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Latvijai

Sveicu visus Ērgļu novada ļaudis mūsu Valsts jubilejā!

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Projektu konkursa „Mēs paši”
realizācija noslēgusies

„Veidosim pašu rokām!”

„Braku tērpi”

Barona taka arĘ črgĠos

Cienījamie Ērgļu novada
iedzīvotāji!

„Vienots vizuālais tēls Jumurdas
sieviešu vokālajam ansamblim”

Çrgïu novada informatîvais izdevums 2009. jĺlijs
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. novembris



Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2013. gada oktobra domes sēdē lemto
 Izskatīja Ērgļu mūžizglītības biedrības valdes priekšsēdētājas Valdas Griezānes iesniegumu un
nolēma atbalstīt ar pašvaldības līdzfinansējumu 500 latu apmērā biedrības izstrādātā projekta „Dzenīša
mobilā dabas skola” realizēšanu. Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā
pasākuma „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 7579,96.
 Pieņēma zināšanai Ērgļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas speciālistu Alvja Kvanta un
Vladimira Stefaņenkova informāciju par pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu, par darba organizāciju,
finansējumu, par gatavību ziemas sezonai.
 Izskatīja profesores Janīnas Kursītes piedāvājumu pašvaldībai piedalīties LTV projektā – raidījuma
cikla „No sētas uz sētu” ietvaros uzņemt vienu raidījumu Ērgļu novadā un nolēma izmantot piedāvāto
iespēju. Raidījuma uzņemšanai nepieciešamo finansējumu 1700 latu apmērā paredzēt, plānojot 2014.
gada budžetu.
Projekts iecerēts kā raidījumu cikls par Latvijas novadiem, paredzēti 12 raidījumi (pa vienam
mēnesī), katrs 26 minūšu garumā un katrs veltīts vienam atsevišķam novadam. Raidījumu centrā – māju
stāsti līdz ar cilvēku likteņstāstiem. Raidījuma ciklā tiks akcentēta latviešu māja vēstures gaitā, tiks
intervēti gan māju īpašnieki (mantinieki), gan novadpētnieki, kas rūpējas par unikālo ēku saglabāšanu,
gan aizraujoši māju stāstu stāstītāji. Raidījums būs gan par māju stāstiem ar laimīgām beigām, gan arī
par māju stāstiem ar ne tik laimīgām beigām, bet ar jautājumu un iespējamām atbildēm – ko darīt un kā
darīt, lai to vērtīgo, kas ir, saglabātu pat tad, kad naudas tam nav.
 Iznomāja „Latvijas Mobilais Telefons” SIA Ērgļu saieta nama bēniņu telpas nenorobežotu daļu
aptuveni 2 kv.m platībā aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, nosakot
nomas termiņu 12 gadi un nomas maksu 50 LVL mēnesī.
 Izskatīja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas Ievas Dūdumas iesniegumu par uzturēšanās
maksas palielināšanu Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā un noteica ar 2014. gadu uzturēšanās maksu
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā vienai personai 385 euro mēnesī.
 Apstiprināja Ērgļu vidusskolas direktores iesniegto noteikumu „Kārtība pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai ar pašvaldību” projektu.
 Nolēma nodot lietojumā, izīrējot divus Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus.
Pieņēma saistošos noteikumus ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam””. Ērgļu novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus palielināja par LVL 127 635.
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā, ir pieejami Ērgļu novada pašvaldības
domē un novada pagastu pārvaldēs.
 Saskaņā ar euro ieviešanas kārtības likumu izdeva šādus saistošo noteikumu grozījumus:
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1“Ērgļu
novada pašvaldības nolikums”, Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 2. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā ”,
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.11
“ Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā ”, Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības
domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 “ Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā
”, Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16„Par
pašvaldības nodevām Ērgļu novadā”, Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 24.
novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”,
Grozījumi 2011. gada 31. marta saistošajos noteikumos nr. 3 „Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”.
Šo grozījumu izdošana ir saistīta ar euro ieviešanu. Ar šiem grozījumiem saistošajos noteikumos
galvenokārt netiek mainīts pašvaldības tiesību akta saturs, tie pēc būtības ir tehniski grozījumi, kuros
naudas vienības tiek izteiktas euro, tos noapaļojot iedzīvotāju ērtībai.
Visi iepriekš minētie saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā un ir pieejami
Ērgļu novada pašvaldības domē un novada pagastu pārvaldēs.
 Izskatot Vidzemes plānošanas reģiona ielūgumu, apstiprināja priekšsēdētāja dalību Vidzemes
plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju, uzņēmēju un Pleskavas rajona administrācijas pārstāvju un
uzņēmēju apaļā galda diskusijā – seminārā no š. gada 14. līdz 16. novembrim Pleskavā, Krievijā.
Tikšanās ietvaros paredzēta konsules Irēnas Putniņas diplomātiskā pieņemšana par godu Latvijas Valsts
svētkiem.
 Pamatojoties uz pārbaudi dabā, precizēja Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes “Sausnējas
kapi” platību no 4 ha uz 3,15 ha un zemes ar adresi Lauksaimniecības iela 1, Ērgļos, platību no 0,12 ha
uz 0,1308 ha.
Domes priekšsēdētājs iepazīstināja ar Satiksmes ministrijas atbildi uz pašvaldības vēstuli ”Par
satiksmes drošības uzlabošanu Ērgļu centrā ”. Atbildes vēstulē tiek skaidrots, ka patlaban nepietiekamā
autoceļu nozares finansējuma apstākļos valsts autoceļu tīklā primāri tiek veikta sabrukušo ceļa segumu
atjaunošana un neatliekamu satiksmes drošības projektu realizēšana tikai pašās bīstamākajās vietās, kur
satiksmes intensitāte ir ievērojami lielāka nekā Ērgļos. Ministrija piekrīt, ka, ievērojot radušos situāciju,
arī Ērgļos būtu jāveic gājēju un transporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, bet tos būs iespējams
veikt, būtiski palielinoties autoceļu nozares finansējumam.
			
		
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

CHARTS projekta seminārs Kiprā
No 24. līdz 26. oktobrim Pafosā, Kiprā, notika
projekta CHARTS starptautiskais darba seminārs
ar mācību vizītēm par mārketingu tūrisma
galamērķos un starptautiskā konference „Kultūras
tūrisma pieredze ekonomikā”, kuru organizēja
Eiropas Kultūras tūrisma tīkls (ECTN) sadarbībā
ar Pafosas reģiona Tūrisma padomi.
Seminārā un konferencē piedalījās Vidzemes
Tūrisma asociācija kopā ar Ērgļu novada
pašvaldības vadītāju Guntaru Velci, Vecpiebalgas
pašvaldības vadītāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni un
Raunas pašvaldības izpilddirektori Lindu
Zūdiņu.
Seminārā dalībnieki dalījās pieredzē par
inovatīvām mārketinga stratēģijām, galamērķu
zīmola sinerģiju ar kultūru un kultūras mantojumu,
pamatojoties uz vietējo unikalitāti un reģionālo
identitāti, kā arī biznesa iespējām galamērķos.
Semināra noslēgumā dalībnieki apmeklēja
UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā iekļautos
Pafosas objektus.
Konferences „Kultūras tūrisma pieredze
ekonomikā” laikā starp darba sesijām notika diskusijas, kas noslēdzās ar intensīvām sarunām par
kultūras tūrisma lomu pieredzes ekonomikā un fondu piesaistes iespējām nākamajā 2014.– 2020. gada
Eiropas Savienības programmu periodā.
Starp konferences dalībnieku sveicējiem bija Ērgļu pašvaldības vadītājs Guntars Velcis, kas uzsvēra,
ka pašu pieredze, kompetence un gatavība dalīties savā pieredzē un idejās ir pamats, lai definētu, kas ir
„pieredzes ekonomika” kultūras tūrismā no ieinteresēto pušu viedokļa, kā veicināt uzņēmējdarbību un
ekonomisko izaugsmi pilsētās, novados, reģionos un valstīs, lai saglabātu Eiropu kā tūrisma galamērķi
Nr.1 pasaulē.
G.Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Foto no G.Velča personīgā arhīva



Kadastrālo vērtību izmaiņas
Ērgļu novadā 2014. gadā
(3 pagasti)
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot
NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā
īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas
veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā)
fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās
vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai
dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas
nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus
datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības
2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Ērgļu novadā minētajā periodā aktīvāk pirka lauku zemi – reģistrēti gandrīz 150 darījumi, un tās
cenas turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte nebija tik liela. Visā
novadā reģistrēti vairāk nekā 40 darījumi, kuros pārdota zeme kopā ar ēkām, un gandrīz 20 darījumi ar
dzīvokļiem. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, līdz ar to bāzes vērtības novadā būtiski
nemainīsies.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. Pamatojoties
uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība lauksaimniecībā
izmantojamai zemei pieaugs visā novadā vidēji par 33%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība 2014.
gadā būs 320 Ls/ha, līdzšinējās 270 Ls/ha vietā.
Komercdarbības īpašumiem bāzes vērtību izmaiņas būs tikai Jumurdas pagasta lauku teritorijā,
kurā, ievērojot vispārējo zemes vērtību līmeni, komercdarbības zemei bāzes vērtība samazināsies no
0,40 Ls/m² uz 0,35 Ls/m², bet telpām no 25 Ls/m² uz 20 Ls/m². Šīs izmaiņas attieksies uz nelielu
komercdarbības objektu skaitu.

Ērgļu novada komercdarbības vērtību zonas 2014. gadam, bāzes vērtības Ls/m², iesvītrots zemes
vērtību samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamiem īpašumiem un ražošanas objektiem.
Kadastrālo vērtību kopsummas Ērgļu novadā kopumā zemei pieaugušas par 12%, savukārt ēkām
nemainās.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši
Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības
var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas
mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto
kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājaslapā www.kadastralavertiba.
lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas
centros visā Latvijā.

Ērgļu novada iedzīvotāju ievērībai
Arvien straujāk tuvojas ziemas
mēneši, kad ceļi kļūst slidenāki. Paliks
arī vēsāks, tumšāks un, protams,
uzkritīs arī sniegs. Vairums gadījumos
ielas un piebraucamie ceļi pie ēkām ir
par šauru, lai vienlaicīgi uz tiem
varētu novietot iedzīvotāji savas
automašīnas un gar tām vēl varētu
pabraukt ceļu tīrītāji un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
tehnika.
Pie
ēkām
novietotās
automašīnas nereti traucē sniega
tīrīšanai
no
ielām,
kā
arī
nepieciešamības
gadījumā
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
tehnikas piekļuvei notikuma vietā.
Līdz ar to tiek kavēta ugunsgrēku
dzēšana un glābšanas darbu veikšana,
kā rezultātā var būt arī traģiskas sekas. Tādēļ neatstāsim savas automašīnas, kur pagadās, lai
neapgrūtinātu sniega tīrīšanu! Iespēju robežās iesaistīsimies cīņā ar sniegu, būsim saprotoši un iecietīgi,
jo visur vienlaikus paspēt nevar. Ziema katru gadu ir atnākusi un atkal aizgājusi ar savām problēmām,
bet kopā mēs to pārvarēsim.
M. Grīnbergs, Ērgļu novada izpilddirektors
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Zaglīgām, klusām, bet pilnīgi dabiskām
kustībām jau esam iekāpuši novembrī.
Pilsētas ielās jau agri iedegas laternas kā
mazas gaismas saliņas, kuru pakājē
patverties no draudošajām tumsas ēnām.
Lietussargi kā pīķi caurdur debesis un
mūsu rokās pārvēršas par itin kā zobeniem,
kuri mērķtiecīgi cīnās pret bezgalīgajiem
karotājiem - lietus lāsēm, kuras nebeidzami
krīt no biezā mākoņu cietokšņa, vienmēr
gatavas kaujai. Vējš ar savām nebēdnīgajām
brāzmām mūs velk pēc sava prāta, kur vien
pats vēlas.
Visa Latvijas daba šķiet kā sazvērējusies
pret parasto latvieti. Viņaprāt, tā vienkārši
ir atrāvusi sauli, spirgto vēju un koku, zāles
un ezeru zilgmes skaistumu, lai parādītu
viņa niecību un nespēcību tās priekšā.
Daba mūs it kā spiež pie zemes, liek nodurt
degunu un pat necensties lūkoties apkārt,
jo visur tā izklājusi melnos nakts un ēnu
lakatus, kuri mūs ietin kā kraukļa spārni.
Viegli ir redzēt tumsu visapkārt, tādēļ
nemitīgi uzdrošināmies kurnēt un saīgt par
šo savādo dabas untumu.
Tomēr, manuprāt, kraukļa spārns, kurā
Latvijas daba mūs ietver, ir kā glāsts un
mierinājums. Tas liek atminēties pagātni
un mūsu senčus, kuri godāja Veļu mēnesi
- novembri. Kad pieskaramies melnā
spārna spalvai, tā nav auksta, bet gan tikpat
silta kā saules pielieta pēcpusdiena. Mēs
nobrīnāmies un izliekamies, ka nesaprotam,
ko tas nozīmē, jo, mūsuprāt, tumsa nekad
nesilda.
Bet tieši novembrī tā ir tik silta kā
māmuļas glāsts, jo visos gadsimtos tās
melnums ir uzsūcis mūsu senču un
tuvinieku gaismu, ko tie izstarojuši, būdami
dzīvi, kā melns akmens ceļa malā uzsūc
saules spozmi. Šajā tumsā ir jāmāk sajust
gaismu, kura uzkrāta mums apkārt un ir kā
atgādne par to, ka neviens no mūsu
tuviniekiem nav zudis pilnībā, jo atstājis
gaišas atmiņas.
Šajā laikā, kad daba liek atcerēties to,
kas bijis, arī Ērgļu vidusskolā atskatās uz
to, kas noticis pa visu garo oktobra mēnesi
pirms jaukajām rudens brīvdienām. Atkal
jau sarosījies ĒrgļRacis, kurš pamanījis
nekārtības un steidz ieteikt to risinājumu.
Jaunieceltā skolēnu dome sasmīdinājusi ne
tikai skolēnus, bet arī nopietnos skolotājus
tās rīkotajā pasākumā „Smejies vesels!”.
Tie ir tikai mazi fragmenti no lielās
paveikto darbu un nedarbu puzles, kuru
Ērgļu vidusskolā visi ir salikuši kopā
gabalu pa gabaliņam, veidojot savu
interesanto un neparasto attēlu.
Novembris ir arī Latvijas mēnesis. Mēs
jūtam gaisā strāvojam patriotismu, kuru,
protams, veicina masu mediji, rādot
dažādas ar Latvijas vēsturi saistītas filmas.
Kad vienreiz tiks saprasts, ka patriotisms
nav filmās un spožos izsaucienos, bet gan
darbos un paša sirdī? Mums nenoliedzami
ir jālepojas ar senču paveikto, bet
nedrīkstam arī paši uzdrošināties slinkot. Ir
jācenšas, lai arī mūsu gaismu tumsa varētu
uzsūkt un dot siltumu nākamajām
paaudzēm.
Dārgais lasītāj, ceru, ka arī tev pietiks
laika atminēties. Es ticu, ka katrs var atrast
kaut ko gaišu un censties, lai kļūtu silti arī
sirdij.
Marta Suveizda
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Apmācības „Pašpārvalde tuvplānā”
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8. novembrī - Madonas reģionālā spartakiāde volejbolā 		
vidusskolai.
11. novembrī - Mārtiņdienas ķekatnieku gājiens.
Lāčplēša dienas nakts orientēšanās un lāpu gājiens.
15. novembrī - Latvijas dzimšanas dienas svinības skolā „Tu nācis
roku, sirdi un dzīvību dot Latvijai”.
Madonas reģionālā spartakiāde volejbolā B grupai
(8.-9.kl.).
18. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
25. novembrī - Melnās kafijas vakars.
27. novembrī - Mācību firmu prezentācija – tirdziņš.
29. novembrī - skolēnu domes pasākums.

Vecāku padome informē

23. oktobrī Ērgļu vidusskolas vecāku kopsapulcē noslēdzās
2011./2013. gada sasaukuma Skolas padomes 2 gadu darba cēliens, jo
šajā dienā notika kārtējās padomes vēlēšanas. Klātesošie vecāki un
skolotāji ievēlēja: no vecāku vidus – Aivi Masaļski, Dzintaru Svilpi,
Ritu Dudko, Antru Diču-Milni, Santu Lasmani-Radzvilaviču, Santu
Ludboržu un Zigmu Bauži; no skolotāju vidus – Gintu Ādamsoni, Ritu
Salenieci un Ievu Rotu.
Atskaiti par iepriekšējā sasaukuma darbību var atrast interneta vietnē
failiem.lv/vecakupadome.
Šajā kopsapulcē skolas vadība informēja vecākus par anketēšanas
„Laba skola manam bērnam” rezultātiem, ar ko arī var iepazīties
iepriekšminētajā interneta vietnē. Kā, vecākuprāt, aktuālākās problēmas
jāpiemin garderobes remonta un ēdnīcas nepieciešamība vidusskolā,
diezgan bieži tika ierosināts ieviest skolēnu formas tērpus. Skolas
vadība sniedza atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem, bet arī darīja
zināmus sākumskolas vecāku aptaujas rezultātus, kur kā
visnepieciešamākais tika minēts „Katram skolēnam skapītis drēbēm”
un „Rotaļu laukums ārā pie skolas”, kā arī daudzi vecāki bija atbalstījuši
ideju „Sākumskolu beidzot, 4.klase dāvina grāmatu sākumskolas
lasītavai”.
Paldies tiem, kas ieradās uz šo kopsapulci! Un, ja tiem vecākiem,
kas šoreiz nebija klāt, ir neskaidrības par sapulcē apskatītajiem
jautājumiem, tad droši vaicājiet Skolas padomes pārstāvjiem, un
nākamajā kopsapulcē gaidīsim arī jūs!
Aicinām iesaistīties Ērgļu vidusskolas pasākumos un ikdienas dzīvē
ne tikai skolēnu vecākus, arī vecvecākus, radus, draugus un skolas
absolventus! Ja jums rodas kādas idejas, pārdomas vai vēlaties izteikt
savu viedokli, droši rakstiet uz antradica@inbox.lv.
Darām zināmu, ka slēpošanas inventāra tirdziņš notiks 30.novembrī.
Sīkāka informācija – skolēnu dienasgrāmatās.
Un visbeidzot – sveicam Aivi Masaļski ar ievēlēšanu Skolas padomes
prezidenta amatā jau trešo sasaukumu pēc kārtas!

