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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2014. gada decembra domes sēdē lemto:
Izvērtējot Ērgļu novada sociālās aprūpes centra klientu
faktiskās uzturēšanas izmaksas, dome noteica ar 2015. gada 1.
februāri uzturēšanās maksu Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
vienai personai mēnesī EUR 415,00 apmērā.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta
nolikumu.
Ar nolikumu interesenti var iepazīties sociālajā dienestā un
pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
Izvērtējot Latvijas Motosporta federācijas lūgumu pašvaldībai
atbalstīt finansiāli Latvijas čempionāta sacensības skijoringā
organizēšanu Ērgļu novada Sausnējas pagastā, dome nolēma
atbalstīt sacensību organizēšanu, piešķirot finansiālu atbalstu
EUR 250,00 apmērā degvielas iegādei.
Apstiprināja Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019.
uzraudzības grupas ziņojumu par Attīstības programmas ieviešanu
un aktualizēto Attīstības programmas 2013. - 2019. rīcības un
investīciju plānu 2015. - 2019. gadam.
Ar aktualizēto Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu
var iepazīties pašvaldībā un mājaslapā internetā www.ergli.lv.
Nolēma ieskaitīt Valsts rezerves zemes fondā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 70920070066, uz kuru ir izbeigtas lietošanas
tiesības, kura bija iznomāta bijušajam lietotājam, bet šobrīd
izbeigušās nomas attiecības.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Lejas Sīmaņi” sadalīšanai.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi”
iesniegumu, nolēma iereģistrēt zemesgrāmatā atsevišķā nodalījumā
kā patstāvīgu nekustamo īpašumu “Straumes A”, kadastra
Nr.70920080255, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, sastāvošu no
zemes vienības 0,0151 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
70920080238 un nodot to bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes
ministrijas personā valsts funkciju īstenošanai.
Sakarā ar valsts reģionālā autoceļa P78 Pļaviņas - Ērgļi (posms
Aizkraukles rajona robeža - Āķēni) melnā seguma izbūvi zemes
platība ir atdalīta no Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Straumes”, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu “Straumes A”.
Izvērtējot Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes locekļa Daiņa
Dauguļa informāciju par faktiskajām siltumenerģijas ražošanas
izmaksām, dome nolēma izdarīt grozījumus
Ērgļu novada
pašvaldības domes 2014. gada 27. marta lēmumā „Par piegādātās
siltumenerģijas maksas apstiprināšanu”, domes sēdes protokols
Nr.3, 3.§, nosakot , ka noteiktā maksa par Ērgļu pagasta SIA
“ŪDAS” piegādāto siltumenerģiju 86,80 EUR/ MWh ir maksimālā
un atļaut piemērot zemāku maksu atbilstoši siltumenerģijas
faktiskajām ražošanas izmaksām mēnesī, par to informējot Ērgļu
pagasta SIA “ŪDAS” kapitāldaļu turētāju - Ērgļu novada pašvaldības
domi.
Izskatīja apstrīdēšanas iesniegumu par Ērgļu novada būvvaldes
lēmumu atcelšanu.
Saskaņā ar grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas
aktos, kuros noteikta valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība, dome apstiprināja

grozījumus Ērgļu novada pašvaldības atlīdzības nolikumā un domes
deputātu un izveidoto komisiju locekļu darba samaksā.
Pamatojoties uz SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aktualizēto
biznesa plānu un 2011. gada 13. decembra aizdevuma līguma Nr.
A1/1/11/790 nosacījumu maiņas ekonomisko pamatojumu, dome
lēma par galvojuma nosacījumu maiņu 2011. gada 13. decembra
aizdevuma līgumā Nr.A1/1/11/790.
Ērgļu novada pašvaldībai pieder 967 kapitāla daļas jeb 3 % no
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pamatkapitāla. Galvojums sniegts
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmuma daļai projekta
„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta
Krustpils novadā” īstenošanai.
Sakarā ar to, ka uz Ērgļu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, izsoli,
kura bija izsludināta 05.11.2014., nebija pieteicies neviens izsoles
dalībnieks, dome nolēma atzīt izsoli par nenotikušu un atkārtotu
īpašuma izsoli nerīkot.
Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no deviņpadsmit nekustamā
īpašuma īpašniekiem.
Izveidoja Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
izvērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā - komisijas priekšsēdētāja
Emma Cera, Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un
teritorijas plānošanas speciāliste; komisijas locekļi: Vineta
Bagatska, Ērgļu bāriņtiesas priekšsēdētāja; Liena Kārkliņa, Ērgļu
novada pašvaldības Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja; Agita
Opincāne, Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāja; Vaira Ābelīte, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste
grāmatvede.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas kārtība noteikta
likumā ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, komisija izveidota
un darbu organizēs saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr.748 „Noteikumi
par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.
Deputāti atskatījās uz domes darbu 2014. gadā.
Notikušas 13 domes sēdes un 18 domes pastāvīgo komiteju
sēdes, no tām - 7 sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas, 9 finanšu un attīstības komitejas, 2 abu komiteju
kopīgas sēdes. Domes sēžu apmeklētība ir 94,4%.
Domes sēdēs izskatīti 244 darba kārtības jautājumi, no tiem - 8%
par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu un piesaisti autonomo
funkciju pildīšanai; 15% - par nekustamā īpašuma, galvenokārt
zemes, jautājumiem; 14% - par jautājumiem, kas saistīti ar
pašvaldības (iestāžu, struktūrvienību) darbības nodrošināšanu;
8% - par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu; 31% - par
nodokļu piedziņu; 7 % - par novada attīstību; 8% - par dažādu
sabiedrības grupu aktivitāšu finansiālu atbalstu; 9 % - dažādi
jautājumi ( saimnieciski, starppašvaldību sadarbība, domes lēmumu
tiesiskums).
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Izmaiņas sociālajā jomā 2015. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības,
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar
invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, apkopota Labklājības ministrijas
(LM) informācija par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā
2015. gadā.
No 2015. gada 1. janvāra:
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta
maksimālais apmērs būs 48 600 eiro.
Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā arī
bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem
ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu
apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām
iemaksām.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu
skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu
ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (divas reizes lielāks), par trešo bērnu
un nākamajiem bērniem - 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks nekā par
pirmo bērnu ģimenē.
Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem,
kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas
slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai
studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki
par 24 gadiem.
Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas
redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā, proti,
17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības
valsts aģentūra.
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015. gada 31. martam piešķirtos
valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.
gada 30. aprīlim.
Ieviesīs pilnveidotu un starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu
invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18
gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti,
ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu
un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes
grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.
Minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimālā stundas
tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti
īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.
Ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociālais
atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem
vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu
gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situācijās, kad
cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai
kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par
pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par
nošķiršanu.
2015. gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu
pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo mācību
piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču komplekts.
Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās biedrības,
nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes,
iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā
atlasē.
Māra Briede, Ērgļu pašvaldības sociālā dienesta vadītāja

Ērgļu Profesionālā vidusskola iet pretī pārmaiņām
Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē (prot. Nr.37 43.§) noteikts, ka nelielās (300 un mazāk izglītojamie) profesionālās izglītības
iestādes ir nododamas pašvaldībām, pamatojoties uz brīvprātības principu, vai profesionālās izglītības iestādes, kuras nekvalificējas
profesionālās izglītības kompetences centra statusam, var nodot (pievienot) profesionālās izglītības iestādei – kompetences centram.
Ir uzsākts process, kas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās
daļas 1.punktu ar 2015.gada 1.septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts izglītības iestādi – Ērgļu Profesionālo
vidusskolu, to pievienojot ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei – Priekuļu tehnikums. Ir noteikts, ka Priekuļu
tehnikums ir izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva
pārņēmējs.
Ar 2015.gada 1.septembrī skolā varēs turpināt apgūt visas esošās profesionālās izglītības programmas kā Priekuļu tehnikuma filiālē Ērgļos. Skola ir izvēlējusies uz nākotni vērstu attīstību.
A.Spaile,
Ērgļu Profesionālas vidusskolas direktors



IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Jaunais gads jau ir “ieskrējies” - viss notiek, viss turpinās. Lai tas
mums visiem ir labvēlīgs, lai paši esam labu daroši un labu pretim
saņemoši!
Šajā “Ērgļu Ziņu” izdevumā vēlos sniegt informāciju par pagaidu
aizsardzību pret vardarbību ģimenē, jaunumiem uzturlīdzekļu
saņēmējiem un aicināt novada iedzīvotājus kļūt par audžuģimenēm.
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ģimenē
Agresīvi skandāli ģimenēs, kuros upuru lomā visbiežāk ir sievietes
un bērni, diemžēl nav retums mūsu sabiedrībā. Kopš 2014. gada 31.
marta mūsu valstī ir stājies spēkā jauns tiesiskais regulējums, kurš
līdzšinējās upura un varmākas attiecības beidzot cenšas sakārtot
taisnīgi.
Īsi un konkrēti izmaiņas likumdošanā var formulēt šādi: ja pret
personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai
ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem
laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, upuris var
vērsties pēc palīdzības policijā vai ar pieteikumu tiesā un, ja tam ir
pietiekams pamats, iegūt pagaidu aizsardzību pret varmāku. Tas
nozīmē, ka tiesa var noteikt šādus pagaidu aizsardzības līdzekļus:
1) pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo
prasītājs, un aizliegumu atgriezties un uzturēties tajā;
2) aizliegumu atbildētājam atrasties tuvāk par tiesas lēmumā
minēto attālumu no mājokļa, kurā dzīvo vardarbības upuris;
3) aizliegumu atbildētājam uzturēties noteiktajās vietās;
4) aizliegumu atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to
fizisku vai vizuālu saskari;
5) aizliegumu atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju;
6) aizliegumu atbildētājam, izmantojot citu personu starpniecību,
organizēt satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos ar prasītāju;
7) aizliegumu atbildētājam izmantot prasītāja personas datus;
8) citus aizliegumus vai pienākumus, kurus tiesa vai tiesnesis
noteicis atbildētājam un kuru mērķis ir nodrošināt prasītāja pagaidu
aizsardzību pret vardarbību.
Tas nozīmē, ka vardarbības upurim nevajadzēs bēgt no sava
pāridarītāja, bet mājoklis būs jāpamet varmākam (pat tad, ja tas ir
viņa īpašums). Par to gādās policija, tiesa un, ja vardarbībai pakļauti
bērni, arī bāriņtiesa.
Lai realizētu šo jauno cietušās personas aizsardzības “mehānismu”,
Civilprocesa likumā ir ieviesta jauna nodaļa “Pagaidu aizsardzība
pret varmāku”. Ja līdz šim gandrīz kā “standarts” bija realitāte, ja
ģimenē ir vardarbīga situācija, tad no mājām bēga prom māte ar
bērniem vai sieviete viena pati, tad tagad beidzot ir rasts risinājums,
un vardarbības upurim vairs nevajadzēs bēgt no sava pāridarītāja.
Šo pagaidu aizsardzību var iegūt 3 veidos:
1) prasītājs pats ar pieteikumu vēršas tiesā;
2) ar policijas starpniecību;
3) ja vardarbības izpausmes skar bērnu, tad pieteikumu tiesai bērna
interesēs var iesniegt viens no bērna vecākiem, aizbildnis, bāriņtiesa
vai prokurors.
Piemērojot pagaidu aizsardzību pret vardarbību, stingrāko līdzekļu
(pienākums atbildētājam atstāt mājokli pat tad, ja viņš pastāvīgi dzīvo
tajā kopā ar prasītāju, aizliegums atgriezties un uzturēties mājoklī u.
c.) piemērošana tiek noteikta līdz 30 dienām. Šajā laikā cietušajai
personai ir jādomā par tālāko rīcību - laulības šķiršanu, kopīgā
mājokļa sadali, atsevišķas aizgādības nodibināšanu bērniem u.tml.
Ir apsveicami, ka ar šīm izmaiņām likumā beidzot ir atzīts tas, ka
vardarbība ģimenē ir vardarbība, nevis tikai ģimenes iekšējā lieta, ka
policijai ir jāreaģē uz šādiem izsaukumiem. Turklāt tagad beidzot ir
arī reāli “instrumenti” konkrētai rīcībai. Protams, paies laiks, kamēr
cilvēki sapratīs, kā šīs likuma normas darbojas.
Es novēlu, lai nevienam nebūtu jāpiedzīvo vardarbība ne ģimenē,
ne sadzīvē. Bet, ja nu tas ir noticis, tad saņemt spēku, beigt klusībā
ciest un baidīties, bet panākt, lai mājokli pamet varmāka, lai viņš ir
tas, kurš domā, kur lai es tagad palieku?!
Laba ziņa uzturlīdzekļu saņēmējiem
No 2015. gada 1. janvāra uzturlīdzekļi tiks izmaksāti EUR 90 līdz
7 gadu vecumam un EUR 108 no 7 līdz 18 gadu vecumam, ja tiesas
nolēmumā ir noteikts minimālais uzturlīdzekļu apmērs. Uzturlīdzekļu
izmaksa tāpat kā 2014. gadā tiek veikta par iepriekšējo mēnesi, tā kā
uzturlīdzekļi par janvāri tiks izmaksāti februāra beigās.
Ja nu vēl ir kāds vecāks, kurš nav uzdrīkstējies pilnībā parūpēties
par saviem bērniem un, žēlojot bērna tēvu vai māti, nav iesniedzis
prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu, atnāciet uz bāriņtiesu,
pārrunāsim esošo situāciju, palīdzēšu sagatavot dokumentus
iesniegšanai tiesā.
Kļūsti par audžuģimeni!
Ja vēlies palīdzēt bez vecāku gādības palikušam bērnam un sniegt
ģimenes mīlestību un māju sajūtu, kļūsti par audžuģimeni! Tas nebūs
viegli. Bet, ja vēlies būt atbalsts kādai mazai vai lielākai sirsniņai,
kurā jau daudz rētu un rētiņu, ja zini, ka bērns tavā ģimenē varēs
iemācīties sirsnību, ģimenes sadzīvi ar visiem ikdienas pienākumiem,
ja viņš varēs sajust vecāku mīlestību, tad uzdrošinies!
2014. gada decembrī Latvijā bija gandrīz 600 audžuģimeņu, kurās
ievietoti vairāk nekā 1200 bērnu. Taču audžuģimeņu skaits ir
nepietiekams. Aicinu novada iedzīvotājus izvērtēt savas iespējas un
kādam kļūt par audžuģimeni jau šogad.
Ja vēlies mēģināt, tad atnāc uz bāriņtiesu - visu pārrunāsim!
Audžuģimenei ir jāapgūst īpašs apmācības kurss, kur kvalificēti
speciālisti vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem,
saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām,
kuras noderīgas ikvienai ģimenei, ne tikai audžuģimenei. Kursu
noslēgumā dalībniekiem ir pārbaudījums. Ja tas nokārtots, tad tiek
izsniegta apliecība. Pēc apmācību beigām un apliecības saņemšanas
bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Kad audžuģimenē ievieto
bērnu, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību, un
audžuģimene saņem atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no
audzināšanā nodoto bērnu skaita; katras pašvaldības noteiktu pabalstu
bērna uzturam un pašvaldības noteiktu pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei.
Sīkāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu varat
saņemt, zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu
un audžuģimeņu departamenta konsultantei Zanei Ieviņai pa
tālruņiem 64233586, 29194361 vai Ērgļu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājai Vinetai Bagatskai pa tāruni 64871453.
V. Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. janvāris
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Kā jau katru gadu, mūs lutina ziema, bet
šogad tas ir izteiktāk. Varam iet uz kalnu
un braukt ar ragaviņām vai arī doties uz
slēpošanas trasi un baudīt prieku, ko mums
piedāvā gar ausīm svilpojošais vējš.
Šo prieku varam izbaudīt mēs, visi Ērgļu
skolēni.
Tā vietā, lai visu dienu pavadītu pie
datora vai televizora ekrāna, labāk savāc
draugu baru un ej pikoties vai arī uzcel
sniegavīru kopā ar brāli vai māsu. Bet
neaizmirsti arī par mācībām, jo ir sācies
otrais mācību semestris, kurā ceru, ka
uzlabosies ne tikai manas atzīmes, bet arī
visu skolasbiedru.
Šis mācību gads sagaida mani un manus
„kolēģus” no 11. klases ar, manuprāt,
vislielāko pārbaudījumu vidusskolas gados
- zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanu
un arī aizstāvēšanu žūrijas priekšā.
Bet, protams, pa vidu šim saspringtajam
laika periodam mēs neaizmirstam baudīt
skarbo, bet reizē arī atspirdzinošo
gadalaiku. Un ieteiktu jums darīt to pašu.
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“Radošuma pils” seminārs Ērgļu vidusskolā

09. 01. - Ērgļu vidusskolas 3.
- 4. klašu dziedātāji skolu koru
koncertā Madonā „Kādu spēli
spēlēsim?”
13. 01. - sanāksme ar LOK
pārstāvjiem
par
Latvijas
Jaunatnes Ziemas olimpiādes
organizēšanu
22. - 23.01. - Vecāku dienas
Ērgļu vidusskolā
02. - 05.02. - projektu nedēļa
06. - 07.02. - Latvijas Jaunatnes
Ziemas olimpiāde

Ērgļu vidusskolas skolēni dalās pieredzē ar vienaudžiem no citām skolām.

Laura Auguste

Ērgļu vidusskolas skolēni Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienībā atklāšanas pasākumā

No kreisās: Jēkabs Purviņš un Jānis Bukovskis.
4. un 5. janvārī Rīgā par godu Latvijas pirmajai prezidentūrai ES norisinājās tās atklāšanas pasākumi
- simulācijas spēle, kurā piedalījās apmēram 60 jauniešu no visas Latvijas. Tajā bija iespēja iesaistīties
diviem 10. klases skolēniem, kuri dalījās savos iespaidos.
„Man tika dota vienreizīga iespēja piedalīties Latvijas Televīzijas organizētajā simulācijas spēlē par
Eiropas Savienības institūcijām un „iesildīt” tos krēslus, kuros pēc pāris dienām jau sēdīsies īstie ES
ministri.
Pasākums norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - Gaismas pilī.
Spriežot par vides aizsardzības problēmu risināšanu, varēju iejusties Spānijas ministra ādā un piedalīties
simulētā neformālu lēmumu pieņemšanas sanāksmē, kas bija maksimāli pietuvināta īstai, tādējādi
nodrošinot visai unikālu un interesantu pieredzi par šo augsto amatu un tā darba pienākumiem, ikdienu,
kā arī svarīgu lēmumu pieņemšanas kārtību Eiropas Savienībā.”
Jānis Bukovskis, 10. klase
„Pirmajā dienā mums mācīja, kā izturēties kameru priekšā, „iesildījām galvas” apspriežamajam
likumprojektam, notika ES valstu karogu uzvilkšanas mēģinājums.
Pirmdienas rītā pamodos pacilātā noskaņojumā, jo zināju, ka šodien man ir jāpārstāv Polijas ministra
palīgs. Ieradāmies Nacionālajā bibliotēkā plkst. 9.00. Mums deva vēl pēdējās instrukcijas. Vispirms
ministriem bija jāsasveicinās ar Latvijas ministru, bet man kā ministra palīgam (delegātam) bija jāiet tālāk
uz kafijas pauzi. Tās laikā mēs apspriedām likumprojektu un meklējām sabiedrotos. Pēc tam jau varēja
sākties sēde. Telpā bija četrstūrains galds (kaut vajadzēja būt apaļam). Man patika sēdes atmosfēra, mēs
varējām arī pie galda apspriest likumprojektu ar blakusvalsts pārstāvjiem.
Mēs tur bijām saaicināti trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai izspēlētu simulācijas spēli. Otrkārt, lai pārbaudītu,
vai apkalpojošais personāls ir gatavs uzņemt Eiropas ministrus. Treškārt, lai atklātu Eiropas prezidentūras
pusgadu.
Ieteiktu arī citiem piedalīties līdzīgās spēlēs, jo divu stundu laikā sapratu, kā Eiropā tiek pieņemti
likumi un ka tas nemaz nav tik vienkāršs process. Katra valsts vēlas sev iegūt maksimālo labumu, un
tāpēc debates par vienu likumprojekta punktu var ilgt līdz pat vienai stundai.”
Jēkabs Purviņš, 10. klase
Foto no Jēkaba Purviņa personīgā arhīva
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Vairākus gadus Ērgļu vidusskolas direktore
Inese Šaudiņa un skolotāja Inese Zlaugotne
darbojas „Radošuma pilī”. „Radošuma pils” ir
dažādu nozaru cilvēki, kas apvienojušies, lai
rastu, iedzīvinātu un dalītos ar metodēm, kuras
palīdz veidot personību un izaugsmei atbalstošu
vidi Latvijas skolās.
Ideju grupa „Radošuma pils”, kuru izveidojuši
vairāki Latvijā zināmi uzņēmēji, tika dibināta
2009. gadā ar mērķi atbalstīt radošuma attīstību
un pielietošanu dažādās dzīves jomās. Šajā laikā
vairāki simti skolotāju dažādos kursos Rīgā,
Liepājā un citur Latvijā guvuši idejas un ierosmi
jaunām darba formām.
Ko „Radošuma pils” dara?
-Sniedz atbalstu - metodes, darbības rīkus un
ideju biedrus.
-Iet soli pa solim.
-Pārbauda praksē.
-Iedvesmo ar veiksmes stāstiem.
2015. gada 9. janvārī Ērgļu vidusskola pie sevis
uz pieredzes apmaiņas semināru aicināja viesus
no „Radošuma pils”- no Liepājas, Blīdenes,
Smiltenes, Cēsīm un Rīgas, kā arī interesentus no
apkārtējām izglītības iestādēm - Jaunpiebalgas un
Lubānas vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas,
Lazdonas, Taurupes, Mazozolu un Sausnējas
pamatskolas un Ērgļu Profesionālās vidusskolas.
Dalībai seminārā bija ieinteresēti gan skolotāji,
gan skolu vadītāji, gan pašvaldību deputāti,
vecāki, gan arī skolēni, kuriem tika organizēta
atsevišķa programma.
Semināra dalībniekiem tika piedāvāts ieskats
„Radošuma pils” darbībā: tās dibinātājs, uzņēmējs

