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Saimnieciskā dzīve novadā

Pastāvot un attīstoties
Saruna ar SIA „Katrīnmežs” dibinātāju Jāzepu Vilcānu risinājās vakara stundās, kad daudzi gatavojas
nakts atpūtai. Dienas ritms uzņēmējam ir saspringts, jo vienā personā
viņš ir gan vadītājs, gan meistars,
gan sagādnieks, gan šoferis, un darba stundas turpinās vēl krietni pēc
parastā darba laika beigām.
Vaicāts, kas pamudināja uzsākt
savu uzņēmējdarbību ar koku pārstrādi, Jāzeps stāsta, ka tas ir tikai
pašsaprotams turpinājums iegūtajai
izglītībai un iepriekš veiktajam. Pēc
Aizupes meža tehnikuma beigšanas
17 gadi ir nostrādāti Ērgļu mežniecībā, kad, sākoties pārmaiņu laikam, jau radās doma par savu uzņēmējdarbību. Un 1997. gadā tika
nodibināts kokapstrādes kopuzņēmums SIA „Meža Ruģēni”, kas darbojās Katrīnas pusē bijušās teļu fermas telpās „Ruģēnos”. Sākums
likās daudzsološs, bet kā jau nereti – dzīve met visdažādākos līkločus, un, neizdodoties veiksmīgai
sadarbībai ar partneriem, darbība
uzņēmumā tiek pārtraukta. Taču tas
tikai nostiprināja Jāzepa apņēmību
nepadoties, bet sākt vēlreiz visu no
gala un patstāvīgi.
2004. gada nogalē savu darbību
uzsāka SIA „Katrīnmežs”. Jaunais
uzņēmums nodarbojās ar kokzāģēšanu. Izmantojot ES projekta līdzfinansējumu, tika iegādāts traktors.
Darbības sākumā uzņēmumā strādāja 4 darbinieki. Uzņēmums attīstījās un pilnveidojās. Tiek izmēģināta kamīnmalkas ražošana, kuras
realizācija nav tik veiksmīga. Un
tiek uzsākta Latvijā pavisam maz
pazīstama nodarbe uzņēmējdarbībā – koksnes šķeldošana, precīzāk
krūmu šķeldošana. Tā tiek veikta ar
mazas jaudas tehniku, un jāpaiet
pāris gadiem, līdz kļūst par pieprasītu pakalpojumu. Nu jau 4 gadus
šķeldošana tiek veikta ar jaudīgu
tehniku un to dara divi darbinieki.
Salīdzinot, ko agrāk paveica nedēļā, šodien var paveikt vienā dienā.
Šķeldošana no sākotnējām Madonas rajona robežām sen jau pārsniegusi pat Vidzemes reģionu. 2009.
gadā veidojās pieprasījums pēc paletēm. Un tiek domāts par to ražošanu. Veiksmīgas sadarbības rezultātā paletes tiek realizētas kaimiņos
esošajā uzņēmumā SIA “Kārlis”
struktūrvienībā “Ergli Wood” un
lielākā produkcijas daļa kaimiņzemē Igaunijā. Pieaugot pieprasījumam pēc šīs produkcijas, tās ražo-



šanai tika pārkārtota lielākā
uzņēmuma darbība. No bankas tiek
nomātas darbnīcu telpas Cēsu ielā
16, Ērgļos, kurās paletes tiek sanaglotas. Blakus no Katrīnas tiek pārcelta arī taras dēlīšu sagatavošana.
Uzņēmumam tiek iekārtotas ofisa
telpas Cēsu ielā, bijušajā p/s „Ērgļi”
dispečeru namiņā.
Kā jau daudziem uzņēmumiem,
arī SIA „Katrīnmežs” bija jāpiedzīvo nopietni pārbaudījumi, sākoties
krīzes gadiem. Lai saglabātu uzņēmumu, tiek uzņemtas saistības attiecībā pret banku. Stipri vien jāsamazina strādājošo skaits. Ja
„labajos” gados uzņēmuma darbinieku skaits sasniedza 30, tad šobrīd tajā strādā 17 cilvēki. Ar gandarījumu
Jāzeps
runā
par
darbiniekiem, kas uzņēmumā strādā no tā sākuma – grāmatvede Daiga Pļaviņa, šķeldotājs Sergejs Soļeckovs, strādnieki Guntis Ancāns,
Dainis Bernāns. Uzņēmējs gan piebilst, ka ir daļa strādājošo, kas godprātīgi veic savu darbu, uz kuriem
var paļauties, bet diemžēl ir arī mainīgais kontingents, kuru darbībai
nopietni jāseko līdzi.
Ērgļos Jāzeps ir ienācējs no Preiļu puses – Smelteres. Šeit satikta
dzīvesbiedrene Dagnija, izaudzināti
dēli Kristaps un Andris. Puiši izauguši un abi iegūst profesijas Rīgas
Tehniskajā universitātē: Kristaps
mācās elektronikas gudrības, Andris ceļu un tiltu būvi. Lai arī brīvo
brīžu nav īpaši daudz, tie tiek veltīti
hobijam, kas laikam ir tuvs daudziem, kuru darbs vai profesija
saistīta ar mežiem – medībām.
Kad painteresējos par nākotnes
plāniem, Jāzeps ietur pauzi. Nav
viegli šodien sabalansēt vēlmes ar
varēšanu. Ikviena uzņēmējdarbība
ir atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī, no valdības pieņemtajiem
lēmumiem, tāpēc lieli plāni netiek
kalti. Ir labi, ja var tikt galā ar šodienas darījumiem, samaksāt cilvēkiem nopelnīto, norēķināties ar
banku un valsti. Dzīve rādīs.
Darbīgu uzņēmumu veiksme ir
labklājības pamats mums visiem.
Un gribas vēlēt gan Jāzepam, gan
viņa vadītajam kolektīvam būs stipriem, optimistiskiem un veiksmīgiem gan katram atsevišķi, gan visiem kopā.
Informācijas speciāliste
Ilze Daugiallo

PII “Pienenīte” ziņas

Ciemos pie ugunsdzēsējiem
Ārā jau īsts rudens – rīta baltā salna, dienā vēl saulīte sasilda, bet bērni
šorīt uz bērnudārzu nāk ar satraukumu, jo iesim vērot ugunsdzēsēju darbu.
Gan grupiņās, gan ģimenēs pārrunājām par drošību uz ielas. Ugunsdrošība cieši saistīta ar tīrību un kārtību mājās. Bērni jau paši norāda uz
lietām, kas jādara, kas jāuzmana, lai
neizceltos ugunsgrēks. Bet kā pareizi
rīkoties ugunsgrēka gadījumā, devāmies noskaidrot pie Ērgļu novada
ugunsdzēsējiem E. Užāna, J. Šreibera
un V. Grīnberga.
Gājām pa divām grupām, lielākie
bērni, paņemot mazākos pie rociņas,
lai iedrošinātu. Bija nedaudz bail no
lielajām mašīnām, skaļām sirēnām.
Bērni ar interesi apskatīja drošos vīrus formās, pat iekāpa mašīnā, uzmērīja lielos cimdus un ķiveri, mēģināja
pacelt smago šļūteni. Dažs pat uzvilka visu formas tērpu, tad gan secinā-

ja, ka ir par lielu, vēl jāaug, daudz
jāmācās, lai kļūtu par ugunsdzēsēju.
Bērniem bija interesanti, viņi guva
daudz zināšanu. Katram uzdāvināja
bukletu “Zvani 112, ja tavai vai tev
tuvu draugu un apkārtējo dzīvībai

draud briesmas”. Visu pēcpusdienu
bērni skatījās un lasīja grāmatu, citi
izspēlēja sižeta – lomu rotaļā “ugunsdzēsēji” visu dienā vēroto un piedzīvoto.
“Saulstariņu” grupiņa

Sporta nodarbības ar jauno inventāru
Ar jaunā mācību gada sākumu bērniem ir atsākušās ne tikai rotaļnodarbības un mācības, bet arī sporta no-

darbības. Jau pagājušajā gadā mēs
apguvām vispārattīstošos vingrojumus, mācījāmies stafešu pamatprin-

cipus, attīstījām un pilnveidojām
līdzsvaru un spēku.
Bet tomēr šis mācību gads iesākās
drusciņ savādāk. Pateicoties mūsu
pašvaldībai, nu mēs varam vingrot ar
jaunu inventāru. Esam tikuši pie jaunām bumbām – gan lielām, gan mazām, pie jauna stafešu komplekta,
krāsainiem vingrošanas riņķiem un
lentēm. Mēs varam izmantot arī jaunus matračus, kuros velties un ripot.
Un brīvajos brīžos ir iespēja atpūsties
bumbu baseinā.
Arī sporta laukumu ārā esam aprīkojuši ar diviem basketbola groziem
un vingrošanas kompleksu, kur varam kāpt, līst, šūpoties.
Nu mums sportot ir kļuvis krāsaināk un jautrāk, par ko sakām lielu
PALDIES!
Egija, sporta skolotāja

Fotokonkurss ,,Es un mežs” noslēdzies
Klusiņām klausījos,
Ko solīja meža māte:
Priedei sagšu, eglei sagšu,
Paeglei villainīti.
Lai meža mātes dāvātās krāšņās rotas paliktu atmiņā ilgāku laika sprīdi,
ikviens novada iedzīvotājs tika aicināts uz dalību fotokonkursā ,, Es un
mežs”. Jumurdas pagasta pārvalde šo
fotokonkursu organizēja ar mērķi veicināt iedzīvotāju radošās prasmes,
saredzēt un iemūžināt kādu pozitīvu
mirkli savā apkārtnē un ikdienas gaitās saistībā ar norisēm mežā. Fotogrāfijās bija jāfiksē kāda meža ainava,
dzīvnieki vai cilvēki dažādās nodarbēs – ogošanā, sēņošanā. Katrs konkursa dalībnieks varēja iesniegt vairākas fotogrāfijas, turklāt darbiņiem
bija jābūt ar nosaukumu.
Visas iesniegtās fotogrāfijas izvietojām izstādē Jumurdas pagasta saieta
ēkā, lai noskaidrotu skatītāju simpātiju foto, kā arī, pats galvenais, iepriecinātu līdzcilvēkus ar gaišiem foto
mirkļiem no meža dzīves.
Fotogrāfijās varēja aplūkot jaukas
meža ainavas dažādos gadalaikos,
sēņu grozus, cilvēku un dzīvnieku
brīvos atelpas brīžus mežā, kā arī darba aktivitātes mežā. Katra fotogrāfija
sniedza pārdomu pilnu vēstījumu –
prieka un viegluma sajūtu, esot mežā,
meža košums pa gadalaikiem, dzīvnieku sajūsma par brīvības iespēju
mežā, cilvēka ikdienas darbi mežā,

Lidija Laizāne ,,Tā sagatavojam būvmateriālus ,,Zeltiņu” fermai”.

dvēseliskas pārdomas par dzīvību un
cilvēcību.
Konkursa simpātiju balvu ieguva
Madaras Salnītes darbs “Urā, brīvdienas ir klāt!”. Izstādes aplūkotāju
atzinību ieguva arī Martas OzolasOzoliņas darbs “Mēs bijām trīs māsiņas,” Gunta Vīndedža darbs “Ērgļu
dzelzceļš,” Andras Salnītes darbs
“Sarma,” Lidijas Laizānes darbs “Sagatavojam būvmateriālus “Zeltiņu”
fermai”, Emmas Ceras darbs “Sudrabā kalts”, Aijas Virkštes darbs “Kur
koks?”, Alberta Laizāna darbs “Darba diena mežā”, Initas Lapsas darbs
“Kas celmam vēderā?”, turklāt Inita
iesniedza jauku fotogrāfiju stāstu par

taciņu caur Čepuka mežiņu, pa kuru
ikdienā dodas uz darbu.
Jāteic, ka izstādes apmeklētājiem
nebija viegli izvēlēties vienu fotogrāfiju simpātiju, jo katram darbiņam
bija sava ,,odziņa” un dvēselisks dzīves skatījums.
Labāko darbiņu īpašnieki ieguva
līdzcilvēku atzinību, balviņas un gandarījumu par padarīto. Paldies visiem
konkursa dalībniekiem! Iepriecināja
atsaucība un radošums. Paldies arī visiem izstādes apmeklētājiem par gaišo redzējuma prieku un atstātajiem
vēlējumiem!
Agita Opincāne, Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītāja
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiks, lasītāj! Vēl zaļi zāles
stiebri nolīkuši pār zemi, tie ir klāti mirdzošiem putekļiem, kuru
šķautnes liegi atstaro gaismu rīta
saules staros. Uz brīdi viss šķiet
sastindzis, jo sarmas pēkšņā atnākšana ir visu pārsteigusi kustībā. Bet drīz vien, kad saule jau izgaismojusi padebešus, krāsas
atgriežas, un viss sastingušais atmaigst. Tomēr šis siltums un dzīvība ir mānīga, jo tuvojas aukstums un tumsa, laiks, kad daba
mums visapkārt iemieg.
Pulksteņa rādītāju tikšķi ne reiz
neapstājas. Tie steidzina mūs, neļauj atvilkt elpu, jo vairāk laika
vēlamies, jo ātrāk tas paiet. Lielā
daļā pasaules valstu pulksteņa ritējums netiek traucēts, bet pie
mums, Latvijā, tas tiek pārgriezts
divas reizes gadā. Šoreiz tas pat
šķita jauki, jo brīvdienās tika iegūta papildu stunda kvalitatīvam
miegam.
Mani skumdina fakts, ka šogad
vairs nebūs patiešām silta laika,
kurā pēc garas un nogurdinošas
dienas varētu vienkārši iziet no
mājas, pastaigāties, nogulties
zemē un, skatoties zilajās debesīs,
izjust saules staru maigos glāstus
un koku lapu čaboņu vējā, tā atbrīvojot prātu un nonākot harmonijā
ar sevi.
Tomēr drīz apkārt esošo pelēcību nomainīs koši balta sniega
sega, kurā no saules lēkta līdz rietam mājos varavīksnes.
Skolā darbi rit pilnā sparā, ikkatram ir kāds paveicams uzdevums. Šis ir mēnesis, kurš ir veltīts
mūsu Latvijas valstij. Skolēni gatavojas Tēvzemes nedēļai, tās ietvaros visi atcerēsimies ērglēniešus, īpaši Brīvības cīņu varoņus,
kuri cīnījās par mūsu brīvību un
godu. Un atgādināsim sev to, ka
cienām savu valsti, par spīti tās
pašreizējiem trūkumiem.
Šajā numurā varēsiet tuvāk iepazīties ar jaunās Skolēnu domes
idejām šim pusgadam, atskatīties
uz skolas vecāku kopsapulci, uzzināt nedaudz vairāk par jauno skolotāju, apmeklēt pirmo jaunās
Skolēnu domes rīkoto pasākumu
un, kā vienmēr, avīzes pielikumā
novērtēt bērnu radošumu un daiļradi dažādos literārajos darbos un
zīmējumos.
Un nav nozīmes tam, kā bērns
sevi izpauž, galvenais ir tas, ka
viņš sevi pilnveido un atbrīvo.
Vienlīdz labs palīgs var būt gan
sports, gan dzeja, gan mākslas
darbs. Vecākiem būtu jānovērtē
tas, cik daudz bērni skolā paveic.
Tā nav tukša runāšana, jo bez skolas sniegtā pamata nemaz nebūtu
iespējams pilnīgi funkcionēt mūsdienu sabiedrībā.
Ceru, ka jūsu pulkstenis rāda
pareizu laiku, negribētos kaut ko
nokavēt. Lai tumšajos vakaros ienestu vairāk gaismas, aizdedziet
sveci un, skatoties tās liesmā, atcerieties par tiem, kuri ir vienmēr
mums līdzās, pat ja tos nemanām.
Atrodiet gaismu sevī, lai tā jūs
vada caur tumsu!
Krista Kalniņa
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Intervija ar Skolēnu domes
prezidenti Mariju Rudzīti
Krista Kalniņa: Tu nu jau
vairāk nekā mēnesi esi
jaunā Skolēnu domes prezidente. Kādi ir tavi pirmie iespaidi, sajūtas? Vai
galvenokārt pozitīvas sajūtas?
Marija Rudzīte: Jā, pozitīvas, tomēr ir diezgan grūti,
daudz darāmā, bet man ir
ļoti labi palīgi no Skolēnu
domes, un tad jau viss veicas.
K.K.: Kā tev pašlaik izdodas apvienot mācības ar jauno amatu? Tas nav
ietekmējis tavas sekmes?
M.R.: Nedaudz, pašā sākumā, bet galvenais ir prast sabalansēt savu laiku, saplānot savu dienas režīmu.
K.K.: Tas ir labi, ka tev ir izdevies to
saprast, jo ne vienmēr izdodas tik ātri
pielāgoties jauniem apstākļiem. Kā tu
vērtē pirmo jaunās Skolēnu domes rīkoto pasākumu?
M.R.: Protams, varēja būt nedaudz labāk, un es pati diemžēl uz to nebiju. Bet
laikam vajadzēja sniegt skolēniem plašāku informāciju. Tomēr kopumā pasākums bija izdevies. Lai gan tas bija pasākums, kurā bija pārstāvētas tikai
pamatskolas klases.
K.K.: Vai vari pastāstīt, ko vairāk
par jauno akciju, kuras ietvaros ik pēc
noteikta laika perioda skolas dežūrlīnijā (red. Notiek reizi ceturksnī pirmdienā, pirms audzināšanas stundas) skolēniem ar vislielāko progresu (kādā
konkrētā mācību priekšmetā) tiek pasniegti atzinības raksti? Pastāsti sīkāk, kādi ir šī pasākuma noteikumi!
M.R.: Reizi ceturksnī tiek apkopoti rezultāti jaunajai Skolēnu domes akcijai
„Es arī varu būt izcilnieks”. Tā ir domāta,
lai mudinātu skolēnus aktīvāk mācīties.
Ir tā, ka parasti apbalvo tikai tos bērnus,
kuriem ir ļoti labas atzīmes, vai arī daudz
uzmanības velta tiem, kuriem ir nesekmīgas atzīmes. Bet šis pasākums ir domāts,
lai tiktu pamanīti visi, kuri ir sākuši censties sasniegt labākus rezultātus.
K.K.: Laba ideja. Vai domei jau ir
izdevies atdzīvināt kādu no jau piemirstām skolas tradīcijām?

