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črgĠu novadą rekultivĎs trĘs normatĘvo aktu prasĘbąm
neatbilstošas izgąztuves
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

R. Blaumaņa 7. konkurss jubilejas zīmē

Barona taka arĘ črgĠos

ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ

Çrgïu
Ērgļu novada informatîvais
informatīvais izdevums 2009.
2011. jĺlijs
decembris



SIA „ŪDAS” informē
 Tuvojas nobeigumam ūdensvada
Blaumaņa ielā ierīkošanas darbi, kurus
veic SIA „Elbra”. Arī visi Blaumaņa ielas iedzīvotāji varēs saņemt kvalitatīvu
dzeramo ūdeni un pavasarī varēsim
slēgt kā nevajadzīgu Blaumaņa ielas
brīvaku.
 Pabeigta, pēc iedzīvotāju iniciatīvas uzsāktā pašteces kanalizācijas vada
izbūve Pļaviņu ielā.
 Informējam par siltuma maksu novembrī dzīvojamās mājās, kuras apkurina SIA „ŪDAS”:
• J.Grota 1 – 0,564 Ls/m2
• J.Grota 7 – 0,609 Ls/m2
• J.Grota 9 – 0,422 Ls/m2

• Blaumaņa 2a – 0,644 Ls/m2
• Blaumaņa 2b – 0,693 Ls/m2
• Smilšu 6 – 0,616 Ls/m2
• Rīgas 7 – 1,121 Ls/m2
• Rīgas 32 – 0,339 Ls/m2
• Jumurdas 7 – 0,246 Ls/m2
• Oškalna 12 – 0,377 Ls/m2
 Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, tiek
noteikts maksas pakalpojums Ls 0,50
apmērā par maksājuma veikšanu un apstrādi SIA „ŪDAS” kasē. Lūdzu, izmantosim banku pakalpojumus norēķiniem par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem.
Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes
loceklis Dainis Daugulis

Ideāla vide mācībām

Domājot par drošu un veselīgu vidi,
Ērgļu arodvidusskola ir saņēmusi Vides
un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu KPFI projektam „Ērgļu
arodvidusskolas dienesta viesnīcas un
mācību darbnīcu energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem”, Id. Nr. KPFI-5/11, kā rezultātā
tiks nodrošināta kvalitatīva apkure, telpu ventilācija un apgaismojums.
Renovāciju gaidot, Ērgļu arodvidusskolā pagājušajā gadā tika energoefektīvi nosiltināts kabinets, kas kalpo kā
piemērs par dienesta viesnīcas un darbnīcu renovācijas ieguvumiem nākotnē.
Šā gada 21.-24. novembrī nosiltinātajā
kabinetā notika Passive House Latvija
rīkotais seminārs „Passive class” par

ventilācijas sistēmām ēkās, gaisa rekuperācijas iekārtām un to uzstādīšanu.
Semināra laikā kabinetā tika uzstādīta
mehāniska ventilācijas sistēma, kas garantē izcilu iekštelpu gaisa kvalitāti ar
augsti efektīvu gaisa rekuperāciju.
Šobrīd kabinetā nemainīgi ir izcila
gaisa kvalitāte neatkarīgi no kabinetā
pavadīto stundu ilguma, kā arī tas ir siltākais kabinets visā skolā tā energoefektīvā siltinājuma dēļ. Pasniedzēji
pēc nostrādās dienas kabinetā nenogurst un arī audzēkņiem stundu laikā
nenāk miegs, ir vieglāk strādāt un apgūt
mācību vielu.
Tīna Blūma, Ērgļu
arodvidusskolas direktora vietniece
mācību un audzināšanas darbā

Sveicināti, privāto mežu īpašnieki!
Noslēgumam tuvojas 2011. gads. Vēl
joprojām rudens mūs lutina ar siltām
dienām, kad var darīt mežā labus darbus, rokas nesalst. Var izstaigāt meža
īpašumus, apskatīt un izvērtēt darāmos
darbus, jo tagad dabā viss atklājas savādāk nekā vasarā. Pavasarī stādītie kociņi gaida, lai tos pasargā no zāles, kas
grasās kopā ar sniega segu tos nosmacēt, ja stādījumus nebūsim izkopuši.
Jaunaudzēs vēl var veikt sastāva kopšanas cirti, atstājot vērtīgākās koku sugas, izcērtot mazvērtīgos kociņus, konkurentus. Nelielās platībās šos darbus
var veikt ar vienkāršiem darba rīkiem –
cirvi, mačeti.
Ja platības lielākas, der padomāt par
ES atbalsta izmantošanu. Lauku atbalsta dienests no meža īpašniekiem 3.
kārtā turpina pieņemt projektu pieteikumus pasākumā „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana”, kuras mērķis ir
palielināt meža ekonomisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu
mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts

jaunaudžu kopšanai, iegāde. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā tiks mainīti šī
pasākuma realizēšanas nosacījumi, tos
padarot draudzīgākus meža īpašniekiem – ļaujot pašiem savā īpašumā
veikt jaunaudžu kopšanu, par to saņemot atlīdzību.
Valsts meža dienestā sākušās strūkturālas pārmaiņas. Tādēļ iesaku izmantot
iespēju griezties Ērgļu mežniecībā vēl
decembrī, iepazīties ar sava meža īpašuma aktualizēto izdruku, izvērtēt nepieciešamību jaunaudžu kopšanai.
Mūsu privāto meža īpašnieku biedrība „Vidzemes augstienes meži” atrodas
Ērgļos, Rīgas ielā 3, ieeja no sētas puses, 2. stāvā. Biedrībā ir vairāki pieredzējuši mežkopji, kas palīdzēs gan ar
padomu, gan praktiski jūsu mežā. Arī
projekta pieteikumu jūsu jaunaudzēm
uzrakstīsim. Vienosimies par tikšanās
laiku pa mobilo tālruni: 29450715.
Izmantojiet iespēju izkopt jaunaudzes ar ES atbalstu, jo turpmākajos gados šādas iespējas nebūs!
Biruta Nebare,
biedrības valdes priekšsēdētāja

Pasaules apceļotājs Ērgļu
arodvidusskolā

Šā gada 9. novembrī Ērgļu arodvidusskolā ieradās negaidīts viesis – riteņbraucējs ar lielām somām. Pirmos
viņš satika mūsu skolas audzēkņus, kuri
atveda viesi pie manis uz kabinetu. Sākot sarunu, uzzināju, cik viesis ir interesants – Jacques Sirat ir francūzis, kas
no 14 gadu vecuma apceļo pasauli gan
kājām, gan ar velosipēdu. Viņš apceļojis Āfriku, Eiropu un veicis arī pasaules
apceļojumu, par ko stāsta dienasgrāmatas un bildes viņa mājas lapā www.jacques-sirat.com.
Šobrīd viņš ceļo apkārt pasaulei ar
velosipēdu. Ceļojumu Jacques uzsāka
2011. gada 2. jūlijā mazā Francijas pilsētiņā Boe, kur tālāk devās uz Beļģiju – Nīderlandi – Vāciju – Dāniju –
Zviedriju – Somiju – Igauniju – Latviju.
Pie mums Jacques ieradās jau pievakarē, meklēdams naktsmājas, jo ilgu laiku
jau bija nakšņojis ārā teltī. Jacques
nakšņoja Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcā, kur, kā viņš raksta savā mājas lapas dienasgrāmatā, „Esmu atguvis
siltumu, kas bija pazudis.” Jacques



priecājās par bezvadu internetu dienesta
viesnīcā, jo viņš varēja atjaunot ziņas
par sevi mājas lapā.
Nākamajā rītā Jacques agri devās tālāk ceļā uz Lietuvas pusi, lai trupinātu
iesākto ceļojumu apkārt pasaulei. Vēlam Jacques gludus ceļus un izturību!
Tīna Blūma, Ērgļu arodvidusskolas
direktora vietniece mācību un
audzināšanas darbā

Saimnieciskā dzīve novadā

Ērgļu HES
Vasaras sākumā ērglēnieši, skatoties
uz Ogres upes uzpludinājumu jeb tautā
saukto dambi, izpaudās ar dalītām izjūtām: daļa ar interesi vēroja uz notiekošo
uzpludinājuma rajonā, citi savu sašutumu par plašo dūņu lauku izteica pat
skaļās replikās: kā izskatās, kur peldēsimies, pa kurieni staigāsim paši un Ērgļu
tūristi. Pēc SIA „Eglītis un biedri” valdes locekļa R.Krastiņa paskaidrojošā
raksta informatīvajā izdevumā (2011.
gada jūlija numurā) spriedelējumi pierima un tika gaidīts rezultāts.
29. novembrī tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts realizētajiem
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansētā projekta “Modernizēt Ērgļu HES, palielinot izstrādātās elektroenerģijas jaudas un nodrošinot vides
prasībām atbilstošu sanitāro caurplūdi”
ietvaros paredzētajiem darbiem. Piedāvātajā semināra dienā, 30. novembrī,
iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar
paveikto klātienē.
R.Krastiņš izrādīja jauno būvi, kas
atrodas pie aizsprosta, iepazīstināja ar
jauno ģeneratoru un vadības sistēmu,
kas atbilstoši mūsdienīgajām tehnoloģijām uz pavisam maza ekrāna sniedza
visdažādāko informāciju par notiekošo
spēkstacijas darbībā. Tika izrunāts viss
garais projekta ceļš. Un ne jau visi darbi ir veikti projekta ietvaros. Upes un
dambja apkārtnes sakārtošana, apgaismojuma un transformatora renovācija
veikta par pašu līdzekļiem. Un tie turpināsies arī pavasarī, pabeidzot iesākto
līdz galam. Interesējoties par peldvietas
paplašināšanu, Rolands teic, ka tā pastāvēs kā līdz šim. Tikai, lai to labiekārtotu, ikdienā uzturētu kārtībā, būtu vēlams pašvaldības un pašu cilvēku
atbalsts. Lai priecātos par sakārtotu infrastruktūru, arī ikvienam no izmantotājiem jārūpējas par tās saglabāšanu.
Ir gandarījums un prieks, ka šodienas
visai saspringtajā ekonomiskajā situācijā uzņēmums veiksmīgi darbojas un
sakārto vidi, kas ir sava veida Ērgļu
centra vizītkarte un daudzu ērglēniešu
iecienīta pastaigu vieta.
Pavisam īsi atskatīšos vēsturē, lai varam izvērtēt, kā uzņēmuma darbība kopumā ir veidojusies un attīstījusies. Uzņēmums ir ar senu pagātni. 20.gs 20.
gados nodibinājās akciju sabiedrība
“Ērgļi” (dažos dokumentos saukta
“Elektrība” 30. gados AS “Ērgļu rūpniecība K.Eglītis un biedri”), kuras
mērķis bija uzbūvēt jaunas dzirnavas
un arī ražot tur elektrību. Aktīvā darbība sākās 1924. gadā. 1926. gada spēcīgie plūdi pārtrauca elektrības ražotni un
tā tika atjaunota 30. gados. Kara gados
būvētais betona aizsprosts kalpoja tikai
vienu gadu. 1944. gadā tas tika uzspridzināts. Atjaunots aizsprosts tiek pēc
kara, un 1945. gadā elektrību uzsāk ražot viens ģenerators 70 kWA. 1953.

R.Krastiņš pie jaunā ģeneratora.
gadā tiek uzstādīts otrs ģenerators 35
kWA. Ērgļu spēkstacijā saražotā elektroenerģija pieaug no 35 000 kWh
1949. gadā līdz 315 000 kWh 1957.
gadā. 1960. gadā ar valdības rīkojumu
mazo spēkstaciju darbība tiek pārtraukta. Tālākajos gados uzņēmuma telpās
risinājās visdažādākās specifikas darbi:
graudu malšana, stikla taras, vilnas,
dzīvnieku ādu pieņemšanas punkti, diskotēku telpa, svaru celšanas zāle. 80.
gados tiek veikti rekonstrukcijas darbi,
kā rezultātā 1992. gada pavasarī uzņēmums tiek nodots ekspluatācijā kā neražojošas infrastruktūras objekts.
1995. gada 6. janvārī tiek reģistrēta
atjaunotā līgumsabiedrība ar pilnu atbildību “Eglītis un biedri”, pēc tam pārdēvēta par SIA un tiek izstrādāts
spēkstacijas rekonstrukcijas un atjaunošanas projekts. 1997.g. 11. aprīlī nodota ekspluatācijā un elektrības ražošanu uzsāk atjaunotā Ērgļu HES.
Labākajos darbības periodos saražojot
pat miljons kilovatstundu elektroenerģijas. Un šis gads, kas veikto darbu rezultātā atļaus uzņēmumam vienmērīgāk
izmantot upes ūdeņus elektroenerģijas
ražošanai.
Latvijas industriālā mantojuma dienās Ērgļu HES piešķirts Eiropas zilais
karogs par veiksmīgo darbu.
Uzņēmumā strādnieku nav daudz, tie
ir 4 cilvēki. Visi ērglēnieši. Darbs jāveic
ar lielu atbildības sajūtu, jo dabas veiktos nedarbus var nākties izjust daudziem ciema iedzīvotājiem. Uzņēmuma
darbā un attīstībā aktīvi darbojas arī tā
līdzīpašnieki. Ilggadējs valdes loceklis
un uzņēmuma darbības virzītājspēks ir
Rolands Krastiņš, kurš darbošanās entuziasmu pārņēmis no mammas Mārītes, kas, nostrādājot uzņēmumā 13 gadus, nodeva tālāk stafeti dēlam. Darbs
elektrostacijā nav izmērāms stundās, jo
kontrolierīču pieslēgums mobilajam telefonam ne reizi vien pārtrauc nakts-

mieru, kad jādodas pārbaudīt trauksmes
signāla cēloņi.
Gribas vēlēt HES kolektīvam paralēli
ikdienā veicamajiem pienākumiem saglabāt darbīgumu un možumu, kopjot
un labiekārtojot uzņēmuma teritoriju,
lai pastaigās varam priecāties par Ogres
upi, tās gleznainajām krasta ainavām un
rudens lapu krāšņo atspulgu dambja
ūdenskrātuvē.
Informācijas speciāliste
Ilze Daugiallo
Jaunais gads mums atkal dos dienas –
Dienas pēc dienas ar darbu lai pildās,
Kā ar medu piepildās šūnas.
		