J. Ošlejs stāstīja par biedrības veidošanos un
mērķiem; par jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes
veicināšanu jeb koučingu skolā stāstīja
I.
Kimonte, ar domāšanas kā prasmes rezultatīvai
darbībai, iniciatīvai un radošumam pielietošanu
izglītībā iepazīstināja Liepājas skolu pārstāvji,
par Radošuma un humānās pedagoģijas saikni un
programmu „Dedz, bet neizdedz!” informēja I.
Kušnere un A. Reinolde.
Ērgļu vidusskolas skolotāji un skolēni dalījās ar
savu pieredzi - „Mērķtiecīgs radošums labam
rezultātam”. Ar skolas vīziju praktiskā darbībā
iepazīstināja direktore I. Šaudiņa, par idejām un
mērķtiecību skolēnu projektos stāstīja direktores
vietniece izglītības jomā - M. Picka, par radošuma
stundām un to rezultātiem ilgtermiņā - ekonomikas
skolotāja I. Zlaugotne. Skolēnu domes pārstāvji
dalībniekus ieinteresēja ar motivācijas spēles
„Izkrāso IKdienu” norisi.
Ciemos atbraukušie skolēni no dažādām skolām
varēja iepazīties ar Ērgļu vidusskolas telpām,
mācību un atpūtas procesu, kā arī izmēģināt
radošās domāšanas metožu efektivitāti, spriežot
par ļoti aktuālām lietām, piemēram, par karjeras
izvēli. De Bono Sešu cepuru metodi prezentēja un
praktiski mācīja lietot 11. klases skolnieces Laura, Sabīne un Līva, kuras šīs metodes pašas
trenējās, mācoties 7. klasē fakultatīvajās
nodarbībās „Radošo domāšana”.
Patiess prieks par atsaucību un radošu garu.
Inese Zlaugotne, Ērgļu vidusskolas
skolotāja un „Radošuma pils” trenere
Marutas Bitītes foto

Sākam gatavoties Latvijas Jaunatnes
Ziemas olimpiādei!
Latvijas Olimpiskā komiteja informē, ka ir sākusies izglītības iestāžu komandu pieteikšana Latvijas
Jaunatnes Ziemas olimpiādei. Jau par tradīciju ir kļuvis, ka tā notiek Ērgļos, un šogad sacensības
jauniešiem risināsies 6. un 7. februārī.
Olimpiādes organizēšanā katru gadu piedalās vairāk nekā 100 Ērgļu vidusskolas skolēnu un darbinieku,
kā arī Ērgļu Profesionālās vidusskolas audzēkņi un pedagogi.
Aicinu Ērgļu vidusskolas 6. - 12. klašu skolēnus kļūt par brīvprātīgajiem palīgiem sacensību
organizēšanā. Pieteikties pie direktores vietnieces audzināšanas darbā Sintijas Māliņas.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja



Spēle „Izkrāso Ikdienu!”

Uzsākot jauno mācību gadu, saskaņā ar Ērgļu
vidusskolas vīziju ikkatram ir iespējas un katrs
gūst panākumus - un vērtībām - cieņa, mērķtiecība,
sadarbība - tapa spēle „Izkrāso IKdienu!”, kuras
mērķis ir pamanīt un novērtēt katru skolēna
individuālo sasniegumu, kas ir ieguldījums kopējā
klases izaugsmes kontā. Katrs skolotājs un klases
audzinātājs izteica savus ierosinājumus par to, kā
novērtēt skolēnu un klašu sasniegumus tādās jomās
kā mācības, aktīva sabiedriskā dzīve, sports, skolas
saimnieciskie jautājumi, skolas publiskā tēla
veidošana, iniciatīva un „īpašie paldies”. Apkopojot
kolēģu un pašu skolēnu ieteikumus, radījām
noteiktus spēles kritērijus, un šobrīd Ērgļu
vidusskolā katra klase savā kontā, kas ir pašu
izdekorēta burka, krāj krāsainas zīles. Sacensība
notiek pa klašu grupām: 1. - 3. klase, 4. - 6. klase,
7. - 9. klase un 10. - 12. klase.
Šīs spēles būtiskākie rezultāti un ieguvumi 1.
semestrī ir:
• skolēnu īstenotie iniciatīvas projekti - 7. klases
skolēni ar Ziemassvētku rotājumiem izdekorēja

Programmēšanas nedēļa Ērgļu vidusskolā

skolas vestibilu, kāpnes, skolas kafejnīcu, paši
atnesa un izgreznoja eglīti skolas zālē. 5. klase
pieteicās pirms svētkiem iztīrīt kabinetus, kuriem
nav savu saimnieku. 8. klase devās uz Ērgļu
pansionātu, lai ar dziesmām iepriecinātu vecos
ļaudis. 11. klase organizēja akciju „Esi redzams!”,
kuras laikā aicināja skolasbiedrus būt uzmanīgiem
uz ceļa un lietot atstarotājus;
• skolotāju un skolēnu sadarbības un savstarpējās
sapratnes paaugstināšanās, jo skolotājiem šī spēle
liek ne tikai pievērst vairāk uzmanības skolēnu
mācību darbam un attieksmei, bet arī iesaistīties,
lai īstenotu kādu skolēnu ieceri;
• veselīga un jēgpilna skolēnu un klašu sacensība,
kas liek padomāt būt radošiem un mērķtiecīgiem,
lai iegūtu kārotos punktus, jo mācību gada beigās
tikai viena klase no katras klašu grupas iegūs
galveno balvu - vērtīgu klases pasākumu.
Sintija Māliņa,
Ērgļu vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas darbā

„Mēs te ap egļīti” /P. Brūveris/
Koncerts no Ziemassvētkiem uz Dziesmu
un deju svētkiem

No 8. līdz 12. decembrim pasaulē,
tātad arī Ērgļu vidusskolā, notika
starptautiskās kampaņas „Hour of
Code” jeb “Programmēšanas stundas”
pasākumi.
Hadi Partovi, uzņēmējs un investors,
arī izglītības bezpeļņas organizācijas
Code.org līdzdibinātājs saka: „70
miljoni cilvēku iesaistījušies, 30
miljoni vēl atlikuši.
Kad pirms gada uzsākām projektu
„Programmēšanas stunda” iesācējiem,
mums nebija ne jausmas, cik ātri tas
varētu izplatīties. Līdz šim 70 miljoni
skolēnu
ir
iesaistījušies
šajā
piedzīvojumā.
Šonedēļ 180 valstīs miljoniem
cilvēku apgūst jaunas prasmes, kas
var mainīt viņu dzīvi. „Programmēšanas stunda 2014” ir divtik lielāka nekā 2013. gadā.
Jau nedēļas vidū 15 miljoni skolēnu ir izmēģinājuši
programmēšanas stundu visā pasaulē -ieskaitot arī
ļoti īpašu skolnieku - Amerikas Savienoto Valstu
prezidentu Baraku Obamu.”
Mūsu skolā pirmās programmēšanas stundas
veiksmīgi noritēja 5.,6. 7., 10. un 11. un 12. klasē.
Mazākajiem programmētājiem iesākt darbu
palīdzēja 11. klases skolēni - Egīls, Sintija un Rūta.
Pirmā pie sertifikāta par pirmo programmēšanas
soļu apgūšanu tika 11. klases skolniece Laura, bet
vairākus sertifikātus pirmās iegūst 12. klases
skolnieces Gerda un Beate.
Līva no 11. klases ir 4 dažādu sertifikātu pirmā
īpašniece.
Īpašu
prieku sagādāja 5. klases skolēna
iesaukšanās: ”Es laikam būšu programmētājs, tas
taču ir interesantāk nekā spēlēt spēlītes!”
Mūsu skolas labākās programmētājas izrādās
meitenes.
Laura Auguste, 11. klases skolniece
Ineses Zlaugotnes foto

Jaunās formas un dāvana dzimšanas dienā

Marutas Bitītes foto
Foto no Līvas Tirzmales personīgā arhīva.

Ērgļu vidusskolas saimes 2014. gada noslēguma pasākums arī šajā gadā bija daudzu skolēnu,
skolotāju un vecāku kopdarbs. Ziemassvētku atnākšana tika pasteidzināta ar dejām, dziesmām un
rotaļām, ar priecāšanos par spožajām eglītes gaismām, lai svētki redz un dzird lielo gaidītāju
pulku.
Nu jau tie ir projām - aizbriduši pa kupenām, pa balti aizsnigušām meža takām. Bet daudzas
koncertā redzētās dejas un dzirdētās dziesmas tiks atkal un atkal neatlaidīgi slīpētas mēģinājumos
2015. gada pirmajos mēnešos, lai kolektīvi pavasarī sekmīgi startētu skatēs. Un tad jau vasarā ceram
tikt uz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Liels paldies par koncertu dalībniekiem, deju kolektīvu vadītājai Antrai Grinbergai, koru diriģentei
Mārītei Kovaļevskai, Sandrai Avotiņai, Ievai Rotai, Tomam Rotam.
Šoreiz par saviem iespaidiem koncertā pastāstīs divi cilvēki, kuri lūkojās no skatuves zālē koncerta vadītāji.
„Pieņemot katru iespēju, ko sniedz dzīve, mēs iemācāmies ko jaunu. Kad piekritu piedalīties Ērgļu
vidusskolas Ziemassvētku pasākuma vadīšanai, teikšu atklāti, biju noraizējusies un nobijusies par to,
ka man neizdodies.
Klātesošo koncertā bija daudz, kas palielināja uztraukumu, bet, to vadot, es varēju dalīties ar
savām Ziemassvētku sajūtām un mieru no sirds uz sirdi, sajust, kā iestājas miers un klusums zālē un
redzēt prieku cilvēku acīs. Kā jau katros Ziemassvētkos, mēs gaidām brīnumu. Atmosfēra bija gaiša
un patīkama kā pirmais sniegs, kas viegli laižas uz zemi.
Lai šis koncerts izdotos, bija jāiegulda liels darbs, radošums un degsme. Pasākuma vadīšanai
gatavojos ar lielu nopietnību un cītīgumu, tā bija lieliska iespēja pilnveidot sevi. Šie bija mani pirmie
Ziemassvētki Ērgļu vidusskolā, pasākums bija izdevies un paliks manā atmiņā vēl ilgu laiku…”
Laura Cielava, 10. klases skolniece
„Pirmo reizi vadot Ziemassvētku pasākumu, bija liels uztraukums. Centos atkārtot visus savus
tekstus. Uzejot uz skatuves šo daudzo cilvēku priekšā, mani pārņēma vairāk bailes nekā uztraukums,
lai tikai neaizmirstu un nesajauktu tekstus. Tad, kad bija jāsāk runāt, centos atcerēties visu, ko
darījām mēģinājumos. Tā kā vēl ne reizi nebiju vadījis Ziemassvētku koncertu, man tās bija tādas kā
uguns kristības ar pozitīvu pieredzi. Ar šādiem pasākumiem ļoti labi var trenēt atmiņu. Novadot
koncertu, bija patīkama sajūta un apziņa, ka ļoti daudz ko jaunu varēju mācīties.”
Egīls Hermanis, 11. klases skolēns