M.R.: Jā, mums ir lieli
plāni saistībā ar „Superklasi”, kura diemžēl pagājušogad nenotika. Kopā ar padomniekiem jau esam
sākuši veidot nolikumu un
punktu sistēmu. Šogad tā
notiks!
K.K.: Kādi ir domes ieplānotie pasākumi līdz
pirmā mācību pusgada
beigām?
M.R.: Novembrī būs erudīcijas konkurss, saistībā ar Lāčplēša dienu būs
nakts orientēšanās (red. Tajā piedalās
9.– 12. klases skolēni), rudens orientēšanās 1.- 4. klasei „Mazais ērglēnietis”, pasākums Otrajā adventē, Ziemassvētku
iestudējums un pa vidu visam vēl jaunā
skolas kalendāra veidošana.
K.K.: Kā tu vērtē jauno domnieku
darbu?
M. R.: Ļoti labi, tāpēc, ka „Superklases” atjaunošana bija viņu pašu ierosinājums, kā arī Otrajai adventei veltītais pasākums. Manuprāt, viņi ir labi tikuši galā
ar pirmā pasākuma vadīšanu bez manas
palīdzības, jo, kā jau teicu, nevarēju ierasties. Esmu apmierināta ar viņu līdz
šim paveikto.
K.K.: Skatoties no malas, šķiet, ka
dome ir izdevusies samērā saturīga.
Pēc vēlēšanām šķita, ka jums būs par
grūtu, jo tomēr šogad liela daļa no
domniekiem ir ievēlēta pirmo reizi. Ir
notikusi gandrīz pilnīga sastāva maiņa. Un jums būs vieglāk, jo šiem domniekiem būs iespēja strādāt kopā līdz
pat četriem gadiem. Vai vēlies kaut ko
piebilst?
M. R.: Vēl es vēlētos pateikt, ka man ir
viegli ar jauno domi sastrādāties, jo vairāk nekā puse no tiem ir mani klasesbiedri, un mums jau ir izveidojies savstarpējs
kontakts.
K.K.: Tātad var secināt, ka tieši jūsu
klase guva lielāko skolēnu atbalstu.
Un šogad labs atbalsts ir Vecāku padome, kura nāk ar jaunām idejām un ierosinājumiem.
Mariju Rudzīti intervēja
Krista Kalniņa

Ērgļu vidusskolas skolēnu domes nolikums akcijai

“ES ARĪ VARU BŪT IZCILNIEKS!”
2011./2012. m.g.

Mērķis: Veicināt skolēnu mācību
darbu.
Uzdevumi:
● Priekšmetu skolotājiem izvērtēt
skolēnu izaugsmi mācību darbā, izvirzīt
vienu labāko no visa skolas kolekīva.
● Skolēniem jāpanāk izaugsme kādā
mācību priekšmetā.
● Skolēnu domei apkopot rezultātus,
sagatavot balvas un apbalvot.
Vērtēšanas kritēriji:
● Skolēna atzīmes mācību priekšmetā
noteiktajā posmā, salīdzinot ar iepriekšējo.
● Skolēna aktivitāte mācību stundās,
salīdzinot ar iepriekšējo posmu.
● Uzlabojumi mājas darbu izpildē.
● Skolēna apmeklētība konsultācijās.
● Skolēna disciplīna un attieksme
pret mācību darbu.

Ērgļu
novada informatīvais
skolu izdevums
2011. gada
Ērgļu novada
izdevums
2011.novembris
novembris

Rezultāti:
● Skolēnus ieinteresēs noteikts mācību priekšmets, viņi sāks vairāk to mācīties.
● Skolēniem būs lielāka pašpārliecinātība par savām spējām un prasmēm.
● Skolotāji ievēros ikkatru skolēnu un
veicinās viņa izaugsmi.
Balvas:
● Atzinības raksts.
● Punkti superklasei.
● Gada beigās pārsteigumbalva.
Vērtēšanas posmi:
● 1. posms: 1. septembris – 21. oktobris;
● 2. posms: 1. novembris – 23. decembris;
● 3. posms: 9. janvāris – 9. marts;
● 4. posms: 19. marts – 24. maijs.

Atzinības 1. posmā

6. klasē – Kristiāna Purviņa – matemātikā, Klinta Zeiferte – mūzikā;
7. klasē – Juta Ļaudaka – matemātikā, Eižens Reinis – vēsturē, Kintija Bērziņa – vizuālajā mākslā;
8. klasē – Madara Ūdre – sportā, Līva
Āboliņa-Ābola – sociālajās zinātnēs,

Ir interesanti
Šajā mācību gadā pēc vairāku gadu
pārtraukuma atkal bija iespēja izvēlēties tādu mācību priekšmetu kā tehnisko grafiku. To izmantoja vairāki divpadsmitās klases skolēni. Priekšmetu
pasniedz jauna skolotāja – Ināra Ketlere. Viņa rasēšanas stundas pasniedz
arī Ērgļu arodvidusskolā.
Kāda ir jūsu profesija un kur jūs
strādājat?
– Esmu arhitekte un strādāju projektēšanas uzņēmumā SIA „C Projekti”.
Kā jūs izlēmāt kļūt arī par skolotāju, kā nāca šis piedāvājums?
– Piedāvājums nāca tā, kā jau dzīvē
notiek – attīstība pa spirāli. Un arī tajā
laikā, kad es beidzu augstskolu un biju
tikko saņēmusi arhitektes diplomu,
tieši tad valstī bija deviņdesmito gadu
krīze, kad viss tika postīts, nevis celts.
Jau tajā laikā es pastrādāju par skolotāju piecus gadus. Pašreiz atkal dzīves
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Evija Suseja – latviešu valodā;
9. klasē – Simona Bauže – fizikā,
Anta Guzika – krievu valodā, Sabīne
Kaņķele – sportā;
12. klasē – Kristīne Ikerte – matemātikā.

Īsziņas
spirāle ir tā iegājusies, ka atkal ir krīze, un darbs ir tāds, kāds tas ir.
Kā ir būt par skolotāju 21. gadsimtā?
– Man ir ļoti interesanti, tikai tādēļ
es pieņēmu šo piedāvājumu, un man
tas šķita daudz interesantāks un radošāks, nekā zīmēt tā, kā pašreiz arhitektam nepieciešams, jo tiek celts maz
jaunu ēku, pārsvarā tiek attīstīti siltināšanas projekti.
Kāda, jūsuprāt, ir bērnu atdeve
stundās?
– Man jūs visi šeit esat kā teicamnieki. Paši zīmējat un saprotat vielu.
Cik ilgi jūs plānojat strādāt par
skolotāju?
– Līdz tam brīdim, kad man tas kļūs
apgrūtinoši un garlaicīgi.
Ar skolotāju Ināru Ketleri
sarunājās Krista Kalniņa

4. novembrī – Madonas reģionālā
spartakiāde volejbolā 10.-12. kl.
8. novembrī – Spēka daudzcīņas sacensības Vecpiebalgā
10. novembrī – Mārtiņdienas ķekatnieku gājiens
11. novembrī – Lāčplēša dienas pasākums
Lāčplēša dienas nakts orientēšanās
17. novembrī – Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīti
pasākumi
23. novembrī – rudens orientēšanās
1. - 4. klasei „Mazais ērglēnietis”
25. novembrī – mācību firmu prezentācija - tirdziņš
skolēnu domes pasākums – erudīcijas spēle
28. novembrī – Pirmā advente



„Mūsu mazais pārgājiens”
Izzinošs un piedzīvojumiem bagāts
bija Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” noslēguma pasākums 28. oktobrī Mežaparkā.
Konkurss aizsākās 2006. gada oktobrī, kad Zemkopības ministrija dāvināja
Latvijas bibliotēkām (arī skolu bibliotēkām) Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatu „Mežu zemē Latvijā! Aicinām ceļā!”.
Šogad konkurss notika jau 5. reizi, un
tā mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu
uzmanību meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumam Latvijā. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par
meža nozares devumu tautsaimniecībā
un klimata izmaiņu mazināšanā.
Lai izpildītu konkursa noteikumus,
dalībniekiem vienā mēnesī – septembrī
– bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par meža nozares devumu tuvākajā apkārtnē, jādodas izpētes pārgājienā un jāsagatavo radošs
darbs par redzēto, dzirdēto un saprasto.
Šogad tika iesūtīti 147 kolektīvu darbi: 41 darbs 1.- 4. klašu grupā, 58 darbi
5.-9. klašu grupā, 7 darbi 10.-11. klašu
un profesionālo izglītības iestāžu grupā
un 41 darbs interešu izglītības un mazpulku grupā.
Noslēguma pasākumā zemkopības

ministres Laimdotas Straujumas apsveikumu nolasīja publicists un rakstnieks Ēriks Hānbergs, kurš bija arī žūrijas komisijas priekšsēdētājs, un atzinīgi
vērtēja skolēnu māku saskatīt skaisto
un interesanto mežā un to arī atklāt savos darbos.
380 pasākuma dalībniekus sveica
Aivars Tauriņš, SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs, un vēlēja uz mežu
visiem doties tikai ar labu garastāvokli.
Ņiprā Sprīdīša aicināti, tika sveikti
uzvarētāji, viņu vidū arī Madonas reģiona pārstāvji: 1. vietas ieguvēji – Varakļānu vidusskolas 10. klases komanda (10.12. kl. gr.) un atzinību ieguvušie
Degumnieku pamatskolas 2. un 4. apvienotā klase un Ērgļu vidusskolas 6.
klase.
Sprīdītis kopā ar savu svītu – Vēja
māti, Sīkstuļa kalponi, Lienīti un Meža
māti – cienāja dalībniekus ar garšīgu
kliņģeri, aicināja uz kopbildi (tā arī, glīti ierāmēta, tika saņemta!) un interaktīvām, izzinošām darbnīcām; „Tērpi”,
„Meža spēles”, „Meža augi”, „Kokkopji – arboristi”, „Trāpīgais mednieks”,
„Meža mērīšana”, „Putni”, „Meža matemātika”, „Sajūtas” u.c.
Pasākuma noslēgumā visus iepriecināja jauniešu iemīļotais dziedātājs Nikolajs Puzikovs. Mājup devāmies ar
domu turpināt iepazīt vienu no lielākajiem cilvēka draugiem – mežu.
Mārīte Breikša

Aivis Zeibots mēra kravu.

Madonas reģionālā spartakiāde
futbolā un volejbolā

Futbolā Ērgļu vidusskolas komanda
ieguva 4. vietu. Spēles laikā nekas ievērības cienīgs nenotika.
Volejbolā ieguvām 2. vietu. Tas bija
viens no ilgākajiem turnīriem, jo beidzās tikai pēc pieciem vakarā. Manuprāt, mēs spēlējām godam, piedalījās
astoņas komandas – no Ļaudonas, Lu-

bānas, Varakļāniem, Cesvaines, Madonas 1. vidusskolas, Madonas 2. vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas,
Ērgļiem.
Finālā tikāmies ar Varakļānu komandu, kurai diemžēl pēc sīvas cīņas piekāpāmies.
Edgars Smeilis 12.

No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt...
12. oktobrī mūžībā aizgājusi skolotāja

Biruta Miķelsone
(03.09.1927. - 12.10.2011.)

Dzimusi Alūksnes apriņķī, beigusi Alūksnes vidusskolu, izvēlējās studēt Latvijas Valsts Fiziskās
kultūras institūtā.
Kopš 1951. gada par skolotājas pirmo un vienīgo darba vietu kļuva Ērgļu
vidusskola. Jau pirmajā darba gadā aktīvi iesaistījās sporta dzīves organizēšanā Ērgļos. Skolotāja bija arī viena no pirmajām deju kolektīva vadītājām,
dziedāja ansamblī un korī, vadīja dramatisko kolektīvu skolā, bija kultūras
nama dramatiskā kolektīva dalībniece.
Pēdējos darba gados bija zēnu internāta audzinātāja līdz aiziešanai pensijā
1982. gadā. Viņa prata rūpēties par skolas bērniem tāpat kā par savējiem.
Miķelsonu ģimenē uzauga meita Liena un dēls Mārtiņš, bet mīļa vecmāmiņa bija četrām mazmeitām, mazdēlam, paspēja paauklēt mazmazdēliņu.
Būdama darbīga un enerģiska, Biruta Miķelsone mūža pēdējos gados organizēja un vadīja dažādus literārus vakarus Rīgas Latviešu biedrības pensionēto
skolotāju klubā, darbojās arī invalīdu biedrībā.
4. novembra pēcpusdienā bijušajā Ērgļu vidusskolas sporta zālē tika šķirtas
Birutas Miķelsones dzīves un darba lappuses, atmiņās dalījās kolēģi un audzēkņi, atceroties viņu kā aizrautīgu un daudzpusīgu skolotāju.
Lai mūžīgs miers atdusas vietā Blaumaņa kapos...
Ērgļu vidusskolas kolektīvs



Lai ikkatram skolā labi!
Tā skanēja moto vecāku konferencei,
kurā satikās vairāk nekā piecdesmit Ērgļu vidusskolas skolēnu vecāki, kuriem
patiesi rūp, lai bērni mācītos un augtu
labvēlīgā vidē.
Kā katru gadu centāmies vecākus informēt par jaunumiem skolas darbā.
Skolotāja Ginta Ādamsone ar entuziasmu runāja par iespēju uzsākt angļu valodas apguvi jau no pirmās klases, kad
bērns ir visatvērtākais komunikācijai
un valodu mācās ar prieku imitējot un
atdarinot. Direktores vietniece Maiga
Picka iepazīstināja vecākus ar jauno vidusskolas izglītības programmu, kas
dod iespēju kvalitatīvi apgūt vidusskolas programmu, paralēli rosinot skolēnu
interesi par patstāvīgu uzņēmējdarbību.
Sociālā pedagogģe Sandra Konovalova
un pedagoģes palīdze Daina Dundure
pastāstīja vecākiem par skolā piedāvāto
atbalstu bērniem, kuriem tik labi neveicas mācībās vai kuri dažkārt nespēj
kontrolēt savu rīcību un ir nedisciplinēti. Ja agrāk šāds bērns bieži saņēma nosodījumu, tad pašreiz pedagogi sadarbībā ar vecākiem, dažkārt iesaistot arī
psihologu, vispirms mēģina saprast
problēmas cēloni un tad kopīgi rast risinājumu. Inese Šaudiņa un Inese Zlaugotne, kuras ir apguvušas radošās do-

māšanas metodiku, interesantā veidā
provocēja vecāku radošo domu un pastāstīja par iespēju skolēniem mācīties
„domāt citādi” domāšanas metodikas
stundās 7. un 10. klasē. Kopumā runātājas iezīmēja skolas galveno virzienu – laba un mūsdienu dzīvei atbilstoša
izglītība no pirmās klases līdz vidusskolas atestātam ikkatram skolēnam
neatkarīgi no mācīšanās spējām.
Lai pilnveidotu skolas vidi, ir svarīgi
zināt vecāku viedokli un priekšlikumus
par skolas darbu, tādēļ, gatavojoties vecāku konferencei, notika vecāku anketēšana.
Uzsverot labo, ko bērns vai jaunietis
saņem, mācoties Ērgļu vidusskolā, vecāki galvenokārt atzīmēja kvalitatīvo
izglītību, ko nodrošina profesionāli un
saprotoši pedagogi. Pateicības vārdus
saņēma atsaucīgie klašu audzinātāji un
prasīgie priekšmetu skolotāji. Vecāki
atzinīgi novērtēja plašo pulciņu piedāvājumu, sakopto skolas vidi un apkārtni. Iezīmējās arī problēmas – skolas
pulciņu grafika saskaņošana ar Mākslas
un mūzikas skolas nodarbībām, pasākumu ierakstīšana kalendārā dienasgrāmatā, individuālo sarunu nepieciešamība starp klases audzinātāju un vecākiem,
psihologa sadarbība ar klases audzinā-

tājiem. Daļa vecāku iesaka padomāt par
skolēnu formu ieviešanu. Taču galvenokārt vecākus satrauc sākumskolas
skolēnu ēdināšanas kvalitāte un skolēnu savstarpējās attiecības ārpus stundām.
Vecāku viedokli attiecībās ar skolu
pārstāv skolas padome. Klausoties tās
priekšsēdētāja Aivja Masaļska un viņa
komandas – Inita Bērzkalna, Inita Lapsa, Rita Dudko, Raivis Šmits, Rolands
Hermanis – stāstījumu par divos gados
paveikto, vecāki vēlreiz pārliecinājās
par skolas padomes lomu bērnam labvēlīgas vides veidošanā skolā, jo vislabāk, ja vecāki paši pagaršo skolas ēdienu, praktiski palīdz kādam skolēnam
apvākot mācību grāmatu, izdekorēt klasi svētkiem vai pat iegūt pirmās velosipēda vadītāja tiesības dzīvē. Iedvesmo
arī skolas padomes radošās idejas un
praktiskā palīdzība pasākumu organizēšanā. Nododot stafeti nākamajai skolas
padomei turpmākajiem diviem gadiem,
vecāku uzticību saņēma un priekšsēdētāja amatu saglabā Aivis Masaļskis, komandu veido – Rita Dudko, Raivis
Šmits, Antra Diča-Milne, Māris Olte,
Dzintars Svilpis, Inese Štila.
Jaunums šajā mācību gadā ir skolas
padomes vecāku atbalsta grupa, kuru
veido 1 – 2 vecāki no katras klases, kuri
ir ievēlēti klases vecāku sapulcē un kuri
sadarbojas ar skolas padomi, gan saņemot informāciju par skolas darba jautājumiem un pasākumiem, kuros nepieciešama vecāku palīdzība, gan virzot
aktuālu skolas problēmu risināšanu.
Pirmā skolas padomes un vecāku atbalsta grupas tikšanās bija 10. novembrī.
Ļoti ceram, ka skolas padomes, vecāku atbalsta grupas un skolas administrācijas sadarbība būs veiksmīga. Risināmās problēmas vecāki ir atklājuši
anketās un cer sagaidīt vēlamo rezultātu. Turpināsim uzklausīt cits citu un sadarbosimies! Mūsu kopējais uzdevums – veidot skolas vidi, kurā ikkatram
skolēnam ir labi.
Inese Šaudiņa,
Ērgļu vidusskolas direktore