Kārlis Skalbe

Kad laika vārtos atkal Ziemassvētki un Jaunais gads, cilvēks cilvēkam vēl laimi. Vēlos pateikt
sirsnīgu paldies lauku darbu veicējiem un uzņēmējiem par atsaucību, pildot dažādas aptaujas anketas, par interviju sniegšanu
novada avīzītei un piedalīšanos
vienotā lauku tīkla rīkotajos informatīvajos semināros. Aizejošais
gads nesis mums daudz pārsteigumu un pārmaiņu. Pārvarēsim
mums uzliktās grūtības, būsim
stipri garā un veselībā! Padarīsim
sev apkārtni skaistāku un labāku,
līdzcilvēkus laimīgākus un draudzīgākus, padarīsim sevi paši par
patiesiem! Lai mīlestība un sirsnība ikkatrā mājā!
Gaišus un mīļus Ziemassvētkus,
laimīgu, veiksmīgu un labiem darbiem pildītu Jauno gadu!
Diāna Suščenko,
lauku attīstības speciāliste

Izdevās sagādāt prieku
26. novembrī Ērgļos ieradās Seamus
Carey un Stanislav Casian. Viņi Īrijā
izveidojuši nelielu labdarības organizāciju, kuras mērķis ir palīdzēt Latvijas
bērniem. Īru viesi apmeklēja bērnu
namu „Zīļuks”, bērnudārzu „Pienenīte”
Ērgļos, Vietalvas bērnudārzu, kā arī atstāja ziedojumus Ērgļu novada domē.
Seamus Carey Īrijā pieder autoserviss, bet Stanislav Casian arī strādā šajā
servisā. Pāris reižu esot Latvijā un redzot, kā cilvēki šeit dzīvo, Seamus Carey radās doma par labdarības organizāciju. Viņš apspriedās ar saviem
klientiem un aicināja Īrijas iedzīvotājiem ziedot apģērbu un rotaļlietas bērnu
namiem, bērnudārziem un trūcīgajām
ģimenēm Latvijā. Tika atrasts transports, ar kuru savāktās lietas nogādāt
Latvijas bērniem. Īri labprāt atsaucās
šai akcijai, ziedoja naudu ceļam, vēlēja
veiksmi.
Labdarības organizācijas nosaukums
ir „Carey’s garage”, kā sauc arī autoservisu, un tā īpašnieks atzīst, ka ir lieliska

sajūta, redzot, kā bērni priecājas gan
par rotaļlietām, gan apģērbu. Tas sniedz
patiesu gandarījumu.
„Kad aizbrauksim uz Īriju,” stāsta
Stanislav, „parādīsim video prezentāciju un fotogrāfijas, stāstīsim, kā mums
gāja visiem, kas deva ziedojumus. Lielu paldies sakām savām otrajām pusītēm – manai sievai Līgai Vīgubei, Se-

amus sievai Eilenai Carey, kā arī manas
sievas radiniecei Jolantai Peltikai, kura
arī dzīvo Īrijā.”
Tā Ziemassvētku noskaņu gaidās īru
draugiem izdevās sagādāt patiesu prieku daudziem bērniem mūsu novadā.
Agnija Vaska, Dagnis Vasks
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ceļā uz Ziemassvētkiem

Redakcijas sleja
Sveiks, dārgais lasītāj!
Kas rada Ziemassvētku sajūtu piparkūkas, eglīte, rotājumi, eņģeļi
vai tomēr kas cits? Manuprāt, ziemas un gada otrās ekvinokcijas perioda simbols un atbilstošās gaisotnes radītājs ir sniegs. Cik gan
nedaudz cilvēkam ir nepieciešams,
lai mainītu kopējo dzīves uztveri,
pietiek ar sasalušiem ūdens kristāliem. Nu tad beidzot ikviens var
droši apgalvot, ka Latvijā ir pienākusi ziema, jo sniega sega pārklāj
visus paugurus un līdzenumus, apsedzot pelēcīgo, iemigušo dabu.
Skolēniem rudens un ziemas periods ir aizvadīts ražīgi: Latvijas
zīmē - pieminot Brīvības cīņas, to
varoņus, valsts neatkarības pasludināšanu un turpinot jau pagājušogad
iesākto „Melnā kafijas vakara” tradīciju; skolēnu radošums un literārais talants atklājās, rakstot darbus
Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 7. konkursam; sportiskais gars
un patriotisms tika pierādīts, apmeklējot hokeja spēles, kurās tika
atbalstīta „Rīgas Dinamo” komanda; zināšanas tika gūtas interesantajā un praktiskajā skolēnu mācību
firmu veidošanas un aizstāvēšanas
procesā un ieskatu Latvijas un Ērgļu vēsturē guva erudīcijas konkursā „Galvas lauznis”.
Un pašlaik ik pirmdienas rīta audzināšanas stunda iesākas ar kopīgu tikšanos skolas foajē, kurā tiek
aizdegta arvien jauna svece Adventes vainagā, liekot visiem sajusties
tuvākiem kā iepriekš, radot kopīgas
izjūtas un sasaistot mūs.
Logus sāk izrotāt leduspuķes,
kuru smalkais raksts ir kā dzīves
pavedieni, kuri savijas kopā, likteņa ceļiem metot līkumus un savijoties ar citiem. Tās rodas kā jauna
dzīvība, attīstās, pieaug, plaukst un
pamazām nozied un izzūd, tāpat kā
paiet cilvēka mūžs. Tikai dzīves
nogalē ir iespējams sajust to, kāda
bija dzīve un cik maz, vai tieši pretēji, daudz tika padarīts šo gadu
gaitā. Lai varētu justies gandarīts
par padarīto un nekad nebūtu jānožēlo kāda darbība, ja tai nav bijis
ļauns mērķis, jo, tikai pateicoties
katram pieņemtajam lēmumam,
cilvēks ir spējīgs sasniegt dzīves
virsotni pilnasinīgi, bez nožēlas un
nemitīgām pārdomām par nepadarīto.
Klusajā mēnesī, Ziemassvētku
laikā, nevajadzētu aizmirst par
tiem, kuri ir vientuļi, veci vai slimi,
jo ikkatrs no mums ir cilvēks, kurš
alkst sirds siltuma un mīļuma, ko
sniedz ģimene. Šie ir ģimenes svētki, kuros mums ir jāsanāk kopā, jāveido jaunas, kopīgas atmiņas, lai
pēc daudziem gadiem būtu ko atcerēties par kopā pavadīto laiku.
Jau varu sajust jaunā gada pieskārienu, jo pūķa aste ir tik gara, ka
paspējusi iestiepties vēl pagājušajā
gadā. Cerams, ka jaunajā gadā varēsim makā likt pa zivs zvīņai, kura
būs kā gabaliņš no jaunā Pūķa gada,
kā atgādinājums par to, kas ir pienācis un kas vēl būs.
Novēlu jums pavadīt gaišus un
mierīgus svētkus kopā ar ģimeni un
sajust to īpašo gaisotni un siltumu,
ko var sniegt tikai tie, kas tevi patiesi mīl un ciena. Un Jaunā gada
apņemšanos izteikt ar augstāku
mērķi kā iepriekš, lai būtu, uz ko
tiekties.
Krista Kalniņa
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Mēs visi atkal esam ceļā uz Ziemassvētkiem. Dažam ceļš uz Ziemassvētkiem ilgst veselu gadu – kā izdziest sveces Jaungada eglītē un sākas ikdienas
rutīna, tā atkal sirds sāk ilgoties pēc siltuma un mīļuma, ko dāvā Ziemassvētki.
Skolā ceļu uz Ziemassvētkiem sākam
tūlīt pēc tam, kad esam nosvinējuši savas
valsts dzimšanas dienu. Vēl atmiņā Latvijas mēneša pasākumi – sākumskolas
ķekatnieku Mārtiņdienas gājiens uz lielo
skolu, Lāčplēša dienas ugunskurs pie
skolas, lāpu gājiens un nakts orientēšanās, patriotisma stunda un Latvijas
dzimšanas dienas svētku kliņģeris, „Melnās kafijas” vakars.
Un tad jau iededzam pirmo sveci lielajā skolas Adventes vainagā un sākam
ceļu uz Ziemassvētkiem. Skolā šis ceļš
nebūt nav viegls, jo tuvojas semestra beigas, kad liecībās parādīsies pirmā darba
cēliena rezultāti – atzīmes, kuras vēl jānopelna vai jāpalabo, lai Ziemassvētku
vecītim nebūtu žagari jāvelk no maisa
laukā. Tajā pašā laikā jāpaspēj gan klases
un skolas telpas izrotāt, gan dziesmas un
dejas Ziemassvētku uzvedumam iemācīties, gan skolas kalendāru izdot. Ziemassvētku uzvedumā, par spīti runča Herkulesa nerātnībām, visus skolēnus būt
mīļiem un labsirdīgiem aicinās sunītis

Apsveikums
Dienas
kā pērles
saberu saujā
un sāku vērtēt.
Dažas – žilbstoši mirdz,
Citām – blāvs
Atspīdums tikai.
Kuras mest projām?
Lai paliek!
Katrā ir kaut kas skaists
Un mīļai atmiņai rasts.
(Biruta Žurovska)

Pifs kopā ar skolas dejotājiem, dziedātājiem, pūtējiem. Skolēnu dome sola, ka arī
skolas kalendārs šajā gadā būs īpašs, jo
2012. gada 12 mēnešus pāršķirsim kopā
ar Ērgļu uzņēmumiem un iestādēm tāpēc,
ka esam uzsākuši projektu „Ērgļu uzņēmumi un iestādes vakar, šodien, rīt”.
Ceļā uz Ziemassvētkiem mēs mācāmies gan dāvanas saņemt, gan dāvanas
dot. Decembrī skolēnus aicinām iesaistīties 1. - 4. klašu labdarības akcijā „Brīnumlāde” un 5. - 12. klašu Adventes labdarības koncertā un sajust devēja
gandarījumu. Sakām paldies arī visiem
vecākiem, kuri atbalsta labdarību!

Ceļu uz Ziemassvētkiem mums šogad
izpušķo arī lieliskā ziņa, ka Ērgļu vidusskola Latvijas skolu reitingā lauku vidusskolu grupā ir godpilnajā 8. vietā. Šo
dāvanu esam sarūpējuši paši sev – skolotāji ar pacietīgu darbu un iejūtību, skolēni ar čaklumu un pienākuma apziņu, vecāki ar atbalstu savam bērnam un skolai.
Lai ceļš uz Ziemassvētkiem mums ir
ceļš uz laimi, veiksmi, izpratni un sadarbību 2012. gadā visā gada garumā!
Ērgļu vidusskolas direktore
Inese Šaudiņa

Vecāku padome informē
Ērgļu vidusskolas Vecāku padome
kopā ar skolas vadību šogad cenšas padarīt informāciju sasniedzamāku arī tiem
skolēnu vecākiem, kam ir pieejams internets. Ir izveidots profils failiem.lv/vecakupadome, kurā lasāma, kā arī lejuplādējama informācija par Vecāku padomes
aktivitātēm.
Līdz šim ar Skolas padomes vecāku
atbalsta grupas palīdzību (to veido 1 – 2
vecāki no katras klases, kuri ir ievēlēti
klases vecāku sapulcē un kuri sadarbojas
ar Skolas padomi) esam noorganizējuši
Slēpošanas inventāra tirdziņu, kurš notika 3. decembrī un pulcināja daudz slēpošanas atbalstītāju un pircēju. Arī tirgotāji
ļoti atzinīgi novērtēja šo pasākumu un
izteica gatavību sadarboties arī turpmāk.
Tādēļ pēc Skolas padomes vecāku atbalsta grupas ierosinājuma esam nolēmuši
pēc Ziemassvētku brīvdienām aptaujāt
skolēnu vecākus un rīkot atkārtotu Slēpošanas inventāra tirdziņu, ja tas izrādīsies vajadzīgs. Ja kādam no jums ir nepieciešamība iegādāties slēpošanas
inventāru vēl šogad, lūdzu, sazinieties ar
skolas direktori Inesi Šaudiņu vai Vecāku padomes priekšsēdētāju Aivi Masaļski.

Domājot par sākumskolas bērniem
(1.- 4. klase), sadarbībā ar SIA „Eden Interior” esam nolēmuši izveidot vairākus
apavu plauktus – solus Mazās skolas ģērbtuvei. Liels paldies visiem, it īpaši 2.
klases skolēnu vecākiem, kas līdz šim
jau ziedojuši – ir savākta apmēram puse
no vajadzīgās summas un izejmateriāli ir
nopirkti! Sīkāka informācija (tāme, skice
un video) ir atrodama interneta vietnē
failiem.lv/vecakupadome.
Mēģinām pēc iespējas aktīvāk sadarboties ar Skolēnu domi, mums ir prieks
par domnieku idejām un pretimnākšanu!
Piedaloties Skolēnu domes rīkotajā akcijā „Superklase”, novembra mēnesī palīdzējām izvērtēt par godu Latvijas dzimšanas dienai veidoto klašu telpu
noformējumu, ar kuru arī var iepazīties
failiem.lv/vecakupadome.
Tāpat arī paldies domniekiem par atbalstu 11. novembrī notikušās Lāčplēša
dienas Nakts orientēšanās sacensību ietvaros! Cerams, nākamajā videi draudzīgu un veselīgu aktivitāšu īstenošanas pasākumā mēs sagaidīsim arī komandu, ko
veidos skolēnu vecāki!
Pēc dažu gadu pārtraukuma turpinām
arī Ērgļu vidusskolas videoarhīva papil-

dināšanu – sadarbībā ar „Mana Filmu
Studija” operatoriem no septembra sākuma līdz maija beigām vienu reizi mēnesī tiks filmēts kāds Skolēnu domes
izvēlēts pasākums. Novembra mēnesī
tas bija Latvijas proklamēšanas dienas
pasākums, bet 22. decembrī tiks filmēts
Ziemassvētku pasākums.
Saistībā ar martā gaidāmo Vecāku nedēļu Ērgļu vidusskolā mēs gribam jums,
vecāki, lūgt jau tagad iesaistīties pasākuma tapšanā ar savām idejām un radošām domām, kuras var sūtīt uz e-pastu:
antradica@inbox.lv.
Tā kā tuvojas Ziemassvētki un gadu
mija, tad visiem Ērgļu vidusskolas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem
gribam vēlēt:
Sniega baltuma patiesību,
saules mirdzumu
un egles kluso cerību
katrai Jaunā gada dienai!
Lai jūs ikvienu pārsteidz Ziemassvētku brīnums un Jauno 2012. gadu pavada
laime, veselība un ticība veiksmei!
Antra Diča-Milne, Ērgļu vidusskolas Vecāku padomes pārstāve

Mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
2011./2012.m.g.
11. klase
Bioloģija
9. klase
1. Ilmārs Suveizda
2. Andra Marija Rudzīte
3. Sabīne Kaņķele
Sk. B. Kaļva
Angļu valoda
10.-12. klase
1. Krista Kalniņa
2. Dace Pētersone
3. Rūdolfs Balcers
Sk. G. Ādamsone,
I. Šaudiņa
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Matemātika
5. klase
1.Viktorija Vīgube
2. Madara Salnīte
3. Sindija Kurmēna
6. klase
1. Elīna Kanča
2. Klāvs Andriksons
3. Kristiāna Krista Kļaviņa
7. klase
1. Eižens Ernests Reinis
2. Kalvis Kaļva
3. Jēkabs Purviņš

8. klase
1. Sofija Sintija Reine
2. Sabīne Svilpe
3. Līva Āboliņa -Ābola
9. klase
1. Laila Saulīte
2. Andra Marija Rudzīte,
Laine Vīgube
10. klase
1. Gunta Pūce
2. Jānis Bērzkalns
3. Agnija Vaska

Rihards Krists Kalniņš
Sk. M. Picka, O. Elksne,
A. Ieleja
Vēsture
10.-12. klase
1. Dace Pētersone
2. Sintija Purviņa
3. Elīna Svilpe
Sk. I. Rone
Angļu valoda
6. klase
1. Sabīne Solovjeva
2. Rimants Stankevičs
3. Monta Kurzemniece

Mīļi sveicam Mārīti
Apini dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Īsziņas
12. decembrī – Trešā Advente –
Ziemassvētku ieskaņu koncerts
16. decembrī – zonas sacensības
volejbolā „Lāses” kauss vidusskolas
jauniešiem
19. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš
21. decembrī – klases eglītes
22. decembrī – Ziemassvētku pasākums saieta namā
26. decembris - 9. janvārim – ziemas brīvdienas

Mazās skolas ziņas

6. novembrī 3. un 4. klases skolēni
devās braucienā uz Rīgu. Skolēni noskatījās Nacionālā teātra izrādi „Karlsons
lido atkal” un pabija arī Zooloģiskajā
dārzā. Tagad plānojam doties uz izrādi
„Sudraba slidas” 14. janvārī.
10. novembrī dažādās maskās tērpti
Mārtiņbērni dziedādami un rībinādami
izstaigāja lielo skolu, iegriezās arī mājturības kabinetos un novada domē.
17. novembrī par godu Latvijas dzimšanas dienai uz kopēju klases stundu
pulcējās visi 1.- 4. klašu skolēni. Bērni
bija sagatavojuši dzejoļus un tautas
dziesmas. Pie mums ciemojās Pēteris
Kārkliņš, kuram nācās atbildēt uz ļoti
daudziem jautājumiem par Latvijas armiju un mūsu valsti.
28. novembrī sākumskolēni iededzināja pirmo sveci Adventes vainagā. Par
šī brīža vienreizīgumu parūpējās Linda
Pētersone un Ieva Vilnīte.
Visu mēnesi 2. un 1.b klasē strādāja
nākamās sākumskolas skolotājas Santa
Kļaviņa un Sandra Gjulijeva.
Sandra Stankeviča

8. klase
1. Sabīne Svilpe
2. Valters Semjonovs
3. Maira Antēna
Sk. J. Beķeris
Fizika
9. klase
1. Krišjānis Kallings
2. Andra Marija Rudzīte
10. klase
1. Gunta Pūce
2. Agnija Vaska
11. klase
2. Jānis Semjonovs
12. klase
2. Dace Pētersone
3. Edgars Smeilis
Sk. A.Ieleja

Latviešu valoda
5. klase
1. Viktorija Vīgube
2. Undīne Saleniece,
Emīls Lapsa
3. Kristaps Kartenbeks
6. klase
1. Sabīne Solovjeva
2. Lauma Kodola
3. Elīna Kanča
7. klase
1. Kalvis Kaļva
2. Edijs Eduards Vasks
3. Eižens Ernests Reinis
Sk. M. Breikša, I. Rone
Rezultātus apkopoja
mācību pārzine Maiga Picka