T. Vilnītis (pa kreisi), M. Štils (pa labi) ar treneri
Ivaru Teteri.

Ziemassvētku brīvdienās 3. un 4. janvārī
mūsu jaunie basketbolisti piedalījās otrajā
„Kārums” kausa posmā, kas norisinājās Rīgā
Olimpiskajā sporta centrā. Sacensībās
varējām startēt ar jaunām, glītām formām,
par kurām jāsaka liels paldies novada
pašvaldībai. Tāpat arī vēl viens paldies, ka
vienmēr tiekam nodrošināti ar transportu
nokļūšanai sacensību vietā.
Pirms pirmajām spēlēm teicu bērniem:
„Jūs varat savam trenerim pasniegt dāvanu
dzimšanas dienā?!” Izrādījās, ka varēja.
Komandas uzvara, protams, trenerim ir
vislabākā dāvana. Kopumā aizvadījām četras
spēles, visās izcīnot uzvaras. Divas no tām ar
graujošu rezultātu ar 38 un 57 punktu
pārsvaru. Eiforijai gan nav pamata, izlozē
mums paveicās vai varbūt tieši otrādi nepaveicās, jo nebija jāspēlē pret vadošajām
Latvijas sporta skolām. Dažkārt zaudējums ir
noderīgāks par uzvaru...
Komandā spēlēja Ērgļu puiši: T. Vilnītis,
N. Olte, M. Užāns, R. Bauers, A. Einišs, V.
Masaļskis, M. Štils, M. Vasks, kā arī meitenes:
J. Gulbe. A. Bukovska un L. Tirzmale.
Secinājums un novēlējums viens jātrenējas!
Ivars Teteris, treneris
“Skolu Ziņas”
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Šajā „Cinīša” numurā piedāvājam ieskatīties Ērgļu
novada skolēnu - R. Blaumaņa literārās prēmijas 10.
konkursa laureātu - darbos.

Kopā ar R. Blaumaņa noveles ‘’Nāves
ēnā’’ varoņiem uz ledus gabala
Esmu Kārlēna vienaudzis, īsts dabas mīlis. Ļoti daudz braucu makšķerēt, ir
piedzīvotas vairākas bīstamas situācijas, tāpēc spēju iejusties šo 14 zvejnieku ādā.
Lasot šo noveli 9. klasē, ir daudz savādākas izjūtas nekā 7. klasē, jo 7. klasē
nelikās viss tik sāpīgs un reizē arī saviļņojošs. Tagad sāku domāt par šo noveli no
cita skatu punkta. Kāpēc? Laikam taisnība, ka, katrreiz pārlasot, rodas jaunas
emocijas.
Tā kā man ļoti patīk zvejot, es spēju iztēloties, ka arī es varētu nonākt šādā
situācijā - jūras vai ezera vidū uz ledus gabala. (..). Ko gan tur vairs varētu darīt?
Jāsēž un jāgaida brīnums. Tas laikam ir tas liktenis, par ko veci cilvēki runā: “Ko
tas būs lēmis, tas arī notiks.’’
Piemēram, kas dzina Skaru Juri lekt aukstajā, ledainajā ūdenī? Vai tas bija
Skolu literārā avīze 			
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izmisums, ka pēkšņi šķirts no ģimenes? Bet varbūt dzīvot alkas?
Visi vīri izskatās spēcīgi, bet bailes visiem ir vienādas. Cits tās izrāda, bet cits nē, kā, piemēram,
Zaļga. “Tas ir traks!’’ Birkenbaums izsaucās: “Tas laikam domā visu vezumu viens apēst.’’
Es domāju, ka viņš tā dara, savu baiļu vadīts. Viņš nezina, ko tālāk darīt. Sēžot uz sava vezuma starp
savām mantām, varbūt pat ir drošāk. Laikam jau gribas tādā momentā turēties pie kaut kā. Kā, piemēram,
Kārlēns izvēlējās Birkenbaumu. Viņš, ielicis galvu Birkenbauma klēpī, jutās pasargāts. Es domāju, ka
Birkenbaumam arī kļuva mazliet labāk, jo divatā taču ir drošāk, un vēl šī sajūta, ka esi stiprāks un
kādam tik ļoti vajadzīgs. (..)
Bet kā būtu ar mani? Mans vienaudzis Kārlēns nespēja pārvarēt aukstumu, slāpes, badu, viņš tik ļoti
negribēja mirt. Arī man būtu neizsakāmi auksti. Pie kura no zvejniekiem es meklētu siltumu? Laikam
pie Dalda - tā būtu drošāk! Man gribētos dzert. Vai es varētu sūkt asinis? Un ēst jēlas zivis? Varbūt - jā!
Bet mana plaukstošā jaunība un nāve? Es vēl to nevaru iedomāties, jo man ir pārāk maz pieredzes un
esmu šobrīd tik pasargāts un laimīgs.
Es apbrīnoju tādus cilvēkus kā Grīntāls, viņa spēju savaldīties, rīkoties. Es vēroju viņu un mācos, jo
kas zina, kas kādreiz var notikt ar mani, kad būs jāpieņem izšķiroši lēmumi. Es zinu to sajūtu, jo es
bieži uzņemos atbildību par mazajiem brāļiem. Viņi vēl tik maziņi! Ir tā, ka paša bailes paliek otrajā
vietā. Ir brīži, kad vispār pat aizmirstu, jo ir kāds, kurš tic, ka ar mani ir droši. Mēs esam pieci bērni, un
man jābūt tam balstam, jo es esmu vecākais. Tādos brīžos es saprotu, ka man nedrīkst būt bailes ne no
kā. (..)
Šī novele ir ļoti skumja. Es vēl ilgi par to domāšu. Kā tas ir? Kāpēc tā notiek? Ir tik daudz neatbildētu
jautājumu...
Kur meklēt atbildes?
Ja atmiņa mani neviļ, tad atceros, ka 8. klasē mūsu audzinātāja Sandra Konovalova reiz teica: „Katrs
klases kolektīvs ir kā persona, un katrs klasesbiedrs ir personība, kas to veido.”
Edijs Putniņš, J. Zālīša Sausnējas pamatskolas 9. klases skolnieks
Ja tā aizdomājas, tad mēs visi labi apzināmies, ka katrs cilvēks ir personība ar saviem plusiem un
(Atzinība par veiksmīgu personīgās pieredzes atklāsmi)
mīnusiem. Taču mūsu klases kolektīva veidotā persona ir tiešām spilgta un unikāla. Tagad jums droši vien
radās jautājums, kāpēc? Tad nu tā, mēģināšu pastāstīt.
Mūsu klasē mācās 15 radošas, atraktīvas un jautras personas.
Mums ir lieli sportisti, kuri nepalaidīs garām nevienu sporta stundu, kuri seko līdzi hokeja gaitām un
(.. ) Uz „Brakiem” es eju tad, kad gribu pabūt klusumā pati ar sevi un baudīt pagātnes elpu.
nemitīgi fano par to, ka ziema ir klāt un beidzot paši var organizēt un piedalīties hokeja spēlēs.
Pastaigājoties redzu māju, kurā dzīvoja un radīja savus slavenos darbus Rūdolfs Blaumanis. Pati daba
Mūsu vidū ir spēcīgi vēsturnieki, kuri var ilgi, ilgi runāt par dažādām vēstures tēmām.
jau palīdz sacerēt brīnišķīgus aprakstus, atliek vien pameklēt sižetu stāstam. Ieklausoties sadzirdu
Esam ar labu humora izjūtu apveltīti. Netrūkst arī melnā humora piekritēju. Kad sākam stāstīt savus
dažādu meža iemītnieku balsis, viņu ir tik daudz. Tās skan kā milzīgs koris.
piedzīvojumus un anekdotes, garastāvoklis uzlabojas par visiem 100 procentiem un smaids no sejas
Tā ir vienīgā vieta, kurā es jūtos cieši saistīta ar dabu. Reizēm šķiet, ka esam kā vienotas - daba un
nepazūd vēl krietnu laiku.
es. Ejot pa tikko nopļautu taciņu, varu nonākt Jāņkalniņā. It sevišķi skaisti tur ir vakaros. Kalnā var ilgi
Mēs, 10-tie, esam vienoti pārbaudes situācijās. It īpaši to var izjust kontroldarbu laikā. Tad tiek
lūkoties saulrietā, kā saulīte lēnām nozūd aiz horizonta. Iestājas nakts, un norimst putnu čalas. Visapkārt
izmantotas dažādas zīmju valodas, lai sazinātos un klusām izlemtu, kāda tad ir tā pareizā atbilde. Jāatzīst,
klusums līdz rīta gaismai.
skolotāji tāpat mūs pieķer.
Vēl sēžu kādu laiku klusumā, un domas raisās par Rūdolfu Blaumaņa dzīvesvietu. Pati daba veicina
Pārdomājot, ko visbiežāk mēs dzirdam no skolotājiem, tad ar smaidu sejā jāsecina, ka šie vārdi ir:
rakstīt, domāt, sacerēt fantastiskus darbus. (..)
”Katrs savā darbā!” un ”Egīl, neguli!”.
Pastaigājoties jūtu, kā smaržo zāle un puķes, smaržo pat gaiss. Tā ir burvīga vieta, kurā var skatīties
un klausīties, izjust prieku un atgriezties vēl. „Braki” ir man vienīgais zemes stūrītis, kurā jutos tik tuvu
dabai.
Šeit izjūtu senatnes elpu. Pārlaižot skatu pāri istabai, gribu sajust Blaumaņa idejas, domas, no kurām
autors smēlās spēku, lai varētu uzrakstīt savus daiļdarbus. Kaut uz mirkli varētu sadzirdēt Blaumaņa
balsi, lai es varētu saprast, kādā intonācijā rakstnieks tos lasīja. Gribētu saprast, ko viņš juta, pabeidzot
savus darbus. (..)
„Brakos” meklēju mieru, saskari ar dabu, klusumu, kurā varu iztēloties tā laika dzīvi. Es izjūtu
nepieciešamību pēc vietas, kur pati daba palīdz domāt un izjust prieku par to skaistumu, kas ir tikai
šeit. Meklēju latviešu tautas saknes, kas dod man ticību par tās turpmāko likteni.
„Brakos” atrodu pārliecību par savu senču stiprajām saknēm, kas ļauj ar cerībām raudzīties
nākotnē.
Dace Kārkliņa, Ērgļu vidusskolas 8. klases skolniece
(Atzinība par izjustu „Braku” redzējumu)

