngadīgos bērnus citu personu aprūpē.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
45.1 pants nosaka kārtību, kā vecāku
aprūpē esošu bērnu var nodot citas personas aprūpē Latvijā.
Kā rīkoties vecākiem, lai bērni paliktu drošos apstākļos tajos gadījumos,
kad viņiem nākas izbraukt no valsts uz
ilgāku laiku?
Vecāku prombūtnes laikā var rasties
situācija, kad bērnam nepieciešama
pārstāvība: jāsaņem pase, nepieciešams
izmantot ārstniecības iestādes un medicīnas speciālistu pakalpojumus, var būt
situācija, kad pēkšņi nepieciešams veikt
operāciju vai arī nepieciešams šķērsot
valsts robežu, dodoties ekskursijā ar
klasi, kā arī citi, šeit neminēti, gadījumi.

Bērna pārstāvība dažādās institūcijās
ir jānoformē ar notariāli apliecinātu
pilnvaru, kā to paredz Administratīvā
procesa likuma 38. panta 1., 5. daļa. Tas
nozīmē, ka vecākiem laicīgi, pirms izbraukšanas no valsts, pie notāra vai bāriņtiesā jānoformē pilnvara personai,
kuras aprūpē tiek atstāts bērns. Taču, lai
vecāki varētu atstāt bērnu uz ilgstošu
laika periodu citas personas aprūpē, ir
jāsaņem bāriņtiesas atzinums. Tas nepieciešams gadījumos, ja vecāku prombūtne plāno pārsniegt trīs mēnešu ilgu
laika posmu. Tikai tad, kad saņemts bāriņtiesas atzinums, vecāki var vērsties
pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, lai
sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts,
kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu.
Aicinu vecākus, kuri plāno izbraukt
no Latvijas uz ilgstošu darbu ārzemēs
vai cita iemesla dēļ, laikus ierasties bāriņtiesā un nokārtot nepieciešamos dokumentus.
Visbiežāk bērni tiek atstāti vecvecāku gādībā, un vecākiem ir zināms, ka
bērni būs labi pieskatīti, aprūpēti un
mīlēti. Tomēr tas nenozīmē, ka vecāku
prombūtnes laikā nevar rasties problēmas, kuras, ja nav sakārtoti šie juridiskie jautājumi, nemaz nav iespējams atrisināt.
Es gan novēlu visiem, lai šī mana
sniegtā informācija nav nepieciešama–
lai nav jāšķir laulības, lai vecāki var
vienmēr būt kopā ar saviem bērniem un
tie nav jāatstāj citu personu aprūpē!
Bet– dzīve ir dzīve. Varbūt noder.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
V. Bagatska

Ērgļu novada un Oststellingverfas pašvaldību sadarbība nedaudz pieklususi, jo beidzies aktīvais periods, kad Oststellingverfas ļaudis bieži viesojās Ērgļos – slimnīcā, pansionātos, skolās, bērnudārzā, lai sniegtu matriālu palīdzību,
kas pirmajos neatkarības gados bija ļoti nepieciešama un gaidīta. Tad sekoja straujās izaugsmes un investīciju laiks,
kad daudzas lietas uzlabojām saviem spēkiem un Oststellingverfas parneri viesojoties vienmēr izteica apbrīnu par
straujo attīstību. Ērgļu draugi ir kopā ar mums arī šajā ekonomisko problēmu laikā un šis raksts iepazīstinās ar Hansa van Borselena redzējumu par Ērgļu attīstību ekonomiskās krīzes laikā.

Ērgļi ekonomiskās krīzes laikā
Ērgļu novada pašvaldība veic nopietnu darbu, lai cīnītos ar ekonomiskās
krīzes sekām. Šādu secinājumu izdarīja
Hans van Borselens pēc dažu dienu uzturēšanās Ērgļos. Darba vizītes laikā
viņam bija sarunas ar vairākiem vadošiem Ērgļu novada darbiniekiem, tajā
skaitā Guntaru Velci, Ērgļu novada pašvaldības vadītāju, un Inesi Šaudiņu, Ērgļu vidusskolas direktori.
Hans van Borselens, bijušais Oststellingverfas municipalitātes ierēdnis, bija
Ērgļu un Oststellingverfas sadarbības
aizsācējs 1995. gadā. Ar Oststellingverfas municipalitātes un tās ciematu atbalstu tika realizēti vairāki projekti, tajā
skaitā veļas mazgātuves un virtuves iekārtošana Ērgļu pansionātā, autobusa
iegāde Ērgļu vidusskolas vajadzībām.
Viesojoties Oststellingverfā, Ērgļu ļaudis apguva pieredzi lauksaimniecībā,
sociālajos jautājumos, izglītībā. Pēc
2003. gada oficiālās vienošanās par sadarbību tā tika pārstrādāta, izveidojot
sadraudzības līgumu, kas joprojām turpina darboties. Tā ietvaros nelielas delegācijas turpina viesoties partneru pašvaldībās, lai joprojām sadarbotos un
iepazītos ar pieredzi.
Šī gadsimta sākumā Latvija piedzīvoja neredzētu izaugsmi, varbūt pārāk
ātru un pārāk vērienīgu. Tādēļ arī pasaules ekonomiskā krīze skāra Latviju
jo sevišķi smagi. Pēdējos gados Latvijas ekonomikas attīstība ir samazinājusies par 20%, tas ir atstājis iespaidu uz
valsts un vietējo pašvaldības budžetu,
attiecīgi arī Ērgļu novada pašvaldības
budžets ir samazinājies par 20%. Vēl
smagāk budžeta samazinājums skāra
skolu. Kā apliecina Inese Šaudiņa, skolotāju algas samazinājās par 40%. Taču
jāatzīmē, ka „labajos gados” visi budžeta līdzekļi bija pieauguši par 20%.
Kā rīkojās Ērgļu pašvaldība, kad