Paldies Lindai par jauko dāvanu!
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
34 bērni un 6 skolotāji atcerēsies 6.oktobri kā vienu no skaistākajām 2011.
gada dienām. 6.oktobrī mēs devāmies
ekskursijā uz Rīgu.
Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīju:
Visapkārt smilšu kalni,
Pati Rīga ūdenī.
Droši vien, ka vairāki mūsu skolēni
nevarētu braukt ekskursijā naudas trūkuma dēļ, un ar šo dzīves realitāti daudzām ģimenēm jāsamierinās. Skolas
kolektīva vārdā liels, sirsnīgs, daudzbalsīgs PALDIES mūsu sponsorei –
dziedātājai un komponistei Lindai Leen
par ļoti jauko dāvanu – mums doto iespēju braukt ekskursijā. Linda domāja
par mums visiem, samaksāja ceļa izdevumus. Sausnējas pamatskolā strādā
Lindas mamma – skolotāja Benita Feldberga. Skolotāja Benita plānoja, domāja, veica lielu sagatavošanas darbu
pirms ekskursijas. Pedagogi, kuri ir organizējuši skolēnu ekskursijas, piekritīs

apgalvojumam, ka vadīt ekskursiju – tas
ir ļoti nopietns un atbildīgs pienākums.
Skolotāja Benita Feldberga labprāt
pastāsta par ekskursijas sagatavošanas
darbiem, tās norisi un pārdomām pēc
jaukā brauciena.
„Skolas uzdevums nav tikai dot zināšanu pamatus, bet arī veidot vispusīgu
personību. Lai sekmīgi realizētu šo uzdevumu, jāved bērni ārpus novada robežām. To izdarīt nepietiekamu materiālo resursu dēļ nav viegli, taču ne
neiespējami. Parēķināsim, cik izmaksā
ģimenei brauciens uz Rīgu un teātra apmeklējums? Daudz... Savukārt doties
uz Rīgu ar saviem skolas biedriem ir tik
aizraujoši! Šajos apstākļos liela nozīme
ir mecenātismam un sponsoriem, lai
gan arī viņi var aizbildināties – mums
arī ir grūti laiki. Man ir zināma priekšrocība – „personīga” pazīšanās. Doma
par skolas ekskursiju brieda jau sen, atceroties iepriekšējo gadu labās tradīcijas. Mana pārliecība: ja problēma ir, par
to jārunā, un sarunas nesīs rezultātus.

Mana saruna ar meitu piepildīja daudzu
skolas bērnu sapni. Par to es priecājos!
Centos veidot mūsu ekskursiju saturiski bagātu un daudzpusīgu, jo ekskursanti ir 1. – 9.klašu skolēni. Lūk, kur
mēs 6.oktobrī pabijām: Latvijas Republikas Saeimā, Latvijas Vēstures un kuģniecības muzejā, Rīgas motormuzejā,
Rīgas biržas namā un Rīgu no putna lidojuma aplūkojām no Pētera baznīcas
torņa. Dailes teātrī noskatījāmies izrādi
„Punktiņa un Antons”. Režisors Dž. Dž.
Džilindžers veidojis to pēc slavenā vācu
rakstnieka Ēriha Kestnera romāna motīviem. Dzīvojām līdzi lugas varoņiem,
smējāmies, sajūsminājāmies, aplaudējām talantīgajiem aktieriem.
Ļoti ceru, ka daļa no todien redzētā
bērniem paliks atmiņā. Un vēl – par
piedzīvojumu izvērtās savas vietas atrašana teātra lielajā zālē, jo tas katram
bija jāizdara pašam. Diena bija ļoti
spraiga un piepildīta, vakarā sajutām
nogurumu. Arī skolotājiem šī bija gara
darba diena – no agra rīta līdz brīdim,
kamēr visi skolēni laimīgi tikuši mājās.
Ko nu? Jāgatavojas nākamajai ekskursijai!”
Patiesu prieku sagādā iespēja dalīties
priekā ar citiem. Mēs dalījāmies priekā
ar sava novada avīzes lasītājiem un ceram, ka arī jums tika kāda daļiņa no
mūsu prieka.
No sirds novēlam Lindai daudz radošu ieceru, skaistu melodiju un neaizmirstamu, iespaidiem bagātu ceļojumu!
Lai veicas visi darbi, lai īstenojas sapņi
un ieceres!
Materiālu sagatavoja skolotāja
Elita Leiboma
“Skolu Ziņas”

Ekskursijas dalībnieki Saeimā kopā ar S. Āboltiņu.
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„Karaokes vakars”
Šā gada 21. oktobrī Ērgļu vidusskolā
notika pirmais jaunievēlētās Skolēnu
domes pasākums „Karaokes vakars”.
Tika izvēlētas dažādu latviešu mākslinieku dziesmas, sākot no pat tālajiem
1980. gadiem līdz pat mūsdienām.
Pasākuma organizēšanā piedalījās
pati Skolēnu dome, un tajā ar rūpīgi sagatavotiem un aizraujošiem priekšnesumiem uzstājās 5., 7., 8., 9. klase, un
pašā noslēgumā kā odziņa bija arī skolotāju uzstāšanās.
Kompetentajā žūrijā bija skolas mācību pārzine Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas absolvente Elīna Taškāne, dabas
draugs Māris Olte un kultūras darbu organizatore Sandra Avotiņa.
5. klase izpildīja „Apvedceļa” dzies-

mu „Zemenes”, 7. klase Mārtiņa
Brauna dziesmu „Mammu, es
gribu”, 8. klase Raimonda Paula
dziesmu „Laternu stundā”, 9.
klase Double Faced Eels (red.
latviski mēdz saukt „Divkosīgie
zuši”) dziesmu „Zilais valis”,
skolotāji – roka leģendas grupas
„Līvi” dziesmu “Dzelzgriezējs”.
Tika apbalvoti visi dalībnieki,
bet pirmo vietu ieguva 9. klase,
pārējās klases saņēma nominācijas atbilstoši viņu priekšnesumam.
Pasākums tika dēvēts par „Karaokes
vakaru ”, jo skatītājiem bija dota iespēja sekot dziesmu vārdiem uz ekrāna un
dziedāt līdzi.

Pēc Skolēnu domes vērtējuma pasākums bija izdevies.
Gerda Blaua 9.

Veido izpratni par energoefektivitāti
Jau pavasarī nodibinājums „Lubānas
mitrāja kompleksa fonds” sadarbībā ar
SIA „Energocilvēks” aizsāka realizēt
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu “Energoefektivitātes
popularizēšana izglītības iestādēs Vidzemē”, kura ietvaros Madonas apkārtnes skolēni un skolotāji tiek informēti
par energoefektivitāti. Šobrīd projekts
turpinās un tiks realizēts līdz rudens
beigām.
Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes
izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par
energoefektivitāti, enerģijas patēriņa
ietekmi uz klimata pārmaiņām pasaulē
un enerģijas taupīšanu ikdienā.
Tā aktivitātēs iesaistījušās 10 skolas – Madonas pilsētas 1. vidusskola,
Madonas pilsētas 2. vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija, Ļaudonas, Ērgļu,
Cesvaines, Lubānas, Varakļānu vidusskola, Barkavas arodvidusskola, Ērgļu
arodvidusskola.

Šo skolu audzēkņi piedalās interaktīvā lekciju ciklā par energoresursu
izmantošanu, to ietekmi uz klimata
pārmaiņām, energoefektivitātes pasākumiem un alternatīvo enerģētiku, kurā
tiek iztirzātas šādas tēmas – enerģijas
patēriņa ietekme uz klimata pārmaiņām
pasaulē, enerģijas taupīšana mājsaimniecībā, energoefektivitātes pasākumi
un tehnoloģijas ražošanā un sabiedriskajā sektorā, alternatīvo enerģijas avotu izmantošana, praktiskie pasākumi
enerģijas taupīšanā. Projekta ietvaros
skolēni saņem informatīvas grāmatzīmes, kas atgādina par lietām, ko katrs
var izdarīt ikdienā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un tā ietekmi uz klimata
pārmaiņām pasaulē.
Izstrādātā programma sniedz padomus, kā efektīvāk izmantot enerģiju, un
veicina izpratni par energoefektivitāti.
Tās autors un interaktīvā lekciju cikla
vadītājs ir SIA „Energocilvēks” valdes

loceklis, inženierzinātņu maģistrs Ivars
Pelšs. Lektors jauniešiem liek aizdomāties par tēmas aktualitāti un projekta autori sagaida, ka rezultātā katrs tā
dalībnieks ikdienā apzināsies enerģijas
taupīšanas nozīmi, uzvedīsies atbildīgi
pret dabu un arī citus mudinās rīkoties
videi draudzīgi.
Mairita Zvanberga,
SIA „Energocilvēks”
projektu vadītāja

Sapnis kļuva par realitāti

Tas, kurš saka, ka sapņi nepiepildās,
melo. Mans sapnis kļuva par realitāti
šogad, kad devos uz Valmieru, lai iestātos Vidzemes Augstskolā. Šo skolu izvēlējos dažādu iemeslu dēļ – tā kā marta
beigās te biju uz Atvērto durvju dienu,
man ļoti iepatikās augstskolas vide un
cilvēki, kas tur strādā, kā arī es iemīlēju
skaisto Valmieras pilsētu. Turklāt par
Vidzemes Augstskolu esmu dzirdējusi
TIKAI labas atsauksmes, kas bija ļoti
nozīmīgs kritērijs skolas izvēlē. Mana
vēlēšanās bija studēt tādā vietā, kurā es
nebūtu viena no 250 studentiem, kā arī
šī ir vienīgā profesionālā žurnālistikas
programma Latvijā, kura studentiem
katru gadu liek iet praksē kādā uzņēmumā. Šobrīd studēju par valsts finansējumu Sociālo zinātņu fakultātes studiju
programmā Mediju studijas un žurnālistika. Jaunais mācību gads mums iesākās
mazliet ātrāk, 29. augustā, jo trīs dienas
notika ievadlekcijas.
Runājot par lekcijām, jāsaka, ka salīdzinājumā ar vidusskolu ir jūtama
diezgan liela atšķirība. Pirmkārt, vienas
lekcijas garums mums ir pusotra stunda,
kā arī tās sākas katru dienu citā laikā (par
laimi, varam arī kādreiz izgulēties), taču,
manuprāt, mīts, ka lekciju laikā nav iespējams neko pierakstīt, ir nepatiess.

Mūsu augstskolā pasniedzēji runā normālā ātrumā, lai mēs visu varētu saprast
un paspēt pierakstīt. Man personīgi liels
ieguvums no studijām ir tas, ka es iemācos pati plānot savu laiku un līdzekļus.
Mums šeit iemāca būt patstāvīgiem un
neatkarīgiem. Neviens neskries tev pa-
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kaļ un nelūgsies, lai izdari kādu darbu,
kā tas bija vidusskolā, un tas, manuprāt,
ir ļoti nozīmīgs ieguvums tālākai dzīvei.
Jāsaka godīgi, mācīties šeit nav viegli, jo ir ļoti daudz jālasa un jāmeklē materiāli angļu valodā, kā arī darba apjoms
ir diezgan liels, turklāt tas jāpadara salīdzinoši īsā laikā. Taču ir arī interesantas
nodarbes, piemēram, grupu darbi, kuros
varam izpausties un cits citu labāk iepazīt. 1. novembrī devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklējām TV3,
Latvijas Radio, TNS Latvia un Zaķusalas torni. Šis brauciens bija ļoti noderīgs
un interesants.
Ballītes Vidzemes Augstskolā ir ļoti
nozīmīga studiju sastāvdaļa, jo bez tām
nu nekādi nevar iztikt. Tikai jāprot ballēties ar mēru, lai nākamajā rītā lekcijā
nebūtu jāguļ.
Es nevēlos reklamēt savu augstskolu,
bet šeit tiešām ir fantastiska vide, atmosfēra un cilvēki! Novēlu, lai katrs no jums,
topošie studenti, atrastu savu īsto augstskolu, kur apgūt nākotnes profesiju!
Milzīgs paldies Ērgļu vidusskolas
kolosālajiem pedagogiem, kuri man devuši tik daudz dzīves gudrību un mācījuši nepadoties pie pirmajiem šķēršļiem.
Jūs esat lieliski!
Elīna Valaine

Turpinām stāstīt par redzēto Anglijā.
Šoreiz par izglītību.
Anglijā obligātās skolas gaitas bērni
sāk no 5 gadu vecuma, un tās turpinās
līdz 16 gadiem, kad skolēni noliek eksāmenus vairāk nekā 10 mācību priekšmetos un saņem apliecību, kas dod iespēju izglītību turpināt. Tad var izlemt,
vai mācīties vidusskolā, vai koledžā
vai iet strādāt. Ir iespējams apmeklēt 4
tipu vidusskolas: plaša profila, akadēmisko, vidējo izglītību ar praktisko ievirzi, vidējo izglītību ar tehniskiem un
biznesa kursiem. Vidusskolas laikā
skolēni var pievērst uzmanību izvēlēto
priekšmetu padziļinātai apguvei. Šo
priekšmetu sekmīga nokārtošana ir obligāts priekšnoteikums, lai uzsāktu mācības augstskolā.
Izglītības sistēma ir ļoti elastīga.
Turpinot izglītību, ņem vērā dzīves un
darba pieredzi, ja tāda ir, citas zināšanas, kas saistītas ar studenta tālāko izvēli. Liela nozīme ir intervijām, iespaidam, kādu atstāsi uz pasniedzēju.
Semināra „Atbalsts skolēniem ar
īpašām vajadzībām” ietvaros kopā ar
Tilžas internātpamatskolas skolotājām
apmeklējām Biddenhamas vidusskolu
un Keimstonas sākumskolu Bedfordas
pilsētā Anglijā. Biddenhamas vidusskola ir skola ar sporta ievirzi, kurā
mācās ap 1200 skolēnu. Tā atrodas ārpus pilsētas un izvietota vairākās ēkās,
kas veido 6 galvenos blokus, kuriem
doti ievērojamu sportistu vārdi. Vispār
angļu skolu programmās sportam ir atvēlēta liela vieta – skolās ir peldbaseini, tenisa, futbola un golfa laukumi. Arī
pie Biddenhamas vidusskolas bija plaši sporta laukumi, kuriem otru malu
neredzēt. Mūsu pakalnos tas šķiet kaut
kas pilnīgi neiespējams un neaptverams! Ir rakstīts, ka angļi izturas nelabvēlīgi, ja skolās piedāvā mazāk par 10
sporta veidiem. Plaša ir arī mākslas
programma: teātru pulciņi, baleta grupas, orķestri, kori, džeza grupas, mākslas studijas, keramika u.c.
Stundu garums ir 75 minūtes, mācību gads sākas septembrī un beidzas
jūnija pēdējā piektdienā. Visās Anglijas skolās ir skolas formas tērpi, parasti tumšzili ar skolas emblēmu.
Biddenhamas vidusskolā klašu telpas bija aprīkotas ar mūsdienu modernajām tehnoloģijām, daudz materiālu
darbam stundās, daudzi skolēnu darbi
izmantoti klašu telpu noformējumam.
Stundās bija patīkami vērot, kā darbojas angļu tradīcija – ja viens runā, tad
pārējie uzmanīgi klausās. Bija jūtams,
ka izglītības noslēpums atrodams cieņā
pret skolēnu – vēlme radīt tādu skolas
klimatu, kurā valda cieņa un atzinība.
Iedrošināšana, uzslavas un atzinība ir
būtiski priekšnoteikumi, kas palīdz gūt
sekmes.
Skolēnu atbalsta sistēma Anglijā
darbojas apmēram 40 gadu. Lielā mērā
tās nepieciešamību noteica tas, ka skolēni nāk no dažādu tautību ģimenēm.

