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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

„Stārastes pasaku tēli” Jumurdā

Barona taka arĘ črgĠos

Pieminot barikāžu laiku

zīmējumiem priecēja skatītājus. Paldies skolotājai
Lienai un Ievai par konkursa popularizēšanu!
Ir zinƗms fakts, ka 1859. gadƗ
Mākslinieces darbos sava seja un personība ir ne
KrišjƗnis Barons, bǌdams TƝrbavien cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī kokiem,
tas universitƗtes MatemƗtikas
augiem un pat dabas parādībām. Jāpiebilst, ka M.
fakultƗtes students, 24 gadu veStārastes ilustrācijām un tekstiem ir raksturīga
cumƗ ceƺoja kƗjƗm 5 nedƝƺas no
pozitīva un sirsnīga emocionālā intonācija, savukārt
TƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
izvēlētie tēli ir labestīgi un zinātkāri. Skatoties un
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯrizvērtējot zīmējumus, ņēmām vērā, lai darbiņš būtu
atbilstošs Stārastes tēlu pasaulei. Vērtēšanā piedalījās
gƺiem, Koknesei, SkrƯveriem,
Jumurdas pagasta un bibliotēkas 16 apmeklētāji,
ƶeipenei, LƯgatnei, Siguldai, RƯbalsojot par labākajiem 1.-3. klašu grupā. 7. februārī
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Ērgļu vidusskolas pamatskolā ar saldām balviņām
Lorenco (stƗv pie piekabes) un KristiƗns Braku sakopšanas talkƗ 17. aprƯlƯ.
Sabilei, Talsiem lƯdz savƗm mƗsveicām visus, kuri piedalījās konkursā. Balviņas un
jƗm DundagƗ. Ɯrgƺos viƼš ierabildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru izveidoja KristiƗns abƗs svešvaloskatītāju atsaucību visvairāk ieguva :
dƗs tƗpƝc, ka te dzƯvoja studiju
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, varƝsim iespiest tipogrƗ1. klasē - Laura Gunita Lapiņa;
biedrs, vƝlƗkais Vecpiebalgas
tad par viƼu ir tikai viena atbilde – gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ si2. klasē - visvairāk dalībnieku. Vērtējot vienādu
Ɨrsts, mǌziƷu JurjƗnu tƝva brƗlis
bƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa tuƗcija.
punktu skaitu ieguva Madara Purviņa un Santa
trǌkumu.
Vai tiešƗm mƝdz bǌt tik ideƗli
Par itƗƺu puisi Lorenzo Bianco „MeƼJƗnis Anžs JurjƗns. TrƯs dienas
Kalniņa. Par vienu balsi mazāk Gunai Nikolajevai un
Ƨeƺu” vadƯtƗja Ieva VilnƯte stƗsta, ka
jaunieši?!
KrišjƗnis Barons viesojƗs MeƼSanijai Lielupei;
Abi puiši raksta personƯgƗs dienas- puisis palƯdz saimnieciskajos darbos –
Ƨeƺos, kopƗ ar JurjƗnu iepazƯ3. klasē
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grƗmatas. Tas nozƯmƝ, ka viƼi vƝro un gan kopj muzeja apkƗrtni un uzkopj
dams Ɯrgƺu apkƗrtni.
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Ērgļu novada pašvaldības domē

Pārskats par 2014. gada janvāra domes
sēdē lemto

Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Jaunbeidžēni” sadalīšanai.
Lai nodrošinātu iespēju, reģistrējot zemesgrāmatā uztura
līgumu, iedzīvotājam zemesgrāmatu nodaļā iesniegt pašvaldības
izziņu par iztikas minimumu, kas ir viena iedzīvotāja mēneša vidējā
uztura apmērs Ērgļu novadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.
gada 27. oktobra noteikumiem Nr.1250 „Noteikumi par valsts
nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesības nostiprināšanu
zemesgrāmatā” , dome noteica Ērgļu novadā 2014. gadā viena
iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru EUR 140,00.
Apstiprināja maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Ērgļu
bibliotēkā:
1. Informācijas izdruka no interneta un datu nesējiem:
-A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0,10;
-A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0,30.
2. Skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formātā
no bibliotēkas/ klienta krājumiem EUR 0,15.
3. Dokumenta sastādīšana pēc klienta pieprasījuma 1 lapas puse
izdrukas formātā EUR 1,40.
4.Tematiskā pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana
bibliotēkas datu bāzēs,
bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma)
elektroniskā formātā EUR 0,50.
5. Kopēšana:
-A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0,10;
-A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0,30;
-A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0,15.
6. No Starpbibliotēku abonementa pasūtītās literatūras atpakaļ
sūtīšanas pasta izdevumus sedz lasītājs.
Kavējuma naudas apmērs - lietotājiem, kuri nav noteiktajā
termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā soda nauda
EUR 0,03 (par katru nokavēto dienu par katru izdevumu).
Pieņēma saistošo noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums””. Saistošie noteikumi
brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības ēkā, novada pagastu
pārvaldēs, publicēti pašvaldības mājaslapā internetā: www.ergli.lv.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 11 ”Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā”.
Saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Apstiprināja kārtību Ērgļu novada pensionāru sveikšanai
nozīmīgās dzīves jubilejās:
1. Ērgļu novada iedzīvotāju sveikšanai dzīves jubilejā tiek
piešķirts vienreizējs pabalsts ar mērķi sniegt materiāla rakstura
palīdzību personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100 un vairāk gadu vecumu.
2. Pabalstu ir tiesības saņemt Ērgļu novadā dzīvojošām personām,
kuras deklarējušas dzīvesvietu Ērgļu novadā.
3. Pabalsta apmērs ir:
3.1.personai, sasniedzot 80 gadu vecumu, 30 eiro;
3.2. personai, sasniedzot 85 gadu vecumu. 40 eiro;
3.3.personai, sasniedzot 90 gadus vecumu, 50 eiro;
3.4.personai, sasniedzot 91 gada vecumu, 55 eiro;
3.5. personai, sasniedzot 92 gadu vecumu, 60 eiro;
3.6. personai, sasniedzot 93 gadu vecumu, 65 eiro;
3.7. personai, sasniedzot 94 gadu vecumu, 70 eiro;
3.8. personai, sasniedzot 95 gadu vecumu, 75 eiro;
3.9. personai, sasniedzot 96 gadu vecumu, 80 eiro;
3.10. personai, sasniedzot 97 gadu vecumu, 85 eiro;
3.11. personai, sasniedzot 98 gadu vecumu, 90 eiro;
3.12. personai, sasniedzot 99 gadu vecumu, 95 eiro;
3.13. personai, sasniedzot 100 un vairāk gadu vecumu, 100 eiro.
4. Pabalsta saņemšanai persona pašvaldības sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Sociālā dienesta darbinieki par pabalsta piešķiršanu informē tā
saņēmēju un uzaicina viņu ierasties pabalsta saņemšanai. Gadījumā,
ja pabalsta saņēmējs nespēj ierasties, sociālā dienesta darbinieki
pabalstu izmaksā pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada budžeta
izpildi.
Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta kopsavilkums,
pamatbudžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 2013. gada
speciālā budžeta kopsavilkums, 2013. gada speciālā budžeta
izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības
saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem 2013. gadā, pārskats par
Ērgļu novada pašvaldības saistībām 2013. gadā pieejami Ērgļu
novada pašvaldības ēkā, novada pagastu pārvaldēs, publicēti
pašvaldības mājaslapā internetā: www.ergli.lv sadaļā: PašvaldībaDome - Domes sēdes - 2014.gada sēžu lēmumi.
Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1
”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”. Saistošie
noteikumi ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā,
novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā
internetā: www.ergli.lv sadaļā : Pašvaldība - Budžets

ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām
iespējām.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta
(neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā
ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2014. gadam”.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 606 137,
atlikums uz gada sākumu EUR 201 734.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi;
nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi
nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts
un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR
1222557 jeb 47% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir par 7% vairāk
nekā 2013. gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 084 906 (kopā ar
atlikumu no 2013.gada) jeb par 6% vairāk nekā 2013. gada budžeta
plānā un sastāda 42% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 137 651
jeb par 13% vairāk nekā 2013. gada plānotajā budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2014. gada Ērgļu novada budžetā
nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 4 000 apmērā jeb par
40% mazāk nekā 2013. gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un
pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu
ieņēmumi (t. sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu
realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels
īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem
saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti
EUR 1 046 880 jeb 40% no ieņēmumu kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 248 908, mērķdotācija
pašvaldības izglītības iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR
18328. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2014. gadam” ieplānotas laika periodam no 2014.
gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras
ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības
programmu finansēšanu ministrija 2014. gadā visam gadam piešķir
valsts budžeta finansējumu EUR 36 343 pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai
2014. gadā piešķirti EUR 12 847.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2014. gadā saņems
valsts budžeta dotāciju par bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim
ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu bērnu) un sociālās
aprūpes centrs par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.
gada 1. janvārim ievietotajiem iemītniekiem EUR 8 540 (par 2
iemītniekiem).
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots
saņemt EUR 479 594 apmērā, kā arī papildu dotācija vērtēto
ieņēmumu nodrošināšanai 97% līmenī no aprēķinātās finanšu
nepieciešamības EUR 35 704 apmērā. Plānoto dotāciju summa
sastāda 20% no ieņēmumu kopapjoma.
Plānots saņemt ES līdzfinansēto projektu uzturēšanas izdevumu
transfertus EUR 35 808 apmērā.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību
skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR 55000 un sociālās
palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no
pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem)
EUR 116 600.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi
no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu
ieņēmumi. Tie plānoti EUR 332 700 apmērā, kas ir 13% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” EUR
13600, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par
skolēnu ēdināšanu Sausnējas skolā plānota EUR 6 600, ieņēmumi
par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri - EUR 15 000. Maksa par
personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota EUR 233500,
ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos EUR 3 500, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem
(Jumurdas un Sausnējas pagastā) - EUR 15 000. Citi ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana
sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana,
kopēšana u.c.) plānoti EUR 45 000 apmērā.

Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu
plānoti EUR 2 775 168 apmērā.
Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums EUR
383588 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir
14%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un
dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei,
centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par
izglītības pakalpojumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts
EUR 476 189. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16%.
Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un
apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un
Jumurdas pagastā) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi EUR
380490, Jumurda EUR 51 752, Sausnēja EUR 43 947. Aizdevumu
pamatsummas atmaksai plānoti EUR 135 250, kas sastāda 5% no
kopējiem izdevumiem
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR
679161. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 24% un šie
līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu
darbībai - EUR 12 847, kā arī EUR 40 500 sociālajiem pabalstiem,
GMI pabalstiem EUR 14 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 13 000.
Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 84599,
sociālās aprūpes centram (divās ēkās) - EUR 438 741, bāriņtiesai EUR 16 932, sociālajam dienestam - EUR 58 225.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 289 999. Šo izdevumu
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras
un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un
saieta namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 911 230. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir 33%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas
izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas
skolu, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.
Nesadalītie līdzekļi paredzēti EUR 35 000.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām - EUR 32 703
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ar Satiksmes
2014.
speciālā
budžeta
ieņēmumi
plānoti
302
SpeciƗlais
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ministrijas rƯkojumu Ɯrgƺu novada pašvaldƯba 2014. gadƗ saƼems mƝrƷdotƗciju autoceƺiem
apmērā.
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2014.
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LƯdzekƺu atlikums uz gada beigƗm plƗnots EUR 47 791.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots EUR 47 791.

Izdevumi
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2014. gada speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 106 662
Izdevumi funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.
apmērā
5
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100
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Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Guntara Velča paskaidrojuma raksts
pie Ērgļu novada pašvaldības
2014. gada budžeta
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un
finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas



Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A. Rozenberga
Izdevumi
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas pamatbudžeta izdevumi ar finansƝšanu plƗnoti EUR 2 775 168
apmƝrƗ.
Izpildvarai un finanšu darbƯbai paredzƝts finansƝjums EUR 383 588 apmƝrƗ. Šo izdevumu
Ưpatsvars pašvaldƯbas budžetƗ ir 14%. Šajos izdevumos ietilpst finansƝjums deputƗtu
komitejƗm un dažƗdƗm komisijƗm, izpildvaras institǌcijƗm, bǌvvaldei, centralizƝtajai
grƗmatvedƯbai, norƝƷiniem ar pašvaldƯbƗm par izglƯtƯbas pakalpojumiem.

