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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
ProjektƗ tiks izstrƗdƗts starptautisks pƗrsvarƗ pa pašvaldƯbas ceƺiem. Marvelo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrutƗ tiks uzstƗdƯtas maršruta marƷƝjumeƺlatvija”, kura viens posms bǌs pa ma zƯmes, pie Jumurdas ezera izveidota
Madonas rajonu un arƯ Ɯrgƺu novadu. atpǌtas vieta, Ɯrgƺos novietota velo noNo lielƗ velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie Ɯrgƺu vidusskolas.
Projekta ieviešanas laiks ir no šƯ gada
rƗki apƺveida maršruti, lai piedƗvƗtu iespƝju ceƺotƗjiem plašƗk iepazƯt vietas, aprƯƺa lƯdz 2010. gada augustam. Procaur kurƗm vƯsies lielais loks. Mums jekta realizƗcijas laikƗ tiks izdota rotuvƗkie mazie apƺveida maršruti bǌs pa kasgrƗmata par velotǌrismu, organizƝts
Cesvaines, Madonas, GaiziƼkalna un seminƗrs tǌrisma nozares uzƼƝmƝjiem,
izdotas velotǌrisma brošǌras un velotǌƜrgƺu apkƗrtni.
Ɯrgƺu mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
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Ilze Daugiallo,
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1. februārī, par spīti lielajiem mīnusiem dabā, Ērgļu slēpošanas trasē sapulcējās sporta entuziasti, lai atklātu slēpošanas gaismas trasi. Atklāšanā
dalībniekus uzrunāja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars
Velcis, idejas iniciators – Ērgļu arodvidusskolas direktors Andris Spaile, sporta
skolotāji Jānis Bičevskis un Ivars Budze. Uz trases atklāšanu bija ieradušies
valstī pazīstami sportisti: biatlonisti Gundars Upenieks un Madara Līduma,
spēkavīrs Raimonds Bergmanis, šķēpmetējs Voldemārs Lūsis. Pasākumu bagātināja vidusskolas dejojošie skolēni, ugunskurs, silta tēja un krāšņš salūts.
Katrs, kas bija ieradies ar slēpēm, izmantoja iespēju slēpot apgaismotajā trasē.
Ir ierīkotas divas slēpšanas trases muzeja „Braki” teritorijā un 3 slēpošanas
trases 2 līdz 5 km garumā dabas parkā „Ogres upes ieleja”. Uz „Brakiem”
var aizslēpot pa trasi, kas sākas skolas kalna pakājē pie bērzu birztalas.
Viesu māja „Vējkalna nams” un atrakciju parks „Braku Takas” piedāvā
slēpošanas inventāra – slēpes, nūjas, zābaki – nomu un izbraucienus ar sniega motociklu. Interesēties pa tālruni 29429125, www.brakutakas.lv

AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧe-

priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
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nas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
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apskatīt 255 stendus, kuros savus piedāvājumus prezentēja 650 tūrisma uzņēmumu no 38 valstīm.
Ar Ērgļu novada tūrisma piedāvājumu izstādē piedalījās pašvaldības informācijas speciāliste Ilze Daugiallo, muzeju „Braki” un „Meņģeļi” darbinieces
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par
2012. gada 26. janvārī domes
sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

 Par aglomerācijas robežu noteikšanu
Izvērtējot LR Vides aizsardzības un reģionālās
ministrijas (turpmāk- VARAM) vēstuli “Par aglomerācijas robežu noteikšanu” un pamatojoties uz
LR Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” , deputāti apstiprināja notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas Ērgļu
novada Ērgļu pagasta Ērgļu ciemam.
 Par zemes gabala sadali
Sakarā ar to, ka uz Ērgļu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes Parka ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr. 70540080434,
atrodas AS “Latvenergo” piederoša transformatora ēka, deputāti nolēma izdalīt no Ērgļu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes Parka ielā 6, Ērgļos,
zemes vienību 0,0117 ha platībā kā AS “Latvenergo” piekritīgu zemi transformatora ēkas uzturēšanai, piešķīra izdalītajai zemes vienībai un būvei,
kas uz tās atrodas, adresi Parka iela 6A, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads un noteica izdalītajai
zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, mērķa kods 1201.
 Par zemes nomas maksas noteikšanu
Izvērtējot SIA AGRO FOOD HOLDING LILY
iesniegumu, dome nolēma noteikt sabiedrībai iznomātajai zemei nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības.
 Par Ērgļu novada Ērgļu pagasta vēlēšanu
iecirkņa adreses maiņu
Izskatot Ērgļu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Aivja Masaļska iesniegumu, par Ērgļu novada Ērgļu pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr.662
adreses maiņu, ņemot vērā , ka izvēlētā Ērgļu pagasta vēlēšanu iecirkņa atrašanās vieta atrodas Ērgļu saieta namā, telpas ir skaisti izremontētas, aprīkotas ar visu nepieciešamo sekmīgai vēlēšanu

Pielikums Nr. 1

iecirkņa darbības nodrošināšanai, ērti pieejamas
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, dome noteica Ērgļu novada Ērgļu pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr.662 atrašanās vietu Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
 Par centralizētas ūdensapgādes ūdens patēriņa un kanalizācijas normatīviem Jumurdas
pagastā
Dome noteica ar 2012. gada 01. martu Jumurdas
pagastā Ērgļu novada pašvaldības centralizētās
ūdensapgādes ūdens patēriņa normas, ja nav ierīkots ūdens patēriņa skaitītājs: Vienam iedzīvotājam 120 litri/diennaktī; vienam liellopam 1,6 m3 /
mēnesī; vienam jaunlopam 0,6 m3/mēnesī; laistīšanas sezonā 50 litri/diennaktī (uz vienu cilvēku).
 Par daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 6 , Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu
Izvērtējot daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā Ērgļu novadā dzīvokļu īpašnieku iesniegumu ar lūgumu nodot mājas apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē
apstiprinātajam mājas pārvaldniekam , dome nolēma Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” ar 2012.gada 1.
februāri izbeigt daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 6
, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, apsaimniekošanu.
 Par Valsts meža dienesta piedāvājumu pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
„Ceriņi-601” Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā
Izvērtējot Valsts meža dienesta piedāvājumu,
pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
„Ceriņi”-601 Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā un piedāvātā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, dome nolēma nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo
īpašumu „Ceriņi-601”, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas un kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
 Par Ērgļu novada pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu
Sakarā ar to, ka Ērgļu novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas process faktiski ir beidzies un palikuši tikai nedaudzi dzīvokļi, par kuriem noslēgts pirkuma līgums un notiek to

						

gļu novada attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam izstrādes uzsākšanu” un Ērgļu novada pašvaldības domes un SIA „NK Konsultāciju birojs”
31.03.2011. noslēgto līgumu par Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi
dome nolēma:
1. Nodot Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai.
2. Noteikt Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019. gadam sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 20. februāra līdz 26. martam
3. Noteikt Ērgļu novada attīstības programmas
1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes:
2012. gada 6. martā plkst. 10.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā.
2012. gada 6. martā plkst. 13.00 Sausnējas muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā;
2012. gada 6. martā plkst.16.00 Ērgļu saieta
namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā.
4. Paziņojumu par Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam nodošanu sabiedriskajai apspriešanai publicēt Ērgļu novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.ergli.lv un informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”.
5. Nozīmēt atbildīgo par Ērgļu novada attīstības
programmas 2013.-2019. gadam sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu vides pārvaldības
un teritorijas plānošanas speciālisti Emmu Ceru.
 Par Ērgļu novada pašvaldības dalību INTERREG IVC programmas projektā CHARTS
Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja informāciju par iespēju pašvaldībai
kā Vidzemes Tūrisma asociācijas dalībniecei piedalīties INTERREG IVC programmas projektā
CHARTS, kura mērķis ir uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, deputāti nolēma Ērgļu novada
pašvaldībai piedalīties INTERREG IVC programmas projektā CHARTS, nodrošinot nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2011)

Klasifikācijas
Rādītāju nosaukums
kods
A
B
I.
KOPĀ IEŅĒMUMI
1.0.
Nodokļu ieņēmumi
1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
2.0.
Nenodokļu ieņēmumi
8.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu
9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
3.0.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
5.0.
Transferti
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
18.6.9.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
18.8.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
18.8.1.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
18.8.1.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
18.8.2.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma
daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
19.2.3.0. Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
II.
KOPĀ IZDEVUMI
II.1
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
01.000 Vispārējie valdības dienesti
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07.000 Veselība



izpirkšana, dome nolēma izbeigt Ērgļu novada
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību.
 Par Ērgļu pensionāru padomes iesniegumu
Izvērtējot saņemto pensionāru padomes iesniegumu par iespēju sveikt Ērgļu novada pensionārus
dzīves jubilejās, dome nolēma atbalstīt Ērgļu pensionāru padomes ieceri un uzdeva Ērgļu novada
pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejai sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu un pensionāru padomi izstrādāt kārtību Ērgļu novada pensionāru sveikšanai nozīmīgās
dzīves jubilejās.
 Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības
atlīdzības nolikumā
Apstiprināja nolikumu Nr.1 ”Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā Nr.2 „Ērgļu novada pašvaldības atlīdzības
nolikums”
 Par Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
 Par Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada
budžeta izpildi
Apstiprināja pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada budžeta izpildi.
Pielikumi Nr.1,2,3.
 Par Baltkrievijas Republikas vēstniecības
Latvijas Republikā sadraudzības piedāvājumu
Izvērtējot Baltkrievijas Republikas vēstniecības
Latvijas Republikā vēstuli par iespējamo sadraudzību starp Latvijas un Baltkrievijas pilsētām ekonomisko sakaru attīstībā un aktīvā kultūras apmaiņā, deputāti nolēma atbalstīt Baltkrievijas un
Latvijas pilsētu sadraudzības kustību, izrādot ieinteresētību Ērgļu novada pašvaldībai uzsākt sadarbību ar kādu no Baltkrievijas pašvaldībām kultūras apmaiņas, ekonomisko sakaru un citās jomās
 Par Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019. gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes
2010. gada 30. decembra sēdes lēmumu „Par Ēr-
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Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

10.000
II.2
1119
1210
2000
2112
2219
2221
2222
2223
2239

Sociālā aizsardzība
434 061
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
2 269 274
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
842 100
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
200 177
Preces un pakalpojumi
439 503
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
3 199
Pārējie sakaru pakalpojumi
15 847
Izdevumi par apkuri
24 871
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
6 654
Izdevumi par elektroenerģiju
62 935
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
4 642
saistītie pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
10 809
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
93 872
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuz- 214 951
skaita kodā 5000
Biroja preces
14 968
Inventārs
9 879
Kurināmais
37 223
Degviela
35 336
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
15 735
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
20 320
Ēdināšanas izdevumi
79 329
Uzturdevas kompensācija naudā
2 161
Izdevumi periodikas iegādei
1 723
Procentu izdevumi
42 871
Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi
77
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdro42 794
šināšanas speciālo budžetu
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
129 602
Bezdarbnieka stipendija
65 478
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā
19 545
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
33 379
Dzīvokļa pabalsti naudā
11 200
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēša27 652
nas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
27 652
Kapitālie izdevumi
587 369
Datorprogrammas
866
Nedzīvojamās ēkas
34 661
Transporta būves
38 037
Celtnes un būves
13 452
Transportlīdzekļi
14 440
Saimniecības pamatlīdzekļi
21 589
Bibliotēku krājumi
3 144
Antīkie un citi mākslas priekšmeti
4
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
4 793
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
456 383
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
154 921
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246 292
729 637

Aizdevumu atmaksa
F4002000 Aizņēmumi
F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigas

73 585
147 210
305 498
470 295
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiks, dārgais lasītāj!

Februāris – sveču mēnesis. Arī man
uz galda malas stāv pusizdegusi svece,
kuras liesma silti atspoguļojas loga
rūtī, un parafīns liegi norit gar sveces
miesu, tad tā pilieni sastingst kā sasalušas lietus lāses.
Šis ir laiks, kad tiecamies pēc gaismas, bet saule vēl ir pārāk vāja. Lai
gan aukstais laiks sev līdzi nesa zilu
debesjumu, tomēr saule bija kā baltais
zelts – spoža, bet tomēr vēsa, un tā nespēja izgaismot agrās rīta un vēlās vakara stundas. Gaidu, kad sals atlaidīs
savas spīles un Ogre palos, un pār tās
krastiem liegi lieksies kārklu, lazdu un
bērzu zari, to pumpuri gandrīz vai
skars strauji virmojošo upes virsmu.
Man ziema šķiet kā kontrastu laiks,
kurā skaistais un graciozais mijas ar
iznīcību un nolaidību. Tas, kā logos
aug sudrabbaltas leduspuķes un tajā
pašā laikā dabā nosalst tie, kuri nav raduši patvērumu; baltais sniegs maigi
pārklāj zemi un saulesgaismā vizuļo,
bet pēc laika to sedz melni skursteņu
sodrēji, raupjā brūnganā zeme un sāls.
Gards ziemas našķis – brūklenes vai
dzērvenes ar Vidzemes dravās ievākto
bišu medu. Mana pēdējā ziemas mēneša asociācija – karsta tējas krūze, no
kuras garaiņi viegli virpuļo augšup, un
vasarīga smaržu buķete pilda nāsis – ir
tāda sajūta, it kā atrodoties zāļu pļavā,
vīgriezes, sarkanais āboliņš, asinszāle,
nātre un mazā māllēpe, un tās vienā
malā – pilnbriedā ziedošas liepas, bet
otrā – mūžzaļās priedes.
Šomēnes 11. klases skolēni nodod
un prezentē savus zinātniski pētnieciskos darbus, toties Projektu nedēļas ietvaros 10. klase sāk to izstrādi. Skolā
tika organizētas un pavadītas Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles.
12. klase cītīgi gatavojas Žetonu vakaram, kas notiks 25. februārī. Un beidzot tiks prezentēta ilgi gaidītā grāmata par Ērgļu vidusskolu.
Šajā numurā varēsiet uzzināt vairāk
par LJZO, uzzināt, ko pašlaik dara divas Ērgļu vidusskolas absolventes un
daudz ko citu.
Ceru, ka jums izdevās veiksmīgi
aizvadīt šā gada stindzinošāko periodu.
Saglabājiet pozitīvu skatu nākotnē,
jo tikai mēs paši veidojam sevi kā personību. Un līdz ar to bruģējam sev
ceļu, kurš ved uz priekšu. Ja akmeni
pie akmens neliksi, pie stabila pamata
netiksi!
Krista Kalniņa

Īsziņas
9. februārī – projektu prezentācija
5.-9. kl.
10. februārī – projektu prezentācija
1.- 4. kl.
10. - 11. februārī – Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde
14. februārī – Valentīndiena skolā
17. februārī – ZPD darbu konference
grāmatas „Mūsu Ērgļu vidusskola”
atvēršanas svētki plkst. 18.00 saieta
namā
25. februārī – Žetonu vakars
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18. Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde Ērgļos
Brīvprātīgie, kuri ir kā mazas skudriņas, arī šogad jau vairākas dienas pirms
olimpiādes organizatoru vadībā palīdzēja sagatavot visu nepieciešamo
veiksmīgai Jaunatnes ziemas olimpiādes norisei.
Brīvprātīgajā darbā tika nodarbināts
91 Ērgļu vidusskolas skolēns un arī Ērgļu arodvidusskolas audzēkņi. Un ne
velti, jo šogad olimpiādē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 1150 dalībnieki no 134 skolu komandām.
Šogad olimpiāde norisinājās no 10.
līdz 11. februārim. Pirmajā dienā notika
sacensības snovbordā, kalnu slēpošanā,
hokejā, distanču slēpošanā – individuāli un brīvajā stilā, stafete biatlonā. Otrajā dienā dalībnieki sacentās – distanču slēpošanā – sprintā un klasiskajā
stilā, biatlonā – individuāli un sprintā.
Abu dienu vakaros notika laureātu

apbalvošana. Ērgļu vidusskolas skolēni
šogad diemžēl neieguva nevienu medaļu, tomēr galvenais bija tas, ka mūsu
skola tika pārstāvēta un visi jaunieši
sportoja ar pilnīgu atdevi. Kopumā vislielāko medaļu skaitu atkal ieguva Madonas 1. vidusskola. Viskuplāk pārstāvētās skolas bija Pļaviņu novada
ģimnāzija un Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.
No Ērgļu vidusskolas slēpošanā startēja – 1. grupā Elīna Svilpe (12. klase),
3 km distance; 2. grupā – Marija Rudzīte (9. klase), 3 km distance; 3. grupā –
Eižens Reinis (7. klase), Jēkabs Purviņš
(7. klase), 3 km distance; Loreta Šmite
(6. klase), 2 km distance. Divos sporta
veidos – snovbordā un biatlonā – skolu
pārstāvēja 9. klases skolnieks Kristaps
Kalve. Hokeja komandu veidoja 8. klases skolēni – Renārs Pūce, Justs Jēkab-

sons, Niks Jegorskis, Oskars Nikolajevs, Kaspars Nikolajevs, Niks Nīgalis
un 9. klases skolēni – Nauris Truksnis
un Terēze Bērziņa. Ātrslidošanā (šorttrekā) 333 metru un 800 metru distances veica – 8. klases skolēni Niks Nīgalis, Niks Jegorskis, Oskars Nikolajevs,
Kaspars Nikolajevs, Renārs Pūce, Justs
Jēkabsons un 9. klases skolniece Terēze
Bērziņa.
Pirmās dienas vakarā no Ērgļu vidusskolas uz estrādi devās olimpiādes dalībnieku gājiens, kur notika LJZO atklāšanas ceremonija. Olimpisko uguni
aizdedza – 9. klases skolniece Laine
Vīgube, Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādes himnu „Oda Sportam” izpildīja Ērgļu vidusskolas 5. – 9. klašu
koris Mārītes Kovaļevskas vadībā. Svinīgo dalībnieka zvērestu nodeva Elīna
Svilpe. Olimpisko karogu nesa sportis-

Reģistrācijas meitenes.
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Ērgļu hokeja komanda.