Klases portrets

10-to pašportrets

Ko es meklēju un atrodu „Brakos”

Kopā ar R. Blaumaņa noveles
„Nāves ēnā” varoņiem uz ledus gabala

Obligāti jāpiemin mūsu klases ķermeņa galvenais kopā turētājs - mugurkauls Sandra! Viņa ir skolotāja,
kura ir mūsu atbalsts, mūsu ģeniālo ideju ģenerators, mūsu otrā mamma. Audzinātāja, pie kuras varam
pieturēties, ja paslīdam, kura palīdzēs piecelties, ja nokrītam, un kura turēs pie rokas, lai pēc tam mēs
vēlreiz nepaslīdētu un nenokristu.
Tā kā esam individuāli spēcīgas personības, esam brīvdomātāju klase - katrs par sevi. Un tomēr vienmēr
būsim blakus savējiem.
Tāda nu ir mūsu pašu veidotā 10. klase, kurā nekad nav garlaicīgi, kurā vienmēr uzzināsi ko jaunu un
kurā nekad neaptrūks tēmu, par ko runāt.
Lāsma Hermane, 10. klases skolniece
Klāva Andriksona foto
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Reizēm šķiet, ka dzīve ir viena liela spēle, kas sākas un beidzas. Ejot pa to, mēs nekad nevaram
paredzēt, kas sagaida aiz nākamā pagrieziena. Vai priekšā ir kalni, grāvji, stāvas nogāzes vai lejas, tas
ir mūžīgais dzīves un nāves jautājums.
Liktenis ir neparedzams un dažreiz izspēlē ļaunus jokus. Tā arī notika ar Rūdolfa Blaumaņa noveles
„Nāves ēnā” varoņiem. Es to redzēju, sēžot uz sniega mākoņa maliņas kopā ar citām sniegpārsliņām.
Nelaimīgie zvejnieki atradās uz milzīgā ledus gabala, kas no krasta sāka virzīties projām atklātajā jūrā.
Vēl no rīta viņi bija runājuši ar saviem bērniem un sievām, bet pēc pāris stundām bija šķirti no visa, kas
tuvs. Es nevaru iedomāties, kā tas ir, bet varu viņus saprast, ka tajā brīdī ir sirds un dvēseles lūzums.
Zvejniekiem bija tikai divas iespējas - glābšanās vai bojāeja. Redzot visus vīrus, es īpaši jutu līdzi 16
gadus vecajam Kārlēnam. Ko viņš paspēja izbaudīt un iepazīt? Puisim taču bija visa dzīve priekšā. Man
asaras sariesās acīs un es gribēju izkust. Ar vienu lāsi nopilēt no mākoņa maliņas. Sāpes ņēma virsroku.
(..)
Visos laikos ir bijuši cilvēki, kas vispirms rūpējas par sevi un pēc tam par citiem. Vēl esot uz mākoņa
maliņas, es ievēroju, ka par visiem cītīgi rūpējās Grīntāls. Šis zvejnieks noturēja visus uz ledus esošos
vīrus pie dzīvības. Ja šis varonīgais cilvēks nebūtu visiem palīdzējis, tad noteikti vairāki zvejnieki ietu
bojā. Bet tikmēr Zaļga pat tik bezcerīgā brīdī prātoja, kā visu dabūt sev. Tajā mirklī gribēju kļūt par asu
lāsteku un iedzelt viņam, lai atgādinātu, ka jāturas visiem kopā.
Trim zvejniekiem bija jāskatās nāvei acīs, kad piebrauca laiva, kurā visiem nepietika vietas, bija
jāvelk lozes. Tukšās lapiņas tika trim zvejniekiem, tostarp Kārlēnam. Ledus gabals sāka kust un kļuva
arvien, arvien mazāks. Līdz izkusa…(..)
Madara Salnīte, Ērgļu vidusskolas 8. klases skolniece
(Atzinība par radošumu)



Dzejas lasīšana, klausīšanās un dzejoļu ilustrāciju veidošana
notiek vizuālās mākslas stundās. Skolēniem ir iespēja radoši
izpausties, ļaujoties iztēlē radīto tēlu lidojumam un savas sajūtas
izsakot ar krāsu palīdzību. Lasot kāda autora dzejas vārsmas,
iespējams pietuvoties dzejnieka radītajiem tēliem, dabas skaistuma
attēlojumam un jūtu dziļuma izpratnei. Klausoties dzejoli un
iedziļinoties tā saturā, ir iespējams dzejoli uzzīmēt.
Sākumskolas skolotāja Dace Dombrovska Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolā 1. - 4. klašu skolēniem māca vizuālās mākslas pamatu
apguvi. Noklausījušies skolotājas lasītās dzejas rindas, 1./2. klases
skolēni uz baltā zīmēšanas papīra uzbur teiksmainu ziemas skatu.
Tā radās ilustrācija J. Osmaņa dzejolim „Ziema”, bet L.
Vāczemnieka dzejoļa „Ziemas miegs” varoņi atdzīvojās 3./4.
klases skolēnu darbos.
Ziemas tēma jūtama arī citos bērnu darbos. To nosaukums „Ziemas prieki”. Priecāsimies par balto ziemu!

Ziema Jāzeps Osmanis
1./2. klase
Baltā, mīkstā kažociņā
Ziema eglēm tērpties liek.
Zaķēns apsēžas uz ciņa Arī viņam pūka tiek.

Uzzīmē dzejoli!

Līga Vestfāle, 7.kl.

Samanta Ērgle, 4.kl.

Ziemas prieki 1./4. klase

Ziema, ziema, sūti sniegu,
Lai uz zariem sarma zied.
Sargā meža balto miegu,
Bērniem ļauj ar slēpēm skriet!

Valērijs Miezītis, 2.kl.
Alens Kārlis Kārkliņš, 7.kl.

Valērijs Miezītis, 2.kl.

Lauris Miezītis, 3.kl.

Inese Altāne, 7.kl.

Anda Andriksone, 2.kl.

Ziemas miegs Laimonis Vāczemnieks
3./4. klase
Kad dižegles baltajā azotē
maza eglīte snauž klusi, tik klusi, klusītiņām
zaķēns burkānu grauž.
Un pazarēs neknosās čiekuri
un nebirst no pazarēm sniegs
aiz bailēm, ka pusnaktī neizbēg
mazās eglītes miegs.
Un lapsa tad cilpo uz pirkstgaliem
un izsalcis negaudo vilks,
jo cik tad mazajai eglītei
tāds miedziņš ir ilgs?

Vendija Kažemaka, 3.kl.
Skolotāja Vita Zariņa vizuālās mākslas stundās 5. - 9.
klašu skolēnus iepazīstina ar mākslas pasaules daudzveidību
un māca tās izpratni. Skolotāja nolasīja 19. gadsimta krievu
dzejnieka Fjodora Tjutčeva dzejoli par ziemas meža burvību,
rosinot skolēniem izbaudīt dzejas tēlainību, saskatīt dzejnieka
prieku par dabas skaistumu un novērtēt epitetu daudzveidību.
Ir jāizbauda ziemas klusums un miers, kas piemīt šim
gadalaikam!
Ziemas apburts laukā baltā,
Mežs stāv sastindzis un spožs,
Ievīts sarmas segā saltā.
Un visapkārt klusums valda,
Klusums gaiši vizmojošs.

Madara Ļaksa, 8.kl.

Fjodors Tjutčevs

Olga Naberežniha, 8.kl.
Materiālu sagatavoja skolotāja
Elita Leiboma
Sabīne Cielava, 4.kl.



Niks Valainis, 7.kl.

Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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Te ir viss nepieciešamais
„Domājiet par savu reģionu. Tajā ir viss nepieciešamais!” tā
semināru noslēdz Jozefs Obers, Vulkānzemes attīstības reģiona
vadītājs. Šie nav tikai skanīgi vārdi. Tajos ietērpta divdesmit
gadu garumā izdzīvotā pieredze Vulkānzemē, Štīrijas pavalstī.
Šobrīd Vulkānzeme ir otrais bagātākais un attīstītākais reģions
Austrijā. Cilvēki ir lepni par savu reģionu un lepni, ka var
dzīvot un strādāt tieši šeit. Bet pirms divdesmit gadiem šajā
apvidū pavērās pilnīgi pretēja aina. Mājas bija tukšas, jo ļaudis
devās darba meklējumos, jaunieši bēga no šīs „nekurienes”,
lauksaimniecība bija tikpat kā iznīkusi, valdīja bezcerība...
Šādā, pilnīgas krīzes situācijā, tika sperti pirmie soļi reģiona
attīstības plānošanā un vīzijas radīšanā, ka Vukānzeme var
attīstīties kā kulinārijas, amatniecības un veselīga dzīvesveida
reģions. Visgrūtākais darbs bija pārliecināt skepses un neticības
pārņemtos un reģionā vēl palikušos cilvēkus, ka izdosies.
Pagājušā gada oktobra beigās man bija fantastiska iespēja
piedalīties LLKC rīkotajā mācību braucienā - seminārā uz
Vulkānzemes (Vulkanland) reģionu Štīrijas pavalstī Austrijā.
Programma bija piesātināta ar semināriem, lekcijām, dažādu
saimniecību apmeklējumiem un sarunām par pieredzi reģiona
attīstībā. Visvairāk mani sajūsmināja vietējo ražotāju lepnums
un pārliecība par sava reģiona produkciju un spēja sadarboties.
Katrā mazākajā saimniecībā, kurā spiež ķirbju eļļu, cep kūkas,
gatavo rožlapiņu pesto, tiek darīts vīns vai filcētas cepures. Ir
veikaliņš, kurā var nopirkt pašu saražoto produkciju un arī
kaimiņu ražoto produkciju bez uzcenojumiem. Viņi cits citu
reklamē, cits citu iesaka un arī paši cits pie cita dodas
iepirkties. Tas ir kļuvis gandrīz vai kā goda jautājums - pirkt
savā reģionā ražoto, nevis lielveikalā. Iedvesmojošs bija stāsts
par miltiem: durvis ver jauns uzņēmums - kūku bode, bet
Vulkānzemē nav pašiem savu miltu. Kāpēc jāpērk kaut kur
citur? Tiek risināts jautājums, kas audzēs graudus, kas un kur
mals, un ir jauns produkts: Vulkānzemes milti. Pirms atvērt
šķiņka ražotni, reģionā tiek rīkots milzīgs šķiņķu degustācijas
pasākums, lai noteiktu, kādai jābūt „pareizai” Vulkānzemes
šķiņķa garšai. No divdesmit dažādām piedāvātajām garšām
tiek izvēlēta viena - 15 mēnešus vītināts šķiņķis. Lai veicinātu
mazo saimniecību piederības sajūtu un arī atpazīstamību, tiek