strauji nācās samazināt budžeta izdevumus? Pirmkārt, samazinot darbinieku
skaitu un viņu algas. Tas attiecās arī uz
skolu. Nācās intensificēt darbu – mazākam cilvēku skaitam paveikt to pašu
darbu. Taču netika samazinātas minimālās algas un pabalsti. Tika veikti pasākumi un sniegts atbalsts nabadzīgajām ģimenēm, piedāvājot pārtikas pakas
(gan Eiropas Savienības, gan privāto
ziedotāju) un apģērbu. Taču jāatzīst, ka
joprojām ģimenēm ar minimāliem ienākumiem ir grūti „savilkt galus”.
Vispārējais finansiālais stāvoklis Ērgļu novada pašvaldībai ir salīdzinoši
labs, salīdzinot ar citām pašvaldībām.
Ērgļiem bija iespējams iegūt materiālu
atbalstu un mācīties no Oststellingverfas neatkarības pirmajos gados deviņdesmito gadu sākumā. Pašreizējais pašvaldības vadītājs un citi vadošie
darbinieki nopietni strādā, lai piesaistītu Eiropas fondu finansējumu izglītībai,
ceļu, ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas sakārtošanai. Pašvaldības va-

dītāja pārdomātā finanšu vadība ir nodrošinājusi nelielas finanšu rezerves, ko
izlietot ekonomiskās krīzes un budžeta
samazinājuma apstākļos.
Apmeklējuma laikā Krīzes centrā
jauniešiem ar sociālām problēmām tā
darbinieki izteica vēlēšanos apmeklēt
līdzīga veida iestādi Nīderlandē. Šis ieteikums tika uzklausīts un nodots tālāk
Oststsellingverfas sociālā departamenta
vadītājam.
Hans van Borselens apbrīno Ērgļu
novada pašvaldības stigro nostāju ekonomiskās krīzes seku mazināšanā dažādās jomās. Ir arī patīkami atzīt, ka Oststellingverfas municipalitāte ir devusi
savu ieguldījumu novada attīstībā un ka
sadarbība starp Ērgļu novadu un Oststellingverfas municipalitāti joprojām
ir aktīva.
Hans van Borselens,
bijušais Oststelligverfas municipalitātes sociālā departamenta vadītājs
Inese Šaudiņa

Viesojoties Ērgļos, Hans van Borselens
tikās ar Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Guntaru
Velci un Ērgļu vidusskolas direktori Inesi Šaudiņu.



PII ‘‘Pienenīte’’ ziņas

Pie mums janvārī...
Cik ātri ir pagājis mums janvāris!
Ir sperts vēl viens solis uz gaismas
un pavasara pusi.
16. janvārī PII “Pienenīte” atzīmēja savu 36. dzimšanas dienu.
Bieži mēs ikdienā paskrienam garām cits citam ar savām ikdienas
rūpēm un darbiem. Tad nu šī diena
bija veltīta tam, lai atcerētos visu
labo, kas bijis, un padomātu par
labo, kas vēl noteikti būs. Iestādes
dzimšanas dienā mēs sanākam
kopā, lai vēlreiz un vēlreiz saprastu, cik labs un sirsnīgs kolektīvs
esam.
Noteikti jāpiemin 27. janvārī iespaidīgais frizūršovs televīzijas studijā “Pienenīte”. Komandas bija
gatavojušās ļoti nopietni. Tika demonstrētas dažādas frizūras, kuras
kā jau īstiem modeļiem bija jāizrāda, ejot pa mēli. Redzējām rokerus,
pasaku fejas, princeses, tusiņu bērnus, “Pepijas”, ikdienas frizūras,
geišas. Katra komanda veidoja arī
kopīgo frizūru balongalvai. Te nu
virmoja liela izdoma! Arī bērniem
nācās pastrādāt, veidojot ar knaģu
palīdzību frizūras savām audzītēm.
Bērniem liels pārsteigums bija frizūršova īpašais viesis – frizūru
feja– Regīna Kārkliņa. Viņa pastāstīja, kā pareizi kopt matus ikdienā, par friziera darbu, parādīja
dažādas lietiņas, ar kuru palīdzību
var iegūt lielisku frizūru, un visu
acu priekšā izveidoja neparastu bal-

les frizūru. Noslēgumā raidījuma
vadītāja Evita un reklāmas pauzes
vadītāja Evita apbalvoja visus šova
dalībniekus ar īpašajām frizūrmedaļām.
Paldies Regīnai Kārkliņai par interesanto stāstījumu un dāvaniņām!
Protams, milzīgs paldies vecākiem,
kas šajā rītā bija īpaši pacentušies,
pinot bizes, krāsojot matus, veidojot frizūras un piedomājot par kopējo stilu mazajiem modeļiem. Paldies audzītēm par līdzdalību un
pārdomāto komandu pieteikšanu!
Lai jums mīlestības pilns februāris!
Evita Lielupe, metodiķe
Evita Šreibere, muzikālā skolotāja

