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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada decembra mēneša domes
sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

Dome , izskatot Ērgļu profesionālās vidusskolas direktora
vēstuli „Par siltumtrases atjaunošanu”, piešķīra no pašvaldības
budžeta līdzekļiem
Ls 12500,00 siltumapgādes pievada
ierīkošanai posmā no katlu mājas Oškalna ielā 12C līdz mācību
darbnīcām Oškalna ielai 14, Ērgļos. Piešķirtie naudas līdzekļi ir
ieguldīti Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” pamatkapitālā un tiek
izmantoti paredzētajam mērķim.
Dome nolēma atļaut Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” iznomāt
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Granulu Mobilais Siltums”
siltumenerģijas ražošanai uz termiņu līdz 10 gadiem pašvaldības
nekustamo īpašumu J.Grota ielā 2a, Ērgļos, sastāvošu no zemes
ar kopējo platību 0,7944 ha un uz tās esošu katlu māju.
Dome, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009.
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, nolēma:
1. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā
ir ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas lauku
apvidus zemes vienības, kas ir neapbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru ir noslēgti zemes nomas līgumi – Ērgļu pagastā
Ratakalna iela 8, platība 0,7928 ha;
Zāģētavas iela 2A, platība 0,3043 ha; Līkā iela 15, platība
0,1884 ha; Rūpniecības iela 2, platība 0,1134 ha; Sausnējas
pagastā “Vecpriekšēni”, platība 3,7 ha.
2.Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas lauku
apvidus zemes vienības, kas ir apbūvēta lauku apvidu zeme,

par kuru ir noslēdzami zemes nomas līgumi – Jumurdas pagastā
“Ābeltiņi”, platība 3,066 ha;
“Virdzes”, platība 0,7 ha; Sausnējas pagastā “Dzirklēni”,
platība 0,5 ha.
3.Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas lauku
apvidus zemes vienības, kas ir daļēji apbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuras apbūvēto daļu noslēdzami zemes nomas līgumi
un par kuras neapbūvēto daļu noteiktajā termiņā ir noslēgti
zemes nomas līgumi – Sausnējas pagastā “Gravēni”, platība
9,2 ha; “Julsēni”, platība 11,4 ha.
Dome nolēma ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes
vienību “Čemuriņi” Sausnējas pagastā, jo uz zemi ir izbeigtas
lietošanas tiesības, uz zemes nav ēku un par to noteiktā termiņā
nav noslēgts nomas līgums.
Izskatot sporta darba organizatora Ivara Budzes iesniegumu ,
dome piešķīra finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls
60,00 apmērā Ērgļu novada volejbola komandu Ērgļi/ Juniors un
Ērgļi/Seniors dalības maksai Madonas novada atklātajā
čempionātā volejbolā vīriešiem 2012./2013.gadā.
Dome nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu automašīnu
OPEL VECTRA CARAVAN, Reģ.Nr.FT 4915, izveidoja
atsavināšanas komisiju šādā sastāvā – Vineta Bagatska,
bāriņtiesas priekšsēdētāja, Maiga Picka, pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece, Pēteris Leiboms, deputāts, un uzdeva
komisijai izstrādāt automašīnas atsavināšanas noteikumus.
Sakarā ar jauna mikroautobusa RENAULT TRAFIC, reģ.Nr.
JD 4588, iegādi dome apstiprināja grozījumus 2011.gada 27.
janvāra noteikumos par autotransporta izmantošanu pašvaldībā,
nosakot jaunajam mikroautobusam stāvvietu un degvielas
patēriņa limitu.

Pie mums – bāriņtiesā
Atkal viens gads ir aizgājis… Laikam ir savs ritējums. Man šķiet, ka straujš.
Janvāris enerģiski uzņēmis savus apgriezienus. Atliek vien izbaudīt katru mirkli,
ko dzīve mums piespēlē, jo tie visi ir neatkārtojami. Arī tie – ne visai tīkamie un
skaistie.
Mēģināsim ikdienā meklēt gaismas un prieka drupatiņas un atcerēsimies, ka
dzīvei ir tikai tās krāsas, kādas mēs paši protam ieraudzīt. Dienas ir kļuvušas
garākas! Meklēsim Gaismu un Prieku!
Atskatoties uz bāriņtiesas darbu pērn, jāteic, ka tas ir ritējis ierasti – ar rūpēm
par pašiem neaizsargātākajiem, par bērniem.
Bāriņtiesa 2012. gada laikā ir pieņēmusi lēmumus šādās lietu kategorijās:
1) valsts sociālā pabalsta izmaksas pārtraukšana – 2 lēmumi,
2) nepilngadīgās personas īpašuma apsaimniekošana – 2 lēmumi,
3) aizgādības tiesību atņemšana – 3 lēmumi,
4) nepilngadīgo nodošana citas personas aprūpē, kamēr vecāki ir darbā ārzemēs
– 3 lēmumi,
5) atļauja nepilngadīgai personai dāvinājumā pieņemt nekustamo īpašumu – 1
lēmums,
6) vienpersoniskais lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu – 1 lēmums,
7) aprūpes tiesību neatjaunošana – 1 lēmums,
8) aizgādņa atlaišana no mantojuma lietu pārvaldības – 1 lēmums,
9)iecelti aizbildņi nepilngadīgajiem – 2 lēmumi,
10) atbrīvoti aizbildņi no pienākumu pildīšanas, jo aizbilstamie kļuvuši
pilngadīgi – 2 lēmumi,
11) sniegti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma jautājumā par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību – 2 lēmumi.
2012. gadā pēc bāriņtiesas prasībām Madonas rajona tiesa aizgādības tiesības ir
atņēmusi 3 mātēm uz viņu 5 bērniem, Cēsu rajona tiesa – 1 mātei uz 1 bērnu,
Aizkraukles rajona tiesa – 1 tēvam uz 1 bērnu.
Bāriņtiesa ir arī tā, kura kriminālprocesos pārstāv tās personas, kuras noziegumu
izdarījušas nepieskaitāmības stāvoklī. Pagājušajā gadā tās ir bijušas 4 krimināllietas
par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu personām, kuras noziegumu
izdarījušas nepieskaitāmības stāvoklī.
Katru gadu iedzīvotājiem ir nepieciešams veikt notariālos apliecinājumus. Ir
labi, ka novada iedzīvotāji šo pakalpojumu var saņemt tepat Ērgļos. Pērn ir izdarīti
293 notariālie apliecinājumi (apliecinātas dokumentu kopijas, sagatavotas un
apliecinātas pilnvaras, apliecināti līgumi, paraksti; sastādīti līgumu projekti,
nostiprinājuma lūgumi un cita veida dokumenti).
Palīdzu sagatavot prasības pieteikumus tiesām par uzturlīdzekļu piedziņu no
vecākiem, par paternitātes noteikšanu bērniem, ja tēvs to nedara godprātīgi; ar
prieku dalos savās juridiskajās zināšanās, ja tas ir manas kompetences ietvaros.
Ikdienā mums parasti kaut kam pietrūkst laika, šo to aizmirstam paveikt, jo tas
it kā nav tik steidzami kā citas lietas… Tāpēc vismaz tagad vēlos pateikt PALDIES
tām vecmāmiņām, kuras uzņēmušās aizbildņa pienākumus un saviem mazbērniem
ir arī mammas vai tēta vietā, tām bērnu radiniecēm, kurām sava sirds siltuma
pietiek ne tikai saviem, bet arī radu bērniem. PALDIES tiem aizbildņiem, kuri
kādreiz saviem aizbilstamajiem bija pilnīgi sveši cilvēki, bet tagad ir kļuvuši par
pašiem tuvākajiem! Tā ir liela mīlestība un arī drosme uzņemties rūpes par
bērniem, kuri nav tavējie. PALDIES manām divām audžuģimenēm, kurās
ievietotie bērni beidzot ir laimīgi un kādam tik ļoti vajadzīgi! Man jau liekas, ka
precīzāk par Raini to vēl neviens nav pateicis: „Gūt var dodot, gūt var ņemot,
dodot gūtais neatņemams.” Es zinu, ka visi labie darbi atmaksājas – tie dod to
ikdienišķo prieku un mieru, kas mums katram ik pa brīdim tik ļoti ir vajadzīgs.
Vēl ir labas ziņas uzturlīdzekļu saņēmējiem – mainās no Uzturlīdzekļu garantijas
fonda izmaksājamais uzturlīdzekļu apmērs:
no 2013.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim no Uzturlīdzekļu garantijas fonda
līdzekļiem par katru bērnu līdz 7 gadu vecumam izmaksās Ls 35, par katru bērnu
no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – Ls 40;
no 2014.gada 01. līdz 31.decembrim – attiecīgi Ls 40 un Ls 45;
no 2015.gada 01. līdz 31.decembrim – attiecīgi Ls 45 un Ls 50;
no 2016.gada 01. līdz 31.decembrim – attiecīgi Ls 50 un Ls 55, bet ne vairāk
par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru
kabinets atbilstoši Civillikuma 179.pantam.
Aicinu vecākus, kuri vēl līdz šim nav pieprasījuši uzturlīdzekļus no otra vecāka,
kurš par bērnu nerūpējas, to tomēr izdarīt. Lai tālākā nākotnē nepienāk brīdis, kad
tētis vai māmiņa, kuri savulaik neaudzināja un arī finansiāli nepalīdzēja saviem
bērniem, kļūstot veci un nevarīgi, pēkšņi nesāk pieprasīt, lai bērni nu uztur
viņus…
Lai pozitīvu domu, radošu ideju un labas pašsajūtas piepildīts jaunais gads!
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska



Izskatot Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” iesniegumu „Par
finansiālas palīdzības sniegšanu”, dome nolēma palielināt SIA
“ŪDAS”” pamatkapitālu, izdarot papildu daļu ieguldījumu
naudas veidā Ls 20000,00 apmērā, sekmīgas darbības
nodrošināšanai kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora
Andra Dombrovska iesniegumu, lai nodrošinātu normatīvajos
aktos noteikto skolēnu ēdināšanas noteikumu ievērošanu, dome
apstiprināja Sausnējas pamatskolā skolēnu ēdināšanas izmaksas
Ls 1,10 dienā.
Izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli „Par
profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā”,
izvērtējot esošo situāciju profesionālās izglītības sistēmā valstī
un Ērgļu novadā, dome lēma pārņemt Ērgļu novada pašvaldības
padotībā Ērgļu profesionālo vidusskolu ar šādiem nosacījumiem
- tiek nodrošināts finansējums no valsts budžeta profesionālās
izglītības programmu īstenošanai arī turpmāk (valsts budžeta
mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši izglītojamo
skaitam, kā arī finansējums programmu īstenošanai atbilstoši
finanšu normatīvam); pašvaldībai tiek nodoti bez atlīdzības
valsts nekustamie īpašumi, kuri tiek izmantoti izglītības procesa
nodrošināšanai; Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina
piekļuvi ES fondu līdzekļiem tuvākajos piecos gados, kas
nepieciešami stipri nolietotās un mūsdienu prasībām neatbilstošās
iekštelpu infrastruktūras modernizācijai.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A. Rozenberga

Kas jauns jaunajā gadā
Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss
un pačukst tev par savu sapņu salu.
Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.
/P.Jurciņš/
Ir atkal jauns gads. Šķiet – nekas nav mainījies. Tāpat
ejam uz darbu, rosāmies pa mājām, veicot ikdienas darbus.
Tā patiesi gadu ritējumu jūtam, skatoties, kā lielāki un
prātīgāki kļūst bērni un mazbērni, un priecājamies par to.
Jūtam, kā pašiem krājas gadu skaits un … Un tomēr,
pārkāpjot gadu slieksnim, rodas vēlme atskatīties uz
aizgājušo un pasapņot par nākotni.
Kāds ir bijis aizgājušais gads dzimtsarakstu nodaļas
skatījumā? 2012. gadā mūsu novadā ir reģistrēts 21
jaundzimušais. No tiem 10 zēni un 11 meitenes. Dubultos
vārdiņus vecāki devuši tikai vienai meitenītei un vienam
puisītim. Trīs reizes atkārtojas vārdiņš „Miks” un divas
reizes „Markuss”. Pārējie vārdiņi visi ir vienā eksemplārā.
Mīļie vecāki, jums visiem vēlu veselību, spēku, izturību
un pacietību, audzinot un sargājot savus mazulīšus.
Jaunas ģimenes veidojušās tikai 6. Iepriekšējā gadā bija
9. Viens pāris „Jā” vārdu teicis baznīcā. Visdrūmākā
statistika ir ar mirušajiem. Pagājušajā gadā esam
atvadījušies no 64 mums tuviem cilvēkiem. No tiem 39
sievietes ar vidējo mūža ilgumu 78,16 gadi un 25 vīrieši ar
vidējo mūža ilgumu 70,8 gadi.
Ir papildināti 2 reģistri ar ziņām par laulības šķiršanu,
bet tas nepatīkamākais ir tas, ka 2 meitenēm un 3 zēniem
bija jāpapildina dzimšanas reģistri ar ziņām par to, ka

Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo
dziesmu sevī...
Un tici...
Sācies jauns gads. Laiks jauniem darbiem un brīnumiem,
bet arī vecais nav pagājis velti. Arī šogad Ziemassvētku
vakarā mums visiem kopā ar Brīnumu lādes palīdzību ir
izdevies iepriecināt 26 bērnus 14 ģimenēs. Rūķu dāvanu
maisā sagūla visdažādākie našķi un dāvaniņas. Prieks par
tiem brīnumdariem, kuri ir kopā ar mums jau otro
gadu, un prieks par tiem, kuri pievienojušies
mums šogad!
Liels paldies jāsaka arī vissirsnīgākajiem
Ērgļu uzņēmējiem, it īpaši, veikala “Ceļotājs”
īpašniecei Svetlanai Čeičai, jo šogad savus
sveicienus Brīnumu lādei varēja nodot arī veikalā
“Ceļotājs”. Arī Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku
pasākuma laikā Saieta namā nodotās dāvaniņas
aizceļoja uz lielo Brīnumu lādi.
Paldies čaklajiem adītājiem, kuru rokdarbi
sildīs daudzu bērnu rokas un kājas aukstajās
ziemas dienās! Mīļš paldies Inesei Koklačovai,
jo, pateicoties viņai, 24. decembra rītā katrā
dāvanu maisā iegūla pa pašceptas maizes
riecienam. Liels paldies visiem mūsu pagasta
ļaudīm, kuri sarūpēja dāvaniņas bērniem, un arī
atsaucīgajiem uzņēmējiem no Mazozolu pagasta,
pateicoties kuriem Brīnumlādē iebira milzīga
kaste ar visskaistākajiem āboliem.
Pateicos skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem,