Tikšanās ar olimpiešiem

Pirmajā februāra pēcpusdienā Ērgļu
arodvidusskolu un vidusskolu apciemoja Latvijas Olimpiešu kluba biedri
Raimonds Bergmanis (bijušais svarcēlājs, spēkavīrs pašlaik – Olimpiešu
kluba prezidents kopš 2011. gada marta), Voldemārs Lūsis (bijušais vieglatlēts, divas reizes piedalījies Vasaras
Olimpiskajās spēlēs kā šķēpmetējs),
Madara Līduma (bijusī biatloniste,
piedalījusies divās olimpiādēs), Gundars Upenieks (bijušais biatlonists,
četru Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieks, bijis komandā ar tādiem sportistiem kā Ilmārs Bricis, Oļegs Maļuhins
un Jēkabs Nākums).
Vēl šī pasākuma ietvaros Olimpiskās izglītības pārvaldes pārstāve Aija
Erta iepazīstināja ar konkursu, kurš tika
izsludināts tikai 10. februārī. Tā ietvaros 3. – 8. klašu skolēniem ir iespēja
veidot savu sapņu Ekobusu, kas varētu
aizvest mūsu olimpiešus uz Londonas
Olimpiskajām spēlēm. Tika sagatavots
balts kartona autobuss, kuru Laines Vīgubes vadībā izdaiļoja sanākušie skolēni. Rezultāts bija ļoti interesants, un
autobusā tika iekļauti visi, pēc bērnu
domām, svarīgākie simboli, arī ērglis.
Bērnu rosīšanās tika iemūžināta videomateriālā, kuru izmanto konkursa reklāmā.
Bija ļoti interesanti iepazīt šos sportistus tuvāk. Noteikti tika lauzti daudzi
no mūsu stereotipiem par viņiem. Domāju, ka viņu sacītais iedvesmoja jauniešus, ja ne pievērsties aktīvākam dzīvesveidam, tad vismaz padomāt par
savu attieksmi pret dzīvi un to, ka ir jā-

novērtē mums sniegtais, jo ne katram ir
tādas iespējas.
Mūsu skolā 5. – 12. klašu skolēniem
bija dota iespēja šiem sportistiem brīvi
uzdot sev interesējošus jautājumus, un
protams, tie visi tika atbildēti.
No cik gadu vecuma jūs sākāt nodarboties ar savu sporta veidu (to ar
kuru pārstāvējāt Latviju olimpiādēs)?
Madara Līduma: Aktīvi no pirmās
klases, bet profesionāli tikai septiņpadsmit gadu vecumā.
Gundars Upenieks: Sākumā nodarbojos ar vieglatlētiku, biatlonam pievērsos divpadsmit gadu vecumā.
Voldemārs Lūsis: Nopietni aptuveni
no četru gadu vecuma.
Raimonds Bergmanis: Bērnībā dzīvoju laukos – peldēju, vingroju, spēlēju
basketbolu. Trīspadsmit gadu vecumā
sāku nodarboties ar svarcelšanu. Lielākā problēma, sākot nodarboties ar sportu profesionālā līmenī, ir tā, ka bērnībā
nedrīkst ļaut sevi fiziski izsmelt.
Kad jūs ieguvāt savu pirmo medaļu?
V.L.: 1986. gadā Ventspils kausā,
aizmetu šķēpu 32,11 metrus tālu.
M.L.: Sen, par skriešanu.
G.U.: Pēc manām domām, pirmo ievērības cienīgo diplomu ieguvu pusaudža gados slēpojumā Madona – Cesvaine, kad 15 kilometru vietā noslēpoju 35
kilometrus, līdz ar to iegūstot diplomu
kā jaunākais slēpotājs.
R.B.: Atmiņā iespiedusies reize, kad
Cēsu pils dārzā ieguvu diplomu ķiršu
kauliņu spļaušanā – tas aizlidoja 9 met-

ti – Nauris Truksnis, Kristaps Kalve un
brīvprātīgie – Dace Pētersone, Gunda
Lūse, Kristīne Ikerte, Krista Kalniņa,
Zane Ļebedeva un Daina Saltuma. Pēc
tam kultūras namā notika pirmās dienas
uzvarētāju apbalvošana, realitātes šova
Okartes skatuve dalībnieku grupas „NU
UN” uzstāšanās, un vēlāk dīdžejs Toms
Grēviņš deva iespēju visiem kārtīgi atpūsties ballītē.
Galu galā aukstais laiks it nemaz netraucēja olimpisko dienu norisi. Šogad,
manuprāt, varējām šo dienu laikā gūt
atziņas, ka galvenais ir nevis uzvarēt,
bet gan piedalīties un ka vienmēr ir jācīnās par savu mērķi, lai cik grūti tas
būtu sasniedzams, un zaudē tie, kuri nekad nemēģina.
Krista Kalniņa 12.

rus tālu.
Kādi jūsu vērtējumā ir pašu izcilākie panākumi?
V.L.: Katru sasniegumu uzskatu par
patīkamu, Zelta līgas posmi, 17. vieta
olimpiskajās spēlēs, 11. vieta Pasaules
čempionātā.
M.L.: 2006. gadā Turīnas Olimpiskajās spēlēs iegūtā 10. vieta.
G.U.: 6. vieta Nagano Ziemas Olimpiskajās spēlēs. Tas bija vissliktākais
starts karjerā, tomēr rezultāts izdevās
pilnīgi pretējs.
R.B.: Lielākais sasniegums ir mani
trīs bērni. Bet kā svarcēlājam 9. vieta
Atlantas Olimpiskajās spēlēs, 6.vieta
Pasaules čempionātā. Kā spēkavīram
neaizmirstamas ir reizes, kad tika vilkts
vilciens, lidmašīna, kuģis, un reize, kad
ASV piedalījos turnīrā pie Arnolda
Švarcnegera, pārspējot spēkavīrus, kurus pats uzskatu par leģendām. Un reizes, kad ir izdevies pārspēt Židrūnu
Savicki un citus.
Kādēļ izvēlējāties tieši šos sporta
veidus?
G.U.: Sakritības rezultātā, bija iespēja Madonā mācīties klasē ar slēpošanas
novirzienu.
M.L.: Brālis slēpoja, un viņa treneris
aicināja arī mani uzsākt treniņus.
V.L.: Mamma un tētis – olimpiskie
čempioni, un, jau sākot no piecu gadu
vecuma, vēlējos līdzināties tēvam.
R.B.: Tēvs vēlējās, lai vismaz viens
dēls nodarbojas ar svarcelšanu.
(turpinājums nākamajā numurā)
Jautājumus un atbildes apkopoja
Krista Kalniņa 12.

Apsveikumi
Mūžs ir kā
upes plūdums,
kas reizēm strauji,
reizēm rāmi plūst,
un ritmos dažādos
mums lemts ir
dienas vadīt,
jo laikam līdzi tikt
arvien ir jāpagūst.
(B. Žurovska)

Mīļi sveicam skolotāju
Intu Ozoliņu dzīves jubilejā

Es esmu dzirksteļu uzlasītāja –
lasu lasu un lasu
katrs mirklis kādu
dzirksteli piedāvā
kādu brīnumu mazu
un es
ar prieku tās salasu
krājot sevī kā tīnē

(M. Laukmane)

Sirsnīgi sveicieni Aleksandrai
Solovjevai dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime


Mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji janvārī
Mājturība un tehnoloģijas
(meitenēm)
5. klase
1. Undīne Saleniece
2. Viktorija Vīgube
3. Madara Salnīte
6. klase
1. Sabīne Solovjeva
2. Laura Kodola
3. Monika Purviņa
7. klase
1. Juta Ļaudaka
8. klase
1. Santa Helēna Pedele
2. Līva Āboliņa-Ābola
3. Sofija Sintija Reine
9. klase
1. Liene Linda Ozola
2. Beate Zlaugotne
3. Gerda Blaua
Sk. I. Eņģe
Ķīmija
9. klase
1. Krišjānis Kallings
2. Marija Andra Rudzīte
3. Gerda Blaua

10. klase
1. Malvīne Madžule
2. Agnija Vaska
3. Gunta Pūce
11. klase
1. Rihards Krists Kalniņš
2. Lelde Cikure
3. Jānis Semjonovs
12. klase
1. Dace Pētersone
2. Edgars Smeilis
3. Elīna Svilpe
Sk. I. Eņģe
Latviešu valoda
10. klase
1. Malvīne Madžule, Agnija Vaska
2. Marta Suveizda
3. Edijs Krastiņš
11. klase
3. Aiga Vorobjova
12. klase
1. Dace Pētersone
2. Krista Kalniņa
3. Kristīne Ikerte
Sk. M. Breikša, I. Maltavniece

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
Nr.2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092

EIROPAS SAVIENĪBA

Cien. vecāki!

Ērgļu vidusskola, sadarbojoties ar
Ērgļu arodvidusskolu un Sausnējas pamatskolu, ir piesaistījusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu un no 2012.gada
janvāra piedāvā jaunas iespējas skolēnu
atbalstam.
– Sākumskolā klasē kopā ar skolotāju vai individuāli ar katru skolēnu strādā pedagoga palīgs Indra Diča.
– Mūzikas un mākslas terapijas nodarbībās trešdienās skolotāja Vita Krūmiņa piedāvā ar mūzikas palīdzību atraisīt un iedrošināt kautrīgos un
nomāktos sākumskolas bērnus.
– Pēcpusdienas grupā 5.-12. klases
skolēniem katru dienu no 14.00 līdz
18.00 skolotāja Kaiva Bukovska rosina
skolēnus sadarboties, lai kopīgi izmācītos un aktīvi atpūstos.

– Klases stundās, grupu vai individuālās nodarbībās karjeras konsultante
Gunita Brašus palīdz izprast skolēnu
intereses, spējas un sniedz padomu tālākizglītībā.
– Pirmdienās un otrdienās no 16.00
līdz 18.30 Ērgļu vidusskolas zēnu mājturības kabinetā skolotājs un celtnieks
Elmārs Pūce ierāda praktiskus paņēmienus darbā ar koku un metālu.
– Otrdienās un ceturtdienās no 15.00
līdz 17.30 Ērgļu arodvidusskolas mācību virtuvē profesionāla pavāre Veneta
Zača māca gatavot vienkāršus ēdienus.
– Trešdienās un ceturtdienās no 15.00
līdz 17.30 Ērgļu vidusskolas meiteņu
mājturības kabinetā skolotāja Ilze Eņģe
piedāvā apgūt tekstilmateriālu apstrādes prasmes.

Iespēja atgriezties tur, kur bijis labi
Projekta „Ieguldījums tavai nākotnei” ietvaros ar skolēniem klases
stundās, individuālās un grupu nodarbībās strādā karjeras konsultante
Gunita Brašus.
Kristīne Ikerte: Kur tu pašlaik
mācies, mācījies pēc skolas beigšanas? Kurā gadā tu absolvēji ĒVS?
Gunita Brašus: Šobrīd turpinu studijas maģistrantūrā Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē sabiedrības vadības programmā. Pirms
maģistrantūras ieguvu bakalaura grādu
ekonomikā (2011. gads) tajā pašā augstskolā. Pirms bakalaura absolvēju ĒVS
2008. gadā, kā arī pamatizglītību ieguvu Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
2005. gadā. Ir iegūta papildu izglītība
Ērgļu mākslas un mūzikas skolā, kuru
pabeidzu 2005. gadā.
K.I.: Kāpēc atkal ieradies Ērgļu
vidusskolā?
G.B.: Šobrīd esmu atgriezusies ĒVS,
jo piedalos projektā, kuru piedāvāja
ĒVS.
K.I.: Kāds ir tavs pašreizējais mērķis, strādājot skolā?
G.B.: Mans mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast sevi, savas intereses un iespējas karjeras izaugsmē, kā arī veidot
izpratni par karjeru kā dzīves sastāvdaļu.
K.I.: Kādēļ tu izvēlējies tieši to mācību iestādi, kur mācies, un nevis
citu? Kuri bija noteicošie faktori?
G.B.: Studējot maģistrantūrā, Latvijas Universitāti izvēlējos, jo te jau biju
ieguvusi bakalaura grādu un nevēlējos
meklēt jaunu skolu, biju iepazinusi pasniedzējus, kā arī to, kā notiek mācību



process.
Man
patīk LU un apzinos, ka nākotnē darba tirgū
mana izglītība
būs konkurētspējīga starp citu
augstskolu diplomiem.
K.I.: Vai tavā
skatījumā Ērgļu vidusskola
šo gadu laikā, kopš te pati ieguvi vidējo izglītību, ir mainījusies?
G.B.: ĒVS ir ļoti daudz kas mainījies, kā, piemēram, klases, to remonts,
fizikas, bioloģijas kabineti ir daudz iespaidīgāki. Atceros, kad es mācījos
ĒVS, man bija iespēja mācīties lieliskā
ķīmijas kabinetā, kur mēs varējām paši
mēģināt, kā vielas reaģē cita ar citu, kā
arī to novērot uz vietas, sajust pārmaiņas, nevis skatoties no sola. Uzskatu, ka
tieši šādā mācību procesā, kur pats skolēns var piedalīties, tas veicina skolēna
domāšanu, kā arī saprašanu, jo redz, kā
tas faktiski notiek. Šādi uzlabojumi ir
vērā ņemami, un es ceru, ka skolēni to
novērtē, jo tāda iespēja mācīties tik perspektīvās klasēs, kādas ir ĒVS, ne visiem ir iespējama.
K.I.: Vai vēlies vēl ko piebilst?
G.B.: Man ir patiess prieks atgriezties ĒVS, jo šī skola mani ir piesaistījusi jau sen, un, ja ir tāda iespēja atgriezties atpakaļ tur, kur ir bijis labi, tad tas
ir liels gandarījums. Nekas nevar būt
labāks par to, ka tu esi tik tuvu mājām!
Ar Gunitu Brašus sarunājās
Kristīne Ikerte 12.