InformƗciju sagatavoja pašvaldƯbas sekretƗre A. Rozenberga
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Pārņemt grožus

Ar aukainu vēju un kailsalu esam
uzsākuši februāra mēnesi. Kokos
nekaunīgi ar savu leduscirvi cērt lausks,
biedējot ne tikai augļkopjus, bet arī dzīvo
radību. Zvaigznes noraugās lejup un
mirkšķina savas spožās ačeles, kuras
izskatās kā maza bērna actiņas. Bet lai
izskats neliek maldināt - uz jums
noraugās tie paši debesu redzokļi, kuri
raudzījās uz pirmajiem cilvēkiem pirms
tūkstošiem gadu.
Beidzot grāmatas ir uzsākušas savu
ceļu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Un šoreiz tās netika pārvestas smagās un
blīvās kastēs, bet gan nodotas no rokas
rokā akcijā „Grāmatu ķēde”. Ar ĒVSK
absolventes Ilzes Mailītes pieredzi un
emocijām varēsim iepazīties šajā „Skolu
Ziņu” numurā, kā arī lasīsim par
daudziem
citiem
interesantiem
notikumiem, kuri iespraukušies Ērgļu
vidusskolas jau tā darbīgajā ikdienā.
Noteikti iesaku izlasīt!
Šajā gadā sniegs Latvijā ir tāds kā
askētisks - bez jebkādām pārmērībām,
tomēr visur esošs, lai neaizmirstam par
tā eksistenci. Savādi, bet neskumstu pēc
kupenu burām, kuras, kā pierasts, klāj
zemi februāra mēnesī. Man patīk tas, kā
mēmie un kailie koku zari ieurbjas
atmosfērā, itin kā saplūstot ar to, ņemot
spēku no debesu zilgmes vai smagnējā
mākoņu kamola. Un bezgalīgais ziemas
klusums. Jūti aukstuma elpu uz sejas,
izjūti ik soli, ko pieliec, lai ātrāk tiktu
mājās pie siltā pavarda. Un tam pāri
klusums.
Sirds aukstumā nepārtraukti auļo kā
zirgs - bez robežām, pilns vitalitātes un
enerģijas. Vienīgais, ko dzirdi un jūti, ir
pakavu dimdoņa krūtīs, kas tā vien sauc
pēc brīvības. Un šajā rimtajā klusumā
jūti, cik tai ir liels spēks un vara. Jūti, kā
sirds impulss dod spēku ik šķiedrai un
asinsvadam ķermenī.
Varbūt zirga krūtīs nemaz nav.
Iespējams, ka ķīniešu jaunajā gadā visa
enerģija tikai šķiet transformējusies zirga
veidolā, kas ikkatrā no mums ganās
dvēseles spēka zaļumā, lai būtu gatavs
skrējienam. Tikai - skrējienam pēc kā?
Pēc slavas, bagātības un varenības? Vai
tik tiešām šis cēlais dzīvnieks, kurš pa
daļai mīt ikkatrā no mums, ir spējīgs
doties tikai uz alkatības pilnu mērķi?
Kādēļ mēs gribam zirgu piesiet pie
zemes un likt vilkt tikai smagus un grūtus
vezumus līdz spēku izsīkumam? Vai
vieglāk nebūtu dot tam spārnus, lai tas
kļūtu par liesmojošu Pegazu zvaigžņu
ārē un varētu pacelties pāri alkatībai un
varaskārei?
To, vai dot savai enerģijai spārnus vai
piesiet to pie zemes, var izlemt tikai katrs
pats. Mūsos mīt gan kaujas zirgs, gan
vezumnieks, gan Pegazs. Tikai to, kuram
atdot savas enerģijas grožus, ir jāizlemj
tam, kurā kūsā enerģija pēc panākumiem
un zvaigznēm. Un bez paša iniciatīvas
pat vispaklausīgākais un parastākais
zirgs nedosies uz priekšu, jo zirgs taču
mēdz būt skubināms un uz priekšu
virzāms.
Vēlu ikvienam lasītājam novaldīt savu
iekšējo enerģiju un ļaut tai doties
pareizajā ceļā uz panākumiem. Lai Zirga
gadā visiem labi klājas un izdodas
pieradināt gribasspēku un izdarīt pareizo
gājienu ar zirgu!
Marta Suveizda

Īsziņas

No 3. līdz 6. februārim - projektu nedēļa.
6. februārī - pasākums „Dejosim kopā ar 		
Danču grupu”.
12. februārī - Ēnu dienas.
20. februārī - zinātniski pētniecisko darbu 		
konference 11. klasei.
1. martā - Žetonu vakars.
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Apsveikums
Tavs skaistais dzīves gads...
Tur puteņi un lieti,
Un baltais ziemas miers.
Tur pļavu tveice būs
Un Jāņudienas siers.
Tavs skaistais gads.
Cik visa dzīve skaista!
Kaut reizēm tumšu ēnu nes
Tavs skaistais dzīves gads...

Laba ideja, mērķtiecīgs
darbs un sadarbība
Olgas Elksnes foto

Sveicam skolas darbinieci
Mirdzu Vestfāli skaistajos dzīves
svētkos!
Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas kolektīvs

Pirmoreiz olimpisko spēļu vēsturē
Šī mācību gada projektu tēmas 5. - 7. klašu
skolēniem bija „Latvju sēta”. Projekta mērķis bija
radīt lietu vai aktivitāti, kas atklāj sētas būtību tradicionālu vai citādu. Skolēniem vajadzēja izpētīt
informāciju un mēģināt izprast latvju sētas
daudzveidību senā, šodienas un rītdienas skatījumā.
Bija jārada konkrēta lieta vai jāizveido aktivitāte
(priekšnesums - dziesma, deja, tradīcija utt.), kas
varētu atklāt skolēna redzējumu par latvju sētu
svešzemniekiem. Bija arī jāraksta projekta
dienasgrāmata, kurā tika atspoguļota projekta
darba gaita. Rezultāts tika atzīmēts „Labo darbu
punktu spēlē”.
Ko skolēni paveica? Pētīja kokus, iepazinās ar
Ērgļu Profesionālās skolas darbnīcām, vāca
informāciju par dažādiem ēdieniem, dzīvniekiem
lauku sētā, dārziem, neaizmirsa noskaidrot medus
dziednieciskās īpašības, paši gatavoja rabarberu
kvasu, maizes kvasu, vārīja ievārījumu, pagatavoja
lauku sētas maketu, gatavoja senos latviešu
rotājumus, zīmēja dzimtas koku.
8. un 9. klašu skolēni sadarbībā ar mācību
priekšmetu skolotājiem veica individuālus
pētnieciskos darbus. Par to daudzpusību liecina
vien darbu nosaukumi: „Telpaugi bioloģijas
kabinetā”,
„Kompozītmateriālu
veidošana”,
„Fiziķa krēsls”, „Enerģijas ģenerators”, „Rubensa
caurule”, „Ola - Lieldienu simbols”, „Eiro kā
maksāšanas līdzeklis”, „Suņu būda”, „Piederumi
lauku sētā”, „Eksāmenu rezultāti 9. klasē”,
„Badmintona volāniņa lidojuma attālums atkarībā
no sitiena leņķa”, „Basketbola bumbas lidojuma
trajektorija un kustība pēc atsitiena”, „Acteku
māksla”, „Sakāmvārdi un parunas angļu un latviešu
valodā”, „Personvārdi R. Blaumaņa novelēs un
Ērgļu vidusskolā”, „Telefonu atkarība”, „Mobilais
telefons - mācību līdzeklis”, „Laika skaitīšana
lauku sētā”, „Klases Lieldienu dekors” u.c.
10. klases skolēni izvēlējušies tematus savam
zinātniski pētnieciskajam darbam, viņi rakstīja
ZPD ievadu, bija individuālas konsultācijas ar
darbu vadītājiem, bet 11. klases skolēni gatavoja
ZPD darbu prezentāciju, kura notiks 20. februārī.
Mārīte Breikša

XXII
ziemas
olimpiskās
spēles
Melnās
jūras
kūrortpilsētā
Sočos
(starp
citu,
Soču
nacionālā
parka
teritorijā atrodas Ērgļu
klintis!) ir tieši tās,
kurās
pirmoreiz
olimpisko spēļu vēsturē
piedalās
Ērgļu
vidusskolas absolvents.
Tas ir viņš - bobslejists
Vairis Leiboms, 2010. gada absolvents. Olimpisko
spēļu atklāšanas dienā Ērgļu vidusskolas skolēni
rakstīja sportistam vislabākos novēlējumus.
Lai veicas, nepadodies nevienu brīdi! Ralfs
Bolzans
Centies iekļūt trijniekā! Vits Ādams Olte
Lido kā ērglis no Ērgļiem! Lai saule apspīd zelta
medaļu! Ieva Radzvilaviča
Lai Tev labi rezultāti bobslejā! Mareks Dinga
Vai laiks aizmirsts?
Ai, vai tas ir aizmirsts?
Ir pagājis tas,
Rožu ziediem klāts
Ir pagājis tas –
Skaistais skolas laiks!
Apsveicu Tevi, Vairi, ka esi olimpiādē! Emīlija
Gustīne Zommere
Man ir prieks, ka Tu esi no mūsu skolas. Lai Tev
ir uzvara! Ilvija Seska
Lai daudz veiksmes un labs ceļa vējš! Rihards
Vasels
Lai izdodas un ir spēks gūt panākumus! Rinalds
Žuks
Novēlu veiksmi, izturību un visi labāko! Nesalsti
Sočos! Kristiāna Savicka
Ļoti vēlu Tev veiksmi, veselību un uzvaru! Liāna
Bite
Es turu īkšķus par Vairi! Ginta Lazdiņa
Novēlu Tev labu startu un pirmo vietu! Sergejs
Jegorskis
Lai viss izdodas un veicas! Lai zelta medaļa
kabatā! Monta Purviņa
Jau tagad par Tevi, Vairi, Ērgļos ir prieks! Jānis
Kalniņš

Lai liels uzrāviens pie starta, lai jūsu ekipāžai
veicas! Armands Maslovskis
Lai uzvara vai zaudējums, bet esi laimīgs, un tad
viss būs labi! Monta Masaļska
Kaut Tu gūtu labus panākumus! Daila
Bāņukalne
Vēlos, lai Jūs pēc olimpiādes atbrauktu uz mūsu
skolu un pastāstītu, kā gājis olimpiādē. Novēlu
iegūt 1. vietu! Linda Jansone
Lepojos ar savu novadnieku Vairi Leibomu.
Novēlu iekļūt trijniekā un gūt labu pieredzi!
Arvis Zeibots
Veiksmi! Labus startus! Nerakstu gari, jo būs
jālasa daudzu skolēnu vēlējumi. Rimants
Stankevičs
Novēlu bobu iestumt tā, lai 1. vieta kabatā!
Kristers Kalniņš
Mēs visi lepojamies ar Tevi! Novēlu labus
rezultātus! Nikola Jegorska
Lai daudz enerģijas un iespaidīgas atmiņas no
olimpiskajām spēlēm! Klinta Zeiferte
Lai veiksme, pacietība un izturība! Loreta
Šmite
Lai labi panākumi olimpiādē! Lauma Kodola
Lai ļoti, ļoti labi veicas, lai ir prieks par
piedalīšanos! Alise Andriksone
Lai izdodas viss, kas iecerēts! Ivita Cvetkova
Lai labi sasniegumi, pacietība un nav
uztraukuma! Emīls Purviņš
Ļoti lepojos, ka mūsu skolā mācījies tāds
skolnieks kā Tu. Esi drosmīgs un izturīgs! Lai
izdodas viss iecerētais! Elīna Bārbale
Esmu ļoti priecīga, ka beidzot arī kāds no
Ērgļiem dodas uz olimpiskajām spēlēm, jūtos par
to lepna. Novēlu lielu spēku un izturību! Sabīne
Solovjeva
Lai Tev liela veiksme un panākumi! Niks
Grīnbergs
Lai panākumiem bagāta olimpiāde! Jēkabs
Purviņš
Nepadodies pie grūtībām, turpini cīnīties!
Turēšu par Tevi īkšķus! Lāsma Hermane
Lai izdodas viss, ko esi vēlējies! Mēs lepojamies
ar Tevi! Dārta Dalbiņa
Novēlu Tev ar komandu iegūt 1. vietu, novēlu
izturību, spēku un mieru! Artis Jansons
Lai labi slīd! Didzis Kaķītis

Paldies!