Ja bērni no imigrantu ģimenēm dzīvo
divu vai vairāku valodu vidē – un tā ir
ļoti daudzos gadījumos – šis apstāklis
ir jāņem vērā visu izglītības sistēmas
ieguves laiku. Valodas apmācībā jāiesaistās visu priekšmetu, ne tikai valodas skolotājiem. Šāda pieeja, ka valoda
tiek mācīta visos priekšmetos, sen attaisnojusies. Blakus priekšmeta skolotājam stundā strādā skolotāja palīgs,
kurš palīdz tiem skolēniem, kuri nav
paspējuši ko apgūt, tā ir iespēja plaši
pielietot individuālo pieeju. Skolā ir
vairākas telpas, kur skolēniem pat
stundu laikā iespējams saņemt individuālu palīdzību. Daudzās pašvaldībās
ir centri, kuros pieejami materiāli un
speciālisti, kas atbalsta skolas. Piedāvā
tulku pakalpojumus, kurus izmanto arī
pa telefonu, piemēram, sarunās ar vecākiem. Ir psihologi, kuru pakalpojumus skolas var izmantot, ja atsevišķam
bērnam vai kādai klasei nepieciešama
īpaša palīdzība.
Keimstonas sākumskolā (ap 230
skolēni) iepazinām, kā notiek darbs ar
jaunāko klašu skolēniem. Skola dibināta 1977. gadā, bet jaunā ēka uzcelta
2005. gadā. Te ir plaši spēļu laukumi,
vides dārzs, lai gūtu priekšstatu par
praktiskās dzīves pusi. Kā savus mērķus skola izvirzījusi – nodrošināt visiem vienlīdzīgu iespēju dzīvot un mācīties drošā un gādīgā vidē, lai skolēni
justos novērtēti, būtu pārliecināti paust
savu radošo domu, lai veidotos cieņas
pilnas attiecības starp skolēniem un
skolotājiem, pieklājība un līdzcietība
pret citiem, lai skolēni gūtu tādas zināšanas un prasmes, kas viņiem ļautu kļūt
par atbildīgiem, veselīgiem pilsoņiem.
Arī šajā skolā katrai klasei stundas
laikā ir pat vairāki pedagogi, kas ļauj
dalīt bērnus vairākās grupās, jo skolotāja klātbūtne katrai grupai ļauj dažādot uzdevumus, kā arī darba tempu. Ir
vairākas telpas, interesanti, atbilstoši
bērnu vecumam iekārtotas, kur skolēni
var atpūsties, būt paši ar sevi, relaksēties, atgūt mieru, ja bijis kāds satraukums.
Tikāmies ar organizācijas „Parent
Partnership service” pārstāvjiem, kuri
iepazīstināja ar sadarbību ar vecākiem,
stāstīja par to, kā sniegt informāciju,
padomu un atbalstu, ja bērniem ir īpašās izglītības vajadzības.
Strādājot skolā, bieži nākas saskarties ar bērniem, kuriem ir kādas problēmas, bet Latvijā vēl ir maza pieredze,
kā viņiem palīdzēt. Pārsteidza, ka Anglijā šiem bērniem daudz pievērš uzmanību un ir izstrādāti paņēmieni, kā
dažādās situācijās reāli palīdzēt. Dzirdētais un redzētais pārliecināja, ka ar
lielu pacietību un skolotāja prasmi var
skolēnam palīdzēt tā, ka viņš var iekļauties sabiedrībā un pilnvērtīgi turpināt dzīvi, mācību un darba karjeru. Ir
lieliski, ka tik daudz palīdzības un uzmanības saņem katrs skolēns.
Mārīte Breikša

Ērgļu un Tilžas skolotāji Anglijā.



Rudens krāsas, skaņas
un dzejas vārsmas...
Laines Vīgubes zīm.

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi
Par Lindas Šmites romānu „Vella skuķis”
Ir iznākusi Lindas Šmites ceturtā grāmata – romāns „Vella skuķis”. Stāstot
par romāna tapšanu, autore raksta:
„Ceļā no Kokneses uz Ērgļiem, precīzāk, sešus kilometrus no Bebru pagasta
centra (Vecbebriem), nākas iebraukt
kādā noslēpumainu koku alejā. Veco
liepu, kļavu un ozolu gatve rada tumša
apakšzemes tuneļa izjūtas. Tautas mutvārdu daiļrade stāsta par to, ka šī aleja
radusies kādas norunas dēļ. Vecbebru
pils barons Vilkens un Jaunbebru muižas barons Tīzenhauzens nolēmuši apzaļumot ceļu vienam pie otra. Tīzenhauzens koku stādīšanā iesaistījis
zemniekus, piesolot par katru stādījumu stopu degvīna. Tāpēc Jaunbebru
pusē koku ir vairāk.
Pa labi mijkrēslī iznirst neuzvarams
plašs parks – noslēpumains un apgarots. Visdažādāko koku audzē tuvu
braucamajai daļai saskatāmas Jaunbebru muižas kompleksa drupas: atliekas
no kungu un pārvaldnieka mājas.
Kad braucēji tikuši garām Odzienas
pagriezienam un stūrē pa Ērgļu ceļu,
tad kreisajā pusē skatu piesaista vēl kādas gruvas, proti, desmit sarkana mūra
stabi. Tas ir Jaunbebru muižai piederošais Sarkanais šķūnis - baisiem nostāstiem apvītas ēkas paliekas, kuras pat
mūslaikos vēl pilnmēness naktīs stāsta
par traģiskajiem Jaunbebru Kartupeļu
dumpja (1841) notikumiem. Šī vieta
uzrunā jebkuru. Arī gaišā dienas laikā
nepamet sajūta – te virmo kas īpašs, neizskaidrojums.”
Romāna darbības vieta ir Jaunbebri.
Kā seno dienu notikumi saistās ar mūsdienām, kas ir galvenā varone Liesma
Vējgāze, kāpēc romāna lappusēs minēts
Rūdolfa Blaumaņa vārds, to visu var
uzzināt, izlasot romānu.

***
Vispirms par nosaukumu – tas rada
interesi lasīt, arī vāka noformējums aicina ieskatīties darbā.
Kompozīcija rosina iedziļināties grāmatas „Vella skuķis” dzīves epizodēs,
kas ir mērķtiecīgi izkārtotas un atklāj
pusaudža dzīves izpratni un uztveri īsā
laikā.
Darbs veidots asociācijās.
Personāžu vārdi izvēlēti attiecīgi raksturiem, tie atklāj tēlu būtību.
Autore liek meitenei iepazīt lauku
vidi, un tā rada daudz ko jaunu, ko nevar salīdzināt ar pilsētā pavadītām dienām, laukos ir cita pasaule. Darba uzbūvē ir vairāki apstāšanās punkti.
Rakstniece liek meitenei secināt, tie izriet no piedzīvotā un pārdzīvotā. Lasītājam jāapstājas un jāpadomā – kas, kā?
Pavisam īsi secinājumi: „domāts, darīts, izdarīts”, „piekusušie atpūšas, noskrējušies apstājas”, „nerūdītie stiprinās, norūdītie rīkojas” u.c. Nobeigumā
pirmais secinājums vēl divas reizes atkārtojas: „Domāts – darīts – izdarīts.”
Tas liecina, ka meitenes dzīves skatījumā ienācis kas jauns.
Leksika raksturo galveno personu
Liesmu dažādās situācijās.
Lasītājam daudz pārdomu par cilvēku
attiecībām: vai jauns cilvēks nav spējīgs
novērtēt ne mātes, ne vecāsmātes devumu? Vai varbūt aplam audzināts? Cik
neuzaug bez tēva stipri un gudri cilvēki?
Vai necieņa pret vecākiem cilvēkiem?
Reizēm liekas – māte un vecāmāte aizrāvušās ar savu darbu, gādājušas tikai
par labvēlīgiem materiāliem apstākļiem.
Tās ir šodienas problēmas, ko grib risināt autore lasītājam.
Meitenes neizpratne par lauku dzīvi
raksturo šodienas attieksmi pret lau-

un nebēdnīgi bērnu dzejoļi. Vismīļākais
laikam ir tēlojums „Kukažiņa”, kuru
caurstrāvo gaišums un labestība. Sāpīgāks ir stāsts „Kauja pie Knipskas” –
par godīgumu un netaisnīgumu, par
cilvēcību un cietsirdību. Viens no romantisma spilgtākajiem darbiem ir
stāsts „Pērļu zvejnieks”.
13. oktobrī no Ērgļiem ciemos pie
Poruka Madonā bija devušies viņa daiļrades cienītāji no Braku muzeja, Blaumaņa biedrības, Ērgļu vidusskolas, iepriecinot skatītājus ar J. Poruka bērnu
dzeju un muzikālu flautiņu priekšnesumu, kuru izpildīja Undīne Saleniece un
Lilita Saulīte. Pasākuma organizatore
Beāte Ozoliņa – Grāmatu draugu biedrības priekšsēdētāja – sirsnīgi sagaidīja
un pateicās katram, jo dienas gaitā notika daudzas Poruka ielas svētku aktivitātes. Tās bija izstādes, literāri muzikāli
priekšnesumi, tikšanās ar novada radošajām sievietēm.
Pasveicinot jubilāru, der zināt, ka
kāds idejas uzplaiksnījums „Skroderdienām Silmačos” pieder Jānim Porukam. 1900. gadā viņš bija iecerējis uzrakstīt humoristisku stāstu „Skroderu

Rudens lapas

Rudens ir klāt!

Nāk skaistais rudens,
Lai nokrāsotu lapas,
Lai zeme kļūtu raiba
Un no lapām koša.
Cik skaists ir rudentiņš,
Kas krāso kokiem lapas!
Cik skaistas ir tās lapas,
Kas zemi košu kaisa!
Es eju pa šo košumu
Un jūtos tā, kā pasakā:
Zem kājām raibais paklājs,
Virs galvas – raibais košums.

Ar drēgnu laiku un lietavām,
Ar krāsainām lapām, kas krīt zemē,
Ar bērnu smiekliem un prieku
Atnāk rudens...
Ar rudens salnām, kas saldē ziedus,
Ar dārzeņu novākšanas laiku,
Ar priekiem un bēdām
Es jūtu – rudens jau klāt...
Ar bēdām, acīs skatoties,
Ar labāka laika gaidīšanu,
Ar sirdi plosošām liesmām
Es vēlos – kaut būtu savādāk...
Ar smaidu un priecīgu seju,
Ar skaistiem ziediem rokās
Es klusi pie sevis čukstu:
Skolas laiks ir klāt!
Laura Cielava, 7.klase

Rudens – brīnumdaris
kiem. Kas tagad laukos? Aizauguši tīrumi un krūmi... lūk, autore liek ieskatīties
provincē un Latvijas vēsturē. Un sākas
dumpis, līdzīgs Jaunbebru dumpim. Tas
aizved Liesmu citos ceļos – viņa grib
labprāt palikt laukos. „Laiks Liesmas
likteni lemj,” saka darba autore. Liesma
izjūt senos cilvēkus – cīnītājus un viņu
spēku: „Liesma dzirksteļo – vai traks –
ugunīgos vīrus sastapdama.”
Lindas Šmites darbs skatāms šodienas acīm, jo rakstniece risina aktuālas
problēmas un dod tām atbildi ar Liesmas attieksmi pret pagātni, laukiem un
cilvēciskām attiecībām.
Darbs rosina un aicina rīkoties, lai
pārveidotu mūsu sabiedrību. Paldies
par to!
Ērika Liepiņa, latviešu valodas un
literatūras skolotāja, Rīgas Igauņu
pamatskolas muzeja vadītāja

Jānim Porukam –140
Latvijā ir tik daudz pilsētu, kurās ir
R. Blaumaņa un arī J. Poruka iela. Madonieši jau ilgus gadus rudenī atzīmē
Poruka ielas svētkus, šogad tie bija īpaši, jo rakstniekam 13. oktobrī apritēja
140 gadi.
Rūdolfs Blaumanis un Jānis Poruks
ir latviešu literatūras klasiķi, bijuši darba kolēģi un viens otru garīgi bagātinājuši. Blaumanis nekad neliedza labu
padomu daiļdarbu tapšanā, viņš jaunajā
rakstniekā saskatīja talantu. Ja R. Blaumanis visu veica pamatīgi un kārtīgi,
tad J. Poruks bija impulsīvāks, straujāks, reizēm arī paviršāks. Tas dažkārt
radīja pretrunas un nesaskaņas.
Gan R. Blaumanis, gan J. Poruks ļoti
mīlēja un augstu vērtēja savu māti. Viņas bija tās, kuras savus dēlus uzklausīja, saprata un bija labi palīgi un padomdevēji darbu tapšanā. Ja R. Blaumanis
savas māmuļas tēlu ir izmantojis kā
prototipu prozā un dramaturģijā, tad J.
Poruks ir daudz jauku dzejoļu veltījis
savam vistuvākajam cilvēkam.
Jāņa Poruka daiļradi raksturo domu
dziļums un vērienīgums. Līdzās filozofiski smalkiem darbiem ir jauki, sirsnīgi

12. oktobra pēcpusdienā Sausnējas pamatskolas zālē pulcējās skatītāji un klausītāji, lai lasītu un klausītos dzeju, lai baudītu saksofona un flautas skaistās melodijas un noskaņotu sevi uz rudenīga viļņa.
Dzejas dienas pasākumu atklāja latviešu valodas un literatūras skolotāja Maija
Brašus:
“Vasara jau ir pametusi mūs... savā ziņā skumji, taču arī rudens savā veidā iepriecina. Tas skaistums, kas ir rudens pirmajā pusē – agrie miglas rīt, kad saules
ausmā atspīd ikviena lietus lāse, skaistajos zirnekļu tīklos, zāles stiebriņos, kad tu
izej agrā rītā un dzestrums tevi iepriecina un atsvaidzina pēc vasaras svelmes.
Paskatoties apkārt, redzam, ka kļava sāk krāsot lapas, āboli krīt no pārpilnības...
Daba sāk gatavoties ziemai. Daba, tas ir mūsu skaistums.
Līdz ar rudens iestāšanos visā Latvijā ir arī Dzejas dienas. Arī mūsu skolas
skolēni un bērnudārza bērni gatavojās šim pasākumam, paši sacerēja dzejolīšus
par rudeni, lai šodien atklātu savus talantus. Lai viņiem veicas!”

Nāk skaistais rudentiņš
Ar raibu raibām krāsām.
Tas izdaiļot pasauli sāk,
Un pasaule skaistāka kļūst.
Tas iezogas manā dārzā
Un klusi sāk izrotāt to:
Katru saulainu dienu
Rudens ziedi uzzied tik koši!
Tur asteru galviņas veras uz mani,
Un gladiolas vējā šūpojas liegi...
Kļavu lapas jau koši sārtojas,
Un bērzi sāk dzeltēt tik skaisti!
Kristena Marta Grāvīte, 5.klase
Rudens pasaka
Ir rudens atvēris durvis
Un sauc mani istabā šajā,
Kur krāsas ar smaržām spēlējas,
Kur saule ar lietu mijas,
Kur vasara ardievas māj,
Bet ziemai vēl negribas nākt.
Tas sauc mani istabā tajā,
Kur īstenība pārvēršas pasakā,
Bet pasaka tik īsta šķiet!
Es skatos koku lapotnē,
Man gribas griezties kā tai lapai,
Kas vēja deju dejo...
Es skatos putnu kāšos –
Man gribas līdzi tiem laisties.
Es dodu savas rokas tai,
Šai skaistajai rudens dienai,
Un izjūtu es visu to,
Ko sauc par rudens pasaku...
Edijs Pēteris Putniņš, 6.klase.

dienas Silmačos”, paiet gads, pusotra…
nekas nevirzās uz priekšu. Blaumanim
ideja par skroderu raibajiem notikumiem Silmaču sētā neliek miera, līdz
viņš 1901. gada vēlā pavasarī ķeras pie
lugas rakstīšanas, un top mums tik iemīļotā un visvairāk spēlētā komēdija
„Skroderdienas Silmačos”.
Zinta Saulīte,
Braku muzeja speciāliste
Mana māja atrodas Ērgļos. Tā ir celta
1958. gadā. Māju cēla celtniecības organizācija. Mana ģimene šajā mājā dzīvo no 1987. gada. Māja ir vienstāvīga.
Mans dzīvoklis ir neliels. Manas mājas
apkārtne ir sakopta. Vēl ir jāiestāda dekoratīvie krūmi un jāizveido vairāk
puķu dobju.
Edīte Alekse

Stāstiņi par mājām
Par savām mājām stāsta 4. klase.
Es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā J.
Grota ielā 1. Tā ir celta padomju laikā – pirms 35 gadiem. Mana ģimene
tur dzīvo no 1998. gada. Mājai ir trīs
stāvi, tajā ir 36 dzīvokļi. Manai ģimenei
ir labi iekārtotas 2 istabas. Māja ir apzaļumota, pie tās aug 2 lieli ozoli. Mājas
priekšā būtu vēlams iestādīt vairāk
puķu.
Raivo Krūmiņš
Es arī dzīvoju J. Grota ielā. Es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, 3. stāvā, 5. dzī-



voklī. Manu māju uzcēla 1987. gadā.
Es jau tur dzīvoju no 2001. gada 6.
janvāra. Manai mājai ir 3 stāvi un 6
dzīvokļi. Man patīk mana māja!
Monta Purviņa