izveidots savs vietējais - Vulkānzemes - zīmols. Šis zīmols ir
arī lieliskas kvalitātes rādītājs. Ir savs profesionāli izstrādāts
produktu un apmeklējamo saimniecību katalogs. Ir izveidotas
lielākas un mazākas apvienības, kas pulcina kopā nozaru
pārstāvjus, lai apspriestu aktuālos jautājumus, veidotu cenu
politiku un rastu jaunus veidus sadarbībai un attīstībai. Kādas
nelielas alus darītavas saimnieks pavisam vienkārši sacīja: „Es
zinu, ka tad, kad maniem kaimiņiem ies labi, arī man ies
labāk.” Tā arī ir viņu dzīves filozofija un visa reģiona veiksmes
atslēga.
Vulkānzemes lepnums ir lauksaimniecības skola, kurā var
iegūt ļoti daudzpusīgu izglītību dažādās lauksaimniecības
jomās. Skolai ir sava ferma, kurā jaunieši apgūst prakstiskās
iemaņas dzīvnieku kopšanā, veterinārijā, govju slaukšanā u.c.
Ir arī sava mazā kautuve, gaļas pārstrādes cehs, siera ražotne,
un, protams, savs veikals. Bet skolas virtuvē tiek gatavotas
pusdienas tikai no pašu vai tuvējo zemnieku izaudzētā. Ja,
skolu beidzot, students ir izlēmis dibināt savu lauksaimniecības
uzņēmumu vai arī vecāku saimniecībā ieviest kādus
jauninājumus, viņam tiek piešķirts atbalsts 15000 EUR
apmērā.
Lielākā vērtība reģionā ir ģimene. Bērna ienākšana ģimenē
ir svētki ne tikai vecākiem, bet visai sabiedrībai. Kad piedzimst
bērniņš, vecākiem tiek izsniegta pase, kurā ir informācija par
dažādiem pasākumiem. Apmeklējot šos pasākumus, pasē tiek
iespiests zīmogs. Šie pasākumi sevī ietver ne tikai vecākiem
svarīgas lekcijas, bet arī kopīgu laika pavadīšanu jaunajām
ģimenēm ar bērniem, gan muzicējot, gan dejojot, gan
atpūšoties. Kad trīs gadu laikā tiek savākts noteikts skaits ar
zīmogiem, ģimenei piešķir naudas atbalstu...
Kad emocionāli stāstīju par pieredzēto Austrijā, draudzene
man vaicāja: „Tu gribētu tur dzīvot?” Mana atbilde bija: „Nē!”
Bet man ļoti gribētos redzēt, ka kaut daļiņa no Vulkānzemes
pieredzes varētu tikt īstenota šeit, mūsu novadā. Mums šeit ir
viss nepieciešamais. Mums ir radoši, aktīvi un atraktīvi cilvēki,
mēs dzīvojam ļoti skaistā apvidū, mums ir „Braki”, „Meņģeļi”,
mums ir ezeri un upes, mums ir lielas un mazas saimniecības,
mums ir amatnieki. Mēs šeit esam. Mums nedaudz pietrūkst

ticības saviem spēkiem, nedaudz pietrūkst vietējās piederības
sajūtas un lepnuma, nedaudz pietrūkst spējas sadarboties. Ja
mēs to iemācīsimies, mums viss izdosies!
Santa Lasmane-Radzvilaviča
Foto no Santas Lasmanes-Radzvilavičas personīgā arhīva

Ērgļu audējas izstādē „Radīts no Pāces vilnas”

Ineses Mailītes foto

No 5. līdz 13. decembrim Ogres Kultūras centrā notika Piektās
Tautas mākslas un amatu dienas „Baltā laipa”. 2014. gada tēma
- „Etnogrāfija iedvesmo”. Ar plecu lakatiem un segām izstādē
„Radīts no Pāces vilnas” piedalījās TLMS „Ērgļi” audējas.
Izstāde „Radīts no Pāces vilnas” bija viena no izstādēm, kas
apskatāma Piekto tautas mākslas un amatu dienu pasākumā.
Vilnas fabrika „Pāces dzirnavas” uz Latvijas novadu meistaru
darbu izstādi - konkursu aicināja TLMS audējas, kas savu
darinājumu veidošanā izmanto minētās fabrikas produkciju.
Tieši šīs fabrikas gatavoto dziju ir iecienījušas Ērgļu audējas.
Vilnas fabrika „Pāces dzirnavas” atrodas Dundagā, tās
pirmsākumi meklējami 1894. gadā. 20. gs. 20. tajos gados te
velta vadmala, bet padomju laikā vilnas pārstrāde notikusi
sadzīves pakalpojumu sistēmas ietvaros. Tagad vilnas fabrika ir
Dina Derkevica privātuzņēmums, kurā strādā 14 cilvēki. Lielākā
daļa vilnas tiek iepirkta Latvijas saimniecībās, vienīgi pelēkā
vilna, kuras mūsu valstī nav, tiek ievesta no Zviedrijas. Fabrika
piedāvā gan vienkrāsainu, gan daudzkrāsainu dziju, kas veidota,
izmantojot 33 pamattoņus. Dzijas krāsošanā paredzētās
krāsvielas tiek iepirktas Šveicē, jo tās ir atzītākās krāsvielas,
kuru sastāvā ir mazāk nekā viens procents ķīmijas.
Izstādē „Radīts no Pāces dzijas” piedalījās 71 audēja ar 115
darbiem. Daudzveidīgi bija darinājumi, kas veidoti no Pāces
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dzijas: šalles, apmetņi, lakati, cimdi, zeķes, vestes, jaciņas,
dekori, villaines, segas, pat gleznas. Sandras Laubertes vadītās
TLMS „Ērgļi” audējas (Ingrīda Sniedze, Genovefa Maurāne,
Ilze Daugiallo, Elfrīda Millere, Līvija Groza, Benita Nīgale,
Ineta Nikolajeva, Inese Mailīte) izstādē piedalījās ar plecu
lakatiem un segām. Ērglēniešu veikums skatītāju uzmanību
piesaistīja īpaši ar to, ka audējas pašas dziju saviem darbiem
krāso dažādās augu krāsvielās. Radušies krāstoņi ir atšķirīgi no
pierastā un tāpēc vairāk pamanāmi. Pasākuma Svētku dienā
Pāces vilnas fabrikas īpašnieka Dina Derkevica un TLMS
„Saiva” vadītājas, izstādes kuratores Santas Grinbergas
pasniegtais pateicības raksts Ērgļu studijai ir arī apliecinājums
turpmākai sadarbībai.
Ogres novada domes balvu saņēma TLMS „Ērgļi” audēja,
Tautas daiļamata meistare Inese Mailīte, kura izstādē bija
iesniegusi savas pirmās divas segas, kas austas Sarkaņos uz
unikālajām Viļumsona stellēm, kas Latvijā ir liels retums.
Svētku dienā varēja aplūkot vēl arī citas izstādes. Latvijas
Mākslas akadēmijas studenti un absolventi bija veidojuši izstādi
„Uz skatuves jaunā šodienas etnogrāfija”, Ogres tehnikuma
dizaina nodaļas audzēkņu un pedagogu darbi bija vērojami
izstādē „Gaismas zīmes”. Vērtīgi padomi tautas tērpa darināšanā
tika saņemti no etnogrāfes Aijas Jansones „Latviešu tautas tērpu

Foto no Ineses Mailītes personīgā arhīva

skatē”, Ogres tehnikuma audzēkņi demonstrēja etnogrāfijas
elementus mūsdienu tērpos. Muzikālu skanējumu vērienīgajam
pasākumam piešķīra Suntažu kultūras nama folkloras kopa
„Saule”, Ogres Kultūras centra bērnu vokālā grupa „Svilpaste”,
kā arī kapela „Hāgenskalna muzikanti”. Bija padomāts arī par
jaunākajiem apmeklētājiem - viņi apguva pirmās prasmes un
iemaņas dažādās radošajās darbnīcas, kas bija veltītas tautas
mākslai.
Ziemassvētku tuvums visvairāk bija jūtams daudzveidīgo
darinājumu tirdziņā un kafejnīcā, kur tika piedāvāti tradicionāli
ziemas ēdieni.
Prieks par mūsu Ērgļu audēju košo ierakstu Piekto tautas
mākslas un amatu dienu pasākumā.
Mārīte Breikša



PII „Pienenīte” ziņas
Ziemassvētku laiks
pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

Ziemassvētki ir īpaši gaidīts laiks katrā ģimenē un katrā bērna sirsniņā. Ziemassvētki - tā ir noskaņa,
krāšņie rotājumi, eglīte, svecītes, rūķi, dāvanas, piparkūkas, bērna mirdzošās actiņas.
Ziemassvētku pasākums ir, kad vecāki var ieraudzīt savu mazuli, kas dažu mēnešu laikā apguvis
skanīgas dziesmas, sarežģītos deju soļus, deklamē diezgan garos Ziemassvētku dzejoļus un to visu caurvij
vēl teatralizēts priekšnesums. Bērniem, kā arī audzinātājām un auklītēm bija pašgatavotas skaistas maskas,
kur izdomas netrūka. Pasākumā bija saskrējuši dažādi zvēri - kaziņas, kaķīši, pelītes, vilki, lapsas u.c.
Taču visvairāk bērni gaidīja Ziemassvētku vecīti. Vecītis noskaidroja, ka pirmsskolas izglītības iestādē
“Pienenīte” pilnīgi visi bērni uzvedušies ļoti labi, nevienas blēņas, klausīja gan mammas un tētus, gan
audzītes grupiņās. Žagari šogad bija paņemti lieki, taču dāvanu maisi iztukšojās ļoti ātri. Arī audzītes ir
bijušas paklausīgas un saņēma dāvanas. Paldies, Ziemassvētku vecīti, ka šogad apciemoji mūs!
Nu jau Ziemassvētku kņada norimusi, taču ikdiena turpina ritēt savu gaitu - brīžiem ātrāk, brīžiem
lēnāk...
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

Lai prieks ikvienā sirdī!