kādam no vecākiem ar tiesas spriedumu ir atņemtas
aizgādības tiesības. Ir izdotas arī vairākas atkārtotās
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības.
Tagad nedaudz par gaidāmajām izmaiņām dzimtsarakstu
nodaļas darbā šogad. Pagājušā gada 29. novembrī ir pieņemts
un ar 01.01.2013. stājas spēkā jaunais „Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likums”. Kas mainās? Izmaiņu nav ļoti daudz,
bet tās ir būtiskas:
1.Vienlaicīgi sāk darboties civilstāvokļa aktu reģistrācijas
informācijas sistēma (CARIS). Tas nozīmē, ka dzimtsarakstu
nodaļas uzsāk darbu vienotā sistēmā un jebkurš iedzīvotājs
ar jebkuru dzimtsarakstu jautājumu var griezties sev
tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā. Nav jādomā par deklarēto
dzīvesvietu vai vajadzīgā reģistra atrašanās vietu. Jebkurā
dzimtsarakstu nodaļā izdos jums nepieciešamo dokumentu.
2.Laulības noslēgšanai iesniegums dzimtsarakstu nodaļā
jāiesniedz visos gadījumos – arī tad, ja laulības paredzētas
pie garīdznieka. Laulību noslēdz ne agrāk ka 1 mēneša un
ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas
dienas. Izsludināšana nenotiek.
3. Gadās, ka piedzimst bērniņš jau faktiski izirušā ģimenē,
kur laulība vēl nav izšķirta. Tad kā bērna tēvs bija jāieraksta
mātes vīrs. Tagad būs iespēja iesniegt trīspusēju paternitātes
iesniegumu un dzimšanas apliecībā ierakstīt bioloģisko tēvu
bez tiesas procesa.
4.Miršanas fakts būs jānoreģistrē 6 darba dienu laikā.
Līdz šim tās bija 6 kalendārās dienas.
Man lūgums ieniegt miršanas apliecības kopiju vai izziņu
par miršanu
gadījumos, kad miršana reģistrēta citā
dzimtsarakstu nodaļā, bet guldīsiet novada kapos. Tas
nepieciešams, lai varētu ierakstīt kapu grāmatā un pieminēt
kapusvētkos.
Lai šis gads jums visiem būtu patiesi veiksmīgs.
L.Knēziņa, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
kuru bērni un mazbērni jau gadiņu kā izauguši no
sākumskolēnu vecuma, bet mūs joprojām nav aizmirsuši un
dāsni atbalsta.
Vismīļākie sveicieni un milzīgs paldies maniem palīgiem
rūķiem, kuri darbināja kamanas un palīdzēja man sarūpētos
sveicienus pie bērniem nogādāt!
Es ticu, ka vislielākie ieguvēji ir nevis tie, kas saņem, bet
tie, kas dod. Viss labais atgriežas pie mums pašiem.
Lai brīnumains jums visiem šis jaunais gads!
2.a klases audzinātāja
Liena Bukovska
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Mēteļa slogs
Ziemassvētki no mums ir aizbraukuši
rakstītajās kamanās, lai atgrieztos nākamgad.
Jaunais gads arī jau pagājis, un tagad
jāsakoncentrējas, lai visas apņemšanās, kuras
Jaungadā esam izteikuši, uzrakstījuši vai
vienkārši iedomājušies, neizplēnētu gaisā kā
salūta spilgtais krāsu sprādziens – tik spožs,
bet tai pašā laikā arī īslaicīgs.
Uzskatu, ka tas arī ir visgrūtākais – pieturēties
pie tā, ko tu esi iecerējis, jo viena lieta ir kaut
ko iedomāties, bet otra – izpildīt un mērķtiecīgi
virzīties uz citām virsotnēm. Vienmēr atrodas
kāds aizbildinājums, kad ieejam parastās
ikdienas sliedēs uzreiz pēc svētkiem – ir
jāstrādā, ir citi pienākumi, to, ko esmu iecerējis,
nav iespējams realizēt. Bet vai tā ir? Vai tas nav
tikai pašu slinkums, kuru lāpām ar
pašizdomātām atrunu adatām?
Decembra sniegā, tieši pirms svētkiem un
brīvdienām, pamanīju daudzas jo daudzas
mazas pēdiņas – vienmēr steidzīgā pogača
sermuļa, stirnu pēdas pie meža, kaķa, suņa un,
protams, arī cilvēku pēdas. Tās visas man lika
aizdomāties par to, ka ziema nav tikai ziemas
guļas un miera laiks. Un tā arī ir – decembra
mēnesis arī skolas dzīvē ir bijis darbīgs, jo visi
taču gatavojās lielajai skolas Ziemassvētku
eglei. Dejotājs – gan liels, gan mazs – vēl ilgi
pēc stundām mēģināja deju soļus, lai uzvedumā
visas kustības būtu līganas un vieglas kā
sniegpārslu valsī ziemas dienā. Dziedātāji
nesaudzēja balsis, lai ikkatra nots, ko viņi
izdziedātu, skanētu, kā pienākas. Un, protams,
mūsu skolas aktieri centās, lai ikviens viņu
vārds izklausītos patiess un dvēseli aizgrābjošs.
Par to un vēl daudz ko citu varēs izlasīt šajā
numurā, kuru caurstrāvo ne tikai jaunas ziņu
dvesmas, bet arī jaunas sadaļas, ar kurām varēsi
vēl labāk izprast skolas dzīvi.
Tagad jau esam janvāra mēnesī. Lai arī ārā
valda sals un sniegs, nevajag baidīties no tā.
Pārāk bieži redzu cilvēkus, kuri, ietinušies
savos biezajos ziemas mēteļos, neredz to, ko
ziema un jauns gads mums dod. Arī es dažkārt
mēdzu savā mētelī paslēpties kā bruņurupucis
savā čaulā un sabozties, lai tikai nebūtu jādomā
par ziemas aukstumu un ātrāk tiktu tur, kur
man vajag. Bet visu laiku tā darīt nedrīkst.
Vajag izlīst no savas čaulas, un tev taps redzama
pasaule visā tās krāšņumā.
Reiz devos uz skolu un steidzos gar apsnigušu
pīlādzi. Tā arī būtu pagājusi garām, ja ne spējš
svilpiens nebūtu mani pamodinājis no
pārdomām un licis pabāzt degunu ārpus biezās
šalles un paskatīties pīlādža zaros. Tur kā košas
liesmiņas tupēja sarkankrūtīšu bars. Es izbrīnīta
uz tiem vēros, līdz sapratu, ka tie skatās manī.
To daudzās, sīkās, spožās ačteles lūkojās uz
mani, it kā atgādinādami un pamācīdami ar
skatienu vien – esi vienmēr modra par to, kas
notiek ap tevi. Kad biju saņēmusi šo mācību,
sarkankrūtīši aizlaidās prom, atstājot mani
vienu ar smaidu sejā. Pēkšņi visas krāsas bija
saskatāmas skaidrāk par skaidru – koku mizu
raksts, kuru vietām sedza baltais sniegs kā
mežģīņu audums, zilās debesis, kurās vietām
gailēja pa mākoņu svītrai. Šķita, ka esmu jaunā
pasaulē, un tas bija, pateicoties tam, ka kaut
reizi pacēlu galvu un apstājos, lai izlīstu no
savas čaulas un saņemtu mācību no dabas.
Jaunajā gadā novēlu ikvienam piepildīt savas
apņemšanās – vai tās būtu lielas vai mazas.
Domāju, ka ikkatram no mums augstāki spēki
sūtīs kādu katram adresētu ziņu. Ļoti ceru, ka
ikviens no mums būs tik apķērīgs un redzīgs,
lai izlīstu no savas komforta zonas, pie kuras
jau esam pieraduši, un saskatīs tieši viņam
sūtīto ziņu no dabas, jo tā taču ir visur – gan
laukos, gan pilsētās. Pat ziemā.
Marta Suveizda
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Radošs projekts „Lietu dzīve”

Īsziņas
10., 11., 25. janvārī – tālākizglītības
kursi pedagogiem „Strukturētas
domāšanas un radošuma metodes
skolēnu projektu darbā”
25. janvārī – skolēnu domes
rīkotais pasākums
5., 6., 7. februārī – projektu dienas
„Lietu dzīve”
8., 9. februārī – Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde Ērgļos

Matemātikas
olimpiādes
uzvarētāji skolā
2012./2013.m.g.
5. klase
2. Endija Dalbiņa
6. klase
2. Viktorija Vīgube
7. klase
2. Klāvs Andriksons
8. klase
2. Kalvis Kaļva
3. Jēkabs Purviņš
9. klase
2. Edijs Žuks
10. klase
1. Laila Saulīte
2. Gerda Blaua
3. Ieva Cielava
12. klase
2. Jānis Semjonovs
3. Rihards Krists Kalniņš

Ērgļu vidusskola ir radoša skola. Par to liecina
dažādie projekti, kas skolā tiek īstenoti, skolas
pasākumi, skolēnu literārā un vizuālās mākslas
jaunrade. Taču vai tās ir visas radošuma izpausmes?
Vai šodien arvien nozīmīgāka nekļūst radošas
idejas loma, kas rosina darbību un jauna, citāda
rezultāta sasniegšanu? Inovācija, radošums,
iniciatīva ir atslēgas vārdi, lai veicinātu attīstību.
Katru mācību gadu janvārī un februārī skolā
notiek projekti, kas ir labākā mācību forma
iniciatīvas bagātu, radošu un mērķtiecīgu jauniešu
audzināšanā. Šī mācību gada projekts ir „Lietu
dzīve”. Ik dienu izmantojam visdažādākās lietas.
Tās tiek radītas, dzīvo savu un savu īpašnieku
dzīvi. Tad tās aizmirstam vai izmetam. Tāds īsumā
ir jebkuras lietas dzīves cikls.
Ja sākam domāt par „lietu dzīvi”– rodas dažādi
jautājumi. Kā mēs ietekmējam lietas un kā tās
ietekmēs mūs? Vai mēs paši protam radīt lietas un
atrast tām derīgu pielietojumu? Vai mēs vecām un
savu laiku nodzīvojošām lietām spējam dot citu
dzīvi un jaunu vērtību? Vai mēs spējam uzklausīt
lietu stāstus un radīt jaunus stāstus?
Projektā „Lietu dzīve” centīsimies atbildēt uz
šiem jautājumiem un uzdot citus, lai sasniegtu
mērķi:
• rast radošus risinājumus, izmantojot vecas un
radot jaunas lietas;
• domāt un plānot, kā to labāk izdarīt;
• paskatīties, kā mums tas izdevās, un saprast,
kā vēl labāk varēja darīt.
Mūsu projekta rezultāti varētu būt gan jaunas

lietas, gan lietas, kas uzsāk otro dzīvi, gan radoši
un vēsturiski stāsti par lietu dzīvi, gan lietošanas
instrukcijas vairākās valodās utt. Radošs projekta
rezultāts, kurš ir arī lietderīgs, prasa rūpīgu
plānošanu. Plānošana nav tikai darbu saraksts, bet
arī rezultātu ietekmējošu faktoru analīze, seku
paredzēšana, prioritāšu izvirzīšana un alternatīvu
saskatīšana. Darbu paredzēts veikt nelielās grupās,
tādēļ ir būtiski vienoties par grupas darba
noteikumiem, kopīgi pieņemt lēmumus un tos
īstenot. Mazais skolas projekts ietver visus īsta
projekta soļus – problēmas apzināšanu, projekta
plānošanu, risinājuma meklēšanu un rezultāta
izveidi. Skolas projekts māca skolēniem reālajā
dzīvē nepieciešamās prasmes no idejas apzināšanas
līdz konkrētam rezultātam.
Projektu nedēļa norisināsies no 5. līdz 7.
februārim. Šajās trīs dienās skolēni patstāvīgi
plānos darbu izveidotajās projekta mazajās grupās,
sadarbosies savā starpā un ar skolotājiem –
konsultantiem, lai 7. februāra pēcpusdienā varētu
prezentēt sava darba rezultātu –lietderīgu, radoši
veidotu lietu. Projekta vadītājs klasē ir klases
audzinātājs, kurš iedvesmo skolēnus jaunu ideju
radīšanai, piedāvājot dažādas provokatīvas ideju
ģenerēšanas metodes, sniedz padomus plānošanā,
darba organizēšanā. Klases projekta grupā darbojas
arī mācību priekšmetu skolotāji, kuri palīdz ideju
īstenot, piedāvājot savas īpašās zināšanas mācību
priekšmetā un konkrētajā projekta posmā.
Nozīmīga loma projektā ir arī vecākiem. Jums,
vecāki, ir lielāka pieredze, sadzīvojot ar dažādām
lietām, redzot to lietderību un
otro dzīvi, tādēļ atbalstiet savus
bērnus ar idejām, materiāliem un
praktisku palīdzību.
Gribētos,
lai
projekta
prezentācijas dienā mēs visi
kopīgi – skolēni, skolotāji un
vecāki – priecātos par inovatīvām
idejām un radošiem rezultātiem.
Lai ilgtermiņa sekas būtu jauniešu
prasme
saskatīt
ideju,
meklēt radošu risinājumu,
uzņemties iniciatīvu un
radīt
konkurētspējīgu
rezultātu.
Inese Šaudiņa,
Ērgļu vidusskolas direktore
M. Bitītes foto

Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka

Interjera dizains Ērgļu vidusskolā
iedrošināt skolas veidot mācību procesu
radošāku.
Sienas autore Ērgļu vidusskolas absolvente Ieva
Veipa dizaina risinājumu izstrādājusi kā Latvijas
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas
kvalifikācijas darbu. Sienas noformējuma dizains
veidots funkcionāls un ar domu rosināt skolēnus
uz radošu domāšanu un darbību.
Projektu nedēļas noslēgumā, 7.
februārī, tiks atklāts sienas
gleznojums Ērgļu vidusskolā.
Siena tapusi „Radošuma pils”
projekta „Zaļā radošuma siena”
ietvaros.
Ērgļu vidusskola
jau vairākus gadus iesaistās
„Radošuma pils” organizētajos
projektos un nākotnē arī plānota
sadarbība, tāpēc skola izlēma savu
atbalstu izteikt ar projektu „Zaļā
radošuma siena”.
Projekts piedāvā skolām izveidot
savu radošuma sienu, kas liecina
par skolas dalību un atbalstu
„Radošuma pilij”, kuras mērķis ir

Ērgļu
novada informatīvais
skolu izdevums
2013. gada
Ērgļu novada
izdevums
2013.janvāris
janvāris
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Sienas dizaina autore Ieva Veipa
Foto: Ieva Veipa

ĒRGļRACIS
Es,
mazais,
ņiprais
ĒRGļRACIS, šomēnes biju
īpaši attapīgs un ievēroju dažas
nepilnības mūsu skolā, kuras
kaut mazliet varētu labot.
* Garderobē apavi tiek
izmētāti un sastumti pie 7.
klases, kaut gan septītajiem tie
nepieder. Tas neizskatās ne skaisti, ne
pievilcīgi.
Bet man ir risinājums:
* Varbūt, ka apavus varētu nolikt kārtīgi un
nekur tos nenomētāt. Skolēn, ja Tavi apavi garderobē
stāv jau ilgāku laiku un vairs nav vajadzīgi, tad nes
tos uz māju!
* Protams, pārvelc arī iekšas apavus, jo nav īpaši
patīkami, kad viss ir piebradāts ar āra apaviem. Cieš
tie skolēni, kuri apavus pārvelk, jo kājas paliek
mitras, un tas nav labi veselībai ne tikai ziemā, bet
jebkurā gadalaikā.
Tā kā pats rakstīt nemāku, visu manu redzējumu
apkopoja palīdzes no 7. klases
Klinta Zeiferte un
Krista Kristiāna Kļaviņa



Kas brīvdienās bija vislabākais?
Ziemassvētku dāvanas, jo man
uzdāvināja krūzīti, uz kuras bija
uzzīmēts mans horoskops. (Ginta
Lazdiņa 5.kl.)
Atbrauca ciemos mana māsīca no
Upesciema. Man patīk būt kopā ar
viņu. Ziemassvētkos man uzdāvināja
jaunu telefonu. (Ance Ludborža 5.kl.)
Kopā ar brāli gāju uz Kalnsētu
kalnu, uztaisījām labu trasi un
tramplīnu. Braucot no kalna, uzlidojām
diezgan augstu, un man salūza ragavas.
(Armands Maslovskis 5.kl.)
Man patika saņemt dāvanās to, ko
biju vēlējusies. Brīvdienās braucu pie
tēta uz Rīgu, lai tur svinētu Jauno gadu
ciemos Ulbrokā. (Linda Jansone 5.
kl.)
Ideāli bija tas, ka ciemojos pie
draudzenes viņas dzimšanas dienā.
Ziemassvētkos bijām Jaunpiebalgā,
tur man uzdāvināja interesantu spēli
„Latvija”. (Monta Masaļska 5.kl.)
Mēs gaidījām ciemiņus, bet viņi
iestiga kupenā, no kuras tika laukā pēc
1 stundas. Viņi veda 3 kg smagu tītaru
svinībām, bet, protams, arī tītars pabija
sniega kupenā. (Katrīna Dudko 5.kl.)
Kopā ar ģimeni bijām aizbraukuši
uz Rīgas cirku, kur uzstājās milzīgi

ziloņi un lāči. Lielie dzīvnieki staigāja
arī pa virvi. (Kristiāna Purviņa 7.kl.)
No visām brīvajām dienām palikusi
atmiņā mana vārda diena. Bija laba
atmosfēra, jautrība, īstā kompānija, ar
kuru varēja kārtīgi izsmieties. (Ivita
Cvetkova 7.kl.)
Skaistais salūts pie radiem. Tas bija
tik skaists tāpēc, ka varēja redzēt
mazas blāzmiņas. (Emīls Purviņš 7.
kl.)
Vislabākais notikums bija mana tēta
jubileja, uz kuru sabrauca daudz radu
un draugu. Bija uzklāts bagāts galds,
un tētis saņēma skaistas dāvanas. Man
ļoti patika šī diena un pozitīvās
emocijas, kas virmoja gaisā. (Lauma
Kodola 7.kl.)
Vislabāk bija tas, ka atbrauca brālis
ar savām meitiņām. Leila jau daudz
runā, Daniela ir paaugusies. Jaunā
gada salūtu es skatījos, stāvot kalnā,
no kura varēja redzēt visus Ērgļus.
Grota ielā salūtu šāva ar 65 šāvieniem
arī mans krusttēvs. (Anete Podjava 7.
kl.)
Ziemas brīvdienas pavadīju uz Kalniju
kalna. Uz kalna bija interesanti, tur jutu
adrenalīnu, kad braucu lejā vai arī izdomāju
ko jaunu. (Niks Grīnbergs 7.kl.)