Fizikas brīnumu stunda Sausnējas pamatskolā
Vai jūs zinājāt to, ka fizika mēdz būt
interesanta un aizraujoša ne tikai fizikas
skolotājiem, bet pat jaunāko klašu skolēniem? Prieks, ka ar fiziku saistītam pasākumam Sausnējas pamatskolā bija tik
liels piekritēju skaits – gandrīz visa mūsu
skola. Par to noteikti ir priecīgi divi jauni
vīrieši, kuri 23.novembra pēcpusdienā
ieradās pie mums. Mūsu skolas labais
draugs Mārcis Feldbergs, kuram jau
kopš bērnības ļoti patīk matemātika un
fizika, iepazīstināja ar Jetiju un Termītu – fiziķiem autodidaktiem no Mālpils
un Salaspils. Tie gan neesot puišu īstie
vārdi, piemēram, kā Ņūtons vai Lomonosovs, bet segvārdi, taču varot droši viņus tā arī saukt – par Jetiju un Termītu.
Pasākuma gaitā visi baudīja fizikas
brīnumus: redzēja dažādus eksperimentus un dzirdēja īstus sprādzienus, skaļus
blīkšķus. Uzmanīgi vērojām, kā ar hēliju
izkausē akmeņus, šamota ķieģeļus. Bija
iespēja iegūt īstu zibeni un iepazīt magnētu brīnumainās īpašības. Bērni paši
varēja izmēģināt noklausīšanās ierīces
darbību un izjaukt koka klucīti, ja vien
zini un proti pielietot fizikas likumus.
Visi, kuri vēlējās, varēja iesaistīties eksperimentos un būt pavisam tuvu īstai
fizikai. Bērni klausījās jauno fiziķu stāstījumu par saprotamām un arī sarežģītā-

kām lietām. Ikviens varēja uzdot jautājumus Jetijam un Termītam un iegūt
izsmeļošas atbildes un skaidrojumu.
Mums ļoti patika – tā teica skolēni un
skolotāji, kuri apmeklēja fizikas brīnumu pasākumu. Paldies Mārcim un Ilzei
par sadarbību ar fizikas skolotāju Benitu
Feldbergu un jauko ideju tuvināt fizikas

likumus dzīvei! Paldies fiziķiem, mūsu
viesiem! Baudot skolas ābeļdārzā salasītos garšīgos ābolus, viņi atcerēsies ne
vien Ņūtona gravitācijas likumu, bet arī
jauko tikšanos ar bērniem Sausnējas
skolā.
Materiālu sagatavoja skolotāja
Elita Leiboma

Svinam Latvijas dzimšanas dienu
„Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes.” 			
(Rainis)
Ar šādu moto skolā 17. novembrī sākās Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinības, tā atgādinot, ka Ērgļu novads ir bagāta mūsu valsts daļiņa.
Pasākumu veidoja 10. klase un audzinātāja, izmantojot skolas projektā „Ērgļi
vakar, šodien, rīt” skolēnu un vecāku apkopotās atmiņas par ērglēniešu paaudzēs
pieredzētajām pārmaiņām mūsu novadā.
Ielūkojoties fotogrāfijās, kurās varēja
redzēt pagasta iestādes, privātos un
valsts uzņēmumus dažādos laika posmos, ieklausoties stāstījumā, pārdomājām, kā Ērgļi mainījušies. Jā, ir uzņēmumi, kuru vairs nav, kādreiz lielu ražotņu
ēkas stāv tukšas. Bet prieks par uzņēmīgiem mūsu pagasta cilvēkiem, kuri turpina aktīvu saimniecisko darbību un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus
novada iedzīvotājiem.
Paldies uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, kuri ieradās uz pasākumu un rosi-

nāja padomāt, ko katrs tuvākā vai tālākā
nākotnē varam darīt savu Ērgļu labā.
Valsts svētku priekšvakarā Ērgļu novada pašvaldības dome katru gadu apbalvo tos Ērgļu vidusskolas audzēkņus,
kuri ar savu darbu dažādās aktivitātēs
veicinājuši savas skolas vārda popularizēšanu. Šogad tie bija Krista Kalniņa –
par radošu aktivitāti un atbildību, veicot
skolas avīzes redaktores pienākumus.
Arvis Pobiaržens – par veiksmīgu zinātniski pētniecisko darbu un sasniegumiem sportā, Linda Pētersone – par
skolas tēla veidošanu, Sintija Purviņa –
par radošu darbu, esot skolas prezidentei, Andra Marija Rudzīte – par radošu
aktivitāti skolas domē. Ērgļu novada
pašvaldības apbalvojumu par ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumu veicināšanā saņēma arī skolotājas Sandra
Stankeviča, Rita Saleniece, Olga
Elksne, bet mācību pārzine Maiga Picka ieguva Swedbank atzinību un prēmiju.
Indra Rone

Brīvības cīņu atcerei
Liegs gaismas stars aizskar zemi,
tumšzaļie meži un dzeltenbrūnās, izkaltušās pļavas iegaismojas, atklājot jaunu
pasauli, kuras ēnas nav aizdomu un baiļu
pilnas. Šeit valda drošība, stabilitāte un
miers, nepastāvīgs, bet tomēr eksistējošs. Kas radīja mieru pasaulē, vai tie
paši, kas to sagrāva? Viņu pēcteči gadsimtu laikā to atjaunoja, pamazām kauju
pēc kaujas, zaudējumu pēc zaudējuma,
nomainot ar uzvarām, sākotnēji nelielām, bet tās kā puzles gabaliņi pamazām
savienojās, galu galā izmainot mūsu
Tēvzemi, darot to brīvu un patstāvīgu.
Viens no šiem posmiem bija Brīvības
cīņas, kuru varoņi tika apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni. Tagad mēs viņus atminamies 11. novembrī.
Skolā ik gadu skolēni un skolotāji parūpējas par to, lai Latvijas neatkarībai
nozīmīgākajos datumos par to tiktu atgādināts, rīkojot lāpu gājienu un dažādus
pasākumus.
Šajā mācību gadā par pēcpusdienas
atceres pasākumu parūpējās 12. klase.
Viss tika iesākts ar dziesmu „Zibsnī
zvaigznes aiz Daugavas” un trīsuļojo-

šām svecīšu liesmām, kuras
bija kā zvaigznājs, kurš karavīriem rādīja ceļu mājup. Tika
sniegts neliels ieskats vēsturē – Bermontiādes norise, Lāčplēša leģenda un kara ordeņa
izveide, apbalvošana, brīvvalsts dibināšana, tālaika ministru prezidenta J. Čakstes uzruna un
Brīvības pieminekļa atklāšana. Tāpat kā
iesācies, atmiņu stāsts izdzisa kā sveces
liesma, atstājot siltuma sajūtu sirdī un
atmiņas.
Pēc pasākuma pirmās daļas visiem
bija iespēja noskatīties fragmentu no
Jura Podnieka studijas veidotās dokumentālās filmas „Strēlnieku zvaigznājs”.
Skumja, bet patiesa filma, kā pamazām
mūžībā aizgāja visi tie, kuri Brīvības
cīņu laikā bija cīnījušies par to, lai viss,
kas ir mums apkārt tagad, – zaļojoši lauki un plašas mežaines, un, galvenais,
mēs paši – būtu brīvi, piederētu tikai
katrs pats sev.
Vakars nebeidzās. Spītējot aukstumam, daļa jauniešu un pieaugušo devās
gājienā uz Saules kalna kapiem, spoži

mirdzot vējā pluinītajām lāpu
uguns mēlēm, tur ar dziesmu
un ieskatu dzīves līkločos pieminēja vienu no mūsu Lāčplēša ordeņa kavalieriem – Pēteri
Bērziņu.
Bet otra daļa skolēnu pārstāvēja savu klašu komandas, piedaloties nakts orientēšanaās sacensībās.
Savas komandas bija arī skolotājiem un
vecākiem. Skrējiens tumšajā vakarā,
meklējot slepenos kontrolpunktus Ogres
krastā, noslēpumaini šalcošajā laukā pie
arodskolas, draudīgi klusajā bijušās ēdnīcas pagalmā lika sirdij dauzīties stiprāk arī satraukuma dēļ. Šis vakars radīja
kaut miglainu priekšstatu par tālo dienu
noskaņu.
Par laimi, mūsu komandas distancē
gaidīja arī jautri uzdevumi ar futbolbumbas raidīšanu vārtos, grupas zibensfoto
pēc lielās skriešanas. Kā jau sacensībās,
bija arī rezultāti – 1. vieta 12. klasei, 2.
vieta – skolotāju komandai, 3. vieta – 9.
klasei, atzinība 11. klasei un vecāku komandai.
Krista Kalniņa

Pagājušajā mācību gadā tagadējā 12.
klase aizsāka tradīciju, kas nekad nenovecos –„Melnās kafijas vakaru”. Šajā
vēsturiskajā pasākumā, kurš norisinās
30. novembrī, piemin Brīvības cīņās kritušos kadetus.
1918. gadā tikko izveidotās Kara skolas audzēkņi tā vietā, lai mācītos, bija
spiesti doties cīņā pret vācu iebrucējiem,
padzenot viņus no Rīgas un Jelgavas.
Vairāki jaunieši, kuri bija 18 gadus veci,
kaujā krita. Pēc cīņām kadeti atgriezās
Kara skolā. Izsalkušie un nosalušie kadeti skolas ēdnīcā atrada vienīgo ēdienu – rupjmaizi, melno miežu kafiju un
marmelādi. Kadeti sēdās pie galda, ēda
un pieminēja kritušos biedrus 30. novembrī. Tā šīs vakariņas tika nosauktas
par „Melnās kafijas vakaru”.
Šī gada 30. novembrī tieši mūsu klasei tika gods pieminēt Brīvības cīņās kritušos kadetus. Mūsu klases rīkotais
„Melnās kafijas vakars” tika veidots no
3 daļām. Pirmajā daļā mūsu klasei piebiedrojās 8. un 10. klase, kā arī Skolēnu
dome. Vakara galvenais viesis bija Ērgļu
vidusskolas absolvents un militāra persona – Ilmārs Rešņa. Pasākums norisinājās multimediju centrā, kur visi draudzīgi sasēdāmies ap improvizētu
ugunskuru. Vakaru vadīja Rihards un Jānis. Mūsu klase īsumā atstāstīja 1918.
gada notikumus un līdz ar to ieviesa
klausītājiem skaidrību par „Melnās kafijas vakaru”. Rūdolfa ģitāras pavadījumā
mēs nodziedājām 3 patriotiskas dziesmas – „Es karā aiziedams”, „Ai, bāliņi,
ai, bāliņi!” un „Nevis slinkojot un pūstot”.
Otrajā vakara daļā pieredzē ar savām

zināšanām un sasniegumiem militārajā
jomā dalījās Ilmārs Rešņa, kurš strādā
Latvijas Bruņotajos spēkos. Misijas ietvaros Ilmārs 2 reizes ir pabijis Irākā un
vienu reizi Afganistānā. Savu stāstu viņš
papildināja ar prezentāciju. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu un interesantu. Ilmāra piedalīšanās mūsu klases rīkotajā pasākumā bija liels ieguvums, tāpēc esam
viņam ļoti pateicīgi.
Trešajā daļā visi mielojāmies ar rupjmaizi, ievārījumu un rūgtu miežu kafiju.
Vakariņu laikā katrs dalījās savās pārdomās par dzirdēto, kā arī klausītāji varēja
brīvi uzdot jautājumus Ilmāram, kurš ar
lielāko prieku uz tiem arī atbildēja.
Kopumā „Melnās kafijas vakars” tika
aizvadīts cieņpilnā brīvā gaisotnē, sveču

izgaismotā un patriotisku jūtu piepildītā
telpā. Rīkojot šo pasākumu, mūsu klase
ieguva lielu pieredzi, un beidzot arī mēs
turpmākajos gados 30. novembrī varēsim pieminēt Brīvības cīņās kritušos kadetus. Izsakām pateicību mūzikas skolotājai Mārītei Kovaļevskai par muzikālās
programmas sagatavošanu, kā arī vēstures skolotājai Indrai Ronei par iespēju
apliecināt cieņu pret savu valsti un tiem,
kas to aizstāvēja. Īpašu pateicību izsakām arī mūsu klases audzinātajai Annai
Ielejai, kuras vadībā tapa pasākuma scenārijs un bez kuras palīdzības un atbalsta „Melnās kafijas vakars” nebūtu izdevies tik lielisks!
Aiga Vorobjova 11.

“Melnās kafijas vakars”



Mācāmies veidot biznesu
Novembra pēdējā piektdiena Ērgļu vidusskolā jau kārtējo gadu ir satraukuma
pilna 12. klases skolēniem. Notiek pusgada darba „ražas svētki”.
Viena no praktiska darba metodēm
ekonomikas mācību stundās ir Skolēnu
mācību firmas dibināšana. Tā ir lieliska
iespēja likt visas savas iepriekš iegūtās
ekonomiskās zināšanas – tirgzinībās, vadībā, grāmatvedībā, kā arī radošās domāšanas, saskarsmes, rokdarbu u.c prasmes, lai vienotos ar klases biedriem
vienas kopējas firmas dibināšanai.
Skolēni no septembra sākuma domā
un strādā pie saviem biznesa plāniem,
kuri laika gaitā pārtop mācību firmā.
Ideja – plānošana – ražošana – mārketinga pasākumi – prezentācija – preces piedāvāšana tirgū, tādi ir pirmā biznesa
soļi.
Katra mācību firma savus reklāmas
pasākumus izvērš vairāk nekā nedēļu
pirms noslēguma prezentācijas – tirdziņa, veidojot un izplatot reklāmas plakātus, produkcijas prezentācijas, pašu izveidotās mājas lapas, liek sevi manīt
Twitterī. Skolēnu mācību firmas SIA
„Filcs” prezentēja atstarojošus filca elementus, SIA „Flamma” pārstrādātām
svecēm bija devušas „otro” dzīvi, SIA
„Guiesi” sagatavojuši ar rokām darinātu
apsveikuma kartīšu kolekciju, SIA
„Mārtiņš &CO” piedāvāja dažādus mā-

jās gatavotus konditorejas izstrādājumus,
SIA „Medus” produkcija – veselīgi un
enerģijas bagāti medus produkti, SIA
„KK” – dārza veltes – salātos, SIA „IKS
anew art company” vecās lietas pārvērta
jaunās un nebijušās krāsās un SIA „Zīdtauriņš”– piedāvāja vienā eksemplārā
radītas apgleznotas zīda šalles.
SIA „Čirkonis &Bačuks” un SIA
„Bubbly bath” savas firmas veidošanu
un darbību ir balstījušas uz iepriekšējā
gada zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem, ražojot dabīgas kosmētikas līdzekļus un vannas bumbas.
Paveikto darbu vērtēja Ērgļu novada
domes priekšsēdētājs G.Velcis, SIA
„Saules serviss” vadītājs A. Masaļskis,
ZS „Gruņģi” pārvaldnieks Dz. Svilpe un
SIA „Elbra” pārstāve I. Koklačova.
„Patīkami, ka jaunieši atraisījušies
jaunām idejām, cītīgi darbojušies,” atzīst
Dz. Svilpe. „Šī ir pirmā pieredze, līdz ar
to, manuprāt, darbi ir daudzveidīgi un
labi paveikti,” ir pārliecināts skolas padomes priekšsēdētājs A. Masaļskis. „Ļoti
labi darbi, pārdomāti,” saka I.Koklačova. „Man prieks, ka jauniešos ir tik daudz
labu domu, ideju. Prieks, ka viņi prot
sevi pasniegt, prezentēt.”
Ir liels gandarījums redzēt radošo ideju realizāciju biznesa projektos.
Inese Zlaugotne

“Skolu Ziņas”

Redaktores –Kristīne Ikerte 11. kl., Krista Kalniņa 11. kl. Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, tel.64871299. Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens 600 eksemplāri
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Skolēni par mācību firmām

„Uzdāvinot mūsu veidoto kartīti,”
stāsta Gunda Lūse (SMF SIA „Guelsi”), „tu vari sagādāt prieku citiem un
arī pats sev, jo mūsu apsveikumu kartītes ir oriģinālas un visas idejas ir pašu
radītas, to ģenerētājs – mūsu iztēle!
Katra no kartītēm ir unikāla un neatkārtojama! Tāpēc, ja vēlaties sagādāt prieku sev tuviem cilvēkiem, esiet gaidīti
pie mums! (Firma ražo apsveikuma
kartītes ar dažādām aplikācijām un izšuvumiem.)” Mājaslapa: http://guelsi123.blogspot.com/
„Manuprāt, mūsu firma ir labākā,”
apgalvo Kristiāna Alksne (SMF SIA
„BubblyBath”), jo mūsu ražotā produkcija ir lieliska dāvana Ziemassvētkos un
tas ir kaut kas vēl iepriekš nebijis. (Firma ražo dažādu veidu aromātiskās vannas bumbas.)”
Mājaslapa: http: //bubblybath.
blogspot.com/
„Mūsu firma ražo un izplata dabīgo
kosmētiku, kas ir bez ķimikālijām, un
mēs esam 100% par bioloģisko produkciju,” ir pārliecināta Zane Ļebedeva
(SMF SIA „Čirkonis&Bačuks”) (Firma
ražo ekoloģisko kosmētiku (ķermeņa
skrubi, krēmu, lūpu balzamu u.c.)) Mājaslapa: http://cirkonisbacuks.blogspot.
com
„Manuprāt, mūsu dibinātā mācību
firma ir pati labākā tāpēc, ka mēs piedāvājam ekoloģiski tīru medu,” iesaka
Arvis Pobiaržens (SMF SIA „Medus”).