Elitas Leibomas foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2014. gada februāris

Lai gan gads jau iegājis otrajā mēnesī, gribas vēl
nedaudz pakavēties pie iepriekšējā gada nogales.
Ziemassvētki ir brīdis, kad īpaši vēlamies dalīties
ar savu sirds siltumu un būt priecīgi par to, kas
mums ir dots…
20. decembrī mūs visus priecēja sirsnīgs un
skaists Ziemassvētku pasākums Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolā. Par pasākumu lielu lielo
paldies sakām skolēniem, skolotājiem un skolas
darbiniekiem. Patīkamu noskaņu skolā radīja telpu
noformējums,
izgatavotie
rotājumi
un
kompozīcijas.
Paldies sakām Ziemassvētku vecītim, kurš, par
spīti rudenīgajiem laika apstākļiem, tomēr spēja
ierasties skolā un priecēt mūs visus. Paldies Ērgļu

novada pašvaldībai, kas sagādāja saldumu tūtas, lai
vecītim būtu, ko likt maisā.
Pēc dāvanu un liecību saņemšanas visi tika
aicināti uz Madonas muzikantu spēlētu balli.
Paldies viņiem!
Par finansiālu atbalstu sakām lielu paldies SIA
„ELBRA”. Mūsu paldies arī SIA „Mežsētas” un E.
Velcim, z/s „Ūdņēni”, veikalam „Saimnieks” un I.
Zvirgzdiņai par dāvātajām mandarīnu kastēm mūsu
skolas bērniem.
Jaunajā gadā novēlam visiem labu veselību,
piepildīt iecerēto, mīlestību un labestību katra
sirdī.
J. Zālīša Sausnējas pamatskolas
vecāku padome



Pie klases sienas – projekti

8. klases sienas rotā divu projektu - matemātikā un literatūrā darbu rezultāts. Matemātikā skolēni varēja izvēlēties no divām
tēmām: „Virknes, to veidi” un „Aritmētiskā progresija”. Par izvēlēto
tēmu bija jāizveido apkopojošs materiāls. Darba formu (prezentācija,
plakāts, reklāma, informatīva lapa, eseja u.tml.) katrs varēja izvēlēties
pats. Veidojot darbu, bija atļauts izmantot visus pieejamos
informatīvos avotus (mācību materiālus, grāmatas, tīmekļa resursus).
Tika vērtēts saturs, informācijas uzskatāmība, jēdzienu precīza
lietošana, oriģinalitāte un radošums. Ko par šo darbu domā skolēni?
„Es izvēlējos veidot plakātu par aritmētisko progresiju. Šis darbs
bija jāpaveic 80 minūtēs. Uzskatu, ka bija ļoti interesanti tā strādāt.”
Loreta Šmite
„Informāciju par virknēm un to veidiem meklēju internetā un
mācību grāmatā. Visi bijām ar darbu aizrāvušies, un mums bija labas
atzīmes.” Kristiāna Purviņa
„Es veidoju informatīvu lapu par virknēm, rakstīju definīcijas un
piemērus uzdevumiem. Šo informācijas lapu noformēju glīti vizuāli.
Man patika, kā tā izskatījās, saņēmu maksimālo vērtējumu.” Lauma
Kodola
Strādājām grupās, informāciju meklējām grāmatās, bibliotēkā,
datorklasē. Darbs bija lielisks, skolotāja bija sajūsmā. Niks
Grīnbergs
„Man ļoti patika šis darbs. Aizrautīgi meklēju informāciju. Pat
neiekļāvos divās mācību stundās un paliku vēl 20 minūtes pēc zvana.
Arvis Zeibots
„Ļoti patīk šādas stundas. Varētu atkārtot. Tā strādājot, paliek
interesantāka ikdiena un mācību process.” Krista Kļaviņa
„Esmu apmierināta ar rezultātu. Par šo darbu dabūju 10 balles.
Paldies skolotājai Olgai Elksnei par radošo ideju!” Monika Purviņa
Literatūras stundās, lasot rakstnieka Anšlava Eglīša savdabīgi
uzrakstītos „Pašportretus”, skolēni iepazinās ar autora personību un
viņa dzīves faktiem. Mājas darba uzdevums bija katram skolēnam
veidot 3 savas dzīves dažādu gadu literāros pašportretus, saistītus ar
agro bērnību, sākumskolas gadiem un pamatskolā pavadīto laiku. Uz
A4 formāta lapām tika uzzīmēti savdabīgi krāsaini ietvari, kas
atspoguļoja kādu no dzīves periodiem. Lapas vidū tika ierakstīts
pašraksturojums un spilgtākās epizodes kādā no dzīves posmiem.
Nu košās lapas, veidotas ar bagātu izdomu un spilgtu iztēli, rotā 8.
klases sienu, bet paveiktais paliks kā interesantas atmiņas skolēniem
pašiem par sevi.
Mārīte Breikša
Olgas Elksnes foto

Būt vienai no grāmatu draugiem

18. janvārī grāmatu draugi no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai
piedalītos neparastā akcijā „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu
ķēde”. Viņu vidū bija arī Ilze Mailīte, Ērgļu vidusskolas
absolvente.
Kā jūs uzzinājāt par iespēju piedalīties “Grāmatu ķēdē” un ko
sākotnēji domājāt par šādu ideju - būt vienai no daudzajiem
grāmatu draugiem, kuri cīnās ar salu, lai nogādātu grāmatas
bibliotēkā?
- Ikdienas darbos mani pavada Latvijas Radio 1. Tieši tur kādā no
“Kultūras rondo” raidījumiem uzzināju par plānoto akciju “Grāmatu
ķēde”. Tas bija oktobra vidū, kad pēc ilgāka laika atgriezos no tālām
zemēm. Dabu vēl rotāja krāšņais rudens, tāpēc tobrīd ziņai varbūt pat
nepievērsu īpašu uzmanību, jo janvāra vidus likās vēl tālu. Pamazām
iepazīstoties ar daudzajiem pagājušajiem un plānotajiem notikumiem,
kādu atmiņas daļu sāka aizņemt arī Rīgas kā Eiropas kultūras
galvaspilsētas atklāšanas pasākumi. Uzzināju, ka grāmatu no rokas
rokā nodošanas akcijas ieceres autors un režisors būs Uģis Brikmanis.
Man jau liekas, ka šī cilvēka vārds nozīmē kvalitātes zīmi, ņemot
vērā viņa iepriekš realizētās idejas dažādos pasākumos.
Kādas bija spilgtākās emocijas, kuras guvāt, piedaloties šajā
akcijā?
- Emocijas varētu pielīdzināt Dziesmu un deju svētku laikā gūtajām
- kopība, prieks, sapratne, ziedošanās kopīgam mērķim. Esmu
pārliecināta, ka lielākā daļa iesaistīto atcerēsies tikai pozitīvo.
Nemāku to izskaidrot, bet arī pēc Dziesmu un deju svētkiem aizmirstas
noberztās kājas vai nogurums, līdzīgi arī šeit: par spīti lielajam vējam,
kas siltumu vēlējās iznīcināt pavisam, jutos kā viens valdziņš garā
šallē. It kā tikai viens, taču no šī viena, vēl viena un daudziem citiem
veidojas adījums. Arī mēs visi bijām vienoti, līdz ar to aukstumam
nebija variantu.
Vai domājat, ka “Grāmatu ķēde” bija vajadzīga un kādēļ?
-Domāju, ka bija vajadzīga. Tajā satikās dažādu paaudžu cilvēki
un dalījās savā priekā, stāstos par kādu konkrētu nododamo grāmatu.
“Grāmatu ķēde” apliecina, ka latvieši ir azartiski un pieņem
izaicinājumus. Tā pierādīja uzticību, atbildības sajūtu un grāmatu
mīlestību. Katrs vēlējās apskatīt grāmatu, izlasīt tās nosaukumu.
Manuprāt, akcija simbolizēja mūsdienīga lasītāja dzīves ritmu: tas ir
tik straujš un interesēm piepildīts, ka bieži vien tiek lasītas vairākas

Cildinām Rīgu

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā
izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas
statusu. 2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas gods tika dots
Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Zviedrijas pilsētai Ūmeo.
Uz nelielu brīdi Rīga ienāca Jāņa Zālīša pamatskolas klasēs un
gaiteņos, skanot dzejas vārsmām un topot mākslas darbiem par
Rīgu.

grāmatas reizē vai arī kāda mazliet tiek nolikta plauktā (nodota tālāk
glabāšanai bibliotēkā) un saņemta cita, kas atkal rada interesi.
Kāda bija apkārtējo dalībnieku attieksme pret šo akciju?
-Tā kā šis pasākums bija brīvprātīgs un katrs pats varēja sevi
pieteikt un piedalīties, tad rezultātā bija sapulcējušies tie, kuri
patiešām to vēlējās. Kopumā valdīja pozitīva atmosfēra. Daudzi
dziedāja, dejoja, bija atnākuši gan tautastērpos, gan arī vienotos
tērpos. Varēja arī novērot pašvaldības policijas pārstāvjus, kuriem
bija jārūpējas par kārtību, taču viņi nemaz nebija sajūsmināti par
notiekošo akciju.
Vai atceraties, kāda bija pirmā grāmata, kura nonāca jūsu
rokās?
-Dodoties uz savu vietu grāmatu ķēdē, domāju, ka noteikti
izskaitīšu, cik grāmatas saņemu un nododu tālāk, taču iesaistīšanās
notika tik ātri, ka aizmirsās, ko iepriekš biju nolēmusi. Arī pirmo
grāmatu neatceros. Zinu tikai to, ka manās rokās nonāca Remarka
grāmatas “Trīs draugi” vairāki eksemplāri, kā arī ļoti daudz Annas
Sakses Kopoto rakstu sējumu. Īpašu sajūsmu dalībnieku vidū izraisīja
šokolāde, ietīta dāvanu papīrā, ar uzrakstu: “Kristīnei uz tilta.”

Kāpēc, jūsuprāt, grāmatām ir tik liela vērtība, ka tās jānodod
no rokas rokā kā liels dārgums?
-Grāmata ļauj mums pabūt tur, kur pagaidām neesam, ielūkoties
vēsturē, sapņot, iegūt enerģiju vai atpūsties. Grāmatā ir kāds stāsts,
taču ir citādāk, ja arī grāmata ir kāda stāsta ietvarā. Tā nu šīs 2000
grāmatas vienā dienā ceļoja pa Rīgu kādā neparastā veidā. Te sastapās
grāmatas un cilvēki - vienkārši uz ielas. Ja labākās satikšanās starp
cilvēkiem notiek nejauši, tad arī šajā gadījumā sastapšanās bija
patīkama. Grāmatas izjuta roku siltumu, cilvēki - grāmatu vērtību.
Ilzi Mailīti intervēja
Marta Suveizda, 12. kl.
Foto no interneta

Par sīpolu, cimdu, pagali,
sērkociņu un telefonu

Septītie LTV spēlē „Gudrs,
vēl gudrāks”

Skatuves runas konkursa dalībnieki un žūrija.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Rudzīte:
„Ir tev, ir tāda Blaumaņa iela:
Dziļa, īsa rēta zem sirds,
Klusa mūros un rūgta kā miele
Garlaicība tai pāri irdz.”

Kopā ar raidījuma vadītājiem Kasparu Ozoliņu un
Valteru Frīdenbergu.
22. janvārī mēs, 7. klases skolnieces, kopā ar klases audzinātāju
Mārīti Kovaļevsku devāmies uz Rīgu, lai atbalstītu mūsu klases
skolnieci Viktoriju Vīgubi. Viktorija piedalījās Latvijas Televīzijas
spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.
Mazliet par pašu spēli... Erudīcijas spēles „Gudrs, vēl gudrāks”
mērķis ir atrast visgudrāko, viszinošāko skolēnu visās vecuma grupās.
Janvārī spēlē piedalās 6. klašu skolēni, februārī 7. klašu skolēni, un tā
līdz jūnija vidum, kad par gudrākā skolēna titulu cīnīsies 11. klašu
skolēni. Jautājumus katrā spēlē sagatavo kompetenti eksperti un
sabiedrībā zināmi cilvēki atbilstoši katrai vecuma grupai. Spēles
patrons ir Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Mūsu ieraksta filmēšana sākās plkst. 15.30. Ar priecīgu satraukumu
mēs, atbalstītāji, devāmies ieņemt vietas skatītāju rindās. Sagatavotie
jautājumi bija interesanti un diezgan grūti. To, kā veicās Viktorijai un
mums, varēs vērot 21. februārī, piektdien, plkst. 19.15 kanālā LTV.
Undīne Saleniece, 7. kl.
Daces Kārkliņas foto