Brīvdienās braucām uz Nacionālo
teātri, lai noskatītos izrādi „Trīs vīri
kūrortā”. Teātris ir viena no mīļākām
vietām, kur labprāt pavadu savu brīvo
laiku. (Lāsma Hermane 8.kl.)
Man
patika
gatavošanās
Ziemassvētkiem. Cepām piparkūkas,
gatavojām dažādus ēdienus. Visu
dienu pavadīju kopā ar ģimeni.
(Kintija Bērziņa 8.kl.)
Basketbola nometnē Ļaudonā bija
interesanti un varēja uzlabot savu
fizisko sagatavotību. Neizpalika arī
jautrība un kārtīga atpūta. (Kalvis
Kaļva 8.kl.)
Kopā ar brāli braucu slēpot un
Ziemassvētku
dāvanā
saņēmu
pulksteni, kas man ļoti patīk. Tikai
brīvdienas bija pārāk īsas, vēl dažas
dienas vēlējos pavadīt mājās.
(Eduards Dundurs 8.kl.)
Brīvdienās pats labākais bija paši
Ziemassvētki, jo saņēmu sen gaidītas
dāvanas un laiku pavadīju kopā ar
radiem. (Jēkabs Purviņš 8.kl.)
Skolasbiedru izteikumus
apkopoja Lāsma Hermane 8.kl

Par savējiem
Vienai lielai daļai cilvēku Jaunā
gada sākums parasti arī ir dažādu
jaunu
apņemšanos
sākums.
Apņemšanos un tās īstenošanu savā
ziņā var salīdzināt arī ar lidmašīnas
pacelšanos gaisā – ir nepieciešama
pati lidmašīna jeb apņemšanās.
Lidmašīnu spēj vadīt tikai apmācīts
cilvēks, savukārt apņemšanos īstenot
tikai tas, kurš patiesi ir nolēmis to
realizēt. Lidmašīna ir spējīga sasniegt
milzu augstumus, ātrumus un
pārvadāt lielas kravas, daudz
pasažieru, savukārt apņemšanos,
neskatoties uz grūtībām, kas var
stāties tai ceļā, spēj realizēt tikai
patiesi mērķtiecīgs cilvēks...
Vai zinājāt, ka Ērgļu vidusskolā ir
mācījies cilvēks, kas māk gan realizēt
savas apņemšanās, gan vadīt
speciālus lidaparātus? Tas ir viņš:
Vārds, uzvārds
Pēteris Zaretoks
Vecums
35
Darbavieta
Nacionālo Bruņoto Spēku
Gaisa Spēki
Amats
Vadības Grupas vecākais virsnieks
Kontakttālrunis
26446557
E-pasts
erglis22@gmail.com
Spilgtākās atmiņas no skolas
laikiem
Ikgadējās vidusskolas distanču
slēpošanas sacensības. Man viss
iepriekš izrēķināts – kājās tiem laikiem
vēl reti sastopamās plastmasas slēpes,
tajā gadā esmu arī kādas trīs reizes
trenējies, un Rudzītis Rolands, kas
visus iepriekšējos gadus ir liedzis
jelkādus slavas mirkļus, jau ir Ērgļu
vidusskolas absolvents – tātad pirmā
vieta garantēta! Starts. Slēpes slīd, un,
salīdzinot ar to, kā citi dalībnieki „sitas”
ar koka slēpēm, saprotu, ka man tās ir
izdevušās sacensības. Otrā dienā
sacensību rezultāti apstiprina pirmo
vietu, taču kājas sāk ļodzīties, kad
ieraugu, ka otrajā vietā pāris klases
jaunāks dalībnieks, kas ar tām koka
slēpēm ir noskrējis visu trasi un atpaliek
tikai par 5 sekundēm.
Pēc
skolas
gaitām
Ērgļu
vidusskolā
Līdz pat 12. klases beigām īsti
nezināju, kurai augstskolai dot
priekšroku, jo tie fakultāšu nosaukumi
likās tādi samocīti un neviens īsti
nesaistīja. Bet tad, neilgi pirms gala



eksāmeniem, toreizējā fizikas kabinetā
pa galdiem ceļoja necila brošūra ar
Rīgas Aviācijas universitātes (RAU)
piedāvātajām programmām, un vienai
no tām tekstā bija iepīti vārdi: ”....
automašīnu
konstruēšana
un
izmēģināšana....”, un tad nu es,
balstoties uz šo frāzi, izlēmu sākt ar
RAU. Studiju sākumā tur tika mācītas
vispārīgas inženiertehniskās lietas, un
tad vēlāk varēja izlemt - virzīties
automašīnu vai aviācijas inženieru
specialitātē.
Pēdējā kursā šī skola pārtapa par
RTU Aviācijas institūtu, un es to
pabeidzu kā gaisa kuģu un to dzinēju
tehniskās ekspluatācijas un remonta
speciālists.
Tad sekoja militārā izglītība
Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā
(NAA), kur es ieguvu virsnieka pakāpi.
Pēc tam vēl apmeklēju vairākus kursus
dažādās valstīs, tajā skaitā pilotu kursu
Amerikas Savienoto Valstu (ASV)
Gaisa spēku bāzē.
Darba gaitas
RAU laikā mani pierunāja iesaistīties
Zemessardzes 65. Atsevišķajā studentu
bataljonā, kur pa vakariem un
brīvdienām tika apgūta kara māksla.
Pabeidzot RTU Aviācijas institūtu, es
biju ieguvis kaprāļa pakāpi, un tas man
deva iespēju uzsākt dienestu Gaisa
spēku 2. eskadriļā, kas bija dislocēta
Cēsīs. Tur es strādāju/dienēju kā
lidmašīnu WILGA un AN-2 tehniķis.
Tad Gaisa spēki tika reorganizēti un
vairāki lidlauki likvidēti, tai skaitā arī
Cēsu lidlauks, un mani pārcēla uz
Lielvārdes bāzi par helikoptera MI-2
tehniķi un vēlāk jau arī borttehniķi, kas
atšķiras no tehniķa ar to, ka borttehniķis

lido līdzi un ir atbildīgs par gaisa kuģa
dzinēju un citu agregātu tehnisko
stāvokli lidojumā.
Tad es absolvēju NAA kā vada
komandieris un ieguvu pirmo virsnieka
pakāpi – leitnants. Atgriežoties
Lielvārdes bāzē, tiku pie jauna amata
nosaukuma – bortinženieris, bet
pienākumi tādi paši kā borttehniķim.
Šim amatam ir attiecīgas veselības,
profesionālās un angļu valodas prasības,
kuras daudz neatpaliek no lidotāja
amata prasībām, kas arī man deva
iespēju pieteikties atlasei ASV puses
piedāvātajai
lidotāju
apmācībai
Amerikas Gaisa spēkos.
Pašreizējā nodarbošanās
Šobrīd strādāju NBS Gaisa spēku
Aviācijas bāzē „Lielvārde”, palīdzu
plānot un organizēt Aviācijas eskadriļas
atbalstu, ko tā sniedz citām NBS
vienībām. Šis darbs ir saistīts ar dažādu
dokumentu gatavošanu, ko jāspēj
apvienot ar lidošanu. Šobrīd militārajā
aviācijā lidoju ar leģendāro „divplāksni”
AN-2, kuram pieder vairāk nekā 60
pasaules rekordu, un otra tipa lidmašīna
ir mazliet ātrāka – L-39 ar reaktīvo
dzinēju, kas šobrīd lido zem Igaunijas
Gaisa spēku karoga.
Pilotu apmācības programma ASV
Gaisa spēkos bija gan grūtākais, gan
patīkamākais, gan negaidītākais un
pārsteidzošākais, ko esmu piedzīvojis.
Kaut
apmācību
lidmašīna
bija
novecojusi, tomēr tā bija apbrīnojami
manevrēt spējīga, divvietīga ar diviem
salīdzinoši
neciliem
reaktīvajiem
dzinējiem. ASV militāro pilotu
apmācībai ir senas tradīcijas un gadu
gaitā noslīpēta kvalitāte. Pirmos
mēnešus lidotāju klasē jāpavada 12

Dāvana Rūdolfam Blaumanim

2012. gada 20. decembrī Ērgļu
Saieta namā Ērgļu vidusskolas skolēni
bija sagatavojuši teatrālu uzvedumu
pēc R. Blaumaņa literārās pasakas
„Velniņi” motīviem. Velniņi, kuri
iepazina pasauli, bija astotās klases
skolēni Edijs Eduards Vasks un Eižens
Ernests Reinis.
Pasākums tika veltīts arī R.
Blaumanim, kuram 2013. gada 1.
janvārī apritēja tieši 150 gadi. Lai
uzvedums izdotos, tika iesaistīti visi
skolas skolēni no pirmās līdz pat
divpadsmitajai klasei, kuri dejo un
dzied visu gadu, bet tagad savu talantu
varēja
parādīt
arī
vecākiem,
vecvecākiem un citiem pasākuma
apmeklētājiem.
Vienas stundas laikā velniņi no
maziem velnēniem, kuriem prātā tikai

nedarbi, bija kļuvuši par baltiem
puisēniem, piedzīvojot ne mazums
brīnumu un emociju. Šīs sajūtas tika
nodotas arī skatītājiem zālē, jo arī viņi
aizrautīgi sekoja līdzi katram velniņu
solim uz skatuves.
Pasākuma
noslēgumā
skolas
direktore Inese Šaudiņa pateicās gan
vecākiem, vecvecākiem, bērniem un
skolotājiem par šo brīnišķīgo darbu,
kuru viņi ieguldīja gan mācību darbā,
gan pasākuma veidošanā. Arī Skolēnu
domes prezidente Marta Suveizda
pateicās par skaisto pasākumu un
novēlēja atrast to brīnumu, kurš
dāvanās nav apslēpts – mīlestību.

stundas, un bija reizes, kad tur jāierodas
četros no rīta. Lidojumu diena sākas ar
instruktora jautājumiem par lidmašīnas
ierobežojumiem,
tehniskiem
raksturlielumiem un gaisa telpas
procedūrām. Pēc tam kāds „laimīgais”
jebkāds no mums – apmācāmajiem –
tiek izsaukts uz avārijas situācijas
simulāciju, kurā instruktors apskaidro
problēmu un kursantam nekļūdīgi ir
jāizstāsta darbību secība konkrētai
situācijai. Ja kursants ko sajauc, tad
viņš nelido pirmajā maiņā, kas
automātiski rada problēmas citiem
kursantiem, jo nu tagad kādam ir jālido
„laimīgā” kursanta vietā viņam
paredzēto misiju. Apmācības sākumā
pamatīgu slodzi sagādāja spēja būt
gatavam savai plānotai misijai, bet
neplānotajā misijā pastāvēja liela
varbūtība
iegūt
neapmierinošu
novērtējumu, tāpēc mēs centāmies
mācīties grupās, jo tāda mācīšanās bija
efektīvāka. Visi novērtējumi – gan
lidojumu,
gan
teorētiskie,
gan
savstarpējās cieņas novērtējumi –
reģistrējās, un no katras 12 kursantu
grupas divi tika atskaitīti. Pārējie kursa
beigās sarindojas secībā pēc augstākā
novērtējuma. Labākais kursants pirmais
varēja izvēlēties lidmašīnas tipu no tām,
ko ASV Gaisa spēki tobrīd piedāvāja,
pēdējam rindā tika tas, kas atlicis.
Protams, varēja gadīties, ka tobrīd
Gaisa spēki piedāvā tikai viena tipa
iznīcinātājus, kas nozīmē, ka visi lidos
ar tiem. Bet ir tāda patiesība – lai ar
kādu gaisa kuģi pilots lidotu, viņš to
iemīlēs.
Atceros vienu pārlidojumu „crosscountry flight*” no Misisipi štata uz
Floridas štata Miami pilsētu. Šis
pārlidojums jāveic ar trim uzpildēm
dažādos lidlaukos, jo degvielas bākas
nav tās lielākās un viena tāda nolaišanās
bija „Patrick AFB” Gaisa spēku bāzē.
Diena bez mākoņiem – tāpēc arī mēs ar
instruktoru lidojām uz nebēdu ar ne
pašu ekonomiskāko dzinēju režīmu, jo
uzsvars tika likts uz ātrāku nokļūšanu
galapunktā, nepārkāpjot atļauto pilotu
darba dienas laiku un, protams, okeāns
un atpūta pie tā arī gaidīja. Šādi lidojot
virs paredzētā nosēšanās skrejceļa,
mums nācās noziņot, ka ir sasniegts
minimālais degvielas atlikums. Pāris
sekundes pēc mana ziņojuma ēterā
dzirdam, ka nolaišanos uz tā paša

skrejceļa pieprasa „Airforce number
1”, kas ir ASV prezidenta lielā
lidmašīna. Normālā situācijā visi
„mazie” lidotāji, kā mēs, tiek aizvirzīti
labi tālu, lai netraucētu prezidentam,
bet šoreiz mums tika dota priekšroka
mazā degvielas atlikuma dēļ. Prezidenta
lidmašīna tikmēr veica vienu gaidīšanas
apli, kamēr lidlauka torņa kontrolieris
lūdzās, lai mēs rullējam pa zemi, cik
nagi nes. Tad es pie sevis nodomāju,
kam vēl ir jānotiek, lai es – čalītis no
Ērgļiem, lidojot uz Miami ar ASV Gaisa
spēku lidmašīnu, iztraucētu prezidenta
reisam nosēšanos uz skrejceļa, kuram
abus galus apskalo Atlantijas okeāns!
Lidošana ir tikai viena neliela daļa no
visa tā gatavošanās procesa, kas tiek
veikts pirms katra lidojuma. Vai nu tās
ir ikgadējās teorētiskās, vai kvalifikācijas
paaugstināšanas
ieskaites,
jaunas
lidmašīnas tipa apgūšana vai arī pirms
lidojumu sagatavošanās, bet vienu lietu
apgalvos visi piloti – šī profesija prasa
nepārtrauktu mācīšanos.
Šī amata balva man ir nevis
akrobātiskie vai instrumentālie (precīza
lidmašīnas vadīšana mākoņos vai naktī,
izmantojot tikai pilotu kabīnes
instrumentu rādījumus) lidojumi, bet
gan lidojumi formācijā un ap mākoņiem
(angliski „cloud chasing”) – dienā, kad
ir skaisti gubu mākoņi ar striktām
aprisēm, tad, pildot kārtējo pārtveršanas
misiju norobežotā gaisa telpā, ir iespēja
ar lidmašīnas stiklu skrāpēt mākoņa
maliņu kaut ar galvu uz leju. Tas ir tas,
ko civilo kompāniju pilotiem ir grūti
paveikt lidmašīnu tipa, jaudas vai
pieejamās gaisa telpas dēļ.
Ir lieliski lidot Latvijas gaisa telpā un
jūsmot par latvju zemi!