Grāmata Ērgļu vidusskolai
17. februārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta
namā grāmatas „Mūsu Ērgļu vidusskola” lappuses atvēršanas svētkos
šķirs skolotāja Mārīte Breikša, skolas
17. izlaiduma absolvente, un aktieris
Pēteris Liepiņš, skolas 10. izlaiduma
absolvents.
Mazliet ieskatīsimies absolventu teiktajā par Ērgļu vidusskolu!
Atskatoties uz Ērgļu vidusskolas pastāvēšanas 60 gadiem, savu skolu garā
redzu kā nezūdošu pili, kurā šodien zinības smeļ arī mani mazbērni. Lai drosme
pedagogiem pastāvēt par savas skolas nākotni!
Milda Zeltīte Nikolajeva
(Zlaugotne), 1. izlaidums
Esam pateicīgi skolai un skolotājiem,
kas grūtajos pēckara gados bez kabinetiem un internetiem, projektoriem un datoriem prata ielikt stingru pirmo pakāpienu tajās kāpnēs, pa kurām daudziem no
mums bija lemts virzīties augstāk.
Kārlis Šteiners, 3. izlaidums
Savas bijušās skolas pedagogiem novēlu labu veselību, labklājību, izturību,
pacietību, veiksmi visās dzīves jomās un
gūt gandarījumu, audzinot skolēnus latviskā garā!
Ēvalds Dreimanis, 5. izlaidums
Es noliecu savu sirmo galvu savu skolotāju – dzīvo un aizsaulē aizgājušo –
priekšā. Es domās sveicinu savus klases

biedrus, rosīgos, darbīgos
un pāragri aizgājušos. Es
sveicinu balto bērzu birztaliņu pie vecās skolas,
caur kuru vedis grūtais
ceļš uz gaismu!
Jānis Zvaigzne, 6.
izlaidums
Lai Ērgļu skolai saules
mūžs!
Daina Martinsone
(Miķelsone),
6. izlaidums
Es saku savai Ērgļu vidusskolai paldies! Daudz
kas no tajā iegūtā noteikti
ir mana padarītā darba pamatā.
Skaidrīte Urževica (Paula),
10. izlaidums
Ir tik jauki ieiet savā skolā un redzēt,
ka nekas nestāv uz vietas, kas viss mainās
un attīstās uz augšu. Lai Ērgļu vidusskolas kolektīvam izdodas visas ieceres un
lai Ērgļos nekad netrūktu bērnu, kas šo
skolu sauktu par savu!
Līga Saltuma (Antone),
21. izlaidums
Ērgļu vidusskolā iegūtās zināšanas ir
stingrs pamats zem kājām, tāpēc visas pasaules puķes bez plūkšanas dāvāju vienīgi jums, skolotāji!
Ineta Dreimane (Želve),
24. izlaidums

Tagad, kad pats puslīdz
esmu atjēdzis, kur ved
mans dzīvošanas ceļš, saprotu, ka skolā pavadītais
laiks ir kā mēģinājumi un
eksperimenti, lai cilvēks
sajūt sevi pasaulē un pasauli sevī. Mani spārni
nav aplauzti nemaz, un
par to paldies Ērgļiem.
Vidusskolai.
Māris Olte,
33. izlaidums
Paldies Ērgļiem, Blaumanim un Ogrei par manis veidošanu! Ja esam
satikušies, tad tikai tāpēc, ka līdzīgi!
Linda Šmite (Siliņa), 35. izlaidums
Ērgļi nav manas mājas, tomēr tiem
vienmēr piederēs gabaliņš sirds un atmiņu par aizvadītajiem skolas gadiem un
sajūta – esi savējais, viens no mums. Par
to ik dienu atgādina modrā ērgļa acs un
knābis žetongredzenā.
Zane Zamarina, 53. izlaidums
Ērgļu vidusskola. Man vienmēr paticis,
kā tas skan. Tā spēcīgi. Bet tajā pašā laikā
silti un mājīgi.
Klinta Gangnuse, 55. izlaidums
Ērgļu vidusskola ir skola, kam bagāta
pagātne, iespaidīga tagadne un cerību pilna nākotne!
Jānis Pīzelis, 55. izlaidums

Intervija ar Ērgļu vidusskolas absolventi Gintu Ozolu, kura skolu absolvēja 2011. gadā.
Krista Kalniņa: Kurā mācību iestādē tu pašreiz iegūsti izglītību?
Ginta Ozola: Pēc vidusskolas beigšanas bija diezgan grūti izvēlēties, ko tālāk
mācīties. Dokumentus iesniedzu vairākās
augstskolās un universitātēs. Tiku uzņemta teju visās fakultātēs, uz kurām pretendēju. Taču izvēle par labu tika izdarīta
Rīgas Stradiņa Universitātei Sabiedrības
veselības fakultātei.
K.K.: Kāda būs tava kvalifikācija
pēc studiju beigšanas?
G.O.: Pēc studiju beigšanas, kuras ilgst
četrus gadus, iegūšu profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju.
Maģistra grādu var iegūt, klāt piemācoties
vēl 2 gadus, un pieejamie novirzieni ir
šādi: biomedicīna, epidemioloģija, mākslas terapija, māszinība, sabiedrības veselība, sociālais darbs un uzturzinātne.
Fakultātes dekāne studiju gada sākumā
teica: „Sabiedrības veselības speciālistus
mēdz salīdzināt ar policiju, kas vienmēr
stāv možā sardzē par tautu. Vai tas būtu
vides riska faktoru monitorings, darba
drošība un aizsardzība, pārtikas kvalitātes uzraudzība, sabiedrības veselības izglītošana, slimību profilakse vai slimību
riska faktoru izpēte, mūsu fakultātes absolventi ir tie, kuri ik mirkli ir sabiedrības
veselības sardzē!”
K.K.: Kādi bija galvenie faktori, kuri
noteica tavu tālākās izglītības izvēli?
G.O.: Rīgas Stradiņa universitāti galvenokārt izvēlējos tāpēc, ka tā piedāvā
vienu no augstākajiem izglītības līmeņiem
Latvijā, kā arī tāpēc, ka tiku uzņemta budžeta grupā. Par labu šai mācību iestādei
runāja arī tas, ka skola pati sagatavo prakses vietas un tās nav jāmeklē, jāuztraucas,
ka to nebūs! Jau pirmajā studiju gadā –
vasarā – būs pirmā prakse bioloģijā, kas
norisināsies Latvijas otrā galā – Kolkā!
Tur dabu pētīsim kopā ar Latvijas Universitātes jaunajiem biologiem.
K.K.: Kā tu no studentes skatupunkta vērtē mācību procesu (tā uzbūvi,
sarežģītību utt.) šajā iestādē?
G.O.: Mācību process ir ļoti grūts! Es
domāju, ka tāds tas ir visās RSU fakultātēs! Jātiek galā ar ļoti lielo mācību apjomu, kas reizēm šķiet neiespējami! Kad
sākas intensīvs mācību process, teju par
ikdienu ir kļuvušas pāris stundas miega.
Pasniedzēji ir ļoti prasīgi. Šajā mācību
iestādē ļoti svarīga ir plānošana! Ja tas
tiek izdarīts un plāns ievērots – paspēt var
visu! Daudz kas atkarīgs arī no gribasspēka, jo rokas nolaižas ļoti ātri, bet nevajag
padoties pie pirmajām grūtībām! Svarīgs
ir arī līdzcilvēku atbalsts un viņu sapratne, jo mācību darbam jāvelta lielākā daļa
enerģijas un laika.
Mācību process sastāv no lekcijām,
praktiskām nodarbībām, semināriem, la-

boratorijas
darbiem,
patstāvīgā un grupu
darba.
Manuprāt, interesanti
ir tas, ka kolokvijus
(red. Studentu zināšanu
pārbaude - rakstu darba vai pārrunas veidā),
arī eksāmenus un ieskaites šajā universitātē
var kārtot tikai 2 reizes. Daudzās augstākajās mācību iestādēs ir iespējams samaksāt tādu kā soda naudu un kārtot nesekmīgo darbu. RSU šādas iespējas nav!
Uzsākot studijas, kursā bijām 28 studenti, pašlaik esam palikuši 25. Kurss ir
sadalīts 2 grupās. Ar meitenēm (mums ir
tikai viens puisis) esam savstarpēji sadraudzējušās, cita citu atbalstām, palīdzam un motivējam turpmākam mācību
darbam.
Studijas ir ļoti interesantas! Ir aizraujoši uzzināt par to, no kā sastāv cilvēka organisms, kā tas darbojas, kādi ķīmiskie
procesi tajā noris, kādas ir orgānu funkcijas, to uzbūve un īpatnības. Visvairāk no
visa, ko līdz šim esmu mācījusies, mani ir
aizrāvusi bioloģija (tas nepavisam nav
vieglākais priekšmets!). Aiz muguras ir
piņķerīgā citoloģijas un ģenētikas daļa,
bet šogad sākam apgūt parazitoloģiju un
vides veselību.
K.K.: Ko tu iesaki tiem, kuri arī vēlas doties uz šo mācību iestādi (kādi
mācību priekšmeti ir primārie, kāda
veida mācību procesam jāgatavojas,
cik patstāvīga ir vielas apguve, mājas
darbi)?
G.O.: Pirmajos divos studiju gados
tiek apgūtas zināšanas bioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, medicīniskajā bioķīmijā, histoloģijā, informātikā un statistikā,
vides un sabiedrības veselībā, filozofijā,
psiholoģijā, ētikā, latīņu un angļu valodā,
patologanatomijā, mikrobioloģijā, propedeitikā un iekšķīgo slimību pamatos, farmakoloģijā, pedagoģijā un medicīniskajā
psiholoģijā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā
un tiesību zinātnēs. Trešajā studiju gadā
apgūst studiju priekšmetus, kas atsedz
slimību etioloģiju, to sociālo dabu un
profilakses iespējas, savukārt pēdējā mācību gadā turpinās specializēto mācību
priekšmetu apguve, kā arī tiek izstrādāts
un aizstāvēts bakalaura darbs.
Studiju gada sākumā pasniedzēji informēja, ka lekcijās vidēji tiek apgūti 50 - 60
% no apgūstamās mācību vielas, pārējais
ir jāapgūst patstāvīgi. Mājasdarbi ir diezgan apjomīgi un, lai tos izpildītu, ir jāmeklē papildu informācija, ļoti daudz jāstrādā patstāvīgi.
Tiem, kas nolēmuši iegūt augstāko izglītību šajā mācību iestādē, jārēķinās ar
intensīvu mācību darbu un nedaudz ma-

zāk brīvā laika.
Bet, protams, neiztikt bez izklaidēm.
RSU
oficiālais
klubs „Šokolāde”
tās piedāvā diezgan bieži. Var apmeklēt arī tautas
deju
ansambli
„Ačkups”, dziedāt
korī vai vienkārši nodoties sportiskām
aktivitātēm universitātes sporta klubā (to
apmeklēt esmu izvēlējusies arī es)!
K.K.: Kādi ir tavi pašas laika gaitā
izdarītie secinājumi par mūsdienu studenta dzīvi? (Ja vēlies, vari pastāstīt
par to sīkāk.)
G.O.: Grūti spriest par studentiem, kas
mācās citās mācību iestādēs, bet RSU
studentu dzīve noteikti nav nekāda medusmaize. Kā jau minēju iepriekš, jāmācās ir cītīgi un jāplāno savs laiks. Šajā
mācību gadā man nav nevienas brīvas
dienas (mācības noris no pirmdienas līdz
piektdienai), bet, cik esmu informēta, dažiem klasesbiedriem mācības nenotiek
visu darba nedēļu.
K.K.: Kā tu pašreiz vērtē savas izredzes iekļauties darba tirgū pēc absolvēšanas?
G.O.: Pēc bakalaura studiju beigšanas
ir plašas perspektīvas darba tirgū. Sabiedrības veselības fakultāti absolvējot, ir iespējas strādāt sabiedrības veselības organizācijās par sabiedrības veselības
metodiķiem, analītiķiem, veselības veicināšanas konsultantiem, veselības veicināšanas koordinētājiem un vides veselības analītiķiem, epidemiologiem.
Savas izredzes iekļauties darba tirgū es
vērtēju visnotaļ pozitīvi. Sabiedrības veselība ir tā joma, kas Latvijā pašlaik ļoti
attīstās. Par to liecina arī Veselības ministrijas rīkotās akcijas, informatīvie semināri un veselības dienas, kuru rīkošanā
esmu iesaistījusies arī es, un tās ir ļoti apmeklētas.
Ar kursa biedrenēm mēdzam smiet, ka
būsim kašķīgas inspektores, kuras cilvēkiem lielākoties nepatīk, bet ļoti svarīgi ir
apzināties, ka mūsu uzdevums nav kaitēt,
bet gan rūpēties par sabiedrības veselību
kopumā, informēt un pamācīt, sekot līdzi
slimību un veselības dinamikai un dažādiem statistikas rādītājiem, un darīt savu
darbu tā, lai ārstiem būtu mazāk darba
(šis laikam ir vienīgais kaitējums).
Profesija, ko es apgūstu, piedāvā ļoti
plašas darba tirgus iespējas. Pagaidām
vēl neesmu izlēmusi, kurā no novirzieniem es vēlos strādāt, ļoti iespējams, ka
turpināšu mācības maģistra studijās.
Gintu Ozolu intervēja Krista Kalniņa 12.

Paspēt var visu
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(Turpinām publicēt 6. klases jaunrades darbus, kas tika
iesniegti Zemkopības ministrijas organizētajam konkursam
„Mūsu mazais pārgājiens”, kurā skolēni ieguva atzinību.)

Kļavas lapas ceļojums

Tuvojās rudens. Kokiem pamazām
sāka krāsoties un krist lapas. Pati pirmā nokrita lielās kļavas lapa. Diena,
kad tā nokrita, bija auksta un vējaina.
Lapa virpuļoja, virpuļoja, līdz ieķērās netālu esošajā eglē. Lapiņa domāja, ka nu beidzot būs patvērums no
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Gods nest Ērgļu vārdu pasaulē

2012. gada janvārī notika pirmās Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās
spēles Austrijā. Arī man bija tas gods
nest Latvijas un Ērgļu vārdu pasaulē.
Es biju viena no 2012 lāpnešiem, kas
tika izraudzīti no 12 pasaules valstīm,
no kuriem 355 bija Samsung Electonic
pārstāvji.
Lai iekļūtu šajā sastāvā, man bija jāraksta motivācijas vēstule LOK (Latvijas Olimpiskajai komitejai) saistībā ar
darbību brīvprātīgo kustībā Ziemas
olimpiskajās spēlēs jauniešiem šeit pat
Latvijā, Ērgļos. Un galu galā no 150
jauniešiem tiku izraudzīta tieši es un
Anda Āboliņa no Valmieras.

Vīnē kopā ar mums bija arī meitene
no Igaunijas. Vīnē kopumā pavadīju
četras dienas, kuru laikā arī sagaidīju
Jauno – 2012.– gadu.
Skrējiens notika otrajā dienā. Kopumā man bija jāskrien tikai 200 metri.
Pēc tik ļoti „garā” skrējiena jutos sašutusi, ka viss tik ātri beidzies, bet savu
pienākumu biju veikusi godam, neņemot vērā to, ka organizatori visas norādes bija snieguši vāciski.
Šādas iespējas kalpo par pierādījumu
tam, ka katrs mazais, labais darbs tiek
pamanīts, ja tas tiek veikts bez apslēpta
nodoma un ar pilnīgu atdevi.
Laine Vīgube 9.

M. Purviņas zīm.

nejaukā vēja, bet tā vis nebija. Skujas
negribēja, lai kļavas lapa paliek un nomelno to rotu.
Lapa virpuļoja tālāk, līdz uzkrita uz
eža, kurš patlaban gatavojās ziemas
miegam. Ezis jutās iztraucēts tik svarīgā procesā un aizdzina lapu prom.
Kļavas lapiņa jutās ļoti apbēdināta.
Sadūšojusies tā lidoja tālāk.
Pienāca nakts. Lapa iekārtojās sūnās, kas bija ļoti mīkstas un siltas, un
pamazām aizmiga. Sapnī viņa redzēja
savu šodienas ceļojumu. Vēl viņa redzēja, ka beidzot atradusi sev mājas.
Pienāca rīts. Lapiņa atkal nokļuva
vēja pūsmā.
Pēkšņi viņa ieraudzīja koku, kuram
vairs nebija nevienas lapiņas. Arī te
bija vainīgs nejaukais vējš. Lapiņa palika pie koka un kļuva par viņa vienīgo rotu. Nu koks bija priecīgs, arī lapiņa bija laimīga, jo atradusi sev mājas.
Sabīne Solovjeva

Sausnēja atkal čempioni!
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad
Madonas reģionālajā skolēnu spartakiādē basketbolā 13. janvārī čempionu
titulu izcīnīja Sausnējas meitenes.
Prieks, ka, esot vienai no vismazākajām
skolām šinī reģionā, izdodas laiku pa
laikam atstāt aiz sevis visas pārējās , tai
skaitā vidusskolas. Uzvara nenāca viegli. Izšķirošajā cīņā ar Kusas pamatskolu
tikai pēdējās minūtēs pratām panākt 3
punktu pārsvaru. Vai tas prasīja vairāk
trenera nervu vai spēlētāju sviedru?
Laikam jau abu!
Labs sniegums padevās arī Ērgļu zēniem. Godam izcīnīta trešā vieta. Pat
otrā vieta, ja skatās starp skolu varējumu, jo pirmās divas vietas izcīnīja Madonas 1. vidusskolas abas komandas,
kuras tādā pat sastāvā spēlē Swedbank
Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgā.
Abu komandu treneris I. Teteris

Noslēpums koka dobumā

Piecrindes par mežu

(6. klases jaunrades darbi, kas tika iesniegti Zemkopības ministrijas
organizētajam konkursam „Mūsu mazais pārgājiens”)
Mežsargs,
strādīgs, čakls,
staigā, pārbauda, sargā.
Man patīk mežsarga darbs.
Meža sargātājs.
Niks Grīnbergs
Meža ceļš,
bedrains, līkumains,
aizaug, izbrauc, izdangā.
Kādreiz pabraukāju ar velosipēdu.
Meža taka.
Rimants Stankevičs
Egle,
liela, kupla.
Ierauga, nocērt, pušķo.
Ziemassvētkos mājās ir egle.
Svētku rota.
Alise Andriksone