Elvija Ludborža zīm,

Šīs dzejas vārsmas ir tapušas šoruden
un to autori – bērni. Tās ir tik dažādas:
nebēdnīgas kā septembra vējš un vieglas kā balto mākoņu dūnas, steidzīgas
kā īsās rudens dieniņas un dziļām domām pārpilnas kā ābeles mūsu skolas
dārzā. Mēs katrs reiz esam darījuši kaut
ko pirmoreiz, un apjaušam, ka ir sanācis. Par to pašiem prieks un citiem arī.
Priecāsimies par bērnu veikumu!
Pasākuma laikā ar interesi uzklausījām Sausnējas pagasta muzeja „Līdumi”
vadītājas Ilgas Kronītes stāstījumu par
muzeja darba aktualitātēm, jaunākajām
norisēm un plānotajiem pasākumiem.
Mēs noteikti atsauksimies uz aicinājumu apmeklēt muzeju tā atklāšanas dienā
pēc lielā remonta. Tur būs ko redzēt!
Paldies skolotājai Maijai Brašus par
Dzejas dienas pasākuma sagatavošanu!
Paldies visiem mazajiem un lielajiem
dzejoļu autoriem un visiem klausītājiem! Pateicamies mūsu mūziķiem –
Artūram un Madarai par skaistajām
melodijām. Īpašs paldies Edija, Aigara
un Aivijas māmiņai Ilzei par piedalīšanos skolas pasākumā!
Iepazīstiet brīnumaino un bezgalīgo
dzejas pasauli! Lasiet un saceriet dzejoļus, jo tas bagātina iztēli un atklāj cilvēka dvēseli!
Materiālu apkopoja skolotāja
Elita Leiboma

Mana ģimene dzīvo Ērgļos, Jumurdas ielā 17. Mēs sākām būvēt māju
2006. gadā. Māja ir celta no baltiem
ķieģeļiem, ar skaistu, brūnu jumtu.
Mums ir 6 istabas. Es arī piedalījos mājas celšanā.
Es izvēlējos tapetes savai istabai, palīdzēju tās līmēt. Izvēlējos paklāju un
gultu, iekārtoju istabu.
Kad māja bija gatava dzīvošanai,
mēs ievācāmies tajā dzīvot. Tas notika
2009. gadā.
Lai pagalms pie mājas būtu skaists,
mēs daudz strādājām. Es palīdzēju lī-

Jāņa Izaja zīm,
dzināt zemi, vākt akmeņus un iekārtot
puķu dobes.
Nu jau divus gadus mēs dzīvojam
šajā skaistajā un jaunajā mājā.
Katrīna Dudko

Mūsu mājai ir 68 gadi. Tā celta padomju laikos. Mūsu ģimene te dzīvo
kopš 2006. gada 16. februāra. Mūsu
mājā ir 7 dzīvokļi, un tā atrodas Priežu
ielā 2
Sergejs Jegorskis
Redaktore: Marta Suveizda 9. a
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada 19. un 27.
oktobrī domes sēdēs pieņemtajiem
lēmumiem

 Par Ērgļu novada pašvaldības aizņēmumu
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu
novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā”
pabeigšanai
Lai nodrošinātu ar ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā” pabeigšanu, dome nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu
LVL 147209,85, paredzot aizņēmuma atmaksas
termiņu – 7 gadi.
Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība
Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā” kopējās izmaksas ir LVL 256 825,18 apmērā, no kurām ERAF finansējums ir LVL
178 989,40, Ērgļu novada pašvaldības finansējums LVL 77 835,78.
 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai, dome noteica Ērgļu novadā vienu
parakstu vākšanas vietu – Rīgas ielā 10, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā
 Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā.
Izskatot Ērgļu novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
lēmumu „ Par Ērgļu novada „Braku” un „Meņģeļu” memoriālo muzeju turpmākās darbības
koncepciju” , kurā, izvērtējot brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” un R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” darbinieku iesniegto
muzeju darbības izvērtējumu, ieteikts neapvienojot muzejus, veikt tajos saimnieciskus un organizatoriskus pasākumus, deputāti nolēma samazināt „Meņģeļu” muzeja speciālista amatu
un muzeju tehniskajiem darbiniekiem grozīt
veicamo pienākumu aprakstu.
 Par Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa
noteikšanas komisijas Ērgļu novada pašvaldībā
darbības izbeigšanu.
Sakarā ar to, ka saskaņā ar 2011.gada 31.martā pieņemtajiem grozījumiem likumā ”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”
no 2011.gada 1.jūlija politiski represēto personu statusu piešķir Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde, dome nolēma , ka darbību izbeidz Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas
komisija Ērgļu novada pašvaldībā.
 Par novadu administratīvo teritoriju robežas datu saskaņošanu
Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegumus:
1. par Ogres novada administratīvās teritorijas robežu saskaņošanu posmā starp Ogres novadu un Ērgļu novadu, dome nolēma grozīt Ērgļu un Ogres novada (Ērgļu un Mazozolu
pagastu) robežu tā, lai robeža ietu pa akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo zemi, pārreģistrējot zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 70540010079 un
70540010083 no Ērgļu novada Ērgļu pagasta
administratīvās teritorijas uz Ogres novada
Mazozolu pagasta administratīvo teritoriju, pārējos posmos saskaņojot robežu starp Ērgļu novadu un Ogres novadu saskaņā ar Valsts zemes
dienesta kartogrāfisko materiālu;

2. par Vecpiebalgas novada administratīvās
teritorijas robežu saskaņošanu posmā starp Vecpiebalgas novadu un Ērgļu novadu, dome nolēma grozīt Ērgļu un Vecpiebalgas novadu (Ērgļu
un Kaives pagastu) robežu tā, lai Katrīnas kapi
atrastos Ērgļu novada administratīvajā teritorijā, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 42580070093,42580070095 un
42580070015 no Vecpiebalgas novada Kaives
pagasta administratīvās teritorijas uz Ērgļu novada Ērgļu pagasta administratīvo teritoriju,
pārējos posmos saskaņojot robežu starp Ērgļu
novadu un Vecpiebalgas novadu saskaņā ar
Valsts zemes dienesta kartogrāfisko materiālu.
 Par Valsts akciju sabiedrības ”Privatizācijas aģentūra” iesniegumiem par piedāvājumu
pašvaldībai pārņemt valsts īpašumus.
Izskatot VAS ”Privatizācijas aģentūra” piedāvājumus, dome nolēma:
nepārņemt Ērgļu novada pašvaldības īpašumā Valsts akciju sabiedrības ”Privatizācijas
aģentūra” valdījumā esošos valsts dzīvokļu īpašumus Nr.9, Nr.13 un Nr.14 nekustamajā īpašumā „Upmaļi”, Ērgļu pagastā un dzīvokļu īpašumus Nr.7, Nr.14 un Nr.15 nekustamajā īpašumā
Mehanizatoru ielā 1, Ērgļos.
 Par adrešu piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas
noteikumi”, dome ar lēmumu pilnvaroja Ērgļu
novada būvvaldi – apbūvei paredzētajai zemes
vienībai un ēkai piešķirt, mainīt, likvidēt nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.
 Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
1. Izskatot Ērgļu mākslas un mūzikas skolas
direktores iesniegumu par papildu finansējuma
piešķiršanu Ērgļu mākslas un mūzikas skolas
darbinieku atalgojumam 2011.gadam, dome
nolēma piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 2946 iesniegumā prasītajam mērķim.
2. Izskatot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
direktora iesniegumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu skolotāja atlīdzībai atsevišķu
informātikas stundu nodrošināšanai apvienotajās klasēs, dome nolēma piešķirt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem Ls 61 līdz šā gada beigām
iesniegumā prasītajam mērķim.
 Par J.Zālīša Sausnējas pamatskolas Attīstības plāna 2011./12.-2013./14. mācību gadam
apstiprināšanu
Apstiprināja J.Zālīša Sausnējas pamatskolas
Attīstības plānu 2011./12.-2013./14. mācību gadam.
Interesenti ar plānu var iepazīties pašvaldībā
pie sekretāres, J.Zālīša Sausnējas pamatskolā,
internetā mājaslapā www.ergli.lv sadaļā – domes lēmumi.
 Par grozījumiem 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos nr.2 ”Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Dome pieņēma Ērgļu novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.10 ”Grozījumi 2011.
gada 24. februāra saistošajos noteikumos nr.2
”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.
gadam””.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

SIA „ŪDAS” informē
Ar 2012.gadu SIA „ŪDAS” darbā ir sagaidāmas izmaiņas, kuras ne visiem mūsu klientiem šķitīs patīkamas, vismaz sākuma periodā.
1. Līdz 2012.gada janvārim plānojam pārcelties uz citu adresi – Parka 33 (jaunās attīrīšanas stacijas telpās), jo esošo telpu izmantošana izmaksā pārāk dārgi.
2. Pēc vairāku mūsu klientu pamatotiem
pārmetumiem par mums neraksturīgu pakalpojumu bezmaksas sniegšanu, ar 2012. gada
1. janvāri tiks noteikta samaksa par pakalpojuma „komunālo maksājumu apmaksa” sniegšanu.

Lai neradītu papildu izdevumus, mūsu
klientiem norēķinus iesaku veikt, izmantojot
internetbanku. Iedzīvotājiem, kuriem mājās
nav datora, ir iespēja izmantot Ērgļu bibliotēkā bezmaksas interneta piekļuves punktu, kurā
laipnas bibliotēkas darbinieces jums parādīs,
kā veicami maksājumi no jūsu bankas konta.
Šāda iespēja pastāv arī Hipotēku bankas Ērgļu
norēķinu grupas telpās.
Dainis Daugulis,
Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. novembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
(2011. gada 27. oktobrī, domes sēdes protokols Nr.14, 3.§)

Grozījumi 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likumu
“Par valsts budžetu 2011. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 6. pantu
Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta 2011. gadam grozījumus (pielikumi: Nr.1., 2.):
pamatbudžetā – ieņēmumus palielināt par LVL 49593,
– izdevumus palielināt par LVL 42424,
– līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām palielināt par LVL 7169.
Pielikumi: Nr.1., 2.

Pielikums Nr. 1

2011. gada 27. oktobra grozījumi

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta kopsavilkumā
Klasifikācijas kods

04.1.1.1.

12.3.9.9.
18.6.2.0.
18.8.1.1.

21.3.8.9.
21.3.9.3.
21.3.9.9.

01.100
06.600
07.200
08.210
08.230
09.110
09.210
10.900

1000
1119
1210
2000
2112
2222
2223
2239
2242
2279
2311
2312
2321
2322
2341
2350
4000
4311
5000
5212
5213
5232
5250
6000
6242
6259
6260
6270

Nosaukums
I KOPA IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav
iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
V Transfertu ieņēmumi
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību
budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un
fiskālā darbība, ārlietas
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju
un mājokļu apsaimniekošan
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un
pakalpojumi
Bibliotēkas
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms
(ISCED-97 2.līmenis)
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu
saistītie pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi
Valsts kasei, izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Saimniecības pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem
iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļu pabalsti

ApstiprināApstiprinātais
Grozījutais gada
gada plāns ar
mi (latos)
plāns (latos)
grozījumiem
364 122
49 593
413 715
77 014
6 865
83 879
66 771
5 000
71 771
66 771
5 000
71 771
66 771

5 000

71 771

10 243

1 865

12 108

1 0 243

1 865

12 108

257 248
203 998

39 452
23 317

296 700
227 315

53 250

16 135

69 385

29 860
8 710
1 400
19 750

3 276
421
420
2 435

33 136
9 131
1 820
22 185

601 754

42 424

644 178

2 450

0

2 450

225 587

12 004

237 591

120

50

170

230
14 550
2 880

60
3 250
1 100

290
17 800
3 980

292 837

25 960

318 797

63 100

0

63 100

601 754

42 424

644 178

180 952
145 823

11 270
8 680

192 222
154 503

35 129

2 590

37 719

103 570

476

104 046

1 00

-200

-100

1 800
15 000

300
-1 500

2 100
13 500

1 350

1 200

2 550

450

200

650

43 260

320

43 580

5 900
10 665
8 445
8 100
120

820
-1 990
-494
600
50

6 720
8 675
7 951
8 700
170

8 380

1 170

9 550

33 900

9 400

43 300

33 900

9 400

43 300

175 890
500
35 500
500
139 390
107 442
47 442

13 478
1 984
2 774
90
8 630
7 800
7 800

189 368
2 484
38 274
590
148 020
115 242
55 242

22 000

- 4 000

18 000

24 000
14 000

5 000
-1 000

29 000
13 000



Pielikums Nr. 2

Ēgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu tāmē pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas kods

Nosaukums

Apstiprinātais
Izmainītais
Izmaiņas
gada plāns
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
364 122
49 593
413 715
66 77 1
5 000
71 771

KOPA IEŅĒMUMI (1-PAMATBUDŽETS)
04.1.1.1
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
12.3.9.9
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav ie10 243
1 865
priekš klasificēti šajā klasifikācijā
18.6.2.0
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
203 998
23 317
18.8.1.1
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību bu53 250
16 135
džetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
21.3.8.9
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
8 710
421
21.3.9.3
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
1 400
420
21.3.9.9
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
19 750
2 435
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
01.100
Jumurdas pagasta pārvalde
2 450
0
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
450
200
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo2 000
-200
jumu veidi
01.100
IZDEVUMI KOPĀ
2 450
0
2000
Preces un pakalpojumi
2 450
0
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
450
200
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
2 000
-200
veidi
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
06.600
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
172 783
9 274
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo15 000
-2 000
jumu veidi
2312 Inventārs
2 600
-300
2322 Degviela
6 600
300
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
2 200
800
materiāli
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi
33 900
9 400
Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
5213 Transporta būves
35 500
-226
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
0
590
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
60 810
-590
6242 Bezdarbnieka stipendija
16 173
1 300
06.600
Komunālā saimniecība -Jumurda
18 222
1 490
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo4 000
1 000
jumu veidi
2312 Inventārs
1 500
-800
2321 Kurināmais
3 945
790
5212 Nedzīvojamās ēkas
500
-500
6242 Bezdarbnieka stipendija
8 277
1 000
06.600
Komunālā saimniecība - Sausnēja
34 582
1 240
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
6 600
1 000
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināša1 590
240
nas obligātās iemaksas
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
7 800
-1 000
2312 Inventārs
3 100
-500
6242 Bezdarbnieka stipendija
1 5 492
1 500
06.600
IZDEVUMI KOPĀ
225 587
12 004
1000
Atlīdzība
8 190
1 240
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
6 600
1 000
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obli1 590
240
gātās iemaksas
2000
Preces un pakalpojumi
46 745
-1 710
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
7 800
-1 000
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
19 000
-1 000
veidi
2312
Inventārs
7 200
-1 600
2321
Kurināmais
3 945
790
2322
Degviela
6 600
300
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2 200
800
4000
Procentu izdevumi
33 900
9 400
4311
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts
33 900
9 400
kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
5000
Pamatkapitāla veidošana
96 810
-726
5212
Nedzīvojamās ēkas
500
-500
5213
Transporta būves
35 500
-226
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
0
590
5250
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
60 810
-590
6000
Sociālie pabalsti
39 942
3 800
6242
Bezdarbnieka stipendija
39 942
3 800
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
07.200
Feldšerpunkts - Jumurdas pagasta pārvalde.
120
50
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
12 0
50
07.200
IZDEVUMI KOPĀ
120
50
2000
Preces un pakalpojumi
35 440
8 870
2341
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
120
50
08.210 Bibliotēkas
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
08.210
Biblioteka-Jumurda
230
60
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo100
120
jumu veidi
2311 Biroja preces
100
-30
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
30
-30
materiāli
08.210
IZDEVUMI KOPĀ
230
60
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
100
120
veidi
2311
Biroja preces
100
-30
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
30
-30
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
08.230
Ērgļu Saieta nams
14 550
3 250



12 108
227 315
69 385
9 131
1 820
22 185
Izmainītais
gada plāns
(latos)
2 450
650
1 800
2 450
2 450
650
1 800
Izmainītais
gada plāns
(latos)
182 057
13 000
2 300
6 900
3 000
43 300
35 274
590
60 220
17 473
19 712
5 000
700
4 735
0
9 277
35 822
7 600
1 830
6 800
2 600
16 992
237 591
9 430
7 600
1 830
45 035
6 800
18 000
5 600
4 735
6 900
3 000
43 300
43 300
96 084
0
35 274
590
60 220
43 742
43 742
Izmainītais
gada plāns
(latos)
170
170
170
44 310
170
Izmainītais
gada plāns
(latos)
290
220
70
0
290
220
70
0
Izmainītais
gada plāns
(latos)
17 800

2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
08.230
IZDEVUMI KOPĀ
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
veidi
2311
Biroja preces
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
09.110 Pirmsskolas izglītība

1 300

500

1 800

9 900

2 500

12 400

1 500
1 850

50
200

1 550
2 050

14 550
1 300

3 250
500

17 800
1 800

9 900

2 500

12 400

1 500
1 850

50
200

1 550
2 050

Apstiprinātais
Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
09.110
PII “Pienenīte”
2 880
1 100
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes
50
700
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
2311 Biroja preces
1 130
700
2312 Inventārs
1 700
-300
09.110
IZDEVUMI KOPĀ
2 880
1 100
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbī50
700
bas veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2311
Biroja preces
1 130
700
2312
Inventārs
1 700
-300
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
Apstiprinātais
KlasifikāciIzmaiņas
Nosaukums
gada plāns
jas kods
(latos)
(latos)
09.210
Sausnējas pamatskolas skolotāji
39 379
3 030
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
31 734
2 580
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināša7 645
450
nas obligātās iemaksas
09.210
Sausnējas pamatskola
7 705
100
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucie100
- 200
nu izdevumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo3 060
-1 000
jumu veidi
2312 Inventārs
45
100
2321 Kurināmais
4 500
-1 284
5212 Nedzīvojamās ēkas
0
2 484
09.210
Ērgu vidusskola
112 370
1 5 830
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
1 800
300
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
72 00
-500
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo92 0 0
-100
jumu veidi
2311 Biroja preces
3 170
100
2312 Inventārs
1 500
-300
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
3 650
100
materiāli
5213 Transporta būves
0
3 000
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
78 350
9 230
6242 Bezdarbnieka stipendija
7 500
4 000
09.210
Vidusskola-skolotāji
133 383
7 000
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
107 489
5 100
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināša25 894
1 900
nas obligātās iemaksas
09.210
IZDEVUMI KOPĀ
292 837
25 960
1000
Atlīdzība
172 762
10 030
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
139 223
7 680
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligā33 539
2 350
tās iemaksas
2000
Preces un pakalpojumi
34 225
-2 784
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izde100
-200
vumi
2222
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
1 800
300
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
7 200
-500
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
12 260
-1 100
veidi
2311
Biroja preces
3 170
100
2312
Inventārs
1 545
-200
2321
Kurināmais
4 500
-1 284
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
3 650
100
5000
Pamatkapitāla veidošana
7 8 350
14 714
5212
Nedzīvojamās ēkas
0
2 484
5213
Transporta būves
0
3 000
5250
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
78 350
9 230
6000
Sociālie pabalsti
7 500
4 000
6242
Bezdarbnieka stipendija
7 500
4 000