Barikāžu divdesmitās gadadienas
atceres pasākums
Pagājuši jau divi desmiti gadu
kopš 13. janvāra manifestācijas, bet
atmiņā vēl ir daudz tā laika notikumu. Tādēļ jau šogad pie kārtējā atmiņu ugunskura raisījās atmiņas
par tā laika notikumiem. Pieminējām ar klusuma brīdi un aizdedzām
svecītes tiem aizstāvjiem, kuru nav
vairs starp mums. Ugunskurs Sausnējas ciemā, parkā pie muzeja, bija
pulcējis prāvu cilvēku pulciņu.
Ļaudis atcerējās tā laika barikādes
un to, kā kurš uz tām bija devies,
cik ilgi tur uzturējies un ko apsargājis. Vieni apsargāja televīziju, citi
TV torni. Apsargāja arī Ministru



padomes ēku. Tāpēc tika tajā apšaudes vakarā stāvēts plecu pie pleca ar biedriem un sargāta šī nama
ieeja.
Šodienas vakars ir tālu no tā visa,
tāpēc cilvēki ir jautri un priecīgi, jo
ir brīvi. Cep desiņas uz iesmiem,
dzer karstu tēju no termosa, dzer
kafiju kā toreiz barikādēs – Rīgā.
Toreiz jau bija baisi un auksti.
Naktis bija jāpavada aukstā autobusā vai sēžot pie ugunskura.
Šoreiz ir pavisam savādāk, par
vakara pasākumu ir labi padomāts.
Par labo vakaru ļoti jāpateicas Lienai Kārkliņai, kultūras darbiniecēm

Valijai Lelei, Inesei Leibomai, kā
arī visiem pārējiem, kas mūs, barikāžniekus, uzaicināja iedegt piemiņas ugunskuru.
Neizpalika arī dziesmas, kā jau
latviešiem pienākas.
Latvija ir maza zeme, bet šeit
dzīvo ļoti daudz saliedētu, sirsnīgu
cilvēku. Ja Latvijas neatkarībai
draudēs briesmas, sausnējietis ies
un stāvēs kā mūris par spīti visam.
Brīvība – ir dzīvības vērta!
Barikāžu dalībnieks
J. Solovjovs

Brāļu Jurjānu muzejs
„Meņģeļi” iegūst balvu
„Latvijas Pasta” rīkotajā
konkursā
2010. gada nogalē uzņēmums
„Latvijas Pasts” organizēja apsveikuma kartīšu konkursu. Tajā
varēja piedalīties ikviens uzņēmums, kas Ziemassvētkos sūta
apsveikuma kartītes. Konkursa
ietvaros izveidotā apsveikuma
kartīte līdz 2010. gada 25. decembrim bija jānosūta Latvijas Pastam. Visas iesūtītās kartītes vērtēja žūrija un Latvijas Pasta mājas
lapas www.pasts.lv apmeklētāji.
Pēc žūrijas vērtējuma par labāko dizaina ideju tika atzīta Baltic
Miles apsveikuma kartīte. Uzņēmums balvā saņēma iespēju nosūtīt 500 bezmaksas vienkāršas
iekšzemes vēstules svarā līdz 20 g
un dāvanu karti no www.hobijukursi.lv (Ls 200 vērtībā).
Savukārt interneta balsojumā
uzvarēja Zinātniskās iniciatīvas
centrs, kas balvā saņēma iespēju
nosūtīt 300 bezmaksas vienkāršas
iekšzemes vēstules svarā līdz 20 g
un dāvanu karti no www.davanuserviss.lv (Ls 200 vērtībā).
Žūrija par oriģinalitāti un radošu pieeju piešķīra arī veicināšanas
balvas uzņēmumiem – Grindeks,
Apavi 40+, Rīgas Miesnieks, Latvijas Gāze, Arsava, Projekts “Esi

Līderis”, Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”, Anttila
un Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Tā kā 2010. gadā muzejam
„Meņģeļi” apritēja 20 gadu, tad
tika nolemts, ka Ziemassvētku apsveikuma kartītēm jābūt īpašām.
Muzeja darbiniece Kristīne Lūse
ķērās pie darba un ar lielu pacietību krustdūriena tehnikā darināja
kartītes. Rezultāts bija iepriecinošs gan mums pašām, gan kartīšu saņēmējiem.
Ieva Vilnīte
Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja „Meņģeļi” vadītāja