„Dodam ekskluzīvu iespēju iegādāties
medu ar triju veidu riekstiem. Manuprāt, medus šajā gadalaikā ir ļoti nepieciešams, jo tas palīdzēs izārstēt dažādas
sezonālas slimības vai novērst to simptomus, piemēram, kakla sāpes, klepu,
iesnas un citas. Mūsu piedāvātais produkts ir ļoti gards un labs cilvēka organismam. (Firma ražo dažādu veidu
medu, riekstus medū.)” Mājaslapa :
http://siamedus.blogspot.com/
„Mana firma ir vislabākā tāpēc, ka
ražo atšķirīgu un kvalitatīvu preci par
pieņemamām cenām!” zina stāstīt Kristīne Ābeltiņa (SMF SIA “Zīdtauriņš”)
(Firma piedāvā apgleznotas zīda šalles,
ir iespējams veikt pasūtījumus.)” Mājaslapa:
http://apgleznotassalles.
blogspot.com/
„Mūsu firma atšķiras ar to, ka tā ir
vienīgā, kas piedāvā pakalpojumus, kuriem ir samērīgas cenas!” iepriecina
Kristīne Ikerte (SMF SIA „IKS”) (Firma piedāvā apstrādes pakalpojumus –

dekupāža, krāsošana, atjaunošana, aplīmēšana
(priekšmeta
maksimālais
izmērs 40x40 cm)). Mājaslapa : http://
iks-art-company.blogspot.com/
„Mums patīk tas, ko mēs darām!” ir
gandarīts Mārtiņš Jaunozoliņš (SIA
SMF „Mārtiņa & Co konditorejas izstrādājumi”). (Piedāvā dažādus konditorejas izstrādājumus (cepumus, ruletes, pīrādziņus) un pieņem pasūtījumus)
Mājaslapa: http://martinacokonditoreja.
weebly.com/
„Mēs nodarbojamies ar sveču izgatavošanu no pārpalikušajiem parafīniem,”
informē Linda Pētersone (SMF SIA
„Flamma”) „Tā kā ir pienācis tumšais
un drēgnais ziemas laiks, kad vakarus
gribas pavadīt mājās zem siltas segas ar
tējas krūzi rokā, tad brīnišķīgu noskaņu
radīs svece, kura izgaismos telpu un sasildīs sirdi. Svece var būt arī lieliska
dāvana Ziemassvētkos. Lēti, oriģināli
un skaisti!” SMF SIA „Flamma” Mājaslapa:
http://siaflamma.blogspot.
com/.
„Mūsu produkcija ir roku darbs, kura
tiek radīta ar prieku, lai iepriecinātu
mūsu klientus,” pastāsta Linda Leitāne
(SMF SIA Filcs). „Produkcija ir radoša,
interesanta un košās krāsās, kuras tik
nepieciešamas Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Ar mūsu veikumu varēs iepriecināt katru mazo sirsniņu.” Mājaslapa: http://siafilcs.blogspot.com/.
Krista Kalniņa 12.

Šogad mēs abas ar Agniju plānojām
prāta un erudīcijas konkursa „Galvas
lauznis” norisi, kas notika šā gada 25.
novembrī.
Darba bija daudz, jo bija nepieciešams izdomāt jautājumus un sagatavot
prezentāciju tā, lai viss būtu kārtībā.
Jautājumi tika gatavoti dažādās kategorijās, kas saistītas ar sportu, dabu, mūziku, kultūru, zinātni un citām tēmām.
Varbūt jautājumi bija pārāk viegli, bet
mūsu galvenais mērķis bija pulcēt skolēnus un viņu vecākus kopā, vienotā
pulkā, lai saliedētu viņus un labāk ļautu
citam citu iepazīt.
Man pašai patika vadīt šo pasākumu,
jo vēl nekad nebija bijusi iespēja būt
par organizatoru kādam pasākumam.
Noteikti ņemšu vērā visus ieteikumus,
kurus izteica pasākuma dalībnieki, jo

vēlos iesaistīties vēl kāda pasākuma organizēšanā.
Pamatskolas grupā vislabāk veicās 5.
klases komandai, bet vidusskolas grupā
11. klases komandai. Abas šīs komandas ir konkursa laureātes.
Marta Suveizda 10.

Aktīvie hokeja fani
„Dinamo Rīga” un HK „Rīga” aicina
skolēnus (1. – 12. klašu audzēkņus) piedalīties radošajā konkursā skolām „Mācies labi un atbalsti Dinamo klātienē!”,
kurā tā dalībniekiem ir jādemonstrē
sava izdoma un aktivitāte, līdzi jūtot
„Dinamo Rīga” un HK „Rīga” hokeja
komandām.
Ērgļu vidusskolu šajā konkursā pārstāv 8., 9. un 12. klase, kuras katra jau ir
apmeklējusi pa vienai spēlei.
6. novembrī 8., 9. klase arēnā “Rīga”
atbalstīja komandu „Dinamo Rīga” cīņā
pret „Severestaļ Čerepoveca”, kurā

mūsu komanda diemžēl piekāpās spēcīgajiem pretiniekiem. Bet 12. klase jau
16. novembrī devās uzmundrināt mūsējos, kuri stājās pretim „SKA Sanktpēterburga”, šoreiz plūcot uzvaras laurus.
Mūsu skolas skolēni noteikti turpinās
piedalīties šajā konkursā, jo pašiem ir
iespēja stiprināt klases kolektīvu, veidojot plakātus un vienotu fanu atribūtiku. Konkurss norisināsies līdz 10. martam. Un, kā saka, galvenais nav uzvarēt,
bet gan piedalīties!
Krista Kalniņa

Jau septīto reizi
Rūdolfa Blaumaņa literārās
prēmijas 7. konkursā tika iesniegti
206 skolēnu darbi no visas Latvijas. Viņu vidū bija arī 10 jauno
ērglēniešu jaunrades darbu. Iepazīsimies ar viņu veikumu, lasot
darbu fragmentus!
Muzeja priekšmets stāsta
„Mani uztaisīja no klēts
durvīm,” tik
neticami savu
dzīvesstāstu
iesāka rakstnieka galds
viņa mazajā
istabiņā, kad
es kopā ar ģimeni biju aizbraucis uz
Brakiem. „Apakšā palika divus steķus
un pa virsu durvis. Droši varu teikt, ka
savā garajā mūžā neesmu dzirdējis, ka
kaut kur tāds galds būtu. Un pie tam vēl
rakstniekam!
Man sākumā jaunais izskats nepatika, jo biju taču durvis. Tomēr drīz vien
sapratu, ka tagad taču ir vieglāk nekā
tad, kad mani nemitīgi vārstīja. Atceros,
kā es aiz noguruma bieži čīkstēju, kas
mājniekus vienmēr kaitināja. Kad viņi
manām eņģēm uzlēja eļļu, es vairs nevarēju čīkstēt, bet bija nepatīkami, jo
vienmēr tika nosmērēti mani dēļi.
Nu es biju paredzēts, lai saimniekam
Rūdolfam Blaumanim būtu vieta, kur
rakstīt savus darbus. Kad viņš sacerēja

savu pirmo stāstu, man tas ļoti patika
un arī mazliet kutināja, kad spalvaskāts
slīdēja pa zilajām lapām, uz kurām
rakstnieks rakstīja. Man arī bija prieks,
kad viņš ir priecīgs. Citreiz viņam bija
dusmas par to, ka nevarēja neko uzrakstīt. Tas man nepatika, jo dažreiz tad
dabūju arī es trūkties no saimnieka. Vēl
viņš arī ļoti dzīvoja līdzi saviem darbiem. Viņš pat raudāja, tos rakstot. Tad
vispirms samirka papīra lapas, izplūda
tinte, un slapjumu sajutu arī es. No sākuma pie tā nevarēju pierast. Vēlāk gan
pieradu. Reizēm viņš savus darbus švīkāja. Tas mani tracināja. Man pat ir palikušas rievas. Dažbrīd man gribējās,
lai viņš ātrāk beidz, lai uz manis nekrājas papīra lapas, jo tad es neko nevarēju
redzēt. Bija arī tādi gadījumi, kad viņš
rakstot iemiga. Lai gan man bija smagi
viņu noturēt, es netraucēju, pat neiečīkstējos.
Uz manis stāvēja un arī vēl tagad stāv
divas sveces. Tas tāpēc, lai varētu labi
saskatīt, ko raksta. Maza puķu vāze,
tajā vienmēr bija puķes no Braku dārza.
Tintes pudelīte un spalva. Dažreiz tinte
nopilēja uz galda, un tad gan es noskaitos ne pa jokam. Kaut gan bija labi būt
galdam, bet šādas mazas neveiksmes
mani sarūgtināja. Man vienmēr gribējās
būt tīram.
Tad, kad saimes ļaudis strādāja, es
atpūtos un sakopoju spēkus vakara darbam. Man bieži lūkojos pa logu. Gar
abām loga pusēm vijās vīnogu stīgas.
Tālāk ābeles. Vakarpusē varēju redzēt

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

skaistus saulrietus. Rudeņos es parasti
redzēju, kā nogatavojas zilganvioletās
vīnogas un sarkanie āboli, kurus ļaudis
lasīja grozos. [..]
Jēkabs Purviņš 7.
(atzinība par veiksmīgu iejušanos tēlā)
***

Es esmu 19
gadus
veca
skulptūra, veltīta
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim. Nākamgad
aprit 20 gadu jubileja, kopš manas uzstādīšanas Braku pagalmā. Man
ir sava vēsture. To es vēlos pastāstīt.
1980. gadu beigās Ērgļos tika izveidota biedrība, kas aicināja ziedot Rūdolfa Blaumaņa skulptūrai. Tajā gadā
rakstniekam bija 125 gadu jubileja.
Tika saziedota ievērojama naudas summa, un bija doma par saziedoto naudu
uzcelt bronzas skulptūru. To gribēja novietot tagadējā saieta nama priekšā, tomēr uzstādīja rakstnieka mājās „Brakos”. Mani veidoja tēlnieks Oļegs
Skarainis. Kopš tā laika ik dienu sveicinu muzeja apmeklētājus. Viņi bieži jautā, kāpēc rakstnieks tur rokā rozes. Tas
ir tāpēc, ka 1908. gada 28. februārī viņš
nesa 7 rozes (katram nodzīvotajam
gadu desmitam vienu) savai mātei viņas 70. dzimšanas dienā.
Es sagaidu ikvienu, kas nāk ciemos
pie rakstnieka. Bieži pie manis tiek no-

likti ziedi. Saprotu, ka tie ir rakstniekam, un mani tas iepriecina. Daudziem
patīk pie manis piestāties un fotografēties. Kāds piespiežas pie mana sāna, un
man paliek tik silti, kaut gan salti nav
nekad, jo mani taču sargā biezais kažoks.
Ziemā ir pavisam silti, jo mani vēl
apsedz sniegs. Ir ļoti smieklīgs skats,
kad sniega sagša man ir ap kaklu un rozēm.
Pavasaris visvairāk patīk. Sāk putniņi čivināt, mostas dzīvā daba, un arī
cilvēki apciemo rakstnieka mājas.
Vasarā man šķiet, ka rakstnieka mājas ir vientuļas. Es domāju, ka vasarā ir
vismazāk apmeklētāju, kas grib ieraudzīt Braku sētu un izbaudīt šo skaisto
dabu, bet man atkal patīk miers un klusums. Tad es bieži domāju, ko Rūdolfs
Blaumanis vēl būtu varējis uzrakstīt.
Varu izbaudīt un uzklausīt dabu.
Rudens ir krāšņo lapu gadalaiks. Šajā
gada posmā ir visaukstāk, jo nav sniega, kas sasilda, tik bieži saulīte vairs
nespīd, parādās ass vējš, un gandrīz katru dienu līst. Man ir grūti, bet iepriecina
daudzie apmeklētāji, kas apciemo Brakus.[..]
Kalvis Kaļva 7.
(atzinība par prasmi iedziļināties tēmā)
***
[..] Koka krēsls ir tik ērts, ka jūtu mani plakstiņi lēnām veras ciet, un tūlīt,
tūlīt, jau šķiet, ka nonākšu sapņu valstībā...

Pa
mani
skraida simtiem
mazu skudriņu.
Ir tik silta, laba
sajūta... un pēkšņi es sadzirdu
čukstus
savā
ausī. Kam pieder šie čuksti?
Klusi, piesmakuši
smiekli.
Krēsls zem manis sakustas, un no tā
roku atzveltnēm izvijas stiegraini pirksti. „Kuš,” tas man saka, „nebaidies,
meitēn!” Pītais, vītais, ķeburainais un
smagnējais koka krēsls sāk savu stāstu.
Tas man jautāja, vai esmu lasījusi
Blaumaņa darbu „Velniņi” . Nu kā nu
ne! Kurš gan nezina stāstu par diviem
nebēdnīgiem velnēniem. Krēsls zem
manus nemierīgi sadīdās un, gardi
smiedamies, stāsta, kā resgaļi gāzuši
podus saimes istabā, kā no laidara izlaiduši govis, pienu saulē atstājuši. Kā abi
pa egļu galiem skraidījuši un mēnesi
baidījuši, saulei zobus rādījuši, saimnieka ziemas zeķēs robus izplēsuši un
saimnieces godu aubei diegus izrāvuši.
Krēsls smejas un krakšķ, un vecās koka
detaļas grab un čīkst pie niecīgākās
kustības. Es smejos līdzi, un tā tas turpinās vēl ilgi, līdz abi rimstamies. [..]
Laura Santa Ozola 7.



***

Sveiki, lasītāji! Es, Rūdolfa Blaumaņa mīļotās
klavieres, pastāstīšu par
rakstnieku un
sevi, par savām izjūtām, izskatu, melodijām un par grāmatām arī mazliet.
Atceros, cik skaistas bija pirmās
melodijas, ko saimnieks uz manis spēlēja. Tās liegās melodijas apbūra tāpat
kā cilvēks, kas spēlēja. Es, klausoties
skaņdarbus, padevos mūzikas valdzinājumam. Atceros, kā Rūdolfs Blaumanis stundām sēdēja pie manis un
viņa rokas slīdēja pāri taustiņiem. Visbiežāk gan pie klavierēm sēdēja cilvēki, kurus saimnieks sauca par saviem
draugiem. Viņi spēlēja ļoti skaisti. Es
biju dzirdējusi, ka blakus istabā ir
rakstāmgalds, pie kura ar spalvaskātu
saimnieks raksta stāstus, noveles, lugas, dzeju. Tāpēc ļaudis viņu sauca
par rakstnieku. Dzirdēju, kā visi mājinieki priecājās par viņa pirmo stāstu
„Atkalatrastā”.
Es jums varu pateikt, ka saimnieks
nebija visai priecīgs, kad viņa ciemiņi,
visbiežāk bērni, bija palaidnīgi, līda
visur, kur pagadās. Tāpēc arī tapa grāmata par draiskuļiem. Grāmatas nosaukums tagad jau zināms visiem – tie
ir „Velniņi”.
Saimnieks jo īpaši kopa savas mantas, un arī saimnieka māte rūpējās, lai
visur būtu kārtība, lai es būtu tīra un
nenoputētu. Man patika, kad putekļu
lupatiņa slīdēja pa manu gludo virsmu, man kļuva vieglāk elpot. Dažubrīd
pat saimnieka māte piesēdās pie manis
un uzspēlēja kādu melodiju, kad pats
Rūdolfs bija prom. [..]
Juta Ļaudaka 7.
***
Es
esmu
grāmata
un
mani
sauc
„Nāc Brakos!”
Vēl mani var
saukt arī par
Braku ceļvedi
visai ģimenei.
Mani sarakstīja Zinta Saulīte, bet mana māksliniece
ir Ingūna Džiguna.
Mani draugi ir Velniņi, un viņi palīdz, jo manās lappusēs stāsta par Brakiem un rakstnieku Rūdolfu Blaumani. Es esmu krāsaina grāmata ar
fotoattēliem un zīmējumiem.
Manī ir četri interesanti stāsti. Pirmajā stāstā es iepazīstinu ar Braku pagalmu. Brakos rakstnieks ar pārtraukumiem dzīvoja 45 gadus, un šī vieta
viņam ļoti patika. Skaties, cik skaistas
ir pagalma mājas, kuras stāv aplī! Varu
pastāstīt, ka te ir paša rakstnieka stādītās divas liepas. Aiz mājas ir ābeles,
egles, vītoli, oši un ozoli. Es zinu, ka
R. Blaumaņa muzejam jau ir 52 gadi.
Zinu arī par pašu Rūdolfu Blaumani, tas ir mans otrais stāsts. Manās lapās var redzēt R. Blaumaņa portretu,
viņa mammas un tēta portretu. Var izlasīt, kad R. Blaumanis uzrakstīja savu
pirmo stāstiņu un saņēma atalgojumu
5 rubļus. Manās skaistajās fotogrāfijās
var redzēt klavieres, kuras spēlēja
rakstnieks, rakstāmgaldu un gultu.
Manī ir arī bērnu jaukie zīmējumi, kuros attēloti Braku priekšmeti. Šos zīmējumus uzzīmēja Ērgļu mākslas skolas audzēkņi. Te var apskatīt lietas, ar
kādām strādāja cilvēki R. Blaumaņa
laikos- piena separatoru, zara kannu,
ķipīti, kausu, spriguli, bezmēnu, piestu, susekli, lizi, abru un koka ratus.
Ļoti interesanti! Es esmu priecīga, ka
bērnu zīmējumi redzami manās lapās.
[..]
Eduards Dundurs 7.