Izmainītais
gada plāns
(latos)
3 980
750

Klasifikācijas kods

10.900

10.900

10.900
2000
2312
2322
2350
5000
5232
5250
6000
6259
6260
6270

1 830
1 400
3 980
750
1 830
1 400
Izmainītais
gada plāns
(latos)
42 409
34 314
8 095
7 805
-100
2 060
145
3 216
2 484
128 200
2 100
6 700
9 100
3 270
1 200
3 750
3 000
87 580
11 500
140 383
112 589
27 794
318 797
182 792
146 903
35 889
31 441
-100
2 100
6 700
11 160
3 270
1 345
3 216
3 750
93 064
2 484
3 000
87 580
11 500
11 500

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

Klasifikācijas kods
10.900

Nosaukums

Nosaukums
Pašv.ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”
2312 Inventārs
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālais dienests
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem
iedzīvotājiem
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti
naudā
6270 Dzīvokļu pabalsti
IZDEVUMI KOPĀ
Preces un pakalpojumi
Inventārs
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem
iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļu pabalsti

Apstiprinātais
Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
3 100
0
220
110
1 500
300
650
100

Izmainītais
gada plāns
(latos)
3 100
330
1 800
750

500
230
60 000
22 000

-500
-10
0
-4 000

0
220
60 000
18 000

24 000

5 000

29 000

14 000
63 100
2 370
220
1 500
650
7 30
500
230
60 000
22 000

-1 000
0
510
110
300
100
-510
-500
-10
0
-4 000

13 000
63 100
2 880
330
1 800
750
220
0
220
60 000
18 000

24 000
14 000

5 000
-1 000

29 000
13 000

G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Zelta rudens mūsmājās
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
dzīvo 72 iemītnieki, kuri kā visi ļaudis
dzīvo ierasto dzīvi, svin svētkus, tiekas
ar tuvākiem un tālākiem ļaudīm.
Rudens šogad īpašs. Ar krāšņo lapu
palagu, bagātīgo ražu dārzos, skaistajām dālijām, miķelītēm, gladiolām, asterēm, neļķītēm, rozēm, kas ilgi ziedēja
mūsu puķu dobēs. Mūsu iemītnieki ar
interesi gaida jebkuru pasākumu, jo tas
priecē un atsauc atmiņā dzirdētas dziesmas, notikumus. Rudenī laiks tumšāks,
vakari garāki, bet iemītnieki pie kafijas
galda svin svētkus: čaklo darbinieču rudens veltes galdam, mazo ērglēniešu
nestie apsveikumi ražas svētkiem skolotājas Lienes un Mudītes vadībā, rudens veltes, ko no savējā augļu dārza,
gan arī ko ziedojumu veidā ar laba vēlējumiem devuši novada ļaudis. Labo
darbu nedēļā Ērgļu stiprākie iemītnieki
aizbrauca uz Sauleskalna kapiem grābt
lapas, mājinieki palīdzēja mizot sīpolus, kartupeļus, ābolus, ķirbjus, grābt
lapas SAC teritorijā, bet „Kastaņu” mājās kopā ar sociālo darbinieku tika gatavota izstāde no ziediem, gan izveidotas
interesantas figūras no rudens veltēm.
Goda vietā šoruden ķirbis un kabači.
Tie pārtapuši par „omulīgām, tēju dzerošām, kundzītēm”, „kovbojiem”,
„bomžiem centrāltirgū”, „atpūtnieci pie
jūras”. Noslēguma pasākumā īpašs
prieks par Emīliju un Intaru Zommeriem, kas vairākas stundas veltīja mums
spēlējot un dziedot, bet mēs priecājāmies un dejojām, dziedājām pie kafijas

galda. „Kastaņās” Miķeļdienā tapa
gards dzēriens ķirbja vēderā, tika dziedātas kopīgas dziesmas par rudeni un
skandētas Miķeldienas tautasdziesmas.
Valdīja prieks un svētku sajūta, jo katram tas zināms, ka daba un tās bagātīgās veltes ir neatkārtojamas un skaistas.
Līdzīgi kā cilvēka mūžs.
Likteņdārzs – vieta, kas būs svēta
katram latvietim. Vēlme to apskatīt un
aizvest piemiņas akmeņus radās jau vasarā, un šoruden tā tika realizēta kopīgā
braucienā abu māju ļaudīm. Rudenīgi
skaista bija šī diena Likteņdārzā, kurā
izveidoti pārdomu celiņi, stādīti piemiņas koki. Cerams, ka celiņu segums nākotnē būs tāds, pa kuriem varēs pārvietoties arī cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Piemiņas akmeņus novietojām lielajā
akmeņu krāvumā, bet citu gadu brauksim stādīt kokus. Likteņdārza veidotājiem lai veicas darbos!
Mārtiņdienas nedēļa tiek gaidīta īpaši. Jāvēro ticējumi, lai zinātu, kāda būs
ziema, jāpaspēj pabeigt visi rudens darbi, bet Mārtiņdienas pasākumā priecājāmies visi kopā ar folkloras kopas
„Pulgoznieši” dalībniekiem vadītājas
Ineses vadībā, uzņēmām lielus un mazus ķekatniekus, mielojāmies pie bagātīgi klāta galda, minējām mīklas, gājām
rotaļās un izdziedājām zināmās dziesmas. Kā teica Dzintars ar savām draudzenēm: „Nav jau kā laukos. Mums
patīk.” Kopā jautrāk!
Ināra un Anita, Ērgļu novada SAC
sociālās darbinieces

Ciemojoties pie jubilāra
Rudens mūs šogad priecē ar skaistām
un saulainām dienām, un tādēļ bija bezgala liels prieks, ka vienā no tām, 18.
oktobrī, bijām aicināti ciemos pie Sausnējas pagasta vecākā iedzīvotāja Augusta Šmita. Šajā dienā viņam apritēja 99
gadi. Brīnumjauks skaitlis, vai ne ? Kā
saka pats jubilārs, tad šis cipars viņam
patīkot labāk nekā tas, kurš būs nākamais. Nu, kas tad no tām nullēm tur ir,
nu nekā, tik tādi ripuļi, bet 99 tas ir
skaists. Tādēļ arī šai dienai īpaši rosīgi
un aktīvi gatavojies. Iepriekšējā dienā,
kamēr kundze pa virtuvi rosās, pats aizgājis uz dārzu mārrutkus sarakt, kā saka,
galdā jāliek kārtīgi un stipri mārrutki,
veikalā tādus nopirkt nevar. Un taisnība
arī bija, tie bija īpaši garšīgi un arī gana
stipri, ka pat asaras acīs sariesās.
Pamatīgs un kārtīgi padarīts darbs
šajā mājā ir prasība. Viss jāpadara akurāti un ar lielu atbildību. Tāds ir Augusts – prasīgs pret sevi un arī citiem.
Visam vienmēr ir jābūt laikā un vislabākajā kārtībā.
Rentnieka dēls, tēvs aizgāja Pirmajā
pasaules karā, māte palika viena ar sešiem bērniem. Bērnība bijusi smaga.
Augusts kā ceturtais bērns dzimis Liepkalnes „Ducēnos”, vēlāk ģimene pārcēlusies uz Iršiem, pēc tam vēlāk uz Sausnējas „Līdumiem”, 1923. gadā uz
„Kaukuriem”, visa jaunība pagājusi tur.
Kad 1948. gadā dzīve saveda kopā ar
Mariju, tad tika dzīvots Sausnējas „Zīdiņos” un pēc tam, tikai 1963. gadā,
pārcēlās uz savām pašreizējām mājām
„Ceriņos”.

Jubilārs kopā ar dzīvesbiedri
Mariju.
Dzīvē gājis dažādi, bijuši arī smagi
brīži, it sevišķi, kad veselība nav bijusi
tā pati labākā, bet tam ir tikts pāri. Bet
pats jaukākais jau bijis tas, ka kopā ar
dzīvesbiedri Mariju ir izaudzinātas divas meitas – Anita un Gundega. Daudz
ar padomu palīdzēts dzīvē uz priekšu
tikt četriem mazbērniem un kā pumpuriņš sagaidīts arī mazmazdēliņš Gustavs.
Visa dzīve pavadīta nemitīgā darbā
un, protams, dziesmās, kuras šai mājā
skanējušas gan ikdienā, gan visos godos. Un kā nu ne, jo Marija taču ir dziedāšanas skolotāja. Augusts, kad vien
varējis, ir dziedājis korī, piedalījies arī
Dziesmu svētkos.
Šajā mājā vienmēr ir bijis prieks iegriezties, jo šeit dzīvo gaiši, mīļi un dzīvespriecīgi cilvēki. Lai Dievs dod turpmāk veselību un izturību!
Ciemoties bija Inese Leiboma

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. novembris

Sirdsdarbam veltīts mūžs
Jānis Kāposts – jubilārs
Jāņa Kāposta šūpulis ir kārts Latgalē, austrumu pašā pierobežā,
1931. gada 3. novembrī Robežnieku pagastā (agrākais nosaukums
Pustiņa) Pizānu sādžā, kur vecākiem Jāzepam un Paulīnai (dzim.,
Zālīte) Kāpostiem piederēja 6 ha
liela saimniecība. Tajā apvidū iedzīvotāji runāja pārsvarā baltkrievu – poļu jauktā valodā, jo pagasts
līdz 1920. g. piederēja Krievijas Vitebskas guberņai.
Pēc dienesta Latvijas armijā tēvs
devies uz Cesvaini, kur kādu laiku
strādāja alus brūzī. Cesvaines pusē
ieskatījis īstu vidzemnieci, savu nākamo dzīvesbiedri – Paulīni (Paulīnas Zālītes dzimtā vieta ir Madliena). Pēc apprecēšanās Kāpostu
ģimene aizbrauca dzīvot uz Latgali,
Jāzepa dzimteni. Viņu ģimene, kā
jau tas Latgalē parasts, bija svētīta
ar vienpadsmit bērniem – septiņiem
dēliem un četrām meitām. 1941.
gadā Jāņa tēvs sāka celt jaunu māju,
bet dzīvot tajā necik ilgi nesanāca,
jo 1944. gada rudenī no mežabrāļu
iešautās trasējošās lodes māja nodega. Vecāki izlēma doties atpakaļ
uz Vidzemi. Madonā dzīvoja Jāņa
Kāposta mātesmāsa, kura pieņēma
Paulīnas un Jāzepa ģimeni un palīdzēja viņiem iekārtoties darbā. Arī
Jānis, lai nopelnītu iztiku, strādāja
par izpalīgu kādā svešā ģimenē.
1946. gadā piecpadsmitgadīgais
jaunietis sāka mācīties 4. klasē Madonas vidusskolā. Skolas laikā Jānim labi padevusies rasēšana. Šīs
dotības tika pielietotas dzīvē ne reizi vien, jo pratis labi tehnisko rakstu, veidojot dažādus uzrakstus stendiem, zīmējot plakātus, kas tajā
laikā bija ļoti aktuāli. Arī Madonas
muzeja direktore Elza Rudenāja
dažreiz lūgusi palīgā Jāni Kāpostu
noformēt muzeja ekspozīcijas materiālus. Vēlāk ar Elzu Rudenāju
Jānim Kāpostam iznāks saskarsme
Ērgļos, kad E. Rudenāja 1980.gados organizēja brāļu Jurjānu muzeju „Meņģeļos” (Muzejs atklāts
1990. gadā). Padomju saimniecības
„Ērgļi” speciālistu rokas un tehnika
toreiz bija neaizvietojams palīgs.
Madonas vidusskolas 11. klasi
Jānis Kāposts pabeidza tikai pēc
karadienesta padomju armijā, kurā
tika iesaukts uz trim gadiem no
skolas sola, mācoties pēdējā klasē.
Dienests noritēja Oņegā pie Baltās
jūras, sapieru rotā. Pēc demobilizācijas Jānis pabeidza vakara vidusskolas 11. klasi un iestājās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā Lauksaimniecības mehanizācijas fakul-

tātē, kuru pabeidza 1961. gadā. Saskaņā ar valsts sadales komisijas
lēmumu, beidzot studijas, J. Kāpostam bija paredzēts darbs Amatā, bet
izrādījās, ka tur jaunais speciālists
nebija nepieciešams. Tā Jānis Kāposts kļuva par Bauskas rajona padomju saimniecības „Rainis” mehānisko darbnīcu vadītāju.
1963. gadā, atbraucis atvaļinājumā uz Madonu, apciemot vecākus,
Jānis satika savu kādreizējo skolas
biedru, Madonas rajona lauksaimniecības pārvaldes galveno inženieri Edgaru Zariņu, kurš piedāvāja
Jānim Kāpostam darbu Ērgļos. Jānis pieņēma šo piedāvājumu un no
1963. gada sāka strādāt par inženieri padomju saimniecībā „Ērgļi” pie
direktora Ivana Višņova. 1964. g.
I.Višņovu pārcēla darbā uz Madonas karjeru, viņa vietā nāca Francis
Ušpelis (1927.- 1980.). No 1974.
gada Jānis Kāposts bija direktora
vietnieks, jo iepriekš bija beidzis
attiecīgos kursus, bet 1980. gadā,
pēc Franča Ušpeļa traģiskās bojāejas, tika iecelts par saimniecības
direktoru. Šajā amatā Jānis Kāposts
nostrādāja līdz pat padomju saimniecības likvidācijai 1990. gados.
Par šo pēdējo laika posmu viņš runā
ar zināmām skumjām, jo privatizācija izārdīja lauksaimniecībā daudzas labas lietas, kuras varēja turpināties vēl līdz šai dienai, kad no
bijušajām graudkopības, lauksaimniecības mehanizācijas un lopkopības nozarēm ne tikai Ērgļos, bet
visā valstī nav saglabāts nekas.
Latvijas Republikas likums «Par
lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju»
stājās spēkā ar 1991. gada 1. jūliju.
Sākās sarežģīts, vienkāršajam lauku
cilvēkam bieži vien līdz galam nesaprotams process. Risinājās kaut
kas ļoti līdzīgs 19. gadsimta vidū attēlotajiem notikumiem brāļu Kaudzīšu romānā „Mērnieku laiki”.
Skaidrs bija viens: katrs padomju
saimniecībā strādājošais, dabūjis
sertifikātus, varēs kaut ko iegūt savā
īpašumā. (Privatizācijas sertifikāti – valsts piešķirtie dematerializēti
finanšu instrumenti, kurus varēja tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas
līdzekli par privatizējamo valsts un
pašvaldību īpašumu- informācija
no interneta.) Gāja dažādi. Citi
ņēma naudā, citi graudā - lauksaimniecības tehniku, lopus, ēkas, izņemot zemi. (Zemi varēja dabūt tikai
bijušie tās īpašnieki vai likumīgie
mantinieki). Kad sākās šī lielā mantas dalīšana, valsts intereses tika
aizmirstas. Šis fakts ir licis aizdo-

Jānis Kāposts ar saimniecības vadošajiem darbiniekiem 1980. gados.
1. rindā no kreisās: Jānis Priede, Gunārs Krastiņš, Milda Līcīte, Ivars Hiršs.
2. rindā no kreisās: Arnolds Ozols, Jānis Kāposts, Grigorijs Meļehovs,
Nikolajs Balašs, Jānis Opincāns, Aleksandrs Vasks.