Decembrī sākas skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad izrotājam mājas, atnesam eglīti, cepam
piparkūkas un pīrāgus, kad tik ļoti gribas paveikt ko labu un iepriecināt cilvēkus, kas ir tepat līdzās.
Ērgļos ir iestādes, kurās ir nepieciešama izpalīdzīga roka, sapratne un cilvēcība. Nu jau par tradīciju ir
kļuvusi „Braku” muzeja un Ērgļu vidusskolas skolēnu viesošanās Ērgļu pansionātā. 16. decembrī,
saposušies un cītīgi gatavojušies priekšnesumiem, ciemos ieradās audzēkņi no 3. un 8. klases, viņu
audzinātājas - Sandra Stankeviča un Mārīte Kovaļevska. Skolēni skaisti un sirsnīgi dziedāja Ziemassvētku
dziesmas, deklamēja dzejoļus un izpildīja instrumentālus skaņdarbus. Paldies 8. klases skolniecei Undīnei
Saleniecei par jaukajām flautas melodijām! Tikpat enerģiski spēlēja flautu trio no 3. klases - Marta
Purviņa, Guna Nikolajeva, Beatrise Ļebedeva. Patīkami bija klausīties Madaras Purviņas un Daniēlas
Vanaģeles klavieru duetā un Elzas Agneses Koklačovas solo izpildījumā.
Katra klase bija sarūpējusi nelielu dāvaniņu pansionāta iemītniekiem - pašu veidotu apsveikumu un
piparkūku saldumiņu. Pēc skolēnu priekšnesumiem muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kas jau ir
iemīļots un gaidīts viesis Ērgļu pansionātā. Skanēja dažādas dziesmas - par ziemu, par jaunību, par dzīvi.
Varēja dziedāt līdzi un sajust kopību un vienotību.
„Braku” muzejs sadarbībā ar biedrību „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” Ērgļu pansionātam
dāvināja jauno grāmatu „Blaumanis. Braki. Mājas”. Izdevums ir par „Braku” māju vēsturi un muzeja
tapšanu.
Paldies pansionāta ļaudīm par sirsnību un jauku kopā būšanu! Skolēni mājup devās ar prieku un
gandarījumu sirdī, jo paveikts labs darbs un iepriecinātas tik daudzas sirsniņas. Lai jaunām iecerēm
caurvīts jaunais gads!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, tekst un foto

Kad pasaule balta un gaiša kļūst…

Patiesi tāda pasaule kļuva novada senioriem,
kuri bija pulcējušies uz Ziemassvētku eglīti saieta
namā. Dodoties mājās, visi bija smaidīgi un dziļi
aizkustināti par redzēto un pārdzīvoto. Un kā nu
ne, ja apvienības „Baltais fonds” mākslinieki
literāri muzikālajā programmā „Lai iedegas
sveces!” burtiski uzbūra skaistas ziemas vīzijas,
atmiņas par bērnību, eņģeļiem, Ziemassvētku
gaidīšanu mīļu cilvēku vidū. Aktrise Dina Kristīne
Bitēna arī pati izskatījās kā eņģelis, un viņas
tēlojumi radīja patiesu Ziemassvētku noskaņu, bet
operetes solistes Laumas Eņģeles dziedājums kopā
ar komponistu Atvaru Sirmo aizkustināja klātesošo
sirdis. Pārsteigumu radīja Salatēva parādīšanās
(esot atbraucis no Norvēģijas - cimdi bija norvēģiski



rakstaini), viņa draudzīgā aprunāšanās ar viesiem.
Laipnās saimniecītes vadībā „cepām” svētku
kliņģeri un gājām rotaļās. Bija ieradusies arī krāšņa
čigāniete, lai demonstrētu savas spējas.
Pasākuma programma bija ļoti plaša. Sēžot pie
bagātīgi klātiem galdiem un baudot karstvīnu,
varējām priecāties par dāmu grupas „Varbūt”
skaisto priekšnesumu, „Rūdolfa” brašo deju soli,
Pētera Leiboma skanīgo pūtēju orķestra
muzicēšanu.
Balles daļā priecēja Ilzes un Guntara Velču
dziesmas.
Liela pateicība mūsu labvēļiem un pašmāju
eņģeļiem par tik bagātīgiem un krāšņiem
svētkiem.
Līvija Groza

„Gribas, lai baltā pasaulē balti cilvēki iet...”
vai gada nogalē Jumurdas pagastā

Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis ”Ievziedi” jaunajos skatuves tērpos.
Gada nogale katram no mums ir īpaša - gan darba kolektīvos, gan ģimenē, interešu kopās un arī
draugu pulciņā. Katrs no mums izsver, nomēra, izvērtē, saskaita un ieskicē nākamā gada vēlmes. Un
katrs to dara savā īpašā veidā un vispareizākajā katram no mums. Arī es kā kultūras darbiniece skaitu,
mēru un izsveru, lai statistisko atskaiti varētu uzrakstīt, arī nākamā gada pasākumu plānu ieskicēt.
Un ar katru gadu jo vairāk saprotu, ka cilvēcību un sirdssiltumu nevar ne nomērīt, ne kādās skaitļu
rindās ierakstīt. Un tik ļoti gribas, lai pasaule ap mums būtu baltāka un arī cilvēki, kas tajā dzīvo, baltas
domas domātu un baltus darbus darītu. Jumurdā un Ērgļu novadā tādu cilvēku ir daudz, tikai jāprot būt
redzīgiem un saskatīt viņu labos darbus, labās iniciatīvas. 2014. gada nogalē centāmies katru no viņiem
uzrunāt un uzaicināt uz kopīgu vakarēšanu Jumurdas pagasta Saieta ēkā.
Jumurdas pagasta pārvalde teica PALDIES 2014. gada balto darbu cilvēkiem, kuri paši čakli strādā,
nodrošina ar darbu savu ģimeni un dod iespēju strādāt vēl kādam no mūsu pagasta iedzīvotājiem:
Buķeļu ģimenei „Kajēnos”, Hermaņu ģimenei „Pietrēnos”, Santai Lasmanei - Radzvilavičai ar ģimeni
„Sniķeros”, Kaļvu ģimenei „Indrānos”, Vizlu ģimenei „Ķeizaros”, Ieleju ģimenei „Aizbetnēs”, Rudzīšu
ģimenei „Andrupos”, Ivaram un Anitai Apiņiem Jumurdas muižā, Guntai Cunskai un Agrim Kļimanovam
„Viesakos”, Laubes dzimtai „Baltiņos”, Harijam Cielavam SIA „Rendija”, Ivaram Bolzanam SIA
„Enerģija plus”, Nikam Laubem SIA „NX”, bērnu un jauniešu interešu grupai „JUMaliņa”, kā arī Jānim
Sirmbārdim „Jērcēnos”, Normundam Laizānam „Dzintaros” par Jumurdas vārda ieskandināšanu aiz
pagasta robežām.
Kultūras darba organizatore pateicas visiem, kas 2014. gadā atraduši laiku, lai dalītos, piedalītos,
izpalīdzētu un palīdzētu. PALDIES: Andrim un Antrai Miļņiem, Laimonim Kļaviņam, Sandrai Avotiņai,
Terēzijai Kaimiņai, Laimdotai Ivanovai, Ingūnai Spailei, Madarai Salnītei, Klintai Zeifertei, Alīnai
Šmitei, Annemarijai Apinei, Emīlam Lapsam, Lilitai Saulītei, Pēterim Leibomam, Jurim Jakunovam,
Ligitai Millerei, Maijai Vilnītei, Sarmītei Kantānei, Ērikai Purviņai, Kristīnei Lūsei, Agitai Opincānei,
Ievai Vilnītei, Vitai Bērziņai, Dainai Smeilei, Stellai Rutkai, Elmāram Purviņam, Gundegai Kurilovičai,
Marekam Lapsam, Santai Laubei, Intaram Lapsam, Edgaram Smeilim, Laurai Bračkai, Didzim Mednim,
Klintai Andžānei, Santai Valerei, Dagnim Pētersonam, Velgai Birkenšteinei, Marutai Vītoliņai, Annai
Sarkanābolai, Vijai Dreimanei, Santai Lasmanei Radzvilavičai, Aigaram Mednim, Lūcijai Lībietei,
Vijai Gadišķei, Vinetai Lippei, Valdim Zosāram un Jurim Rudzītim.
Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja teica PALDIES par bibliotēkas ikdienas dažādošanu Ludmilai
Kantorei, Vizbulītei Dreimanei un bērnu jauniešu interešu grupai „JUMaliņa”.
Šī kopējā vakarēšana bija dāvana visiem, kas atrada laiku un atbrauca, atnāca. Savos jaunajos
skatuves tērpos pasākumu kuplināja Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi” un bērnu vokālais
ansamblis „Ķipari” (vadītāja Ieva Vilnīte). Paldies visiem dalībniekiem, īpaši bērnu vecākiem par mazo
vokālistu sapucēšanu un atvešanu! Dzirdējām Kristīnes Lūses, Sarmes Kantānes, Emīlijas Zommeres
un Ievas Vilnītes solo. Skanēja zvani, mirdzēja svecīšu liesmas un debesīs šāvās labvēļu sarūpētais
salūts. Paldies Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei par atbalstu pasākuma
organizēšanā! Paldies vakara vadītājiem Kristīnei Ikertei un Laurim Komulam!
Un ir tik laba sajūta, ka jaunajā gadā varam iesoļot pa baltu gaismas ceļu, ar baltām domām un
baltiem darbiem azotē. Lai mums visiem kopā izdodas 2015. gadu nodzīvot, nostrādāt un nosvinēt
veselībā, priekā un saticībā!
Inita Lapsa, kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē
Armīna Andriksona foto

Vecgada turnīri
Vēl vecā gada izskaņā no 26. līdz 28. decembrim
Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika basketbola,
volejbola un zolītes turnīri. Gaidīti tika Ērgļu
novada iedzīvotāji un viņu draugi.
Basketbolā 1. vietu izcīnīja komanda, kurā
spēlēja N. Nīgalis, G. Truksnis, J. Opincāns, K.
Kaļva un O. Sirmais. 2. vietu K. Kallings, G.
Pētersons, R. Braķis, M. Eglītis, bet 3. vietu ieguva
A. Tālmanis, J. Dombrovskis, E. Picka, N. Truksnis.
Pārtraukumā starp spēlēm dalībnieki sacentās
metienu konkursā, kurā uzvarēja A. Tālmanis.
Nākamajā dienā notika volejbola turnīrs, kurā
startēja arī meitenes. Pēc izlozes principa
izveidojām divas komandas. 1. vietu izcīnīja M.
Tomaševska, G. Pūce, K. Patkovska, K. Bičevska,

L. Tirzmale. 2. vietu ieguva L. Auguste, S. Svilpe,
M. Grinberga, J. Tomaševskis. Sīvā vīru konkurencē
uzvarēja komanda, kurā spēlēja M. Picka, Ē.
Bukovskis, J. Sirmais, R. Kaimiņš, U. Cirsis. 2.
vietu ieguva J. Opincāns, G. Jurkovskis, A.
Stalidzāns, M. Vilcāns, E. Smeilis, bet 3. vietu - J.
Bukovskis, R. Brašus, E. Rudzītis, M. Belaroks, A.
Vīgants, A. Strods.
Trešajā dienā vīri sacentās zolītes turnīrā, kurā
uzvarēja G. Jeršovs, 2. vietā J. Gedušs un 3. vietā
S. Antēns.
Paldies par sacensību organizēšanu I. Teterim, Ē.
Bukovskim, A. Stalidzānam, J. Jakunovam, L.
Augustei, A. Dombrovskai!
Ivars Budze
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Ziemassvētku meditācijas „Brakos”