***
Esmu mazliet novecojusi lampa,
kurai, kā jau jebkurai citai parastai
lampai, patīk stāvēt uz galda. Esmu
mazliet noputējusi, bet tas jau nekas,
galvenais, ka tikai spīdu, lai gan arī
par to neesmu īsti pārliecināta, jo spīdēju pēdējoreiz pirms ēēē.... pirms
katrā ziņā daudziem gadiem.
Mans saimnieks ir kāds cilvēks Rūdolfs Blaumanis, kuram man ir bieži
nācies tumšos vakaros dot gaismu, lai
gan, kā jau teicu, sen neesmu to darījusi. Viņš pēdējo, ai, atkal aizmirsu,
cik gadu laikā, ir kaut kur pazudis (tā
man liekas). Varbūt atkal kaut kur aizbraucis vai vienkārši aizgājis uz kūti,
jo es tā īsti labi nezinu, cik daudz laika
ir pagājis. Man trūkst pāris skrūvītes,
un laika sajūta pieklibo. Dažkārt man
ir gadījies, ka saimnieks aiziet uz tīrumu, bet man liekas, ka ir pagājusi mūžība, bet viņš jau pēc pāris mirkļiem ir
atpakaļ un atkal otrādi, tāpēc uz savu
laika izjūtu es sen vairs nevaru paļauties.
Toties, kad biju jauna un bez neviena paša rūsas gabaliņa, tad tik bija jauki, jo varēju katru vakaru spēlēties ar
ēnām, un dažkārt pat līdz rītam man
ļāva spīdēt, cik un kā gribu, galvenais,
lai spīdu. Tad man vēl patika mazliet
pajokoties ar cilvēkiem un klusu pasmieties par tiem, jo tie bija tiešām
savādi radījumi. Tiesa, ka pārāk lielus
jokus es ne ar vienu neuzdrošinājos
taisīt, jo neatceros, no kā biju dzirdējusi, ka mani, lampu, ir izveidojuši
paši cilvēki. Toties jokoties varēju
daudz un dažādi, un iespējams, ka
daža laba joka pēc esmu arī pazaudējusi tās dažas skrūvītes, bet tas nav
svarīgi. Man patika pa laikam, tiesa,
ka ne pārāk bieži, lai es nesabojātu
sevi vai savu stikla galvu, nolekt no
galda visnejēdzīgākajā brīdī, kad
saimnieks ir aizņemts ar rakstīšanu,
un atraut viņu no darba, jo arī cilvēkiem, tāpat kā lampām, pa laikam jāpajokojas un jāatpūšas. [..]
Egīls Elmonds Kārkliņš 7.
Ja es būtu mazā Marta
Esmu Rūdolfa Blaumaņa novadniece,
diemžēl līdz
šim no rakstnieka radītā es
zinu ļoti nedaudz. „Velniņi”,
„Nāves
ēnā”, „Skroderdienas Silmačos” – darbi, kuri spilgti palikuši prātā. Bet manu
uzmanību saistīja vēl kāds. Nejauši izlasīju R. Blaumaņa dzejoli „Mazās
Martas dziesma”. Noteikti nozīme ir
arī tam, ka es pati esmu Marta. Tik
sirsnīgas un jaukas rindas var rakstīt
cilvēks, kuram bijusi patiesa mīlestība
un dziļa cieņa pret savu māti. Pārlasot
dzejoli, tas atsauca atmiņā laiku, kad
biju pavisam maza meitene.
Šobrīd man drīzāk gribētos teikt –
kaut es būtu mazā Marta! R. Blaumaņa dzejoļa meitenīte neviltoti priecājas
par to, ko ierauga sev apkārt. Pirmās
sniegpārsliņas ziemā, krāsainās lapas
rudenī, silto lietu pavasarī, varavīksnes loku caur koku zariem vasarā – parādības, kuras, mazākai esot, bija brīnums, tagad skatu citām acīm. Reizēm
liekas, ka tās ir tik pašsaprotamas – kur
gan pazudis prieks par skrējienu pa
peļķēm, leduspuķi logā vai raibiem
ziediem pļavā? Īsts, patiess bērna
prieks, kāds bija Martai, kādu rada R.
Blaumanis dzejolī.
Ja es būtu mazā Marta, vēlētos, kaut
varētu vienmēr būt sirsnīga pret mammu, jo ikdienā sanāk arī pateikt ko asu
vai aizskarošu. Lasot dzejoli, prātā
nāca manas bērnības jaukākie notikumi, kuros blakus vienmēr ir mamma.
R. Blaumaņa darbā meitenes prieks
bija par dārzā uzplaukušo vijolīti, bet

mans lielākais prieks bija par skaisto
rotaļlietu, kuru nosaucu par Pīku.
Vienmēr, kad ar to spēlējos, saucu
mammu, lai nāk piebiedroties. Pīka
bija pelīte – balerīna, un mamma tad
rādīja man ar rotaļlietu jaukus baleta
priekšnesumus. Tā mūsu rotaļas reizēm ieilga, jo man neapnika skatīties
pelēna virpuļošanā. Šobrīd reizēm
šķiet, ka man pietrūkst mūsu kopīgo
rotaļu. Laikam īpaši sāku to izjust tāpēc, ka redzu, kā mamma nodarbojas
ar mazo brālīti. Kā gribētos pašai būt
mazulīša vietā! Tagad saprotu mammas vārdus: „Nesteidzies tik ātri kļūt
pieaugusi, izbaudi bērnību, šos bezrūpības gadus!” Es varētu rakstīt un
rakstīt par mūsu rotaļām, māmiņas dāvātajām mantiņām. Paskatos uz tām.
Tagad lielākoties manas bērnības rotaļlietas vientulīgi sēž gultā un skapī,
sen pagājuši mūsu rotaļu laiki. Nekas,
omulīgie briedīši, mammas bērnu dienu lācīti un mani daudzie sunīši! Man
jūs vienmēr būsiet mīļi, un kaut kad
samīļosim jūs abi ar mazo brālīti. [..]
Marta Vaska 8. (atzinība par sirsnīgumu un mīļumu tēmas atklāsmē)
Ja es būtu velniņš

[..] Es nepaspēju pateikt nevienu
zilbi, kad biju
kļuvis tāds
pats kā viņi.
Nu mēs bijām
trīs velniņi.
Man nekas
cits neatlika, kā spēlēt ar viņiem tālāk.
Es lūdzu velniņiem, lai viņi neved
mani uz elli, bet lai palīdz apskatīties
zemeslodi. Man ļoti gribētos redzēt
tās vietas, kur ir notikušas lielās dabas
katastrofas – vētras, zemestrīces, plūdi. Velniņi kaut ko noburkšķēja pie
sevis – šurum burum! Mēs pacēlāmies
gaisā, un kāds neredzams spēks nesa
mūs augstāk un tālāk projām no Brakiem. Mēs lidojām un lidojām. Pēkšņi
zem mums parādījās Okeāns. Tad ieraudzīju zemes gabalus, nu tādus, kādi
tie uzzīmēti uz globusa. No augšas tas
izskatījās ļoti skaisti un neparasti. Visas lielās katastrofas uz zemes es nemaz vairs nemanīju, jo tās bija jau
beigušās. „Cik labi!” es domāju. Bet
es taču tā nevaru visu laiku lidot kopā
ar velniņiem pa gaisu un priecāties.
Jāmēģina nokļūt atpakaļ. Es rādīju ar
zīmēm saviem pavadoņiem, ka vēlos
atpakaļ uz zemi un tapt atkal par cilvēku. Velniņi man sāka skaidrot, ka, lai
notiktu pēc mana prāta, ir jāveic kaut
kas labs. Jāsāk ātrāk darīt labie darbi!
Bet kā? Velniņi man ieteica, lai ātrāk
kļūtu par cilvēku, jāapskrien apkārt
zemeslodei 2 reizes un katrā reizē jāpalīdz 1000 cilvēkiem. Sāku skriet un
skatīties apkārt, kur var „darīt labus
darbus”. Velniņi mani tālāk palaida
vienu pašu. Lielākais piedzīvojums
man bija Ēģiptē, kur no smilšu vētras
izglābu vienu karavānu ar 45 kamieļiem un 100 cilvēkiem. Viss sākās, kad
es biju domājis doties jau prom no
Ēģiptes, pacēlos gaisā un ieraudzīju,
ka tālumā nāk smilšu vētra un zem
manis gāja karavāna. Es izmantoju visas spējas, kas man bija dotas, lai izglābtu cilvēkus. Viena no manām spējām bija ietekmēt laika apstākļus, un
to es arī izmantoju. Tas nebija viegli,
jo pirms tam biju palīdzējis daudziem
cilvēkiem, bet cilvēki ne mani redzēja,
ne zināja, ka es tos izglābu un man ar
kājām vajadzēja šķērsot tuksnesi, jo
visu maģiju iztērēju, glābjot cilvēkus.
[..]
Gundars Jānis Āboliņš 8.
(atzinība par bagātu iztēli un
fantāziju)
Ja es būtu Kārlēns
Laiva aizpeldēja, un gan jau tā bija
pēdējā reize, kad es viņus redzēju…
Mēs bijām palikuši trīs – es, sāpju pārņemtais Grīntāls un vecais, labais Dal-

das tēvs. Es
dzirdēju nemitīgo ledus
gabala skrapstēšanu
un
redzēju, ka
tas palicis pavisam mazs.
Bija tik ļoti
bail, likās, ka es vairs neko nesaprotu.
Nezināju, ko darīt... Vai es vēl dzīvošu? Tas ir jautājums, uz kuru atbildi
nespēju rast. Visapkārt tikai ūdeņi un
bieza migla…
Es lēnām nopūtos un sasalušajās,
nejūtīgajās rokās paņēmu kabatā atrasto papīra lapiņu un strupu zīmuli…
Es sāku rakstīt…
„Kas gan ir dzīve? Vai to vispār
kāds spēj saprast? Es apzinos, ka es
miršu, bet es atskārstu arī to, ka tikai
tagad saprotu vārdu „dzīve”. Cilvēks
jau nekad nezina, kad mirs, viņš nezina neko... tikai raud un gaužas, un nesaprot, ka citam ir vēl grūtāk. Neviens
jau nekad neapjautīs, kā ir, kad ir
auksti, nav gandrīz ko ēst un nav zināms, vai vispār varēs izdzīvot. To
nevar saprast, ja to pats neizdzīvo.
Tikai tagad saprotu, ka neizmantoju
to, kas man bija. Es gribētu, kaut varētu kaut ko mainīt, bet es nepadošos, es
cīnīšos. Kaut vai man jāmirst, es aiziešu ar godu un apziņu, ka esmu sapratis
dzīvi un tās jēgu. Reti kurš to spēj, un
tā ir cilvēku lielākā kļūda.
Pēkšņi atceros kādu atziņu – dzīvotas ir tās dienas, kas palikušas atmiņā.
Un es saprotu, ka tikai tagad es esmu
sācis dzīvot, pārējo laiku es vienkārši
eksistēju. Atmiņā ataust arī kāds teikums, ko nesen lasīju – dzīve ir kā seifa atslēga ar šifru, tādēļ tavs mērķis ir
uzminēt īstos ciparus, salikt tos pareizā secībā, lai iegūtu visu, ko vēlies!
Vai tas nozīmē, ka es to nevaru izdarīt? Nevaru atšifrēt dzīvi? Galvā šaudās tik daudz domu.”
Man kļūst arvien aukstāk, pirksti tik
cieši satvēruši mazo, strupo zīmulīti.
Pēdējie burti sanāk izplūduši un nesalasāmi. Vienīgi asaras sasilda pirkstus.
Tuvojas vakars. Vēstule ir jāpabeidz…
„Saka, ka nejaušību nav. Tad, ja es
nomiršu, tas nekas nebūtu. Viena cilvēka mazāk… Es gan jau izniekoju
visu savu dzīvi, jo es esmu nepraša.
Kāpēc es vispār pastāvu? Kāpēc es rados? Es taču esmu niecība, nekam nederīgs puišelis.”
Ledus pavisam dīvaini sakustas. Es
steigā paņemu reiz Birkenbauma izdzerto brandaviņa pudeli un tikko tajā
iespiežu mazo vēstulīti. Pirksti neklausa, liekas, to vispār nav. Pat asaras
jau sasalst vaigu galos. Tad tādas ir
beigas… Ledus sašķīst, sadalās, un
jūra sevī paņem visu… arī manu dzīvi…
Es nepazudu nebūtībā, reizi desmit
gados es redzēju zemi – savu dzimteni. Mana dvēsele atnāca jūras krastā
apskatīt to vietu, kur toreiz ledusgabals sāka savu ceļu jūrā…[..]
Laila Saulīte 9. (atzinība par
prasmīgu darba kompozīciju)
„Ceļš iet caur pasauli uz debesīm”
(R. Blaumanis)
[..]
Mēdz
teikt, ka ikvienam – gan augam, gan zvēram, gan upei
vai ezeram, gan
cilvēkam – ir
savs uzdevums,
zemes
dzīvi
dzīvojot.
Arī
strautiņam, kas
iztecēja no svētā avota, bija dots uzdevums atspoguļot debesis – zilas, saulainas, tīras.
Strautiņa lepnums par to nebija izmērāms. Bet zemes cilvēki bieži grē-