Marta Suveizda 11. kl.
M. Bitītes foto

* pārlidojums savas valsts teritorijā
Lai arī jūsu šī gada apņemšanās ir
tik spēcīgas un jūs esat tik mērķtiecīgi,
ka ar jūsu gribas un cīņas sparu ir
iespējams, līdzīgi kā Pēterim,
piedzīvot brīdi, kad pats ASV
prezidents ar savu milzu lidmašīnu ir
gatavs uzgaidīt, lai tikai jūs sasniegtu
to, ko esat iecerējuši!
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no P. Zaretoka personīgā arhīva

“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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Saruna par mūžīgām vērtībām
Literatūras stundas vistiešākā veidā rosina skolēnus uz pārdomām, sarunām,
radošām izpausmēm, domu lidojumu un dzejas vārsmu radīšanu. Ikviens var paust
savas jūtas dzejas valodā, kļūstot uz brīdi par dzejnieku.
Par 9. klases skolēnu radošajām izpausmēm decembra nogalē stāsta latviešu
valodas un literatūras skolotāja Dzintra Rudzīte.
„Bija klusais, noslēpumainais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un mēs ar
„devītajiem” runājām par Māras Zālītes dzejoli „Caur gadsimtiem latvieša lūgšana”.
Runājām par to, kas latvietim bija svēts pagājušā gadsimta 70. – 80.gados – „manu
valodu lietot”, „savu māti neaizliegt”, „savu zemi mīlēt”, „godu neatmest”, „dvēseli
turēt”, „manus dievus neatmest” un citām vērtībām, bez kurām cilvēka dzīve ir
nepilnvērtīga.
Ko lūdz šodienas jaunieši, lasiet un vērtējiet paši!”

Ielūkosimies Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 9.klases
skolēnu literārajā jaunradē!

Skolu literārā avīze 			
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Mani sauc Roberts

Sākot šo gadu, katru mēnesi tiks
intervēts kāds Ērgļu vidusskolas
skolēns, kurš konkrētajā mēnesī svin
sava vārda dienu. Roberts Kristers
Koklačovs (10.kl.) sava pirmā vārda
– Roberts – vārda dienu svin 14.
janvārī, tādēļ, lai labāk izprastu to, kā
vārds ietekmē viņu un ikdienu skolā,
jaunās žurnālistes – Marta Suveizda
un Lāsma Hermane – skolasbiedru
intervēja.
Marta Suveizda: Kāpēc vecāki
izvēlējās tādu vārdu Roberts un
kādēļ tev ir arī otrs vārds –
Kristers?
Roberts Kristers Koklačovs: Vārdu
Roberts man deva par godu vectēvam,
kuru arī sauc Roberts, bet vārdu
Kristers man deva mamma – viņai tas
likās ļoti skaists vārds, kurš mammai
bija iepaticies jau pirms manas
dzimšanas.
Lāsma Hermane: Vai tev pašam
patīk savs vārds – Roberts?
R. K. K.: Jā, man patīk mans vārds,

Slēposim!
Aiz loga paveras brīnišķīga ainava.
Visus rudens sastrādātos nesmukumus,
ziema apsegusi ar baltu seģeni. Koki
izrotāti pasakainām sarmas virtenēm.
Diena lēnām un pacietīgi, bet tomēr sākusi
stiepties garumā. Arī pati saulīte savu
vaigu cenšas parādīt starp pelēkajiem
mākoņiem.
Un šajā pasakainajā laikā skola mums
ir dāvinājusi iespēju uzkāpt uz slēpēm. Ir
iegādāti 35 slēpju pāri. Kādam tāda
iespēja parādās pirmo reizi, un būs prieks
pamēģināt kaut ko jaunu. Kas zina, varbūt
dienās būs kāds slēpošanas čempions!
Dažam varētu būt īgna noskaņa, jo
piespiedu kārtā deguns būs vien jāizbāž
no siltajām telpām un atkal jau jāslēpo.
Bet vēl kādam beidzot ir klāt laimes
mirklis sporta stundā, jo slēpošanā atklājas
viņa lielākais talants.
Ļoti, ļoti gribas aicināt visus, visus, gan
tos, kam patīk, gan tos, kam tik ļoti nepatīk
slēpot, piedalīsimies un slēposim! Pēdējos
gados Latvijas klimats mūs ar biežu saulīti
nelutina, bet D vitamīnu mums tik ļoti
vajag. Izmantosim iespēju atrasties ārā
gaismā un svaigā gaisā! Kārtīga smieklu
deva par kādu neveiklu kritienu vai
izmestu joku arī mums būs īsti laikā!
Slēposim, jo veselā miesā mājo vesels
gars!
Lāsma Hermane 8. kl.

jo tas liek justies vecākam un
pieaugušākam, uzreiz jūtos
nopietnāks, kad mani sauc
šajā vārdā. Toties mans otrs
vārds – Kristers – man nepatīk,
tādēļ ka izklausās bērnišķīgs.
M. S.: Kāpēc paliki
vidusskolā?
R. K. K.: Īsti nezinu, bet pēc
vidusskolas beigšanas vēlos
iestāties kādā augstskolā.
L. H.: Kā tu sevi
noraksturotu
pēc
savām
labajām īpašībām vai gluži
pretēji – sliktajām?
R. K.K.: Slinkuma
kalngals!(smejas) Domāju, ka tieši
tas mani raksturo visspilgtāk.
M. S.: Ko tev patīk darīt no
skolas brīvajā laikā?
R. K. K.: Esmu ļoti sabiedrisks –
visu dienu nevaru nosēdēt pie
datora, tādēļ eju kopā ar draugiem
ārā un tā atpūšos no skolas.
L. H.: Ko vēlies pagūt vidusskolas
laikā?
R. K. K.: Noteikti labi mācīties,
kā arī, iespējams, iegūt apbalvojumu
kādā konkursā vai sporta sacensībās.
Novēlu arī citiem panākumus!
M.S.: Paldies par interviju,
Robert!
Interviju sagatavoja 8. klases
skolniece Lāsma Hermane un 11.
klases skolniece Marta Suveizda
Foto: no R. Koklačova
personīgā arhīva

Mana lūgšana
Gunta Sniedzīte

Es lūdzu, lai Dievs mūs saredzētu,
Sadzirdētu un sajust spētu,
Lai dzīvesprieku vairāk smeltos,
Un vieglāk mēs pa dzīvi veltos.
Kaut tas tik varens šķiet,
Nākas tik daudz asaru liet.
Reizēm arī priecīgi smiet.
Bet kur tā lielā laime mīt?
Ja uzzināt mēs to varētu,
Tad stāstītu visiem, cik spētu.
Kaut nemaksātu tas lēti,
Jo iespēja dota tik reti....
Kaut lūgšana man viena ir dota,
Lai tā tiktu izmantota.
Lai dvēseles miers mums visiem
Par mūžīgu dāvanu top...

Es lūdzu...

Annija Riekstiņa
Es lūdzu Ziemassvētku naktij,
Lai klusa un sniegbalta tā.
Un visapkārt baltā baltumā
Lai mirdz egle sudrabainā...
Es lūdzu baltajai svecei,
Lai tā mūžīgi deg.
Tad spožajā sveces gaismā
Dzīvos cerība mana.
Es lūdzu Ziemassvētku brīnumam,
Lai līksmi uzsmaida man,
Un atnāk klusiem soļiem
Pie manis tas šovakar...

Turpinām publicēt Rūdolfa Blaumaņa
literārās prēmijas
8. konkursa Ērgļu vidusskolas dalībnieku
literāro darbu fragmentus!
Atzīmējot izcilā latviešu rakstnieka
Rūdolfa Blaumaņa 150. dzimšanas
dienu, Latvijas pasts laidis klajā
speciālu aploksni, kuras zīmogošana
notika 5. janvārī. Aploksne izdota 1000
eksemplāru tirāžā, un tās dizaina
autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Uz
aploksnes attēlots rakstnieka portrets.

„Palīdzi cilvēkam un tu būsi palīdzējis cilvēcei”
(R.Blaumanis)
(..) R. Blaumanis, krietns un ar dāsnu sirdi, darīja labu citiem. To ir
apstiprinājuši rakstnieka laikabiedri, kas bija dzirdējuši vai saskārušies ar
Blaumaņa labo sirdi. Grāmatā „ Blaumanis mācīja labu vien” var rast
apstiprinājumu, ka rakstnieks dzīvi dzīvojis krietni. Jānis Akuraters reiz
teicis: „Viņš vienmēr gādāja grūtos brīžos par dzejniekiem.” Šī palīdzība
varēja izpausties dažādi – padomu došana, materiālais atbalsts. Kārlis
Skalbe sacījis: „Es nezinu cilvēka, kas tā spētu iejusties otra liktenī un
dzīvot līdzi cita priekiem un bēdām kā Blaumanis. Varbūt te slēpās viņa
mākslinieka būtība.” Izcilais rakstnieks bija dāsns. Blaumaņa māceklis
Linards Laicens reiz stāstījis: „ Kad 1905. gada pavasarī liku skolotāja
eksāmenu, viņš atvadīdamies iespieda rokā sudraba rubli. Blaumanis zināja,
ka dzīvoju ļoti trūcīgi.” Domāju, ka ne tikai šie pavisam nedaudzie piemēri
parāda rakstnieka plašo sirdi un nesavtību. Arī tas, ka viņš tik ļoti mīlēja
savas dzimtās mājas, iedvesmu smēlās no piemājas liepas, apliecina viņa
vēlmi sasniegt garīgo piepildījumu caur labiem darbiem un krāšņo, kas ir
apkārt.
Cilvēks, kas dzīvē nekautrējās darīt labu, palīdzēt citiem, noteikti vēlētos
to turpināt darīt arī pēc aiziešanas mūžībā. Blaumaņa daiļdarbos ir ietvertas
dzīves gudrības, pamācības un materiāls pārdomām. Savos darbos pamācošu
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Lūgšana Ziemassvētkos
Kristers Vinks

Vēl pāris dienas šajā gadā
Ir tērptas maigā, baltā segā.
Tā liekas, ka dienas šīs domātas tam,
Ko parasti ikdienā piemirstam.

Mana lūgšana
Ziemassvētkos

Kad saule jau dodas uz rieta pusi,
Lūpas sāk skaitīt lūgšanu klusi...
Lai līdz ar tumsu, kas pārklāj laukus,
Un neganto salu, kas biedēt māk,
Nāk sniegpārslas, baltas un skaistas,
Un līdzi ņem spožākās zvaigznes...

Beāte Ērgle

Ir vakars vēls,
Un zvaigznes kvēl.
Tik debesīs ir miers...
Bet šobrīd tur ir Dievs!
Es lūdzu tev,
Mums mieru dod
Uz zemes šīs,
Uz visas pasaules.
Lai Ziemassvētku laiks
Mums laimi nes
Un miers pār mums
Uz lielās pasaules...

Lai gaismu un siltumu dāvā,
Cilvēkiem, kuriem tā trūkst.
Lai prieku un iedvesmu nes,
Visiem tiem, kas pēc tā alkst.
Kad nakts jau iestājas mājās,
Un lūpas pēc lūgšanas stājas,
Liekas, ka vārdi, kas nupat bija teikti,
Kopā ar labajiem darbiem, kas veikti,
Dodas laukā, baltā Ziemassvētku
naktī,
Lai sildītu tos, kam ir auksti...

Materiālu apkopoja 9.klases audzinātāja
Elita Leiboma

saturu var veidot tikai tas, kurš pats savu dzīvi ir dzīvojis, lai ne tikai pašam
prieks, bet arī citam.
Blaumaņa novelē „Nāves ēnā” Birkenbaums uzupurējās jaunā Kārlēna
labā, palīdzēdams izturēt, nežēloja pat savas asinis. Vai katrs tā spētu?
Grīntāls rūpējās par visiem zvejniekiem, vienojot tos, organizējot mierīgu
atlikušo dzīvi. Ne visi spētu saglabāt drosmi un savaldību, kad jūtama nāves
tuvošanās.(..)
Malvīne Madžule, 11. kl.

„Liels labums reti nāk bez liela grūtuma” (R.Blaumanis)
Mana dienasgrāmata

2012. gada 26. janvāris. Mīļā dienasgrāmata, šodien tev uzticēšu savas
pārdomas… Pārdomas par to, kā pie cilvēkiem nāk labumi. Kādam tie
viegli pietek klāt, bet kādam tiem ir jāskrien pakaļ un jācīnās, lai iegūtu.
Uzskatu, ka katram cilvēkam ir sava labumu skala. Mans lielākais
dārgums ir ģimene, kura mani atbalsta, mudina un finansē. Pašlaik vecāki
izjūt to grūtumu, no kura nākotnē būs milzum liels labums. Viņi mani
izglīto, sūta dažādos kursos, kuri viņiem ir jāfinansē. Tētis un mamma zina,
ka tas atmaksāsies, lai arī cik liela nauda būs jāizdod. Mūsdienās, manuprāt,
ir tā, ka zināšanas ir nauda un nauda ir zināšanas. To es jau izjūtu.
Noteikti kāds cilvēks man piekritīs… Es ceru! Un, protams, būs ļaudis,
kas nepiekritīs. Bet šoreiz man viņu viedoklis ir vienaldzīgs.
2012. gada 29. janvāris. Mīļā dienasgrāmata, šodien man ir slikts
garastāvoklis, bet tas man neliedz domāt par dažādām labām lietām.
Es tikko sapratu, kas ir mans otrs labums. Pirmais ir ģimene, otrais ir
izglītība. Kādēļ izglītība? Kas tas var būt par labumu? Zināšanas jaunam
cilvēkam nāk ar grūtībām, jo negribas mācīties un kaut ko darīt nākotnes
labā. Tomēr tie, kas sevi piespiež, nākotnē bauda tādus labumus – ka uhh!
Cik nav lasīti stāsti par to, kā vienkārši cilvēki kļuvuši par pasaules
mēroga miljonāriem un pat miljardieriem. Un viņi ir ieguvuši labumus ne
tikai naudas veidolā, bet arī gudrības un attiecību ziņā. Viņi savu sasniegumu
ceļa sākumā ir tā mocījušies, ka mēs pat nenojaušam, ko ir darījuši lietas
labā.
Šajā jomā lai neviens man nedomā iebilst, jo es zinu, kā šie cilvēki ir
tiekušies pēc sasniegumiem. Esmu par viņiem lasījusi žurnālā „Forbes” un
nedomāju, ka tur tiek rakstītas pasakas.
Santa Helēna Pedele, 9.kl.