Es, Beate Zlaugotne, Gerda
Blaua un Kaiva Bukovska
rudens
brīvdienu
nedēļā
devāmies
uz
apmācībām
„Pašpārvalde tuvplānā”, kuras
notika no 30. oktobra līdz 1.
novembrim
viesu
namā
„Ezernieki” Līgatnes novadā.
Godīgi sakot, uz turieni devos
ar tādu domu, ka nekas īpašs tur
nebūs, un mazliet ar tādu
negatīvu noskaņu, jo tas viss
bija brīvdienās. Taču, ierodoties
viesu namā, kaut kas mazliet
mainījās, jo viss izskatījās tik
mājīgs un skaists. Un līdz ar
apmācību sākšanos man sāka
patikt tas, kur es esmu, un tas,
ko es tur daru, jo apmācības
vadītāji Baiba Āboliņa un Māris
Resnis ieinteresēja jau ar
pirmajiem teikumiem.
Šajās
apmācībās
mums
pastāstīja, kas ir jādara skolēnu pašpārvaldei jeb, kā mēs to dēvējam, skolēnu
domei. Es uzzināju, kas vēl jādara pašpārvaldei, izņemot tikai pasākumu
organizēšanu, kā iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnus pašpārvaldes rīkotajos
pasākumos. Vēl iemācījos labāk strādāt grupās, kurās nākas sastrādāties ar
cilvēkiem, kurus nepazīsti, kā arī tika izmēģinātas pilnīgi jaunas lietas, kā,
piemēram, iemācījāmies lepoties ar Ērgļu vidusskolu un aktīvi to noprezentēt,
iepriekš daudz negatavojoties.
Mājup devos ar patīkamām un pozitīvām emocijām, jo nebiju domājusi, ka
no šīm apmācībām iegūšu tik daudz, ka šāda veida apmācībās var tik ļoti labi
izsmieties un sadraudzēties ar citiem dalībniekiem.
Beate Zlaugotne, 11.kl.
Kaivas Bukovskas foto

Kā jau acīgs un vienmēr visu redzošs es dodos ne
tikai pa skolas gaiteņiem nekārtības meklēt, bet
cenšos pamanīt arī greizo un nepareizo Ērgļu
apkaimē, pie kā varētu būt vainojami skolēni.
Šoreiz manā redzes lokā nonācis Ērgļu novada
Kaļvu kalns jeb agrākais Tanka kalns. Kāpēc tā?
Atbilde ir diezgan vienkārša: agrākais skaistais un atpūtas
vietas cienīgais kalns, no kura paveras burvīgs skats uz
Ērgļiem, nu ir kļuvis par atkritumu izgāztuvi! Kaļvu kalnu
uzdrošinās piemēslot ne tikai pieaugušie un bērni, kuri šeit
pulcējas, bet arī vienkārši garāmbraucēji. Nevienu no viņiem no
piemēslošanas neattur pat zīme „Privātā zona”, kas pielikta pie šī
kalna. Tomēr šķiet, ka arī īpašniekiem ir vienalga, ka viņu īpašums sāk
pārvērsties par atkritumu izgāztuvi.

Ērgļu vidusskolas Vecāku padomes pārstāve Antra Diča - Milne
Foto: Maruta Bitīte

Makulatūras vākšanas
konkurss „Tīrai Latvijai”
2012./2013. m.g. Ērgļu vidusskolas skolēni savāca 4578 kg
makulatūras. Bija jaukas balvas. 10. un 8. klase nopelnīja ekskursiju uz
Līgatnes papīrfabriku, bet 4. klase pārgājienu uz „Braku takām”. No
237 skolām, kas arī vāca makulatūru, mūsu skola ieguva 65. vietu.
Kā vienmēr aktīvi makulatūras vācēji bija Justs Jēkabsons - 677 kg,
Monta Kurzemniece - 420 kg, Rainers Ģirģens - 433 kg, Dairis
Leimanis - 326 kg, Vits Ādams Olte - 193 kg, Kristers Kalniņš - 122
kg, Guna Kalniņa - 100 kg, Santa Kalniņa - 100 kg. Paldies čaklajiem
skolēniem!
No 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 15. martam atkal
notiek makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”. To organizē
„Zaļā josta”, a/s „Latvijas valsts meži”, „Papīrfabrika Līgatne”.
Informācija pie Ligitas Jaunozoliņas. Telefons 64871292.
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Ligita Jaunozoliņa

Tomēr man ir risinājums:
•Vajadzētu uzstādīt atkritumu urnas šajā kalnā, kur tūristiem izmest sev
nevajadzīgo. Tādējādi netiktu piemēslota vide un nebūtu kauns vest ciemiņus
no citām pilsētām.
•Varbūt var paspēt sarīkot vēl kādu sakopšanas talku, kurā vietējie iedzīvotāji
varētu mobilizēties un paši parūpēties par kārtību? Kā nekā, sava apkaime
jāsakopj biežāk, nevis tikai vienreiz gadā Lielajā talkā!
Manus novērojumus un risinājumus uzklausīja Ērgļu vidusskolas 9.
klases skolniece Kintija Bērziņa
Ērgļrača foto



Intervija par foto izstādi

Šoruden mazajā skolā skatāma Santas
Ludboržas foto izstāde „Dabas veltes”.
Kad tu sāki fotografēt?
-Fotografēt sāku pirms kādiem četriem
gadiem, bet interese par fotografēšanu bija
jau agrāk.
Ko tu visvairāk fotografē?
-Visbiežāk dabu. Vasarā ceļos pirms
saullēkta, lai nofotografētu rasu. Pavasaros
iemūžinu pirmos asnus un ziedus, rudenī
pirmās salnas un krāsainās lapas. Manuprāt,
grūti ir fotografēt kukaiņus, jo tie kustas,
lien un rāpo.
Vai tu piedalies arī kādos foto
konkursos?
-Pagājušajā gadā piedalījos Dabas muzeja
rīkotajā konkursā „Kukaiņi tuvplānā”. No
manām piecām iesūtītajām fotogrāfijām
divas tika izstādītas Dabas muzejā. Tās bija
„Strīpaino reiss”, kurā redzama ziedmuša,
un „Pelēkais kardināls”, kur ieraugāms
skujkoku koksngrauzis. Konkursā piedalījās
137 dalībnieki ar 440 fotogrāfijām. Vēlāk šī
izstāde apceļoja arī vairākas Latvijas
pilsētas, piemēram, Daugavpili, Rēzekni
u.c.
Pavasarī piedalījos Dabas muzeja konkursā „Mans putns”. Šoreiz
tika izstādīta viena mana fotogrāfija „Uzlūdzu tevi uz valsi”, kurā
redzami divi stārķi. Šad un tad piedalos fotokonkursā arī internetā,
esmu sūtījusi foto arī LNT laika ziņu konkursam.

Pirmais klases vakars
Uzsākot skolas gaitas lielajā skolā, bijām tiešām priecīgi un
gandarīti. Visi zina, ka lielā skola ir daudz aktīvāka un pasākumiem
pārpilnāka, tāpēc man kā kultorgam ienāca prātā ideja par pirmo
klases vakaru.
Viss sākās ar ideju par šausmu trasi, kuru glabājām noslēpumā visu
mēnesi zem četrām acīm, līdz pievienojās vēl viens acu pāris, kas
vēlējās palīdzēt. Tā nu mēs bijām trīs: es, Ralfs Bolzans, Ieva
Radzvilaviča un Marta Simona Štila. Būdami mērķtiecīgi, sniedzāmies
uz mērķi.
Tā kā bijām pietiekami spēcīgi, lai ar saviem plāniem pārliecinātu
citus, paziņojām par noteikumiem pirms klases vakara - jāģērbjas
spilgti, jābūt garīgi līdzsvarotā noskaņojumā un līdzi jābūt 11
konfektēm, kuras vēlāk pieprasīja trasē.
Vēja spārniem pienāca ceturtdiena. Viss sākās 18.30, bet mēs jau
ieradāmies 16.00, lai paspētu noformēt klasi un izmēģināt šausmīgi
biedējošo teātra spēli.
Sakārtojām klasi, aparatūru un, padarot to veclaicīgu ar nožogojuma
lentēm, vecām grāmatām, platēm, sen aizmirstām gleznām, šaurām
ejām, biedējošu apgaismojumu, skaņām, dūmu efektiem, ķēdēm un
tērpiem, bijām gatavi.
Spēles princips: doties trasē un sameklēt iepriekš iedotā stāsta otru
pusi. Ja to nepaveic 30 minūtēs, spēle beigusies. Tas vēl nav viss, jo
ceļā tev stājas biedējošā lolipopsija, biedējošais lolipopsis un
biedējošā lolipopse, vēl 10 lapiņas, kuras neatrazdams tu nevari iegūt
otru stāsta pusi. Viss norisinājās tumsā, tāpēc tiešām ļoti biedējoši.
Kad vien iespējams, stāstu par šo klases vakaru, kas visiem ļoti
patika.
Ralfs Bolzans, 5. kl.

„Pļaviņu balvas” izcīņa Jaujās

Mazliet Latvijas salduma.
Vai ir kas tāds, ko tu noteikti gribētu nofotografēt?
-Šovasar netālu no mājas redzēju pupuķi. Šie putni Latvijā ir
diezgan reti sastopami. Diemžēl iemūžināt man to neizdevās, cerams,
tas izdosies nākamvasar. Gribētu nofotografēt arī ziemeļblāzmu.
Esmu to redzējusi, bet toreiz nebija līdzi fotoaparāta.
Vai ir bijuši kādi interesanti atgadījumi saistībā ar
fotografēšanu?
-Pirms kāda laika bijām Cēsu baznīcā. Gribēju mazliet pafotografēt,
bet nekas neizdevās - visi attēli melni. Mistika. Līdzīgi bija arī kādā
baznīcā Tallinā.
Kā radās doma fotogrāfijas izvietot mazajā skolā?
-Mani uzrunāja skolotāja Sandra Stankeviča. Tuvojās Miķeļdiena,
un viņai radās ideja, ka skolā varētu izlikt kādu manu fotogrāfiju,
kurā redzama rudens raža. Tā kā man fotogrāfiju daudz, nevarēju
izvēlēties un attīstīju vairākus foto. Tā no idejas par dažiem attēliem
iznāca neliela izstāde.
Santu Ludboržu intervēja meita Ance Ludborža, 6. kl.

Kla se s vak ars
„Mākslinieki”
18. oktobrī 8. klasei notika klases vakars „Mākslinieki”, kuru
vadīja četras meitenes: es, Sabīne, Alise, Ivita un Kristiāna.
Vakara dalībniekiem bija jāsaģērbjas kā māksliniekiem. Centušies
bija visi, jo izskatījās brīnišķīgi. Uzdevumi - stafetes, orientēšanās bija saistīti ar mākslu.
Klasē pie sienas bija foto stūrītis, kas visiem patika. Skanēja
mūzika, tika ieslēgts prožektors, un fotografēšanās varēja sākties. Par
dekorācijām tika izmantoti molberti, guaša krāsas, otas, zīmējumi, ko
paši zīmējām.
Par mūziku rūpējās Arvis un Emīls, viņiem tas izdevās labi. Pēc
klasesbiedru smaidiem sapratu, ka vakars bija izdevies un visiem ļoti
patika. Klasesbiedri ar lielu entuziasmu iesaistījās spēlēs, aizrāvās tā,
ka nepamanīja, cik ātri pazūd laiks. Sabīne Solovjeva
Katrs klases pārstāvis demonstrēja savu tērpu, un to vērtēja žūrija
četru cilvēku sastāvā: Ivita, mūsu klases skolniece, Marta un Ralfs no
5. klases un mūsu bijusī skolotāja Ieva Rota.
Es biju saģērbies kā slavenais Vācijas gleznotājs Albrehts Dīrers.
Domāju, ka man izdevās pārsteigt žūriju ar savu krāšņo apģērba
salikumu. Interesanta bija arī mākslinieku piederumu meklēšana pa
visu skolu. Man vislabāk patika stafete, kurā divas grupas sacentās,
kura saliks garāko apģērba līniju.
Šis bija vislabākais klases vakars šo gadu laikā, jo izjutām
adrenalīnu, asaras un prieku. Emīls Purviņš
Mani pārsteidza tas, cik unikālu tērpu, matu sakārtojumu un
meikapu bija izveidojuši mani klasesbiedri.
Es biju tērpusies melnā kleitā, kura bija kupla ar volāniem. Apmetnī
bija attēlotas zilganas rozes. Zeķubikses melnas ar speciāli izplēstiem
caurumiem. Kājās zilas platformas kurpes. Matus sačirkoju, sagrofēju
un veidoju tiem apjomu, iesēju zilu lenti. Speciāli uzzīmēju uz
vaigiem garas apakšējās skropstas. Manu tēlu papildināja šalles,
aproces un gredzeni. Man bija gotiskais stils, draudošs, tumšs, tam
raksturīgas panku un vampīru iezīmes. Ieguvu maksimālo punktu
skaitu un 1. vietu.
Šāds klases vakars deva iespēju izpausties, iztrakoties un
sadraudzēties vēl vairāk. Lielisks klases vakars! Lauma Kodola



26. oktobrī mēs, orientēšanās skrējēji, devāmies uz Pļaviņām, uz
Jaujām, kur notika „Pļaviņu balvas” izcīņa orientēšanās sportā.
Piedalījās vairāk nekā 60 sportisti no Madonas, Jēkabpils, Pļaviņām,
Seces, Murmastienes un Jaujām. Tas rīts nebija pārāk labs, jo lija
lietus, bet, par spīti visam, nostartējām izcili. Katram gandrīz bija
medaļa, diploms, piemiņas balva. Rezultāti bija šādi: S10 distancē 2.
vieta Elīzai Madsenai, bet trešā - Katrīnai Rešņai. V14 grupā 1. vieta
Emīlam Purviņam, bet 2. vieta Arvim Zeibotam. V16 grupā 1. vieta
Kalvim Kaļvam. S35 grupā 3. vieta Ilvijai Madsenai. V grupā 3. vieta
Jānim Rešņam. S50 grupā 1. vieta Baibai Kaļvai. Bez medaļām
izpalika Veronika Ivanova un Kalvis Māliņš, bet viņiem, cerams,
nākamreiz paveiksies. Liels paldies novada domei par piešķirto
busiņu, kas mūs aizveda līdz sacensībām, liels paldies arī šoferītim
Pēterim Leitānam. Paldies mūsu skolotājai Baibai Kaļvai, kas mūs
mudināja pieteikties sacensībām.
Arvis Zeibots, 8. kl.
Baibas Kaļvas foto

Aktivitātes basketbolā

Rudens brīvdienās Madonas sporta centrā notika kārtējās MINI
kausa basketbolā pirmā posma spēles. Trīs no mūsu mazās grupiņas
(M. Šaicāns, A. Šmits un K. Židavs) pārstāvēja Madonas U-11 izlasi,
kopvērtējumā izcīnot 5. vietu trīspadsmit komandu konkurencē. Paši
mazākie - 2004. gadā dzimušie ērglēnieši - pārstāvēja Madonas U-10
izlasi. Komandā spēlēja M. Vasks, A. Einišs, V. Masaļskis, R. Bauers,
M. Štils, M. Užāns, N. Olte, T. Vilnītis. Jāsaka paldies visiem, jo dažs
bija nelāgi noslimojies, dažs pārcēlies uz citu dzīvesvietu, dažs retāk
apmeklējis treniņus, bet kopumā visi dūšīgi cīnījās un spēja reāli
izrādīt pretestību citām lielo pilsētu sporta skolām.
Pirmajā spēlē ar divdesmit punktu starpību uzvarējām Jēkabpils
izlasi, tad grūtā cīņā pieveicām Cēsis un visbeidzot diezgan
pārliecinoši uzvarējām arī Rēzekni. Pusfinālā ar Valmieru, spēlei
beidzoties, rezultāts bija neizšķirts, pagarinājumā nācās atzīt
valmieriešu pārākumu. Cīņā par ceturto vietu bija jāspēkojas vēlreiz
ar Cēsīm, gan spēlētājiem, gan trenerim pietrūka spēka, lai vēlreiz
pieveiktu Cēsis. Tā kopvērtējumā iegūta ceturtā vieta.
Nedēļu iepriekš mūsu N. Nīgalis, lai arī gadu jaunāks, kopā ar
madoniešu U-17 izlasi spēlēja pirmajā EYBL (Eiropas Jaunatnes
Basketbola Līga) šī gada turnīrā Maskavā. Arī šogad LJBL 1. divīzijā
(12 stiprākās komandas Latvijā) Niks ir viens no Madonas U-16
līderiem. Abu šo komandu sastāvā ir arī K. Kaļva. Tāpat LJBL 1.
divīzijā, tikai U-15 komandā, spēlē mūsējie - K. Andriksons, K.
Kalniņš un R. Stankevičs. Bez tam LJBL 2. divīzijā Madonas U-14
spēlē ērglēnieši E. Lapsa, R. Vasels un U-13 attiecīgi J. Kalniņš un
sausnējieši N. Valainis un A. Kārkliņš. Kā arī U-19 sastāvā mūsu
lielie puiši N. Truksnis, E. Krastiņš un K. Kalve.
Novēlu viņiem visiem turpināt liet sviedrus apnicīgajos treniņos,
lai godam pārstāvētu gan sevi, gan Ērgļus valsts un starptautiskajos
turnīros.
Ivars Teteris, treneris
Foto no Ivara Tetera personīgā arhīva

Rudens brīvdienās

Rudens brīvdienas skolēni izbaudīja, sagaidot novembri, vienu no
rudens mēnešiem. Es savas brīvdienas pavadīju strādājot, taču 27.
oktobrī visa ģimene apmeklējām Raimonda Paula un Guntara Rača
dziesmu koncertu Madonas Sporta hallē.
Koncerts man paliks atmiņā, jo tās sajūtas, kas bija, klausoties šo
mūziku, ieklausoties vārdos un jūtot attieksmi, kā katrs dziedātājs
pasniedz savu dziesmu, ir neaprakstāmas. Koncertā piedalījās Antra
Stafecka, Aija Andrejeva, Mārtiņš Ruskis, Liene Šomase, Normunds
Rutulis, Jānis Moisejs, Rīgas Zelta koris u.c. Madona bija tā pilsēta,
kurā norisinājās pēdējais koncerts „Nekur nav tik labi kā mājās”.
Ceru, ka daudzi no mūsu skolas skolēniem arī bija šajā lieliskajā
koncertā.
Lāsma Hermane, 9. kl.

Zeltītajā rudenī

Mēs, visas vidusskolas klases, vienā oktobra piektdienā devāmies ekskursijā. Mums laimējās, ka starp lietainajām dienām mūsējā bija
saulaina. Vispirms Rūjienā visi baudījām gardu saldējumu un izpētījām pašu pilsētu. Rūjienas muzejā apskatījām japāņu istabu no sadraudzības
pilsētas Higašikavas.
Skaņajā kalnā bija interesanti, jo tik tiešām dzirdējām atbalsi, tikai visi nogurām no staigāšanas svaigā gaisā.
Visvairāk patika Siguldā. Mēs spēlējām boulingu un vienkārši labi pavadījām laiku. Ar draudzenēm pēdējā brīdi paspējām izbraukt ar
pilsētas panorāmas ratu saulrieta laikā. Bija ļoti, ļoti skaisti!
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
Maira Antēna, 10. kl.
Indras Rones foto

“Skolu Ziņas”
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Viņš ierunājis vairākas lomas multfilmā „Lote un mēnesakmens
noslēpums”, studējis jaukto leļļu tehniku, objekta teātra tehniku,
planšetes leļļu tehniku, spieķu leļļu tehniku un marionetes,
aktieris un līdzautors radošās apvienības Umka.lv izrādēs,
filmējies gan televīzijas, gan kino projektos. Viņš ir aktieris,
turklāt savējais.