koja, un viņa misija kļuva par nesavtīgu mēģinājumu palīdzēt tiem. Bet
kā?
Urdziņa bija plūdusi gar mežmalu,
kad, laiski atpūšoties, strautiņā iekāpa
Liena. Ūdens palika sarkanīgs. Vai no
tās vīna glāzes, ko Andrs izdzēra, neaptverdams, kas noticis? Virs sārtuma
līdzi drūmi cēlās arī neciešama dvaka,
laikam jau no sievietes nodevības, izvēloties sev līgavaini pēc tā bagātības,
nevis mīlestības.
Tekot gar Raudupietes – sievietes
un mātes – mājām, strautiņš sajuta
smagu pretestību, kaut kas tā plūdumu
bremzēja – avotiņš kļuva lēns. Tam
pretī bija ūdens, kas ieplūda strautiņā
no dziļās akas, kur māte cietsirdīgi
ļāva noslīkt pašas dēlam - mazajam,
bālajam Matīsiņam. Ieplūdušais ūdens
sevī nesa tik daudz rūgtuma, ka iztraucēja avotiņa rāmo plūdumu.
Kristīne, noliekusies pār straujo
strautiņu, lēja tajā sāļas asaras, kas
grauza tā dvēseli, bet asaras tas spēja
panest, jo tās bija sāpes par mīlestības
pārdzīvojumu, par mīļotā netikumu un
solījumu neturēšanu. Edgars lika sievietei ciest. Urdziņas dvēsele sažņaudzās nespējā palīdzēt.
Tecējums gar „Indrāniem” izrādījās
smags pārbaudījums. Edvarts strautiņā
ieleca ar abām kājām, bradāja pa to,
spārdīja kājām akmeņus, darīja to necaurredzamu, duļķainu. Viņa nežēlastība un vecāku aizdzīšana uz pirtiņu lika
avotiņam tādam kļūt – necieņa pret Indrānu tēvu, kas dēlu audzināja, loloja.
Likās, ka nekad vairs debesu zilums
neatspoguļosies strautiņa ūdenī.
Avotiņš, pasaulē jau daudz pieredzējis un arī pārdzīvojis, kādu brīdi
juta sevī divējādas sajūtas – šķīstību
un velnišķību. Tās bija tik spēcīgas, ka
lauzās ārā no ūdens dzīlēm. Pie strautiņa pieskrēja velniņi. Viņu ikdienas
nedarbi bija neganti, bet tajā pašā laikā arī labsirdīgi. Mazie nebēdņi bija
uz mūžīgiem laikiem saistīti ar ūdeni – tieši tajā velniņi tapa par cilvēkiem.
Ūdens strautiņā, gluži kā ar stērķeli
sajaukts, kļuva glums, tāds kā sastāvējies. Iemesls tam bija tecējums gar
Roplaiņiem. Krustiņš tā arī nekļuva
savu māju saimnieks, dzīvē gāja atpakaļ, bet beigās palika uz vietas, nespēja sevi mainīt.
Vai avotiņa ūdenim būs lemts attīrīties? Atbrīvoties no visa negatīvā, ko
tas ir uzkrājis – kļūt par spoguli skaistajām debesīm? Strautiņa klusais, apslēptais sapnis tomēr piepildījās.
Tekot gar rakstnieka R. Blaumaņa
mājām „Braki”, viņš savā krastā ieraudzīja prātīgu vīru, kas dungoja dziesmiņu:
„Ziedons lejā puķes kaisa,
Strautiņš burbuļodams iet.”
Kā saules Dievs, kas silda tautas
dvēseli un dalās ar savu literāro varoņu likteņiem, ūdenī rakstnieks mazgājās, rūdījās, pielietodams Kneipa
metodi. Strautiņš palīdzēja ārstēties,
kā spēdams, pats kļūstot dzidrs. Kā
gan citādāk? Viņš taču palīdzēja gaišam cilvēkam, tīram un bez grēka. Tā
strautiņam bija liela laime un pagodinājums – kļūt par palīgu tik dzīves
gudram cilvēkam. Bet staltie koki,
saulainās debesis virs Brakiem gavilēja – ūdens beidzot tiem rādīja gaišu
atspīdumu savā spogulī. Strautiņš varēja pildīt savu dzīves uzdevumu.
Tā viss šajā pasaulē cieši saistīts –
no zemes, kā nu kurš to prazdams, lūkojamies debesīs, gaišumā, bet arī debesīm ir svarīgi, ko tās redz uz zemes.
Sapratu, ka arī man ir jāizvēlas – lēkt
ūdenī ar abām kājām – saduļķot to vai
izdarīt un dzīvot tā, lai es nepieliktu
savu artavu ūdens – pasaules upes ciešanām. Es izvēlos darīt tā, lai mana
rīcība tikai vairotu strautiņa mūžīgo
šķīstību un mirdzumu.
Malvīne Madžule 10. (atzinība
par oriģinalitāti tēmas atklāsmē)
Redaktore: Marta Suveizda 9. a
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Ērgļu novada pašvaldības domē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2011. gada 24. novembrī, domes sēdes protokols Nr.16,3.§

Pārskats par 2011. gada 24. un 29. novembrī domes sēdēs
pieņemtajiem lēmumiem
 Par saistošo noteikumu ”Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
projektu
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr.11
” Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm” projektu.Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas
noteikumi tiks publicēti “Ērgļu Novada Ziņās” un stāsies spēkā.
 Par saistošo noteikumu ” Grozījumi
2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”” projektu
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr.12
”Grozījumi 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā”” projektu.
Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas noteikumi tiks publicēti
“Ērgļu Novada Ziņās” un stāsies spēkā.
 Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu
Dome apstiprināja R.Blaumaņa literārās
prēmijas 7.konkursa organizēšanai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu izdevumu
tāmi Ls 567,- apmērā un konkursa laureātu
naudas balvām paredzētos līdzekļus Ls 255
apmērā nolēma pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa
Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
izlietošanai paredzētajam mērķim.
Dome piešķīra finansējumu Ls 2940 ( bez
PVN) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ērgļu vidusskolas vēstures un atmiņu apkopojuma – grāmatas „Mūsu Ērgļu
vidusskola” izdošanai.
Dome nolēma ierīkot apgaismojumu distanču slēpošanas trasē Ērgļu arodvidusskolas stadionā, paredzot šim mērķim finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz
Ls 5000 apmērā.
 Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Kārdeces” atsavināšanu
Pamatojoties uz iesniegumu, dome nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra

Nr. 70920050128, kas atrodas ”Kārdecēs”,
Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un sastāv no
zemes 0,2603 ha platībā, dzīvojamās mājas
un divām palīgēkām.
Izveidoja nekustamā īpašuma ”Kārdeces”
atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska, Ērgļu novada pašvaldības domes deputāts Andris Dombrovskis, Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un
teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera.
 Par zemes vienību apvienošanu
Dome nolēma apvienot Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra
Nr. 70920070112 un Ērgļu novada pašvaldībai
piederīgo zemes vienību ar kadastra Nr.
70920070031 vienā zemes vienībā, atstājot
kadastra Nr.70920070031 un nosaukumu
“Rožkalni”.
 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Izvērtēja un apstiprināja SIA „GeoSIJA”
iesniegto zemes ierīcības projektu Ērgļu novada Ērgļu pagasts “Upmaļi”.
 Par Sausnējas un Liepkalnes bibliotēku
nolikumu apstiprināšanu
Apstiprināja Sausnējas pagasta bibliotēku
nolikumus ar kuriem interesenti var iepazīties
bibliotēkās, pagasta pārvaldē, novada pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā internetā www.
ergli.lv.
 Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvā
Sakarā ar VUGD Ērgļu posteņa komandiera
maiņu, apstiprināt Uvi Konovalovu, VUGD
Ērgļu posteņa komandieri, par Ērgļu novada
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
 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.13 ”Grozījumi 2011.
gada 24. februāra saistošajos noteikumos nr.2
”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.
gadam””.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A. Rozenberga

Pielikums Nr. 3

2011. gada 24. novembra grozījumi
Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada speciālā budžeta kopsavilkumā
Klasifikācijas
kods

06.200

2000
2279
2350

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
veidi
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Apstiprinātais
gada
plāns
(latos)

Grozījumi
(latos)

Apstiprinātais gada
plāns ar grozījumiem
(latos)

7 027

0

7 027

7 027

0

7 027

7 027

0

7 027

7 027

0

7 027

6 027

-300

5 727

1 000

3 00

1 300

Pielikums Nr. 4

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada speciālā budžeta izdevumu
tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām

06.200 Teritoriju attīstība
Klasifikācijas
Nosaukums
kods
IZDEVUMI PA STRUKTŪRVIENĪBĀM:
06.200
2-SPECLĪDZEKĻI
06.200 /C Ceļu fonds-spec.bud.
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
06.200 IZDEVUMI KOPĀ
2000
Preces un pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
2279
veidi
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas mate2350
riāli

Gada
plāns
(latos)

Izmaiņas
(latos)

Precizētais
gada plāns
(latos)

7 027

0

7 027

7 027

0

7 027

6 027

-300

5 727

1 000

300

1 300

7 027
7 027

0
0

7 027
7 027

6 027

-300

5 727

1 000

300

1 300

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. decembris

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.,3.,4.):
pamatbudžetā – ieņēmumus palielināt par LVL 85865
– aizņēmums Valsts kasē finansēšanai LVL 147210
– izdevumus palielināt par LVL 221491
– līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām palielināt par LVL 11584
speciālajā budžetā – izdarīt izmaiņas tāmes pozīcijās izdevumu sadaļā.
Pielikumi: Nr.1., 2.,3.,4.

Pielikums Nr. 1

2011. gada 24. novembra grozījumi
Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta kopsavilkumā

Klasifikācijas
kods

04.1.1.1.
04.1.2.1.
08.6.2.2.
12.3.9.9.
13.2.1.0.
13.2.2.0.
18.6.2.0.
18.8.1.1.
19.2.3.0.
21.3.9.9.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkam un būvēm kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts kasē (Latvijas Banka) vai kredītiestādēs
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti
šajā klasifikācijā
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
F4002000 Aizņēmumi

01.100
06.600
08.230
09.110
09.210
10.900
1000
1483
1119
1210
2000
2112
2219
2222
2223
2239
2242
2279
2311
2312
2321
2322
2341
2350
2363
2400
4000
4311
5000
5212
5232
5233
5250
6000
6242
6259
6260
6270

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.
līmenis)
Parējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Aizdevumu atmaksa
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
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
Ēdināšanas izdevumi
Grāmatas un žurnāli
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei,
izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Nedzīvojamās ēkas
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Parējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļu pabalsti
Papildināt atlikumu uz gada beigām				

Apstiprinātais
Apstiprinā- Grozījugada plāns ar
tais gada
mi
grozījumiem
plāns (latos) (latos)
(latos)
568 299 85 865
654 164
179 414 52 190
231 604
82 806 4 500
87 306
82 806 4 500
87 306
71 771

4 000

75 771

11 035

500

11 535

96 608 47 690

144 298

0

400

400

12 108

1 600

13 708

0 4 750
84 500 40 940
366 700 30 675
227 315 23 675

4 750
125 440
397 375
250 990

69 385

4 000

73 385

70 000
22 185
22 185

3 000
3 000
3 000

73 000
25 185
25 185

0 147 210

147 210

673 074 221 491

894 565

4 650

0

4 650

173 176 188 795

361 971

12 400
6 740

0
0

12 400
6 740

323 315 23 129

346 444

152 793

9 567

162 360

673 074 221 491

894 565

199 527
5 325
154 503
39 699
173 161
480
135
2 100
15 000

24 492
875
17 127
6 490
13 832
552
30
100
- 1 000

224 019
6 200
171 630
46 189
186 993
1 032
165
2 200
14 000

1 590

-280

1 310

2 700
43 423
72 00
0
19 000
14 900
12 000
6 610
47 923
100
1 100

400
2 410
430
260
2 000
1 720
2 000
200
5 000
10
-500

3 100
45 833
7 630
260
21 000
16 620
14 000
6 810
52 923
110
600

1 100

-500

600

184 044 177 767
0 2 484
890 4 933
1 100
200
182 054 170 150
115 242 5 900
55 242 5 900
18 000
- 700
29 000 1 700
13 000 -1 000

361 811
2 484
5 823
1 300
352 204
121 142
61 142
17 300
30 700
12 000

11 584



Pielikums Nr. 2

Ēgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu tāmē pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām
Klasifikācijas kods
04.1.1.1
04.1.2.1
08.6.2.2
12.3.9.9
13.2.1.0
13.2.2.0
18.6.2.0
18.8.1.1
19.2.3.0
21.3.9.9
01.100
Klasifikācijas kods
01.100

01.100

01.100
01.100
2000
2242
2279
2311
2322
2350
06.600
Klasifikācijas kods
06.600

06.600

06.600

06.600
1000
1483
1119
1210
2000
2219
2242
2279
2322
2350
4000
4311
5000
5232
5250
6000
6242
08.230
Klasifikācijas kods

08.230
08.230
2000
2279
2312



Nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI (1-PAMATBUDŽETS)
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (LB) vai kredītiestādēs
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš
klasificēti šajā klasifikācijā
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

Gada
Izmai- Precizētais
plāns
ņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
568 299 85 865
654 164
71 771
4 000
75 771
11 035

500

11 535

0

400

400

12 108

1 600

13 708

0
84 500
227 315
69 385

4 750
40 940
23 675
4 000

4 750
125 440
250 990
73 385

70 000
22 185

3 000
3 000

73 000
25 185

F4002000 Aizņēmumi
0 147 210
147 210
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Gada
Izmai- Precizētais
Nosaukums
plāns
ņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
Būvvalde
350
0
350
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
200
- 100
100
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
1 50
100
250
veidi
Jumurdas pagasta pārvalde
2 100
0
2 100
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
1 800
- 30
1 770
veidi
2311 Biroja preces
300
30
330
Sausnējas pagasta pārvalde
2 200
0
2 200
2322 Degviela
1 700
200
1 900
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
500
-200
300
IZDEVUMI KOPĀ
4 650
0
4 650
Preces un pakalpojumi
4 650
0
4 650
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
200
- 100
100
Pārējie klasifikācij neuzskaitîītie pakalpojumu veidi
1 950
70
2 020
Biroja preces
300
30
330
Degviela
1 700
200
1 900
Kartēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
500
-200
300
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Gada
Izmai- Precizētais
Nosaukums
plāns
ņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
Dzīvokļu un komunālā saimniecîba - Ērgļi
27 598
6 180
33 778
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
135
30
165
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2 500
500
3 000
2322 Degviela
6 900
700
7 600
5232 Saimniecîbas pamatlīdzekļi
590
2 450
3 040
6242 Bezdarbnieka stipendija
17 473
2 500
19 973
Komunālā saimniecîba -Jumurda
20 702
2 575
23 277
1483 Aizdevumu atmaksa
5 325
875
6 200
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
5 000
1 700
6 700
veidi
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts
1 100
-500
600
kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo
budžetu
6242 Bezdarbnieka stipendija
9 277
500
9 777
Komunālā saimniecîba - Sausnēja
124 876 180 040
304 916
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
7 600
1 000
8 6 00
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obli1 830
240
2 070
gātās iemaksas
2322 Degviela
3 000
400
3 400
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 200
100
1 300
5250 Kapitalais remonts un rekonstrukcija
94 254 177 700
271 954
6242 Bezdarbnieka stipendija
16 992
600
17 592
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Aizdevumu atmaksa
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestāžu procentu maksâjumi Valsts kasei,
izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecîbas pamatlîdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Kultūras centri, nami, klubi

173 176 188 795
14 755
2 115
5 325
875
7 600
1 000
1 830
240
18 735
135
2 500
5 000
9 900
1 200
1 100
1 100

3 430
30
500
1 700
1 100
100
- 500
-500

22 165
165
3 000
6 700
11 000
1 300
600
600

94 844 180 150
590
2 450
94 254 177 700
43 742
3 600
43 742
3 600

274 994
3 040
271 954
47 342
47 342

Pirmsskolas izglītība

2279
2311
2350

Precizētais
Gada plāns Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
PII Pienenīte
6 740
0
6 740
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
750
-300
450
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
3 000
- 100
2 900
2311 Biroja preces
1 830
300
2 130
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1160
100
1 260
IZDEVUMI KOPĀ
6 740
0
6 740
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
750
-300
450
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
3 000
- 100
2 900
Biroja preces
1 830
300
2 130
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 160
100
1 260

09.210

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)

Klasifikācijas kods

09.110

09.110
2239

Klasifikācijas kods

09.210

09.210

09.210

09.210

09.210
1000
1119
1210
2000
2112
2222
2239
2279
2311
2312
2321
2350
2363
2400
5000
5233
5250
6000
6242
10.900
Klasifikācijas kods

10.900

10.900

361 971
16 870
6 200
8 600
2 070

Precizētais
Gada plāns Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
Ērgļu Saieta nams
12 400
0
12 400
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
12 400
- 150
12 250
2312 Inventārs
0
150
150
IZDEVUMI KOPĀ
12 400
0
12 400
Preces un pakalpojumi
25 880
0
25 880
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
12 400
- 150
12 250
Inventārs
0
150
150
Nosaukums

09.110

10.900

10.900
2000
2112
2223
2279
2311
2321
2322
2341
2363
5000
5212
5232
5250
6000
6259
6260
6270

Nosaukums

Nosaukums
Mākslas, mūzikas skola
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
Sausnējas pamatskolas skolotāji
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Ērgļu vidusskola
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2321 Kurināmais
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
2400 Grāmatas un žurnāli
5233 Bibliotēku fondi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
6242 Bezdarbnieka stipendija
Vidusskola-skolotāji
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
IZDEVUMI KOPĀ
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 kanalizâciju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitîtie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ēdināšanas izdevumi
Grāmatas un žurnāli
Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēku fondi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

Precizētais
Gada plāns Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
4 260
3 252
7 512
1 980
2 500
4 480
280