Domāsim par šodienu,
nedzīvojot pagātnē!
Pavadīta puse skaistas, sniegotas ziemas. Diemžēl ziema ne tikai priecē ar savu skaistumu, bet
rada arī problēmas. Joprojām izjūtam cilvēku nevēlēšanos kārtot
savas saistības par saņemtajiem
pakalpojumiem, līdz ar to naudas
trūkums kavē iepirkt kurināmo.
Pirms daudziem gadiem, braucot mašīnā, paņēmu vecu vīru,
kurš ceļa malā balsoja. Laiku īsinot, risinājām sarunas. Pa radio
pacilāti stāstīja par mūsu paaudzi,
kura dzīvos komunismā. Vecais
vīrs paskatījās uz mani un teica:
„Tu, dēliņ, vēl esi jauns, bet es jau
komunismu esmu piedzīvojis.”
Kad sāku interesēties, viņš pastāstīja, ka tur, kur viņš dzīvojis, pēc
baronu padzīšanas un īpašumu
nacionalizēšanas komūnā bijusi
laba dzīve – ja gribi strādā, ja negribi – nestrādā, bet pusdienās
galdā gaļas bļoda vienmēr bijusi
līdz brīdim, kamēr beigušies barona lopi un citi iekrājumi, pēc
tam komūna izjukusi.
Šis senais gadījums un vecā vīra
stāsts ienāca prātā, domājot par
komunālo pakalpojumu un maksājumu sistēmu.
Katra daudzdzīvokļu māja ir kā
šāda komūna, kura uzskata, ka siltums ir jāsaņem, bet par to, ja grib
var samaksāt, bet, ja negrib, ne. Tad
to var vienkārši nozagt, saņemt pakalpojumu, par to nesamaksājot.

Un izrādās, ka zagļiem salst visvairāk. Kā citādi izskaidrot, ka par
siltuma problēmām Oškalna ielas
Nr. 12 mājā visvairāk uztraucas
cilvēki, kas parādā mums un vienlaikus visiem jums 576,34 Ls,
1674,35 Ls, Jumurdas ielā 7, personas, kuras nav samaksājušas,
nelikumīgi izmantojušas pakalpojumus – 1286,25 Ls, 1000,78 Ls
un 733,58 Ls apmērā.
1 m³ šķeldas Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS” iepērk par Ls 6,50 +
PVN 22% + transporta pakalpojumi. Vienai nedēļai nepieciešams
~60 m³ kvalitatīvas šķeldas, lai
sniegtu siltuma piegādi iedzīvotājiem. Tātad varat aprēķināt, cik
daudz uzņēmums zaudē no šiem
parādniekiem.
Lai gan mūsu valstī dižā Ļeņina
idejas ir dzīvākas nekā padomju
laikos, nevajag paļauties eiforijai,
ka pastāvēs šīs komūnas, kurās
kāds samaksās, bet citi zags.
Tātad būs jāizvēlas, vai nu par
pakalpojumiem jāmaksā jeb mājai būs jāizvēlas cits alternatīvs
komunālo pakalpojumu saņemšanas veids.
Aicinot uz pārdomām par pakalpojumu saņemšanu un laicīgu
norēķināšanos:
ar cieņu
SIA „ŪDAS” valdes loceklis
Dainis Daugulis
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Ērgļu teātris R. Blaumaņa laikā
Teātra spēlēšanas tradīcija Ērgļos radās vairāk nekā pirms simts
gadiem, kuras aizsācējs bija dzejnieks Pēteris Blaus (1856-1930).
1889. gadā viņš ieradās Ērgļos un
sāka strādāt par pagasta rakstvedi.
Drīz P. Blaus iedraudzējās arī ar
Rūdolfu Blaumani.
Ērgļu Labdarības biedrības
namā jeb pagastmājā (celta no
1873.g. līdz 1879.g.) darbojās
Labdarības biedrība (dibināta
1887. gadā). Pēc Blaua ierosinājuma pagasta runsavīri atļāva pagastmājā ierīkot pastāvīgu skatuvi. Pie biedrības pastāvēja teātra
komisija, kurai bija liela loma teātra izrāžu veicināšanā. Pirmajās
izrādēs, kurām lugas bija izvēlējies Pēteris Blaus, spēlēja arī Rūdolfs Blaumanis. Par to liecina
viņa vēstules, rakstītas P. Blauam
1889. g. 12. oktobrī un 26. novembrī. –„Esmu izvēlējies Mikas
lomu, ļoti muļķīgs gabals, tikai
lūdzu nestāstīt to tālāk, ka es tā
domāju. Kaunies, mans dēls, ka
esi kaut ko tādu izvēlējies.” (Vēstule Pēterim Blauam. 1889.g. 12.
oktobrī.)
“Tādēļ, ka neesmu biedris [Ērgļu Labdarības biedrībā –A.K.],
tad šodien neiešu uz pagasta māju,
lai gan labprāt ar Tevi gribētu tikties. – Caur šo es Tev gribēju teikt,
ka es lugā “Nespēlējaties ar uguni” līdz nespēlēšu. Pēc manām
domām, luga mūsu publikai nepatiks, visas lomas ir diezgan nepateicīgas, tātad, viņu izrādot, spēlētāji veltīgi nomocītos un
skatītāji garlaikotos. Lugā “Tēvijai” es ņemtu Zepa lomu. Bet es
domāju, Jūs bez manis varētu iztikt. Gumptners – Tu; Zeps –
Augenbergs; Ansis – Jānis Blau;
Līziņa – Purviņu jkdz. Bet, ja Tu
gribi, es varu spēlēt līdz, manis
dēļ arī veco Gumptneru. Man bail,
ka citi nesāk par to žēloties, ka es
viņiem labās lomas noņemu, tādēļ
gribu ņemt, kuru man dod, tikai
tādā lugā vien nespēlēšu līdz,
kura man nepatīk. – “Lielkungu
pusdienas” man ļoti patika. Kad
man būtu tā darīšana, tad es viņu
izvēlētu izrādīšanai. Ar maz un
lēti izdarāmiem pārgrozījumiem
(izlaidumiem un piedējumiem)
viņa uz mūsu skatuves ir izrādā-