Tā Aleksandrs Čaks rakstīja par savu dzimšanas vietu - Blaumaņa
ielu Rīgā.
Kāda Rīga ir tagad - 2014. gadā, kad tā pasludināta par Eiropas
kultūras galvaspilsētu? Lai kaut ko vairāk uzzinātu par Rīgu, turpinot
skolas ikgadējo tradīciju, 31. janvārī pie mums notika skatuves runas
konkurss „Mana Rīga”. Visu janvāra mēnesi skolēni meklēja dzejoļus,
teikas, stāstus par Rīgu un gatavojās konkursam. Sākumā notika
atlase klasēs, un labākie tika izvirzīti konkursa noslēgumam skolas
mērogā. Kuri tad ir labākie runātāji?
1.- 4. klašu grupā:
1.vieta - Ilonai Riekstiņai ( 4.kl.)
2.vieta - Samantai Ērglei ( 3.kl.)
3.vieta - Dāvim Reizniekam ( 4.kl.)
5. - 9. klašu grupā:
1.vieta - Aivijai Vestfālei ( 9.kl.)
2.vieta - Tomam Šleseram ( 7.kl.)
3.vieta - Alenam Kārlim Kārkliņam ( 6.kl.)
Sirsnīgs paldies konkursa žūrijai, skolotājai Kantānei par
skaistajiem Rīgas attēliem, kurus pasākuma dalībniekiem vajadzēja
atpazīt. Paldies skolas direktoram par našķiem un visam skolotāju
kolektīvam par atbalstu konkursa gaitā! Turpināsim sekot kultūras
notikumiem Rīgā un ar lepnumu runāsim par to!
Skolotājas Elitas Leibomas teksts un foto

Aizrautīgu nodarbību Ērgļu vidussoklas žurnālistu pulciņa
dalībniekiem 7. februāra pēcpusdienā sagādāja bijusī „Skolu
Ziņu” redaktore Liene Gūte, kura, pabeigusi LU Sociālo zinātņu
fakultātes komunikāciju zinātņu programmu, pašreiz studē
rakstniecību Liepājas universitātē.
Liene jaunos žurnālistus aicināja rakstīt literāru darbu, kurā
galvenie varoņi bija paliels sīpols, rakstains cimds, paprāva
malkas pagale, sērkociņu kastīte ar vienu sērkociņu un telefons,
kas vairs nedarbojās.
Pusstundas laikā tapa teksti, kas vēstīja par sīpolu, kuram
patika svaigs gaiss, cits sīpols bija izripojis no groza un nonāca
vanaga nagos, vēl kāds sīpols sastapa burkānu, un abiem ceļojums
beidzās zupas katlā. Viens sīpols sadraudzējās ar skābenīti un
viņas draugiem. Savdabīgu ceļojumu veica aristokrātisks cimds,
bet kāda sērkociņu kastīte veikalā pildīja savu vienīgo uzdevumu
- sēdēja vitrīnā. Kādā rūpnīcā lielu koku sazāģēja mazos sīkos,
gabaliņos - sērkociņos. To visu un vēl daudz ko citu varēja
dzirdēt, kad skolēni paši lasīja savus darbus. Notika vēl arī
pašsacerētu mīklu minēšana. Šī bija tāda rakstīšanas stunda, kad
bija vēlēšanās, lai tā nebeidzas. Paldies Lienei un gaidīsim
ciemos atkal!
Mārīte Breikša
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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notika. Tik īsti neatceros, cik
vecs biju.
Savas pirmās slēpes tiešām
neatceros, jo tās man bija
apmēram pirms četrdesmit
gadiem, bet slēpes noteikti bija
no koka. Mums ar brāli kā
kārtīgiem slēpotājiem tās bieži
“nodila” un bija jāmaina.
Spilgtā atmiņā ir pirmās
plastikāta
slēpes,
kuras
uzdāvināja vecāki. Tās bija
sarkanas ar baltiem uzrakstiem
“Sprint” un bija ražotas
Krievijā.
Pirmos soļus uz slēpēm veicu
stingrā vecāku, konkrētāk,
mammas uzraudzībā, jo arī viņa
pati bija un ir kaislīga slēpošanas fane. Tāpēc likumsakarīgi,
Skolu literārā avīze 			
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ka arī bērni tika vedināti uz šīm
veselīgajām aktivitātēm. Mums
“Skolas Ziņu” turpinājums
ģimenē populārs bija slēpojums “pretī pavasarim”
slēpošanas sacensībās, kurās es piedalījos, biju
ar ugunskuru un desiņām meža ielokā kaut kur
noķēris priekšā braucošo slēpotāju, bet garām
patālu no Ērgļiem.
viņam nevarēju pabraukt, jo kautrējos prasīt ceļu.
Manas pirmās trases noteikti bija mājas apkārtnē,
Tomēr viss beidzās sekmīgi, jo manā vietā to
tuvējā skolas kalnā, kā arī vidusskolas apkārtnē.
izdarīja tēvs, kas slēpoja man aiz muguras.
Profesionālās sporta gaitas
Jāpiebilst, ka tas bija tad, kad mācījos 2. klasē.
Paldies Dieviņam, radiniekiem un sev, jo man
Pēc Ērgļu vidusskolas
vienmēr ir pieticis veselā
Mūsu klasei bija kolosāls fizkultūras skolotājs saprāta nelīst iekšā profesionāJānis Bičevskis, kas mācīja domāt sportiski un
lajā sportā. Kādā citā sporta
dzīvot veselīgi. Arī mana ģimene katras brīvdienas
veidā varbūt, bet slēpošanā
pavadīja, aktīvi atpūšoties. Tā kā izvēlē par to, ko
bez fanātiska darba un dažām
Kad domāju par sniegu, slēpēm, pozitīvām darīšu pēc vidusskolas beigšanas, lielākie zālītēm tu augstā līmenī
emocijām, tad uzreiz nāk prātā viņa tēls. Un “vaininieki” bija ģimene un skola. Skolotājs nespēsi tikt. To pierāda arī
noteikti ne man vienīgajai. Kad pienāk februāris Bičevskis dažkārt mēdza teikt, ka kādam vajadzētu latviešu
slēpotāju
starti
un aiz loga ir peļķes, un nekas neliecina, ka turpināt sportiskās aktivitātes, un solīja, ka strādā- olimpiskajās spēlēs. Lai
šogad ziema pienāks, tad intervija ar viņu ir kā šot tik ilgi, kamēr es viņu nomainīšu.
nodarbotos ar slēpošanu
Pēc vidusskolas beigšanas divas reizes
milzu čupa ar baltu, mīkstu sniedziņu, pa kuru
profesionāli, ir diezgan daudz
labi slīd ne tikai distanču slēpes. Kad izdzirdam neveiksmīgi centos iestāties Latvijas Sporta jāupurē.
kādu sakām Aldis Olte, tad visiem skaidrs – tas pedagoģijas akadēmijā. Pēc otrās reizes nosolījos
Mācīties un mācīt slēpot
ir viņš – mūžam smaidīgais, bezgala labsirdīgais sev, ka nemūžam vairs, un aizgāju strādāt par
Es neesmu no tiem, kas
un vienmēr uz slēpēm stāvošais Ērgļu mežstrādnieku. Pietika ar nepilnu gadu, lai saprastu, uzskaita katru savu noslēpoto
ka mācīties tomēr labāk, un, mammas mudināts, es
vidusskolas sporta skolotājs.
kilometru un ārā pavadīto
laiku. Katrā ziņā, trenējoties
gan pie Ivara Budzes, gan pie
Sergeja Sipčenko, treniņu
stundas bija garas un
nobraukto kilometru daudz.
Man patīk mācīt slēpot tad,
ja bērni ir gatavi uzklausīt un
izdarīt to, ko es viņiem mācu.
Jo viņiem “nav paveicies”, ka
mācās Ērgļu vidusskolā, kura
ir ne tikai slēpošanas, bet arī
citu sporta veidu atbalstoša
skola. Vislielākais prieks man kā skolotājam ir tad,
kad redzu, ka aktīvi brīvo laiku pavada ne tikai
mani bijušie audzēkņi, bet arī viņu mazās atvasītes.
Tātad skola spējusi saviem skolēniem iedot
veselīgu un sportisku domāšanu.
Slēpošanas mīnuss ir dārgais inventārs. Vairāk
mīnusus nevaru saskatīt. Pozitīvais ir laiks, ko tu
pavadi svaigā gaisā. Vienalga, vai esi viens, ar
ģimeni vai draugu kompānijā. Un kur vēl romantika,
ko gūsti, slēpojot pa jaunizveidoto trasi.
Sports arī TV un datorā
Protams, man jābūt zinošam visos jautājumos,
kas ir saistīti ar mīļāko sporta veidu, bet,
“pateicoties” aktīvajam dzīvesveidam, nesanāk
Kopā ar 2011.gada izlaiduma absolventiem.
daudz laika meklēt informāciju. Diemžēl arī masu
medijos informācija par sporta lietām vairāk ir
Spilgtākās atmiņas no Ērgļu vidusskolas trešo reizi devos uz Rīgu un šoreiz iestājos LSPA.
tendencioza - labāk slikto hokejā, futbolā, nekā
Kā es ar sportu un slēpēm sadraudzējos
laikiem
Leģenda vēsta, ka tas notika ļoti, ļoti agrā labo kaut kur citur.
No skolas atmiņu ir daudz, bet pieminēšu tās
Noteikti sekošu līdzi olimpiādei ne tikai pats, bet
sportiskākās. Manā skolas laikā slavenas bija jaunībā, apmēram 2-3 gadu vecumā. Mēs dzīvojām
starpklašu sacensības dažādos sporta veidos. Mūsu kādreizējās arodskolas kompītnēs, pie kurām bija mudināšu arī audzēkņus darīt to. Arī skolā būs
klase bija sportiska un piedalījās it visur. Kādās vecs sporta laukums. Man šķiet, ka tur tas arī pieejams televizors, pa kuru varēs sekot šim

vienreizējam pasākumam. Tas taču ir pasaules
notikums, kas notiek tikai ik pa četriem gadiem.
Tāpat kā lielākā daļa ērglēniešu, arī es turēšu
īkšķus par Vairi Leibomu. Jo viņš, pirmkārt, ir
ērglēnietis un tikai pēc tam mans audzēknis. Man
kā rūdītam ērglēnietim prieks par katru audzēkni
un cilvēku, kas iznes mūsu novada vārdu pasaulē.
Prieks, ka Vairis beidzot atkal ir atradis savu sporta
veidu, jo skolā viņš bija fanātisks futbola
piekritējs.
Uz slēpošanas sacensībām bez slēpju
zābakiem
Mans skolotāja stāžs ir 18 gadi, un amizantām
situācijām bagāti ir bijuši šie gadi. Viens no tādiem
gadījumiem bija, kad mēs ar audzēkņiem braucām
uz slēpošanas sacensībām. Iekāpjot autobusā, mēs
ar skolotāju Budzi visiem bērniem pārjautājām, vai
ir slēpes, zābaki, nūjas un citas lietas. Atbilde bija:
jā, ir. Madonā, Smeceres silā, divdesmit minūtes
pirms starta pie manis pienāk audzēknis un
sakautrējies paziņo, ka viņam aizmirsušies slēpju
zābaki. Beigu beigās no labiem paziņām dabūjām
citus zābakus, un audzēknis noslēpoja savu distanci
un guva arī labu rezultātu.
Kad slēpošana ir dzīvesveids
Slēpošana man ir dzīvesveids. Dienā stundas
kopā ar audzēkņiem, vakarā uz slēpēm kopā ar
ģimeni. Vēlās vakara stundās vai brīvos brīžos uz
sniega moča, veidojot slēpošanas trases.

Pašlaik man ir manam sportiskajam līmenim
atbilstošs inventārs. Protams, kā jau visiem, arī
man ir vēlēšanās iegūt kaut ko jaunāku un labāku,
bet tad laikam tās būtu slēpes ar propellerīšiem
aizmugurē, lai tam, kas slēpo, nebūtu jākustas tik
aktīvi un slēpes pašas slīdētu uz priekšu.
Manuprāt, jāslēpo tāpēc, ka slēpošana sakārto
domāšanu, izkustina ne tikai visu muskulatūru, bet
arī prātu. Slēpojot tu vari dziedāt, runāt ar sevi,
dusmoties uz sevi, ka esi tizls, priecāties par dabu
un apkārt notiekošo. Galu galā - labi pavadīts
laiks.
Mūsu klasei bija kolosāls sporta skolotājs mūsu klases audzinātājs Aldis Olte, kas ne tikai
iemācīja domāt sportiski un dzīvot veselīgi, bet
arī ļāva sevi iemīlēt tik ļoti, ka šī mīlestība pret
viņu turpinās nu jau
krietnu laiku pēc
vidusskolas beigšanas.
Lelde Gangnuse - Bērziņa
Foto no Alda Oltes personīgā arhīva

No 5. klases skolnieces Martas Simonas Štilas literārās jaunrades lappusēm
Šodien maza dvēselīte
Pārsoļoja ciemu
Un bez smaida neatstāja
Itin it nevienu.
Pagriezās tā sāņus,
Ātri nesās kājas,
Acis aši zibēja:
Atrastas ir mājas!
Saprot dvēselīte jau:
Te man labi klājas,
Tagad būs man tikai
Te tās īstās mājas.
2012. gada augustā
Varavīksne
Saule spīd un lietus līst,
Mākonīši lēni klīst.
Tur krāsas aiz horizonta klejo,
Un varavīksne pie apvāršņa dejo.