Manas pārdomas par Kārlēnu
R. Blaumaņa novelē „Nāves ēnā”
Es sēžu istabā, fonā skan melodijas manā mīļākajā radio kanālā. Rudens jau pusē, tumšāks kļūst
arvien ātrāk un ātrāk. Un man neviļus kļūst skumji. Es iedomājos par to, ka kaut kur ārā tumsā un lietū
ir kāds, kuram klājas grūti, kuru piemeklē likstas. Kāds varbūt jautātu, kāpēc Tev, pusaudzim, tādas
drūmas domas? Vai rudens depresija? Nē, tik traki vēl nav! Es vienkārši domāju par noveli „Nāves ēnā”.
To izlasot, iepazinu Kārlēnu, sešpadsmitgadīgu zēnu, un nevaru aizmirst.
Man arī drīz būs sešpadsmit un laikam tāpēc neiziet no prāta viņa liktenis. Kāpēc Rūdolfs Blaumanis
zēnam vēlēja šos skarbos pārbaudījumus, kāpēc nedeva iespēju izvilkt laimīgo dzīvības lozi? „. . .
plaukstošai dzīvībai nāve ir kaut kas neticams . . . ” - tie ir autora vārdi. Tad kāpēc tāda izvēle?
Es iedomājos Kārlēnu mūsu dienās. Sešpadsmit gadi, puisis iet vidusskolā, spēlē kādā sporta komandā,
izklaidējas ballītēs. Viņš nebūtu nekāds nīkulis vai gļēvulis, nē! Jo tieši Kārlēns jau bija tas, kurš
pavēstīja citiem par briesmām
un neglābās viens, kamēr vēl
bija laiks. Tas raksturo viņu
kā cilvēku, kuram nav
vienaldzīgs apkārtējo liktenis.
Kārlēns
nav
pašlabuma
meklētājs. Viņā spilgti atklājas
vēlme dzīvot, arī izmisums.
Kā viņš sadusmojās uz
Birkenbaumu, kad konstatēja,
ka tas izdzēris visu blašķītes
saturu.
Kārlēns
noteikti
dalītos visā līdz pēdējam
pilienam un neiztukšotu visu
paklusītēm viens pats. Viņš
dotos biedriem palīdzēt, kā
palīdzēja
Birkenbaumam
turēt kārti. Es domāju –
Kārlēns būtu izpalīdzējis
ikvienam savam draugam
jebkurā situācijā.(..)
Marta Vaska, 9. kl.
(atzinība par patiesumu
un iedziļināšanos tēmā)

Mans ceļojums pa Brakiem
Muzejam ir ļoti vēsturiska noskaņa, tas palīdz aizceļot gandrīz 200 gadu tālā pagātnē. Es dažkārt
aizdomājos, kā Blaumaņi tur dzīvoja, jo saimniekot tajos laikos bija smagi un grūti, bija daudz jāstrādā,
lai nodrošinātu daudzmaz pārtikušu dzīvi. Par ieguldīto darbu varētu liecināt skaistās Braku ēkas un
kārtīgi apkoptais pagalms, tajā ir daudz skaistu koku un senu vērtību.
Ir prieks Brakos atgriezties katru gadu, jo tas ir kā neaizmirstams ceļojums vēsturē, kā atgriešanās
pagātnē. Un pavadoņi šajā ceļā ir muzeja darbinieki, kuri palīdz izzināt vairāk par Blaumaņu ģimenes
dzīvi un Rūdolfa Blaumaņa radošajām prasmēm.
Braki ir tā vieta, kur var justies brīvi. Manuprāt, muzejs vienmēr būs skaists, jo glabā sevī dažādas
senas tradīcijas, skaistus objektus, kas pieminēti stāstos. Man pašai visvairāk atmiņā iespiedies zibens
šķeltais akmens, tāpēc ka pasaka „Velniņi” man vienmēr būs mīļa. Bet akmens plaisa varbūt esot eja uz
elli.
Muzejs man vienmēr būs kā labas un siltas atmiņas no bērnības. Es saviem bērniem noteikti stāstīšu
pasaku par velniņiem, tas būs viņu taciņas sākums, kas aizvedīs viņus ceļojumā uz skaistajiem
Brakiem.
Maira Antēna, 9. kl.

***
Diena bija rudenīgi silta, taču lapas vēl nebija sākušas krāsoties. Es spēru soli, soli veclaicīgajā un
senajā. Es ienācu „Brakos”. Zināju, kādas ēkas mani sagaida, kutās atrodas, bet izjūtas un piedzīvojumi
vienmēr ir citi.
Nekad neesmu aizdomājusies, kā sauc visas „Braku” sētas ēkas, taču, sperot soli pagalmā, katra no
tām man vienmēr ir saistījusies ar ko īpašu – atšķirīgām, emocijām, noskaņām… .
Pirtiņa, manuprāt, ir vistīrākā un svētākā vieta. Tā man atgādina mazu svētnīcu, kurā cilvēks kļūst tīrs
no visiem melnumiem, visām negācijām un visa ļaunuma. Bērzu slotiņas smarža atgādina bērnību, kad
nebija nevienas sarežģītās mūsdienu tehnoloģijas, kad visi bijām vēl bērni, spēlējāmies zem kokiem ar
vismīļākajām rotaļlietām. „Braku” pirtiņā
tā vien gribas apsēsties un padomāt par
visu, kas atsauc man atmiņā šķīsta un tīra
bērna dzīvi.
Pēc pirtiņas devos uz riju. No ārpuses
jau varēja redzēt to, cik tā ir liela, to cik
daudz darba tikumu tajā ir. Iegāju iekšā.
Lai gan apkārt bija ļoti tumšs, sienas man
stāstīja par to, kādi vienkārši, bet pamatīgi
darbi tur tikuši darīti. Tās durvis, kuras,
manuprāt, ir ļoti maziņas, piepildīja telpu
ar gaismu. Pēkšņi sajutu graudu smaržu,
maizes garšu, tāda kukulīša, kurš darināts
pēc sentēvu metodēm. Viss process, kā tā
top, pats par sevi ir interesants. Un
enerģija, kas nāk no grauda, kas nāk no
maizītes un cilvēka, kas to gatavo, ir
neaprakstāma. Lai gan tobrīd rijā valdīja
klusums, tā bija pieplūdusi ar čaklumu.
Es uzlādējos. Tā vien gribējās iet un
rauties darbos.
Sabīne Svilpe, 9. kl.
(atzinība par emocionalitāti)

***
Man Brakos vislabāk patīk tad, kad apkārt valda viens vienīgs klusums. Katram cilvēkam ir savs
mīļākais gadalaiks, un man tā ir ziema. Tad Brakos vislabāk man patīk atrasties saimes istabā. Tur ir tik
silti un ļoti mājīgi. Tiek kurināta maizes krāsns, un tā dod siltumu visām telpām. Saimes istabā esmu
bijis tajās reizēs, kad tur kaut kas notiek, kad visi sasēžas ap lielo saimes galdu, dzer tēju un sarunājas.
Prātā nāk Ziemassvētku vakars ar ”Klusa nakts, svēta nakts” melodiju. Kad tiek svinēts Jaunais gads un
Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas diena, tad uz galda vienmēr ir svētku kliņģeris, tiek izpušķota neliela
eglīte.
Ziemā Brakos valda vien klusums, tādēļ var gadīties ieraudzīt kādu meža zvēru. Reiz es gāju uz
zibensšķelto akmeni, jo es zinu, ka tur, birzītē, starp lielajiem bērziem, aug daudz mazu eglīšu, gribēju
sev kādu noskatīt Ziemassvētkiem. Te pēkšņi es ieraudzīju skrienam vienu lapsēnu, kurš laikam joņoja
pakaļ savai mammai. Beigās, atrodot īsto eglīti, man palika tās žēl, jo varēja gadīties, ka taisni tur bija
guļvieta mazajam lapsēnam, kurš tik tikko bija man aizskrējis garām. Beigās mēs nolēmām, ka uz

Ziemassvētkiem aiziesim tur un nosvinēsim, bet līdzi paņemsim arī kādu kāpostlapu, ko atstāt zaķīšiem,
kuri turpat skraida. Mežā, protams, ir dažādi zvēriņi, kurus pavisam viegli var ieraudzīt, ja prot klusu
uzvesties.
Ziemassvētkos bija tumši zilas debesis, kurās mirdzēja daudz zvaigžņu. Var pat gadīties, ka no kādas
zvaigznītes uz mums nolūkojās pats Rūdolfs Blaumanis. Cerams, jums patika ceļojums pa Brakiem
visos gadalaikos. Un es novēlu katram kaut reizi to piedzīvot.
Gundars Āboliņš, 9. kl.
(atzinība par vienkāršumu, patiesumu, oriģinalitāti)

Konkursa dalībnieki pie Braku saimes galda

***

Ieiesim dzīvojamajā mājā, pie kuras atrodas liela un skaista jo skaista liepa. Man pat liekas, ka agrāk
kādā karstā vasarā varēja tecēt liepziedu medus. Tieši šajā mājā ilgus gadus ir dzīvojis viens no
izcilākajiem latviešu rakstniekiem – Rūdolfs Blaumanis jeb pilnajā vārdā Rūdolfs Kārlis Leonīds
Blaumanis.
Ejam iekšā! Pa labi no ieejas durvīm atrodas vēl vienas durvis uz saimes istabu, bet kreisajā istabas
malā atrodas galds, pie sienas klavieres. Ja prot spēlēt, tad ir atļauts pie klavierēm piesēsties un kaut ko
nospēlēt.
Labi, ejam uz nākamo istabu, kura ir diezgan maza. Te atrodas galds, kas patiesībā ir uz krāģīšiem
uzliktas durvis. Visticamāk, ka, tieši pie šī galda sēžot, Rūdolfs Blaumanis ir sarakstījis daudzus slavenus
un zināmus darbus, piemēram: pasaku ,,Velniņi”, noveli „Nāves ēnā”, lugas „Pazudušais dēls”, „Trīnes
grēki” un noteikti vispazīstamāko no Blaumaņa darbiem – lugu „Skroderdienas Silmačos”. Tepat arī
logs, pa kuru rakstnieks varēja vērot gadalaiku spēles Braku sētā.
Pa labi no durvīm atrodas liela lāde, kurā iekšā ir dažādi krāsaini cimdi, zeķes un sniegbalti, glīti
salocīti lakatiņi.
Rimants Stankevičs, 7. kl.

***

Kad esmu Brakos, vienmēr noskrienu pie avotiņa. Avotiņš tek cauri tumšajam mežam un sniedz
izslāpušam veldzējošu ūdens malku. Man patiešām patīk steidzīgais Pirts gravas avotiņš. Ja R. Blaumanis
ieraudzītu, kā ir pārvērties avotiņš! Viņš nekavējoties paņemtu papīra lapu, rakstāmo un uzrakstītu kādu
dzejas pantiņu. Viņam te rastos daudz ideju, jo sajūtas ir tik labas un patīkamas.
Kad nonāku pie avotiņa, mana galva sāk dunēt no svaigā gaisa, kas, šķiet, pat plūst no avotiņa un
varenā meža. Mani sagaida maza krūzīte, kurā pil svaigais un vēsais ūdens. Šis avotiņš tek lēni. Katru
pilīti var apskatīt, izpētīt. Mazās pilītes tek tālāk pa zālīti un nonāk lielajā gravā. Viņām šis ceļš ir
brīnumu pilns.
Esmu iedomājusies, ka šī avota ūdens ir ceļotājs. Kad nogurušie, izslāpušie cilvēki ir izstaigājuši
Brakus, viņi noteikti atgriežas pie Pirts gravas avotiņa. Svaigajam ūdentiņam sākas ceļojums. Viņa
uzdevums šoreiz ir atveldzēt nogurušos un tos uzmundrināt. Kad avotiņš to ir paveicis, viņš ar sevi var
lepoties. Gan avotiņam ir labi, gan cilvēkam ir labi. Cilvēks var turpināt ceļu ar lielu prieku.
Monika Purviņa 7. kl.
(atzinība par izdomu)

***

Ir vasara. Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā „Brakos” smaržo un zied puķes un
zaļos tērpus apvilkuši koki. Pie R. Blaumaņa skulptūras sārtais rožu krūms vijas pretim saulei, kas savus
maigos, dzeltenos starus noguldījusi uz ēku zeltainbrūnajiem salmu jumtiem. Pie rijas staltajās kļavās
ielaidies mazs, raibs putnēns, kas lēkā no viena zara uz otru un visus priecē ar savu mīļo, smalko
dziesmiņu. Zālājs ir tikko nopļauts un ļoti patīkami smaržo. Tas vienmēr ir skaisti zaļā tonī, tikai šur tur
izlīdušas maziņas balto un rozā mārpuķīšu galviņas. Ieejot „Braku” pagalma vidū, sajūta ir tāda, ka katra
no ēkām vēlas, ko pastāstīt. Atrodoties „Brakos ”, šķiet, ka esmu atceļojusi atpakaļ laikā.
No pagalma, nedaudz paskrienot pa taciņu, kuru ieskauj debešķīgs puķu mākonis un siltie saules stari,
es ieeju ēnā, kur uz taciņas guļ līkas koku saknes, kas nolēmušas iznākt virszemē.
Pāris metrus uz priekšu sēž vecs, pēc izskata draudīgs un ar sūnām apaudzis Zibensšķeltais akmens,
kurš, kā jau norāda tā nosaukums, ir pāršķelts divās daļās. Tad, uzejot nelielā piekalnītē, priekšā zaļo
biezas, kuplas un saules apspīdētas papardes. Tās stiepjas augstāk par celi. Tur ir ļoti kluss.
Lauma Kodola, 7.kl.
(atzinība par tēlainību)

Foto: I. Daugiallo

„Tur bij par daudz gudrības uz vienu reizi”
( no skolēnu domrakstiem)

R. Blaumanis

- R. Blaumaņa daiļrades augļi ir pilni ar atziņām.

- Braku muzejs spēj mūs ievilkt pagātnē, pašam to nemanot.
- R. Blaumanis ir spējis papīrā izklāstīt tik sarežģītas lietas, ka tās lasām vēl šodien.
- Dzeršanas dēļ Edgars nespēja noturēt Kristīni. Nav jēgas cilvēkam dzert, ja nespēj to
atmest.
- Blaumaņa darbi ir kā atsperes punkts, uz kā palekties, ja blakus nav neviena, kurš varētu
palīdzēt.
- Vecvecāku mazbērns Edžiņš „Indrānos” ir slinks.
- Blaumaņa darbos atziņas ir ieplūdinātas tekstos.
- Neviens no Blaumaņa darbiem nesavecosies.
- Ābrams uzgāja gaisā ar visu krāsni – viņš gribēja zināt par daudz.

.

- R. Blaumanis bija cilvēks ar labu humora izjūtu, jo viņš uz jokiem bija kā traks

Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.
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Īpašā balva bērnu un
jauniešu interešu grupai
„JUMaliņa”

Peldvietas sakopšanas talka 2012. gada jūlijā

Atsaucoties uz Izglītības un
zinātnes ministrijas septembrī
izsludināto konkursu, interešu
grupa „JUMaliņa” arī aizpildīja
pieteikumu un pieteica konkursam
„Brīvprātīgais – 2012” savu
iniciatīvu „Jumurdas pagasta
publiskās peldvietas sakopšanas
talku”. Pavisam konkursa gaitā
savus pieteikumus iesūtīja 47
jauniešu komandas no visas
Latvijas, kuras sadarbībā ar
pašvaldībām, bibliotēkām, jauniešu

reizi mēnesī apmeklē pensionētu
skolotāju un aiznes viņai grāmatas,
pagājušajā
vasarā
vācām
ārstniecības augus. Ja būs interese
un vēlme, to darīsim arī šogad.
Bibliotēkā izzinājām literatūru par
ārstniecības
augu
tēmu,
apmeklējām semināru Aiviekstē,
kopā ejam tuvākos un tālākos
pārgājienos, esam vērīgi par
notiekošo apkārtnē. Tā arī radās
iniciatīva
par
peldvietas
sakopšanas talku – gribējām