ma. Luga, domāju, ļoti patiktu.
Tās manas domas – dariš, kā ziniš!” (Vēstule Pēterim Blauam
1889.g. 26. novembrī.)
Ērgļos tika izrādītas visas Blaumaņa lugas, sākot ar viņa pirmo
lugu „Zagļi” 1890. gadā un beidzot ar „Ugunī”. Laiku un datumus Blaumaņa lugu izrādēm Ērgļos iespējams noteikt tikai
aptuveni, galvenokārt pēc paša
rakstnieka vēstulēm un laikabiedru, ērglēniešu, uzrakstītajām atmiņām.
Kārlis Augenbergs, piemēram,
Blaumani atceras kā Mēvenšternu
„Ugunī“, Sīkstuli „Zelta kuprī“,
Ābramu „Trīnes grēkos“. Rakstnieks bijis nepārspējams Ābrams.
1900.gadā uz Ērgļiem pārnāca
rakstnieka brālis Arvīds Blaumanis un sāka strādāt par skolotāju
Gaiļakalna pagastskolā. Drīz vien
viņš (1903.g. 10.08.) nodibināja
ģimeni. Ērgļu pagastskola līdzās
Brakiem kļuva par vienu no pastāvīgākajām Rūdolfa Blaumaņa
uzturēšanās vietām.
No Alfrēda Vārdauņa (1879 –
1982), Katrīnas skolas skolotāja,
atmiņām: “Kad Blaumanis ieradās Ērgļos, tad parasti pirmajā
sestdienas vakarā pagastskolā
skolotāji sanāca kopā, lai tiktos ar
Blaumani. Viņš jau katru reizi,
kad brauca no Rīgas, arī atveda
kukuli līdzi, tas ir, īsāku vai garāku sacerējumu, bet retumis arī
kādu lugu rokrakstā. Blaumanis
tos lasīja priekšā, un pēc tam padebatējām.
Lomu dalīšanu veica Pēteris
Blaus un Arvīds Blaumanis, jo
viņi labi zināja kā jauno, tā arī vecāko Ērgļu paaudzi, tāpēc viņu
izraudzītās personas – lomu tēlotājas – atrada vienmēr piekrišanu.
Blaumanis pats rakstīja uzaicinājumus saviem aktieriem ierasties uz mēģinājumu pagastnamā.
Sanākušajiem Blaumanis pastāstīja dažas ziņas par lugu, arī par
atsevišķu lomu, kas būtu jāuzsver.
Tad viņš izdalīja rokakstos sarakstītās lomas – un sākās lasīšana. Tad gāja strādāt uz skatuves.
Blaumanis bija ļoti noteikts un
stingrs savās prasībās. Viņš ievēroja pat vismazākos sīkumos un
tos nepalaida neizlabotus, ja tie

netika izdarīti tā, kā vajag . Tie,
kas pie Blaumaņa jau bija darbojušies, tika vieglāk cauri, bet iesācējiem gāja grūti. Kad Blaumanis
redzēja, ka tomēr neiet ar stāstīšanu, tad aktieri nosūtīja pie sufliera
būdas un sacīja: „Skaties un ievēro!” Nogāja no skatuves, pēc laiciņa uznāca, bet nu vairs nebija
Blaumaņa nemaz. Kustības, runāšana, saruna ar pretspēlētāju – tas
viss pavisam kaut kas cits. Tas
bija taisni tāds, kā lugā bija tā
loma. Tā darbojās pirmajā mēģinājumā. Tad lika izmācīties lomas
tekstu no galvas līdz nākošajam
mēģinājumam. Vārds „teātri spēlēt” netika lietots, bet „izrādīt”, jo
loma bija jāparāda tā, kā tā ir. Parasti bija pieci vai seši mēģinājumi. Pēdējā mēģinājumā tika spēlēts kostīmos un grimā. Grimēja
Blaumanis pats un grimēšanā viņš
patiešām bija mākslinieks – ar
nedaudz svītriņām, ar dažiem lielākiem vai mazākiem plankumiem
uz sejas viņš pārvērta aktieri pavisam nepazīstamu. Blaumaņa režijā sliktu aktieru nebija. Pat no
Braku puiša Pētera Līcīša viņš kā
no koka iztaisīja labu Edgaru.
Blaumanis nekad necieta iereibušu aktieri. Ja kāds parādījās
mēģinājumā iereibis, viņš to aizlaida un viņa vietā ņēma citu.
Blaumanis mēdza beigās, kad
viss bija labi izgājis, pateikties
aktieriem, bija priecīgs, pat laimīgs. Blaumaņa uzvestās lugas
tika labi apmeklētas. Viņš centās
visas savas lugas izrādīt vispirms
Ērgļos un tikai tad nodeva tās tālāk izplatīšanai tautā. Tikpat pamatīgi viņš iestudēja arī citu autoru darbus.”
1906. gada beigās – Ērgļos Labdarības biedrības mājā notika lugas “Ugunī” izrāde R. Blaumaņa
režijā. Tā bija pēdējā paša Baumaņa iestudētā luga Ērgļos. Skolotājs Juris Blaus (1883-1968),
mūziķu Jurjānu brālēns un Pētera
Blaua radinieks, raksta:”Kādu nedēļu pirms izrādes Rūdolfs ieradās
Ērgļos. Tad mēģinājumi noritēja
gandrīz ikkatru vakaru un dažs
labs ievilkās līdz pusnaktij. [..] Tā
kādu nedēļu uzcītīgi un sirsnīgi
gatavojāmies uz ģenerālmēģinājumu. [..] Ģenerālmēģinājumā reži-