752

1 032

1 000
1 000
0
42 409
34 314
8 095

-210
100
110
3 877
3 127
750

790
1 100
110
46 286
37 441
8 845

136 263
2 100
840

0
100
20

136 263
22 00
860

9 100
3 270
15 000
3 750
1 923
100
1 100
87 580
11 500
140 383
112 589
27 794

300
200
3 000
200
1 000
10
200
-7 330
2 300
16 000
13 000
3 000

9 400
3 470
18 000
3 950
2 923
110
1 300
80 250
13 800
156 383
125 589
30 794

323 315
184 772
146 903
37 869

23 129
22 377
16 127
6 250

346 444
207 149
163 030
44 119

38 363
280
2 100
840

5 582
752
100
20

43 945
1 032
2 200
860

10 100
4 270
0
15 000
3 750
1 923
100
88 680
1 100
87 580
11 500
11 500

90
300
110
3 000
200
1 000
10
- 7 130
200
-7 330
2 300
2 300

10 190
4 570
110
18 000
3 950
2 923
110
81 550
1 300
80 250
13 800
13 800

Precizētais
Gada plāns Izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
Pašv.ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”
4 520
0
4 520
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
1 700
200
1 900
2311 Biroja preces
800
-200
600
2322 Degviela
1 800
220
2 020
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
220
-220
0
Sociālās aprūpes centrs
83 735
9 567
93 302
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
200
-200
0
izdevumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
15 000 - 1 000
14 000
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitîtie pakalpojumu veidi
6 235
800
7 035
2321 Kurināmais
4 000 - 1 000
3 000
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
12 000
2 000
14 000
2363 Ēdināšanas izdevumi
46 000
4 000
50 000
5212 Nedzīvojamās ēkas
0
2 484
2 484
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
300
2 483
2 783
Sociālais dienests
64 538
0
64 538
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
3 038
-200
2 838
2322 Degviela
1 500
200
1 700
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem
18 000
-700
17 300
iedzīvotājiem
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
29 000
1 700
30 700
6270 Dzīvokļu pabalsti
13 000 - 1 000
12 000
IZDEVUMI KOPĀ
152 793
9 567
162 360
Preces un pakalpojumi
92 273
4 820
97 093
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
200
-200
0
Izdevumi par elektroenerģiju
15 000 - 1 000
14 000
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
10 973
800
11 773
Biroja preces
800
-200
600
Kurināmais
4 000 -1 000
3 000
Degviela
3 300
420
3 720
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
12 000
2 000
14 000
Ēdināšanas izdevumi
46 000
4 000
50 000
Pamatkapitāla veidošana
520
4 747
5 267
Nedzīvojamās ēkas
0
2 484
2 484
Saimniecības pamatlīdzekļi
300
2 483
2 783
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
220
-220
0
Sociālie pabalsti
60 000
0
60 000
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
18 000
-700
17 300
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
29 000
1 700
30 700
Dzīvokļu pabalsti
13 000 - 1 000
12 000
Papildināt atlikumu uz gada beigām				
11 584
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
Nosaukums

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. decembris

2011. gada 5. decembrī - Starptautiskā PII “Pienenīte” ziņas
Brīvprātīgo darba diena
Darbīgais novembris „Pienenītē”

Saskaņā ar 2009. gada 27. novembra
Eiropas Savienības Padomes lēmumu
2011. gads ir pasludināts par Eiropas
Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) aktīva
pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju
un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā.
Latvijā ir ļoti daudz biedrību, iestāžu,
organizāciju, kuru pastāvēšana bez
brīvprātīgo atbalsta nemaz nav iedomājama. Latvijas Brīvprātīgā darba gada
ietvaros tika īstenots pētījums par brīvprātīgā darba attīstības iespējām Latvijā
un tā ieguldījumu tautsaimniecībā.
Visnozīmīgāko brīvprātīgā darba
pienesumu Latvijas ekonomikai ir devusi profesionālo pakalpojumu joma,
kurā brīvprātīgie nostrādājuši 6,429
miljoni stundu, sniedzot pienesumu
ekonomikai 15,314 miljoni latu vērtībā.
Otrajā vietā ir veco ļaužu, invalīdu un
bērnu aprūpe ar 5,216 miljoniem stundu un 11,184 miljoniem latu devumu.
Pirmo trijnieku noslēdz izglītības joma
ar gandrīz 10 miljoniem latu pienesumu. Brīvprātīgajam darbam vismaz
vienu stundu veltījuši 435 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kopā nostrādājot gandrīz 33 miljoni stundu.
Pēdējā gada laikā brīvprātīgo darbu
kopumā ir veikuši 25% Latvijas iedzīvotāju, liela daļa no tiem to ir veikuši,
piedaloties vides aizsardzības un sakopšanas pasākumos (talkās) – 238 tūk-

No kreisās: brīvprātīgais Auseklis
Knope, vecākā referente, izlīgumu
koordinatore Astrīda Mitjakova.
stoši cilvēku. Vides aizsardzība un sakopšana ir vispopulārākā joma, kurā
savu vēlmi iesaistīties ir pauduši 22%
iedzīvotāju. Visbiežāk brīvprātīgo darbu Latvijas iedzīvotāji veikuši valsts un
pašvaldības institūcijās, kā arī nevals-

tiskajās organizācijās – attiecīgi 37%
un 36%.
Kā svarīgākos ieguvumus brīvprātīgā darba veicēji minējuši: iespēju sniegt
palīdzību tiem, kam tā nepieciešama,
iespēju kaut ko darīt un uzlabot dzīves
kvalitāti savā dzīves vietā, jaunu zināšanu, pieredzes iegūšana, iespēja justies
noderīgam, vajadzīgam, kā arī iespēja
sadarboties ar citiem cilvēkiem, darīt
kaut ko kopā ar citiem. Visaktīvāk brīvprātīgajā darbā iesaistās Vidzemē un
Zemgalē dzīvojošie.
Valsts probācijas dienesta Madonas
teritoriālajā struktūrvienībā ir 2 brīvprātīgie starpnieki, kas organizē un
vada izlīguma sēdes. Šodien mēs vēlamies izteikt atzinību un godināt brīvprātīgo izlīgumu starpnieku – Ērgļu
novada iedzīvotāju Ausekli Knopi,
kurš ar savu darbu ir devis nozīmīgu
personisku ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā un strādājis, lai radītu kopēju labumu sabiedrībai.
2011. gada 5. oktobrī Auseklim Knopem tika pasniegts Valsts probācijas
dienesta Atzinības raksts par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu izlīgumu organizēšanā un popularizēšanā.
Mēs ceram, ka paveiktais un tā atzinīgs novērtējums motivēs turpināt iesākto ne tikai šī gada ietvaros, bet arī
turpmāk.
Astrīda Mitjakova,
Valsts probācijas dienesta Madonas
teritoriālās struktūrvienības vecākā
referente, brīvprātīgo darba
koordinatore

Izrāde UZ TOBAGO Ērgļos!
17. novembrī Ērgļu saieta namā
ikviens novada iedzīvotājs bija mīļi
gaidīts, lai kopā svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienu.
Par gaidītu un ierastu tradīciju ir kļuvis
iestudēt īpašu uzvedumu, veltītu Valsts
svētku gadadienai. Šogad Ērgļu amatiermākslinieki bija sagatavojuši vērienīgu sarīkojumu pēc Māras Zālītes traģikomēdijas
“Tobago”
motīviem
“Latvieša sirds”. Jau kopš seniem laikiem labākas dzīves meklējumi cilvēkus ir aizveduši uz tālām zemēm, bet
mīlestība uz savu Tēvzemi ir palikusi
sirds visdziļākajā stūrītī, kas vienmēr
aicina atgriezties. Cik tuvi vārdi mūsdienām.
Mēs zināsim visu, kas bijis,
Bet tas vairs nesalieks mūs,
Jo vairāk par visu, kas bijis,
Mums nozīmē viss, kas vēl būs.
Tie bija īpaši vārdi, kas tika dziedāti
un izrunāti ar ikviena dalībnieka labo

gribu un sirds siltumu. Gribu pateikties
par nopietno pieeju uzveduma sagatavošanas darbā un atbildības sajūtu mēģinājumu procesa gaitā Pēterim Nebaram, kurš ar savu debiju kā aktieris un
dziedātājs pārsteidza ne vienu vien skatītāju. Burvīgajai Ilzei Velcei par skanīgo un īpašo šarmu, ko viņa ar savu tēlu
spēj uzburt uz skatuves. Paldies jau
pieredzējušiem aktieriem Pēterim Kārkliņam, Maigai Pickai, Gintai Ozolai,
Pēterim Leitānam, Ērikam Bukovskim.
Paldies arī Krišjānim Kallingam, kas
debitēja tik neierastā lomā. Bet aktieru
māksla nebūtu pilnīga, ja šajā uzvedumā nebūtu deju kolektīvu „Erla”
“Pastalnieki”, “Rūdis”, Ērgļu vidusskolas bērnu deju kolektīvu dejotāji un
jauktā kora “Ērgļi” dziedātāji. Liels devums uzveduma tapšanā: režisorei- Terēzai Kaimiņai, deju un intermēdiju
autorēm: Antrai Grinbergai un Mārītei
Taškānei, gaismas efektu veidotājam –

Ivaram Saidem un SIA “Diogens Audio”, skaņu operatoram – Pēterim Leibomam un skatuves noformējuma
veidotājai – Ievai Rotai. Uzvedums nevarētu tapt, ja savu atļauju autormūzikas izmantošanā nedotu pats Uldis
Marhiļēvičs. Paldies māksliniekam!
Pirms sarīkojuma izstāžu zālē tika
atklāta izstāde „Ērgļu novadā šūpulis
kārts”. Izstāde apmeklētājus iepazīstina
ar cilvēkiem, kas ar savu darbību veicinājuši novada vārda skanējumu ārpus tā
robežām: R.Blaumanis, brāļi Jurjāni,
J.Grots, Z.Lazda, Valdis, J.Zālītis,
J.Sirmbārdis, I.Kalnāre, P.Upītis un
citi. Izstāde joprojām apskatāma Ērgļu
saieta namā.
Radošas veiksmes jaunajā gadā mūsu
amatiermāksliniekiem un viņu vadītājiem! Lai mums visiem izdodas realizēt
savas ieceres arī turpmāk!
Sandra Avotiņa,
kultūras darba speciāliste

Sagaidījām...sagaidījām gaišo, pūkaino sniedziņu, kas šoreiz lika sevi
gaidīt nedaudz ilgāk nekā parasti. Bērni
izbauda pirmo pikošanās, slidināšanās
priekus un cītīgi gatavojas Ziemassvētkiem!
Novembra mēnesis pagāja drēgns,
tumšs, taču ļoti darbīgs. Tika svinēti
gan Mārtiņi, gan Latvijas dzimšanas
diena, gan braucām ciemos uz Bērzaunes PII “ Vārpiņu”.
Mārtiņdienā ciemos bija atnācis gailis, kas kopā ar bērniem palīdzēja sakopt saimniecei istabu, sacept pīrāgus
un visi kopā varēja sākt Mārtiņdienas
jautrības – dziesmas, dejas, masku parādi.
Uz valsts svētkiem pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” viesojās ciemiņi no siltajām zemēm – no tālās Āfrikas. Bērni kopā ar audzinātājām

iepazīstināja ciemiņus ar Latvijas dabu,
upēm, dzīvniekiem, putniem, lielākajām pilsētām, kopā veidojot kolāžu
“Latvijas karte”. Par tradīciju jau ir kļuvusi lielā dzimšanas dienas torte, kas
bija patiešām garda!!!
16. novembrī uz Bērzaunes pirmsskolas izglītības iestādi “Vārpiņa” jauno runātāju pasākumu “Skani, mana
valodiņa!” brauca sagatavošanas grupas meitene – Marta Purviņa. Paldies
Martas mammai, skolotājām Mārītei un
Jautrītei, kas palīdzēja Martai veiksmīgi piedalīties!
Taču nu jau pirmsskolas izglītības
iestādi ieskandina Ziemassvētku dziesmas un dejas, grupiņas tiek noformētas
svētkiem, un bērni ir rātnāki nekā parasti, jo aiz logiem staigā rūķi, kas visu
redz...
Evita Lielupe, metodiķe

Novembra svētki Jumurdā
Novembris bija, ir un būs mūsu mazajai Latvijai nozīmīgs mēnesis. Ar piemiņas brīžiem, atmiņām un sveču liesmiņām un valstij tik nozīmīgiem
svētkiem – Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu.
Vieni no svētkiem, kurus atzīmējam
novembrī, ir Lāčplēša diena, tad pieminam visus, kas par brīvu Latviju cīnījušies un savas dzīvības atdevuši, lai mēs
šodien varētu balstīties uz šo varonīgo
cilvēku pieredzi un savu Latviju turēt
kā neatkarīgu valsti. Pēc piemiņas brīža
Jumurdas kapsētā ugunskurs nakts tumsā kvēloja līdz vēlam vakaram Jumurdas saieta ēkā, karavīru dziesmas izdziedāja Jumurdas vokālais ansamblis
un vakara izskaņā mielojāmies ar vienkāršu karavīru ēdienu – putraimu biezputru. Paldies visām čaklajām rociņām
un atsaucīgajām sirsniņām, kas palīdzēja tapt šai vakarēšanai!
Jumurdiešiem novembris vienmēr
saistīsies ar vēl vienu vēsturisku brīdi–
jaunās Jumurdas pagasta Saieta ēkas
atklāšanu 2010. gada 17. novembrī.

Valstij šogad apritēja 93. gadadiena, bet
Jumurdas Saieta ēka svinēja savu 1
gada jubileju. Un arī šajā dienā Jumurdas pagasta pārvaldes darbiniekiem gribējās būt kopā ar pagasta iedzīvotājiem,
atzīmēt valstij tik nozīmīgo gadadienu
un pārskatīt, pārrunāt, kas noticis šā
gada laikā, kad Jumurdas pagasta Saieta ēka vērusi savas durvis. Redzējām
fotoreportāžu par aktivitātēm un pasākumiem gada garumā, skatījāmies video, kas iemūžinājis pirms gada notikušo brīdi – Saieta ēkas atklāšanu,
Dalījāmies atmiņās un saņēmām laba
vēlējumus no Ērgļu novada pašvaldības
vadītāja Guntara Velča.
Šī diena bija kā tāds neliels atskaites
punkts par padarīto sava pagasta, novada un valsts labā. Visas lielās lietas jau
sākas no mazumiņa, arī valsts sākas no
mums katra, no mūsu darbiem un domām. Lai gaišas un radošas domas un
darbi, kas sokas raiti šajā Ziemassvētku
gaidīšanas laikā!
I. Lapsa, kultūras darba
organizatore Jumurdā

Pie ugunskura Lāčplēša dienā pulcējās lieli un mazi Jumurdas
un Ērgļu iedzīvotāji.

Replika

Šā gada 17. novembrī Ērgļu saieta
namā rīkotais svinīgais sarīkojums
„Latvieša sirds” (pēc M. Zālītes traģikomēdijas „Tobago” motīviem), veltīts
Latvijas Republikas proklamēšanas 93.
gadadienai, bija krāšņs, kā arī mūsu pagasta pašdarbnieku teicamā izpildījumā
gan vokāli, gan dramaturģiski.
Tā kā uzvedums saistīts ar vēsturisku
tematiku, atļaušos atgādināt to, izman-

tojot Braku muzeja krājumā esošo nelielo materiālu, proti, brošūru (Z.Bundurs. “Senās latvju kolonijas Gambija
un Tabago”, Rīga, 1934.). Tajā atrodam
informāciju par Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanu un Kurzemes koloniju
nodibināšanu Gambijā un Tobago salās. Aprakstā vēstīts par cīņām ap šīm
kolonijām, kā arī par kurzemnieku nenogurstošo sparu un goda prātu. Gambijas tēma kļuva populāra, pateicoties

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. decembris

Cukura lidojumam un raibajam piedzīvojumam. Pa Kurzemes hercoga pēdām
1933. gada rudenī bijušo Kurzemes
hercogistes koloniju Gambiju apmeklēja latviešu lidotājs Herberts Cukurs.
73 gadus vēlāk –2007.gada 23. janvārī – Gambijā atkal ieradās piedzīvojumu meklētāji no Latvijas – autoekspedīcijas “Āfrikas josta 2007”
dalībnieki.
A.Kuzina

Izstāde

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Braku
muzejs sadarbībā ar Ērgļu slimnīcas
galveno ārsti Ainu Braķi organizē ekspresizstādi –„Ziemassvētki mājas bēniņos”, kura notiks Ērgļu saieta namā.
Cienījamie ērglēnieši! Katrs tiek aicināts pārlūkot savus ilgstoši nelietoto
mantu kambarus, – varbūt tur būs kaut
kas „aizķēries” no senākiem un ne tik
seniem laikiem par Ziemassvētku

tēmu – atklātnes, eglīšu rotājumi, rokdarbi, grāmatas, pašu gatavotas lietiņas
(var būt arī pirktās!). Atnesiet tās, lūdzu, vai nu Ainai Braķei uz slimnīcu,
vai uz saieta namu. Atdošanu garantējam. Kontakttelefons: 26406289
Izstādes atvēršana 23. decembrī
plkst. 10.30 – Ziemassvētku tirdziņa
laikā.
Aicinām piedalīties!