K. Kļaviņas zīm.
Paeglis,
skaists, mazs,
aug, attīstās, smaržo.
Ir manā piemājas dārziņā.
Mazs skujkoku krūms.
Sabīne Solovjeva

Pīlādzis,
krāsains, košs.
Atceros, sajūtu, pasmaržoju.
Vēlos to sajust, sasmaržot
Sērmūkslis.
Kristiāna Purviņa
Ozols,
skaists, varens,
aug, iepriecina, iedvesmo.
Pārsteidz ar savu stiprumu.
Latvijas varenākais koks.
Jana Krūmiņa
Bērzs,
stalts, svītrains,
izaudzis, šūpojas, liecas.
Cenšos par bērzu rūpēties.
Sulu koks.
Loreta Šmite
Bērza stumbrs,
grumbains, balts,
sataustīju, apskatīju, pasmaržoju.
Vienmēr vēlos šo smaržu just.
Koka balsts.
Klinta Zeiferte
Lazda,
lokana, šmauga,
noliekusies, izaugusi, saliekta.
Man garšo lazdu rieksti.
Riekstu koks.
Monta Kurzemniece

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2012. februāris
Skolu
literārā
avīze 2012.
gada februāris

Koka dobums,
dziļš, noslēpumains.
Sēž, tup, guļ.
Vienmēr gribu tajā ielūkoties.
Patvērums putniem.
E. Purviņa zīm.
Anete Podjava
Putnu būris,
Koka zari,
ērts, derīgs.
cēli, vijīgi,
lokās, sazarojas, krustojas. Gatavojam, novietojam,
priecājamies.
Zari ir visiem kokiem.
Kokos redzu putnu būKoka rokas.
rus.
Elīna Bārbale
Māja putniem.
Krūmi,
Klāvs
nelieli, zaļi.
Andriksons
pieaug, jānocērt, jāsavāc.
Putniņš uz zara,
Krūmi bieži traucē.
skaists, tramīgs,
Mazi kociņi.
sēž, mazgājas, dzied.
Monika Purviņa
Mazs, jauks putniņš tup.
Meža prieks.
Ivita Cvetkova
L. Kodolas zīm.
Dzenis,
raibs, skaļš,
lido, kaļ, skraida.
Esmu redzējis raibu dzeni.
Koka sanitārs.
Emīls Purviņš

Mežā, kas atrodas tepat Ērgļos, dzīvo zaķis Raibītis. Viņu nekad nav likusi mierā doma par lielo, tumšo dobumu, kas atrodas dižajā ozolā.
Raibītis vienmēr iztēlojies, kas varētu
tur dzīvot. Kad zaķēns skrien tam garām, tur iemirdzas lielas, apaļas, dzeltenas acis, kas uz katra soļa seko skrējējam.
Zaķēns baidījās, ka reiz dzelteno
acu īpašnieks var viņu sagrābt. Taču
zaķēns negribēja visu laiku dzīvot bailēs, tāpēc nolēma izpētīt, kas tur īsti
ir.
No rīta ziņkārīgais pētnieks paslēpās aiz koka. Kad pienāca vakars, kaut
kas draudīgs izlidoja no dobuma. Nu
zaķēns saprata, ka dobums ir tukšs.
Nu var lekt iekšā un visu izpētīt.
Kad viņš ieleca dobumā, kāds iekliedzās. Tas bija mazs pūcēns, kas
nobijās no svešā radījuma. Mazuļa
māte sadzirdēja kliedzienus un atlidoja. Pirms viņa atlidoja, Raibītis paspēja aizbēgt.
Tagad zaķēns visu zina, bet baidās
vēl vairāk.
Lauma Kodola

Celms,
īss, resns,
nekustas, sēž, raugās.
Viņš ir ļoti vienaldzīgs.
Koka daļa.
Lauma Kodola

Meža skolas ikdiena

Kā jau visur arī mežā ir skolas. Tās
nav parastās skolas, bet gan skolas,
kurās mācās dzīvnieciņi, kukainīši un
putniņi. Katrs mācās to, kas viņam vajadzīgs.
Skolas atrodas skaistās bērzu birzītēs. Dzīvnieciņi mācās, kas viņiem
pareizi jāēd, kā izbēgt no medniekiem, putniņi iemācās skaisti
dziedāt, kukainīši, kā paslēpties
no lietus un sniega.
Meža skolā var sastapt mazas
lapsiņas, strīpainus sivēntiņus,
jaukas stirniņas, staltus buciņus.
Skolā strādā Rukšu Rūta,
Lapsu Anna, Susuriņu Salvis,
bet direktors ir Lāču Ansis. Šogad skolā mācības uzsāka sivēntiņš Markuss, jenotiņš Plankumiņš, stirniņa Marija, buciņš Lū un
daudzi citi meža skolas skolnieciņi,
kuri, katru dienu mācoties, palika arvien gudrāki.
Kristiāna Purviņa

Kā cirvis nobijās no ozola

Kādu dienu cirvis gāja pa mežu.
Viņš gāja, gāja, līdz ieraudzīja lielu un
stipru ozolu. Cirvis, protams, gribēja
to nocirst. Viņš piegāja pie ozola, bet
tai pašā brīdī tam uz galvas uzkrita
zīle. „Kas tur bija?” jautāja cirvis. Neviens neatbildēja. Cirvis atvēzējās, bet
atkal uz galvas kaut kas uzkrita. „Kas
man te met ar akmeņiem?” iekliedzās
cirtējs. Patiesībā jau tie nebija akmeņi,
bet gan vairākas zīles. „Es tev metu
savas zīles!” atsaucās ozols. „Ai, runājošs koks!” cirvis nobijās ne pa jokam un metās bēgt.
No tā laika cirvis vairs ozolus necērt.
Rimants Stankevičs

K. Andriksona zīm.

Dzērvenes un brūklenes

Kad dzērvenes un brūklenes tika salasītas, tās ievietoja burkās un nolika
pagrabā. Tur viņām bija jautri, jo pagrabā bija vēl citas ogas, āboli un dažādi dārzeņi.
Reiz pagrabā iegāja mazā māsa un
vienu burku apgāza. Ogas izripoja pa
visu grīdu un nu bija brīvībā. Kad brālis gāja pēc kartupeļiem, apgāzās otra
burka. Tā nu brīvībā bija gan dzērvenes, gan brūklenes.
Kad mamma mani sūtīja uz pagrabu, burkas bija tukšas, ogas nekur neredzēju. Pastāstīju mammai, ka ogas
pazudušas.
Nu mamma pati nāca uz pagrabu un
brīnījās, kā es ogas neesmu ieraudzījusi, jo tās visas atkal bija savās vietās – burkās. Kā tas bija iespējams?
Anete Podjava

L. Kodolas zīm.



„Skani kā uzvilkta stīga”
Jau 6. reizi notika Riebiņu novada
domes, Galēnu kultūrvēsturiskās biedrības un Galēnu pamatskolas rīkotais,
dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais Vislatvijas
skolēnu jaunrades darbu konkurss. Šī
gada konkursa tēma bija „Skani kā uzvilkta stīga,/atbalso visu, kas ap tevi,
virs tevis, zem tevis”. Vairāk kā 260
konkursā iesūtīto darbu autori 20. janvārī tika aicināti uz Galēnu pamatskolu, lai piedalītos konkursa noslēguma
ceremonijā.
Viņu vidū bija 5 Ērgļu vidusskolas
skolēni. Visus dalībniekus laipni sagaidīja Galēnu pamatskolas skolēni,
iepazīstināja ar skolu, tās muzeju, bet
skolotāja Marta Binduka, konkursa
projekta vadītāja, izrādīja Roberta
Mūka muzeju.
3. vietu jaunrades darbu konkursā
ieguva Marta Suveizda (10.kl.), atzinības saņēma Laila Saulīte (9.kl.), Kalvis Kaļva (7.kl.), Jēkabs Purviņš (7.kl.)
bet pateicību - Jānis Bukovskis (7. kl.)
Iepazīsimies ar konkursa laureātu
darbu fragmentiem!

Vēlos atbalsot visu labo

Skaņa ir vibrācija, kas iesvārsta ne
tikai pasauli, bet arī cilvēka dvēseli un
liek tai just spēcīgas emocijas. Tieši
tāpat ir ar darbiem, kurus darām. Tie
var būt slikti un var būt labi, bet katrreiz, kad ko darām, tas ietekmē ne tikai
mūs, bet mūsu tuvos cilvēkus un tos,
kuriem mūsu liktenī ir nozīme.
Manuprāt, ikviens cilvēks ir kā uzvilkta stīga, kuru spriego viņa domas
un iekšējais spēks. Tā ir Dieva dāvana – ar savām domām darīt to, ko vēlies, bet dažkārt mēs esam noskaņojuši
sevi tik negatīvi, ka tā tumsa, kuru paši
esam ap sevi radījuši, aizklāj visu labo
kā tumšs, ļaunu nesošs plīvurs. Jo biezāka kļūst tumsa, jo vairāk grimstam
ļaunumā, līdz tas liekas kā vienīgais
glābiņš, tomēr nes tikai vientulību un
skumjas un cilvēku iekšēji grauž, līdz
paliek tikai vienaldzība. Nekas nevar
būt briesmīgāks par vienaldzību. Tai
nav vibrācijas, nav krāsas, nav skaņas,
nav pilnīgi it nekā, jo tā ir tukša. Vienaldzība veiksmīgi slēpjas aiz maskām
un prasmīgi tās maina citu cilvēku
acīs, bet tuvākajiem nodara sāpes, jo
viņi jūtas bezspēcīgi varai, kas atspoguļojas tukšuma dvēselē. Šāds cilvēks
nevar atbalsot to labo, ko viņam ir dāvājusi pasaule, jo to var tikai tas, kurš,
esot pat vienaldzības varā, saprot, ka
vēlas mainīties.
Ejot uz skolu dzestrā rītā, redzu, kā
pasaule aukstuma klusumā mainās.
Jūtu, ka kaut kur blakus ir tā trauslā
robeža starp dzīvību un nāvi, ka tā ir
rokas stiepiena attālumā, bet es tai neuzdrošinos tuvoties. Šāda sajūta mani
pārņem vienmēr, un pret to jūtu lielu
bijību, kuru esmu apzinājusies jau no
pašas mazotnes. Viss liekas it kā sastindzis laikā, tomēr tu dzirdi savu elpu
un sirdspukstus, soļu čaboņu, pat asins

pulsāciju vēnās. Saprotu, ka tā ir manas dzīvības stīgas vibrācija, kuras jušana mani padara dzīvāku, jo parasti
tai nepievēršu uzmanību, bet, tikai esot
klusumā ar pasauli un sevi, sajūtu, ka
esmu Visuma daļa, kurai ir nozīme,
kurai ir lemts piepildīt savu likteni,
kļūt par pasaules simfonijas šķietami
nenozīmīgo daļu.[..]
Marta Suveizda 10.

Dzīvot, nevis eksistēt

Roberts Mūks – filozofs un dzejnieks, savas Galēnu dzimtās zemes izauklēts, pasauli apceļojis un vēlāk te
atgriezies, lai, sniega mātes palagu ieaijāts, apgultos dzimtās zemes ārēs. R.
Mūks savā daiļradē raksta par dzīvi,
tās jēgu, par cilvēka dzīves gājuma
piepildījumu, par dvēseli, par dzīvību
un nāvi. Arī man, pārlasot dzejnieka
darbus, radās pārdomas par mūsdienu
pasauli, par cilvēkiem tajā un mūsu
dzīves jēgu. Apsēdos vakara klusumā
pie papīra lapas, iededzu sveces gaismiņu, un pildspalva sāka ritināt savus
burtu līkločus…
Dzīve… Cilvēks nekad nezina, kad
tā beigsies, tā tikai iet un iet. Bet vai
cilvēks vispār spēj dzīvot? Vai viņš
zina dzīves jēgu?
Mēs tikai eksistējam... Katram ir jāsaprot tas, ka ir jābeidz eksistēt un jāsāk dzīvot. Tikai tās dienas, kuras palikušas atmiņā, ir dzīvotas. Tad jādomā,
cik daudz dienu ir izniekotas? Cik
daudz mums ir izniekotu sapņu? Mēs
vienmēr mēģinām to atrunāt ar kādiem
argumentiem. Ir jābeidz sev melot, ka
nevaram, varbūt vienkārši negribam.
Dzīve vienmēr nebūs perfekta, katrs
reiz sastopas ar šķēršļiem – dzīves pārbaudījumiem. Bieži vien mēs esam par
vāju un padodamies, bet kāpēc? Bailes
no vilšanās? Izmisums? Tie, kuri spēj
par spīti bailēm un izmisumam cīnīties
līdz galam, ir stiprāki par tiem, kuri jau
pie pirmajām problēmām vai neveiksmēm cenšas bēgt.
Mums katram ir sapņi, ilūzijas un
cerības, bet bieži vien mēs tās paturam
pie sevis. Mēs baidāmies no saviem
sapņiem. Tie taču ir mūsu sapņi! Cilvēks nevar tā vienkārši no tiem atteikties. Ir jācīnās par saviem sapņiem līdz
galam, cik vien to spēj.[..]
Laila Saulīte 9.

Ar domām par pagātni,
šodienu un rītdienu

Uzvilkta stīga vijolē, dzīvē, domās
vai vēl citās interesantās idejās izpaužas katram citādāk. Arī es esmu kā uzvilkta stīga. Vēl esmu tikai zēns, kas
mēģina atrast savu īsto dzīvi un meklē,
kādos veidos vien var izpausties. Esmu
sportisks, aktīvs, daudz mācos, un tas
arī man padodas, palīdz nekļūt vienpusīgam. Piedalos sportā, kokapstrādē un
mūzikā un palaikam arī uzrakstu dzejoli vai domrakstu, kas palīdz atgūt
mieru no kādas ne pārāk izdevušās

dienas. Kad mēģinu izvēlēties darīt ko
vienu, tas neizdodas, jo visas intereses
ir mīļas un nepametamas.
Sportā man ir daudz sasniegumu, it
īpaši orientēšanās sportā. Orientējos
no 6 gadu vecuma un eju mammas pēdās, un apbrīnoju viņas zināšanas, jo
esmu no mammas iemācījies orientēšanās sportu no pašiem pamatiem. Šovasar devāmies uz Horvātiju, kur notika
vienas
no
prestižākajām
orientēšanās sacensībām Eiropā. Šīs
sacensības ilga piecas dienas, un man
tas bija ļoti grūti, lai gan ceļojums,
braucot uz Horvātiju, bija ļoti jauks.
Mēs jau ne tikai braucām uz sacensībām, bet arī apskatījāmies skaistākās
vietas Eiropā. Man tās vēl ir spožas
atmiņas. Tas bija mans pirmais ceļojums ārpus Latvijas. Kopumā apceļoju
astoņas valstis: Lietuvu, Poliju, Čehiju, Austriju, Slovēniju, Horvātiju, Ungāriju un Slovākiju. Šajā ceļojumā arī
ieguvu labus draugus un mēģināju
tiem atstāt par sevi labu iespaidu. No
orientēšanās sporta esmu guvis koordināciju, precizitāti un ātrumu. Vēl es
arī nodarbojos ar basketbolu, kuru
sāku apgūt 10 gadu vecumā, bet tāpat
man tas liekas aizraujošs.
Ar kokapstrādi ir vēl interesantāk.
Pirms diviem gadiem mūsu klasei sākās jauns mācību priekšmets – mājturība. Un tieši šajā priekšmetā ir jāstrādā ar koku, kas man ļoti patīk. Pirmais,
ko izgatavoju, bija piekariņš, kuru dāvināju mammai vārda dienā. Kaut arī
uz tā bija uzzīmēta auto markas zīme,
mamma vienalga priecājās. Vēlāk, kad
paaugos, jau sāku kokapstrādei nopietni pieķerties un gatavoju pamatīgākas
lietas. Strādājot ar koku, esmu ieguvis
precizitāti un pacietību.
Mūzika – tā ir mana otrā valoda, es
tā uzskatu mūziku. Es eju mūzikas
skolā no 8 gadu vecuma un spēlēju
skaļu instrumentu – trompeti, sākumā
gan spēlēju korneti. Mūzikas skolā nav
jāspēlē tikai instruments, ko esi izvēlējies mācību sākumā, bet gan arī jāmācās notis un mūzikas literatūra jeb teorija. Tagad jau eju mūzikas skolas
pirmspēdējā klasē un nākamgad pabeigšu šo skolu. Man vienmēr kā piemērs bijis mans skolotājs, no kura
esmu mācījies un ieguvis daudz padomu. Mūzika stabilizējusi man asu dzirdi, trompetes spēles māku un zināšanas par mūzikas teoriju. Ja paskatos
pagātnē, mana mamma arī spēlēja mūzikas instrumentu – tenoru Bauskas
vidusskolas pūtēju orķestrī. Tātad arī
mūzikā pa pusei eju mammas takās.
[..]
Kalvis Kaļva 7.