Mācības pieaugušajiem
Ērgļu profesionālās vidusskolas Tālākizglītības nodaļā
2013.gada janvāra sākumā mācījās 51 pieaugušais. Šis
skaitlis ir mainīgs, jo piedāvāto programmu ilgums ir
dažāds, kā arī mācības var uzsākt dažādos laikos.
Populārākās tālākizglītības programmas ir guļbūves ēku
celtnieks un kokkopis-arborists. Bet populārākās īsās
programmas vēl joprojām ir motorzāģa un krūmgrieža
vadītājs, datorzinības un angļu valoda.
7.janvārī pēc veiksmīgām mācībām un gala eksāmena
kursus skolā pabeiguši seši pieaugušie. Šie kursi tika
organizēti sadarbībā ar
Nodarbinātības
Valsts
aģentūras Madonas filiāli,
kas
piedāvāja
iespēju
bezdarbniekiem un darba
meklētājiem
iesaistīties
neformālās
izglītības
programmā „Datorzinības ar
priekšzināšanām”. Skolotāja
Inese Zlaugotne. Lielākā
daļa no kursu dalībniekiem
datorzinību pamatus bija
mācījušies mūsu skolā.
Šoreiz tika apgūtas prasmes
darbam
ar
dažādām
programmām,
interneta
lietošana,
datu
bāzu
veidošana, www lapu veidošana. Apliecības saņēma A.
Hermane, E. Skeranska-Kuliša, L.Seļeckova, A.Fūrmane,
D.Pobiaržena un R.Dāvida (attēlā).
Ar NVA gādību var mācīties ne tikai darba meklētāji,
bet arī strādājošie. NVA var saņemt kuponu, kas garantē
pilnu vai daļēju maksu par mācībām. Tas ir ESF projekts
Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001„Mūžizglītības
pasākumi nodarbinātām personām”. Šo iespēju šobrīd
izmanto seši pieaugušie, no kuriem lielākā daļa ir Ērgļu
medicīnas un sociālās aprūpes darbinieki, kas apgūst
datorzinību prasmes.
Esam parakstījuši līgumu ar NVA par trīs jaunu
pilnveides programmu apguvi bezdarbniekiem un darba
meklētājiem. Divas ir saistītas ar ēdienu gatavošanas

jomu: ēdienu gatavošanas pamati un konditorejas
izstrādājumu gatavošanas pamati. Lai uzsāktu mācīties,
nav nepieciešama noteikta iepriekšējā izglītība. Lai
pieteiktos trešajā no piedāvātajām programmām – Ēku
siltināšana (zemas energoefektivitātes ēku siltinātājs), būs
nepieciešama iepriekšējā izglītība būvniecības nozarē. Par
pieteikšanos var interesēties NVA Ērgļu klientu
apkalpošanas punktā.
Gribu pastāstīt par vēl vienu iespēju saņemt diplomu bez
sēdēšanas skolas solā. Šis pasākums saucas –ārpus
formālās izglītības sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences novērtēšana.
Ja jums ir darba pieredze,
bet vēl nav diploma, tad jūs
varat pieteikties skolā jūsu
profesionālās kompetences
novērtēšanai.
Saņemsiet
divas
bezmaksas
konsultācijas un varēsiet
kārtot
kvalifikācijas
eksāmenu. Maksa par šo
eksāmenu ir noteikta MK
noteikumos Nr.149 un ir
atkarīga no cilvēku skaita,
kas to kārto. Informācija
mūsu mājaslapā.
Tā kā kokkopja-arborista arodu Baltijā var apgūt tikai
Ērgļos, tad šo iespēju vēlas izmantot lietuvieši. Sagatavojam
mācību materiālus, pielāgojam tos e-skolai, organizēsim
klātienes praktiskās nodarbības un nākamgad arī Lietuvā
būs pirmie kvalificētie kokkopji-arboristi ar diplomu, kas
iegūts Ērgļos.
Tātad pieaugušajiem ir daudzas iespējas mācīties, mainīt
profesiju, papildināt prasmes, paaugstināt kvalifikāciju.
Tikai jādara!
www.ergliarods.lv
I.Spaile,
Ērgļu PV Tālākizglītības
administratore

Rūķu pārvaldes darbs Jumurdā
noslēdzies!

centriem
un
nevalstiskajām
organizācijām veica brīvprātīgo
darbu.
2012. gada 5. decembrī –
Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā
tikām aicināti uz noslēguma
pasākumu Rīgā, bet mācību un
darba dēļ neviens no mūsu
komandas uz pasākumu netika,
tādēļ ļoti liels bija mūsu
pārsteigums, kad šā gada sākumā
mūs uzmeklēja, lai paziņotu, ka
esam ieguvuši specbalvu, kuru
piešķīra
konkursa
partneris
Publisko bibliotēku attīstības
projekts „Trešais tēva dēls”. Tādas
balvas tika piešķirtas tikai trim
konkursa dalībniekiem! Jumurdas
bibliotēkai 3td dāvina grāmatu
komplektu
no
„Karšu
izdevniecības Jāņa sēta”– „Lielais
Latvijas atlants”, „Lielais pasaules
atlants” un „Pasaules uzziņu
atlants”. Savukārt mūsu komanda
saņēma dāvanu karti, lai iepirktos
Jāņa sētas karšu veikalā.
Mazliet par to, ko darīja, dara un
darīs bērnu un jauniešu neformālā
interešu
grupa
„JUMaliņa”.
Sadarbībā ar Jumurdas bibliotēkas
vadītāju Velgu Birkenšteini bērni

nopeldēties, un pamanījām, ka
niedres ir atstājušas pavisam mazu
celiņu peldētgribētājiem. Mazs
cinītis gan var gāzt vezumu, bet
šoreiz nolēmām aicināt palīgā
mūsu pagasta jauniešus un iesaistīt
arī tuvākajā apkārtnē dzīvojošos.
Atsaucība tiešām bija liela! Paldies
visiem, kas palīdzēja veikt šo
darbiņu, kurš ir aizskanējis līdz
Rīgai un nesis augļus – pārsteiguma
dāvanas!
Aicinu
katru
jumurdieti
palūkoties sev apkārt, varbūt jūs
redzat kādu darbiņu, kuru varam
paveikt mēs – bērnu un jauniešu
interešu grupa! Dodiet ziņu! Ar
prieku izvērtēsim savas iespējas
un palīdzēsim! Jumurdas pagasta
pārvaldē jūs varat sastapt mani –
Initu, kura ar lielu prieku kopā ar
bērniem brien pa pļavām, lec pa
kalniem un māca novērtēt savas
dzimtās vietas skaistumu...Un ja
tu, izlasot šo rakstu, vēlies
piebiedroties mūsu darbos un
iecerēs – dod ziņu!
Bērnu un jauniešu neformālās
interešu grupas „JUMaliņa” darba
koordinatore Inita Lapsa

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. janvāris

Lieli un mazi dziedošie rūķi Ievas Vilnītes vadībā

Tie, kas apmeklēja Jumurdas
pagasta pārvaldi pērnajā gadā no 17.
līdz 21. decembrim, pārliecinājās, ka
pašvaldību darbinieki var būt arī
atraktīvi, radoši un izdomas bagāti.
Pie katra no rūķiem apmeklētājus
sagaidīja dažādi uzdevumi, balvas un
pārsteigumi. Bija jāapģērbj rūķītis,
lai uz sestdienas egles iedegšanu viņš
varētu ierasties, saģērbies svētku
drānās, jāatver pārsteigumu kalendārs,
kurā bija paslēptas gan dāvaniņas,
gan atjautības uzdevumi, gan fiziski
vingrinājumi, jāmin mīklas, jāprot
lasīt latvju zīmju valoda, jāizlasa
ticējums, kurš pierakstīts Jumurdas
pagastā, jāatmin maisiņos ieslēptas
veselīgas lietas, bija arī rūķis, kas
dāsni dalīja konfektes – tāpat vien!
Katras dienas noslēgumā bija
aicināti tuvi un tāli Ciema rūķi. Šī
nedēļa gada nogalē atnesa daudz
sniega – līdz ar to visi Ciema rūķi pie
mums nevarēja atbrist, iestiga
kupenās... Paldies, Rokdarbu rūķimSandrai Laubertei par brīnišķīgo
ieskatu senajās dzijas krāsošanas
gudrībās! Paldies Dabas rūķim -

Inesei Mailītei par iespēju apgūt no
jauna un dažiem atkārtot meža
gudrības! Paldies Gardumu rūķimStellai
Rutkai
par
gardajām
piparkūkām un jauniegūto prasmi
piparkūku mīklas gatavošanā!
Savukārt sestdienas vakarā tuvi un
tāli dziedošie rūķi, lieli un mazi bērni
kopā ar vecākiem un vecvecākiem
pulcējās uz Ziemassvētku egles
iedegšanu Jumurdas pagasta Saieta
ēkā. Uzbūrām sniedziņu, atradām
mežā eglīti, iededzām svecītes – un
Ziemassvētku rūķis atrada ceļu līdz
Jumurdai! Katra bērniņa actiņās
mirdzēja pārsteigums, katrs kopā ar
vecākiem bija iemācījies dziesmiņu
vai dzejolīti, un katrs ar vislielāko
atbildību nāca pie Ziemassvētku
rūķa.
Tā bija jautra, piepildīta un
interesanta gada nogales nedēļa! Ar
jaunām emocijām, pārsteigumiem un
prieku apdāvināta. Un reizēm par
svētkiem jāpārvērš pats sagatavošanās
process, to arī šoreiz mēģināju darīt kopā ar visiem atsaucīgajiem
cilvēkiem, kuru sirsniņās Jumurda ir

ierakstīta
ar
baltiem
prieka
burtiņiem...
Arī šoreiz nevaru iztikt bez
lielajiem PALDIES! Paldies Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītājai Agitai
Opincānei par atbalstu un sapratni!
Santai Laubei un Santai Lasmanei –
Radzvilavičai par lielo palīdzību pie
noformēšanas un organizatoriskajiem
darbiņiem!
Paldies
Elmāram
Purviņam un Guntim Sarkanābolam
par skaisto svētku egli! Paldies
Jumurdas
pagasta
pārvaldes
darbiniecēm Ērikai Purviņai, Velgai
Birkenšteinei, Baibai Feodorovai un
Dainai Smeilei par idejas īstenošanu
dzīvē! Paldies bērnu un jauniešu
interešu
grupas
„JUMaliņa”
dalībniekiem – Madarai Salnītei,
Klintai Zeifertei, Alīnai Šmitei un
Emīlam Lapsam par palīdzību
organizatoriskajos
jautājumos!
Paldies Jumurdas vokālā ansambļa
dalībniecēm un vadītājai Ievai Vilnītei
par dziedošajām balstiņām! Paldies
mazajiem dziedošajiem rūķiem un
viņu vecākiem par sava brīvā laika
veltīšanu un iespēju atbraukt uz
Jumurdu! Un paldies manai ģimenei
par palīdzību organizatoriskajos
darbiņos un radošajos procesos!
Paldies visiem, kuri 2012. gada
laikā apmeklēja pasākumus, atbalstot
ar savu klātbūtni, aplausiem un
ieteikumiem! Atcerēsimies katru mīļu
brīdi – ikviens no mums veido
šodienas Jumurdas kultūrvēsturisko
vidi, to, cik aktīva, radoša, interesanta
mums tā ir, nosakām tikai katrs mēs!
Ar lielu prieku arī šogad gaidīšu
Jūsu ierosinājumus, ieteikumus,
konservatīvu kritiku un klātbūtni!
Kultūras darba organizatore
Jumurdas pagasta pārvaldē
Inita Lapsa



PII “Pienenīte” ziņas
Ziemassvētki „Pienenītē”
Decembris vienmēr ir pārdomu un
izvērtēšanas laiks. Tiek domāts par
to, kas jau ir paveikts šajā mācību
gadā un kādi darbi noteikti vēl
jāpaveic, jo maija mēnesis pienāk ļoti
ātri.
Pirmsskolas iestādē „Pienenīte”
decembra mēnesis bija ļoti rosīgs un
darbīgs. Tika rotātas telpas, iedegtas
svētku gaismiņas logos, gatavoti
sirsnīgi un mīļi apsveikumi vecākiem,
izrotātas un iedegtas eglītes gan zālē,
gan pagalmā. Šķiet, ka bērniem šis
bija visskaistākais laiks – gaidīšanas
un cerību pilns, ka tūlīt, tūlīt būs...
Un bija... 19. decembrī visa lielā
„Pienenītes” saime pulcējās saieta
namā, kur visi gatavojāmies atrādīt
savu lielo veikumu – izrādi „Kā zaķis
Jēcis pēc eglītes gāja”. Pasākums
izdevās jautrs, jauks un sirsnīgs.
Bērni rādīja savas apgūtās dziesmas
un dejas, savukārt lielās „Pienenītes”
bija iejutušās dažādu tēlu lomās. Bija

Sagaidot R. Blaumaņa 150. jubileju

gan zaķis, gan kaķis, sniegavīri un
vēja dēli. Arī puteņslota, vāvere un
gulbis kuplināja izrādi. Patiess un
neviltots prieks mazajiem ķipariem
bija par Ziemassvētku vecīti un viņa
sarūpētajām saldajām dāvaniņām.
Jauno gadu iesākot, gribētos visiem
novēlēt:

Skaistākie sapņi lai iekrīt
plaukstās –
nelūdzot, neprasot, negaidot...
Skaistākās zvaigznes lai atspīd
tev naktī –
atmirdzot, rotājot, līksmojot...
Visskaistākie vārdi lai atplaukst
sirdī –
pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības lai dzimst no
jauna –
mīlot, ticot un pielūdzot...
Evita Lielupe, metodiķe

Jaungada pirmā diena atnāca pelēcīga, lietaina un
vējaina. Ceļus klāja spīdīga ledus kārta, bet Blaumaņa
kapos mazas lietus lāsītes maigi pieglaudās pie kvēlojošām
sveču liesmiņām. Tās mūsu rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim, jo 2013. gada 1. janvārī viņam 150 gadu
jubileja.
Šī diena Blaumaņa kapos pulcēja ērglēniešus un
koknesiešus – rakstnieka talanta cienītājus. Atceroties un
pieminot mūsu dramaturgu, paraudzījāmies uz 2012. gadā
paveikto un 2013. gada iecerēm. Jā, pasākumu būs daudz
gan Braku muzejā, gan Rīgā, gan visā Latvijā. Turot
degošu svecīti rokās, katrs pateica ko labu un vērtīgu
rakstniekam.
Tālāk ceļš uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kurā
notika literāri muzikāls sarīkojums „Joprojām
apbrīnojamais Blaumanis”. Tā bija sirsnīga un silta Ērgļu
delegācijas uzņemšana, jutāmies gaidīti un kā savējie.
Sākumā aplūkojām Latvijas Nacionālās bibliotēkas
veidoto izstādi, kurā varēja apskatīt dažādu gadu Blaumaņa
grāmatu izdevumus. Atklājot sarīkojumu, runāja Latvijas
Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš, tad akadēmiķis

Viktors
Hausmanis
un
rakstnieks Ēriks Hānbergs.
Jāpiekrīt Ē. Hānberga atziņai –
Blaumanis
ir
nācijas
kopīpašums. Viņš ir mūsu
lepnums un bagātība. Tik
mūsdienīgs un reizē arī
moderns.
Patīkami
bija
klausīties RLB kamerkora
„Austrums” (diriģents Ārijs
Šķepasts)
skanīgajās
„Skroderdienu”
dziesmās.
Likās, tūlīt vērsies skatuves
priekškars un sāksies pati
izrāde, smaržos meijas un sirdi
apburs Jāņu nakts burvība.
Aktieri Māris Andersons, Indra
Burkovska un Rūdolfs Plēpis
ieveda Blaumaņa dzejas un
dziesmu pasaulē (pianists Andrejs Laukmanis). Uz
galdiņiem dzirkstīja vīna glāzes un rotājās piparkūkas.
Bija labi, mājīgi un gaiši. Blaumaniski latviski un īsti.
Jau 3. janvārī ērglēnieši āva kājas, lai dotos uz Madonas
bibliotēku, kurā vakarēšana „Kopā ar Blaumani”. Atkal
jauka tikšanās un kopā būšana. Sarmīte Radiņa interesanti
pastāstīja par Blaumani kā dramaturgu, cik viņam bija
grūti sevi pieteikt kā labu lugu autoru, cik kritika bija
skarba un nežēlīga, cik Blaumanis daudz cieta un
pārdzīvoja, un turpināja strādāt. Viņš intuitīvi nojauta, ka
raksta mūžībai, bija vajadzīgs tikai laiks, lai sāktos
Blaumaņa lugu uzvaras gājiens caur gadu gadiem.
Saikavas amatierteātra dalībnieki iepazīstināja ar
rakstnieka bagātīgo aforismu klāstu, bet Intars Zommers
priecēja ar dziesmām, kurām R. Blaumaņa vārdi. Un tad –
Silmaču pankūkas. Tik gardas!
Skaisti iesākās rakstnieka jubilejas nedēļa, un tik daudz
vēl dzirdēsim un redzēsim par Rūdolfu Blaumani.
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja

R. Blaumaņa 150. dzimšanas dienas
sarīkojums Ērgļos
Iekš autiem, mātes glabātiem,
Tad puika tika tīts.
Un spodrinātā šūpulī
No gultas ieguldīts.