Vārds, uzvārds Armands Berģis
Vecums - 33 gadi
Profesija - aktieris
E-pasts: sprukts@umka.lv
Spilgtākās atmiņas no
Ērgļu vidusskolas laikiem
- Ir daudz spilgtu atmiņu
no
Ērgļu
vidusskolas
laikiem, bet īpašākās no tām
nav saistītas ar mācībām.
Skolas laiks man vairāk
asociējas ar trakulībām un
jautrību, vasaras brīvlaikiem
un ziemas priekiem. Nedrīkst
nepieminēt
arī
pirmās
mīlestības stundu apgūšanu.
Pēc mācībām Ērgļu
vidusskolā
Ērgļu
vidusskolā
nomācījos līdz 9. klasei.
Zināju, ka gribu prom no
vecāku
uzraudzības
un
kulties savā vaļā, tāpēc
virziens „Rīga” jau bija
nosprausts. Tad nāca versija par Rīgas Tehnisko koledžu.
Tur iestājāmies vairāki pagalma un skolas draugi, tobrīd
9. klasi beigušie -Jānis Šmits, Guntars Bērziņš un es.
Gadu vecākais Arvis Knēziņš mūs jau tur gaidīja. Visi
nobāzējāmies Rīgas Tehniskās koledžas dienesta viesnīcā,
un dzīve Rīgā varēja sākties. Rīgas Tehniskajā koledžā
studēju elektroietaišu ekspluatācijas inženiera specialitātē.
Studiju laikā sapratu, ka mani tas tomēr nesaista un
neinteresē, tomēr studijas pabeidzu un turpināju sevis
meklējumus. Bija vēl daži mēģinājumi mācīties to, kas
nesaista, līdz nāca piedāvājums pamēģināt iestāties
Latvijas Kultūras akadēmijas leļļu aktiera studijās.
Veiksmīgi tur tiku uzņemts, pat budžetā. Tā nu 4 gadi
studēju un sapratu, ka mani saista radošās lietas un tās
padodas vairāk nekā tehniskās. Latvijas Kultūras
akadēmijā mans akadēmisko mācību posms arī
noslēdzās.
Darba gaitas
- Pēc Latvijas Kultūras akadēmijas beigšanas tiku
uzņemts Latvijas Leļļu teātrī. Taču tur ilgi nedarbojos, jo
ar līdzīgi domājošajiem kursabiedriem izveidojām
neatkarīgo apvienību Umka.lv un radījām paši savas leļļu
un objektu izrādes pieaugušajiem. Daudz braukājam pa
festivāliem Eiropā.
Šobrīd turpinu darboties aktiera profesijā kā
brīvmākslinieks, piedaloties visdažādākajos projektos,
kas mani uzrunā. Visu šo laiku kā aktieris darbojos arī
neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro, kas ir radies līdz ar
apvienības Umka.lv darbību un tās izrādēm.
Ārpus darba teātrī iedublēju animācijas filmas, kā arī
ierunāju filmas.
Profesija - aktieris
- Brīnišķīgākais aktiera profesijā ir izveidot lomu tā, lai
tā patiktu gan sev, gan skatītājam un lai izrāde kopumā
sajūsmina skatītāju. Sarežģītākais ir līdz tam nonākt. Tie
neskaitāmi mēģinājumi un eksperimenti radošajā procesā.
Mana pirmā loma Leļļu teātrī bija izrādē „Mauglis”, kur
tēloju vilku. Mīļākās lomas man nav, ir vairāk vai mazāk
izdevušās lomas. Man patīk spēlēt izrādes gan bērniem,
gan pieaugušajiem. Man galvenais, lai izrāde ir izdevusies
un patīk skatītājiem, tad patika to spēlēt atkārtoti ir vēl
lielāka. Darbojoties aktiera profesijā, nepārtraukti tiek
analizētas lomas un situācijas, nepārtraukti uzdots
jautājums, kāpēc. Reizē ar lomu analīzi notiek arī
pašanalīze - par daudz ko sanāk aizdomāties, sakārtot arī
pašam sevi. Atskārsmes ir nepārtraukti. Profesija mani
pavada arī ikdienā. Nemitīgi vēroju cilvēkus un mēģinu
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9. oktobrī Smeceres silā pie Madonas norisinājās skolu spartakiāde, kurā
piedalījās pašas stiprākās Madonas reģiona skolas. Šajā spartakiādē piedalījās arī
Ērgļu vidusskolas orientieristi. Un tie bija Kalvis Kaļva, Arvis Zeibots, es, Emīls
Purviņš, Lilita Saulīte, Viktorija Vīgube, Vits Olte, Rihards Vasels, Alise Olte,
Katrīna Rešņa.
Šie orientieristi ieguva labas vietas - gan godalgotas, gan vienkārši labi izcīnītus
rezultātus. Godalgotas vietas ieguva Kalvis - 2.vieta, Lilita - 2.vieta. Kopvērtējumā
„B” grupā jauniešiem, kurā startēja Kalvis Kaļva, Emīls Purviņš un Arvis Zeibots,
tika iegūta 3. vieta. „C” grupā meitenēm, kurā startēja Lilita Saulīte un Viktorija
Vīgube, - 2.vieta. Kopumā saku, ka man patika tā sajūta, kā visi uztvēra šīs
sacensības, kā tās tika pasniegtas. Ievēroju, ka uz šīm sacensībām bija ieradušies
daudz vairāk skolēnu nekā uz parasta mēroga sacensībām. Liels paldies skolotājai
Baibai Kaļvai par to, ka mūs transportēja un iemācīja tik labi sportot, ka ir lieliski
panākumi. Sezonas sākumā notika skolu kausa izcīņa, kurā piedalījās 9 skolas.
Mūsu skola izcīnīja 3. vietu un kausu.
Emīls Purviņš, 8. kl.
Baibas Kaļvas foto

Ir vairāk iespēju

izprast situācijas. Bet īpašības iznīdēt nevar, sadzīvot ar
tām gan var, tāpēc cenšos tās rušināt un kopt.
Leļļu teātris
- Leļļu teātris ir viens no veidiem, kā citā veidā rosināt
bērnā iztēli. Ar leļļu palīdzību var izspēlēt stāstus un
situācijas, no kurām bērns gūst vērtīgas atziņas, piemēram,
klasiskākās, - kas ir labais un mīlestība, kas ļaunais un
viltus. Un šīs atziņas iespējams gūt jau pēc 2 stundu garas
izrādes noskatīšanās. Tajā pašā laikā tā var būt arī vērtīga
izklaide vecākiem kopā ar bērniem. Izrādes atziņas
noteikti noder arī vecākiem, kuri ikdienas steigā piemirst
garīgās vērtības. Strādājot ar lellēm, esmu sapratis, ka
pievienotā vērtība tām ir liela. Ar lellēm var atļauties
nereālas lietas un panākt ļoti spēcīgu efektu un asociācijas
uz skatītāju. Bērni ir smalka auditorija - ļoti vērīgi un
seko visam uzmanīgi līdzi.

N.Griestiņa diplomdarba izrādē, režijā „Makbets”,
izrāde sadarbībā ar Nacionālo teātri, 2011.gads.
Tēta profesija
- Šobrīd visu dzīvi pakārtoju 9 mēnešus vecajai meitiņai
Letīcijai Luīzei. Dzīve tiek pārplānota un lietas tiek
pārvērtētas ģimenes formātā. Kopš meitiņas piedzimšanas
profesionāli esmu kļuvis nopietnāks un mierīgāks, arī
pārliecinātāks. Meitiņas piedzimšana mani atkal restartēja
kā cilvēku.
Šobrīd Armands ar divām bērnu izrādēm apbraukā
Latviju un jau tuvākajā laikā būs redzams Spīķeros
dramatiskajā izrādē „Kartupeļēdāji”, kas ir jaunās
režisores K. Vītolas diplomdarbs režijā. Papildu info
http://dirtydeal.lv/teatro/
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no Armanda Berģa personīgā arhīva

Jau divus mēnešus lielajā skolā pavadījuši 5. klases skolēni. Kā viņi iejutušies
jaunajos apstākļos?
Lielā skola ir plaša. Ir skatuvīte, uz kuras notiek pasākumi. Ir bufete, kur var
nopirkt siltās pusdienas un našķus. Katram mācību priekšmetam ir savs kabinets,
bet sporta stundas notiek sporta zālē. Tā ir ļoti liela un krāsaina. Skolā ir telpa, kur
var pavadīt brīvo laiku - uzspēlēt spēles un atpūsties. Skolas teritorijā ir arī sporta
laukums, skeitparks, basketbola laukums, kuru ziemā pārveido par hokeja laukumu.
Skolotāji un citi skolēni ir jauki un izpalīdzīgi. Man patīk mana skola. Guna
Kalniņa
Esmu šeit iejuties un pat atradis savu mīļāko stūrīti, kas ir zem ģērbtuves kāpnēm.
Lielā skola ir atšķirīga no mazās skolas. Katrai stundai cits skolotājs un cits kabinets.
Nebija patīkami šķirties no mazās skolas un mūsu skolotājas, bet ir arī savi plusi.
Tagad varu savu personību parādīt no citas puses. Ralfs Bolzans
Šajā skolā ir multimediju centrs. Tur ir bibliotēka un datori. Bufetē var nopirkt ko
saldu. Man liekas, ka manai klasei šeit patīk un patiks arī turpmāk. Mums jau ir
bijušas 2 ekskursijas uz Rīgu un Jelgavu. Kristiāna Savicka
Man patīk, ka šeit ir bufete, bibliotēka, katram mācību priekšmetam sava klase,
bet nepatīk, ka ir tik daudz vietu, kur iet. Reizēm jādomā, kur jāiet uz ģērbtuvi, kur
uz bufeti. Visvairāk man patīk angļu valodas kabinets, jo tā ir mūsu klase. Tomēr es
vēl ilgojos pēc mazās skoliņas. Elizabete Evelīna Randere
Skolā man patīk, lielie mums pāri nedara. Klases audzinātājs Aldis Olte ir jauks
un interesants. Mums kopā ar viņu ir jautri, tā bija gan ekskursijā, gan klases vakarā.
Man patīk katru stundu staigāt no klases uz klasi. Esmu iejutusies lielajā skolā.
Sanda Leimane
Te ir vairāk izvēļu iespēju kā mazajā skolā. Bija grūti šķirties, vēl grūtāk no mūsu
iemīļotās audzinātājas Daigas Začas. Kad esmu mazajā skolā uz mājturības
stundām, eju pie skolotājas, lai sasveicinātos. Mīnuss ir tas, ka jāiet pusdienās uz
Ērgļu Profesionālo vidusskolu vai „Kores” konditoreju, bet var jau paēst arī skolas
bufetē.
Lielajā skolā neparasti ir tas, ka ir tik daudz skolēnu, kas ir lielāki par mums.
Sākumā nevarēju saprast, kas kur atrodas, bet nu jau lielo skolu varu saukt pat
savējo, lai gan no rīta jāceļas agrāk un jāiet tālāk. Mums ir paveicies ar klases
audzinātāju, jo mēs esam vienīgā klase, kurai audzinātājs ir vīrietis. Kristīne
Reinika
Skolā ir skaistas telpas. Tā ir liela gan no ārienes, gan no iekšienes. Skolotāji ir
jauki. Vienīgi man nepatīk, ka lielie iet bufetē rindā priekšā. Klase, kurā mācījāmies
mazajā skoliņā, bija dzeltena kā saule, mūsu skolotāja bija ļoti mīļa. Citas skolotājas
bija tādas pašas kā mūsu audzinātāja. Alise Vanaģele
Mūsu dzīve ir mainījusies - citi skolotāji, klase, ir iespēja iepazīt jaunus draugus.
Šis gads liek iepazīt citam citu no jauna, redzēt pārmaiņas mūsu raksturos. Katram
skolēnam ir sava mīļākā vieta skolā. Man drošības sajūtu sniedz telpa, kur dzeram
pienu. Nav ne jausmas, kāpēc tā. Lieliska iespēja lēti paēst ir Ērgļu Profesionālajā
vidusskolā.
Pret mums izturas draudzīgi, tāpēc sajūta ir laba. Ieva Radzvilaviča
Man pietrūkst skolotājas Daigas Začas. Tāpēc sūtu viņai lielus sveicienus.
Apciemojam, kad ejam uz mājturības stundām. Tagad mums patrāpījies jauks
klases audzinātājs Aldis Olte. Pateicamies viņam par palīdzēšanu mums.
Mana mīļākā vieta skolā ir bibliotēka. Man patīk Maruta Bitīte, kas tur strādā.
Viņa ir jauka, vienmēr ar smaidu sejā. Paldies visiem, kas mums palīdz! Emīlija
Gustīne Zommere
Tas jau ir vienalga, vai es esmu kā skudra starp milzīgiem sirseņiem, kuri nerod
mieru ne dienu, ne nakti. Tas nekas, ka esmu mazs asniņš starp milzīgo mežu,
salīdzinot ar to, kas mani gaida nākotnē. Tāpēc jau es esmu te, lai izaugtu par
skaistu koku.
Šis laiks, ko esmu pavadījusi lielajā skolā, liek man justies nelielai, taču daudz
izteiktāk just - es augu.To nevar salīdzināt ar to, kas notika, kad es mācījos 3. vai 4.
klasē.
Pa šo niecīgo laika sprīdi esmu piedzīvojusi daudz ko. Esmu atvadījusies no
skolotājas, kas mani audzināja no pirmās klases, - Daigas Začas. Varu droši teikt,
ka viņa ir lieliska skolotāja, kura man mācīja rakstīt, rēķināt, nedarīt otram to, ko
negribi, lai dara tev. Viņas vietā ir nācis sportisks un atraktīvs skolotājs Aldis Olte,
kurš savā ziņā mums ir kā radīts, jo ļauj brīvi izpausties un ļaujas līdzi mūsu
piedzīvojumiem.
Vēl esmu piedzīvojusi pirmo klases vakaru, kurš bija lielisks, bet ar trūkumiem.
Vislielākais no tiem bija spuldzītes degšana, kura daudzos izraisīja paniku, bet
beigās viss noskaidrojās.
Par citu skolēnu attieksmi nav ko sūdzēties - vismaz mani viņi neaizskar un liek
mieru. Esmu tikusi pāri diviem mēnešiem lielajā skolā un, cerams, tikšu pāri
turpmākajiem ar tikpat pozitīvām emocijām. Marta Simona Štila



Novembris, Ojārs Vācietis un mēs

JVĢ + ĒVS=
sadraudzības pasākums

Dabā tik pelēkais un
klusais pēdējais rudens
mēnesis
novembris
kultūras dzīvē iezīmējas
ar visai spilgtiem un
nozīmīgiem notikumiem
- Lāčplēša dienu 11.
novembrī, Latvijas Valsts
dzimšanas dienu 18.
novembrī. Novembris ir
arī Ojāra Vācieša mēnesis
- tajā vienotā pavedienā
savijušās
viņa
piedzimšanas, aiziešanas
un vārda dienas. Turklāt
šis ir īpašais Ojāra
Vācieša gads - viņa 80.
gadadiena.
Ko šodienas jaunajai
paaudzei nozīmē Ojāra
Vācieša dzeja? Cik daudz
mēs zinām par dzejnieku
ar noslēpumaino smaidu lūpās un skumju atblāzmu acīs? Gūt ieskatu dzejnieka personības un daiļrades
nozīmīgākajos mirkļos ikvienu aicina Ērgļu vidusskolas bibliotēkā apskatāmā izstāde „Novembris. Ojārs
Vācietis. Mēs...”. Tajā uz dzejnieka literāro mantojumu varam palūkoties caur skolēnu skatījuma prizmu
- viņu sakārtotajām un ilustrētajām Ojāra Vācieša dzejas izlasēm. Mīlestība, gadalaiku mija, dabas
krāšņums, laika ritējums - tās ir tēmas, kas O.Vācieša dzejā uzrunājušas gan tagadējos 8. klases skolēnus,
gan arī agrāko gadu nu jau Ērgļu vidusskolas absolventus. Šķirstot rūpīgi veidoto grāmatiņu lappuses,
pretī staro cieņa un mīļums, jo, kā teicis pats Ojārs Vācietis: „Sirdi tu vairs tagad slēdz vai neslēdz,/ viss
vienalga, es tur esmu bijis.”

Ērgļu vidusskola 17. oktobrī uzņēma jaukus, atraktīvus un radošus jauniešus no Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas. Sadraudzības pasākums varēja notikt, pateicoties projekta „Atbalsts jauniešu sociālās
atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” un Ērgļu vidusskolas vadības līdzdalībai. Tieši
projekta ietvaros ir aizsākta sadarbība ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju, kur notika projekta rīkotās
nometnes.
Jūrmalas jaunieši-aktieri bija atbraukuši ar Daces Umbraško iestudētu izrādi „Kaudzēm naudas” (pēc
Vila Evansa un Valentaina tāda paša nosaukuma lugas), ar ko arī iesākās draudzības pasākums Ērgļos. Uz
izrādi bija ieradušies daudz skatītāju - no Ērgļu vidusskolas (5.-12. klases) un audzēkņi no Ērgļu
Profesionālās vidusskolas. Daudziem skolēniem izrāde bija kā mācību instruments recenzijas rakstīšanā.
Pēc izrādes ciemiņi Ērgļu vidusskolas skolēnu domes pavadībā devās apskatīt Ērgļu centra skaistākās
un ievērojamākās vietas. Lielu sajūsmu izraisīja Ogres upes skaistās ainavas un akmeņu krāvums pie
dambja, un citas, mums jau tik pierastas, bet ciemiņiem ievērības cienīgas vietas.
Dienai pārtopot vakarā, devāmies uz skolas telpām, lai tur kopā paklausītos mūziku, padejotu, uzspēlētu
spēles un iestiprinātos ar picu un tēju. Paldies Jūrmalas jauniešiem par atraktīvām un jautrām aktivitātēm,
ko labprāt apguvām ar viņiem!
Vakars ar to vēl nebija galā, jo vēl tika izmantotas mūsu sporta zāles dotās iespējas, ko ļoti atzinīgi
novērtēja Jūrmalas jaunieši. Viņi bija priecīgi, ka var paspēlēt bumbu tik lielā un labi aprīkotā sporta zālē,
nedaudz apskaužot mūs par to. Kaut arī mūsu jauniešiem drīz vien bija jādodas mājup (jo nākamā diena
bija skolas diena), ciemiņi varēja izbaudīt mūsu skolā tik ļoti iecienīto un patīkamo pasākumu - nakti
sporta zālē, kad tiek dota iespēja spēlēt basketbolu un volejbolu visu nakti. Jūrmalas jaunieši bija
sajūsmā.
No rīta kopīgi pabrokastojām, un tad jau arī jūrmalniekiem bija laiks doties uz savu pusi - tuvāk jūrai.
P.S. Jāpiebilst, ka projekta rīkotās nometnes notika tieši Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpās. Nometnēs
mūsu bērni galvenokārt tiecās izbaudīt jūru. Taču jūrmalnieki pēc viesošanās Ērgļos teica - lai nu viņiem
esot jūras tuvums, vienalga, mūsu puse esot daudz skaistāka, gleznaināka un ļoti sakopta vieta! Lai
novērtējot! To, protams, mēs ikkatrs darām.