Eju uz nākotni

Es nāku no pagātnes, dzīvoju tagadnē, eju uz nākotni. Dažus metrus no
Ērgļu robežas ir „Jaunkrīvēni”, manas
mājas. Te es pavadu savus rītus, dienas
un vakarus. Te es esmu laimīgs, jo, iz-

/R. Mūks/

ejot laukā, viss smaržo pēc meža. Kad
vasaras dienā braucu gar tīrumu ar velosipēdu, skatos uz pļavu, kas ir kā
manas mammas austie brunči. Šķiet,
ka visapkārt čab. Ziemā mežā ir sarkanbrūno stirnu pēdas. Kad vakaros,
nākot no skolas, eju cauri mežam, domāju, kas te šodien būs noticis, bet,
brīvdienās slēpojot, jūtos laimīgs kā
mazs bērns, kad viņam uzdāvina dāvanu. Vakaros mācoties, skatos pa
logu uz tīrumu un mežiem. Zinu, ka
vasarā būs jāgana vistas, jo mežā ir
daudz lapsu. Manas mājas ir mīļākā
vieta Ērgļos.
Es, tas esmu es – Jēkabs Purviņš, un
man patīk palīdzēt cilvēkiem. Tā ir
mana aizraušanās. Palīdzot citiem, es
jūtu gandarījumu un daudz ko iemācos, un saprotu.
Atceros, kā māsai Martai kopā ar
tēti un brāli uztaisījām mantu kasti.
Redzējām, ka māsai tik daudz mantu,
kas visur mētājās. Iztaisījām kasti no
dēļiem, apakšā pielikām katrā stūrī pa
ritenim, tagad mantu kaste stāv pie kamīna, vienmēr kastē ir rotaļlietas. Visi
kopā māsas istabā ielikām grīdu.
Mums bija sagatavoti 24 priežu dēļi,
kuri bija trīs reizes lakoti. Uzlikām tos
uz brusām, saspiedām ar palīginstrumentiem, lai spundes nav redzamas un
pieskrūvējām. Ieejot māsas istabā, ikreiz nopriecājos par mūsu veikumu.
Martai tagad ir 6 gadi, viņa iet bērnudārzā, dejo un mācās sagatavošanas
klasē mūzikas skolā.
Brālim Emīlam ir 12 gadi, viņš mācās 6. klasē, dejo tautu dejas un apmeklē mūzikas skolu. Visus svarīgos
darbus veicam kopā. Nesen beidzām
mūrēt akmens mūri pie mājas. Vispirms bija jāsaved mīksta, dzeltena
smilts, tad šķembas. Tās bija grūti savest, jo ilgi bija jānopūlas, lai sakrautu
ķerrā. Trešajā kārtā bija jāved sijāta
smilts. Tas arī nebija viegli, jo bija jāved no tālienes. Esmu labojis arī sētuieplīsušo dēļu vietā liku citus.
Mana mamma dara apbrīnojamu
darbu. Viņa auž un māca to arī citiem.
Nesen viņa īstenoja projektu „Krāsošana ar augu krāsvielām”. Viņa vāca
dažādus augus, ziedus, lapas, ogas,
saknes un krāsoja ar tiem vilnas un lina
dzijas. Pavisam tika izmēģināti aptuveni 30 augi – bērza lapas, ziemeļmadaru saknes, rabarberu un kaņepju lapas, dzelteno ilzīšu ziedi,
mellenes, aronijas, virši, nātres, balandas un citi. Rezultātā izdevās dažādi
interesanti krāsu toņi. Ļoti aizraujoša
izvērtās madaru sakņu vākšana. Kad
madaras bija noziedējušas, tad mēs,
visa ģimene, gājām uz pļavu rakt saknes. Bija karsta diena, tāpēc gājām vakarā, kad pie debesīm jau gandrīz parādījās mēness. Rakšana bija grūta, jo
zeme bija cieta. Vajadzēja prast atšķirt
vajadzīgās saknes no citām.
Pagātni es sajūtu, kad vasarā aizbraucu strādāt uz laukiem, kuri atrodas
Ipiķos Rūjienas novadā, kur dzīvo

mans vecaistēvs.[..]
Jēkabs Purviņš 7.

Labais - Ļaunais

Man bieži jādomā par to, kas ļauns,
kas labs, jo sev apkārt redzu un dzirdu
gan vienu, gan otru. Daudzi domā, ka
ļaunais uzvar un pasaule pati par sevi
ir ļauna, patiesībā atbildi uz šo jautājumu nezinu arī es, taču minēšu dažus
piemērus par labo, ļauno un tā dalību
manā un pārējo cilvēku dzīvē.
Ikdienā, šķiet, visiem ir pilnīgi saprotams, ko tas nozīmē. Bet mirklī,
kad jāsniedz definīcija, iestājas apjukums. Labais – pareizais – labākā izvēle... Sliktais – labā atkritums – pilnīgi nepareizs, sliktākā izvēle, kaut kas
tāds, kas nav atradis savu vietu kosmiskajā harmonijā.
Grūti novilkt robežu starp šiem jēdzieniem, jo labais un ļaunais ir divi
spēki, kas liek griezties mūsu lielajam
dzīves ratam. Vienu dienu mums sāp
sirds par kādu zaudētu mantu, citu mēs
apjaušam, ka pavisam viegli varam
bez tās iztikt, cilvēki mūsdienās ir izlutināti, mēs sūdzamies, kad uz divām
stundām ir atslēgta ūdens padeve, ka
veikals ir slēgts vai nedabūjam savu
iecienīto ēdienu. Taču vai kāds kādreiz
iedomājas, ko darīt tam, kam nav iespēju dabūt siltu ūdeni, vai vispār nevar paēst, jo nav tam līdzekļu? Vai tas
ir labi, vai tas ir slikti?
Ir jau arī tā, ka reizēm kādam labs ir
tas, kas citam slikts. Un otrādi. Ir pat
tā, ka tas, kas ir godīgi, kādam nav izdevīgi, tātad tas ir slikti.
Viss sliktais ir jāievirza labvēlīgā
gultnē, visā sliktajā var atrast labo.
Reizēm, kad man liekas, ka viss ir beidzies, viss tikai sākas. Dzīvē nekad
nevar pavilkt strīpu un teikt – viss ir
ļauns, pasaule ļauna, cilvēki ļauni.
Katram mākonim ir zelta maliņa!
Reizēm man liekas, ka kādai situācijai, piemēram, strīdam ar vecākiem,
nav nekāda risinājuma, bet atrisinājums nāk pats no sevis, un mēs salabstam. Varbūt nevajadzēja strīdēties, varbūt man tomēr nebija taisnība – tādas
domas šaustās galvā un strauji atdzesē
nokaitēto gaisotni, tas ir tikai viens
piemērs, ka labais parasti dominē. Kāpēc ir tā, ka vecāku teiktais reizēm
man tiešām šķiet slikts, bet mans viedoklis – labs? Ir arī otrādi.
Vai pastāv vērtību sistēma, uz kuras
pamata var atšķirt labo no ļaunā?
Mēs paši vērtējam, kas labs, kas
slikts. Daudzās senajās kultūrās tas, ko
mēs uzskatām par nepieklājīgu, nepieņemamu, piemēram, ēšanu ar rokām,
pirms daudziem gadu simtiem bija pilnīgi normāla parādība.
Arī es cenšos saprast, kas ir labs, bet
kas ir slikts. No saviem vecākiem es
cenšos paņemt visu to labāko: galda
manieres, pieklājīgu uzvedību, jā, pat
pašsaprotamus ikdienišķus darbus man
ir iemācījuši tieši viņi, mani vecāki, un
es to ļoti, ļoti novērtēju. Viņi man devuši patiešām ir nenovērtējamas iemaņas un prasmes gan vienkāršās, gan
sarežģītās situācijās. Viņi man iemācīja staigāt, ēst, runāt un visu to, kas man
noderēs turpmākajā dzīvi.
Lielākā problēma manī ir slinkums.
Situācijas, kad es to nevēlos kādu iemeslu dēļ atzīt, manuprāt, ir tas sliktais
manī. To pats apzinos, piekrītu, bet nespēju virzīt sevi uz labo – uz darbību.
Jā, varbūt kādu brīdi, bet tad atkal...
Pēdējā laikā gan esmu daudz ko sapratis un nolēmis mainīt dzīves veidu,
galvenokārt labāk mācīties un apzinīgāk pildīt mājasdarbus un laikā veikt
savus pienākumus.[..]
Jānis Bukovskis 7.

Redaktore: Marta Suveizda 10. a
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Paziņojums par Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019. gadam
1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pielikums Nr.2

Pārskats par speciālā budžeta izpildi (2011)
Izpilde no
Klasifikācijas
Rādītāju nosaukums
gada sākukods
ma
A
B
2
I.
KOPĀ IEŅĒMUMI
66 262
1.0.
Nodokļu ieņēmumi
5 233
5.5.3.1.
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
5 233
2.0.
Nenodokļu ieņēmumi
23
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts
8.6.2.2.
23
kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
5.0.
Transferti
61 006
18.9.1.0.
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
61 006
II.
KOPĀ IZDEVUMI
48 448
II.1
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
48 448
06.000
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
48 448
II.2
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
48 448
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
24 264
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5 845
2000
Preces un pakalpojumi
17 222
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
94
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
1 218
2279
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
2 299
2322
Degviela
11 692
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 919
1.2.
Procentu izdevumi
502
4250
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
502
2.0.
Kapitālie izdevumi
615
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
615
III.
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
17 814
F40020000
Aizņēmumu atmaksa
F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

10 820
5 827
12 821

Pielikums Nr.3

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu izpildi (2011)
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

B
KOPĀ IEŅĒMUMI
Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu de23.3.0.0.
pozītā vai kontu atlikumiem
23.4.1.0.
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
23.4.2.0.
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā
23.5.1.0.
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
II.
KOPĀ IZDEVUMI
01.000
Vispārējie valdības dienesti
09.000
Izglītība
10.000
Sociālā aizsardzība
II.2
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodro2239
šināšanu saistītie pakalpojumi
2279
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
III.
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
F22010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F22010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās
I.

A

Izpilde no
gada
sākuma
2
3 582
28
2 214
0
1 340
2 444
1 069
600
775
2 444
240
1 318
886
1 138
10 692
11 830

Ziemas koncerts „Kastaņās”
Atverot jauna gada kalendāru, mēs pāršķiram
katrs sev jaunu dzīves gada lappusi. Tā ir tīra un
balta kā sniegs. Tikai mūsu pašu ziņā, kādas domas, darbus tajā rakstīsim.
Sausnējas pamatskolas skolēni, pašdarbības
kolektīvu dalībnieki, SAC „Kastaņas” iemītnieku dzīves lappusi aizpildīja ar Ziemas koncertu
24. janvāra pēcpusdienā. Skolotājas S. Paļčevskas iemācītās dziesmas, raitais dejas solis A.
Mušas vadībā, rūķu darbi un nedarbi skolotājas
S. Kantānes iestudējumā un flautas atskaņotās
maigās melodijas iemītniekus aizveda ciemos
savas bērnības takās. Redzot sejās prieku par
mūsu koncertu, mēs bijām patiesi gandarīti.
Koncerta noslēgumā katram iemītniekam bērni
dāvināja nelielu piemiņu ar vēlējumu, lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, priecīgiem
atpūtas brīžiem. Apsveikumu palīdzēja sagatavot skolotāja D. Dombrovska. Paldies pedago-

giem par darbu!
Paldies mājas saimniekiem par silto un sirsnīgo uzņemšanu, par sarūpētajiem gardumiem!
Gaidiet mūs ciemos „Kastaņās” pavasarī!
Vita Zariņa, skolotāja

Atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības domes
2012. gada 26. janvāra lēmumam, prot. Nr.1. §14
tiek organizēta Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1. redakcijas sabiedriskā
apspriešana.
1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes
un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc
aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un
novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī
citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm jūsu pārstāvošajās jomās.
2. Ar Ērgļu novada attīstības programmas
2013.- 2019.gadam 1.redakcijas materiāliem laika
posmā no š.g. 20.februāra līdz š.g. 26.martam var
iepazīties:
• Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā Rīgas ielā
10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, – darba
dienās no 8.00-12.30 un 13.30-17.00 (trešdienās
līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00).
• Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā www.
ergli.lv

3. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par
Ērgļu novada attīstības programmas1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2012. gada 26. martam:
• Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā Rīgas ielā
10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,.
• Sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 10, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840.
• Elektroniski – uz e-pasta adresi: ergli@ergli.
lv
4. Ērgļu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks
2012. gada 6. martā:
• plkst.10.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās
Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu
novadā ,
• plkst.13.00 Sausnējas muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
• plkst.16.00 Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
5. Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no 8.00 līdz
18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz
13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.
cera@inbox.lv

Gads ir sācies ar izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
Būtiskākā izmaiņa sociālo pabalstu saņēmējiem
ir pienākums iesaistīties darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos ( līdz 12 stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām). Par to ar personu tiek slēgta
vienošanās. Ja persona atsakās pildīt šos līdzdalības pienākumus, pabalsta apjomu samazina par
viņam piešķirto daļu. Tāpat pabalstu var atteikt, ja
persona sniegusi nepatiesas ziņas par saviem ienākumiem vai īpašumiem. Ja mainās ģimenes materiālā vai sociālā situācija, sociālais dienests no
jauna izvērtē klienta atbilstību sociālās palīdzības
saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams,
pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Ja sociālais
dienests konstatē, ka klients spēj nodrošināt savas
pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam
ir tiesības atteikt klientam sociālās palīdzības pabalstu.
Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt
sociālās palīdzības pabalstu, jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam.

Otra ziņa ir tā, ka ar šī gada 1.janvāri tika atcelta
izziņu izsniegšana veselības aprūpes atvieglojumu
saņemšanai.
Ir sākusies jauna elektrības dāvinājumu karšu
izdales kampaņa. Sociālajā dienestā izsniegtā
elektrības norēķinu karte ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53.70LVL apmērā. Elektrības norēķinu kartes var saņemt:
– trūcīgās ģimenes ar bērniem, izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas divas kartes;
– ģimenes ar bērniem-invalīdiem;
– ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem;
– daudzbērnu ģimenes, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400kWh patēriņam.
Elektrības norēķinu kartes tiek izsniegtas tikai
Ērgļu novadā reģistrētajām trūcīgajām ģimenēm
ar bērniem.
ES bezmaksas pārtikas pakas turpinām dalīt, kamēr ir krājumā. Jaunās pārtikas pakas būs tikai uz
gada vidu.
Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja Māra Briede

Jaunākais sociālajā dienestā

ZELTA ČIEKURS arī VIDZEMES
AUGSTIENES MEŽOS
3. februārī SIA “Rīgas meži” piederošajās Mežaparka estrādes telpās svinīgā ceremonijā tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis, pasniedzot
gada balvas Zelta Čiekurs. Tās dibinātas pirms 8
gadiem un ir augstākā atzinība, kādu var saņemt
par sasniegumiem meža nozarē. Gada balvas ieguvēji katrā nominācijā saņēma lielo Zelta Čiekuru,
pārējiem laureātiem tika pasniegts Mazais Čiekuriņš.
Nominācijā Par ilgtspējīgu saimniekošanu Zelta
Čiekuru saņēma mūsu biedrības VIDZEMES
AUGSTIENES MEŽI valdes loceklis, īpašuma
“Briedēni” saimnieks Jānis Kebbe. To pasniedza
Vides un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis. Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā Mazo Čiekuriņu saņēma Madonas-Cēsu konsultāciju pakalpojuma
centra vadītāja Mairita Bondare.