Literārais pasākums, veltīts Rūdolfa
Blaumaņa 150.dzimšanas dienai

„Manā dārzā dārziņā...”

Liels vārds priekš maza vīriņa,
Vai tas gan būtu glīts?
Lūk, tādēļ ar par Rūdolfu
Zēns tika nokrustīts.

Annas Kuzinas dramatizējums, un fragmenti no
R.Blaumaņa lugas „UGUNĪ ”

Šogad Rūdolfam Blaumanim mēs
svinam 150.dzimšanas dienu. Latvieši
ir iemīļojuši neskaitāmus rakstnieka
darbus, gan lasot noveles, gan
skatoties
izrādes.
Drāmas,
komēdijas...
Pagājuši 108.gadi, kopš uzrakstīta
un 1905. gadā pirmo reizi izrādīta
R.Blaumaņa luga „UGUNĪ ”. Zīmīgi,
ka Blaumaņa laikā pēc pirmizrādes
tolaik no „labāko aprindu” madāmu
puses izteikti pārmetumi par dažādiem

piedauzīgiem skatiem, galvenais pret
to, kurā Edgars uz rokām aiznes
Kristīni... Rakstnieka talanta spēks
slēpjas īpašā prasmē saskatīt Latvijai
raksturīgo, nemainīgo cilvēku tipāžu
galeriju, kuru varam ieraudzīt arī
šobrīd pastāvošajā sabiedrībā. Īpaši
jāizceļ smalkās, rafinētās intrigas, ar
kurām katrs cenšas savā veidā tikt
dzīvē uz augšu. Ne velti Tautas
rakstnieks Andrejs Upīts devis
darbam augstu novērtējumu, atzīdams
Kristīni par skaistāko tēlu
latviešu literatūrā. Neatkarīgi
no dažādiem viedokļiem luga
piedzīvojusi daudz uzvedumu
gan uz profesionālām, gan
amatieru teātru skatuvēm, un
tajā ikviena paaudze ienes kaut
ko jaunu. Nu atkal mums
radusies iespēja tikties ne tikai
ar pašu lugas autoru Rūdolfu
Blaumani, viņa laikabiedriem,
bet arī kaut nedaudz iejusties
laikā, kad tapa luga.Un vēl, kā
brīnums ....atnāks arī lugas
„UGUNĪ”
tēli,
kuros
iemiesosies Rīgas Kultūras
centra „Iļģuciems” teātra
studijas
RAMPA
aktieri
režisores
Ināras
Čakstes
vadībā.
Ināra Čakste



Kad citviet Latvijā rakstniekam jau ir pateikti atzinības
vārdi par viņa talantu un atstātajiem daiļdarbiem, kuri turpina
iepriecināt un sildīt latviešu sirdis jau otro gadu simteni, arī
ērglēnieši godināja savu izcilo novadnieku šā gada 19.
janvārī. Sirsnīgā un mājīgā atmosfērā, par kuru parūpējās
Ērgļu saieta nama darbinieki, pie vīna glāzes un
smalkmaizītēm, ko šim pasākumam dāvāja ārstes Ainas
Braķes kundzes ģimene, dzimumdienas viesi varēja baudīt
Rīgas Iļģuciema kultūras centra teātra „Rampa” režisores
Ināras Čakstes iestudēto viencēlienu „Manā dārzā,
dārziņā…”. Kā aktierus, tā skatītājus vienoja gaišs, sajūsmīgs
noskaņojums. Sirsnīgus sveicienus rakstniekam jubilejā un
lielu Silmaču torti bija atvedušas aktrises – māte un meita
Dzintra Klētniece un Kristīne Klētniece-Sika. Rīgas Latviešu
biedrības pārstāve Ilze Būmane Braku muzejam pasniedza
pateicību par ieguldījumu R.Blaumaņa kultūrmantojuma
popularizēšanā.
Kā jau laukos ierasts, svinot lielas jubilejas, neiztrūka arī
saviesīgā daļa ar dančiem, par ko gādāja vietējais lauku
muzikants Uldis Vabulis, tas pats „Pindaks” ar savām
ermoņikām, kuras šoreiz „nebija saplīsušas”.
Rūdolfa Blaumaņa jubilejas gads ir tikai sācies, un visā tā
gaitā ir paredzami vēl daudzi un interesanti notikumi.

No savas paša jaunības
Viņš bij uz grāmatām:
To redzot, vecie nosprieda
Drīz puiku skolā dot.
Pa Ērgļiem un pa Vecogri
Nu puiku vadāja,
Un beidzot tas pa kreicšūli
Ar sekmēm bradāja.
Nu tagad viņa slava skan
Pa visu Latviju.
Un vārds tam Rūdolfs Blaumanis,
Ko šodien godinām.
(Pakaļdarinājums pēc Blaumaņa dzejoļa : „Uz Braku
kalna mājas stāv…”
Šūpuļa dziesmiņa dziedama pēc meldijas „Pie melnās
valzivs …”)

Veltījums Rūdolfam Blaumanim
150.dzimšanas dienā

Uz Ogres krasta muiža stāv,
Par Ērgļiem saucas tā.
Tur labu laiku atpakaļ
Reiz stārķis ieradās.
Tas puiku bija atnesis
Un gultā lic’s, lai brēc;
Jo famīlijas šūpulis
Bij putekļos uz klēts.

Šo dziesmu pirmo reizi dziedāja tautas mūzikas kopa
„Pulgoznieši” rakstnieka 150. dzimšanas dienas sarīkojumā
Ērgļos 19.janvārī. Kā arī tika pirmatskaņota Artūra Grandāna
sacerēta dziesma izrādei „Manā dārzā, dārziņā…” .
Anna Kuzina – Braku muzejā

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. janvāris

,,Es zinu mirkļus dienas
garumā un dienas
mirkļa īsumā”

Spirgti možs, ziemas baltā košuma
apņemts, dzīves mirklis ievijas
Jumurdas pagasta iedzīvotājas Zentas
Lazdiņas mūža gājumā. 5. janvārī
Zentas kundze atzīmēja diženo 90
gadu jubileju. Zentas kundze savā
dzīves gājumiņā ir izdzīvojusi
paklausīgas
meitas,
draudzīgas
māsas, mīlošas sievas, pašatdevīgas
mātes,
sirsnīgas
vecmāmiņas,
vecvecmāmiņas, saprotošas darba
kolēģes, saimnieciskas kaimiņienes
un atsaucīga līdzcilvēka piepildītus
dzīves mirkļus. Zentas kundzes
dzīves stāsts iesākās 1923. gada 5.
janvārī Cesvaines novada Grašu
ciema ,,Kujauguļos” , Dzeņu ģimenē.
Bērnība draudzīgā saskaņā pavadīta
ar vecāko brāli Jāni un māsu Almu.
1927. gadā Dzeņu ģimene
pārcēlās uz Jumurdas pagastu, kur
iegādājās
,,Ceriņu”
mājas.
Saimniekošana ,,Ceriņu” sētā notika
veiksmīgi un ražīgi, jo vecāki
izaudzināja sev čaklus palīgus, arī
Zentiņa jau no pusaudzes gadiem
uzņēmās visus lauku darbus vecāku
saimniecībā. 1938. gadā Zenta
pabeidz
Jumurdas
sešklasīgo
pamatskolu. Vecāku saimniecībā
strādājot, Zenta
iemācās izprast
mājdzīvnieku uzvedību, paražas, un
tālākā skološanās notiek Vestienas
lauksaimniecības skolā, lai savas
darba gaitas saistītu ar lopkopības
nozari.
Garīgi dvēselisks stiprinājuma
mirklis Zentas kundzes mūžā
norisinās 1940. gada 16. jūnijā, kad
Ērgļu luterāņu baznīcā notiek
jaunietes iesvētības.
No 1941. līdz 1946. gadam Zenta
strādā Ērgļu lopkopības pārvaldē par
pārraudzi, veikdama pārraudzes darba
pienākumus
lauku
piemājas
saimniecībās.
1948. gada 23. jūnijā Zentas dzīvē
ienāk mirklis ar reibinošās vasaras
mīlestību, Zenta nodibina ģimenīti ar
Albertu Lazdiņu. Lazdiņu ģimenītē
pavisam
drīz
sevi
piesaka
pirmdzimtais – dēliņš Aldis. 1949.
gada 4. aprīlī Jumurdā ,,Brīvnieku”
mājās dibina kolhozu ,,Padomju
zeme”, Zentai tiek uzticēts rēķinvedes
amats. 1950. gada 19. jūlijā apvienoja
divas nelielās saimniecības –
,,Padomju zemi” un ,,Valola”, par
jaundibinātās apvienības mītnes ēku
kļūst ,,Veclempēni”, tur Zenta uzsāk
kopīgas darba gaitas ar Lidiju Laizāni.
Abas kolēģes labi saprotas un viena
otrai izpalīdz ar zināšanām un
prasmēm sarežģītajā ciparu un skaitļu
pasaulē.
Mirklis pie mirkļa , diena pie
dienas aizrit, dūšīgi strādājot, atstājot
savu ieguldījumu gan valsts darbā,
gan arī savā piemājas saimniecībā. Ar
atbildību un sirsnību tiek domāts par
Lazdiņu ģimenes stiprumu un
kuplumu. 1954. gadā piedzimst dēls
Edgars, 1958. gadā dēls Jānis Guntis,
1963. gadā meita Ilze. Ar bērnu

svētīto prieku Lazdiņu
ģimenītē valda nemitīga
rosība un darbošanās.
Darbiņu ir pārpārēm,
tomēr Zentiņai atliek
arī mirkļi, kuros var
uzspēlēt teātri Jumurdas
dramatiskajā
kopā.
Darba gaitas lopkopības
nozarē turpinās, Zenta
strādā Jumurdā par
kontrolasistenti fermās,,Zeltiņi”, ,,Andrupi”,
,,Kaļvi”, ,,Jāņumuiža”.
Katru dienu, braucot ar
zirdziņu, no fermām
tiek paņemtas piena
analīzes un mājā ar
speciālu
aparātu
palīdzību tiek veiktas visas rādītāju
pārbaudes. Māmiņas darbošanos
cītīgi vēro bērnu zinātkārie acu pāri,
bet laiskoties nav daudz vaļas, jālūko
ābece un jāmācas lasīt. Māmiņa ir
galvenā palīdze. Lai skolnieciņi
vieglāk apgūtu lasīšanas prasmi,
māmiņa katram burtam uzzīmē savu
zīmējumu, ja tas ir burtiņš ,,L”,
uzzīmē koka lapu, ja ,,S”– slieka.
Saistībā ar skolu lietām – Zentas
kundze un Elvīra Ezeriņa , kā vecāku
komitejas pārstāves, 1962. gadā ar
aktīvu darbību iestājās par Jumurdas
skolas pastāvēšanu. Šajā gadā
Jumurdas skola netika likvidēta, bet
turpināja darbu kā astoņgadīgā skola.
No 1974. gada līdz pat aiziešanai
pelnītā atpūtā – pensijā Zentas kundze
strādā padomju saimniecībā ,,Ērgļi”
par zootehniķi.
Lazdiņu ģimenītes kopīgi paveiktie
lielie darbi ir pašu spēkiem uzceltā
māja ,,Pūpoli”, izaudzinātie četri
bērni, kuri ieguva labu izglītību,
apguva sev tīkamas profesijas,
iemācījās no saviem vecākiem
godprātīgu attieksmi pret veicamo
darbu un godāt savu dzimtu, māju,
zemi. Lazdiņu dzimtas turpinājums
un nākotne – desmit mazbērni un
pieci mazmazbērni. Zentas kundzes
patīkamākās nodarbes atelpas brīžosadīšana, izšūšana, krāšņās puķu dobes
,,Pūpolu” sētā. Zentas kundze var
lepoties ar godu saimnieces titulu,
savu laiku ir klāti godu galdi visos
vietējo
ļaužu
saietos,
ceptas
gardumgardas tortes. Ar garšīgām
lietām lutināti gan savējie, gan
pagasta ļaudis, brīnišķīgi , ja cilvēks
prot sagādāt prieka pilnus un
patīkamus mirkļus apkārtējiem.
Jaukākie mirkļi Zentas kundzes
dzīvē ir savu bērnu veiksmes un
panākumi, ģimeņu veidošana un
kuplošana. Aizraujoši mirkļi –
mazbērnu draiskā dzīvošana un
palīdzēšana ,,Pūpolu” sētā, apgūstot
lauku darbus un sadzīviskas prasmes.
Arī tagad , kad Zentas kundzes
ikdiena ir kļuvusi rāmāka, par viņas
sirdsmieru gādā visi mīļie tuvinieki,
palutinot ar savu klātbūtni, mīļu
apskāvienu un uzmundrinošu vārdu,
tie ir sirsnības un mīlestības piepildīti
mirkļi, mirkļi, kuros smelt spēku un
izturību ikdienai.
Zentas kundzei vēlējuma vārdus
jubilejā sūta bijusī darba kolēģe un
draudzene Lidija Laizāne: ,,Zentiņ,
vēlu tev daudz skaistu pavasaru,
saulainu vasaru, bagātu rudeņu, baltu
ziemu un galvenais veselību!”
Novēlam Zentas kundzei saules
siltumu dienu ritējumam, skanīgas
putnu dziesmas rīta agrumam,
sirdsmieru par sevi un saviem
mīļajiem.
Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāja Agita Opincāne
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Piparkūku pēcpusdiena
Sausnējas saieta zālē „Līdumos” 28.
decembra vakarā sanāca lieli un mazi uz
kopīgu vakarēšanu. Tika gaidīts ikviens, bet
nav noslēpums, ka pasākumus parasti
apmeklē tie, kas to darījuši vienmēr. Sveču
gaismā pie siltas tējas tases un kraukšķīgām
piparkūkām raisījās sarunas par pavadīto
gadu, par notikušajiem pasākumiem, kas
patika un ko varētu pat atkārtot. Klātesošajiem
vislabāk bija paticis liet sveces un veidot
papīra ziedus, tātad praktiski darboties.
Radās idejas par pasākumiem ar pārģērbšanos,
piemēram, cepuru, parūku balle. Ritot
sarunām, izkristalizējās dažādi viedokļi par norisēm
sabiedrībā, par televīzijas raidījumiem, par piedzīvoto
gadu garumā. Lielu jautrību sagādāja Aijas Mačukas
sarūpētās kustību rotaļas. Pasākuma dalībnieki bija

Zilai rozei logu rūtīs,
Zvanu skaņās sniegiem krītot,
Ziemassvētku brīnums, ko saulgrieži dedz,
Klusajā svētajā naktī to redz.
22.decembrī “Kastaņās’” tika svinēti Ziemassvētki.
Skaisti dekorētā zālē pasākums, kurš pārsteidza ar siltuma
starojumu, ko nespēja dzēst pat gaidāmais pasaules gals.
Galds ar kliņģeri un citiem gardumiem, eglītes sveču
mirdzums, Sala tēvs ar ragaviņām un dāvanu maisu. Skaistas
mūzikas pavadījums ballē, balvas un dejas līdz
pagurumam.
Un arī tālāk brīnums nedzisa, šoreiz 27. decembrī pie
mums viesojās eņģeļi no Meņģeles, kas lika atplaukt smaidā
un izsmieties par tenku vācelēm, kā tas mēdz būt.
Aizejošā decembra nogalē īstu smeldzi sirdī un dvēselē
sniedza Iršu bērni un sieviešu vokālais ansamblis. Ar izcilu
balsu sniegumu klausītāji tika pārņemti savā varā un lika
dziedāt līdzi pat tādiem, kuriem balss nav. Runcis tandēmā
ar īstu laimes lāci priecēja ar savām krāšņajām izdarībām.
Priekšnesumu papildināja bērnu balstiņu skanīgais dziesmu
izpildījums. Noslēgumā dāmu vokālā ansambļa sniegums
nolika “Bēdu zem akmeņa”.
Aizejošais 2012. gads uz atvadām atsūtīja savu uzticības
personu – Salatēti, kurš ar saldumu tūtām apstaigāja visās
istabiņās dzīvojošos. Pēc tam pie pagalmā mirgojošās eglītes
iemītnieki svinēja svētkus, sveicot cits citu un vēlējot laimi
un veselību Jaunajā 2013.gadā. Lai tā arī notiek un
piepildās!
J.Šteinerts