Ērgļu pagastmāja, kurā notika R. Blaumaņa režisēto lugu izrādes.
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sors vairs reti kad iemaisījās spēlē, bet lika tai noritēt nepārtraukti.
Toties pēc katra cēliena beigām
viņš vēl deva vispārējus aizrādījumus. Izrādes dienā bijām pacilātā
garastāvoklī. Jau pāris stundu
pirms izrādes visi bijām savās
vietās. Izrādi sākām ar nelielu nokavēšanos, jo apmekētāji nāca arvien klāt. Tā kā nelielā pagasta
mājas zāle bija kā bāztin piebāzta.
Pirmais cēliens noritēja mazliet
uztraukti, jo dažiem aktieriem bija
piemeties “lampu drudzis”. Starpbrīdī Blaumanis vēl vienam otram
deva dažus norādījumus. Pārējie
cēlieni noritēja patiešām gludi un
saskaņoti. Pēc katra cēliena publika neskopojās ar aplausiem. Blaumanis bija iepriecināts un aktieriem izteicās: “Labi, labi, pat ļoti
labi!” Tas viss jo vairāk pacēla
mūsu garastāvokli. [..] Tikai pašās
beigās iznāca vairāk kā nepatīkams gadījums. Pašā pirmajā rindā sēdēja Braku māte ar savu trīs
gadus veco mazdēlu. Kad Kristīne pie beigu vārdiem: “Es nolieku
savas vieglās dienas, nesīsim kopīgi to krustu, kas mums uzlikts,”– noņēma miršu vainagu un
līgavas sķidrautu, publikā valdīja
svinīgs klusums. Te pēkšņi atskanēja priecīgs un dzidrs bērna sauciens: ”Mammīte!” Pār visu zāli
pārskrēja smieklu šalts. Tas priekš
Rūdolfa Blaumaņa bija vairāk kā
pērkona spēriens no skaidrām debesīm. Viņš bija tik satraukts un
nelaimīgs, ka pats nezināja, ko
dara. [..] Vēl otrā dienā visi savējie dabūja no Rūdolfa strostējumu.”
Skatuves dekorācijas Ērgļu skatuvei ir gatavojuši 2 profesionāli
mākslinieki. Viens no viņiem bija
Voldemārs Zeltiņš (1879-1909).
Viņš gleznojis divus pirmos Labdarības biedrības priekškarus un
dekorācijas. Par pirmo priekškaru
Blaumanis sarakstījis satīrisku
dzejoli „Norājiens”, jo daži ērglēnieši izteicās nosodoši par šādu
V. Zeltiņa darinājumu. Tas licies
netikumīgs.
„Kad tu uz teāteri ej,
Tu redzi: priekškars skatuvei
Ir pirkts un krāsots tīri jauns,
Uz kuru skatīties ir kauns.
Tur virsū divas meitas redz,

Kas sevi lāgā neapsedz.
Tai vienai mugura ir plika,
Tai otrai atkal Zeltiņš lika
To priekšu skatītājiem rādīt
Un kailu nabu priekšā stādīt;
Tad vēl tur publikai par kreņķi
Ir virsū divi pliki zeņķi.
Tas viens ar dziedāšanu mokās,
Tam otram brūnas ūzas rokās;
Nav redzams, vai viņš arī dzied
Vai tikai taisās meitās iet.
Šis priekškars tikai ļaunu rada,
Uz nešķīstību domas vada,
Un tādēļ viņš ir jāpārstrādā.
Lai Zeltiņš abām meitām gādā
Vai kreklus, jakas, brunčus, blūzas,
Lai abiem zeņķiem uzvelk ūzas,
Lai dara vismaz tikdaudz labu,
Ka apsedz cičus, apsedz nabu;
Šīs vietas drīkst tik pirksti matīt,
Bet ļaužu acs tās nedrīkst skatīt.”
Otrs mākslinieks bija Aleksandrs Štrāls, (1879 – 1947), kurš
bieži uzturējās pie rakstnieka Brakos. Viņš gatavoja skatuvei vajadzīgās lietas. Blaumanis vienmēr
izdomāja, kas uz skatuves vajadzīgs: vai celms, vai puķu pušķis,
vai kas cits. Koka priekšmetus gatavoja Braku puisis Austriņš. Viņš
bija iecelts it kā par skatuves rekvizītu pārzinātāju. Blaumaņa prasība bija, ka skatuvei vajadzēja
būt skaistai, bet dabiskai. Kad uzveda „Pazudušo dēlu”, tad Brakos
bija izgatavots aparāts pērkona
negaisam.
Pirms savas pirmās lugas „Zagļi” pirmizrādes laikā Ērgļos Rūdolfs Blaumanis rakstīja: „Stipri
ceru, ka Ērgļu publikai luga ļoti
patiks.”
Kopš tā laika ir pagājis krietns
laika sprīdis un jāteic, ka arī pēcblaumaņa laikā Ērgļos vienmēr ir
ticis spēlēts teātris. Bieži uzvestas
R.Blaumaņa lugas. Un tā tas turpinās līdz pat mūsdienām. Bet tas
jau ir cits stāsts ar citiem personāžiem.
A. Kuzina

Teātra izrāde pie Ērgļu izglītības biedrības nama. Kaudzīšu „Mērnieku laiki”. 1930. gadi.
E. Zariņa foto.