Pirms šī pasākuma, 30. janvārī meža gada balvas nominantus Rīgas pilī pieņēma Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš.
Jānis Kebbe apsaimnieko vairāk nekā 100 hektārus meža. Viņš lieliski izprot un saredz katrā
sava meža nogabalā augošo koku sugu prasības un
attiecīgi veic gan izlases, gan citas kopšanas cirtes.
Ar sapratni apsaimnieko aizsargjoslas gar Salāja
ezeru Gaiziņkalna dabas parkā, Vestienas ainavu
aizsargājamā apvidū. Jānis aktīvi iesaistās biedrības darbā, palīdz organizēt mācību seminārus, labprāt dalās savā pieredzē meža apsaimniekošanas
jautājumos, gaida ciemos savā īpašumā “Briedēni” meža īpašniekus.
Svinīgajā pasākumā sveikt Zelta Čiekura laureātus bija arī meža īpašniece Velta Kurzemniece, biedrības valdes loceklis Gatis Reķis.
Biruta Nebare, biedrības valdes priekšsēdētāja

Ciemošanās Ērgļu pansionātā
Laikā, kad Ziemassvētki un Vecais gads aizvadīts, jaundibinātā biedrība „Brāļu Jurjānu
kultūrvēsturiskais mantojums” kopā ar ansambļiem „Ķipari”, „Čiksas” un „Harmoniskais
TRIO” devās ciemos uz Ērgļu pansionātu. Šoreiz dziedātāji līdzi bija paņēmuši arī Ērgļu vidusskolas 1.a klases skolēnus, viņu audzinātāju
Lienu Bukovsku un arī skolēnu vecākus.
Bērniem allaž ir liels prieks uzstāties. Arī šoreiz ansambļu dalībnieki izpildīja dažādas
dziesmas un vēlējās Jaunajā gadā dāvāt pa prieka stariņam ikvienam pansionāta iemītniekam
un darbiniekam. Īpašu muzikālu sveicienu veltīja arī Keitija Roth pansionāta iemītniecei 90
gadu jubilejā. Savukārt 1.a klases skolēni parā-

dīja ludziņu „Ziemassvētku dāvana”, kurā visi
skolēni bija pārtapuši par eņģeļiem. Ar šo ludziņu bērni vēlējās pateikt, ka Ziemassvētkos nevajag dāvināt dārgas un spožas lietas, bet katra
paša skaidrajā sirsniņā ir milzīgi dārgumi, kurus
var veltīt cilvēkiem. Šajā ciemošanās reizē tās
bija no sirds dziedātās dziesmas un pašceptie
cepumiņi.
Paldies pansionāta darbiniekiem par gardumiem! Īpašu sajūsmu bērniem radīja „atrakcija”– vizināšanās liftā. Par to paldies pansionāta
iemītniekam Andrim!
Uz tikšanos atkal!
Ieva Vilnīte, Biedrības „Brāļu Jurjānu kultūrvēsturiskais mantojums” valdes priekšsēdētāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. februāris

No kreisās: B. Nebare, J. Kebbe, G. Reķis, M. Bondare, V. Kurzemniece.



Saimnieciskā dzīve novadā

Aptiekas mājas dzīve
Pagājušā gadsimta 50. gadu sākumā
Rīgas Galvenās Aptieku pārvaldes vadība, pārbaudot Ērgļus, par vietu, kur
celt aptiekas ēku, izvēlējās pilnīgi klaju
laukumu netālu no Nīnēnu purviņa,
blakus centrālajai ciema ielai. 1956.
gadā būvbrigāde, kuras sastāvā bija arī
Roberts Tālmanis, pabeidza un nodeva
ekspluatācijā ēku, kurā darbību uzsāka
GAP Daugavpils nodaļas Ērgļu aptieka. Tur par pirmo vadītāju strādāja
Spodra Tālmane. Puse mājas pildīja aptiekas funkcijas, otrā pusē – dzīvoklis
aptiekas pārvaldniecei. Aptiekā tika tirgotas gatavās zāles un gatavoti medikamenti pēc receptēm, kā arī injekciju
šķīdumi slimnīcas vajadzībām. Bija jāpilda gada un piecgades plāni, jāpiedalās sociālistiskajās sacensībās, jākārto
GDA normas. Kolektīvs darbīgs, saliedēts, un katrs uzdevums bija paveicams. Septiņdesmitajos gados aptiekas
15 cilvēku kolektīvu veidoja bezrecepšu medikamentu pārdevēja, receptāre,
kasieri, zāļu gatavotājas – asistentes,
injekciju šķīduma gatavotāja, ķīmiķeanalītiķe, fasētājas, sanitāres.
1967. gada nogalē savu darbu aptiekā uzsāk jaunā farmaceite ar augstāko
izglītību Inta Olte. 1970. gadā dzīves
pavērsiens sniedz iespēju uzņemties
aptiekas vadītājas pienākumus. Un tā
jau 42 gadu garumā.
Līdz ar Latvijas valsts neatkarības
atgūšanu 90. gados aptieka pāriet pašvaldības īpašumā un saucas Ērgļu pagasta pašvaldības uzņēmums Ērgļu aptieka. Saņemot pašvaldības piekrišanu,
1995.gada jūnijā noslēdzās aptiekas
privatizācijas posms un tiek nodibināts
I.Oltes individuālais uzņēmums “Ērgļu
aptieka”. Tajā brīdī aptiekā strādā 10
cilvēki. Ja padomju gados preces tika
piegādātas divreiz mēnesī, tad pārmaiņu gados pašiem bija jābrauc uz Rīgas
lieltirgotavām, lai sagādātu nepieciešamo preču klāstu. Attīstoties ekonomikai, sagādes process ir vienkāršojies,
un medikamentus piegādā pašas firmas.

Un te nu jāuzteic darbinieces Dzintras
fantastiskās spējas sameklēt preču klāstā tās zāles, kas visvairāk atbilst pircēju
vajadzībām un finansiālajām iespējām.
Ik pa laikam darbs jāpārkārto atbilstoši
valstī pieņemtajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
No septiņdesmitajiem gadiem vēl šobrīd, kaut citā nosaukumā aptiekā strādā Dzintra Vemese, Ligita Šķērstiņa,
Anita Auzāne. Ilggadējas darbinieces ir
Vija Skrausta, Irēna Reinika, Ināra
Strazdiņa, strādāja Vizma Līkuma. Darbinieku skaits gan sarucis gandrīz uz
pusi – kolektīvu veido 7 cilvēki.
Runājot par darbiniekiem, Intas kundze ar gandarījumu uzteic ikvienu savu
darbinieku un ar satraukumu runā par
to, ka kolektīvā nenotiek paaudžu maiņa. Janvārī pelnītā atpūtā aizgāja ilggadējā darbiniece Vizma. Pavasarī darbu
beigs Ligita. Un nav jaunās maiņas. Vairākas reizes ir iets uz skolu, runāts ar
jauniešiem. Diemžēl nav izdevies pārliecināt, daudzi atrunājas ar bailēm no
ķīmijas, no lielās atbildības. Nenoliedzami – farmaceits ir nākamais cilvēks
aiz ārsta, reizēm pat pirmais, jo ne reti
saslimstot vispirms meklējam palīdzību
aptiekā un tikai vēlāk pie ārsta. Un te nu
zināšanas un pieredze ir neaizvietojami.
Farmaceits ir tas, pie kā cilvēki griežas grūtā brīdī, kad ir veselības traucējumi pašam vai kādam no tuviniekiem.
Un laukos, kur cits citu vairāk vai mazāk pazīstam, ir grūti norobežoties no
cilvēku likstām. Tāpēc jo nozīmīgāka
loma ir savstarpējām attiecībām darbavietā. Aptiekas darbinieces cenšas radīt
prieku cita citai gan svētkos, gan ikdienā. Tās ir kopīgi gatavotās pusdienas,
pārdomātie apsveikumi svinībās, braucieni ekskursijās un uz teātra izrādēm.
Reizēm ikdienas darba sasprindzinājumu palīdz atvieglot kāda interesanta situācija vai saruna, kas risinās tirdzniecības zālē. Jau ir savākta vesela
kolekcija ar zāļu nosaukumiem, kas
piešķirti no pircēju puses:

ampicilīna vietā vēlas iegādāties anticepelīnu, aspirīna – atspērienu, prostamol Uno – damestos vīriešiem pēc 40,
diclovita – dihlofosu, mildronāta – milogranātu, korvalola – motora stiprinātājs ar smirdekli, nošpas – podnošku,
aktīvās ogles – reaktīvo ogli, mezim
fortes – vezumu ....
Intas Oltes ģimenē farmaceita profesija ir pārmantota. Tētis ir strādājis šajā
arodā Vestienas pusē. Un tas varbūt ir
par pamatu pamatīgajam darbam, kas ir
ticis novērtēts valsts mērogā. 1999.gadā
un 2003. gadā ir saņemts godpilnais nosaukums „GADA FARMACEITS”.
Precīzajam un atbildīgajam darbam aptiekā rūdījumu ir devis arī sports.
No skolas gadiem Intas kundze ir bijusi draugos ar distanču slēpošanu. Studiju gados rezultātos pat atstājot aiz sevis sportistus, kas trenējās. Arī
orientēšanās sports ir pazīstams. Ritot
gadiem, slēpošanu aizstājusi ne mazāk
interesanta nodarbošanās – ceļošana.
Izbraukāta Eiropa, Skandināvijas valstis. Tālākie un saistošākie ir bijuši Ķīnas un Dienvidāfrikas apmeklējumi.
Joprojām saglabājies sapnis redzēt Islandi. Vēlme ceļošanai tiek sabalansēta
ar citu, ne mazāk interesantu piedzīvojumu – būt kopā ar mazbērniem. Un
viņiem pieder sestdienas vakari – kopīgas nodarbošanās, sarunas, pastaigas. Ir
tik aizrautīgi sekot mazbērnu neviltotajām rakstura izpausmēm un radošajiem
fantāziju piepildījumiem. Saviem puikām tik daudz laika neiznāca. Tad brīvo
brīžu bija pavisam maz. Taču laikam
jau īsie kopbrīži ir bijuši ļoti kvalitatīvi,
jo ar gandarījumu var vērot dēlu Māra,
Alda un Uģa padarīto un sasniegto. Bilžu galerijai katru gadu pievienojas vēl
pa vienam īpašam foto – kad uz Jāņiem
kopā sapulcējas visa ģimene.
Tās ir labas sajūtas, kad, pašķirstot
atmiņu albumus, ir patīkami atcerēties
kolēģus, ar ko kopā strādāts, piedzīvoto
gan priekos, gan grūtākos brīžos, atsaukt tās izjūtas, kas pārņēma, uzkāpjot

Inta Olte saņemot balvu “Gada farmaceits 1999”.

2011. gada ekskursijā Vecpiebalgas pusē. No kreisās: Ināra
Strazdiņa, Irina Reinika ar mazmeitu Kristīni, Ivars Olte, Inta Olte,
Vija Skrausta, Vizma Līkuma, Dzintra Vemese, Ligita Šķērstiņa.
kalnu grēdās Norvēģijā vai ieraugot Ķīnas mūri, pārdzīvoto bērnu centienos
un sasniegumos, samīļojot mazbērnus,
aprunājoties ar cilvēkiem. Tas viss kopā
veido lielo nezināmo – Dzīvi, kuras
viens no pamatakmeņiem ir Darbs.
Intas kundzei un viņas vadītajam kolektīvam vēlu izturību un veselību, rū-

pējoties gan par ērglēniešiem, gan iebraucējiem, kad ar cerībām tiek vērtas
aptiekas durvis, lai saņemtu mums nepieciešamo palīdzību.
Aptiekas mājas dzīvē nedaudz
ielūkojās informācijas speciāliste
Ilze Daugiallo

VĒSTURES LĪKLOČOS

Teātra spēlēšanas tradīcijas Jumurdas pagastā

Mēs esam bagāti, mums pieder viss,
kas ar mums ir noticis... Mazliet pārfrāzējot dzejnieka Māra Čaklā dzejas rindas, es gribu pāršķirt Jumurdas pagasta
vēstures lappusēs vienu radošu, cilvēcīga prieka un aktieru smieklu, dekorāciju un grima apvītu lapu. Uz šīs lapas
pirmo ierakstu atstāj mūsu pagasta ilggadēja kultūras darbiniece, informācijas krājēja un apkopotāja – Lidija Laizāne. Viņa atceras, ka jau 1938. gadā
viņas māmiņa un tētis ir devušies spēlēt
teātri uz Jumurdas pagasta „Peižēniem”, tagadējiem „Brīvniekiem”. Un
izrāde, kura iestudēta, saukusies “Zobu
raušanas dēļ”. Ar lielākiem un mazākiem pārtraukumiem teātris Jumurdā
tiek spēlēts vēl šodien – pagalmos un
dārzos, druvās un laidaros. Tāda gruntīga kopā sanākšana uz mēģinājumiem

šobrīd gan nenotiek, bet, ja būs gribētāji – laipni aicināti Jumurdas pagasta
Saieta ēkā, režisoru atradīsim!
Laikā no 1938. līdz 1975. gadam Jumurdā dažādu režisoru – Nanijas Sedlenieces, Alfrēda Purviņa, Marijas Vībantes, Valda Baltzoss, Kārļa Ernesta
– vadībā ir iestudētas izrādes: „Sestdienas vakars”, „Indulis un Ārija”, “Dullais barons Bunduls”, „ Trīnes grēki”,
„Kas tie tādi, kas dziedāja”, „Alločkas
mīlestība”, „Zaudētās tiesības”, „Kad
sievas spēkojas”, „Indrāni”, „Maldu
Mildas sapņojums”, „Pazudušais dēls”,
„Zagļi”, „Pūt, vējiņi”, ”Atrastā varavīksne”, „Palangas lauvas”, ” Purva
velni”, „Ziņģu Ješkas uzvara”, „Mārīša
dzimšanas diena”.
Mēģinājumi notikuši Jumurdas pilī,
tur arī notikušas iestudējumu pirmizrā-

Jumurdas dramatiskais kolektīvs 60. gadu beigās.



des. Iestudējumi izrādīti arī izbraukumos: Vestienā, Lauterē, Kusā, Zelgauskā, Vecpiebalgā, Inešos, Leimaņos,
Skujenē, Medzūlā. Aktieru atmiņās palikušas arī suflieres Milda Pimbere un
Ludmila Kantore, kuras pratušas īstajā
brīdī un laikā pateikt aktieriem pareizās
atslēgas frāzes, lai uztraukumā aizmirstais teksts neaizklīstu domu plašumos.
Uz viesizrādēm braukts zirga pajūgā,
vēlāk smagās automašīnas piekabē. Tas
darīts ar lielu prieku un dziesmas pavadījumā.
1994.- 2000. gadam režisores Terēzes Kaimiņas vadībā iestudētas izrādes:
„Čaukstenes”, „Ruksītis”, „Īsa pamācība mīlēšanā”, „Sieviešu slimība”,
”Dzimšanas diena”, „Ainiņas iz skolas
dzīves” jeb „Pēc 20 gadiem”, „Ziemassvētki Rūķu skolā”, „Blusa”, „Labas

lietas”, „Pie daktera”, „ Burbeķīša”.
Mēģinājumi notika Jumurdas pilī, tad
tur vēl bija skola, aktieru pamatsastāvs
bija skolotāji un skolas darbinieki, bet
uz lielākiem iestudējumiem talkā nāca
arī pagasta iedzīvotāji. Ar izrādēm aktieru kolektīvs viesojies: Kalsnavā,
Barkavā, Vestienā, Ērgļos, Mārcienā,
Liepkalnē.
2002.–2011. gadam režisores Initas
Lapsas vadībā iestudētas izrādes: „Ragana”, „Laupītāji”, „Velnēna Ziemassvētki”, ”Sietiņsons nav muļķis”, „Miljonāru dzīres”, „Restorānā”. Izveidojās
bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs, ik pa laikam arī pieaugušie sadūšojās uz kādu nelielu iestudējumu. Mēģinājumi notika Jumurdas pilī, ar izrādēm
aktieru kolektīvs viesojās Lauterē,
Kusā, Madonā, Liepkalnē, Ērgļos, Ves-

Jumurdas dramatiskā kolektīva dalībnieki salidojumā 2012. gadā.