Pagājušā gada
nogales jaunumi
Sausnējas bibliotēkā
Sākot jauno gadu, nākas atskatīties arī uz iepriekšējā gada
darbiem. 18.decembrī saņēmu ziņas par makulatūras vākšanas
akcijas rezultātiem. No Vidzemes reģiona akcijā piedalījās
visvairāk bibliotēku, pavisam 61. Sausnējas bibliotēkai
izdevās savākt 2019 kg makulatūras un ierindoties 27. vietā.
Vislabāk bija veicies Lubānas pilsētas bibliotēkai, kas savāca
7138 kg makulatūras. Kā zaudētājiem nevajag justies, jo par
nodoto makulatūru pretī saņemsim 10,1kg jauna papīra un ir
taču padarīts labs darbs, tāpēc saku lielum lielo padies visiem,
kas atbalstīja Sausnējas bibliotēku makulatūras vākšanas
akcijā!
Vēl pašā 2012. gada nogalē bibliotēka saņēma 17 jaunas
grāmatas no Madonas novada bibliotēkas projekta „Jauno
grāmatu iepirkums Madonas reģiona publiskajām
bibliotēkām”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds. Gandrīz
visas ir daiļliteratūras grāmatas gan lieliem, gan maziem
lasītājiem. Lūk, grāmatu saraksts:
Leons Briedis „Naktsmājas bezmiegam” (dzeja)
„Cepu, cepu kukulīti” (latviešu tautasdziesmas, 		
skaitāmpanti un pasakas)
Nora Ikstena „Dzīvespriecīgais vakarēdiens” (esejas)
Džefs Kinnijs „Grega darbu grāmata” (karikatūras - 		
literatūra bērniem)
Marina Kosteņecka „Vēstules no mājām”
„Latviešu tautasdziesmas un ticējumi. Rudens”
Anna Elizabete Maiere „Putna svars” (romāns)
Kasandra Klēra „Kaulu pilsēta” (romāns)
Kolīna Makkalova „Divpadsmit” (romāns)
Lorena Olivera „Delīrijs” (romāns)
Konstance Peterī „Saules karaliene” (romāns)
Valdis Rūmnieks „Atnācēji” (stāsts bērniem)
Māris Rungulis „Nekrietnais Alfrēds” (garstāsts bērniem)
Laimdota Sēle „Poga ar sudraba rozi” (detektīvromāns)
„100 Latvijas vēstures relikvijas”
Margarita Stāraste „Pasaka par miedziņu” (pasaka)
Katrīna Stoketa „Kalpone” (romāns)
Gaidīšu arī šogad visus esošos un topošos bibliotēkas
apmeklētājus. Uz tikšanos bibliotēkā!
Inga Grote,
bibliotēkas vadītāja

vienisprātis, ka arī turpmāk pulcēsies uz radošām
nodarbībām un atpūtas pasākumiem siltajās un
mīlīgajās saieta telpās „Līdumos”.
Pasākuma dalībnieks Leons

Ērgļu bibliotēkā
Jaunajā gadā...
Ir sācies jauns gads un, plānojot aktivitātes šim gadam,
tiek pārskatīts un analizēts pagājušajā gadā padarītais. Kāds
tad ir bijis 2012. gads Ērgļu bibliotēkā?
Mazliet statistikas.
Uz 2013. gada 1. janvāri bibliotēkā ir reģistrēti 690
lietotāji, no tiem 211 bērni un jaunieši līdz 18 gadu
vecumam. Pastāvīgie interneta lietotāji – 104, kopējais
apmeklējumu skaits ir 12209 un gada laikā ir izsniegtas
25602 vienības grāmatu un žurnālu. Ja lietotāju skaits ir
kopumā nemainīgs, tad apmeklējumi un izsniegumi ir
būtiski pieauguši, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Ar pilnu bibliotēkas darba statistisko atskaiti varēs
iepazīties no februāra.
Bibliotēkā notika tikšanās ar dzejnieci Inesi Toru, Olgas
Dundures grāmatiņas prezentācija, Zinaidas Lazdas
jubilejai veltīta literāra pēcpusdiena.
Bibliotēkas krājums ir papildinājies ar 542 eksemplāriem
jaunieguvumu. Par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem ir
iegādātas 145 grāmatas. Šogad lielu aktivitāti ir izrādījuši
iedzīvotāji, dāvinot bibliotēkai grāmatas – pavisam 191.
Dāvinātāju skaits ļoti liels – 32 cilvēki, tāpēc šoreiz
nosaukšu tikai tos, kas dāvināja lielas kopas ( vairāk nekā
30 grāmatas) – Santa un Vitālijs Judini, Maija un Imants
Ikstrumi, Elga Platā, Ilze Daugiallo, Inese Vīle – Bērziņa,
bet liels paldies ikvienam dāvinātājam par kaut vienu
dāvināto grāmatu! Jāsaka, ka šogad tika dāvinātas ļoti
vērtīgas un arī jaunas 2010. – 1012.g. izdotās grāmatas.
Ērgļu bibliotēka rudens pusē piedalījās Līgatnes
papīrfabrikas rīkotajā makulatūras vākšanas akcijā un,
palīdzot atsaucīgiem iedzīvotājiem, nodeva 1100 kg
makulatūras, par ko pretim saņēmām 5,1 kg biroja papīru.
Tieši pirms Ziemassvētkiem saņēmām sūtījumu no Valsts
Kultūrkapitāla fonda. Šīs grāmatas ir iegūtas Madonas
novada bibliotēkas projekta ”Jauno grāmatu iepirkums
Madonas reģiona publiskajām bibliotēkām” ietvaros.
V. Kacena ”Kājām gājējs karā”
„37 stāsti par Kārli”
A. Buiķis „Vat tas esi tu vai kāds cits”
E. Boronska”Mocarta kungs pamostas”
Dž. Fords”Keiko”
K. Stoketa “Kalpone”
B. Verbērs”Mēs – dievi”
L. Brīdaka”Virši iezies vasaru”
J. Kursīte”Virtuves vārdene”
H. Mukarami”Skarbā brīnumzeme un pasaules gals”
I. Vārpa”Ceļš uz Latvijas valsti”
E.Ruka „Gruzija”
„100 Latvijas vēstures relikvijas”
H. Šulce”Vācijas vēsture”
Ar grāmatu pilnu sarakstu anotācijām var iepazīties
bibliotēkā.
Kas tiek plānots 2013. gadā?
Vēlamies organizēt vairāk tikšanās ar rakstniekiem un
citiem interesantiem cilvēkiem, tāpēc, lūdzu izteikt savus
ierosinājumus par vēlamajām uzaicināmajām personām.
Plānots uzlabot bērnu literatūras stūrīti – iegādāties
jaunas mēbeles, grāmatas, spēles. Bērnu vecāki, ļoti
priecāsimies par jūsu priekšlikumiem un idejām, lai jūsu
bērniem būtu prieks un interese apmeklēt bibliotēku un
lasīt grāmatas.
Paredzēts, ka šis gads ir bibliotēkas akreditācijas gads.
Tā kā viens no vērtēšanas kritērijiem ir lasītāju aktivitāte,
gribu izmantot iespēju un vērsties pie lasītāju – parādnieku
godaprāta un lūgt atdot bibliotēkā aizturētās grāmatas. Tā
kā grāmatu izsniegšana notiek elektroniski, pašreiz sistēma
uzrāda 154 parādniekus, kuru kopējā soda naudas summa ir
387 lati 70 santīmi!
Atgādinu, ka bibliotēkā ir iespējams elektroniski izlasīt
visus Latvijas centrālos un reģionālos laikrakstus par
brīvu.
Vēlot visiem jaunajā gadā prieku par sasniegumiem
darbā, prieku par dāvanu vai jaunu pirkumu, prieku par
tikšanos ar jauniem draugiem, prieku par laimīgu ģimeni,
prieku par skaistu laiku...
Sarmīte Dreiblate
Ērgļu bibliotēkā



PASĀKUMU
AFIŠA

INFORMĀCIJA
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus

8.-9. februārī Ērgļos notiks Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiāde

17. februārī plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā
Teātris TT „Mēs un mūsu sieva”
23. februārī uz Jumurdas ezera
Jumurdas pagasta zemledus
makšķerēšanas sacensības 2013

SIGITU un ARTŪRU BRIŠKAS
ar meitas PAULAS
piedzimšanu;

nozīmīgās dzīves jubilejās!

28. janvārī Jumurdas saieta namā
atceres pasākums
„Ilzei Kalnārei- 95”

15. februārī plkst. 18:00 Sausnējas
saieta zālē “Līdumi”
Mīlestības dienai veltīts pasākums.
“Vai mīlestība iet caur vēderu?”

Apsveicam!

Apsveicam!

26. janvārī plkst.18.00
Ērgļu saieta namā
brāļi Auzāni un
slavenais Jersikas orķestris.
Biļetes var iegādāties saieta namā.
Biļešu cenas Ls 3,00, 4,00, 5,00

Jadviga Menčinska
Vladimirs Nazimovs
Juris Dāboliņš
Zenta Aizpure
Vladimirs Mazurovs
Jānis Auzāns
Andrejs Ielejs
Vladimirs Kuzmins
Leontīne Mežale
Ruta Dorša
Velta Bērziņa
Laimonis Vītoliņš
Zenta Lazdiņa
Tatjana Dāvidniece
Maiga Trumekalne
Lidija Bitmane
Jāzeps Zaltāns

KRISTIĀNU ZAČU un ANDI PICKU
ar meitas
KRISTENAS PICKAS
piedzimšanu.

SVEICAM,
KOPĪGO DZĪVES CEĻU SĀKOT

LIENI VANAĢELI – DANCI
un ROLANDU DANCI
IVETU un JĀNI GEDUŠUS

ZINĀŠANAI
5.februārī no plkst.9.00 līdz 17.00
Ērgļu saieta namā optika „Stars”
piedāvā redzes pārbaudi.
Lūgums pieteikties pa telefonu
29576954 - Mairis

Krustvārdu mīkla

Vecgada turnīri
25. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
notika tradicionālie basketbola un zolītes
turnīri. Basketbolā spēlēja 5 komandas, kuras
izlozēja uz vietas. Pirmo vietu izcīnīja G.
Pētersons, G. Truksnis, K. Krastiņš, A.
Tālmanis. Otro vietu izcīnīja R. Lapsa, R.
Braķis, E. Picka, K. Kalve. Trešo vietu
izcīnīja N. Truksnis, M. Eglītis, H. Cirsis, A.
Pobiaržens.
Zolītes turnīrā pirmo
vietu ieguva L. Vigulis,
otro vietu J. Jakunovs un
trešo vietu K. Cers.
26. decembrī notika
volejbola vecgada turnīrs.
5 komandu konkurencē
pirmo vietu izcīnīja
komanda „50+”, kurā
spēlēja A. Stalidzāns, J.
Feodorovs, M. Belorogs,
J. Sudārs, Dz. Griļs, M.
Vilcāns.
Otrā
vieta
komandai „Vestiena” – J.

Vītoliņš, J. Ogorodņikovs, Ē. Bukovskis, R.
Kaimiņš, J. Sirmais. Trešo vietu ieguva „Ērgļu
1.” komanda – I. Solovjovs, G. Jurkovskis, R.
Čeičs, J. Feodorovs jun., U. Konovalovs, E.
Rudzītis.
Paldies sacensību organizatoriem I. Teterim,
J. Jakunovam, Ē. Bukovskim. Paldies arī
sponsoriem par balvām: Ērgļu novada domei
un Ē. Bukovskim.
Ivars Budze

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 12 (73) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Konditorejas izstrādājums. 5.Pagasta centrs Krāslavas novadā 9.Periodiskie
iespieddarbi. 11.Latviešu kordiriģents (1884..-1956.). 12.Kompleksveidīgas sporta sacensības
automobiļiem vai motocikliem. 13.Ezers Lietuvas ziemeļaustrumos. 14.Tēls brāļu Kaudzīšu romānā
„Mērnieku laiki” 15.Vides pētnieks, žurnālists (1968.), televīzijas raidījuma „Vides fakti” vadītājs.
18.dažu dzīvnieku dobumveida mitekļi zemē un ejas uz tiem. 20.Lielākais briežu dzimtas dzīvnieks.
21.Pusdienas atpūta Spānijā, Itālija. 25.Vācu rakstnieks, romānā „Trīs draugi” autors. 26.Glezniecibas
tehnika. 28.Debess ķermenis. 30.Kokapstrādes darbarīks. 31.Papagaiļu dzimtas putni Dienvidāzijā.
36.Japāņu virtuves ēdiens. 37.Likteņlēmēja dievība senlatviešu mitoloģijā. 38.Ilggadēja „Braku” muzeja
vadītāja. 41.Savienība, apvienība uz līgumsaistību pamata. 42.Fazānu apakšdzimtas putns. 43.Pagasta
centrs Kuldīgas novadā. 44.Persona R.Blaumaņa komēdijā „Skroderdienas Simačos”. 45.Kakla mugurējā
daļa.
Vertikāli. 1.Pilsēta Igaunija 2.Dabas parādība, kas izpaužas kā postošs spēks. 3.Ezers Vecpiebalgas
novadā. 4.Ātraudzīgs vītolu dzimtas koks. 5.Latviešu motosportists (1974.), pieckārtējs pasaules
čempions. 6.Aktu zāle augstskolā. 7.Nelokāms palīgvārds. 8.Karpu dzimtas zivs. 10.Franču inženieris
(1832.-1923). 16.Tārtiņveidīgo kārtas putns. 17.A.Liedskalniņas kinoloma filmā”Pūt vējiņi!”. 19.
Vislēnākā tempa apzīmējums mūzikā. 22.Pārvedvekselis. 23.Politisks un juridisks dokuments. 24.
Visspožākā mazā planēta. 27.Biezlapju dzimtas lakstaugi. 28.Dižskabāržu dzimtas vasarzaļš koks.
29.Indīga sēne.. 32.Četrdesmitais ASV prezidents. 33.Sīka jūras zivs ar dzeloni muguras spuras priekšā..
34.Šķidrumu tilpuma mērs Anglijā un ASV. 35.Zemes gabala robežpunkta zīme. 39.Latviešu kordiriģenta
Teterovska vārds. 40.Raibs pūču dzimtas naktsputns.

Horizontāli: 1.Svemps. 4.Kimino. 7.Klasika. 9.Lisa. 10.Tips. 11.Aligators. 14.Elsas.
18.Velns. 20.Sisenis. 21.Trapece. 22.Kronins. 24.Andante. 25.Pauls. 26.Jamss.
31.”Vaidelote”. 33.Sīga. 34.Ieva. 35.Atbalss. 36.Smerčs. 37.Stāsts.
Vertikāli: 1.”Salome”. 2.Elsa. 3.Skala. 4.Kaira. 5.Osis. 6.Ofsets. 8.Skalbes. 12.
Barkarola. 13.Senlietas. 15.Lāsteka. 16.Vilcāne. 17.Librets. 19.Nelsons. 23.Kandela. 25.
Prūsis. 27.Sapals. 28.Karas. 29.Atoss. 30.Ogre. 32.Bels.

Pieminam mirušos
ANDREJS PELĒCIS
miris 77. mūža gadā;

SANDRA JAKUŠONOKA
mirusi 54. mūža gadā;

JĀNIS BĒRZIŅŠ
miris 83. mūža gadā;

RUTA GRIŠĀNE
mirusi 88. mūža gadā.

Sastādīja A.Gailis
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 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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