Skolu literārā avīze 2014. gada februāris

Martas Simonas Štilas zīmējums

Bēbītim (Dvēselīte)

Varavīksnes dziesma skaista,
Saule mirdz, bet lietus lāses kaisa,
Aizdejo aiz polārā loka,
Elpu atvelk pie dzimtenes koka.
Atspīd vasaras krāsas
Kā septiņas brīnišķas māsas.
Lokā tās stājas, sarunājas,
Apskaujas un sakustas...
Ar vasaras skanīgo dziesmu
Un varavīksnes nebēdnīgo līksmi
Mēs iededzam sirdīs liesmu
Un pasmaidām viens otram tīksmi!
Varavīksnes lokā
Dodamies mēs roku rokā!
Kauja
Kad kājas smagos zābakos tu auj
Un lielo jaku mugurā velc,
Tu dzirdi: ārā visi sauc,
Bet pāri kalniem melni mākoņi trauc.
Caur rītausmu smagām kājām tu skrēji,

Bet gaismu panākt nevarēji,
Paliki sēžot dziļā tumsībā,
Laiku vadīji noslēgtībā.
Kad mazs saules stariņš nedrošs
Iezogas tumšajā biezoknī,
Tevī iezogas klusi gars možs,
Un bēda sarit kā vīstoklī...
Mēness
Vai esi redzējis kaut ko tik neparastu?
Mēness no kunga izīrējis sev mastu!
Es skatos un brīnos, man acis lielas,
Ko gan mēness darīs ar savu mastu?
Ja nu vienīgi atdos to par maksu.
Ģimenes dzejolis
Šī ir mana mamma, kurai garšo
Debesu manna.
Šis ir mans tētis, kuram garšo šis
Sulīgais jēpis.
Šis ir mans brālis, kuram garšo
Kālis.
Lūk, tāds ir stāsts par ģimeni manu,
Tikai neaizmirstiet, plīti kurina ar skalu!

Tumsa un gaisma
Atnāca gaisma,
Aizskrēja tumsa
Aiz pakalniem lieliem,
Bet, kamēr tumsa uz savu pili skrēja,
Tikmēr gaisma siltumu lēja!
2012. gada
vasara
Tu esi kā eņģelis!
Stipri tavi spārni, labi tavi vārdi!
Tu esi tik stiprs, cik vari būt,
Neko sev – tik citiem lai labāk kļūst.
Tu saproti – ko līdz vārdi,
Ja nedari to, ko vari?
Tu esi kā eņģelis!
Stipri tavi spārni, labi tavi vārdi!
Tu esi tik mīlošs, tik mīlošs,
Lai kur arī būtu tu, esi drošs
Tevi nebaida viesuļi un vēji kaucoši.
Tu esi kā eņģelis!
Stipri tavi spārni, labi tavi vārdi!
Ja saproti tu, ko vari gūt,
Tev tūlīt gribētos labākam kļūt
Un nežēlot sevi, roku pasniegt,
Redzēsi, ko ar to var sasniegt!



Oskaram Kalpakam, Latvijas karaspēka vienības komandierim, veltītajā eseju konkursā „Brīvība iesākas ar domu un ticību – Tas visu
spēj, kas tic...” piedalījās 3 Ērgļu vidusskolas skolēni. Iepazīsimies ar viņu rakstīto eseju fragmentiem!
[..] Tautu dara brīvu tās uzticīgie un gudrie cilvēki. Pirms 23
gadiem janvārī notika Barikāžu dienas. Tajās dienās Latvijas valsts
iedzīvotāji no visām malām brauca uz Rīgu, lai aizstāvētu savu zemi.
Pretinieki atkāpās. Mēs vēlreiz uzvarējām.
Arī šodien mums jābūt nomodā par savu valsti. Katrs var palīdzēt
tai pilnveidoties. Arī es. Es varu palīdzēt, zinot Latvijas vēsturi, labi
mācoties skolā, lai pēc tam kļūtu par godīgu valsts pilsoni. Vienu
varu darīt ik dienu - kļūt arvien gudrāka un zinošāka.
Man patīk kultūras pasākumi Latvijā. Koncerti, kuros atskaņo
mūziku, teātri, kuros notiek izrādes, ļoti patīk skatīties latviešu filmas.
Tās ir gan humoristiskas, gan dramatiskas. Mana mīļākā filma ir
„Cilvēka bērns”, kas uzņemta pēc rakstnieka Jāņa Klīdzēja romāna.
Esot savos laukos, jūtos kā mazais Boņs. Viņš visu grib zināt, jūt līdzi
tiem, kam bēdas, var priecāties no visas sirds un reizēm skumt. Kad
izaugs liels, Boņs noteikti būs savas zemes patriots. Varbūt bērnībā
Oskars Kalpaks bija tāds zēns kā mazais Boņs?
Esmu lepna, ka dzīvoju Latvijā. Tā ir maza, bet bagāta valsts.
Latvieši vienmēr ir bijuši zemnieki. Paši sēja labību, paši mala
graudus. No govju un kazu piena sēja sieru, no aitu vilnas vērpa dziju.
To visu dara arī tagad.
Es dzīvoju laukos. Mūsu mājās audzē kazas, sien kazu sieru. Mums
ir arī aitas, vistas, tītari, zosis. Vasarās es slaucu kazas. Paši pļaujam
sienu.
Latvija ir un būs stipra valsts. Tai ir daudz kā īpaša. Mums ir savas
tautasdziesmas, teikas, pasakas un drosmīgi, darbīgi cilvēki. Arī
Latvija var būt lepna par mums, mēs paši to veidojam tādu, kādu

vēlamies. Es ticu sev, ka varēšu darīt ko labu Latvijai, es ticu, ka
daudzi vēlas darīt tāpat.
Ieva Radzvilaviča, 5. kl. (2. vieta 5.- 6. kl. grupā)
Jā! Latvieši cīnījās par Latviju. Viņi cēlās un krita par šo sen
izloloto ideju par brīvu Latviju. Spītējot asinis stindzinošam salam,
lietum, sniegam, nāves briesmām. Neņemot vērā milzīgu ienaidnieka
pārspēku un nežēlīgu apšaudi, lika bailēs trīcēt naidnieku sirdīm.
Šie drosmīgie cilvēki iemiesoja sevī visu, uz ko gāja un kam ticēja
jebkurš sevi cienošs latvietis. Viņus nevadīja kāre pēc naudas vai
citiem materiāliem labumiem, viņus nevadīja tieksmes pēc varas vai
vēlmes uzkundzēties citām tautām. Šie cilvēki zināja, ko vēlējās, un
nedomāja par risku. Vienīgais, ko viņi patiesi gribēja, bija būt
saimniekiem pašiem savā zemē, viņi cīnījās par to ar ieročiem, jo
citādi nevarēja. Viņi pierādīja to, ka varam būt noteicēji savā zemē,
paši veidot savu dzīvi, un paši kā nācija izlemt un veidot nākotni. Ne
katram tas ir pa spēkam. Es apskaužu to cilvēku drosmi un noliecu
galvu viņu paveiktā priekšā.
Šie cilvēki, latviešu brīvības cīnītāji, latviešu strēlnieki, deva mums
brīvību, viņi deva mums Latviju, mūsu Latviju, un tas patiesi viņus
padara par varoņiem.
Savā ziņā es ticu, ka arī tagad starp mums ir tādi cilvēki - varoņi,
viņi dzīvo un strādā mūsu vidū, un būtu gatavi celties, ja būtu
nepieciešams. Varam pat vilkt paralēles ar mūsu laiku varoņiem,
glābējiem, kas aizvada dienas, riskējot ar savu veselību un dzīvību,

Īsstāstiņi par brīvdienām
Lai gan jau pienācis februāris, vēl arvien Ērgļu vidusskolas
skolēniem gribas atcerēties ziemas brīvdienas. Protams, prieks
par to, ka martā jau būs pavasara brīvdienas.
Jaukā piparkūku smarža un spilgtās dāvanas priecēja un sildīja visu
mīļo sirdis. Jaunais gads sākās ar jaunu naudu, cerams, ka visi tam ir
sagatavojušies. Emīlija Gustīne Zommere, 5. kl.
Ciemojos Latgalē. Rēzeknē tur, kur atrodas koncertzāle „Gors”,
bija skaisti izgaismots. Lielā režģī, kas bija veidots egles formā, bija
salikti egļu zari, te bija arī lampiņas, kas visu skaisti izgaismoja un
mirdzēja dažādās krāsās. Kristīne Reinika, 5. kl.
Brīvdienās tamborēju nobeiguma darbu mājturībā. Lasīju grāmatu.
Alise Vanaģele, 5. kl.
Dāvanas saņēmu Ziemassvētkos un savā vārda dienā. Tagad nēsāju
skaistu kaklarotu ar pūcītes piekariņu un dzeru liepziedu tēju no
krūzītes, uz kuras uzzīmēts zirgs. Ieva Radzvilaviča, 5. kl.
Kad bija izgreznota brīnišķīgā svētku eglīte, sarūpētas mīļas
dāvaniņas tuvajiem, izceptas kraukšķīgas, brūnas piparkūkas,
Ziemassvētki bija klāt. Šogad visus mājās priecēja Ziemassvētku
uzvedums, kuru pati biju sarūpējusi. Ģimenes lokā sagaidīju Jauno
gadu pie skolas, skatoties salūtu krāšņajos lokos un veidotajos
ornamentos. Lai jaunais gads ir krāsains, neaizmirstams un jautrs
visiem! Marta Simona Štila, 5. kl.
Salūtu skatījos Rīgā. Tas bija skaists, skaļš un ilgs. Kaut nākamgad
būtu tikpat skaists salūts! Rinalds Žuks, 5. kl.
Nekas nespēja aizstāt to sajūtu, ko sniedza ģimene, kad visi esam
kopā. Pati labākā dāvana bija hokeja galds „Stiga”, jo varēju spēlēt
kopā ar draugiem. Ralfs Bolzans, 5. kl.
Ziemassvētkos biju Jaunpiebalgas baznīcā, kopā ar ģimeni dziedāju
dievkalpojumā. Tēta māsīcas dzīvoklī zem skaisti izpušķotās eglītes
atradās dāvanas glītos, spīdīgos papīros ietītas. Es saņēmu jaunu,
skaistu naudas maku. Monta Masaļska, 6. kl.
Es izlasīju ļoti labu grāmatu, kuras nosaukums ir „Grega
dienasgrāmata”. Sergejs Jegorskis, 6. kl.
Visspilgtākais notikums bija Jaunā gada sagaidīšana un salūtu
skatīšanās. To bija daudz, un tas bija skaisti! Daila Baņukalne, 6. kl.
Ļoti gaidīju Ziemassvētku vakaru, jo domāju, kādas būs dāvanas.
Kad atvērām dāvanas, redzēju, ka man ir tas, ko ļoti vēlējos,planšetdators. Melānija Šmite, 6. kl.
Jaukākais bija ciemošanās pie krustmātes Jelgavā, kur pavadīju
veselu nedēļu. Ar krusttēvu devāmies uz Rīgu, kur apmeklējām
„Akvaparku” un 3 stundas peldējāmies. Linda Jansone, 6. kl.
Jauno gadu kopā ar ģimeni sagaidīju Valmierā. Salūtu skatījos pie
Valmieras Drāmas teātra. Pirmo reizi redzēju tik lielu salūtu debesīs!
Katrīna Dudko, 6. kl.
Mans brīvdienu ieguvums – jauna hokeja nūja un cimdi, un eiro
sākumkomplekts. Pats šāvu Jaunajā gadā salūtu. Rihards Vasels,
6. kl.
Māsīca man uzdāvināja spēli „Monopols” un izstāstīja noteikumus.
Cepām pīrādziņus, kad tos izņēma no cepeškrāsns, smaržoja visa
māja. Ginta Lazdiņa, 6. kl.
Palīdzēju mammai Ziemassvētkos gatavot vakariņas, cepām
piparkūkas un pīrādziņus. Dekorējām māju un pušķojām eglīti. Un
mūsu māja smaržoja pēc eglītes un piparkūkām. Dāvanu zem eglītes
bija daudz. Eglīte mirdzēja kā Ziemassvētku princese. Ance
Ludborža, 6. kl.
Visvairāk man patika dāvanas un skaistā eglīte ar rotājumiem. Man
uzdāvināja planšetdatoru un pulksteni melnā krāsā. Lielisks bija mūsu
salūts. Jānis Rūdolfs Kalniņš, 6. kl.
Kopā ar Lindu, Arvi un Kristeru Jauno gadu sagaidīju Grota ielas
kalnā. Ļoti krāšņs bija salūts. Tas bija lieliski! Monta Purviņa, 6. kl.
Piparkūku un mandarīnu smarža atgādināja bērnību, īsto
Ziemassvētku sajūtu, tāpēc varu teikt, ka manās mājās Ziemassvētku
sajūta ienāca, neskatoties uz netipiskajiem laika apstākļiem. Brīvdienās
es trijās vietās labi pavadīju laiku. Ērgļos es svinēju Ziemassvētkus ar
tuvajiem. Sarkaņos ar radiniekiem jautri svinējām otros Ziemassvētkus.
Bet Rīgā es sagaidīju Jauno gadu. Pirms pulksten divpadsmitiem
gaidījām svētku salūtu krastmalā. Pirmo reizi redzēju to tik krāšņu.
Edijs Žuks, 10. kl.
Pēc Ziemassvētkiem ģimenes lokā vēl paspēju aizbraukt uz Rīgas
Dinamo spēli ar Bratislavas Slovan. Spēli mēs diemžēl zaudējām, bet
rūgtumu varēja norakstīt aiz labajām emocijām, jo spēli noskatījos
fanu sektorā. Bet Jauno gadu sagaidījām draugu pulkā un nodejojām
visu nakti līdz 6.00 rītā. Pārējās dienas vairāk pavadīju ar draugiem,
bijām uzspēlēt biljardu. Līva Āboliņa - Ābola, 10. kl.
Šīs bija lieliskas brīvdienas. Vienīgais trūkums, ka nebija sniega.