tienā.
Šobrīd ir iecere savākt un apkopot
teātra spēlēšanas tradīcijas, arī muzikālās aktivitātes mūsu pagastā bija, cik
vien tālu sniedzas cilvēku atmiņa. Lielāko informācijas daļu esmu ieguvusi
no laikabiedru atmiņām un stāstījumiem, bet katrs no jums ir aicināts papildināt šo informāciju ar saviem atmiņu stāstījumiem, fotogrāfijām. Tās varat
iesniegt rakstiski vai sazinoties ar mani,
tādējādi apzināsim šīs tradīcijas kopīgi
un atstāsim kā mantojumu nākamajām
paaudzēm!
14. janvārī Jumurdas pagasta Saieta
ēkā kopā sanāca teātra spēlēšanas cienītāji, kuri savulaik lomās iejutušies uz
Jumurdas skatuves. Aktierus ar dziesmām no izrādēm un kinofilmām sveica
Jumurdas vokālais ansamblis, Jumurdas labāko aktrišu izpildījumā tika izdzīvots skečs „Restorānā”, tika aizdegts
atmiņu ugunskurs, smiets un dejots.
Laiks kopējās lustēs aizritēja nemanot
un secinājums tikai viens: kādreizējie
laiki bija jautri un labi, tagadējie laiki ir
labi un arī nākotnē būs labi, ja vien krūtīs pukstēs laba, atsaucīga un mīloša
sirds.
Paldies atsaucīgajiem pasākuma dalībniekiem un ansambļa meitenēm par
kopā pavadītajiem jaukajiem mirkļiem!
No tādiem nelieliem mirklīšiem jau
veidojas mūsu dzīves mozaīka – krāsaina, bagātināta ar sastaptajiem cilvēkiem, nostiprināta ar kopīgiem atmiņu
stāstiem un pārklāta ar tagadnes esības
prieku.
Kultūras pasākumu organizatore
Jumurdas pagastā Inita Lapsa

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. februāris

Janvāra jubilāre Jumurdas pagastā
Pāri kupenu kalniem, ieskatoties vērīgāk, sarmas ieskautu koku pudurī kūp
skurstenis, skan gotiņu balsis un zirgu
bubināšana arī dzirdama, ja vien vērīgi
ieklausīsimies. Tur lepni stāv „Ķeizaru” mājas, 1927. gadā apņēmīga, strādīga un stipra vīra – Jāņa Zālītes izlolotas
un uzceltas. Laika lokos māju un cilvēkus tajā skārušas visas iespējamās un
neiespējamās vēsturiskās peripetijas,
bet vēl šodien kopā ar meitu Baibu un
mazdēlu Miķeli tur saimnieko sirsnīga,
stipra un izturīga kundzīte skaistākajos
gados – Daina Vizla.
1932. gada 16. janvārī Daugavpilī
skolotājas Mildas Lūsis un Latvijas armijas virsnieka Aleksandra Mārtiņa
Lūša ģimenē piedzima meitiņa Daina.
Tēva darba specifika ir komandējumi,
tādēļ arī Dainas bērnības zeme nav
Daugavpils, dzīve norit dažādās Latvijas vietās. Bet mīļākā no visām – pie
vecvecākiem Jumurdas pagasta „Ķeizaros.” Tur jau agrā bērnībā iemīļoti
zirgi un lauku darbi, pierasts pie darba
tikuma un godprātības.
Savu pirmo izglītību Daina iegūst
Rīgā. Ar teicamnieces stipendiju pavada visus skološanās gadus Franču licejā, pēc tam turpina izglītošanos Lauksaimniecības akadēmijā, apgūstot
zootehniķes profesiju. Viss notiek
strauji un aizrautīgi. Tiek sastapts dzīves draugs, rodas mīlestības jūtas un
1955. gadā gredzeni tiek mīti ar mežzini Uldi Vizlu.
Darba gaitas Dainas kundze uzsāk
Raunas MTS. Tajos laikos speciālisti
tiek norīkoti un komandēti strādāt pēc
augstākstāvošu amatpersonu rīkoju-

miem, tādēļ darbavietas nākas mainīt.
Tiek strādāts Piebalgas MTS, „Komunisma ceļā” Inešu pagastā, 1961. gadā
dzīves ceļš atvijas arī tepat līdz Ērgļiem.
Tā par zootehniķi nostrādāti 10 gadi arī
Ērgļu sovhozā, pēc tam strādāts arī Madonas pārvaldē par ciltslietu zootehniķi
un padomju saimniecībā „Oškalns”.
Dzīve rit strauji, jāstrādā daudz un
pamatīgi, jāprot izdabāt visiem biedru
rīkojumiem un iegribām. Dainas kundze audina arī savas trīs meitas: Viju,
Vitu un Baibu. Tajā laikā jau pēcdzemdību atvaļinājums bija tikai 2 nedēļas
vai labākajā gadījumā 2 mēneši. Bija
jāprot savienot ģimenes dzīve ar darba
pienākumiem. Kara laikā Dainas mamma sniegusi palīdzīgu roku bērnu nama
meitenītei Elīdai, un starp Dainas bērniem mīlēta un lolota aug arī Elīdas
meitiņa Maija. Šodien Dainas kundze
priecājas par saviem mazbērniem: Daci,
Jāni, Lailu, Egilu, Jāni, Mārtiņu, Gunu,
Miķeli. Vecākie mazbērni izskolojušies,
nodibinājuši ģimenes, jaunākie vēl mācās un „Ķeizaros” svētku reizēs jau dipina mazmazbērnu pulciņš: Alīna,
Toms, Pauls, Roberts, Gustavs, Anrijs
un Elziņa.
Šodien vēl joprojām Dainas kundzes
mīlestība ir viņas mīļās meitas, mazbērni un mazmazbērni, viņa vēl joprojām
sprigani joko ar saviem mīļajiem un saprot arī mazu pavilkšanu uz zoba, viņas
aizraušanās ir zirgi, viņa ar prieku atceras savus skaistos ceļojumus pa Franciju. Daina seko līdzi politiskajām norisēm mūsu valstī un smejot saka, ka
mūsu valdības vīriem esot 6 klašu un
deju kursu izglītība...Dainas kundzes

mūžā liela nozīme ir viņas vecvecāku
un vecāku dzīves pieredzei, darba tikumam un rādītajam piemēram. Tādēļ laikam jau ir tik grūti bez jel kādiem iebildumiem pieņemt mūsdienu tikumus un
likumus.
☼☼☼ Zenta Zeltiņa, skolotāja:
„Dainīt, dzīvo vienmēr ar skaistām
atmiņām par vakardienu, ar pilnu krūti
baudi šodienu un ar cerībām raugies nākotnē! Es Tevi uzrunāju – Dainīt, tā
Tevi sauc Tavi bērni, mazbērni un mazmazbērniņi. Cik jauki un mīļi tas skan,
tāda jau arī Tu esi – bezgala mīļa un
jauka saviem tuvajiem cilvēkiem.
Tu stiprā, labestīgā sieviete! Ar prieku lūkojos, cik Tu vēl esi braša, nekad
neesmu dzirdējusi, ka Tu sūrojies par
to, ka kaut ko nevari paveikt. Tev ir zināmi darbi fermā un Tu tos veic ar mī-

lestību un lielu atbildības sajūtu. Tu
mīli arī lopiņus – par katru gotiņu un
teliņu Tev ir kaut kas labs sakāms, un
kur nu bez Taviem mīluļiem zirgiem!
Visapkārt Tev ir labi cilvēki, katrā Tu
esi ko labu saskatījusi un šo labo pratusi
izcelt. Tu esi gaiša un gudra sieviete!
Laikam jau tā ir, kā tautas dziesmā saka:
„Visi man labi bija, ja es pati laba
biju...”. Tavos skaistajos turpmākajos
gados novēlu Tev:
Tici sapnim – tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu – tas nāks,
Mīli un pasaule atsmaidīs pretī daudz
sirsnīgāk...
Labu veselību un Dieva svētību!”
☼☼☼ Jānis Dreimanis, kaimiņš:
„Jaunekļa gados, tā ap 18, dažu reizi
gāju Dainas mātei palīgā darbos. Tad
tur divi tādi meitēni 13-14 gadīgi lēkāja. Viena no tām bija Daina.
Pie kaimiņiem šad tad palīgā aiziets,
kādi kopīgi godi nosvinēti, kādi joki izspēlēti un kāda glāze šnabsta izdzerta.
Bet par kaimiņu dzīvi nekad neesmu
pastiprināti interesējies un domājis.
Katram jau sava dzīve, savs darbs, savs
ceļš ejams un sava nasta nesama. Ar
Dainu mums kopīgi draugi „Straujēnos” bija. Daina ar Austru sagājās, bet
mēs ar Frīdiņu kopā turējāmies. Caur
„Straujēnu” ļaudīm tā iekulšanās „Ķeizaros” biežāk sanāca.
Daina jau kā cīnītājs pa dzīvi gājusi.
No malas reizēm šķita, ka attieksme par
šerpu pret kādu trāpās, bet katram jau
savs iekšējs lepnums... Var jau būt, ka
tā arī vajag, jo katrs jau pats savas laimes kalējs. Ko gan lai mūsu gados novēl?...

„Man visur gribas būt”

PII “Pienenīte” ziņas

Ērgļu skolotājai Intai Ozoliņai – jubileja (80)

Esmu skolotājas Intas Ozoliņas mājīgajā nelielajā dzīvoklītī pašā Ērgļu centrā.
Skolotāja profesija ir ļoti godājama
un arī šī vārda nesējs saglabā uz mūžu
sava aroda nospiedumu. Dzimusi ērglēniete, pa senču pēdām staigādama, pieņēmusi savu senču tikumus, galveno no
tiem, darba tikumu, pratusi dāsni dalīties ar to - „Še saujiņa, tur saujiņa, Lai
zied visa pasaulīte.“
Par Augenbergu dzimtu Ērgļos ir
daudz laba lasīts, jo viņi visi bijuši gan
teātra spēlētāji, gan gudri saimnieki savā
druvā, gan nesavtīgi sabiedriskā darba
darītāji. Intas vecāki – māte Zelma –
Putniņu un Bērziņu dzimtu pēctece, bija
triju meitu audzinātāja un skolotāja
mūža garumā. Tēvs, Jānis Augenbergs,
Lejas – Avenu māju saimnieks, īsu mūžu
bija kopā ar ģimeni, tādu likteni bija lēmusi Laimas māte, klādama viņam baltu
taku uz Miera kapiem.
Ar nedaudz skumju pieskaņu sākās
mūsu saruna ar skolotāju Intu, jo viņas
bērnības atmiņās saistās ar kara laiku.
1944. gada rudens dienās, kad Ērgļiem
pāri gāja fronte, bija jāatstāj tēva māja
un jādodas bēgļu gaitās pretī nezināmajam. Viss ģimenei beidzās laimīgi –
māte ar trim meitām izglābās no kara
laika šausmām. Atgriezušās atpakaļ no
bēgļu gaitām, Avenu kalnā ēku vietā ieraudzīja tikai pamatus. Ēkas bija izjauktas un no to materiāliem ierīkotas tranšejas un sacelti bunkuri, viss kalns. Uz
koka dēļa bijis uzraksts krievu valodā:“
Aveni ieņemti 1944. g.19. septembrī“.
Vai bija bailes? – Nebija laika domāt
par to, jo notikumi risinājās tik strauji
un nebija saprašanas, kas notiek un kas
vēl būs. Tuvojās ziema. Pagaidu mājvietu, līdz izdevās atjaunot Avenus, ģimenei deva mātes brālis Rekslēnos.
1944./45. gada ziema bija grūta. Mācības notika slimnīcas ēkā, pielāgotās
telpās. Skolotājas bija Anda Blaua, Olga
Kalniņa, Pēteris Kalniņš un Zirnīte. Pabeigusi 7. klasi Ērgļos, Inta paliek mājās 2 gadus, jo jāpalīdz mātei izpildīt
klaušas – jāizved no meža noteikts ku-

bikmetru skaits koku, jānodod graudi,
kuri pašām jāizaudzē un jānokuļ.
No 1949. -1954. gadam Inta mācās
Cēsu skolotāju institūtā, aktīvi piedalās
studentu sabiedriskajā dzīvē. Pēc Valsts
komisijas sadales norīkota darbā uz
Aizputes rajonu Dunalkas pamatskolu
par skolotāju, pēc gada iecelta par direktori. Šis laiks saistās ar pieredzi atrast savu vietu darba kolektīvā un sabiedrībā. Tas bija skaists... Darba
kolektīvs veidojās no jauniesācējāmsešām jaunām meitenēm kā no studiju
sola. Bija sirsnīga sadarbība skolā, atsaucība sabiedrībā.1956. gadā Latvijas
Skolēnu Pirmajos Dziesmu un deju
svētkos Dunalkas skolas dejotāji iegūst
pirmo vietu. Skolēni ne tikai mācījās
dejot, bet arī paši šuva sev tautas tērpus,
gatavoja vainadziņus. Sadarbojoties ar
vecākiem skolā tiek ievilkta elektrība,
kas tolaik vēl bija retums. Taču dzīves
ceļš sauc atpakaļ tuvāk Ērgļiem.
No 1958. g. Inta strādā Jumurdas 7gadīgajā skolā . Šis laiks skolotājai Intai ir nozīmīgs ar to, ka skolas dzīvē
bija jauki, darbīgi, draudzīgi cilvēki –
skolotājas Vizbulīte Dreimane, Velta
Putne un pāri visam, kā Inta saka, Marija Vībante ar savu enerģiju, sparu un
dzīvesprieku. Gāja un darīja visi kopā–
jauni un veci, skolotāji, skolēni, vecāki,
it sevišķi kopīgajos skolas sarīkojumos.
Jumurdā Inta nodibināja ģimeni un kļuva Ozoliņa. Trīs bērni – divi dēli, meita
un četri mazbērni ir šodienas Intas
prieks un cerība. Bērni izaudzināti par
krietniem darba darītājiem. Inta lepojas
ar saviem bērniem.
1965. gadā pārcelta par skolotāju uz
Ērgļiem. Darbs ar pamatskolas bērniem
nebija gluži Intas lauciņš. Viņas specialitāte bija dabaszinības, ģeogrāfija un
fizkultūra. Darbs pamatskolas klasēs
bija jāapgūst, mācoties no pieredzējušākiem kolēģiem šajā jomā – it sevišķi
Ritas Jirgenas, savas pārinieces. Daudz
pateicīgu jūtu Inta glabā pret skolotājām Elgu Plato un Elgu Līckrastiņu,
vienmēr ļoti izpalīdzīgām un saprotošām. No Ērgļu skolas laika Inta ar sil-
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tiem vārdiem runā par Velgas Skujiņas
darbu ar pionieru organizāciju, kad visi
bērni skolā bija organizēti, nodarbināti
un arī iemācījās daudz derīga un laba.
Par skolas laiku ir daudz stāstāmā, jo
Intai šis darbs ir paticis un veicies. Par
to liecina vairākkārtīgi saņemtās atzinības gan par skolēnu estētisko audzināšanu, gan priekšzīmīgu pedagoģisko
darbu no Madonas rajona Tautas izglītības nodaļas un nosaukuma „Vecākais
skolotājs“ piešķiršana.
Intas dzīvē blakus darbam un ikdienas rūpēm svarīgu vietu ir ieņēmuši viņas vaļasprieki.
Kā pirmo Inta min dziedāšanu. Ar
dziesmu draudzība nodibināta jau Cēsu
institūtā jauktajā korī pie diriģenta
Imanta Vanaga un dabaszinātņu fakultātes meiteņu ansamblī „Miera dūjas“
pie Jāņa Branta. Dziesma skanējusi Jumurdas ansamblī, vēlāk Ērgļu jauktajā
korī pie diriģenta Jāņa Sprancmaņa, no
1999. gada Ērgļu tautas mūzikas ansamblī „Pulgoznieši“.
Nākamais ir sports. Visāds - slēpošana, vingrošana, distanču skriešana, tagad nūjošana. Ir iegūta 1. vieta 10 km
distanču slēpošanas sacensībās, 1953.
gada 17. martā Cēsīs.
Šūšana. Dzīve piespieda iemācīties
šūt, jo bija laiks, kad no vecām drēbēm
bija jāpāršuj “jaunas”. Visi bērni izauguši pašas darinātos apģērbos.
Prasme šūt pārauga jaunā vaļaspriekā – mašīnizšūšanā. Ilgus gadus jautrā
kompānijā Inta kopā ar Ainu Braķi un
Martu Ozolu mēroja ceļu uz Rīgu pie
skolotājas Margitas papildināt zināšanas, iemaņas, uzzināt jaunākās modes
tendences. Vēlāk savas zināšanas Inta
nodeva ērglēnietēm, vadot izšūšanas
pulciņu.
Dzīve saveda kopā ar Aiju Žagariņu
un atkal jauns vaļasprieks- floristika.
Tik daudz skaista un interesanta ko pamēģināt, kā iepriecināt sevi un citus.
Patreizējā Intas aizraušanās – aušana–sirds piesiešanas hobijs. Tepat, Ērgļu audēju pagrabiņā, pateicīga studijas
vadītājai Sandrai Laubertei, ka “pieņē-

Tavos svētkos vēlu Tev
To, ko vēlējos es sev:
Prieku, naudu, puķu vāzi,
Pudeli un lielu glāzi!”
☼☼☼Daiga Semjonova, vetārste:
„Ar Dainu iepazinos pirms daudziem
gadiem, apmeklējot viņas „Ķeizaru”
saimniecību. Tā kā viss viņas darba
mūžs ir saistīts ar lopkopību, tad Daina
var lepoties ar pašas izaudzētu un izkoptu sarkanraibo piena devēju ganāmpulku. Lai kādu darbu veiktu, visam
viņa pievēršas ar nopietnību un enerģiju. Jumurdieši zina otru Dainas vājību–
zirgus. Daudzu saviesīgo pasākumu
viesus viņa izvizinājusi savos pajūgos.
Savulaik Dainas mīlestību un rūpes izbaudīja arī kādas saimnieces novājināti
zirdziņi. Darbīga, enerģiska, uzņēmīga,
taču ne vienkārša lauku sieviete. Daina
ir interesanta sarunu biedrene, jo garajā
mūžā ir satikusi daudzus un dažādus
cilvēkus, piedzīvojusi dažādus notikumus. „Ķeizaru” mājās bieži pulcējas
daudz cilvēku: bērni, mazbērni, mazmazbērni, radi, draugi, paziņas, jo Daina ir tā centrālā ass, kas satur visus
kopā, uzmundrina, sniedz savu mīlestību un padomu.
Dainas mūžs ir piepildīts un bagāts,
viņas uzkrātā pieredze un padoms lieti
noder gan Baibai, saimniekojot „Ķeizaros”, gan arī mums.
Dainai skaistajā jubilejā vēlu veselību, enerģiju, dzīvesprieku un izturību!”
Visiem laba vēlējumiem pievienojas
un daudz baltu dieniņu novēl kultūras
darba organizatore Inita Lapsa un Jumurdas pagasta pārvaldes darbinieces.