māties ne tikai Jānim Kāpostam, bet
arī vairākiem viņa kolēģiem, kuri
tagad lielākoties ir jau vīri gados.
Viņu pārdomas par šo procesu šad
un tad var izlasīt „Latvijas Avīzes”
lappusēs. Lauksaimniecības ministrijas uzsāktā privatizācijas kampaņa Latvijā bija nepārdomāta, – tā
šodien tiek izteikta kā aksioma nozares speciālistu un vairāku vēsturnieku vērtējumā. Tā uzskata arī Jānis Kāposts, jo virzībai uz priekšu
un izmaiņām ir jābūt. Žēl tikai, ka
tas jaunais ir jābūvē uz vecā drupām
un ka neseno pagātni un tagadni ir
šķīrusi tik milzīga plaisa. Un galvenais – kā vārdā? Sagrauts ir pietiekami daudz, bet vai vietā radītais ir
ilgdzīvotājs – to rādīs laiks.
Savās atmiņās Jānis Kāposts visu
pagājušā laika darba dzīvi, cilvēkus,
fermas, laukus, darbnīcas Ērgļos
redz kā dzīvu bildi, it kā tas būtu noticis vakar. Padomju saimniecībā
“Ērgļi” galvenā ražošanas nozare
bija piena lopkopība ar astoņām
lielfermām ap septiņi simti govīm,
ražojot ap 3000 tonnu piena gadā.
Bija arī piecas jaunlopu fermas.
Saimniecības darbības pēdējo
desmit gadu laikā daudz tika darīts
arī celtniecības jomā: uzcelts jauns
tehnikas apkopju punkts; rekonstruēta saimniecības kantora ēka,
pievienojot tai jaunu piebūvi kantora telpu paplašināšanai un ēdnīcai;
uzceltas četras individuālās mājas
speciālistiem, iesākta daudzdzīvokļu māja Cēsu ielā, kuras turpmākā
celtniecība tika diemžēl pārtraukta
ar saimniecības likvidēšanu.
Tā varētu turpināt uzskaitījumu
arī citās nozarēs, bet ne jau par to ir
stāsts. Statistiku atstāsim vietējiem
novadpētniekiem.
Jānis Kāposts ir atdevis Ērgļu
lauksaimniecībai sava mūža lielāko
daļu un labākos dzīves gadus, strādājot savā specialitātē kā lauksaimniecības mehanizācijas inženieris,
lauksaimnieks un vadošajā amatā –
direktors (1980.-1991.) padomju
saimniecībā „Ērgļi”.
Dzīve nu ir iegājusi citos ritmos,
arī rūpju nasta ir no pleciem nost.
Tagad viņš kopā ar dzīvesbiedri
Mārīti dzīvo savā privātmājā, kopj
nelielu piemājas dārziņu, gaida ciemos meitu Ivetu, kura ir pedagoģijas zinātņu doktore Rīgas Pedagoģijas
un
izglītības
vadības
akadēmijā.
Satiekoties Ērgļos ar vairākiem
bijušās saimniecības darbiniekiem,
jautāti par Jāni Kāpostu kā direktoru, viņu atbilde allaž skanēja – viņš
bija godavīrs. Arī Elza Rudenāja
kādreiz teica par Jāni Kāpostu tieši
šādus vārdus. Viņai varam ticēt.
Ar Jāni Kāpostu viņa jubilejas
priekšvakarā sarunājās –
Anna Kuzina



Dzīvojot un strādājot mūsu novadā, es domāju, ka neatradīsies neviens cilvēks, kurš nepazītu Sausnējas pagasta iedzīvotāju, bijušo
Liepkalnes pamatskolas mūzikas
skolotāju Ernestu Āderu. 22. novembrī viņš svinēs savu 80 gadu
jubileju.
Dzimis 1931. gada 22. novembrī
Ērgļu pagasta „Bērzalīčos”. Vecākiem šeit piederējusi zeme. Jau no
bērnības kopā ar māsu un brāli bijis
grūti jāstrādā, bet tomēr vienmēr
tika atrasts laiks muzicēšanai. Pēc
septiņgadīgās skolas beigšanas
1949. gadā mācības turpina Ērgļu
vidusskolā un vēlāk 1961. gadā tiek
pabeigta Rīgas pedagoģiskā mūzikas skola. Tad sākās mūzikas skolotāja darbs Liepkalnes pamatskolā.
Tā skolotājam Ernestam Āderam ir
vienīgā darbavieta, kur nostrādāti
34 darba gadi. Paralēli mazliet ticis
strādāts Pērses un Vestienas skolā.
Liepkalnes skolā strādāts ne tikai
par mūzikas skolotāju, bet arī par
internāta audzinātāju. Darba bijis
daudz, mācījis gan skolēnu kori
skolā, gan nelielu Liepkalnes ciema
jaukto kori. Katru mācību gadu tika
mācīti skolas skolēnu ansambļi, solisti arī ciema sieviešu un vīriešu
ansambļi, dažādiem pasākumiem
ciemā un skolā. No 1962. līdz 1966.
gadam skolā vadīts skolēnu instru-

Dziesmotais mūžs

mentālais ansamblis. Tajā laikā tika
noorganizēts pieaugušo orķestris,
ko dēvēja par LEO (Liepkalnes estrādes orķestris). Orķestris spēlēja
ciema un skolas rīkotajos pasākumos. Skolā un ciemā darbojās arī
deju kolektīvi, kurus skolotājam bijis jāpavada, spēlējot uz klavierēm
vai akordeona.
Bija laiks, kad skolā darbojās
pionieru pulciņi, tad pirms ierindas
skatēm katram no tiem bija jāsagatavo bundzinieks un taurētājs, kā
arī jāatrod piemērota dziesma. Arī
to visu palīdzēja izdarīt skolotājs.
Katru gadu 5.-9. klašu koris tika gatavots Ērgļu zonas koru skatei, kā
arī Madonas rajona Skolēnu deju
un dziesmu svētkiem.
Skolotājs Ernests Āders par šo
lielo un apzinīgo darbu ir saņēmis
rajona atzinības rakstus un diplomus, kā arī goda rakstus par aktīvu
darbību ciema mākslinieciskajā
pašdarbībā.
Tā šī aktīvā darbība turpinās līdz
šai dienai. Kad jau skolotājs aizgāja
pelnītā atpūtā, mīlestība uz muzicēšanu, dziedāšanu un kopā būšanu ar
pagasta ļaudīm nav beigusies un
apliecinājums tam ir ansamblis „Pīlādzītis”. Ansamblis dibināts 1999.
gadā. Tajā laikā pensionāru padomes vadītāja bija Marija Kursiša,
viņa kā kaimiņiene Ernestam palū-

gusi, lai sasauc kopā dziedāt gribētājas no pagasta un lai uzdziedot
kaut dažas dziesmas. Tā nu viss sācies, kopā sanākuši Aina Grīva,
Velta Bērziņa, Zenta Mārtiņsone,
Vija Vilmane, Lidija Donstere. Un
Ernests Āders no šīs dienas tad ir
viņu ansambļa vadītājs. Nu jau ansamblis nosvinējis 11 gadu jubileju,
un visus šos gadus ar to kopā bijis
Ernests Āders. Ir muzicēts gan
mūsu pagasta dažādos pasākumos,
kā arī braukts ciemos uz Ērgļiem,
Vestienu, Jumurdu, Zalgausku, Madonu, Inešiem, Mārcienu, Lubānu,
Vietalvu, Liezēri, Lauteri, Bebriem
pat uz Salaspili un citām vietām. Tā
jau saka, „ja velnam iedod mazo
pirkstiņu, viņš paņem visu roku”.
Tā nu viņi dzied un muzicē visi
kopā ar nelielām izmaiņām, jo nu
„Pīlādzīša” kolektīvam ir pievienojusies Aina Kuzņecova, ir dziedājušas Ilga Zvirgzdiņa un Ženija Bērzkalna. Kā saka Aina Grīva, Ernests
īpaši aktīvs esot tieši šogad, jo sācis
sadarboties ar mūsu vietējo dzejnieku Jāni Šteinertu un komponē
mūziku ar viņa rakstītajiem dzejoļiem. Visas ansambļa dāmas vēl Ernestam stipru jo stipru veselību un
izturību, lai vēl varētu ilgi būt kopā
un muzicēt.
Arī mēs pievienojamies šiem
sveicieniem un laba vēlējumiem ar

Tiekoties
Ērgļu
bibliotēkā

dzejnieces Laumas Daugišas vārdiem:
Uz dienvidiem steidzas gājputnu
			
bari
Un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts,
Tas palīdz saglabāt saules gaismu
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts!
Inese Leiboma

„Dvēseļu valoda”
– tā saucās šā gada muzikāli literārais sarīkojums, kas bija veltīts
Braku muzeja 52. sezonas noslēgumam. Ir kļuvis jau par tradīciju, ka
ikgadu oktobra pēdējā sestdienā
Braku saimes istabā pulcējamies,
lai palūkotos uz paveikto un iezīmētu nākotnes darba galvenās perspektīvas. Tuvojas rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. dzimšanas
diena. Šis datums arī noteiks mūsu
turpmākos darbības virzienus un
uzdevumus. Aizvadītā sezona bija
dāsna ar muzeja viesiem,– bija gan
tuvi, gan tāli ciemiņi no Latvijas un
arī no pārrobežas.
Oktobris – zemliku mēnesis, rudenāji, Dieva dienas, tēvu dienas–
tā stāv rakstīts vecajos kalendāros.
No Miķeļiem līdz oktobra beigām
pēc tautas ticējumiem ir veļu jeb
iļģu laiks, kad dzīvie satuvinās ar
aizsaulē aizgājušajiem. Atcerēties
savus senčus – tā ir katras kultūras
tautas sena tradīcija. Tāpēc šī pasākuma tēma bija rudens daudzināšana – gan R. Blaumaņa dzejā, gan
folklorā, gan arī stāstos, iesaistot
kaimiņu novada – Vecpiebalgas
muzeju darbinieces.
Vecpiebalgas muzejnieces – Līva
Grudule un Ilona Muižniece, iejutušās romāna „Skolas Līze” attēlotajās personās – Jurjānu Anna un
Līze Rātmindere, iepazīstināja ar
romāna galvenajām sižeta līnijām,
kas viņām izdevās lieliski un pārliecinoši. Iecerētā tikšanās ar autori
diemžēl izpalika, jo dzīve negaidot
ienes savas nenovēršamas korekcijas. Ingunas Baueres ciemošanās
Brakos ir atlikta uz pavasari, kad
tiks atklāta viņas nesen Aizsaulē
aizgājušā tēva Braku muzejam dāvātā velniņu kolekcija.
Saimes istabā skanēja
Liepkalnes vokālā ansambļa „Pīlādzītis” dziesmas par Ērgļiem un
Brakiem, tautas mūzikas kopas
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„Pulgoznieši” rudens dziesmas un
Ērgļu skolēnu – Lilitas flautas mūzikas skaņu pavadījumā Gundara
deklamētie Blaumaņa rudens dzejolīši. Tas viss raisīja pārdomas un
piepildīja Braku saimes istabu ar
īpašu noskaņu.
Paldies Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājai Lienei Kārkliņai par
atsaucību, organizējot ansambļa
„Pīlādzītis” iespēju nokļūt Brakos,
kā arī ansambļa vadītājiem – Ainai
Grīvai un muzikālajam vadītājam
Ernestam Āderam, Veltai Bērziņai
par viņas izcili garšīgo mājas torti.
Paldies brašajiem „Pulgozniešiem”
un viņu vadītājai Inesei Maltavniecei par rūpīgi sagatavoto un pārdomāto uzstāšanos.
Pasākumā piedalījās Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars
Velcis, kurš atzinīgi vērtēja muzeja
darbu aizvadītajā sezonā, uzsverot
kā nozīmīgu un izdevušos sadarbību ar privātuzņēmēju Ilmāru Kaņķeli un viņa ierīkoto atrakciju parku
„Braku takas”. Šis projekts ir ienesis Brakos sportisku noskaņu un arī
piesaistījis muzejam vairāk apmeklētāju, pārsvarā jaunatni.
Ērgļu novada ļaužu interese par
muzeju ir, kā allaž, noturīga. Tas izpaužas tādējādi, ka joprojām mums
tiek piedāvāti jauni un vērtīgi
priekšmeti ar kultūrvēsturisku nozīmi. Piemēram, Jānis Nusbergs uzdāvināja Braku muzejam labi saglabājušos darba rīkus – lemešarklu,
spīļarklu un no vienkoča grebtu
abru. Skolotājs Henriks Vuškāns
savukārt nodeva muzeja rīcībā vairākus senlaicīgus mājturības priekšmetus un foto piederumus. Jāzeps
Zaltāns ar savu devumu papildināja
muzeja krājumu ar Ērgļu vēstures
materiāliem. Pateicamies šiem labajiem cilvēkiem!
Novembra mēnesis ir laiks, kad
tiek lasīti un izvērtēti muzejam ie-

Kad kārtējo reizi sagrozīts
pulkstenis un vakari kļūst neizturami gari, gribas, lai gaisma paliek ilgāk pie mums – daži to
panāk, ieslēdzot visas spuldzes
mājā, citi iekur kamīnu, vēl kāds
aizdedz sveces…
2. novembra vēlā pēcpusdienā
dega sveces, tika lasīta dzeja,
skanēja mūzika, darot tumšo vakaru kaut mazliet gaišāku, jo pie
mums viesojās Sarmīte Radiņa
no Madonas. Dzejniecei līdz šim
ir izdoti dzejoļu krājumi: „Tevi
noglāsta vējš”(2002), „No gaismas palsajiem putekļiem”(2003),
„Saule brokasto”(2005), „Balts
mēness ver adatā diegu”(2007)
un 2010. gadā iznāca jau piektā
Sarmītes dzejoļu grāmatiņa „It
kā pelnīti, it kā par velti”. Vēl
Sarmīte ir sastādījusi krājumu
“Savējie” un viņas dzejoļus var
lasīt arī laikraksta “Stars” literārajā pielikumā. Pēteris Jurciņš
par Sarmītes dzeju ir teicis: “Sarmītes Radiņas dzejas cilvēks jūtas laimīgs tajos dzīves brīžos,
kad viņam neviens neko nepārmet. Viņš ilgojas mīloša rokas
pieskāriena, tuvības, kas nav banāla.” Dzejas lasījumus papildināja Intars Zommers ar savām
dziesmām.
***
Informācija „Bērnu žūrijas” lasīšanas ekspertiem – šogad bibliotēka atkal piedalās projektā.
Lai gan ar nokavēšanos, bet grāmatu kolekcija ir nonākusi mūsu
rīcībā. Tagad tikai cītīgi jālasa un
jāvērtē. Laika ir palicis maz, taču
jāizlasa ir tikai piecas grāmatiņas. Arī tie, kas vēlas kļūt par lasīšanas ekspertiem, vēl droši var
nākt uz bibliotēku un pieteikties
grāmatu lasīšanai. Šogad jaunievedums – Jauniešu žūrija – kurā
var piedalīties jaunieši līdz 12.
klasei. Decembra sākumā būs
ekspertu tikšanās un gaidāms arī
kāds pārsteigums. Sekojiet informācijai!
Sarmīte, bibliotekāre

Anna Kuzina.

Vecpiebalgas muzeju darbinieces Līva Grudule un Ilona Muižniece
iejutušās romāna „Skolas Līze” tēlos.

sūtītie skolēnu 7. konkursa domraksti. To ir vairāk nekā divi simti.
Decembra pirmajā sestdienā Ērgļu
saieta namā un arī Brakos ērglēniešus un viesus gaidīs tikšanās gan ar
domrakstu autoriem, gan arī ar sabiedrībā pazīstamām personībām.

Būs arī dažs labs pārsteigums. Ja
arī Ērgļu – Braku ceļš ir manāmi
pieklusis no auto braucējiem, muzeja sezona joprojām turpinās, tikai
ar citādiem ritmiem.
Anna Kuzina,
Braku muzeja vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. novembris

Dāmu deju grupai „Varbūt”– 10
29. oktobrī Ērgļu saieta namā
savu 10. radošo darba gadu jubileju
svinēja šarmantās dāmas no kolektīva „Varbūt”. “Varbūt” – tā ir Kurzemniece Velta, Krastiņa Mārīte,
Koklačova Māra, Knēziņa Lilita,
Purviņa Zinaīda, Petročenkova Mārīte, Nebare Biruta, Nīgale Benita,
Nīgale Līvija, Sirmā Taiga un, protams, vadītāja Antra Grinberga. Jubilejas koncertā piedalījās arī draugu kolektīvi – Madonas dāmas,
Gulbenes kultūras nama senioru
deju kolektīvs „Reveranss”, Priekuļu dāmu kolektīvs „Mežrozes”,
Jaunjelgavas kultūras nama dāmu
deju grupa „Vīzija”, Vestienas kultūras nama dāmu deju kolektīvs
„Almada”, Taurenes dāmu deju kolektīvs „Pavasara sapņi”, Inešu
dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”,
Kokneses „Tikai tā”, Cesvaines
„Kamenes”, Dzelzavas „Dzeldes”.
Ar īpašu mūsu dāmu vizītkarti
sākās koncerts, kas iepazīstināja ar
katru no kolektīva dejotājām un
ļāva tās arī īpaši sveikt, jo, kā nu ne,
kolektīvam ir radoši bagāti šie gadi,
arī koncertu ģeogrāfija plaša un nodejoto deju daudzums jau sniedzas
pāri trijiem simtiem. Savā jubilejā
dāmas atcerējās arī sava kolektīva
bijušās dejotājas – Venerandu Krūzi, Mārīti Dreimani, Taisu Brišku,

Tikšanās
Liepkalnes
bibliotēkā

Lolitu Kaibi, Aiju Paulu, Baibu
Bisteri un Ludmilu Gercenu. Īpašu
sveicienu visas šajā vakarā uz eņģeļa spārniem aiznesa arī Helēnai
Šanterei...
Skatītājiem šajā vakarā bija iespēja baudīt dzīvesprieku un ieslīgt
jaukās pārdomās.
... kādas brīnumainas pārvērtības
pat cienījamā vecumā var notikt ar
sievietēm, kuras dejo! It kā gadi,
dzīves nastas un kaites būtu noliktas malā kopā ar darba drēbēm.
Krāšņo tērpu krokas un volāni paslēpj kādu krunciņu. Cimdotās rokas ir vijīgas. Zem košajām cepurēm šķelmīgi zib acis. Kā toreiz...
Katrai ir savs «toreiz». Dāmas dejo,
un gar acīm kā filmā slīd dzīves ainas. Ainas, kurās galvenās varones
ir viņas pašas.
Skan valsis – deja ar rozēm. Ir
tik brīnišķīgi ļauties mūzikas šūpām un priekam, ka deja spēj pagarināt ziedēšanu! Lai brīnās radi,
kaimiņi, lai brīnās bērni un mazbērni! Šajā ballē jūs, mīļās dejotājas,
esat pirmās!
Lai tā tas ir vienmēr, kad uz skatuves dejo dāmu deju kolektīvs
“VARBŪT”.