Satiku bijušos klasesbiedrus, mēs jauki pavadījām laiku. Jaunajā gadā
devāmies uz Tanka kalnu vērot salūtu. Maira Antēna, 10. kl.
Šajās brīvdienās es patiešām labi atpūtos. Es izbaudīju vēlos vakarus
un cēlos pēcpusdienā. Mandarīnu, piparkūku un eglītes smarža radīja
svētku sajūtu. Ar draugiem labi pavadījām laiku. Dažādas sarunas,
joki, vakara pastaigas, dejas un interesanta kompānija padarīja šīs
brīvdienas ļoti spilgtas. Sabīne Svilpe, 10. kl.
Ziemassvētkus svinēju pie vecmammas ar ģimeni un krustvecāku
ģimeni. Noskaņu radījām mēs paši, tomēr tā būtu bijusi labāka, ja
vismaz svētku vakarā uzsnigtu sniegs. Dinija Einiša, 10. kl.
Ziemassvētki ir ģimenes laiks, ko visi pavada kopā, cep piparkūkas,
gatavo Ziemassvētku maltīti, es palīdzēju. Tas citreiz liek aizdomāties
par to, cik labi, ka ir ģimene, ka pastāv tādi svētki. Gundars Āboliņš,
10. kl.
Manas brīvdienas nesākās ar īpašu Ziemassvētku sajūtu, tāpēc
vajadzēja kaut ko darīt, lai tā parādītos. Pirmais bija tas, ka tika
izdekorēta māja. Tas bija viss, kas vajadzīgs. Evija Suseja, 10. kl.
Es uzskatu, ka pati labākā dāvana Ziemassvētkos ir būt kopā ar
mīļajiem cilvēkiem, man patīk arī apdāvināt savus tuviniekus. Ieva
Gromova, 10. kl.
Es lielāko brīvdienu daļu pavadīju, strādājot un palīdzot vecākiem.
Tāpēc vislabākie bija svētki, bet tik un tā nebija īsti svētku noskaņojuma
bez sniega. Citu gadu cēlu sniegavīru un pikojos ar tēti, bet šajās
brīvdienās man šis prieks netika. Egīls Hermanis, 10. kl.
Brīvdienas ir tas laiks, kad varam pilnveidot sevi kādā jomā vai arī
neko īpašu nedarīt, bet atpūsties. Tas patiesībā ir lielisks izgudrojums,
jo dod to, ko skola nespēj - brīvu un pēc savas gaumes un patikas
pavadītu laiku. Kā man patīk brīvdienas! Sintija Fišmeistere, 10. kl.
30. decembrī es devos uz volejbola Vecgada sacensībām Ērgļu
vidusskolas sporta zālē. Pēc tām bija skaists salūts. Jaunais gads, jau
pati pirmā stunda, iesākās savādāk, latu bija nomainījis eiro. Domāju,
ka tas man nesīs vilšanos, ka nav vairs lata. Bet, kad pirmo reizi
norēķinājos ar eiro, tas man sagādāja pat prieku. Laura Auguste,
10. kl.
Parasti ziemas brīvdienas man saistās ar rotaļām sniegā, aukstām un
slapjām rokām, sāpēm no sala. Protams, bija arī jauki mirkļi, kad
eglītē iedegās brīnumsvecītes un uz jumta skatījāmies Jaungada
salūtu. Brīvdienās pie mums atnāca negaidīts viesis - eiro. Vēl
joprojām viņš sēž pie mums. Laikam mūžīgi. Bet es atkal sēžu skolas
solā un gaidu nākamās brīvdienas. Viktorija Vīgube, 7. kl.
Ziemassvētku brīvdienas sākās ar lielo Ziemassvētku eglīti Saieta
namā. Tās turpinājās ar vecāku kāzu jubileju. Ar krustvecākiem kopā
svinējām īstos Ziemassvētkus. Pašā pēdējā brīvdienu nedēļā vēl
gribējās cerēt, ka sniegs uzsnigs un būs tiešām ziemas brīvdienas,
nevis pavasara sākšanās brīvdienas. Dace Kārkliņa, 7. kl.
Ziemassvētku brīvdienas pavadīju kopā ar māsīcu no Anglijas. Es
aizbraucu uz lidostu viņu sagaidīt. Ziemassvētku vakarā mēs cepām
pīrāgus, ēdām mandarīnus. Nākamajās dienās izrādīju māsīcai mūsu
mājas apkārtni. Viņa teica, ka šīs ir bijušas skaistākās brīvdienas.
Sintija Zābaka, 7. kl.
Šīs brīvdienas saistās ar prieku un jautru noskaņojumu. Mani
Ziemassvētki tika aizvadīti mierā un klusumā kopā ar ģimeni. Pārējās
brīvdienas es pavadīju Rīgā, ciemojoties pie māsām. Undīne
Saleniece, 7. kl.
Manas Ziemassvētku brīvdienas bija izdevušās. Man nebija
garlaicīgi ne brīdi. Jauno gadu sagaidīju ar prieku, arī jauno valūtu,
kas ienāca mūsu valstī, skaisti un laimīgi. Es ceru, ka jūs jauno gadu
sagaidījāt tāpat kā es, jo ne velti saka: kā Jauno gadu sagaidīsi, tāds
būs viss gads. Juris Gusevs, 7. kl.
Mēs ar māsu Ziemassvētkos ejam apsveikt citus cilvēkus, lai viņiem
arī ir prieks. Elīza Hermane, 7. kl.
Jaunajā gadā es lēju laimītes un redzēju ļoti skaistu salūtu. Laimīte
iznāca kā lapa ar garu kātiņu. Madara Salnīte, 7. kl.
Ziemassvētkus es pavadīju ar mammu, vecmammu un kaķenīti
Lukrēciju. Jaunajā gadā es biju Liepājā pie māsīcas un brālēna.
Redzēju skaistu salūtu un kārtīgi sagaidīju jauno gadu. Anete
Plendišķe, 7. kl.
Jaungada naktī biju Madonā skatīties salūtu, tas bija ļoti skaists,
krāšņs. Krista Liepiņa, 7. kl.
24. decembrī es ar vectēvu gāju pēc eglītes, mājās to rotāju. Mammai
palīdzēju gatavot Ziemassvētku mielastu. Madars Bērziņš, 7. kl.
Man bija vienkārši kolosālas brīvdienas, es pavadīju daudz laika
ar ģimeni. Jaunajā gadā šāvām salūtu. Pēc manām domām, tā izvēle
bija fantastiska, jo sarkans ar baltu man atgādināja Latvijas karogu,
vēl bija arī citas krāsas - zaļa, zila, dzeltena, oranža. Kristaps Ozols,
7. kl.

lai glābtu kādu citu dzīvību. Novērtēsim to, kas mums ir, un to, kas
patiesi ir svarīgs, jo tieši cilvēcība, līdzcietība un savstarpēja palīdzība
citam pret citu padara mūs par to, kas mēs esam.
Jānis Bukovskis, 9. kl.
Katra valsts ir kā cilvēks, tai ir, kas tāds, kā nav citām valstīm.
Manuprāt, Latvija izceļas ar saviem tautiskajiem rakstiem, skaistajām
tautasdziesmām, izcilajiem rakstniekiem, Dziesmu un deju svētkiem,
mērķtiecīgiem sportistiem un vienkārši cilvēkiem, kuri spēj domāt
brīvas un gaišas domas.
Ja katrs cilvēks kaut reizi dienā pasmaidīs, izdarīs labu darbu, tāpat
bez iemesla samīļos kādu cilvēku vai dzīvnieciņu, izpalīdzēs, mēģinās
sadraudzēties ar kādu, uzturēs labas attiecības ar cilvēkiem, iztiks bez
strīdiem un izvairīsies no naida, būs taisnīgs un godprātīgs, viņš jau
būs ielicis pamatu lielajā celtnē, ko par laimīgu Latviju sauc. Valsts
būtu bagāta ar laipniem, gaišiem, patriotiskiem cilvēkiem un saskaņas
pilnu dzīvi, jo, ja mēs vēlamies dzīvot patriotiskā valstī, mums pašiem
tā ir jāspēj radīt. Ja kaut viens skolotājs pats apies lielos burta likumus
un savā stundā ziedosies tā no sirds patriotiski, nu kaut vai, lai fizikas
stundā starp fiziku un likumiem, ja vien viņš prot, noskaitītu spēcīgu
latviešu dainu, nodziedātu tautasdziesmu vai paceltu Latviju citā,
daudz, daudz latviskākā gaisotnē - nu tā ar mīlestību, radoši- mēs
taptu spēks! Un atkal zaļotu īsta, brīva Latvija, neskatoties uz to,
kādas tautības te mīt.
Lāsma Hermane, 9. kl. (2. vieta 7.- 9. kl. grupā)

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā notika
zīmējumu izstāde „Es zīmēju Rīgu”. 4. - 9. klašu
skolēni savos zīmējumos atklāja gan Vecrīgas
senatnīgo burvību, gan mūsdienu Rīgas diženumu.
Zīmējumu izstādi organizēja vizuālās mākslas
skolotāja Vita Zariņa.

Rīgas torņi. Zīmējuma autore – Oksana Jefimova, 4.kl.

Skaistā Rīga. Zīmējuma autors – Mārtiņš Ļaksa, 9.kl.

Vecrīga. Zīmējuma autore – Santa Jansone, 9.kl.
Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl.
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Kārlim Gailītim 125

Kad piepildās cerības
Pavasarīgajā februārī viņai ir apaļa dzīves jubileja, gadu skaits,
par kuru jāpateicas Dievam, liktenim un saviem vecākiem, kas
mantojumā iedevuši garu mūžu, možu un spirgtu garu, čaklumu un
labu veselību. Venerandai Reinei - 80. Kurš gan Ērgļos nepazīst šo
darbīgo un čaklo sievieti, kura skatiens nav pakavējies pie viņas
skaistajiem apstādījumiem pie nelielas mājas uz Kokneses ceļa,
kura sākuma posms Ērgļos kādu gabaliņu saucas - Zaļā iela. Pati
gaviļniece joko, ka februāris ir neizdevīgs mēnesis balles rīkošanai,
jo nekad nevar zināt, kāds būs laiks - putinās vai sals, vai arī līs
lietus un būs ļoti slidens. Radi un tuvinieki dzīvo ārpus Ērgļiem.
Un, lai viņus aicinātu uz „nopietnām” svinībām, vienmēr ir šis risks
ar dabas untumiem.

Veneranda Reine 1989. gada janvārī pirms aiziešanas pensijā
55 gadu vecumā.