Maruta Bitīte, Ērgļu vidusskolas bibliotekāre
Foto Kaiva Bukovska

Ērgļu vidusskolas pēcpusdienas atbalsta grupas audzinātāja
Kaiva Bukovska

Dažas domas par teātra izrādi „Kaudzēm naudas”

Foto:Kaiva Bukovska
Lugas „Kaudzēm naudas” autori ir Vils Evanss un Valentains. Šo izrādi iestudējuši Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi (10.-12.kl.) ar savu režisori Daci Umbraško. Luga „Kaudzēm naudas” ir
salonkomēdija. Galvenā aktualitāte tajā bija par mantojuma naudu, pēc kuras tiecās Obrijs un viņa sieva
Luīze Elingtone. Darbības norises vieta ir Anglija, astoņdesmitie gadi.
Izrādē kopumā darbojās 14 aktieri. Izrādes varoņi bija: četras pavecas dāmas, Obrijs Elingtons, Luīze
Elingtone, Miss Benita Malita, Sprūlza, Simpsone, advokāte Čestermene, Džīna Everarde, Henerijs,
Džordžs Meitlends.
Izrāde bija par to, ka četras draudzenes, kuras jau ir brieduma gados, katru ceturtdienas vakaru viena
otrai stāsta jaunības dienu piedzīvojumus. Un tā Luīze Elingtone atcerējās savas dzīves vislaimīgāko
dienu. Viņa ar vīru Obriju bija ieguvuši mantojumu, kura summa bija 478 tūkstoši mārciņu. Abi bija
laimīgi, līdz saprata, ja viņi visus rēķinus samaksās, nekas pāri nepaliktu no naudas. Tā, lūk, Luīze
izdomāja plānu, ka viņas vīram ir viltus jānomirst un pēc tam jāuzdodas par savu brālēnu Džordžu
Meitlendu. Kamēr Luīze sēroja par sava vīra nāvi, pie viņas ieradās draudzene Džīna Everarde, kura
izrādījās Džordža sieva. Luīze lika savam vīram atkal nomirt, jo viņa nevēlējās, lai Džīna dzīvo kopā ar
Obriju. Ieradās vēl viens Džordžs - viltvārdis, kurš īstenībā bija Simpsones brālis, jo viņi vēlējās iegūt
lielo mantojumu. Viltvārdi atmaskoja, jo ieradās īstais Džordžs Meitlends, kurš bija ļoti pārsteigts par to,
ka viņa sieva ir tur. Izrādes noslēgumā atkal parādījās Obrijs, kurš tomēr nebija gājis bojā sprādzienā.
Advokāte Čestermene paziņoja, ka mantojuma summa vairs ir tikai 1 mārciņa un 44 šiliņi.
Protams, šie nebija nekādi Dailes vai Nacionālā teātra aktieri, viņi bija parasti skolēni, bet viņiem
izdevās iejusties tēlos un patiesi nospēlēt lugu. Un varēja redzēt, ka režisore ir strādājusi pie tā, lai izrāde
būtu skatāma.
Izrādei izvēlētā mūzika man ļoti patika, tā lika nojaust, ka luga ir jautra, ka varēs pasmieties. Par
gaismām arī bija padomāts, patika, kā izskatījās viss kopumā ar skatuves formējumu.
Izrāde parādīja to, cik cilvēks ir traks pēc naudas, uz ko tik nav spējīgs, lai to iegūtu savā īpašumā.
Saprotams, ka reālajā dzīvē arī tā notiek, iespējams, ka pat trakāk. Ja ar mani šādi notiktu, pat nezinu, kā
rīkotos.
No lugas „Kaudzēm naudas” es ieguvu atziņu, ka nav jāskrien pakaļ naudai, beigās var būt tā, ka
nesaņem neko! Marta Vaska, 10. kl.
Lai gan ir pagājis jau ilgāks laiks, kopš tā brīža, kad pie mums viesojās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
skolēni un uzstājās ar savu priekšnesumu, manās atmiņās palicis ļoti spilgts un pārliecinošs aktieru
tēlojums. Viss bija labi pārdomāts, cilvēki atradās savās vietās - vārdu sakot, darīja visu, kā bija plānots.
Mani kā skatītāju uzrunāja tieši paši aktieri - viņu pārliecinošās un smaidīgās, reizēm arī nopietnās un
bēdīgās sejas.
Šis iestudējums nebija pārbāzts ar rekvizītiem, bet tie, kas tur atradās, lieliski pildīja savu pienākumu
- paspilgtināja skatītāja izpratni par darbības norises vietu. Mūzika bija piemeklēta, moderna un
atbilstoša.
Mākslas darbs neietekmē visus cilvēkus kopumā. Tas vairāk aicina uz pārdomām katru cilvēku atsevišķi.
Tas liek iedomāties sevi izrādē aplūkotajā situācijā, secināt aktieru attēloto cilvēku kļūdas un izdomāt, kā
es tādā gadījumā rīkotos. Ko darītu citādi?
Jau agrāk zināju, ka melošana ne pie kā laba nenoved, taču tagad tas tika ļoti spilgti un kodolīgi
atspoguļots. Priekšnesumā bija pietiekami daudz humora, kas to padarīja jautru un atņēma drūmo noskaņu,
jo pelēcība ir problēma daudzām citām izrādēm. Arita Braķe, 10. kl.



Visiespaidīgākais specefekts, protams, bija sprādziens, kas izdevās ļoti reāls, bet līdz ar specefektu viss
interesantais lugā tika izsmelts, kas noveda pie tā, ka lielākā daļa auditorijas nedaudz iesnaudās uz pašām
beigām, jo viņu turpmākās gaidas uz kaut ko līdzīgu neattaisnojās.
Mani ļoti labi pārliecināja Obrija un Luīzes atveidotāju sniegums, kā arī mis Čestermenas tēls. Lielu
vilšanos sagādāja tantes tēlojums, manuprāt, bez šī tēla varēja iztikt. Lai arī kalpotājām bija liela nozīme
lugas attīstībā, tomēr šo tēlu atveidošanai, šķiet, pietrūka meistarības. Jāatzīst, ka arī dārznieks zaļajā
kostīmā, kurš izdarīja liktenīgo pagriezienu laikrādim, šķita pieaicināts no skatītāju rindām, jo viņš
maisījās visiem pa vidu un bija lieks.
Luga man lika aizdomāties par to, ka naudu var ne tikai iegūt, bet arī tikpat ātri pazaudēt. Marta
Suveizda, 12. kl.
Aktieru tēlojums bija vienkārši izcils, jo skolēnu aktieriskās dotības radīja iespaidu, ka viņi jau ar
teātra spēlēšanu nodarbojas gadiem ilgi.
Uzveduma scenārijs bija ļoti labi saprotams. Izmantotā mūzika bija mūsdienās populāra un skaista, kas
kopumā visu tikai papildināja. Ņemot vērā to, ka viņi brauca no Jūrmalas, rekvizītu bija maz, bet to
gaumīgums bija tik liels, ka ar to bija pietiekami, lai radītu īsto noskaņojumu uz skatuves. Bija atvesti
zilas un oranžas krāsas aizkari, grozāms pulkstenis, trīs gultas, tērpi un attiecīgajai epizodei atbilstošās
lietiņas. Palīgu, kas bija atbildīgi par gaismām un montāžu, bija maz, jo viss ritēja raiti bez aizķeršanās un
ar gaismas efektiem īstajā brīdī.
Jau visu minēto lietu kopums skatītājos radīja patīkamas un jautras emocijas, jo, izrādei beidzoties,
visi bija priecīgi un aplaudējot pavadīja aktierus nost no skatuves.
Noskatoties šo skolēnu uzvedumu, mani pārņēma tikai labas sajūtas, jo viss bija ļoti augstā līmenī un
pārdomāts. Pēc salonkomēdijas noskatīšanās es secināju, ka arī mūsu novadā vajadzētu jauniešiem
nodarboties ar teātra mākslu, jo tas ir noderīgi tālākajai dzīvei un tas arī padarītu skolas pasākumus
kvalitatīvākus. Vienīgais aicinājums vai ieteikums šī mākslasdarba aktieriem man būtu - izrunāt personāžu
vārdus skaidrāk, jo dažu brīdi nevarēja saprast, par kuru viņi runā. Pats galvenais ir tas, ka pēc izrādes
manī radās pārdomas par to, ka, ja kaut ko dzīvē dara negodīgi, tad arī gala rezultātā nekas taisnīgs
nesanāks. Līva Āboliņa-Ābola, 10. kl.
Man izrādes uztveri atviegloja tas, ka nesēdēju tālu no skatuves un gaismas apgaismoja visu skatuvi,
līdz ar to labi varēja redzēt arī tur esošos rekvizītus. Izmantotie rekvizīti un to izkārtojums netraucēja
uztvert notiekošo. Man patika Obrija, Elizabetes un trīs Džordžu aktierspēle, jo tika attiecīgi mainīta gan
intonācija, gan arī dikcija bija labi saprotama, gan arī runas skaļums bija labi sadzirdams. Man uztveri
traucēja vecā kundze Malita, kā arī dārznieks, jo bez šiem tēliem varēja arī iztikt, jo tie katrā izrādes daļā,
kad bija uz skatuves, darīja vienas un tās pašas darbības. Varbūt, ja vecās Malitas atveidotāja tiešām būtu
pensionāre, tad šis tēls būtu iederīgāks. Šī darba noskaņa bija priecīga un humoristiska, jo, lai gan izrādē
bija dažas satraucošas daļas, bet arī tās tika parādītas no humoristiskās puses. Manuprāt, tēli, kas palīdzēja
atklāt izrādes veidotājas idejas, bija Obrijs, Elizabete un trīs Džordži, jo tie bija galvenie varoņi, kā arī ar
šiem tēliem tika parādīts, kas notiek, kad norisinās cīņa par lielu naudas mantojumu. 			
Man visvairāk patika Obrijs, Elizabete un trīs Džordži, jo šie tēli arī atklāja izrādes pamatdomu, un arī
aktieri, kuri spēlēja šos tēlus, tos atveidoja ļoti labi un interesanti, viešot manī prieku. Arī citi tēli man
patika, kā, piemēram, Čestermena un istabenes. Man visvairāk nepatika dārznieks un vecā kundze Malita,
jo šie tēli bija diezgan lieki un nevajadzīgi, izraisīja negatīvas emocijas un pat dusmas, nevis komiskumu,
kā varbūt tas bija domāts. Es no šī darba ieguvu pozitīvas emocijas, jo izrāde bija labi iestudēta, kā arī
atkal pārliecinājos par cilvēku rīcību gadījumos, kad ir jācīnās un jāpielieto neģēlības, lai iegūtu naudu.
Ilmārs Suveizda, 11. kl.
Man ļoti patika izrāde „Kaudzēm naudas”, jo īpaši patika tas, kā spēlēja galveno varoņu Luīzes un
Obrija tēlotāji. Izrādes sākums nebija ļoti interesants, bet, kad tā bija pusē, negribējās ne acu atraut, tā bija
ļoti aizraujoša.
It īpaši mani aizrāva tās smieklīgākās ainas, kur Obrijam bija jāmirst vairākas reizes, tas, kad atbrauca
trīs brālēni no Meksikas, visi vienādi, bet tikai viens no tiem bija īstais, pārējie divi bija viltvārži. Ļoti labi
lomu nospēlēja arī Čestermenas attēlotāja, kurš katrs to tik nopietni nevarētu izdarīt.
Dekorācijas bija interesantas un radošas, jo īpaši man patika apgaismojums, kad Obrija darbnīcā sprāga
sprāgstviela. Mūzika bija daudzveidīga un ļoti labi izvēlēta.
Man šajā izrādē nepatika tas, ka aktieriem nebija mikrofonu, varēja dzirdēt, ko viņi runā, bet dažus
vārdus gan nesaklausīju.
Šī izrāde man patika, jo tā bija pamācoša, interesanta un smieklīga. Lugā bija stāstīts par to, ko gan
cilvēki ir spējīgi darīt tikai naudas dēļ.
Vairāk gribēsi, mazāk dabūsi! Krista Madara Liepiņa, 7. kl.
Bija ļoti daudz humora un smieklīgu situāciju. Luga bija veidota kā atmiņu stāsts, ko stāsta vecās
sieviņas par savu jaunību. Aktieriem bija ļoti interesanti tērpi. Tādus valkāja cilvēki astoņdesmitajos
gados. Mēs varējām redzēt, kā ģērbās mūsu vecāki. Aktieri spēja pārsteigt ar to, ka nekur nebija
minstināšanās un tik ātri spēja pārģērbties.
Dekorācijas bija ļoti interesantas. Tās tika pārvietotas pa skatuvi. Vienas un tās pašas dekorācijas pildīja
dažādas lomas. Vienā situācijā tās bija kā gultas, tad sienas vai skapis.
Mūzika lugā bija tāda, kādu klausījās 80. gados. Tā mainījās atbilstoši situācijām. Melodijas padarīja
lugu interesantu un jautru. Aktieri arī dejoja, kas bija smieklīgi, bet jautri.
Luga bija kā komēdija, bet tā arī bija pamācoša. Tā parādīja, kur cilvēkus noved mantkārība. Lai iegūtu
naudu, tiek izmantota viltība un meli. Tas notiek arī šodien. Tā māca, ka meli un viltība nevar palīdzēt.
Man šī izrāde patika un likās ļoti interesanta. Anete Plendišķe, 7. kl.
Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl.

Skolu literārā avīze 2013. gada novembris

Topošo namdaru kvalifikācijas prakse Igaunijā
Četri uzņēmīgi Ērgļu Profesionālās vidusskolas 4. kursa Namdaru
grupas audzēkņi Artūrs Bāņukalns, Dainis Pupausis, Jānis
Stočka un Artis Vucens šajā vasarā no 1. jūlija līdz 23. augustam
projekta
2012-1-LV1-LEO01-03495
„Ērgļu
Profesionālās
vidusskolas izglītības programmas „Namdaris” kvalifikācijas
prakses ietvaros strādāja Igaunijā. Septiņas nedēļas viņi aizvadīja
Pērnavas apgabala Häädemeest ciema celtniecības firmā un vienu
nedēļu Pērnavas Profesionālās izglītības centrā.
Celtniecības nozare ir viena no galvenajām ekonomikas nozarēm
Latvijā, kurai attīstoties, arī namdaru specialitātē pieaug
nepieciešamība pēc aizvien zinošākiem un prasmīgākiem
speciālistiem ne tikai celtniecībā, bet arī namdaru darbos. Tāpēc arī
tika iesniegts projekta pieteikums.
Šobrīd, kad pagājuši divi mēneši, kopš projekts beidzies, gūtie
iespaidi prātā sakārtoti un izanalizēti, kad projekta atskaites
uzrakstītas un iesniegtas, ir īstais laiks atskatīties uz pieredzēto.
Projekta ietvaros Pērnavas Profesionālās izglītības centrs
nodrošināja audzēkņiem kvalifikācijas prakses programmai
atbilstošas darba vietas, kur audzēkņiem bija iespēja pielietot skolā
gūtās teorētiskās zināšanas un prasmes praktiski. Tika dota iespēja
tuvāk iepazīt namdaru darba īpatnības Igaunijā, apgūt mūsdienīgus
darba paņēmienus un metodes, nostiprināt svešvalodu zināšanas, it
īpaši terminoloģijā.