Viss notiek rudenī pa īstam,
Vai dzirdi rasainā zālē
Tumšsarkanus ābolus krītam?
Vai jūti, kā ābele rudenī
Pretī savai nolemtībai iet
Vēl pēdējo reizi saules pavēnī?
Viss notiek rudenī pa īstam.
Sarmīte Rode

Ērgļu novada kultūras darba
speciāliste – Sandra Avotiņa

Kori sadzied Ērgļos
5. novembrī Ērgļu saieta namā
pulcējās koru dziedātāji no Liervārdes kultūras nama jauktā kora „Lāčplēsis” Antras Purviņas vadībā,
„Grindeks” koris (Rīga) ar diriģen-

tiem Lauri Gossu un Rihardu Rudzīti,
vēl viena Rīgas jauktā kora „Statoil”
(diriģents Ivars Cinkuss) dalībnieki,
lai kopā ar saieta nama kori un tā
vadītāju Ralfu Šmīdbergu izdziedātu

katrs savas dziesmas un kopkorī – visiem zināmās.
Braucot uz Ērgļiem, dziedātāji ar
sajūsmu vēroja skaistos Ērgļu apkārtnes pakalnus, ceļa līkumoto tecēju-

mu, ieklausījās burbuļojošās Ogres
upītes skanējumā, baudīja saulrieta
skaistumu, kā arī priecājās par mājinieku silto un sirsnīgo savu ciemiņu
uzņemšanu.
„Tie ir mūsu svētki, kad jāizdzied
visas neizdziedātās līgo un bāru
dziesmas, jāizklausās visas seno dienu skaņas un vārdi no viņas malas un
tās – no šīs vietas un laika,” koncertu
pieteica Sandra Avotiņa. Tālāk ar
savu kori un tā repertuāru diriģenti
iepazīstināja paši. Arī dziesmas katram bija savas: gan sirdi pacilājošā
garīgā mūzika, gan mūsdienu autoru
darbi, gan tautasdziesmu apdares.
Kad dziesma ieaug mūsu sirdī, tad to
gribas dziedāt atkal un atkal. Tās nav
tikai tautasdziesmas un mūsu klasiķu
radītie skaņdarbi, arī šodien radušās
dziesmas kā dimanti izsijājas caur
pērlēm un ar sparu top skandētas lielajās dziedātāju saimēs.
Pēc kopīgas sadziedāšanās koncertā un ballēšanās saviesīgajā daļā dziedātāji aizbrauc ar lielu apņēmību tikties šādā pat rudenīgā laikā nākamgad,
lai ar savu dziesmu aizgaiņātu dabas
pelēkumu un drūmumu un katra klausītāja sirdī ielietu gaišumu un prieku.
Lai mums izdodas!

Ar šādām rindām Sidrabiņos,
ĢAC’’Zīļuks’’ zālē, iesākās pēcpusdiena, kas bija veltīta ikgadējām
Dzejas dienām. Šā gada vasarā, pagasta pašdarbniekiem uzstājoties
Bebru pagastā, iepazināmies ar viņu
kultūras darbinieci Sarmīti Rodi,
kura, kā atklājās, raksta arī dzeju.
Nodibinājām kontaktus un uzaicinājām viņu paciemoties pie mums
Dzejās dienās. Sarmīte labprāt atsaucās uz aicinājumu, un 29. oktobra pēcpusdienā klātesošie klausījās
dzejas rindas, kurās Sarmīte izteikusi savas sajūtas – gan prieku, gan
sāpes. Kā viņa pati teica:’’Mūsu
dvēseles ir skaistas ar to, kas tajās
sāp. Un to es varu pateikt tikai dzejas valodā.’’ Un tiešām – dzejas rindas skanēja patiesi un no sirds. Bija
ļoti patīkami klausīties dzīvajā, izteiksmīgajā lasījumā. Manuprāt,
katrs no klātesošajiem varēja saklausīt kaut ko sev tuvu, mīļu, vajadzīgu, jo skanēja dažāda dzeja: nopietna, smeldzīga, humoristiska,
pat drastiska. Sarmīte savos dzejoļos attēlojusi gan mīlestības tik dažādās izpausmes, gan dabas un
dzimtās zemes skaistumu un savu
ciešo piederību šai zemei. Pēcpusdienu ar savām dziesmām kuplināja
mūsu ”Pīlādzīša’’ nenogurdināmās
dziedātājas. Paldies viņām! Pēcpusdienas noslēgumā Sarmīte no klausītājiem saņēma rudenīgo ziedu
pušķus.
Paldies Sarmītei par dāvinājumu
Liepkalnes bibliotēkai – savu dzejoļu grāmatu “Negaidi no manis
tauriņa prieku”, kura tagad ir pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.
Novēlu, lai Sarmītei arvien top
skaistas dzejas rindas, ar ko priecēt
klausītājus, lasītājus, lai ir prieks
darot savu ikdienas darbu, un lai izdodas nopublicēt vēl kādu dzejas
grāmatu!
Cerot arī uz turpmāku kopīgo
sadarbību – Dainuvīte Bikše
Liepkalnes bibliotēkā

Terēza Kaimiņa
Dzied kopkoris R. Šmīdberga vadībā.

Ērgļu arodvidusskola sadarbojas...
Vidzemes Augstskola un Ērgļu
arodvidusskola sadarbojas jau ilgus
gadus un pēdējais kopējais projekts ir
1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Koka ēku celtniecība un
ekobūves” izveide. Studiju programma izstrādāta, sadarbojoties arī ar
daudziem Latvijas būvuzņēmumu
speciālistiem, kā arī ievērojot šodienas aktualitāti – energoefektivitātes
nodrošināšanu un ilgtspējīgas būvniecības ieviešanas nepieciešamību.
Studijas programmas „Koka ēku
celtniecība un ekobūves” studenti

praktiskās mācības un daļu teorētiskās mācības apgūs Ērgļu arodvidusskolā. Pirmie studenti jau sagaidāmi
2012. gada pavasarī.
Šī gada 4. novembra pēcpusdienā
Valmierā, Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, notika muzikāls pasākums,
kas bija veltīts Valmieras integrētās
bibliotēkas četru gadu jubilejai. Valmieras bibliotēka dibināta 1996.
gadā, bet svinības notika, atzīmējot
„bibliotēka četrus gadus jaunās telpās”.
Ērgļu arodvidusskolu šajā pasāku-
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mā pārstāvēja direktors Andris Spaile
un vecākā grāmatvede Valda Griezāne. Vidzemes Augstskolas bibliotēkai
tika pasniegta dāvana – mācību materiāli – grāmatas „Tradicionālu guļbūvju celtniecība” un divu veidu simulācijas mācību diski „Simulācijas
programma” (EK Phare projekts
2003.gada Nacionālās programmas
Latvijai
Nr.
2003/004-979-0603/2.2/000 „Izglītības veicināšana
koka ēku būvniecībā”) un European
Arboricultural Council „European
Tree Worker” (LEONARDO DA

VINCI projekts Nr.LV/02/B/F/PP138.007 „Prasmīga Viseiropas Arborista izglītības programmas izstrāde
un ieviešana”), kas nodrošinās veiksmīgu arī turpmāko sadarbību starp
abām izglītības iestādēm un būs svarīgs mācību materiāls jaunās studiju
programmas „Koka ēku celtniecība
un ekobūves” studentiem.
Tīna Blūma, Ērgļu
arodvidusskolas direktora vietniece
mācību un audzināšanas darbā
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PASĀKUMU
AFIŠA
17. novembrī – Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Atvērto durvju diena
Plkst. 14.00 – svētku kliņģeris.
Dienas gaitā: tikšanās ar speciālistiem, video arhīva
un fotogalerijas prezentācija
par gada gaitā notikušajām aktivitātēm
○○○
17. novembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta nama izstāžu zālē izstādes
“Ērgļu novadā šūpulis kārts...” atvēršana
plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienai
veltīts svinīgs uzvedums “Latvieša sirds”
(Pēc Māras Zālītes lugas “Tobāgo!” motīviem)
Pēc pasākuma svētku balli spēlē
grupa “Kantoris 04”
(Vietas pie galdiņiem lūgums pieteikt iepriekš)
○○○
23. novembrī plkst. 18.30
Ērgļu saieta namā
Uz Adventes rotājumu darbnīcu uzaicina
Rokdarbu studija
○○○
Līdz 30. novembrim
Ērgļu saieta namā
skatāma Toma Ločmeļa 8 fotostāstu izstāde
“Caur dzīves stāstiem”
○○○
3. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
R. Blaumaņa literārās prēmijas 7. konkursa
noslēguma pasākums
○○○
10. decembrī plkst. 13.00 Liepkalnes KN
Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena
○○○
10. decembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
Lielās egles iedegšanas svētki
○○○
14. decembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Liliputu cirks
Biļetes cena- 2. Ls
○○○
15. decembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Koncerts-Gunārs Kalniņš un Gospeļkoris
Biļešu cenas- 5. un 6.-Ls
○○○
16.decembrī plkst. 14.00 pēc rekonstrukcijas
darbiem tiks atvērts rakstnieka Valda muzejs Sausnējas pagasta „Līdumos”
○○○
17. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku
ieskaņas koncerts
un audzēkņu darbu izstādes atklāšana
○○○
20. decembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku pasākums
PII „Pienenīte” audzēkņiem
○○○
22. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums
○○○
23. decembrī plkst. 9.00 Ērgļu saieta nama zālē
Ziemassvētku tirdziņš
○○○
23. decembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Ģimeņu svētku egles iedegšana
Aicināts katrs pagasta iedzīvotājs!
○○○
25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
PAPA BLICE (Apes muzikanti)
○○○
26.decembrī Salatētis ar rūķi apmeklēs Sausnējas
pagasta pirmsskolas vecuma bērnus,
pagasta vientuļos cilvēkus un invalīdus
○○○
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētki novada pensionāriem-viesojas
Igauņu ģimene
○○○
28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Svētku uzvedums Ērgļu novada pirmsskolas
vecuma bērniem
○○○
29.decembrī plkst. 19.00 Sausnējas „Līdumos”
Sausnējas pagasta pašdarbnieku vakars
○○○
Gadu mijā no plkst. 01.00 līdz plkst. 06.00
Ērgļu saieta namā
Jaungada nakts balle

DACI un KASPARU BĒRZIŅUS
ar dēla VALTERA piedzimšanu
INETU un NORMUNDU
RIEKSTIŅUS
ar meitas MARTAS piedzimšanu

EVITU un RAIVI RIEKSTIŅUS.

KRISTĪNI un IVARU LIĢERUS
ar dēla LINARDA piedzimšanu

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!

ILZI PUTNIŅU un
EDMUNDU FISENKO
ar dēla EDVARDA PUTNIŅA
piedzimšanu
SIGITU LEIMANI un
EDGARU KULIŠU
ar meitas SINDIJAS KULIŠAS
piedzimšanu

Līga Kartenbeka
Marija Ļistkova
Jānis Kāposts
Marija Balaša
Gaida Spaile
Ernests Āders
Austra Skara
Zenta Kaimiņa
Zinaida Biemelte
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Horizontāli. 1.Dārgakmeņu svara mērs.
4.Pagasta centrs Mazsalacas novadā. 8.Tenisa spēles laukums. 11.K.V.Gluka opera. 12.
Strupastu apakšdzimtas grauzējs. 13.Palielināmais stikls. 14.Gleznošana brīvā dabā.
15.Populāra dziesma. Grāvējs. 18.Leņķa trigonometriskā funkcija. 20.Tiesiskais stāvoklis. 22.Gredzenveida koraļļu sala ar lagūnu vidū. 23.Latviešu kamaniņu braucēja
(1958.), četru olimpisko spēļu dalībniece.
24.Tēls R.Blaumaņa novelē „Salna pavasarī”. 25.Lašveidīgo kārtas zivs. 27.Tēls A.
Dimā romānā „Trīs musketieri”. 29.Rīgas
kinostudijas mākslas filma (1959.). 34. Lietošanas maksa. 35.Rubiju dzimtas lakstaugi
ar dažādu krāsu ziediem. 36.Augstākais kalnu masīvs Balkānu pussalā. 39.Latviešu grafiķis, grāmatu ilustrators (1909.-1972.).
40.Četrstūris, kura divas pretējās malas ir
paralēlas. 41.Latviešu arhitekte (1913.1972.), Dailes teātra projekta līdzautore.
42.Upe mirušo pazemes valstībā sengrieķu
mitoloģijā. 43.Kāpostu dzimtas nektāraugs.

Orientēšanās
sezona
noslēgusies

SVEICAM, KOPĪGU DZĪVES
CEĻU SĀKOT:
LANU KĻAVIŅU un AGNI
TRIMPELI;

Šajā sezonā mūsu pulciņu ir papildinājuši jauni dalībnieki. Kopā ir startējuši 37 dalībnieki dažādās vecuma grupās. Katru otrdienu no 19. aprīļa līdz 27. septembrim
neatkarīgi no laika apstākļiem startējām
dažādās Madonas novada vietās, dažas kārtas notika arī Ērgļu un Cesvaines novadā.
Madonas kausu izcīņa noritēja 22 kārtās
otrdienu pēcpusdienās. Milzīgs paldies jāsaka Ērgļu pašvaldībai un īpaši šoferīšiem
Pēterim Leitānam un Aivim Masaļskim par
atbalstu un nogādāšanu sacensību vietā.
Kādi tad ir rezultāti?
Spēcīgākajā elites grupā 2. vietu kopvērtējumā izcīnīja Elīna Svilpe. Labāk no iesācējiem veicās Lilitai Saulītei S12 grupā
un Arvim Zeibotam V12 grupā-4. vieta.
Viktorijai Vīgubei S12 grupā un Ralfam
Vaselam V12 grupā- 5. vieta.V8 grupā Artim Milnim - 6. vieta, V10 grupā-Rihardam
Vaselam -7. vieta un Vitam Oltem- 9. vieta,
S18 grupā Dainai Saltumai 4. vieta.
Ar labiem rezultātiem startēja arī pieaugušie, izcīnot augstas vietas savās vecuma
grupās. 1. vietu un kausu kopvērtējumā izcīnīja Dzintars Svilpis V35 grupā un Baiba
Kaļva S35 grupā, 2. vietu un kausu – Evgenija Rudzīte S45 grupā un 3. vieta un kauss
- Andrim Rudzītim V45 grupā.
15. oktobrī Kalsnavā, skaistā apvidū,
jaunā kartē notika sezonas noslēguma sacensības, kurās piedalījās arī sportisti no
kaimiņu novadiem. Par čempioni spēcīgākajā grupā kļuva Elīna Svilpe. Sudraba medaļas savās grupās izcīnīja – Evgenija
Rudzīte un Baiba Kaļva. Bronzas medaļa – Andrim Rudzītim.
Tie, kas gribēja gūt spēcīgākas emocijas
un pārbaudīt sevi, un atrast kontrolpunktus
nakts apstākļos, startēja 3 naktskārtās –
Vestienā, Kalsnavā un Madonas Smecersilā. Kopvērtējumā S21 grupā Elīnai Svilpei
1. vieta, S40 grupā 1. vieta- Baibai Kaļvai,
2. vieta Evgenijai Rudzītei, V40 grupā - 4.
vieta Dzintaram Svilpim.
Paldies visiem, kas bija kopā ar mums,
atbalstot šo sporta veidu. Gaidīsim jaunus
dalībniekus. Uz tikšanos meža trasēs nākamajā sezonā!
Baiba Kaļva
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Vertikāli. 1.Peldēšanas paņēmiens. 2.Ēdiena sastāva un pagatavošanas apraksts. 3.Donavas kreisā krasta pieteka. 5.Persona J.Raiņa
lugā „Pūt, vējiņi!”. 6.Spoža zvaigzne Ērgļa
zvaigznājā. 7.ASV otrais prezidents (1797.1801.). 8.Grieķu izcelsmes amerikāņu dziedātāja, soprāns (1923.-1977.). 9.Gaujas kreisā
krasta pieteka (50 km). 10.Sengrieķu filozofs.
16. Zigmunda Skujiņa romāns. 17.Laika skaitīšanas mērvienības. 18.Grieķu alfabēta burts.
19.Rakstnieka izteiksmes līdzekļu kopums.
20.Horizontāli nostiprināts baļķis zirgu piesiešanai. 21.Neliels sermuļu dzimtas kažokzvērs. 25.Daudzgadīgi grīšļu dzimtas lakstaugi. 26.Pilsēta ASV, Džordžijas štata centrs.
28.Senās Ēģiptes faraonu dinastija. 30.Jūras
zvejas kuģis zvejošanai ar riņķa vadu. 31.Lomas tēlotājs režisora J.Streiča filmā „Rūdolfa
mantojums”. 32.Politisks un juridisks dokuments. 33.Suņu šķirne. 37.Latviešu rakstnieks, romāna „Velnakaula dvīņi” autors.
38.Plēsīga jūras zivs.
Sastādījis A.Gailis

Pieminam mirušos
BIRUTA TURLIENE
mirusi 70. mūža gadā;
RUDĪTE UNGURE
mirusi 58. mūža gadā;
HARIJS PLIKAUSIS
miris 71. mūža gadā;
AINA MIHAĻKOVA
mirusi 88. mūža gadā;
DACE JĒRIŅA
mirusi 78. mūža gadā;
Dzidra Alvīne Vītoliņa
mirusi 84. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., 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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