Sveču diena

Inta Augenberga. Cēsu skolotāju
institūta absolvente, 1954.g.
musi savā pulciņa niekoties un īsināt
ātri skrejošās dienas.”
Inta izsaka vislielāko paldies dzīvē
sastaptajiem cilvēkiem, kas viņai devuši iespēju radoši izpausties dažādās jomās, bagātinot dvēseli.
Dažas pārdomas par dzīvi. Katram
cilvēkam ir savi dzīves mērķi, pamatprincipi, vadlīnijas. Intai Ozoliņai dzīves domu vācelītē arī tādas ir. Lūk, dažas no tām:
“Dzīvē pats galvenais ir darbs un cieņa pret to. Nevaru pieņemt nekārtīgu
darbu. Tas attiecas uz visām dzīves jomām.”
“Nekad nebaidos uzsākt ko jaunu, jo
esmu guvusi pārliecību – darbs dara
meistaru, tikai sliņķis neko neprot.”
“No cilvēkiem prasu godīgu attieksmi pret sevi.”
Tā domā, runā un joprojām aktīvā sasaistē ar dzīvi, ilggadīgā skolotāja,
dzimtā ērglēniete, Inta Ozoliņa savas
dzīves jubilejas priekšvakarā.
Lai Ērgļu ozolu un zemes spēks, pašas griba dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, mīļo
bērnu un mazbērnu mīļums, piepilda
“ātri skrejošās” mūža dienas.
Pateicībā par uzticēto dzīvesstāstu –
Anna Kuzina

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka
2. februārī svinama Sveču diena, kad
parasti lēja sveces no aitu taukiem vai
vaska. Sveču diena iezīmēja ziemas
vidu, šajā dienā esot daudz jāēd, daudz
jātērē nauda un - galvenais - jālej sveces. Līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. No tām, kas
vēl zināmas, var minēt laika pareģošanu un sveču liešanu. Latvieši pat visu
februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi.
Tad nu arī mēs pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte” svinējām Sveču
dienu. Pie mums viesojās Vita Eizentāle un pastāstīja par vaska sveču tapšanas noslēpumiem, parādīja filmiņu par
bišu dzīvi, gājām rotaļās. Katram bērnam bija iespēja izgatavot savu svecīti
un, protams, kādu iegādāties, lai tā priecētu tumšajos ziemas vakaros.
Izrādās, sveču liešana nav tik vienkāršs pasākums – tas ir maģisks. Pirms
gatavojām sveci, rokās jāpatur vaska
gabaliņš, domās vēlot veiksmi, mīlestību, laimi, visu, kas dzīvē varētu būt
nepieciešams. Laba vēlējumi jādomā,
arī taisot svecīti. Kad svece gatava, vēlreiz jāpaņem tā rokās, turpinot domāt
par laba vēlējumiem. Tad sveces maģiskā iedarbība būs īpaši spēcīga. Šis ir
iedarbīgs veids, ar kura palīdzību iespējams piepildīt visas savas vēlēšanās.
Paldies Vitai Eizentālei par interesanto stāstījumu, jauko filmiņu, skaistajām svecītēm un siltumu, ko tik ļoti vajadzēja tieši 2. februāra rītā!
Evita Lielupe, metodiķe



Sveiciens visiem bibliotēkas esošajiem un
topošajiem apmeklētājiem šajā gadā

PASĀKUMU
AFIŠA
No 13. līdz 22. februārim
Jumurdas pagasta bibliotēkā
apskatāma izstāde
„Gaismas lokos – atskats pagātnē”
17. februārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā grāmatas
„Mūsu Ērgļu vidusskola”
atvēršanas svētki

Pasākumu vadīs – Mārīte Breikša un Dailes
teātra aktieris un Ērgļu vidusskolas absolvents Pēteris Liepiņš
Pasākumā piedalās Ērgļu vidusskolas amatieru
mākslas kolektīvi
Visi mīļi aicināti!

18. februārī plkst. 11.00
Ērgļu saieta namā
amatieru mākslas kolektīvu koncerts
„Krāšņie raksti ziemas baltumā”
Ieeja brīva
18. februārī plkst. 22.00
Ērgļu saieta namā
Balle disko ritmos

(Skanēs pēdējo gadu populārākā disko mūzika)

Pasākumu vada Dj Jānis un Dj Skreech.
Biļetes cena 2.19. februārī plkst. 10.00 Liepkalnē
risināsies Latvijas Nacionālais čempionāts skijoringā un Latvijas Nacionālais
čempionāts ziemas motokrosā
LIEPKALNE 2012.
24. februārī plkst 18:00
Sausnējas “Līdumu” saieta zālē
tematiska pēcpusdiena
“Uz gaismas pusi”

1. martā plkst. 17.00
Ērgļu un kaimiņu novadu skolu deju
kolektīvu koncerts
3. martā plkst. 11.00
Ziemas prieku un sporta diena

Liriskā komēdija ar asprātīgajiem dialogiem
pirmajā cēlienā, kas pāraug izrādē par patiesi
svarīgo, liek skatītājiem gan smieties, gan
raudāt vienlaikus, aiznesot izrādes pēcgaršu uz
mājām.
Lomās: Akvelīna Līvmane, Juris Kalniņš,
Jānis Mūrnieks, Roberts Šilings.Režisore
Indra Vaļeniece. Ievas Ozoliņas dejas.
Biļešu cena: Ls 3,00,
izrādes dienā Ls 4,00

9. martā plkst 19.00
Sausnējas “Līdumu” saieta zālē
atpūtas vakars
“Man vecmāmiņa teica...”
10. martā plkst. 19.00
Ērgļu saieta namā
jaunrades deju konkurss
“Jautrā pastaliņa - 2012”
Ieejas maksa uz koncertu – Ls 1,00, ieejas
maksa uz balli Ls 2,00
25. martā plkst. 10.00
Ērgļu luterāņu baznīcā
dievkalpojums, veltīts Komunistiskā
terora upuru piemiņai
29. martā plkst. 10.00
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss
„Ērgļu cālis- 2012”

EVITU un RAIVI RIEKSTIŅUS
ar dēla OSKARA piedzimšanu

– Heincs Fāters „Ievads valodniecībā”
– „Blaumanis mācīja labu vien” Tuvojas
rakstnieka 150. jubilejas gads (2013) un grāmatā
apkopoti dzejoļi, esejas, pārspriedumi par rakstnieku.
– „Ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem” rokasgrāmata, kuras mērķis ir atvieglot biznesa plānošanu un uzņēmējdarbības procesa uzsākšanu topošajiem uzņēmējiem.
– „Pirmā palīdzība” – īsu, saprotamu padomu apkopojums pirmās palīdzības sniegšanai
cietušajiem ar smagām traumām vai slimībām.
– Jāns Gunnars Hofs “Meistarklase džeza
pedagoģijā un koncerts” DVD
– Kristofs Šēnhers „Meistarklase džeza mūzikas pedagoģijā un koncerts” DVD
– Latvijas Avīzes gadagrāmata 2012. gadam.
Ar jauniegādāto grāmatu sarakstu var iepazīties bibliotēkā.
Paldies visiem, kas bibliotēkai dāvina grāmatas.
Atgādinu: lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kādas grāmatas bibliotēkā ir vajadzīgas.
Paldies Ivetai un Aldim Oltēm par žurnāla
„Mūsmājas” abonementa dāvinājumu.
Paldies arī visiem ziedotājiem. Par jūsu saziedotajiem līdzekļiem jau ir iegādātas divas grāmatas:
Līgas Blauas grāmata par Jāni Paukštello
„Tintē, bet balts” un Santas Mežābeles romāns
“Aiz loga dziedāja vējš”.
Un vēl – ziņa tiem, kas dažādu iemeslu pēc
piemirsuši nodot atpakaļ bibliotēkā paņemtās
grāmatas – visu martu nododot grāmatas, soda
nauda netiks iekasēta!!! Izmantojiet iespēju!
Ērgļu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate

SANTU un JĀNI SMEIĻUS
ar dēla MIKA piedzimšanu
INESI ERIŅU un KASPARU
APSĪTI ar meitas
EMĪLIJAS APSĪTES
piedzimšanu

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Jānis Tomiņš
Velta Goldberga
Ludmila Viļcena
Henrieta Puriņa
Andris Neimanis
Skaidrīte Misiņa
Inta Ozoliņa
Dzidra Bodniece
Pauls Briģis
Ilga Taurīte
Anna Rūnika
Elza Kurmēna
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls

Jumurdas pagasta zemledus
makšķerēšanas sacensību – 2012
NOLIKUMS

25. februārī no plkst. 8.30
uz Jumurdas ezera
JUMURDAS PAGASTA ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS2012

4. martā plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā
apvienības DrKT izrāde
“Tūsteps ar čemodānu fonā”.

Vēlos informēt par jaunieguvumiem (dāvinājumi) mūsu bibliotēkā.
– Franks Gordons ”Publicistika” – pārlasot
Franka publikācijas, secināju, ka gadu gaitā autors savā īpašajā lakoniskajā veidā ir izteicis viedokli par Latvijai, Eiropai un pasaulei gandrīz
visiem svarīgākajiem jautājumiem, īpašu uzmanību veltot nesenajai vēsturei – tā par šo grāmatu
ir teikusi Inese Vaidere.
– Jānis Rīdeders „Jāņos būsim mājās”. Dokumentāls stāsts par kādas ģimenes pārdzīvoto
Otrā pasaules kara laikā.
– Larss Pēters Fredēns „Baltijas brīvības ceļš
un Zviedrijas diplomātija 1989-1991”. No
1989. līdz 1991. gadam autors bija zviedru konsuls Rīgā. Šajā grāmatā viņš apraksta galvenokārt Latvijas un Lietuvas, arī Igaunijas ceļu uz
atbrīvošanos no Padomju Savienības.
– Larss Pēters Fredēns „Atgriešanās”. Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās
neatkarības pirmie gadi 1991-1994. Zviedrijas
diplomāts stāsta par Baltijas valstu starpvalstu
sarunām ar Krieviju par padomju karaspēka izvešanu un to, kā Zviedrija klusi darbojās aizkulisēs – ciešā sadarbībā ar Balto namu, lai veicinātu
šīs problēmas veiksmīgu atrisinājumu.
– Ilgonis Upmalis “Latvija padomju militāristu varā”. Grāmatā stāstīts, kā notika Latvijas
okupācija, kā Latvijas teritorijā tika izvietotas
padomju armijas vienības, kā Latviju pārpludināja padomju karabāzes, kādus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai un ekoloģijai nesa okupācija.
– Aija Odiņa „Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata”. Tas ir ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne, vizītes ceremonijas,
komunikācijas, nevainojams uzvedības stils.

Apsveicam!

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu
un aktīvu sporta un atpūtas veidu dabā un noskaidrot sacensību labākos zemledus makšķerniekus.
Vieta un laiks
Jumurdas ezers, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads.
2012. gada 25. februāris. Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst. 8.30
Sacensību atklāšana plkst. 8.50
Sacensību sākums plkst. 9.00
Sacensību beigas plkst. 13.00
Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde, kultūras darba organizatore.
Sacensību dalībnieki
Fiziskas personas.
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību atklāšana plkst. 8.50, tiesnesis pārbauda līdzi paņemto ekipējumu.
Sacensību sākums plkst. 9.00.
Sacensību ilgums – 4 stundas.
Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu makšķerīti ar vienu mormišku, trīsžuburīti vai žibuli
ar vienu āķi. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu lietot AIZLIEGTS!
Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī
zivis citiem sacensību dalībniekiem.
Zivis jānodod svēršanai vienu reizi – sacensībām beidzoties no 13.00 līdz 13.30.

Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu Nr. sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek
tikai svaigi noķertās zivis.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas
noteikumus (MK noteikumi Nr.290 “Grozījumi
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi””
(“LV”, 62 (4460), 20.04.2011.) [stājās spēkā
21.04.2011.]
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai
pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu
ievērošanu. Līdz starta signālam urbju asmeņiem
jābūt nodrošinātiem ar drošības uzliku.
Uzvarētāju noteikšana
Par katru loma gramu dalībnieks saņem 1 punktu, tad punkti tiek summēti. Uzvar tas dalībnieks, kas saņem lielāko punktu skaitu. Katra
sieviete, kas piedalās sacensībās, saņem papildus
100 punktus.
! Sacensības balstās uz katra makšķernieka
godīgumu.
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks 1 stundu pēc
lomu nosvēršanas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās grupās – sievietes, vīrieši, jaunieši (līdz
16 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto
zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību
norises vietā plkst. 8 30 , katram dalībniekam
tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš sacensību
laikā kalpo kā identifikācijas numurs noķertajam
lomam.
Sīkāka informācija pa tālruni: 28343674
(Inita)

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā
Nr. 1 (62) ievietotās krustvārdu
mīklas atrisinājums:

30.Pruss. 33.Tsuga. 36.Ekliptika. 37.Abats.
38.Klāni. 39.Eleja. 40.Arats. 41.Skebs.
Vertikāli. 1.Bakhs. 2.Raiti. 3.Elsas. 4.Sakse.
5.Laime. 6.Opaks. 7.Afekts. 8.Samsons. 9.Annuss.
14.Freimanis. 16.Kardināls. 18.Sakss. 19.Dūkas.
21.Tirza. 22.Aksis. 25.Stiep-le. 27.Skulme. 28.Batika. 30.Piafa. 31.Užava. 32.Sesks. 33.Takts.
34.Ugāle. 35.Ariks.

Horizontāli: 1.Birze. 4.Salto. 7.”Aisma”.
10.Krišs. 11.Kaija. 12.Adermanis. 13.Skifs. 15.
Ekers. 17.Trops. 18.Stends. 20.Stirna. 23.Komikss. 24.Streiks. 26.Sinuss. 28.Bajāns. 29.Krija.

Ugunskurs
sniegā
Barikāžu atceres diena mūsu pagastā izveidojusies par tradīciju. Katru gadu ziemas
vidū bijušie barikāžu dalībnieki pulcējas, lai
atcerētos nu jau samērā senos notikumus. Arī
šogad, 20. janvāra pēcpusdienā, pie Sausnējas muzeja bija iekurts ugunskurs, lai mūs
sagaidītu.
Vēlāk Saieta nama telpās pie tējas krūzes
atcerējāmies tā laika notikumus un tos aizstāvjus, kuru starp mums vairs nav. Atcerējāmies saspīlēto gaisotni un Latvijas patriotu
vienotību un pilnīgu savstarpēju sapratni, kas
valdīja 1991. gada janvāra aukstajās dienās.
Likumsakarīgi sarunās nonācām pie šodienas
situācijas par ārēju mums nelabvēlīgu spēku
rosīšanos, kas apdraud latviešu valodu un
valsti.
Mēs pateicamies pasākuma organizētājām
par sausnējiešu kopā aicināšanu patriotiskā
pēcpusdienā.
Oskars, Gunārs u.c. barikāžu dalībnieki

Pieminam mirušos
VIKTORS KNOTS
miris 75. mūža gadā;
ILGA PELĒCE
mirusi 78. mūža gadā;
PĒTERIS MATUŠEVICS
miris 70. mūža gadā;
LAIMONS RUBENIS
miris 83. mūža gadā.

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