Sākot ar 2013. gada janvāri līdz pat maijam, skolā projekta
dalībniekiem tika organizētas angļu valodas nodarbības pēc iepriekš
izstrādātas programmas, kuru laikā tika uzlabota profesionālā
svešvaloda. Vēlāk, jau strādājot, izrādījās, ka lieti būtu noderējuši
arī kursi krievu valodā, jo saziņa brīžiem vairāk bija krieviski.
No projekta budžeta tika apmaksāti ceļa izdevumi, izdevumi par
naktsmītnēm un vēl izsniegta nauda citu uzturēšanās izdevumu
segšanai.
Un tā 30. jūnijā Artis, Jānis, Dainis un Artūrs ar autobusu devās
uz Pērnavu, kur viņus sagaidīja Mati Jassik no Pērnavas
Profesionālās izglītības centra un veda vēl 80 km līdz prakses vietai
- Häädemeest ciemam.
Pirmās divas nedēļas puiši strādāja un dzīvoja Roņu salā, kur
zirgu stallim bija jāuzliek jumts. Pēc tam audzēkņi atgriezās
Häädemeest ciemā, kur Riho Keskpaik vadītajā celtniecības firmā
strādāja vēl 5 nedēļas.
Galvenokārt darbs bija pie jumtu likšanas un restaurācijas,
pamatu veidošanas un koka konstrukciju būvēšanas. Savukārt
Pērnavas Profesionālās izglītības centrā tika apgūti dažādi koka ēku
savienojumi.
Puiši, atgriezušies no prakses, varēja palielīties ar to, ka arī viņi
varēja dalīties ar mūsu skolā gūto pieredzi.
Lai arī katru dienu bija daudz un smagi jāstrādā, tomēr atlika arī
brīvais laiks, ko varēja pavadīt, kā paši vēlas – peldēties jūrā,

Noslēdzot Braku muzeja 54. sezonu

Novada svētkos.
Muzejam „Braki” 2013. gads ir aizritējis
rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejas
zīmē. Jau 1. janvāris aizsākās ar piemiņas brīdi
Blaumaņa kapos, kad godinājām mūsu
dramaturgu un aizdedzām svecītes. Tad
brauciens uz Rīgas Latviešu biedrības namu, lai
piedalītos pasākumā „Joprojām apbrīnojamais
Blaumanis”.
19. janvārī ērglēniešus priecēja Annas
Kuzinas dramatizējuma „Manā dārzā, dārziņā”
pirmizrāde, ko spēlēja Ilģuciema amatieru
teātris „Rampa”, režisore Ināra Čakste. Izrāde
par lugas „Ugunī” tapšanas laiku.
Nozīmīgs notikums martā bija starptautiskā
zinātniskā konference Rīgā, veltīta R.
Blaumanim. Trešajā - noslēguma - dienā
dalībnieki devās uz Ērgļiem, lai noskatītos
Mārītes Balodes un Jāņa Siliņa veidotās
kultūrvēsturiskās videofilmas „Blaumanis.
Indrāni. Vēsts” pirmizrādi, tad kopīga tikšanās
Brakos, lai baudītu tēju un Silmaču pankūkas.
No 21. līdz 27. martam Valmieras Drāmas
teātrī notika Starptautiskais R. Blaumaņa 5.
teātra festivāls. Žūrijā piedalījās arī pārstāve no
Braku muzeja - Anna Kuzina. Kopīgi izvērtējot
Blaumaņa lugu iestudējumus, kā labākā tika
atzīta Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra
izrāde „Indrāni”, režisors Elmārs Seņkovs.
Aprīlī bija divu Annas Kuzinas grāmatu „Blaumaņu pavārgrāmata” un „Blaumanis
tuvplānā” - atvēršanas svētki, izdevniecība
„Madris”. Grāmatas ir kultūrvēsturiski un
vairāku gadu zinātniski pētnieciski darbi par
rakstnieku Rūdolfu Blaumani.
12. aprīlī Ērgļos un Brakos notika bērnu un
jauniešu
vizuālo
darbu
„Blaumaņa
brīnumzālītes” noslēguma pasākums, kura
organizatori bija Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola un Braku
muzejs. Bija ļoti liela skolu atsaucība, žūrijai
nācās izvērtēt vairāk nekā tūkstotis skolēnu
zīmējumu. Godalgoto darbu vidū bija arī
ērglēnietes Laumas Kodolas darbs, atzinības
Kristiānai Purviņai un Anetei Plendišķei.
Pavasarī čakli talkojām, arī Lielā talka
pulcēja ērglēniešus Brakos. Paldies biedrībai
„Vidzemes
augstienes
meži”,
Ērgļu
Profesionālajai
vidusskolai,
MKPC
a/s
„Pakalnieši”, mežziņiem un muzeja draugiem!
Maijs nāca ar muzeja 54. darba sezonas
atklāšanas svētkiem un jautro, skanīgo,
atraktīvo Muzeju nakti, kurā šogad piedalījās

vairāk nekā pieci simti apmeklētāju.
7. jūnijā Brakos ar lustīgu dziedāšanu notika
DAC „Saulessvece” improvizācijas teātra
izrāde „Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj
pāri”, režisore Kristīne Klētniece-Sika. Tad 23.
jūnijs - Līgo svētki, kad savējos priecēja Ērgļu
teātris ar iestudējumu „Mīlas pamācība Viļņu
Jānim”, režisore Terēzija Kaimiņa. Tā kā Ērgļu
novada 7. svētki bija veltīti R. Blaumaņa 150.
dzimšanas dienai, tad noslēguma pasākums
notika Brakos.
Augusts aizsākās ar Blaumaņu dzimtas 2.
salidojumu, kas pulcēja dzimtai piederīgos no
dažādām Latvijas vietām, pat no tālās Vācijas
un ASV. Skaistu dāvanu bija sarūpējis
Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri”, Braku
pagalmā izrādot R. Blaumaņa lugu „Ļaunais
gars”. Augusta beigās jau par tradīciju kļuvusi
garīguma diena, kad muzejā ciemojas Ērgļu
adventistu draudze un viņu domubiedri.
7. septembrī notika interaktīvas izstādes
„Norvēģu rakstnieks H. Ibsens - R.Blaumaņa
viesis „Braku” sētā jeb „Pēr Gint, tu nemelo!””
atklāšana. Tā ir eksperimentāls, jaunas,
netradicionālas pieejas meklējums muzejā.
Rudenī atkal čakli pastrādājām, organizējot
vairākas talkas, lai sakoptu muzeja teritoriju
pēc mežacūku lielajiem postījumiem. Paldies
Ērgļu vidusskolai un Ērgļu Profesionālajai
vidusskolai par atsaucību un nesavtību!
No 14. līdz 18. oktobrim notika UNESCO
nedēļa, kurā aktīvi iesaistījās Braku muzejs, lai
popularizētu rakstnieku R. Blaumani un viņa
atstāto mantojumu. Tās bija izzinošas un
interaktīvas stundas Latvijas skolās - Jēkabpils
pamatskolā, Riebiņu vidusskolā un Daugavpils
Vienības pamatskolā.
Īstenojot LAD projektu, Brakos maijā tapa
aktīvās atpūtas un mundruma laukums. Visu
vasaru un rudeni te rosījās, skraidīja un lēkāja
bērni, viņiem ļoti patika, ka muzejā ir tik daudz
iespēju aktīvi darboties. Šobrīd ir apstiprināts
un nākamajā gadā tiks īstenots jauns projekts Brakos dzīvojamajai mājai nomainīs niedru
jumtu un Meņģeļos sakārtos pirtiņu, lai jau
nākamvasar var tajā mazgāties un pērties.
Kopumā šī darba sezona muzejā bija īpaši
rosīga un darbīga - daudz pasākumu un arī
skaitliski liels tūristu pieplūdums.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. novembris

Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja
Guntara Velča foto

apskatīt baznīcu, iepazīties ar tuvējo apkārtni, aiziet uz kādu muzeju
u. tml.
Daži citāti no dalībnieku projekta atskaitēm:
Dainis Pupausis:
„Brīvajā laikā apmeklējām dažādas kultūras objektus, piemēram,
baznīcas, bākas, muzejus un citus. Uzzināju par Igaunijas kultūru
un vēsturi. Iepazinos ar vietējiem iedzīvotājiem. Bija iespēja
atpūsties pludmalēs un apmeklēt dažādus pasākumus.”
Jānis Stočka:
„Šajā brauciena es uzzināju daudz ko jaunu, kas man palīdzēs
turpmākajās gaitās. Pats galvenais ir mācēt sastrādāties ar darba
kolēģiem un saprasties ar darba devēju. Tagad es jūtos daudz
drošāks un varu droši mēģināt strādāt vai mācīties tālāk”.
Artis Vucens:
„Tika laicīgi pasūtītas biļetes, izīrētas dzīvesvietas, arī uz darba
objektiem tikām visur izvadāti, viss bija saplānots mūsu vietā,
pašiem ne par ko nebija jādomā.
Iemācījos un apguvu dažādus darba paņēmienus, kurus iepriekš
nepārzināju. Ļoti patika iespēja sazināties angliski. Bija interesanti
pavērot citu valsti, jo pirms tam ārpus Latvijas nebiju bijis.”
Artūrs Bāņukalns:
„Viss bija ļoti labi, tikai programma varēja būt nedaudz garāka.”
Ilze Tālmane, projekta vadītāja

2013. gads „Meņģeļos”

Straujiem
soļiem
tuvojas gada beigas, kad
gribas atcerēties jaukākos
brīžus un notikumus brāļu
Jurjānu
memoriālajā
muzejā „Meņģeļi”. Šogad
laika
apstākļi
mūs
lutināja, tāpēc muzejs
savu
darbību
iesāka
krietni vien ātrāk un
turpina vēl šobrīd. Līdzās
ierastajai ikdienai, kad
tika uzņemtas ekskursantu
grupas,
strādāts
pie
krājuma darba, sakopta
teritorija,
arī
šogad
muzejā notika dažādi
pasākumi.
Pirmais
pasākums
muzejā
notika
jau
februārī, kad „Meņģeļus”
kā
vienu
no
23.
kontrolpunktiem izvēlējās
tūrisma rallija “Vidzemes
pavasara
karnevāls”
dalībnieki.
Rallija
dalībniekiem bija jāatbild
uz jautājumiem, kuru
atbildes varēja atrast visā
muzeja teritorijā.
Aprīlī,
kad
sāka
ierasties
pirmās
ekskursantu
grupas,
„Meņģeļu” pagalmā vēl
gozējās sniega kupenas.
Ar lielu prieku sagaidījām
Jura Jurjāna starptautiskā
konkursa
„Jaunais
m e ž r a d z n i e k s ”
dalībniekus, kuri jau 15.
reizi
ar
skaistajām
mežraga
skaņām
pieskandināja Ērgļus. Kā tradīcija ir viņu
ciemošanās „Meņģeļos”, kur tika gan muzicēts,
gan notika komandu sacensības.
Pavasaris ir teritorijas sakopšanas mēnesis.
Pateicamies
Ērgļu
vidusskolas,
Ērgļu
Profesionālās vidusskolas skolēniem, Ērgļu
virsmežniecības darbiniekiem un citiem
atsaucīgiem cilvēkiem par izpalīdzēšanu
dažādos darbos.
Kad daba pēc garā ziemas miega ir atmodusies
un visapkārt redzama koši sazaļojusi zāle un
koki, skaisti zied gaiļbiksītes un pienenes, skan
burvīgs varžu un putnu koncerts, ir skaidri
zināms, ka klāt ir maijs un šī mēneša
nozīmīgākais
pasākums.
Muzeju
naktī
„Meņģeļos” tika atklāta mākslinieka Kristapa
Auzenberga karikatūru izstāde „Saule vainīga”,
kura muzeja apmeklētājiem bija apskatāma visu
vasaru. Visa vakara garumā apmeklētājiem bija
iespēja tikt pie sava portreta karikatūras veidolā,
nogaršot zaļo (nātru) zupu, izdziedāties un
piedalīties viktorīnā.
2013. gads ir Dziesmu un deju svētku gads.
Svētku laikā arī „Meņģeļos” izjutām svētku un
lepnuma sajūtu, jo brāļi Jurjāni ir nozīmīgi
latviešu mūzikas pamatlicēji. Ekskursiju laikā
„Meņģeļos” ikviens, uzkāpjot „Dziesmu kalnā”,
tiek aicināts dziedāt. Visspilgtāk atmiņā šogad
palikuši divi dziedājumi – Rīgas ev. lut. Jēzus
draudzes dziedātā A. Jurjāna dziesma „Nevis
slinkojot un pūstot” un LU jauktā kora
„Dziesmuvara” dziedātā „Neba maize pate
nāca”.
Rudens „Meņģeļos” bija ļoti skaists, un
skaistais lapu zelts priecēja daudzu apmeklētāju
un garāmbraucēju acis.
2. septembrī „Meņģeļos” notika Zinību dienas
pasākums, kur piedalījās Ērgļu Profesionālās
vidusskolas pirmo kursu audzēkņi ar saviem

audzinātājiem. Audzēkņi iepazinās ar muzeju
un piedalījās izglītojošā viktorīnā.
Jau trešo gadu septembra beigās notika
paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij`
dziesmu vācelīte”, kur ikviens interesents bija
aicināts ierasties ar dziesmām, dziesmu kladēm
un mūzikas instrumentiem. Arī šogad pasākuma
auditorija sniedzās pāri Ērgļu robežām, jo
ieradās lieli un mazi dziedātāji no Ķeipenes,
Madonas, Taurupes un Jumurdas. Īpašs prieks
par jauno paaudzi, kuri ne tikai dziedāja, bet
muzicēja arī ar koka pūšamajiem un sitamajiem
instrumentiem.
Muzeja vasaras darba sezonu parasti
noslēdzam oktobra beigās. Lai gan ekskursanti
turpina viesoties muzejā, noslēguma pasākumu
kopā ar Ērgļu vidusskolas 3.a klases skolēniem
svinējām 24. oktobrī.
Līdzās ierastajām ekskursijām vadījām arī
īpašās – kāzu ekskursijas. Katra ekskursija
mums ir kā liels piedzīvojums ar īpaši izveidotu
scenāriju katram pārim individuāli. Šogad
sevišķs piedzīvojums bija kāzas, kurās aptuveni
50 viesu ieradās no Francijas. Viesi bija lielā
sajūsmā par latviešu tradīcijām.
Šogad vasariņa mūs lutināja ar silto laiku,
tāpēc arī ekskursantu šajā gadā ir vairāk.
Novērojumi un statistika liecina, ka pieaudzis
skolēnu grupu un ģimeņu ar bērniem
apmeklētāju skaits.
Lielu paldies sakām tiem cilvēkiem, kuri
papildināja muzeja krājumu ar jauniem
eksponātiem, kā arī uz muzeju atgādāja sev
nederīgos apģērbus, kurus sagriežot, stellēs
taps skaisti grīdas celiņi.
Ieva Vilnīte, „Meņģeļu” muzeja vadītāja
Edgara Pavlovska foto



Brāļu Jurjānu muzeja
„Meņģeļi” vasaras
sezonas noslēgums

Īsi pirms skolēnu rudens brīvlaika, 24. oktobrī, ciemos uz
“Meņģeļiem” uzaicinājām Ērgļu vidusskolas 3.a klases skolēnus un
viņu skolotāju Lienu Bukovsku, lai kopīgi svinētu muzeja 23.
vasaras sezonas noslēgumu un radoši pastrādātu. Pasākuma
galvenais mērķis - bērniem parādīt, kā senāk cilvēki no dabas
materiāliem prata darināt skaistus telpu rotājumus.
Skolēni strādāja ļoti čakli, lai no dzijas, kociņiem un kastaņiem
izgatavotu skaistas un krāsainas “saulītes”, kuras sakarot kopā,
izveidojās burvīgs dekors saimes istabai.
Lielu jautrību sagādāja mīklu minēšana - tās bērni gan minēja,
gan izdomāja paši. Protams, veicot darbiņu, neiztikām arī bez tautas
dziesmu dziedāšanas.
Kad darbiņš bija paveikts, skolēni tika cienāti ar kliņģeri un siltu
zāļu tēju. Turklāt katrs skolēns saņēma arī dāvaniņā zāļu tējas
paciņu.
Pasākuma noslēgumā skolotāja un bērni dalījās savās pārdomās.
Padalīsimies ar dažām no tām:
Skolotāja Liena Bukovska: “Nodarbība izvērtās visnotaļ
interesanta, vispusīga un izglītojoša. Iejutāmies seno laiku bērnu
lomā, gatavojām rotājumus no dzijas, minējām mīklas, dziedājām
dziesmas un iepazinām ārstniecības augus, ko saņēmām dāvaniņās.
Paldies muzeja vadītājai un viņas palīgam par sirsnīgo uzņemšanu.
Uz tikšanos nākamajā muzejpedagoģiskajā nodarbībā!”
Elīza: “Man ļoti patika taisīt rotājumus, dziedāt un ēst pie lielā
galda. Ļoti forša diena. Mīļš paldies!”
Jēkabs: “Man šodien patika vis, ko mēs darījām, - taisījām
rotājumus, apskatījām muzeju, ēdām.”
Serīna: “Man visvairāk patika dziedāt. Vēl patika taisīt
rotājumus.”
Aleksis: “Man šodien visvairāk patika mīklas un dziesmas.”
Sindija: “Man visvairāk patika taisīt saulītes un dziedāt “Pūt,
vējiņi!”. Ja tā godīgi, man patika viss, ko mēs darījām. Liels paldies
par šo dienu!”
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Ievas Vilnītes foto

Skolotāju diena Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā

6. kurss skolotāju lomā.

Pļaviņu Mākslas skolas skolotāji veic praktisko uzdevumu.
Sabiedrības daļa, kura ir saistīta ar skolu, zina, ka oktobrī ir
dienas, kad mācību process mainās. Arī Ērgļu Mākslas un mūzikas
skolā nu jau vairākus gadus ir tradīcija, ka 6. kursa audzēkņi
sagatavo mācību uzdevumus jaunākiem kursiem un Skolotāju dienā
vada stundas. Tāpat kā Ērgļu vidusskolā, arī mūsu skolā audzēkņi ar
prieku piedalās šāda veida stundās.
ĒMMS skolotāji bieži brauc dažādās pieredzes apmaiņas
ekskursijās. Esam bijuši Valkas, Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils u.
c. mākslas skolās. Šogad par godu Skolotāju dienai uzņēmām
viesus pie sevis. Mūs apciemoja Pļaviņu un Aizkraukles mākslas
skolu skolotāju grupas. Direktore I. Pedele viesus iepazīstināja ar
skolas telpām un metodiskajiem materiāliem. Skolotāji V.Veipa un
A. Džiguns bija sagatavojuši prezentāciju un praktisku nodarbību
par tēmu „Radošās pēcpusdienas vasaras mācību praksē”.
Iveta Pedele, Ērgļu MMS direktore
Foto no I. Pedeles personīgā arhīva

Aizkraukles Mākslas skolas skolotāju variācija par
”Stadionu sliekai”.