Vietalvas kora diriģents Kārlis Gailītis no Sausnējas ar sievu
Elzu un dēliņu Kārli, vēlāko luterāņu arhibīskapu.
Kārlis Gailītis dzimis 1889. gada 27. janvārī Sausnējas pagasta
„Jankās”. Pēc pamatizglītības iegūšanas mācījies Mālpils skolotāju
seminārā. No 1915. līdz 1017. gadam Pēterpils Tautas konservatorijā
mācījies dziedāšanu. No 1921. līdz 1925. gadam studējis Latvijas
Konservatorijā pie P. Jurjāna un E. Vītinga. No 1926. līdz 1927.
gadam papildinājies Milānā Itālijā kā operdziedātājs bass. K.
Gailītis strādājis par koru vadītāju Koknesē, vēlāk Pēterpilī vadījis
vairākus korus.
Kārlis Gailītis bijis solists Latvijas Nacionālajā operā, kur
dziedājis basa partijas kādās 20 operās.
No 1928. gada strādājis par dziedāšanas skolotāju 28. Rīgas
pilsētas pamatskolā. Līdztekus vadījis vairākus korus Rīgā. Vasarās
vadījis Sausnējas aizsargu nodaļas kori un Vietalvas un Odzienas
labdarības biedrības kori.
No 1946. gada vasaras diriģents mācīja dziesmas gan jauktajam,
gan sieviešu korim Sausnējā.
Ik gadus pēc kapusvētkiem, augusta mēneša trešajā svētdienā,
Sausnējā notika plašs koncerts, kurā uzstājās sieviešu un jauktais
koris, vīriešu dubultkvartets un pūtēju orķestris. Koncerta vokālā
daļa - diriģenta Kārļa Gailīša sagatavota.
„1960. gada 28. augustā notika gadskārtējais koncerts, ko
sagatavoja diriģents Kārlis Gailītis un skolotāja Marija Šmite. Tas
bija diriģenta pēdējais koncerts, ar ko viņš atvadījās no kora, jo bija
jau ļoti slims. Koris vēl nodziedāja viņa mīļākās dziesmas diriģenta
vadībā: E. Dārziņa „Mēness starus stīgo”, J. Vītola „Gaismas pili”
un G. Ernesaksa „Tu, dzimtā zeme, dārga man”. Vēl bija aplausi,
ziedi un mīļi pateicības vārdi diriģentam, un tas arī bija viss…
Diriģents jau bija ļoti saguris...
1964. gada 17. decembrī sausnējieši savu diriģentu Kārli Gailīti
uz Vietalvas kapu kalniņu pavadīja ar viņa paša sakomponēto
dziesmu „Tumsa, ne zvaigznes, kas vientuļi mirdz””. (No M. Šmites
veidotā albuma „Madonas rajona Sausnējas kora vēsture”.)
Pēckara periodā koris Sausnējā pastāvēja vēl vairāk nekā 50
gadus. Par kora dziedāšanas tradīciju kopšanu un saglabāšanu
pateicība pienākas arī Kārlim Gailītim.
Ilga Kronīte, novadpētniecības speciāliste
Foto no Sausnējas pagasta novadpētniecības muzeja materiāliem

Jubilāre ar meitām un mazbērniem.
Ērgļu pagasta pensionāru padome sveica Venerandas kundzi
kultūras namā, vēlot viņai daudz baltu dieniņu un piedzīvot vēl
daudzus skaistus pavasarus un rudeņus. Kultūras darba speciāliste
Sandra Avotiņa pacildināja jubilāres lielo sirsnību un ieinteresētību
par kultūras dzīvi pagastā, jo Veneranda Reine vienmēr apmeklē
visus kultūras pasākumus. Viņas bijušie kolēģi Andra Oppes personā
no Ērgļu arodvidusskolas, toreizējās 7. profesionāli tehniskās,
sveica ar Aldonas Pikures ar mīlestību darināto apsveikuma albumu,
kādus prot izgatavot vienīgi Aldona. Viņas ir strādājušas kopā 29
gadus - Veneranda Reine kā skolas bibliotekāre, Aldona Pikure ārpusklases audzinātāja. Par savu kolēģi Aldonas kundze saka, ka
viņai labu vārdu par daudz nevar pateikt. Ar lielu gribasspēku
Veneranda centās vienmēr izdarīt darbu tik labi, cik vien tas
iespējams. Sevišķi viņa prata atklāt dabas dotus talantīgus jauniešus
un sagatavot viņus daiļlasītāju konkursiem. Viens no tādiem bijis
liepājnieks Andris Gafriksons. Atmiņas par to laiku abām kundzēm
ir viena nebeidzama straume, tāpat kā vēl divām viņas kolēģēm Austrai Skarai un Līvijai Grozai, kurām attiecības ar Venerandu ir
pārgājušas tuvā un sirsnīgā draudzībā. A. Skara raksturo Venerandu
ar trim Annas Brigaderes vārdiem - Dievs. Daba. Darbs. Tie
visprecīzāk izsaka viņas būtību. Tajos pateiks viss, bez liekvārdības
un patosa.
Skaistākie dzīves mirkļi it kā pieder pagātnei - ar daudzajām
ekskursijām pa visu plašo Padomju Savienību, ar skaistajiem skolas
sarīkojumiem, gūtajiem panākumiem un atzinībām par labu darbu
(par to liecina liels daudzums Goda rakstu un Pateicību).
Bet arī šodiena Venerandai Reinei ir bagāta un piepildīta. Viņas
iepriecinājums ir divas brīnišķīgas meitas - Sarmīte un Vija mākslinieces mūziķes - un 4 mazbērni, kuri ir ceļa sākumā uz lielo
dzīvi. Visi studē un viņiem jau ir iezīmējušās nākamības
nodarbinātības aprises. Meitas ar mazbērniem sarīkoja māmiņai
dzimšanas dienā jaukus muzikālus priekšnesumus, nodziedāja viņas
mīļāko dziesmu, kuru arī esot spēlējis un „piedziedājis ar to pilnu
māju” tētis - Pēteris Reinis: „Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs.”

Ko darīt, ja uzbrūk suns

Mums katram reizēm uz ceļa iznāk sastapties ar
svešu suni. Īsā laika sprīdī izdomājam dažādus
aizsardzības variantus, kā rīkosimies, ja suns

nebūs mums īpaši draudzīgs. Lai veiksmīgāk
izanalizētu situācijas saskarsmē ar dzīvnieku,
tikos ar Latvijas Kinoloģiskās apvienības
prezidentu Jāni Pavlovski, kas ar suņiem darbojas jau 40 gadus, ir kinologs un suņu eksperts.
Jānis Pavlovskis dalījās zināšanās un pieredzē
saskarsmē ar suņiem.
Īpaši bīstami ir suņu bari, sevišķi, ja tajos ir
kuce meklēšanās laikā. Ja tāds bars aplenc, jāguļas
zemē - pavisam nopietni. „Kamēr stāvi, tu esi
ienaidnieks, bet gulošos nesit,” no savas pieredzes
teic Pavlovskis.
Kranči parasti uzbrūk no mugurpuses. Galvenais
ir izsargāties no kontakta. Ja pretī skrien suns, it
īpaši divi vai trīs, - paejiet nost un dodiet viņiem
ceļu.
Piemērs no dzīves: atpūtnieks iet pa
koplietošanas ceļu, un pa vaļā atstātiem vārtiem
no sētas izskrien liels nikns krancis. Suns neganti
rej, tā nodomi, ja cilvēks turpinās savu likumīgo
ceļu, ir visai skaidri. Gājējs, neko nezinādams par
profesionāļu padomiem, turot priekšā somu,
lēnām atmuguriski atkāpjas. Kad jau atstatums ir
apmēram 30 metru, suns atgriežas „pozīcijās”.
Tā bijusi pareiza rīcība - vērtē Pavlovskis un
atgādina kranču ieradumu: „Nekad negrieziet
viņiem muguru, jo tie klūp virsū no mugurpuses.
Atkāpieties! Diez vai tālāk par desmit metriem
viņi nāks līdzi. Acīs sunim neskatieties, bet virs
galvas.” Pagriezt muguru un skriet ir bīstama
muļķība.
„Lieti noder lietussargs,” saka kinologs. „Nevis
izmantot to kā duramo vai sitamo, vēl vairāk

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. februāris

Runājot par dārziņu, tas patiešām ir iekopts un iekārtots jau pirms
daudziem gadiem. Reiņu ģimenes māja ar dārzu, apstādījumiem
priecēja ne vien pašus, bet arī daudzus vietējos ļaudis. Veneranda
Reine ir bijusi dārzeņu un ziedu stādu nenogurdināma audzētāja.
Dārzs visu mūžu bijis viņas sirdslieta. Košumdārzā aug skaisti un
krāšņi, ar lielu gaumi un izjūtu iekārtoti ziedu laukumiņi. No agra
pavasara līdz vēlam rudenim viņas dārzā plaukst, zaļo un zied
krāšņa puķu bagātība.
Viņas dzīvesbiedrs Pēteris Reinis, strādādams Ērgļu pienotavā,
pirms precēt sievu, esot noskatījis šo māju Ogres kraujā krastā,
sakrājis naudu un nopircis to, lai būtu, kur ievest savu jauno sievu.
Un klāt iegādājies arī govi, lai būtu sava iztikšana. Tie bija 1960.
gadi. Abi ar vīru nākuši no Latgales puses. Venerandas dzimtā puse
ir Preiļu rajons, Pieniņi, Pēterim Reinim - Varakļānu novads.
Jaunībā Veneranda savu nākamo dzīvesdraugu noskatījusi ballēs,
kur viņš spēlējis dančus. Bijis ļoti muzikāls, otra viņa aizraušanās
bija sierniecība un arī dārzkopība. Abas meitas ir mantojušas
muzikalitāti no tēva, mamma mācījusi pacietību, neatlaidību un
darba mīlestību.
Veneranda Reine nesēž, rokas klēpī salikusi, arī tagad. Katru
dienu viņa ir redzama ar nūjām soļojam pa Braku ceļu turp un
atpakaļ - neatkarīgi no laika apstākļiem. Nūjošana un laba grāmata
ir otra lielākā aizraušanās. Visiem bibliotekāriem tā ir. Jo to, ko
nepagūst izlasīt tad, kad katru dienu jāapkalpo citi grāmatmīļi,
tagad ir vaļa to darīt. Nesen izlasītā grāmata „Mans Ziedonis”
izraisījusi viņai daudz pozitīvu emociju. Tiklīdz Ērgļos parādījās
nūjošanas mode, Venerandas kundze tūlīt pievērsās šai visnotaļ
pozitīvajai nodarbei. Tas uztur fizisko stāju un nostiprina nervu
sistēmu.
Tradicionāli tiek uzskatīts, ka cilvēki savus labākos gadus
piedzīvo jaunībā - līdz 40 gadu vecumam, vēlāk laimes sajūta
mazinoties. Taču pētījumā atklāts, ka gandarījuma sajūta un
optimisms nepārtraukti pieaug pēc pusmūža sasniegšanas, ar
gadiem šīm izjūtām palielinoties. Zinātnieki atklājuši, ka, kļūstot
vecākiem, cilvēki top laimīgāki un lielāko laimi piedzīvo, sasniedzot
vēlīnu septiņdesmit un astoņdesmit gadu vecumu. Turklāt psihologi
uzskata, ka vecumdienās cilvēki vairāk koncentrējas uz lietām, kas
rada prieku, izslēdzot no savas dzīves tās darbības, kas tos padara
nelaimīgus.
Venerandas kundze nav piedalījusies šajā zinātnieku veiktajā
eksperimentā, tomēr viņas pašreizējā situācija ir tieši tāda, kādu to
raksturo psihologi savos pētījumos.
Pievienojoties visiem Venerandas Reines apsveicējiem, daudz
baltu dieniņu viņai Braku muzeja vārdā novēl arī Anna Kuzina.
Foto no Venerandes Reines personīgā arhīva

satracinot suni, bet aizsardzībai, lai netiek klāt.
Lietussargs vai soma aizsegam.”
Ja suns tik un tā nāk virsū, var un pat ir ieteicams
nostāties ar muguru pret sētu vai mājas sienu,
salikt kopā kājas, rokas aiz muguras un nogaidīt,
kamēr suns aiziet. „Cilvēks saplūst ar sētu, suns
objektu nevērtē pēc gudrības, bet gan pēc tā
lieluma,” skaidro kinologs. Var nostāties arī pie
koka vai auto. Divi un vairāk cilvēku var saiet
kopā, tāpat mierīgi atkāpjoties.
Velosipēdistiem ieteicams nokāpt no divriteņa
un atkāpties, turot braucamrīku starp sevi un suni.
Pat ja ir divi suņi, tie turēšoties kopā, nevis kā
vilki medībās mēģinās apiet katrs no savas puses.
Aizsegam der jaka, tikai plaukstas jātur tā, lai
suns neredz.
Pastnieki kā suņu iecienīta „barība” nav nekāds
mīts. Kā par nelaimi, pastnieku izskats var
dzīvnieku (protams, neaudzinātākos) pat
izprovocēt - cilvēks ar lielo somu šķiet kā drauds.
Turklāt pastniekiem ir specifiska smarža, ko rada
tipogrāfijas krāsa. Cilvēks ir pilnībā atbildīgs par
savu suni. Kranči parasti iekož un bēg.
Saimnieku zināšanai: ja suns uzbrūk kādam,
klāt neskriet, jo tas dzīvniekam šķitīs kā atbalsts
un palīdzība. Labāk mazliet attālināties un suni
saukt malā.
Suņi patiešām jūt baiļu smaržu, jo gluži
vienkārši tad izdalās stresa hormoni. Īpaši bērniem - šādā situācijā rīkoties tā, lai viņi pēc
iespējas mazāk redz suni ar atņirgtiem zobiem.
Sakost var arī drosmīgos, kuri lepni teic, ka
suņi uzbrūk tikai bailīgajiem, vai pat, ka sunīši