PASĀKUMU AFIŠA Apsveicam!
26. februārī Jumurdas pagastā
uz Jumurdas ezera
Zemledus makšķerēšanas sacensības 2011
Pieteikšanās no plkst. 8.30,
Sacensību sākums plkst. 9.00

ENDIJU CIELAVU un GUNTI
DMITRIJEVU-KAĻIŅINU
ar meitas BERNADETAS
DMITRIJEVAS-KAĻIŅINAS
piedzimšanu

27. februārī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
viesojas Riču ģimene un Anna Dribas
Biļetes cena 3.- un 4.- Ls

IEVU GUDEĻONOKU un
DRUVI CEPLĪTI
ar meitas UNDĪNES CEPLĪTES
piedzimšanu

12. marts

ZIEMAS SPORTA DIENA
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA
(galvenais tiesnesis Andris Rudzītis )
7.00 pulcēšanās Ērgļu novada domes
laukumā un izbraukšana uz makšķerēšanas vietu
8.00- 13.00 sacensības zemledus
makšķerēšanā
Veiksminieku noteikšana pēc noķerto
zivju svara
Uzvarētāju apbalvošana sacensību
vietā
HOKEJS
(galvenais tiesnesis – Auseklis Picka)
10.00-11.00 pieteikšanās Hokejam
11.00 HOKEJS (izloze pa komandām
uz vietas)
Spēles pārtraukumos – sacensības
šorttrekā
SLĒPOŠANA
(galvenais tiesnesis Ivars Budze)
11.00 trasē pie Ērgļu arodvidusskolas
1 km slēpojums ar 2x atkārtojumu
vienas stundas laikā
12. martā plkst. 19.00
Ērgļu saieta namā
Jaunrades deju konkurss
„Jautrā pastaliņa- 2011”
25. martā plkst. 17.00 pie Ērgļu novada
pašvaldības ēkas atceres vietas
Komunistiskā terora upuru piemiņai
veltīts atceres brīdis

VIJU OZOLU un ĢIRTU
BĀRBALU
ar dēla RIČARDA BĀRBALA
piedzimšanu

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Aleksandrs Vasks
Helena Ķirsone
Marija Dzērve
Aivars Platais
Grigorijs Aļeksejevs
Dzidra Balcere
Iza Millere
Ārija Lejniece
Biruta Plēģere
Jānis Cielavs
Jānis Āboliņš
Anna Rūnika
Elza Kurmēna
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls

26. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde
Hella Vuolijoki
„Niskavuori saimnieces jaunība”
NAMS UZ KLINTS

21. februāris – Starptautiskā
dzimtās valodas diena

Jau 12. gadu pēc UNESCO iniciatīvas 21.
februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas un
tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai
un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas
personības attīstībai.
Valoda ir cilvēka kā sabiedriskas būtnes
būtiska pazīme, kas atšķir viņu no pārējās
dzīvās pasaules. Valoda veic vairākas funkcijas. Valoda ir:
 izziņas līdzeklis,
 domāšanas līdzeklis,
 cilvēka apziņas izpausmes līdzeklis,
 sazināšanās līdzeklis,
 ietekmēšanas līdzeklis,
 kultūras veidošanas, apgūšanas un izplatīšanas līdzeklis,
 viena no svarīgākajām tautas un nācijas pazīmēm.
Diemžēl daudzviet dzimtā valoda pati par
sevi ir apdraudēta. Ir aprēķināts, ka vairāk
nekā 50% no aptuveni 6 700 valodām, kas
tiek lietotas pasaulē, ir apdraudētas un ilgtermiņā lemtas izzušanai, un vidēji katrās
divās nedēļās vienā valodā cilvēki pārstāj
runāt. Turklāt saskaņā ar ekspertu aplēsēm
96% valodu lieto tikai 4% populācijas.
Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda. Lielākās
latviešu valodas pratēju kopienas ārpus Latvijas ir Īrijā, Austrālijā, ASV, Zviedrijā,
Lielbritānijā, Vācijā, Brazīlijā, Krievijā.
Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai.
Tiek uzskatīts, ka latviešu valodas pamats
sāka veidoties ap 7.-9.gs., kad izveidojās
senlatviešu ciltis – kurši, latgaļi, zemgaļi,
sēļi, kuru valodas bija ļoti tuvas. Latviešu
literārās valodas veidošanās sākās 16. gadsimtā, pamazām palielinoties iedzīvotāju