Siera kluba „Meistara dienas” seminārs Ērgļu
Profesionālajā vidusskolā

Dāmu deju grupu saiets
„Rudens lapkritī”

19. oktobrī Ērgļu saieta nams bija atvērts dāmu deju
kolektīvu sadancošanas pasākuma „Rudens lapkritī”
dalībniekiem un viesiem.
Kad daba un mežs ir rudens vēsmās, krāsainās lapas kokiem vēji
vēl ir pasaudzējuši un ļauj tiem rotāties dzelteni sarkanīgos un
brūnganos tērpos. Rītos pļavās paceļas miglas vāli, bet gaisā jūtams
patīkams, viegls dzestrums. Rudens - tas ir skaists gadalaiks.
Ja rudeni salīdzina ar cilvēka dzīvi, tad šis dzīves posms ir
skaistākais, mierīgākais, apcerīgākais, kad jaunības trakums jau aiz
muguras, bet puse dzīves vēl priekšā. Tieši šajā skaistajā gadalaikā
dāmas savos labākajos gados pulcējās Ērgļu saieta namā, lai kopā
pavadītu jaukus brīžus, aplūkotu kolektīvu skaistos tērpus un vērtētu
kolektīvu dejas soļus.
Šogad ceļu uz Ērgļiem bija mērojušas dāmu deju grupas no
Kalsnavas (vad. A. Kreile), Madonas (vad. V. Zepa), Cesvaines
(vad. M. Šķēle), Vestienas (vad. D. Čandere), Taurenes (vad. I.
Cīrule), Dzelzavas (vad. J. Šķēle), Priekuļiem (vad. M. Brasliņš),
Inešiem (vad. A. Grinberga). Visus mīļi sagaidīja mūsu pašu dāmu
deju kolektīvs „Varbūt” (vad. A. Grinberga). Šogad pasākuma tēma
bija āboli. Kolektīvi brauca ar skaisti noformētiem ābolu groziem
un dalījās pieredzē par garšīgākām ābolu šķirnēm un ābolu
pārstrādes receptēm. Protams, pats galvenais bija koncerts gan
lēnākos, gan straujākos ritmos. Valši mijās ar kadriļu, čarlstonu un
citām jaukām dejām. Visus priecēja arī dāmu krāšņie tērpi. Koncertu
kuplināja saksofona solo (N. Truksnis). Saviesīgajā daļā savu
mākslu rādīja sporta deju dejotāji (vad. S. Avotiņa). Balles deju
ritmos visus iešūpoja Elita un Zigmārs.
Šis pasākums ir ar senām tradīcijām, gaidīts un pārdomāts, tāpēc
šķiroties viesi izteica vēlmi atkal tikties nākamajā gadā dāmu deju
kolektīvu koncertā „Rudens lapkritī”. Uz tikšanos!
T. Kaimiņa, kultūras projektu vadītāja



22. oktobra diena mūsu skolā bija īpaša. Jau no paša rīta tika
gaidīti viesi -biedrības „Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda
Davidanova un augstskolas „Turība” pasniedzēja, vairāku
pavārgrāmatu autore Līvija Brūvere.
Gatavošanās semināram sākās laikus. Jau iepriekšējā dienā
skolotāja Ilze Bukovska kopā ar 3. kursa viesmīlības pakalpojumu
grupas audzēkņiem gatavojās viesu uzņemšanai: uzposa un iekārtoja
semināram paredzētās telpas.
Īstā rosība gan sākās tikai semināra dienā, kad viesi jau bija
sagaidīti. Vispirms bija jāsagatavojas degustācijai. Līvijas Brūveres
un Vandas Davidanovas vadībā mācību virtuvē tika gatavotas siera
plates no 17 sieriem, 3 dažādas biezpiena masas, sviesta maisījumi,
piena kokteilis, skābētu kāpostu sacepums ar sieru, kotletes ar sieru,
trīs veidu siera zupas, biezpiena sacepums, kuskusa biezputra. Visus
šo gardumus palīdzēja sagatavot topošie viesmīļi un pavāra palīgi
- bija jāsagriež siers, jāgatavo sviesta maisījumi, sviestmaizes,
augļi. To visu vajadzēja salikt uz šķīvjiem un dekorēt. Ar aizrautību
virtuvē darbojās 1. kursa viesmīļu specialitātes audzēknes Kristīne
Diāna Ļūļa, Alise Susekle un Lāsma Niparte, kas izpelnījās Līvijas
Brūveres uzslavu par labu darbu.
Seminārā piedalījās arī akciju sabiedrības „Lazdonas
piensaimnieks” ražošanas vadītāja, tehnoloģe Svetlana Erdmane,
kas iepazīstināja ar uzņēmuma produkcijas sortimentu, pastāstīja,
kā notiek piena pārstrāde, kā tiek nodrošināta produkcijas kvalitāte.
Tika izskaidrots, kas ir īsts siers un kas ir siera izstrādājums. Izrādās,
vienīgā siera, krējuma un sviesta izstrādājumu priekšrocība ir

zemāka cena, ko nodrošina palmu eļļas izmantošana. Labāk uzturā
lietot īstu sieru, sviestu, krējumu, kas nenoliedzami ir veselīgāki un
labāki, jo ir dabiski produkti.
Seminārs izvērtās gana interesants. Un tomēr ar vislielāko
nepacietību tika gaidīts tas brīdis, kad visi tikām aicināti uz siera un
citu piena produktu degustāciju, kad varējām nobaudīt „Lazdonas
piensaimnieka” biezpienu ar dažādām piedevām, sierus - Balto,
Mālpils, Kazdangas, Tējas, Muižas, dažādus Talsu rituļus.
Pretrunīgu vērtējumu izpelnījās Bakšteins. Tas ir siers, kura ražošanā
izmanto balto pelējumu. Siera garša ir lieliska, bet smarža drīzāk
nepatīkama, tāpēc ne visi uzdrošinās to pagaršot.
„Meistara dienas” noslēgumā varējām nobaudīt kopā ar Līviju
Brūveri gatavotos 8 siera ēdienus: trīs dažādas siera zupas: ar
garnelēm, ar vistas gaļu, ar ceptu cūkgaļu, biezpiena sacepumu,
kuskusa biezputru ar ķirbi un apelsīniem, kotletes ar sieru un citus.
„Meistara dienas” noslēguma kulminācija - kazas piena saldējuma
degustācija.
Par šo dienu mums paliks jaukas atmiņas un Vandas Davidanovas
dāvātās grāmatas „Baltā zelta produkti”, kas izdota sadarbībā ar ES,
Zemkopības ministriju un „Siera klubu”.
Paldies Vandai Davidanovai, Līvijai Brūverei, Svetlanai Erdmanei
par gūtajām zināšanām un pieredzi!
Ilze Tālmane, Ērgļu Profesionālās vidusskolas skolotāja
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. novembris

Svētki aprūpes
centrā

Mārtiņdienas gailis ar iemītnieku Jāni.
Senajā latviešu gadskārtā Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas
sākumu. Tas ir laiks, kad jābeidz visi rudens darbi. Ērgļu sociālās
aprūpes centra pagalmā, rudenīgi tērpies, dižojas gailis, gaidot
svētkus. Atnākušie mārtiņbērni no Ērgļu Profesionālās vidusskolas
bija kopā ar mums Mārtiņvakarā. Saimniecītes klāja baltus
galdautus, rotāja galdu ar svecēm, jo tuvojas ziema. Cienāja ar
smaržīgu piparmētru tēju, pīrāgiem, pupām un citiem kārumiem,
taču visi prieki reiz beidzas. Arī Mārtiņi. Mēs ieskatījāmies
ticējumos un laika paredzējumos, minējām mīklas, kopā ar ģitāristu
Intaru Zommeru dziedājām ļoti skaistas dziesmas. Skolotāja Judīte
Purviņa pasākuma dalībniekus apsveica svētkos un audzēkņi
dāvināja skaistus ābolus, kas bija īpaši noformēti, nesot sveicienus
no Ērgļu Profesionālās vidusskolas. Paldies skolotājai Initai
Bērzkalnei, audzēkņiem, aprūpes centra iemītniekiem, kas vēlajā
vakara stundā jutās priecīgi un pateicās par pasākumu un novēlēja
daudz laimes gaidāmajos valsts svētkos.
Ināra Tirzmale, sociālā darbiniece
Ievas Dūdumas foto

Mārtiņš brauca
ziemas ceļu…

Ir pienācis atkal laiks, kad rudens pēdējā mēnesī - novembrī Mārtiņdiena velk robežu ar ziemu. Ērgļos veidojas skaista tradīcija
- iezīmēt šo dienu ar skaistu un skanīgu pasākumu, kuras iniciatores
ir Ērgļu Profesionālās arodvidusskolas skolotāja un mūzikas kopas
„Pulgoznieši” vadītāja Inese Maltavniece un bibliotekāre Diāna
Kuzina. Pērn šis pasākums notika Ērgļu arodvidusskolā, šogad –
Ērgļu saieta namā, tā teikt, plašākai publikai. Kultūras nama
viesmīlīgā un allaž labvēlīgā saimniece Sandra Avotiņa bija
aicinājusi ērglēniešus atnest no saviem mazdārziņiem „jocīgus”
dārzeņus, lai izveidotajā mini izstādē priecētu mazus un lielus. Bija
milzis-kālis, dekoratīvie daudzkrāsainie mazķirbīši, „dīvainīši”kartupeļi un pavisam „pajocīgie” burkāni. Priedes Anna bija
atnesusi izspūrušu labības kūli, bet kā kronis visam maikstē karājās
Andra Brēmaņa veidotie puzuri. Uz lielā saimes galda kūpēja
milzīgs gaiļa zupas toveris, dižojās pamatīgi liels maizes grozs un
Zelmas Nusbergas atnestās vārītās cūku pupas. Nusbergiem, kā
vienmēr, arī šoruden ir laba pupu raža. Pulgoznieši” dziedāja savu
repertuāru – skaistās Mārtiņdienas dziesmas, Ievas Vilnītes
klavierpavadījumā visi dalībnieki gāja jautrās rotaļās, Diāna
savukārt gaidīja atbildes uz viņas uzdotajām asprātīgajām mīklām.
Pasākums bija kupli apmeklēts, sevišķi daudz bija pamatskolas
skolēnu, arī pa kādam vecākam, bija viena otra vecāka gadagājuma
kundzīte. Bet īpašs prieks par to, ka bija atnākuši vairāki
arodvidusskolas puiši un meitenes, un viņu piedalīšanos deju rotaļās
ar mazajiem bija tik aizkustinoši vērot.
Gaidīsim atkal citu gadu, kad pie mums atbrauks „Mārtiņš”!
Varbūt viņš atvedīs arī kādus citus patīkamus pārsteigumus.
A. Kuzina

„Kastaņās” nekad nav drūmi,
Agrāk skanēja skolas zvans,
Tagad aprūpes nams ir mans.
E.Veidenbaums reiz teicis: „Virs zemes nav taisnības, dūrei tik
spēks.” Ir vēl tautas teiciens: „Zivs meklē, kur dziļāk, cilvēks, kur
labāk.” Šīs domas nevar attiecināt uz mūsu jauno vadītāju Ievu
Dūdumu, jo grūtību viņas darbā netrūkst. Ērgļu novada sociālās
aprūpes centrā „Kastaņās” esmu jau no 2003. gada, biju pirmais
iemītnieks. Ieva mums kā vadītāja jau trešā – jauna un izdarīga. Īsā
brīdī paveikusi daudz, savedusi kārtībā apkuri, telpas un sakārtojusi
citas jaukas lietas. Gods un slava viņas darbam! Lai Dievs viņai
palīdz un aprūpes centrs plaukst tālāk! To es novēlu no visas sirds.
Veiksmi tev, Ieviņ!
Apsveicu visus 18. novembrī - Latvijas valsts pasludināšanas
gadadienā!
Jānis Šteinerts
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Esiet sveicināti
Sausnējas bērnudārzā!

Esiet sveicināti Sausnējas bērnudārzā, kas pastāv no 1989. gada
un vairāk nekā 12 gadus par savām mājām sauc Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolu.
Vasariņa vārpu ratos aizbraukusi, gājputnu atvadu dziesmas
izskanējušas un rudens palēnām, negribīgi atver vārtus ziemai.
Bērnudārzā, kā katru gadu, jau vairāk nekā divus mēnešus
audzinātāju Anitas Bugnes, Elitas Ūdres un auklītes Lailas Pūpolas
vadībā, kurām bieži nākas aizstāt arī vecākus, jo pie mums ir arī
ģimenes atbalsta centra bērni, rit spraigs, kņadas pilns darbs.
Nākamajā gadā bērnudārzam svinēsim 25 gadu jubileju un ceram,
ka varēsim sumināt mūsu auklīti Lailu, kura šajā darbavietā strādā
jau no pirmās dienas.
5/6 gadīgo programmu šajā mācību gadā apgūst 9 bērni, jauktā
vecuma grupā no 2 līdz 4 gadiem dažādas gudrības apgūst 6 bērni.
Šogad ir jaunums, ka bērnudārzā darbojas nakts grupiņa. Mūsu
pulciņā ir bērni no Sausnējas, Sidrabiņiem, Ērgļiem, arī no Vietalvas
un Odzienas.
Katra diena sākas ar aktīvu darbību, katru dienu mēs zīmējam,
veidojam, dejojam un dziedam, mācāmies ciparus, burtus un krāsas,
izsakām savus nākotnes sapņus un darām daudzas citas svarīgas
lietas.
Šajos mēnešos izveidojām savu rudens ziedu paklāju tārpiņa
formā, noorganizējām olimpisko dienu, sarīkojām savu Miķeļdienas
jampadraci, baudījām zeltaino rudens lapu paklāju. Nu gatavojamies
Mārtiņdienai, Lāčplēša dienai un galvenais - Latvijas dzimšanas
dienai. Un tad jau straujiem soļiem jādodas pretim Ziemassvētkiem
un Jaunajam gadam.
Tā, kopā vadot ikdienu, tāpat kā ģimenē mēs mācāmies saprast,
kas ir labi un kas nē, bez kā ikdienā nevar iztikt un kas varbūt nav
tik svarīgi, mācāmies dzīvot, sadzīvot, cienīt un mīlēt. Mīlēt sevi,
ģimeni un savus līdzcilvēkus.
Katrs cilvēks, liels vai mazs, alkst krāšņuma, daudzveidības,
neparastuma, taču tas netop vienatnē. Jādarbojas visiem kopā, cieši
blakus. No rudens līdz pavasarim, no ziemas līdz vasarai.
Lai mums visiem kopā tas arī izdodas!
Elita, audzinātāja
Elitas Leibomas foto

Jaunumi Liepkalnes
bibliotēkā

Saulīte savas siltās dienas cieši satinusi un noglabājusi pelēku
mākoņu kamolā, bet aiz loga rūtīm krītošās lietus asaras vēsta, ka
nepielūdzami sarūk šim gadam atvēlētais laika limits...
Gada sākums bibliotēkā bija diezgan saspringts, jo 2008. gada
20. augustā notika bibliotēkas akreditācija un šogad jāgatavojas
atkārtotai akreditācijai. Tas nozīmē, ka jāgatavo dažāda veida
aprēķini un dokumentācija par bibliotēkas darbību, kas mainījies,
kā tā pārveidojusies un attīstījusies šo 5 gadu laikā, un noteiktā
termiņā dokumenti jāiesniedz akreditācijas komisijai. Tāpat
jāpārskata un jāpārbauda grāmatu fonda fiziskais stāvoklis u.c.
Akreditācija notika 22. maijā, un bibliotēkai šā gada 26. septembrī
tika izsniegta akreditācijas apliecība Nr.379A, kas nosaka, ka
Liepkalnes bibliotēkai uz nākamajiem 5 gadiem ir piešķirts vietējās
nozīmes bibliotēkas statuss.
Pagājušajā gadā tika pilnībā pabeigta grāmatu fonda
rekataloģizācija, t.i., grāmatas savadītas elektroniskajā bibliotēku
kopkatalogā, salīmēti svītrkodi un ar šā gada 2. janvāri tika uzsākta
grāmatu elektroniskā izsniegšana, skenējot svītrkodus, tāpat pilnībā
elektroniski tiek reģistrēti arī visi bibliotēkas apmeklētāji.
Novembris mums visiem ir nozīmīgu svētku mēnesis, un
bibliotēkā līdz pat decembrim būs apskatāma Sausnējas skolas
bērnu zīmējumu, kā arī bērnu un skolotāju dažādu pašgatavotu
dekoru izstāde. To veidojām kā sveicienu Latvijai 95 gadu jubilejā,
jo katrā darbā ir ieliktas kādas sajūtas, pārdomas, maza daļiņa no
sava sirds siltuma. Te sajūtami visi četri mūsu gadalaiki gan krāsās,
gan formās, sākot no nedrošiem krāsu otas pieskārieniem papīram,
gan noteiktu līniju un saskaņotu krāsu toņu zīmējumi līdz pat
izsmalcinātiem darbiem.
Paldies visiem darbu autoriem, kā arī skolotājām Vitai Zariņai un
Dacei Dombrovskai par atsaucību izstādes izveidošanā!
Tumšajā laikā iedegsim svecītes, izgaismosim palodzes un
sagaidīsim svētkus ar labām domām!
Dainuvīte Bikše,
Liepkalnes bibliotēkas vadītāja

Bibliotēka iesaka…

Klāt novembris, atvērti vārti uz ziemu un sniega padebeši jau
pulcējas pamalē. Lai tumšie rudens vakari paietu ātrāk, bibliotēka
piedāvā savu „recepti” – iedegt sveci, omulīgi ieritināties mīkstā
dīvāna stūrīti, blakus nolikt smaržīgas zāļu tējas krūzi un palasīt
labu grāmatu no bibliotēkas sarūpētā jauno grāmatu klāsta.
Latviešu autoru literatūra: Lācītis V. „Amsterdamas princips”,
Jansone I. „Umurkumurs - jeb ardievas feminismam”, Kacena V.
”Balle beidzās pusnaktī”, Kūlis Ē. „Diena kā sieviete”, Repše G.
„Vīrs tapīrs un citas radības”, Sēle L. „Kaislību pavārgrāmata”,
Zebris O. ”Koka nama ļaudis”, Ziedonis I. „Nenoteiktā bija”,
Avotiņa D. „Dzērvju svētība”, Manfelde A. „Dzimtenīte”, Bauere
I.”Marta-mana Andromeda”, Bērziņš M. „Sveiks, Dzintar, Mihail!”
u.c.
Ārzemju autoru literatūra:
Levī M. „Mistera Dadlija
neparastais ceļojums”, Harane E. „Sarkanās zemes sala”, Mičela D.
„Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi”, Frīmena K. „Kaisle zem Tasmānijas
debesīm”, Brauns D. „Inferno”, Lekbeka K. „Sludinātājs”, AdlersOlsens J.” Vēstule pudelē”, Mārtins Č.” Kalns starp mums” u.c.
Politika, vēsture, ceļojumi: Lapsa L. „Trīspadsmit Amerikas”,
Zemītis J. „Nenoslēgtais loks: leģionāra stāsts”, „Vidzemes senās
dabas svētvietas”, Zeilis I. „Ilūziju un baiļu mašinērija’, Ījabs I.
”Atgūtā demokrātija”, Kulbergs V. „Neiespējamā misija. Automobiļu
vēsture Latvijā”, Krastiņš V. „Ļoti personīgi. Latvijas diplomāta
stāsts”, Rubenis M. „Kompensācijas laiks. Futbola tiesneša stāsts”
u.c.
Literatūra dažādām interesēm: Vebsters R. „Sejas vaibstu
lasīšana”, Geka S. ”Sociālās spēles”, Kilēvica M. ”Praktiskā augu
aizsardzība”, Amona F. „Dekoratīvi dzijas bumbuļi mazajiem
māksliniekiem”, Kalve L. „Dokumentu pārvaldība no A līdz Z”,
Ingerleibs M. „Parazītu izdzīšana”, Gūtmane M. „Dzīve ir viens
vella izgudrojums (par Veroniku Strēlerti)”, Kuzina A. „Blaumanis
tuvplānā”, Millere T. „Tamborētas zeķes” u.c.
Bērniem un jauniešiem: Ceta S. „Hugo superplāns”, Gregorija
F. „Laumu bērns”, Valjams G. „Ganksteromīte”, Grišams Dž.
„Teodors Būns. Mazais advokāts”, Vilka L. „Dana un Otrā pasaule”,
„Kurmītis un sniegavīrs”, „Kurmītis un ērglis”, „Mazā zīlīte un
viņas draugi ( DVD putnu balsis)” u.c.
Šī ir tikai daļa no septembrī, oktobrī iegādātajām grāmatām –
pavisam to ir 122 eksemplāri. Tie ir gan iepirkumi no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, gan VKKF projekta ”Latviešu oriģinālliteratūra
un autori bibliotēkās” ietvaros saņemtie izdevumi, kā arī lasītāju
dāvinājumi. Ar pilnu jauno grāmatu sarakstu var iepazīties
bibliotēkā.
Dabā viss iet savu gaitu, šo laiku mēs nevaram ietekmēt. Kad
migla izklīdīs, tīra un balta mūsu pagalmos ienāks ziema, un sāksies
jauns stāsts.
Sarmīte Dreiblate un Kaiva Bukovska Ērgļu bibliotēkā

Sausnējas bibliotēkā

Gads sliecas uz otru pusi, tāpēc neviļus gribu atskatīties uz
paveikto. Šis Madonas reģiona, tostarp arī Ērgļu novada bibliotēkām,
bija akreditācijas gads. 22. maijā atkārtotai akreditācijai komisija
apmeklēja Sausnējas bibliotēku. Komisija pārbaudīja bibliotēkas
dokumentāciju, krājuma kvalitāti un pieejamību, darbinieku
informācijas meklēšanas prasmes, vērtēja bibliotēkas pakalpojumus
un sadarbību ar pašvaldību, iestādēm un sabiedrību, kā arī
bibliotēkas materiālo un tehnisko stāvokli. Nu jau ir saņemts arī
oficiālais atzinums, ka uz turpmākajiem pieciem gadiem Ērgļu
novada Sausnējas bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Šovasar no 21. augusta līdz 9. septembrim bibliotēkā notika
remonts, tika pārmūrēta krāsns un skurstenis. Šis laiks gan lasītājiem
sagādāja neērtības, bet toties ziemu varam gaidīt bez bažām. Jau
tagad apmeklētāji to novērtē, jo dažkārt nāk uz bibliotēku ne tikai,
lai izmantotu tās pakalpojumus, bet pavadītu laiku siltumā, ja līdz
autobusam gaidāms ilgāks laiks.
Rudenī bibliotēkas fonds papildinājies vēl par 24 izdevumiem.
12 grāmatas iepirktas par pašvaldības līdzekļiem, kā arī 11 grāmatas
un 1CD iegūts no Kultūrkapitāla fonda projekta „Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Aicinu lasītājus uz
bibliotēku, kur var iepazīties ar visu jaunieguvumu sarakstiem. Ir
pasūtīta periodika visam nākamajam gadam. Nākamgad varēsim
lasīt jau ierasto Madonas reģiona avīzi „Stars” un žurnālus „National Geographic Latvija”, „Leģendas”, „Ilustrētā Junioriem”,
„Astes”, „Sīrups”, „Praktiskais Latvietis”, „Mājas Virtuve”,
„Rokdarbu vācelīte”, „Ievas Stāsti” un „Ievas Dārzs”.
Vēlot jaukus Latvijas dzimšanas dienas svētkus, citēšu Ojāra
Vācieša dzejoli „Piesaukšana”, jo šomēnes atzīmē viņa
astoņdesmitgadi. Arī Sausnējas bibliotēkā līdz 15. novembrim
apskatāma literatūras izstāde.

Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.
Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.
Kur ies
mana tauta,
mana dūša
tur ies.
Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies!

Inga Grote,
Sausnējas bibliotēkas vadītāja



Ērgļu profesionālā
vidusskola rīko kustamās
mantas
izsoli
Ɯrgƺu profesionƗlƗ
vidusskola rƯko kustamƗs
mantas izsoli

Darba vieta jaunietim
Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle
aicina darba devējus – komersantus (izņemot
izglītības un ārstniecības iestādes) pašnodarbinātos,
biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās
partijas) izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas
NVA
reģistrētajiem
jauniešiem
–
bezdarbniekiem.
Tādējādi uzņēmēji ar valsts atbalstu 9 mēnešu
laikā varēs praktiski apmācīt un sagatavot savam
uzņēmumam perspektīvus darbiniekus.
Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, pirmo
6 mēnešu laikā saņems dotāciju jaunieša
bezdarbnieka algai - 100 Ls mēnesī (par jaunieti
ar invaliditāti – 150 Ls), bet pēdējos 3 mēnešos 50 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls)
proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba
samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās
minimālās algas apmēru, tāpēc darba devējam ir
jānodrošina jaunieša bezdarbnieka darba algai arī
papildu finansējums, kā arī jāveic valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tāpat darba devējs saņems dotāciju darba
vadītāja darba atalgojumam. Par 1 jaunieti dotācija
atalgojumam ir noteikta 20 Ls mēnesī. Gadījumā,

ja pie darba devēja būs nodarbināti 5 jaunieši bezdarbnieki, dotācija darba vadītāja ikmēneša
darba algai būs 100 Ls mēnesī. Viens darba
vadītājs var būt ne vairāk kā pieciem nodarbinātiem
jauniešiem.
Darba devējam tiks atmaksāti izdevumi par
jauniešu veselības pārbaužu veikšanu, ja tās
paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām
veselības pārbaudēm. Savukārt jaunietim ar
invaliditāti pirms viņa pieņemšanas darbā
ergoterapeits novērtēs attiecīgo darba vietu un
noteiks nepieciešamos darba vietas pielāgojumus.
Šim mērķim paredzēta vienreizēja dotācija, kas
nepārsniedz 500 Ls par vienas darba vietas
pielāgošanu.
Papildu informācija NVA mājaslapā www.nva.
gov.lv → Darba devējiem → Darba vieta
jaunietim.
Kontaktpersona Madonas filiālē – projektu
karjeras konsultante Dace Zeile, tālr. 28233767.

1.
2.
3.
4.

IZSOLE
IzsolƗmƗs mantas nosaukums un
atrašanƗs vieta
Kur un kad var iepazƯties ar izsoles
noteikumiem
IzsolƗmƗs mantas apskates vieta un
laiks
Pieteikumu reƧistrƗcija, izsoles
vieta un laiks

5.

IzsolƗmƗs mantas nosacƯtƗ cena,
nodrošinƗjuma apmƝrs, iemaksas
kƗrtƯba

„Komersantu nodarbināto personu
reģionālās mobilitātes veicināšana”

6.
7.

Personas, kam ir pirmpirkuma
tiesƯbas
Izsoles veids

Lai veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot
valsts atbalstu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc
darba tiesisko attiecību uzsākšanas.
Finanšu atlīdzību ar saņemt nodarbinātais, kas vienlaikus atbilst šādām prasībām:
• līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts
bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kas vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis
reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā nodarbinātais;
• darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba devējs Nodarbinātajam
nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
• norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, nodarbinātajam ir noteikts normālais
darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne
lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības
pieprasīšanas dienas.
Iesniegumus, kam jāpievieno izziņa no darba devēja, pieņem NVA Madonas filiāle. Veidlapas ir
atrodamas NVA mājas lapā www.nva.gov.lv → klientiem → nodarbinātajiem. Tās var saņemt arī
filiālē. Kontaktpersona – nodarbinātības organizatore Veronika Putāne, tālrunis 648 07096.

8.

Samaksas kƗrtƯba

Lidija Kraukle,
Nodarbinātības valsts aģentūras
Madonas filiāles vadītāja

L. Kraukle, NVA Madonas filiāles vadītāja

Par LEADER projektu iesniegumu
pieņemšanas 9. kārtu
Nodibinājums „Madonas novada fonds”
izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
uzsākšanu „Madonas novada fonda darbības
stratēģijas
2009.-2013.gadam”
ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam
ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no
2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.
janvārim. 9. kārtā pieejamais publiskais
finansējums un izsludinātās rīcības atbalsta
apmērs 27406.85 lati. Attīstības stratēģijas
darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,
Madonas un Varakļānu novadi.
Kārta izsludināta:
411 pasākuma - Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegāde
un
uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana.
3.2.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegāde
un
uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
5.1. rīcība Lauksaimniecības produktu
ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un
pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana
Viena projekta attiecināmās izmaksas 20 000
lati.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu
saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību
lauksaimniecības produktiem.
Projektus var iesniegt 3.1. aktivitātei atbilstoši-
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juridiskas un fiziskas personas, kas ražo
Līguma par Eiropas Savienības darbību I
pielikumā minētos lauksaimniecības produktus,
(izņemot zivsaimniecības produktus) un audzē
tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba
un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona
projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas (VRG) teritorijā vai plāno izveidot
saimniecību,
lai
uzsāktu
atbilstošo
lauksaimniecības produktu ražošanu VRG
teritorijā.
3.2.aktivitātei atbilstoši - juridiskas vai
fiziskas personas, kas ir Pārtikas un veterinārajā
dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības
produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanas (VRG) teritorijā
vai kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi mājas apstākļos VRG
teritorijā.
Ar „Madonas novada fonda darbības stratēģiju
2009.-2013.gadam” var iepazīties un projekta
iesniegumus papīra formātā var iesniegt
nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā,
Saieta laukumā 1, otrajā stāvā. Konsultē Jogita
Baune, tālruņi: 27527343 (BITE), 26647671
(LMT/Ok),
e-pasts:
jogitabaune@inbox.lv.
Pieņemšanas laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Individuālās konsultācijas lūgums saskaņot
iepriekš telefoniski. Projekta iesniegumu
elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika
zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā”
noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.
Papildu informācija www.lad.gov.lv un www.
madona.lv sadaļā „Madonas novada fonds”
Jaunumi.
Projekta iesnieguma veidlapa (tikai 3.1. un 3.2.
aktivitātei) - 1. pielikums, MK noteikumiem
Nr.764. Veidlapu obligāti ņemt no Lauku atbalsta
dienesta mājas lapas.

Gateris P654M; metƗla prese - šƷƝres; elektriskƗ
krƗsns SNZ
Ar nolikumu var iepazƯties www.ergliarods.lv vai
izsniegts personƯgi pretendentam ProfesionƗlajƗ
vidusskolƗ. T. 64871235
Oškalna iela 14, Ɯrgƺi, Ɯrgƺu pagasts, Ɯrgƺu
novads, 25. un 27. novembrƯ no 10:00 lƯdz 12:00.
Pieteikumus izsolei reƧistrƝ lƯdz 29.11.2013.
plkst.9:00. Izsole notiks 2013. gada 29. novembrƯ
plkst.10:00 mƗcƯbu darbnƯcƗs, Oškalna ielƗ 14.
Gateris P654M -190,00LVL ; metƗla prese –
šƷƝres – 105,00LVL; elektriskƗ krƗsns SNZ –
30,00LVL. NodrošinƗjums 10% apmƝrƗ no šƯs
summas jƗiemaksƗ ProfesionƗlƗs vidusskolas
norƝƷinu kontƗ izsoles nolikumƗ paredzƝtajƗ
kƗrtƯbƗ.
Nav
Mutiska izsole ar augšupejošu soli un pretendentu
atlasi
Samaksa 100% LVL divu nedƝƺu laikƗ pƝc izsoles
rezultƗtu apstiprinƗšanas.

Ērgļu Profesionālās vidusskolas
jaunumi
Nu
jau
otro mācību
gadu Ērgļu
Profesionālā
vidusskolā kalpo ieviestais Mykoob mācību
sociālais tīkls – e-žurnāls un vienota e-pastu
sistēma, kas ir būtisks atbalsts skolai, kas uzlabo
un modernizē mācību procesu, nodrošina
informācijas pieejamību vecākiem, atvieglo
pedagogiem atskaišu sagatavošanu un automatizē
skolas ikdienas darbus. Tagad ir iespējams pilnībā
aizstāt tradicionālo papīra žurnālu ar elektronisku
vērtējumu un apmeklējumu reģistru, padarot
mācību procesu vienkāršāku un strukturizētāku.
Šis ir veids, kā veicināt pedagogu un bērnu
vecāku komunikāciju. Bieži informācijas trūkuma
dēļ saziņa ir apgrūtināta – nav zināms pedagogu
telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese.
Tādēļ šajā sistēmā kontaktu saraksts katram
lietotājam tiek izveidots automātiski. Tas nozīmē,
ka katram vecākam kontaktu sarakstā ir visi
pedagogi, kas viņu bērniem māca kādu
priekšmetu.
Otrs jaunums skolā ir jaunās profesionālās
izglītības programmas jumiķis īstenošana.
Mācību procesa rezultātā tiks sagatavoti jumiķi,
kuri būs ieguvuši nepieciešamās praktiskā darba
iemaņas, kas būs sagatavoti kvalificētam darbam
būvniecībā jumta klāja izgatavošanā un jumta
seguma uzklāšanā. Topošie speciālisti apgūst
profesionālus mācību priekšmetus, piemēram,
terminoloģiju svešvalodā, būvprojektu rasējumus,

jumiķa darbu tehnoloģiju, būvmehānikas pamatus,
matemātiskos aprēķinus, tāmes u.c. priekšmetus.
Papildus profesionālās izglītības dokumentam
absolventi saņems apliecības darbam ar virvju
sistēmām un pacēlāju.
Jumiķu programma ir jaunums ne tikai mūsu
skolā, bet gan visā Latvijā. Esam pirmie, kas
apmāca jumiķus profesionālajā programmā 3.

profesionālā līmeņa speciālistus. Topošos
speciālistus
aroda apguvē skolā apmāca
būvniecības skolotāji un tiek arī piesaistīti
speciālisti no Latvijas Jumiķu apvienības, valdes
priekšsēdētājs, pieredzējušais un zinošais aroda
speciālists Ilmārs Jurjāns. Arī jumiķu profesionālo
priekšmetu skolotāji iesaistās šajās apmācībās,
apgūstot vajadzīgo jumiķu darba specifiku un
darba pieredzi.
Tas ir izaicinoši. Lai mums kopīgiem spēkiem
izdodas realizēt kvalitatīvu mācību procesa
apguvi!
I.Bērzkalna,
Ērgļu Profesionālās vidusskolas
sociālā pedagoģe

Jauns mācību kurss par koku
kopšanu pašvaldībās
Kopš profesijas kokkopis-arborists ieviešanas Latvijā 2005 gadā Ērgļu Profesionālā
vidusskola ir sagatavojusi 93 jaunos koku
kopējus, kā arī centusies informēt sabiedrību
un popularizēt pareizus koku kopšanas
principus pilsētu apstādījumos.
Skolā izveidota arī profesionālās pilnveides
izglītības programma, kas paredzēta cilvēkiem,
kuri atbild par apstādījumu iekārtošanu un
kopšanu. Programmā iekļauti jautājumi par
koku kopšanas un stādīšanas saskaņošanu
pašvaldībās, par ciršanu nemeža zemēs, par
koku uzskaiti (inventarizāciju), par koku
bojājumu apjoma noteikšanu un citas tēmas.
Kuram gan vēl citam, ja ne speciālistam
pašvaldībā ir jābūt pārliecībai un pareizai
izpratnei par šiem jautājumiem. Programmas
izveidē un mācīšanā piesaistām dendrologus
un dārzkopjus: Latvijas Nacionālā botāniskā
dārza direktoru Andreju Svilānu, dārzkopi, SIA
„Labie Koki vadītāju Edgaru Neilandu un
dendrologu, SIA „AlejaD” vadītāju Gvido
Leiburgu. 7. novembrī mācības profesionālās
pilnveides programmā „Koku kopšanas darbu

pamati” uzsāka speciālisti no Liepājas, Rīgas,
Valmieras, Ropažiem, Ikšķiles, Talsiem un
Grobiņas. Kursu dalībniekiem šī ir laba iespēja
ne tikai gūt jaunas zināšanas, bet satikties ar
kolēģiem un dalīties pieredzē.
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu
inspekcijas vadītāja Aija Anita Baķe, kura ir
viena no šo kursu pedagogiem, uzsvēra: „Ir
jābūt vienotai kārtībai valstī, kā pašvaldībās
tiek organizēts koku stādīšanas un kopšanas
darbs. Tādēļ ir jāzina likumdošana – likumi un
Ministru kabineta noteikumi. Katrā pašvaldībā
ir jābūt saistošiem noteikumiem, kuri nosaka
gan koku kopšanu, gan apstādījumu uzturēšanu,
koku ciršanu, zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzības kārtību.”
Jāapzinās, ka koks ir vērtība, koptu koku
stādījumi ir ilgtspējīgi un tie pozitīvi ietekmē
apkārtējās vides kvalitāti. Rūpēsimies par
kokiem!
I. Spaile, Ērgļu Profesionālās vidusskolas
tālākizglītības administratore

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. novembris

Orientēšanās sezona noslēgusies PII “Pienenīte” ziņas
Ar skaistu zelta rudens
dienu
noslēdzās
orientēšanās sacensību
seriāls, kurš ilga septiņus
mēnešus, sākot ar 16.
aprīli, kad mežā vēl bija
sniegs
vietām
līdz
viduklim, un noslēdzās
ar Madonas novada
atklāto
čempionātu
vidējā
distancē
Jāņukalnā 12. oktobrī.
Liels prieks, ka Ērgļu
orientieristu pulks ir
palielinājies līdz 30
dalībniekiem. Šeit liels
paldies jāsaka vecākiem,
kuri, atbalstot bērnus,
sākuši skriet arī paši ar
labiem rezultātiem.
Madonas čempionātā
piedalījās vairāk nekā
100 dalībnieki, tai skaitā
9 Ērgļu orientieristi. Medaļas savās vecuma grupās izcīnīja: 1.vieta un zelta medaļa - Elīnai Svilpei, Eugeņijai
Rudzītei un Kalvim Kaļvam, 3.vieta un bronzas medaļa - Baibai Kaļvai, Andrim Rudzītim un Aldim Oltem.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti „Madonas kausu – 2013” pirmo trīs vietu ieguvēji. Sacensības notika
otrdienu pēcpusdienās 22 reizes dažādās Madonas reģiona apkārtnes vietās. Uz Ērgļiem atceļoja 14 kausi: SE
grupā: Elīna Svilpe -1. vieta,V8 grupā: Tots Olivers Olte - 2. vieta, S8 grupā: Anete Rudzīte-1. vieta, V12 grupā:
Nemo Vits Olte - 3.vieta, V18 grupā: Kalvis Kaļva - 1.vieta, VB grupā: Aldis Olte - 2.vieta, SB grupā: Ilvija
Madsena - 3.vieta, V35 grupā: Dzintars Svilpis 1.vieta, V45 grupā: Māris Olte -3.vieta, S45 grupā - Baiba Kaļva
- 1.vieta, Eugeņija Rudzīte - 3.vieta, V55 grupā: Andris Rudzītis - 1.vieta, Open grupā; Vineta Andriksone 3.vieta, Vies - 3.vieta Kalvim Māliņam.
Esam veiksmīgi startējuši arī republikas mēroga sacensībās.
Sezonas sākumā notika skolu kausa izcīņa, kurā piedalījās 9 skolas. Mūsu skola saņēma kausu par trešo
vietu.
Lai varētu apmeklēt sacensības, liels paldies novada domei par atbalstu ar transportu un mūsu šoferīšiem
Aldim Oltem, Pēterim Leitānam un Aivim Masaļskim. Paldies par atbalstu arī SIA „Elbrai” un personīgi
Robertam Koklačovam.
Visa informācija par sacensībām interneta mājaslapā www.okarona.lv.
Uz tikšanos nākamajā sezonā!
Baiba Kaļva
Foto: Agris Veckalniņš

Neparastie viesi „Pienenītē”

25. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” viesojās kinoloģe Ingūna ar
uzticamajiem draugiem – sunīšiem. Šajā tikšanās reizē uzzinājām par drošību saskarsmē ar
suņiem, vērojām dažādus interesantus trikus, noskaidrojām, kas sunīšiem patīk, kas nepatīk.
Katram bērnam bija iespēja sunīti noglāstīt un iedot našķi. Sagaidot ciemiņus, izveidojām
foto izstādi par saviem mājas mīluļiem – kaķiem, suņiem, zirgiem, aitām, vistām, degū
grauzējiem, žurkām, akvāriju zivtiņām.
Ar lielu troksni, baidot prom visus mošķus, pārsteigumu pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” sagatavoja 2. klases Mārtiņbērni ar savu ierašanos. Viņi iepriecināja bērnus ar
Mārtiņdienas cienastu, interesantām rotaļām un dziesmām. Pa bērnudārzu grozījās gaiļi,
vistas, bija arī lācis, zaķis, vairākas čigānietes un spociņš. Ticējums vēsta, ka Mārtiņbērni sētā
ienes svētību un laimi.
Evitas, metodiķe un muzikālā skolotāja
Foto: Evita Lielupa

SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ
„Saules servisam” - 15

15 - daudz vai maz? Skolas gados teiktu - maz, lielajā dzīvē daudz. Jau viens gads spēj ienest tik daudz pārmaiņu ikdienas
gaitās, kur nu vēl tik garš laika sprīdis! Un tieši ar atskatu
aizgājušajos 15 gados notika tikšanās ar SIA „Saules serviss”
īpašniekiem Aivi Masaļski un Pēteri Leitānu.
Otrā atmoda tās pirmajos gados nesa lielas pārmaiņas visās
struktūrās. Tika likvidēts, reorganizēts iepriekš veidotais, dibināti
daudz un dažādi lieli un mazi uzņēmumi. Cits paspēja nodibināt
savu uzņēmumu un piedzīvot pārmaiņas. Cits pārdzīvot sāpīgo
zaudējuma izjūtu neveiksmē uzņēmējdarbībā.
1998. gada 16. novembris kļuva par dzimšanas dienas datumu
servisam, kas savu darbību ar divu entuziasma pilnu vīru apņemšanos
uzsāka kā SIA „Kārlis” struktūrvienība. Pateicoties IU „Kārlis”
īpašnieces Maijas Ambrēnas finanšu ieguldījumiem, tika
izremontētas telpas bijušā „Somdara” Ērgļu filiāles telpās Saules
ielā 6, iekārtotas darbnīcas ar 3 boksiem un tirdzniecības telpa.
Serviss darbību uzsāka 5 cilvēku sastāvā: 3 autoatslēdznieki - Intars
Mārtinsons, Guntars Začs, Ventis Grahoļskis, Aivis un Pēteris. Četri
ar dažādu pieredzi auto remontos, viens šo arodu apguva no nulles.
Jaucot, skrūvējot, metinot, krāsojot zinības par auto variācijām
papildināja paši servisa vadītāji un mācījās pārējie darbinieki.
Izkristalizējās jomas, kuras padevās labāk, parādījās vājākie posmi,
pie kuriem bija jāpiestrādā, lai rezultātu sasniegtu kvalitatīvu un
klientiem apmierinošu. Pamazām tika atdoti IU „Kārlis” investētie
līdzekļi , līdz 2004. gadā tiek reģistrēts patstāvīgs uzņēmums SIA
„Saules serviss”, ņemts kredīts bankā un pilnībā atmaksātas
investīcijas.
Sākas, tā saucamie, labie gadi. Darbība notiek aktīvi, cilvēki ir
maksātspējīgi, tiek gādātas mašīnas, tās jāremontē, riepas jāmaina,
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skatēm jāgatavo. Apgrozījums ir
cerīgs. Var kārtot kredītsaistības,
domāt par darbnīcu papildināšanu
ar nepieciešamajām iekārtām,
savu
profesionalitātes
pilnveidošanu.
Bet…
ekonomiskajā situācijā notiek
krasas izmaiņas, un augšupejai
pieliktas „bremzes”. Atskatoties
šodien, uzņēmuma vadītāji teic,
ka bijuši brīži, kuros valdījusi
neziņa, vai nākamo mēnesi spēs
samaksāt
bankai,
iznāks
darbinieku
algai
un
saimnieciskajiem
norēķiniem.
Katrs latiņš tika piecreiz apgrozīts, pirms izlemts, kur to labāk
izlietot.
Izturēja,
noturējās.
Uzņēmums tika galā ar šo
pārbaudījumu, nokārtoja visas
kredītsaistības,
bet….tādus
apgriezienus kā 2006. gadā
sasniegt vairs nav tik vienkārši.
To, kāda rocība ir cilvēkiem, izjūt
visas darbības jomas valstī, arī
serviss. Un šodien vadītāji teic,
ka izdzīvošanai sanāk, bet sapņot lielus sapņus nevar atļauties.
Ietekmējis arī tas, ka, ja pirms 15 gadiem šis bija gandrīz vienīgais
serviss, tad šobrīd ir arī konkurenti, pie kuriem griežas daļa bijušo
klientu. Diemžēl iznāk saskarties arī ar tādiem gadījumiem, kad
tiek paveikts darbs, bet klients aizmirst samaksāt par padarīto.
Protams, otro reizi viņš pēc palīdzības vairs nenāk.
Kādus pakalpojumus var saņemt automašīnu īpašnieki „Saules
servisā”? Faktiski jau gandrīz visu - mašīnas sagatavošana tehniskai
apskatei un, ja īpašnieks vēlas, tā tiek arī izieta, ritošās daļas
remonts, agregātu nomaiņa, transmisija, riepu maiņa, stiklu
nomaiņa, virsbūvju metināšana, bremžu pārbaude stendā u.c.
Bez servisa ir arī tirdzniecības zāle, kurā var iegādāties detaļas
automašīnām ne tikai servisa, bet arī privātai vajadzībai.
Pirmsākumos veikalā strādāja paši vadītāji, bet, paplašinoties
darbībai, aiz letes stājās tirdzniecības darbinieces: sākotnēji
Antoņina Bogdane, kuru nomainīja Sanita Jansone, pašreiz strādā
Vēsma Laizāne. Vēsmas darba pienākumi paplašinājušies, darbībai
ar precēm pievienojusies dokumentu kārtošana.
Laika gaitā, protams, ir notikušas darbinieku maiņas. Cilvēki, kas
zināšanās par auto bijuši uz „jūs”, izmācīti un sagatavoti par labiem
speciālistiem, zinošiem darbiniekiem. Citi meklējuši plašākas
darbības lauka iespējas, citi uzsākuši savu uzņēmējdarbību. Nāk
jauni darbinieki, un atkal viņi tiek mācīti, profesionāli pilnveidojot.
Pašreiz uzņēmumā strādā 4 plaša profila autoatslēdznieki.
Nevar nepieminēt arī darbinieku, kas ir nākamais stāža ziņā aiz
servisa vadītājiem - sargsuns Ripo. Viņš uzticīgi pilda savu
pienākumu no 2000. gada, kad stājies pie uzdevumu pildīšanas pēc
nelūgtu „ciemiņu” viesošanās servisa telpās. Un nu jau tagad tiek
audzināta jaunā maiņa.

Aivis un Pēteris paralēli darbam servisā bijuši arī aizrautīgi
autosportisti. Piedalījušies sacensībās un paši tās arī organizējuši. 7
gadus Ērgļos, vispirms stadionā pie estrādes, vēlāk Lukstu trasē,
organizēti Latvijas čempionāta posmi autosprinta sacensības, savu
reizi pat divas vienā sezonā. Pirmās sacensības tika noorganizētas
vienas nedēļas laikā. Īpašu atzinību puiši saņēmuši no Latvijas
Automobiļu federācijas, Standarta komisijas par Latvijas čempionāta
rallijsprinta posmu sacensību organizēšanu 2009. un 2010. gadā.
Tas bija pašu entuziasms, sponsoru, pašvaldības un uzņēmēju
atbalsts un bagātīgie ziemas sniegi, kas ļāva sagatavot sacensības
augstā līmenī. Ērgļos ar firmas BVB atbalstu pirmo reizi tika
izmantota elektroniskā rezultātu fiksēšana. Darba stundas netika
skaitītas, bet par rezultātu gandarījums pašiem un arī auto sportistiem
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas. Diemžēl arī
sports ir pakļauts ekonomiskajām svirām, un šobrīd sacensības var
sarīkot vien lielākas pilsētas, kuras bagātas ar sponsoriem un
atbilstošu infrastruktūru.
Vaicājot servisa vadītājiem, kā var tikt galā ar darbiem, saņemu
nepārprotamu atbildi: vienam otru papildinot! Nav jau tā, ka tās ir
tikai 8 darba stundas dienā. Ir strādāts gan 12, gan 14 stundas.
Klientiem palīdzība netiek atteikta arī brīvdienās un vēlās vakara
stundās.
Kā papildinās enerģijas krājumi? Pirmkārt, ģimenēs. Pēterim dēli
Sandis un Arnis ir izskolojušies, smēlušies zinības arī tēva vadītajā
uzņēmumā, gudro par patstāvīgu darbību. Meitai Lindai vēl jāpalīdz
apgūt izvēlētā profesija. Aivim Monta, Haralds un Valts vēl
skolojami un ievadāmi dzīves gudrībās, bet jau šodien gandarījumu
sniedz Montas sasniegumi sporta deju mākslā un puišu aktivitātes
sportā.
Nevienam Ērgļu pusē nav noslēpums, ka abi servisa vadītāji ir arī
pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Pēteris no 1976. gada, pārzinot
basģitāru, ritma un solo ģitāru, organizējis ansambļus, apmācījis
jauniešus šo instrumentu spēlē, nonācis līdz teātra mākslai un tur
darbojas jau 10 gadus. Un ģimenes arhīvā sagūluši visu spēlēto
uzvedumu ieraksti un foto materiāli.
Toties Aivis ar deju uz „tu” ir jau no 5 gadu vecuma. Sākotnējā
mammas iecere redzēt savu dēlu kā moderno deju dejotāju ātri vien
tika pārorientēta uz tautiskajām dejām, ko līdz 8. klasei palīdzēja
apgūt skolotāja Antra. Tālāk dejas solis tika pieslīpēts Priekuļu LT
deju kolektīvā, Jelgavas kultūras nama TDA „Diždancis”, un nu
kopā ar sievu Signi par savu tiek saukts Ērgļu vidējās paaudzes deju
kolektīvs „ERLA”.
Pēterim relaksāciju un gandarījumu sniedz makšķerēšana, kurā
sasniegti panākumi dažādās sacensībās. Toties Aivis jau četrus
gadus ir aktīvs Ērgļu vidusskolas vecāku padomes loceklis.
Skolās iegūtās zināšanas, aktīvā darbība dažādos kolektīvos,
uzstāšanās publikas priekšā ir sniegusi rūdījumu, kas lieti noder,
strādājot savā uzņēmumā, vadot nelielo darba kolektīvu,
kontaktējoties ar apmeklētājiem, kārtojot darījumus. Lai veicas!
Veiksmi arī turpmākajā uzņēmuma „Saules serviss” darbībā un
skaistu 15. dzimšanas dienu!
Ilzes Daugiallo teksts un foto
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KULTŪRAS AFIŠA

16. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts pasākums
„Spārni mūs ceļ, nes un tura”
Muzikāls uzvedums pēc Māras Zālītes mūzikla „Priekules Ikars” motīviem
Plkst. 21.00 svētku balle. Viesojas grupa „BUČČA”. Ieeja brīva
29. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
muzikāls projekts „Vakariņas uz sešiem”
Brāļi Auzāni kopā ar četrām fantastiskām Latvijas mūziķēm apvienojušies jaunā
muzikālā projektā. Koncerta lielāko daļu veido Ata Auzāna pēdējo 20 gadu laikā
radītās dziesmas. Katra no tām saistās ar kādām atmiņām, katrai dziesmai ir savs
stāsts, bet kopējais ir un paliek - mīlestība...
Pavadošo mūziķu sastāvs, kurā spēlē tikai meitenes: Lauma Kazaka - basģitāra,
Nelli Bubujanca - sitamie instrumenti, Inga Meijere - saksofons, flauta, vijole, Antra
Lante - ģitāra.
Biļetes var iegādāties Ērgļu saieta namā iepriekšpārdošanā un koncerta dienā.
Biļešu cenas: 3, 4 un 5 Ls
30. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
LĀZERPROJEKCIJAS un GIGANTISKO ZIEPJU
BURBUĻU CIRKA ŠOVS
Jauna, piedzīvojumiem pilna un aizraujoša programma – „NĀKOTNES CIRKS”
Tajā piedalīsies Austrumeiropas cirka mākslinieki: žonglieri, burvju mākslinieki,
klauni, akrobāti, transformeri, ziepju burbuļu šova vadītāji.
Biļešu cenas, sākot no 2,00 Ls. Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar
pieaugušo, ieeja bez maksas. Skolēniem, pensionāriem, 1.,2. grupas invalīdiem biļešu
cena 2,00 Ls.
Grupām, sākot no 10 cilvēkiem, atlaides (par grupas atlaidēm jāzvana- 25878756.
Pārējiem biļetes cena- 2,50 Lls un 3,00 Ls
Cirka relīze: Šis ir nākotnes cirks, kas domāts gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Lāzerman- varens lāzeru staru pavēlnieks, cilvēks transformers – atnācējs no
kosmosa. Grandiozs šovs ar gigantiskiem, starojošiem ziepju burbuļiem, spēka
žonglieris ar metāliskiem kubiem, trīsmetrīgs balts lācis, kas dejo deju „Amerikano”,
spožs un neaizmirstams klaunu duets „Kokodžamba”. Jums būs iespēja redzēt
Ukrainas Cirka šovu profesionālu mākslinieku izpildījumā. Šovā tiek izmantotas
interaktīvas dekorācijas 3D projekciju apmērā un augstvērtīgs muzikālais
pavadījums.
3. decembrī plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
nozīmīgu dzīves jubileju atzīmēšanas pasākums
„Atļauj saviem gadiem ziedēt…”

Apsveicam!

Apsveicam!

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Oļģerts Kajaņecs
Anastasija Indriksone
Lūcija Igaune
Voldemārs Kokins
Daila Ivaņkova
Viktors Grigulis
Klaudija Guseva
Austra Trimpele
Valija Avotiņa
Juris Jankovskis
Veneranda Bite
Elga Līckrastiņa
Emīls Ozols
Zinaida Biemelte

ILZI un EDMUNDU PUTNIŅUS
ar dēla ROBERTA piedzimšanu;
VIKTORIJU DOLINČUKU un
JĀNI MAČUKU
ar meitas LORAS HOUPAS
MAČUKAS piedzimšanu;
TĪNU un MĀRI BLŪMUS
ar dēla ĢIRTA piedzimšanu.

SVEICAM,

Darba

piedāvājums

6. decembrī plkst.16.00
visi pagasta iedzīvotāji mīļi aicināti uz Ziemassvētku egles iedegšanu
Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
7. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa noslēguma pasākums.
Pasākumu vada Valmieras Drāmas teātra aktrise Dace Everss
7. decembrī plkst. 20.00 Ērgļu saieta namā
MEŽA BALLE
mežu īpašniekiem, apsaimniekotājiem un medību kolektīviem
Programmā:
- Mežvidus tautas nama vīru vokālā ansambļa „Ozoli” koncerts
- Medību kolektīvu ievērojamāko trofeju izstāde
- Foto studija
- Meža spēka dzēriena un medījuma baudīšana
Par dejotprieku gādās grupa: „GINC un ES”
Savu dalību pasākumā un vietas pie galdiņiem lūgums pieteikt pa tel. 29450715
(Biruta Nebare) vai saieta namā pa tel. 26528132 (Sandra Avotiņa). Ieejas kartes
cena- 5 Ls
14. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku pasākums un Lielās egles
iedegšana
20. decembrī plkst.18.00 SAC „Zīļuks” zālē
„Piparkūku pēcpusdiena”
Aicinām visus lielus un mazus pagasta iedzīvotājus uz kopīgu vakarēšanu sveču
gaismā pie siltas tējas tases ar kraukšķīgām piparkūkām. Padalīsimies pieredzē katrs
ar savu piparkūku recepti!
21. decembrī no rīta Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU DĀVANU TIRDZIŅŠ
Pirksim dāvanas un našķus.
Dziedāsim un mācīsimies Ziemassvētku saulgriežu rotaļas.
Minēsim mīklas un iepazīsim ticējumus.

Ērgļu Profesionālā
vidusskola aicina
darbā strādnieku ar
elektriķa un
sanitārtehniķa darba
iemaņām. Pieteikties
līdz 27. 11. 2013.
Zvanīt 29180371.
kopīgo dzīves ceļu sākot,
ELĪNU un JĀNI KAĻVAS.

INTERESENTIEM

Ir iespēja pieteikties apmeklēt Valmieras
Drāmas teātra 90 gadu jubilejas koncertu
22. decembrī plkst.17.00. Biļešu cenas
no 6 līdz 9 latiem. Lūdzu pieteikties pie
Antras Grinbergas (tel. 26498175) vai
Ainas Braķes (tel. 29441625).

21. decembrī Sausnējas sala tēvs ar rūķi dosies ciemos pie pirmsskolas vecuma
bērniem, invalīdiem un vientuļajiem pagasta ļaudīm
21. decembrī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Ziemassvētku noskaņas radīs
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE
Spēlēs grupa „Nakts pastaiga”( Edijs un Raimonds)
Ieejas biļetes cena- 3 Ls
27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE ĒRGĻU NOVADA PENSIONĀRIEM
Viesosies grupa „DRICĀNU DOMINANTE”
28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM
„Sienāzīša Ziemassvētki”
1. janvārī Ērgļu saieta namā no plkst. 01.00 līdz plkst. 06.00
GADU MIJAS NAKTS BALLE
Ieejas maksa - 2 EUR

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā
Nr. 10 (83) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums
Horizontāli: 1. Atoms. 6. Dalda. 9. Koma. 10. Hota. 11.
Onona. 13. Kaija. 14. Sigma. 15. Stalbe. 17. Grieze. 21.
Osis. 23.Glodene. 24. Auns. 25. Kalifs. 26. Dukuri. 30.
Jaks. 31. Knesets. 32. Agni. 35. Paksis. 37. Nievas. 40.
Krišs. 42. Nandu. 43. Apogs. 44. Rīks. 45. Alts. 46. Etaps.
47. Opaks.
Vertikāli. 1. Atols. 2. Oboja. 3. Skalbe. 4. Āmis. 5. Kosa.
6. Dakara. 7. Laime. 8. Asare. 12. Agenda. 16. Tisa. 18.
Zane. 19. Plafons. 20. Insults. 22. Spars. 24. Aorta. 27.
Paka. 28. Asaris. 29. Anna. 33. Ķipurs. 34. Pikaso. 35.
Pinte. 36. Kanva. 38. Viola. 39. Sesks. 40. Koks. 41. Sils.

Rasma Rūnika
mirusi 90. mūža gadā;
Māris Saulītis
miris 74 mūža gadā;
Vera KRŪZE
mirusi 91. mūža gadā;
Jānis Plaudis
miris 87. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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