kož tikai sliktiem cilvēkiem. Tādi drosmīgie,
neievērojot robežas, var saskrieties ar suni, kuram
nepatīk respekta trūkums.
Eksperts ir kritisks arī pret draudīgu akmens
rādīšanu sunim vai izlikšanos, ka kaut ko ceļ no
zemes. Kāds jau aizmuks, bet cits - uzbruks.
Nekādā gadījumā tā nedrīkst darīt. Pamatprincips
ir izvairīties no konflikta un attālināties.
Katram sunim nervu sistēma ir individuāla.
Izmantojot ultraskaņas ierīci, trīs suņus var
aizbiedēt, bet ceturto vēl vairāk sakaitināt. Bet
mūsu uzdevums ir ļaut viņam pēc iespējas
mierīgāk aiziet.
Arī skaļa kliegšana var sunī provocēt tikai
medību instinktu, sevišķi, ja suns ir iekodies upuris vēl spiedz, tātad jāturpina uzbrukums...
Troksnis var radīt arī bailes, kas suņa izpratnē
mudina aizsargāties.
Pret dienesta suni ne ultraskaņa, ne citi triki
nelīdzēs. Mierinājumam - dienesta suņi ir mācīti,
tāpat vien viņi neuzbrūk. Izņēmums ir „pārmācīti”
suņi, kas tik centīgi sargā saimnieku, ka cērt zobus
katram, kurš pienāk tuvāk par trim metriem.
Uzbrūk saimnieku neskolotie suņi, sevišķi, ja
viņiem nav iemācīta teritorijas sapratne un
piedevām vēl saimnieks īsti nevalda pār savu
„lutekli”. Viņi vēl ir lepni, ka suns kož un
nebaidās.
Aizsardzībai var izmantot speciālo piparu gāzi
suņiem. Par speclīdzekļu iegādi interesējieties
medību piederumu un ieroču veikalos vai pie
manis pa telefonu 28307343.
Auseklis Knope



KULTŪRAS AFIŠA
22. februārī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
filmas Ghetto Games demonstrējums
To plānots demonstrēt vienlaicīgi 100 vietās visā Latvijā.
Arī Ērgļos.
Kas tas ir Ghetto Games? Ghetto Games šobrīd ir lielākā ielu
kultūras un jauniešu kustība valstī. Zem Ghetto karoga tiek
organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja
pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku. Ghetto
Games misija ir izveidot ielu sporta un kultūras platformu Latvijā,
kur jauniem cilvēkiem būtu iespēja izpaust sevi, attīstīt savu
personību, augt fiziski, morāli un radoši, iekļauties pieaugušo
statusā, veidojot veselīgu sabiedrību un labu vidi. Visi šīs ielu
kultūras darbības mērķi ir pielāgoti mūsu galvenajam uzdevumam
- sakārtot vidi ap sevi un padarīt pasauli labāku. Vienīgā panākumu
atslēga ir smags darbs un mērķtiecība.
Mēs vienojam cilvēkus ar sirdslietām, kuras dara brīvus. Ghetto
ir mūsu visu brīvība!
Ieeja - brīva
7. martā plkst. 18.00 ĢAC „Zīļuks” zālē
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta tematiska
pēcpusdiena
„Sievietes, sievietes, sievietes…”
9. martā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
muzikāls uzvedums „VIŅŠ UN VIŅA” („ELLE ET LUI”)
Vairāki saksofoni un klavieres, ģitāra un vijole, elektronika un
Frederika Ormēna šarmantā balss - tas viss veidos atraktīvu un
sirsnīgu, mūsdienīgu un mūžsenu stāstu romantiskā koncertā „Viņš
un Viņa”, kurā muzicēs franču saksofonists un komponists
Freds Ormēns (Fred Hormain) un viņa sieva, saksofoniste,
Rīgas saksofonu kvarteta „NEXT” bijusī dalībniece Ilze
Lejiņa. Duets ”Viņš un Viņa” ir skaists francūža un latvietes mīlas
stāsts. Viņa nāk no Rīgas, viņš - no ciemata Francijā, viņu ceļi
krustojas… Kopā viņi spēlē kopš pirmās satikšanās dienas, un
viņu romantiskais stāsts turpina plaukt dažādās Eiropas vietās Beļģijā, Vācijā, Polijā, Luksemburgā… Duets jums atskaņos
franču melodijas, kuras dziedājuši labi pazīstamie dziedātāji
Montāns, Piafa, Dasēns, Brasēns, Trenē, Aznavūrs, Geinsbūrs,
Beko, Brels un daudzi citi, kā arī baudīsiet pa kādai pazīstamai
latviskai melodijai.
Biļešu cena - EUR 4,27 ( 3,00 Ls); skolēniem un pensionāriem
EUR 2,13 ( 1,50 Ls)
15. martā Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts - skate
„Jautrais dancis pastalās- 2014”
Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas
sacemsības 2014 (vadoties no laika apstākļiem)
16. martā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
ar koncertu viesojas
DEJU GRUPA „DZIRNAS”
mākslinieciskais vadītājs Agris Daņilevičs
Atzīmējot Agra Daņiļeviča 50 gadu jubileju, 2013. gada 26.
oktobrī Dzirnu deju skolas telpās Agra dzimšanas dienas viesus
priecēja Dzirnu profesionālais dejotāju sastāvs. Izklaides
programmu veidoja jauni un ne tik jauni deju numuri kopā ar Agri
Daņiļeviču. Iedvesmojoties no skatītāju atsauksmēm, tika lemts šo
programmu papildināt un izveidot izrādi, ko rādīt plašākai
auditorijai un vest pie dejas mīļotājiem arī ārpus Rīgas.
Kā atzīst pats horeogrāfs: „Izrāde ir jautra, asprātīga. Esmu
pārsteigts par saviem dejotājiem un to humora dzirksti, ko viņos
atklāju, šo izrādi veidojot. Man ir liels prieks, ka, strādājot pie šīs
izrādes, izdevās savienot pilnīgi dullas un šķietami neapvienojamas
lietas. „Barčikā” apvienotas dažādas deju tehnikas un žanri –
rokenrols, nopietni un ne tik nopietni tango, tautas deju un baleta
elementi, kā arī baroka laika vēsmas. Jāsaka, ka „Barčika” kokteili
veido ārkārtīgi dažādas komponentes, kas kopā veido aizraujošu
un asprātīgu dejas izrādi. Tieši pateicoties šiem kontrastiem, izrāde
ieguvusi savu gaisotni un vienreizību.”
Biļešu cenas : EUR 7 ( 4,92 Ls) un EUR 5 ( 3,51 Ls)
25. martā Komunistiskā terora upuru dienai veltīti atceres
brīži:
plkst. 15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens;
plkst. 17.00 pie piemiņas akmens pretī Ērgļu novada
domes ēkai.
27. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2014”
29. martā Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīva „ERLA” 20. dzimšanas
dienas
koncerts un kristības (jauna vārda došanas svētki)
5. aprīlī Ērgļu saieta namā
jauktā kora „ĒRGĻI” 140. darba gadam veltīts pasākums
„Kori sadzied Ērgļos”
un Kultūras centra projekta „Satiec savu meistaru!”
atvērtā aušanas darbnīca
12. aprīlī deju kolektīva „Rūdis”
vārda došanas svētkiem veltīts koncerts

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Liene Kārkliņa
Jānis Krūmiņš
Pēteris Līkums
Anna Pedele
Valentina Vinka
Artūrs Indriksons
Astrīda Jirgena
Marta Eglīte
Smaida Griga
Ilga Meiere
Andrejs Pūce
Veneranda Reine
Ņina Akulova
Anna Rūnika
Andrejs Dičs
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls

APSVEICAM

SANITU KRODZINIECI un
AGRI GRAUDIŅU
ar dēla HUGO GVIDO GRAUDIŅA
piedzimšanu!

Pateicības
Mīļš paldies visiem Ērgļu pensionāru padomes
cilvēkiem par mīļajiem un sirsnīgajiem sveicieniem
manā apaļajā dzimšanas dienā.
Paldies arī Ērgļu Profesionālās vidusskolas
direktoram Andrim Spailem par bijušo darbinieku
atcerēšanos un pagodināšanu nozīmīgos dzīves
brīžos.
Sirsnībā un pateicībā - Veneranda Reine
Sirsnīgi pateicos par apsveikumiem jubilejā Ērgļu
vidusskolas saimei, pagasta pašvaldībai, savam
bijušajam audzēknim Aleksandram, radiem un
draugiem, īpaši meitām Ingunai, Lailai un Anitai
ar ģimenēm. Paldies viesu mājas „Vējkalna nams”
saimniekam Ilmāram par siltajām un jaukajām
telpām un muzikantam Uldim par plašo dziesmu
repertuāru.
Henrihs Vuškāns

Krustvārdu mīkla
Horizontāli: 1. Ģeogrāfiska un etnogrāfiska vienība.
4. Krāsns ar platu, vaļēju kurtuvi. 7. Augtāko pareizticīgo
un katoļu garīdznieku galvassega. 9. Pagasta centrs
Mazsalacas novadā. 10. Daugavas labā krasta pieteka
(46 km). 11. Gāzu maisījums, kas veido atmosfēru. 12.
Nacionālā teātra aktieris (1971.). 14. Kara cirvji ar garu
kātu un platu asmeni. 16. Sējas vārna. 18. Halogēnu
grupas elements, indīga gāze. 19. Šaurs gaismas kūlis.
20. Sens krievu tautas mūzikas instruments. 21.
Asinsrades un vielmaiņas sistēmas orgāns. 23.
Dokumentu kopums kādā lietā, parasti par juridisku
jautājumu. 25. Senas klejotāju ciltis Melnās jūras
ziemeļu piekrastes rajonos. 27. Īrisi, krāšņumaugi. 29.
Daudzgadīgs vienādsporu lakstaugs, nezāle. 31. Pagasta
centrs Ventspils novadā. 32. Valsts iestāde. 33. Viegla,
segta, augiem apaudzēta būve. 34. Kinorežisora L.
Leimaņa mākslas filma (1959.). 35. Ungāru komponists,
pianists, diriģents (1811.-1886.). 36. Latviešu dzejniece
(1928.-1984.). 37. Džeza stils.
Vertikāli: 1. Kamanas braukšanai ar suņiem vai
ziemeļbriežiem. 2. Amariļļu dzimtas augs ar biezām,
gaļīgām lapām. 3. Latviešu rakstnieks (1909.-1944.),
latgaliešu literatūras pārstāvis. 4. Izcilākais Latvijas
burātājs (1907-1986.). 5. Franču rakstnieks (1885.1967.), biogrāfisko romānu autors. 6. Laika sprīdis,
kurā bez pārtraukuma noris kāda darbība. 8. Gramatikā
- vārdu savienojums, kas izsaka relatīvi pabeigtu domu.
13. Latviešu komponists, operas „Zelta zirgs” autors.
15. Senlatviešu cilšu vadonis. 16. Pīļu ģints medību
suns. 17. Kolektīva darba pārtraukšana. 22. Latviešu
basketbolists (1957.), pasaules un Eiropas čempions.
24.Liels izturīga, arī necaurlaidīga materiāla priekšauts.
25.Leņķa trigonometriskā funkcija. 26. Barona lomas
tēlotājs filmā „Purva bridējs”. 28. Tiesiski organizēta
tauta noteiktā teritorijā. 30. Kara dievs sengrieķu
mitoloģijā. 31. Amūras pieteka, Krievijas un Ķīnas
robežupe.
Sastādīja A. Gailis

Maria Hoffmann
mirusi 92. mūža gadā;
Aleksandrs Gvozdevs
miris 65. mūža gadā;
Ivans Demskis
miris 81. mūža gadā;
Zinaida Sakša
mirusi 96. mūža gadā;
Aleksandrs Zinkevičs
miris 74. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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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