starpnovadu kontaktiem, bet vienotas formas ieguva 19. gs. sākumā, kad tika atcelta
dzimtbūšana un pieļauta ierobežota iedzīvotāju migrācija guberņas teritorijā. Latviešu
literārā valoda tika izveidota pēc tam, kad
1876. gadā Rīgas Latviešu biedrība izveidoja pareizrakstības komisiju, kas izveidoja
vienotus latviešu valodas pareizrakstības
principu pamatus, ieviesa virkni jaunvārdu,
lai pārvarētu dialektu atšķirības. 1908. gadā
Rīgas Latviešu biedrībā izveidoja otru latviešu valodas pareizrakstības komisiju, kuru
vadīja Kārlis Mīlenbahs, kuras darbā piedalījās Jānis Endzelīns un citi valodnieki. Šī
komisija pieņēma latviešu pareizrakstības
noteikumus, sakārtoja vārdu krājumu un šo
valodu sāka mācīt skolās kā latviešu valodu.
Liela nozīme latviešu valodas izveidē ir
latgaļu un zemgaļu valodai, tāpat arī lībiešu
valodai. Senākie rakstu paraugi latviešu valodā – baznīcas dziesmu tulkojumi Vidzemes dialektā – ir no 1530. gada. Sākotnēji
latviešu valoda tika pierakstīta gotiskajā ortogrāfijā, kas tajā laikā tika lietota vācu
rakstībā. Tā nebija piemērota latviešu valodai, tāpēc jau 19. gs. gadsimta vidū Juris
Alunāns ierosināja veikt rakstības reformu.
Jaunās ortogrāfijas principus vēlāk izstrādāja Kārlis Mīlenbahs un Jānis Endzelīns. Tā
tika pieņemta 1908. gadā un to oficiāli apstiprināja jaunā Latvijas valsts 1919. gadā.
Tomēr pilnīga pāreja uz latīņu alfabētu ar
diakritiskajām zīmēm notika vēlāk, vairāku
gadu laikā.
Skaista, skanīga un jauka ir mūsu latviešu
valoda. Mūsu sakāmvārdi, teikas, mīklas,
ticējumi utt. Nelietosim ikdienā visādus aizguvumus, ieklausīsimies savā valodas dailē!
Un, lai atjaunotu aizmirsto vārdu krājumu,
aicinu apmeklēt bibliotēkas grāmatu krājumus.
Uz tikšanos Jumurdas bibliotēkā!
Bibliotekāre Velga

Sausnējas bibliotēkā
Bibliotēka 2011. gadam ir abonējusi šādus preses izdevumus: laikrakstu „Stars”,
žurnālus „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Junioriem”, „Praktiskais Latvietis”, „Astes”, „Ievas Stāsti”,
„Ievas Māja” un „Sīrups”. Nav jau daudz,
tāpēc priecē lasītāju atsaucība, kas abonē
vai pērk žurnālus. Kad izlasījuši, pēc tam
tos atvēl bibliotēkai, tātad dalās ar citiem.
Tā bibliotēkā ienākuši žurnālu „Patiesā Dzīve”, „Mājas Viesis”, „Kas Jauns” un „Privātā Dzīve” 2010. gada komplekti un daži numuri žurnāliem „Mūsmājas”, „Una”,
„Klubs” un „Marta”. Bibliotēkas krājumu
pagājušajā gadā papildināja dažas lasītāju
dāvinātas grāmatas, tāpēc lielu paldies saku
Sausnējas bibliotēkas lasītājiem Rutai Placēnai, Zandai Skujiņai, Kārlim Grīnbergam
un Inesei Leibomai.
Vēl bibliotēkas apmeklētājiem šogad būs
pieejamas datu bāzes Letonika- www.leto-

nika.lv, datu bāzē atrodami: enciklopēdijas
un citi uzziņu resursi, vārdnīcas un citi tulkošanas resursi, latviešu literatūras klasiķi
(šobrīd atradīsit informāciju par 22 latviešu
klasiķiem un viņu darbus: dzeju, lugas,
stāstus, noveles un citu žanru sacerējumus),
multivide (attēli, audio un video), Latvijas
interneta katalogs un latviešu valodas uzziņas.
Un datu bāze Lursoft jeb laikrakstu bibliotēka – www.news.lv. Laikrakstu bibliotēka satur vairāk nekā 50 Latvijas centrālo un
vietējo periodisko izdevumu pilntekstu
publikācijas.
Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” resursi ir pieejami ikvienam bibliotēkas
apmeklētājam bez maksas. Aicinu tos izmantot!
Bibliotekāre Inga Grote

Pieminam mirušos
„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 1 (50) ievietotās krustvārdu mīklas atrisinājums
Horizontāli. 1.Floksis. 9.Fetels. 10.Stends. 11.Seims. 12.Colla. 13.Rauda. 18.Bass. 20.Arnikas. 21.Koma. 22.Noktirne. 23.Kalorija. 25.Tuba. 27.Anmanis. 28.Arfa. 32.Zutis. 33.Trīne.
34.Sirds. 36.Brinza. 37.Asnate. 38.Sīmanis.
Vertikāli. 2.Less. 3.Kanieris. 4.Ikss. 5.Betons. 6.Tells. 7.Kedas. 8.Adadžo. 14.Ebonīts.
15.Kronins. 16.Karalis. 17.Madaras. 19.Sutka. 21.Karpa. 24.Bajadēra. 26.Bauere. 29.Renāte.
30.Firns. 31.Arona. 34.Satī. 35.Sari.

AUSTRA GRUNDZEMNIECE mirusi 79. mūža gadā;
INGRĪDA KALNIŅA mirusi 58. mūža gadā;
JĀNIS MATUĻS miris 73. mūža gadā;
ANDRIS ĀBOLIŅŠ miris 18. mūža gadā;
BIRUTA REINBERGA mirusi 84. mūža gadā;
BIRUTA APSĪTE mirusi 78. 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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