PASĀKUMU
AFIŠA

No 12. decembra līdz 31. decembrim
Jumurdas bibliotēkā IZSTĀDE
MAIZE MŪŽĪGĀ UN DIENIŠĶĀ

Latvija pasaules mērogā var lepoties ar
ļoti lielu maizes veidu piedāvājumu: rupjmaize, baltmaize, saldskābmaize, kliju
maize – tās zināmas katram latvietim.
Taču ne vienmēr mēs aizdomājamies par
to, ka katrai maizei dots savs īpašais nosaukums, katrai maizei ir savs iesaiņojums un katram cepējam savs amata noslēpums. Cepēji joprojām meklē jaunas
maizes receptes, radot jaunus nosaukumus, etiķetes vai mūsdienīgos iesaiņojuma maisiņus.
Lai iepazītos ar bagātīgo nosaukumu un
cepēju krāsaino parādi, interesantiem
faktiem, receptēm, maizes vēsturi, mīklām, ticējumiem...... tiekat laipni aicināti
uz izstādi bibliotēkā.

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 no plkst. 9.00
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš
10.30 izstādes „Ziemassvētki mājas
bēniņos” atklāšana
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji
23. decembrī plkst. 19.00
Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Rūķu ģimene aicina uz ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANU
Vakara gaitā: muzicēs muzikālā Dāvju
ģimene no Vestienas;
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājas
pirmssvētku uzruna;
saldi pārsteigumi.
25. decembrī plkst. 21.00
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle –
Apes muzikanti – PAPA BLICE
Lūgums ieejas kartes iepirkt un vietas
pie galdiņiem pieteikt iepriekš.
Biļetes cena – 3,00 Ls
26. decembrī plkst. 13.00
Sausnējas pagasta „Kastaņās”
Ziemassvētku koncerts
Dzied jauktais koris „Ērgļi”
27. decembrī plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā Ziemassvētku
sarīkojums novada pensionāriem
Lūdzam iepriekš pieteikties, viesojas
Igauņu ģimene
28. decembrī plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā
Svētku uzvedums
„ZIEMASSVĒTKU JAMPADRACIS”
Ērgļu novada pirmsskolas vecuma
bērniem. Lūdzam vecākus pieteikt
savus mazuļus par dalību
Gadu mijā no plkst. 01.00 līdz plkst.
06.00 Ērgļu saieta namā
Jaungada nakts balle!
Spēlē Pēteris Leiboms
biļetes cena 2.- Ls
2012. gada 14. janvārī plkst. 18.00
Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Jumurdas dramatiskā kolektīva
dalībnieku SALIDOJUMS!
Aicināti VISI,VISI, kas kaut nelielu
lomu spēlējuši pagājušā un šī gadsimta
dramatiskā kolektīva sastāvā!
18. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Rokdarbu studija aicina uz darbnīcu
KONFEKŠU PUKŠĶU DARINĀŠANA
Lūgums sekot informācijai afišā
27. janvārī Sausnējas pagasta
„Līdumos” Sausnējas pagasta
pašdarbnieku vakars
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Dieva mīlestības dāvana ikvienam...

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību...
						
(Jāņa ev. 3:16)
Svinēt Ziemsvētkus nenozīmē piemi- bieži pat „nožņaudz” to, ko tā, šķiet, tik
nēt kādus senus un, kas zin, varbūt pat ļoti, ļoti mīl...
mītiskus notikumus. Ja mēs šādi tuvojaDieva mīlestība ir tāda, kas vispirms
mies Ziemsvētkiem, tad ar nožēlu ir jā- dod no sevis. Tāpēc, lai šo dievišķo mīatzīst, ka mēs nekad tā arī nespēsim lestību mēs iepazītu, Dievs pats pienonākt pie īstiem Ziemsvētkiem. Kaut dzimst pasaulē, jo tikai caur cilvēku
kas jau noteikti būs – savas īpašās no- mēs varam sākt mācīties kaut ko no šīs
skaņas, sajūtas. Bet tas arī viss. Un pēc īpašās Dieva attieksmes. Piemēram, akvisai īsa laika arī tās paies kā nebijušas mens nevar mūs mīlēt. No koka savā
un būs atkal jāatgriežas atpakaļ savā pe- pagalmā mēs nevaram sajust personislēkajā ikdienā un piedevām tad, kad kas rūpes un ieinteresētību, tikai no cilviss ziemas smagākais laiks vēl ir tikai vēka un ne no viena cita. Tāpēc Dievs
priekšā.
piedzimst kā cilvēks, kā Jēzus Kristus,
Un tomēr par Ziemsvētkiem mēdz lai mums pienāktu klāt, cik vien tuvu
teikt, ka tie ir gaišākie svētki gada pašā iespējams. Dievs Ziemsvētkos, pietumšākajā laikā. Vai esam mēģinājuši dzimdams kā mazs bērns, atklājas
sev jautāt, kāpēc tieši šādi esam izvēlē- mums nevis kā spēks, kas vēlas visu sajušies šos svētkus saukt? Vai iemesls graut un iznīcināt, bet gan kā mīlestība,
tam tiešām ir tikai uz īsu brīdi mūsos kas ir gatava piedot. Kā tāds, kas vēlas
radītas īpašas Ziemsvētku sajūtas un būt cilvēku, savas radības, vidū.
emocijas... Tās, kuras pēc neilga laika
Tieši caur Ziemsvētku notikumu mēs
izgaist? Diezin vai mēs atradīsim daudz ļoti labi varam redzēt, kāpēc mums netādu cilvēku, kuriem Ziemsvētkos pa- sanāk Dievu iepazīt un sastapt. Un tas ir
smeltā prieka pietiek visam nākamajam nevis tāpēc, ka mēs netiekam pietiekagadam? Bet izrādās, tieši to Ziemsvētki mi augstu, ka nespējam pakāpties „līdz
grib mums iedot – prieku! Un ne tikai debesīm”, bet gan tāpēc, ka nevēlamies
līdz nākamajiem Ziemsvētkiem, bet noliekties... Noliekties tik zemu, cik to
prieku visai dzīvei.
ir darījis Dievs.
Ja mēs paraugāmies uz šo pasauli, tās
Dieva mīlestības vienīgais mērķis un
izplatījumu, neaptveramo lielumu un nolūks ir, lai mums viss būtu, lai mēs
dziļumu, tad tas noteikti mums kaut ko dzīvotu. Tāpēc Dievs tieši šādi nāk
pasaka par Dievu, par Viņa varenību un mūsu vidū – nevis kā draudīgs karavīrs,
pastāvību. Bet vai viss šis apbrīnoja- kurš ir atnācis visu „salikt pa vietām”,
mais lielums un skaistums mums pats bet kā bērns. Tur jau tā lieta, ka, lai mēs
par sevi pasaka, kāpēc tas viss pastāv? visi patiešām būtu laimīgi, debesu un
Kāpēc tas viss ir, tā vietā, lai nekā nebū- zemes stiprumiem jau nav jāsakustas.
tu?
Nav jānotiek kādiem galvu reibinošiem
Vienīgais un īstais šīs pasaules pastā- brīnumiem. Nav šī pasaule jāapgriež ar
vēšanas iemesls patiesībā ir izsakāms kājām gaisā. Lai mēs patiesi dzīvotu,
vienā vārdā – mīlestība. Jā, ar šo vienu būtu pa īstam dzīvi, mums ir jāsajūt, jāvārdu, kuru cilvēki ir visādi apbrīnoju- zin, ka esam mīlēti. Mums ir jāpiedzīvo
ši, bet reizē arī cauri laikiem „nolietoju- mīlestība. Un tieši to Dievs apliecina
ši” un „novalkājuši”. Pasaule pastāv joprojām, katru reizi, kad svinam
tāpēc, ka Dievs to mīl ar nesatricināmu Ziemsvētkus. Un tieši tas var būt viens
mīlestību.
liels spēka un prieka avots ne tikai nāSakot, ka Dievs mīl šo pasauli, ļoti ir kamajam gadam, bet visai šai dzīvei,
nepieciešams atgādinājums par to, ka kurā mīlestības vienmēr ir par maz.
Bībeles valodā „mīlestība” nav tikai kāSirsnīgi sveicu visus Ērgļu novada
das pārejošas jūtas un gaisīgas emoci- iedzīvotājus Ziemsvētkos – Kristus piejas. Mīlestība ir vairāk gatavība uzupu- dzimšanas svētkos – un novēlu laimīrēties, ierobežot sevi, lai otrs varētu gu Jauno – 2012. Tā Kunga žēlastības
dzīvot. Tas noteikti ir kaut kas ļoti pre- gadu!
tējs mūsu egoistiskajai mīlestībai, kura
Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs
mēdz dzīvot mūsu vidū. Kura visupirms
Kaspars Eglītis
tiecās apmierināt pati sevi. Kur tā tik
www.erglubaznica.lv

DIEVKALPOJUMI ZIEMASSVĒTKOS
Luterāņu draudzē
24. decembrī plkst.19.00 Ziemsvētku svētvakarā
25. decembrī plkst.10.00 Ziemsvētkos – Kristus
			
piedzimšanas svētkos
Katoļu draudzē
24.decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku vigīlija
25.decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26.decembrī plkst. 17.00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums
Adventistu draudzē
24. decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku dievkalpojums
notiks Rīgas ielā 3 (ieeja pa sētas durvīm 2. stāvā).

Ziedo bibliotēkai grāmatu!
Ērgļu arodvidusskolas bibliotēka no
12.decembra līdz 2012. gada 1. februārim rīko akciju „Ziedo grāmatu skolai!”. Akcijas ietvaros bibliotēka aicina atbalstīt tās kolekcijas atjaunināšanu.
Bibliotēkā visvairāk trūkst tālāk minētās grāmatas, bet tās lasītāji būs ļoti
priecīgi par jebkuru grāmatu, kuru jūs
vēlētos dāvināt bibliotēkai, jaunu vai
atrastu jūsu grāmatu plauktā!
Imants Ziedonis Zvaigžņu zaglis,
dzeja, Regīna Ezera Zooloģiskās noveles, romāns „Nodevība”, Rūdolfs
Blaumanis Lugas (Indrāni, Skroder-

dienas Silmačos), stāsti („Nezāle”,
„Pērkoņa negaiss”, „Spijēnos”,
„Šūpulis”, „Brīnuma zālīte”), noveles (“Raudupiete”, “Salna pavasarī”, “Purva bridējs”, “Andriksons”,
“Nāves ēnā”, “Laimes klēpī”, “Sapnis”), Kārlis Skalbe Dzejas izlases,
Pasakas, Zenta Mauriņa Esejas,
Klāvs Elsbergs Dzeja, Māra Zālīte
Dzeja, rokopera Lāčplēsis
Diāna Kuzina,
Ērgļu arodvidusskolas bibliotekāre

Apsveicam!
APSVEICAM
IVETU un ARVI KNĒZIŅUS
ar meitas DĀRTAS piedzimšanu
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Mārīte Apine
Anastasija Melehova
Valters Pāpe
Dārte Ķīle
Edīte Brauna
Aina Salmiņa
Kārlis Čuibe
Irma Rūtiņa
Austra Baltiņa
Milda Līcīte
Pāvels Mihaļkovs
Alma Andriksone

Brīnumu lāde
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt...

Ziemassvētki ir brīnumu laiks!
Tas ir laiks, kad mēs varam palīdzēt
un dāvāt pa brīnumam tiem bērniem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs.
Lai svētku sajūta ienāktu arī šo
bērnu mājās, Ērgļu vidusskolas 1.a.
klase aicina piepildīt BRĪNUMU
LĀDI ar pašgatavotiem un veikalā
nopērkamiem gardumiem un lietām.
Brīnumu lāde līdz 23. decembra
rītam atradīsies Ērgļu vidusskolas
1.a klasē, otrajā stāvā, Rīgas ielā
10, Ērgļos.

Atvadu vārdi Marijai Šmitei
Tu – saules ceļš un gaišais avots biji,
Kam rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek
Joprojām mīlestības vilnis balts...
Sausnējiešiem decembris iesācies ar bezgala skumju vēsti – mūžības ceļos devusies Marija Šmite – bijusī skolotāja, skolas direktore, pagasta muzeja dibinātāja, vēstures glabātāja un kultūras dzīves virzītāja.
Mūsu „vecmāmiņa”, kā sausnējieši dēvēja Mariju, bija
sava pagasta patriote, inteliģences etalons, sabiedrības
dvēsele. Bet galvenais – Marija Šmite bija skolas cilvēks. Šie vārdi ietver sevī
ļoti dziļu jēgu.
Marija Šmite dzimusi 1927. gada 1. maijā Kalsnavas pusē, tur pagājusi bērnība un skolas gaitas vietējā pamatskolā, vēlāk – mācības Pļaviņu ģimnāzijā.
1947. gadā uzsākusi skolotājas darba gaitas Sausnējā. No 1955. gada strādājusi par četrgadīgās pamatskolas direktori. 1959. gadā tika likti pamati tagadējās Sausnējas pamatskolas ēkai. Vēlāk daži augstāk stāvošie prāti sprieda, vai
ir vērts būvēt skolu Sausnējā, bet Marijas un citu progresīvi domājošu cilvēku
pārliecība un neatlaidība uzvarēja. Tas, ka mūsu skola tika uzbūvēta, ir arī
Marijas Šmites nopelns.
Par skolotāju Sausnējas pamatskolā Marija Šmite strādāja līdz 1982. gadam. Sirdij tuvs bija ne tikai pedagoga darbs, bet arī novadpētniecība, kora
mūzika, teātra māksla. Šīs paliekošās, tradīcijām bagātās vērtības Sausnējā
saudzīgi kopa skolotāja Marija. Daudzi neaizmirstami kultūras pasākumi ir
viņas izloloti un palikuši atmiņā vairāku paaudžu cilvēkiem. Kopā būšana mūs
visus iepriecināja, vienoja, lika justies kā savējiem. Marija Šmite ļoti lepojās
ar saviem skolēniem, atbalstīja viņu centienus, skuma par neveiksmēm un iedrošināja sākt atkal visu no jauna. Vecmāmiņa vienmēr un visur bija klāt – ar
labu vārdu uzmundrināja, ikvienu uzklausīja un veltīja laiku sarunām par dzīvi. Šmitu ģimenes mājā „Ceriņos” vienmēr tika laipni uzņemts ikkatrs tuvāks
vai tālāks ciemiņš.
Var apbrīnot Marijas darba spējas un lielisko atmiņu, ritinot kādu senāko
notikumu gaitu. Apkopotas novadnieku kara laika atmiņas, rīkotas tikšanās ar
abās frontes pusēs kritušo karavīru piederīgajiem un pierakstīti viņu likteņstāsti. Daudzi laulātie pāri ir uzklausījuši vecmāmiņas padomus, savā kāzu
dienā viesojoties muzejā „Līdumi”. Tas bija Marijas Šmites veikums sabiedrības labā, un mēs apzināmies tā vērtību. Šie darbi glabāsies Sausnējas novadpētniecības muzejā un tos iepazīt varēs ikviens.
Marijas Šmites piemiņa saglabāsies viņas daudzo skolēnu, vecāku, bijušo darbabiedru, līdzcilvēku sirdīs. No mums šķīries ļoti gaišs, labsirdīgs, sirdsgudrs
cilvēks. Māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa saviem mīļajiem, uzticams dzīvesdraugs Augustam. Sirds sāp par lielo zaudējumu visiem, kas Mariju Šmiti
pazina. Dziļā cieņā noliecam galvu skaista un bagāta mūža priekšā...
Domās esam kopā ar mūsu mīļās Marijas Šmites tuviniekiem, viņai pa
mūžības ceļu aizejot...
Sausnējas pagasta pārvalde,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs
“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā
Nr. 11 (60) ievietotās krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Karāts. 4.Ramata. 8.
Korts. 11.”Alcesta”. 12.Ondatra. 13.
Lupa. 14.Plenērs. 15.Hits. 18.Sekanss.
20.Statuss. 22.Atols. 23.Gaile. 24.
Andrs. 25.Alata. 27.Aramiss. 29.”Atbalss”. 34.Noma. 35.Madaras. 36.Rila.
39.Ābelīte. 40.Trapece. 41.Staņa. 42.
Stiksa. 43.Rapsis.
Vertikāli. 1.Krauls. 2.Recepte. 3.
Tisa. 5.Anda. 6.Altairs. 7.Adamss. 8.
Kallasa. 9.Rauna. 10.Sokrats. 16.”Kailums”. 17.Stundas. 18.Sigma. 19.Stils.
20.Slita. 21.Sesks. 25.Aslapes. 26.Atlanta. 28.Ramesi. 30.Seiners. 31.Acāns.
32.Harta 33.Basets. 37.Līvs. 38.Raja.

Pieminam mirušos
BAIBA RUBENE
mirusi 69. mūža gadā;
LEONTĪNE NĪGALE
mirusi 87. mūža gadā;
MARIJA ŠMITE
mirusi 85. mūža gadā;
ARNOLDS PILSĒTNIEKS
miris 42. mūža gadā;
AUSTRA ZELMA AUZIŅA
mirusi 93. mūža gadā;
JURIS KALUPS
miris 61. 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.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. decembris