Katru gadu svinam Ziemassvētkus no jauna, un katru
reizi gaidām šo laiku kā brīnumu, it kā tas notiktu pirmo
reizi. Tas arī ir šo svētku maģiskais noslēpums.
Ziemassvētku laikā daudzi cilvēki atceras bērnību. Arī
Rūdolfs Blaumanis ir rakstījis par to stāstos „Atkalatrastā” un „Sarkanais jātnieks”, kuros galvenā
sižeta līnija saistās ar bērna izjūtām Ziemassvētku vakarā.
Katram cilvēkam ir kāda īpaša atmiņa, varbūt tā ir
Ziemassvētku dziesma, sapušķota eglīte, dāvanas, kāds
sevišķs gardums, ko pagatavojusi māmiņa. Katram savs.
Taču ir arī vispāratzīti kopīgi simboli un Ziemassvētku
kopējās vērtības, kuras atzītas visā pasaulē un kuras
saista visus cilvēkus. Gaidot Ziemassvētkus, veidojam
krāšņu adventes vainagu ar četrām svecēm, kur katrs
kaut ko simbolizē. Vainags kristietībā simbolizē uzvaru
un ir kā goda zīme Kungam, kas atnāks godībā.
Četriniekam kristietībā ir pat vairākas simboliskas
nozīmes - ar to skaita adventes svētdienas, tiek simbolizēti
elementi - ūdens, gaiss, uguns un zeme, kā arī četras
debespuses - austrumi, rietumi, ziemeļi un dienvidi,
Bībelē - četri evaņģēlisti. Toties svece ir gaismas simbols,
kas sastāv no diviem elementiem - liesmas, kas paceļas
uz debesīm, un vaska, kas degot patērējas. Degoša svece ir
mūsu lūgšanas un sirds vēlēšanās tēls.
Ziemassvētkos sākas jaunais Saules gads. Brīdī, kad diena ir
visīsākā un nakts visgarākā, notiek brīnums, un Saule sāk atkal
jaunu gaitu. Ziemassvētku cikls ir 12 dienas pirms un 12 dienas
pēc svētkiem. Senajos tautas ticējumos norādīts, ka šajā laikā
cilvēki nestrādāja, nevērpa, neauda. Notika mīklu minēšana,
dziedāšana, pasaku stāstīšana un zīlēšana.
Ziemassvētkos svinam dievišķā Bērna piedzimšanu. Tā ir arī
katra cilvēka garīgā piedzimšana, ko pavada cerība uz kaut ko
jaunu. Mēs nezinām, kas mainīsies, bet cilvēkā vienmēr ir ticība
un cerība labajam.
Par šādiem un līdzīgiem jautājumiem nācās aizdomāties
pagājušā gada Ziemassvētkos „Brakos”, uz ko vedināja sarunas
un pārdomas, kuras risinājās pie saimes galda kopā ar prāvestu
Andžeju Stoklosu un Ērgļu katoļiem, kuri „Brakos” svinēja
savu draudzes eglīti. Tagadējais draudzes prāvests Andžejs nāk
no katoļu zemes Polijas. Par sevi viņš saka: „Uz Latviju atbraucu
dalīties ticībā un to mācīties. Pagaidām mana prioritāte ir
valodas apguve, kas nenāk viegli, bet ar Dieva un cilvēku
palīdzību ”Alleluja un uz priekšu!” Kopš 1996. gada esmu
katoliskajā Harizmātiskajā Atjaunotnē, darbojos arī skautu

kustībā. Ļoti patīk slēpot, burāt un staigāt pa kalniem. Kādreiz,
pirms daudziem gadiem, spēlēju šahu un dambreti. Šķiet, ka arī
bērni un jaunieši nevairās no manas sabiedrības.”
Pr. Andžeja kalpošana Ērgļos ir ienesusi dažas jaunas nianses,
kas saistāmas ar patiesas un dziļas cilvēkmīlestības
apliecinājumiem, sirsnīgām un dievbijīgām lūgšanām ne tikai
par tiem, kuri pulcējas ap viņu, bet par visiem, kuri stāv tālu no
Dieva vārda un kurus piemeklējušas dažādas dzīves likstas un
nelaimes, sevišķi kara posts mūsu tuvajā kaimiņu zemē
Ukrainā.
Esot „Braku” muzejā pirmo reizi, prāvests uztvēra un
novērtēja šīs, latviešiem, svētās vietas nozīmīgumu. Muzeja
Viesu grāmatā tapa šāds ieraksts: „Vēsture dažādos veidos
māca mūs mīlēt Dievu, cilvēkus un Tēvzemi. Lai šī vieta ir
bagātīgi Dieva svētīta, kā skola un svētnīca, kas ir skaista,
cildena, vērtīga un nezūdoša.” Viņš lūdzās un svētīja „Braku”
muzeja ļaudis, ēkas un visus tos cilvēkus, kuri šeit kādreiz
dzīvojuši un kuri darbojas te patlaban, nemitīgi atgādinot visiem
par nezūdošajām garīgajām vērtībām.

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Priecājamies jūs visus sveikt jaunajā - 2015.- gadā!
Novēlam esošajiem lasītājiem arī jaunajā gadā tikpat čakli apmeklēt
bibliotēku un vienmēr atrast interesējošo lasāmvielu, kā arī ļoti priecāsimies
par arvien jauniem bibliotēkas apmeklētājiem.
Arī jaunajā gadā Ērgļu bibliotēkas darba laiks paliek ierastais:
P. 10:00 -18:00
O. 10:00 - 18:00
T. 10:00 - 18:00
C. 12:00 - 19:00
Pk.10:00 - 18:00
S. 9:00 - 14:00
Sv. - brīvs
Un tālruņa numurs nemainīgs - 64871430
Bibliotēkas e-pasts uzziņām un informācijai: erglbiblio@tvnet.lv
Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī jaunajā gadā,
Ērgļu bibliotēkas vārdā tās vadītāja - Kaiva Bukovska

Īsumā par notikumiem

Decembris bija rosīgs un radošs mēnesis Ērgļu bibliotēkas bērnu nodaļā.
Vadoties pēc bērnu ieteikumiem, tapa bibliotēkas grāmatu egle. Bērniem
tā ļoti patika, un pieaugušie arī neslēpa savu sajūsmu par tik oriģinālu
ideju.
Tika rīkotas divas pirmssvētku darbnīciņas, kurās piedalījās kupls bērnu
pulciņš. Dekupēšanas nodarbībā tapa skaisti Ziemassvētku egles rotājumi.
Otrā nodarbība tika veltīta telpu rotājumu izgatavošanai. Par nodarbību
sagatavošanu un vadīšanu paldies Ritai Dudko.
Bērniem, kuri bija atnākuši uz bibliotēku ziemas brīvlaikā, bija iespēja
izgatavot labo un ne tik labo vārdu un darbu kastīti, kur labos darbus un
vārdus uzrakstītā formā krāt, lai 2015. gada beigās tos varētu pārlasīt un
smelties labestību nākamajam gadam, bet ne tik labo vārdu kastītes saturu šī
gada nogalē sadedzināt kamīnā.
Janvārī:
24. janvārī plkst. 11:00 tiks rīkots noslēguma pasākums „Bērnu/
Jauniešu/Vecāku žūrijas” dalībniekiem. Uz pasākumu tiek aicināti visi
grāmatu eksperti, kas rudenī pieteicās „Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrijai”.
Uz pasākumu līdzi jāņem zināšanas par izlasītajām grāmatiņām un
priecīgs noskaņojums. :)
Bērnu nodaļas bibliotekāres - Ingas Razenovskas teksts un foto
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Anna Kuzina
Foto no interneta

Darba sludinājums

Amata vakance:
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (reģ.
nr.90009222536) steidzami izsludina vakances uz
Jaunsardzes
departamenta novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu.
Darba atrašanās vietas:
1.Daugavpils, Ilūkstes novads. Pilna slodze - 40 stundas nedēļā.
2.Jēkabpils, Krustpils novads. Pilna slodze - 40 stundas nedēļā.
3.Ērgļu novads. Nepilna slodze (0,4) - 16 stundas nedēļā.
Galvenie darba pienākumi:
1.1.Organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un
nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas
specifikai.
1.2.Veidot un vadīt jaunsargu vienību.
1.3.Plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās
nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.4.Veicināt un organizēt jaunsargu piedalīšanos konkursos, skatēs,
sacensībās un citos pasākumos.
1.5.Sagatavot, kārtot un uzglabāt jaunsargu vienības dokumentāciju
(jaunsargu anketas, mācību procesa tematiskos plānus, mācību žurnālus
u.tml.).
1.6.Pilnveidot metodisko bāzi un izstrādāt metodiskos līdzekļus.
1.7.Veidot materiāli tehnisko bāzi mācību procesa nodrošināšanai.
Prasības kandidātiem:
•Pieredze valsts pārvaldē vai izglītības iestādē (ne mazāk kā viens
gads).
•Augstākā pedagoģiskā vai vidējā profesionālā izglītība, kas
papildināta ar “B” 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā.
•Interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.
•Datorprasmes darbā ar World / Excel / PowerPoint datorprogrammām,
datu bāzi un interneta lietošana.
•Vēlamas militārās zināšanas.
Iestāde piedāvā:
•Darbu valsts pārvaldē.
•Stabilu atalgojumu.
•Dinamisku darba vidi.
Informācija amata kandidātiem:
- CV ;
- pieteikuma (motivācijas) vēstuli un jaunsargu vienības attīstības
koncepciju, stratēģiju iesūtīt līdz 20.01.2015. Minimālais apjoms 1 A4
lappuse. Darbā stāšanas laiks: 01.02.2015.
e-pasts: 2novads@rjc.gov.lv
Motivācijas vēstulē obligāti norādīt amata atrašanās vietu.
Pirmās intervijas vieta: Dzintaru iela 7, Rēzeknē. Rekrutēšanas un
jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļā.
Kontaktinformācija:
Iestādes atrašanās vieta - Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Papildu informācija iestādes mājas lapā: www.rjc.gov.lv
Telefoni: 64622813, 26166063.

Jaunieguvumi Ērgļu bibliotēkā:
Nozaru literatūra:
Spāņu dzejas antoloģija /Leons Briedis/
Apgaismības un kultūrpārneses. Latviešu
laicīgās literatūras tapšana. /Pauls Daija/
Atmiņu grāmata / Uga Skulme/
Rūdolfs Blaumanis: teksti un konteksti
Atbalsis. Raksti un vēstules. Eiropā 1921-1946
/Mariss Vētra/
Vilhelms Purvītis /Eduards Kļaviņš/
Kārlis Padegs /Jānis Kalnačs/
Janis Rozentāls /Inta Pujāte/
Rūdolfs Pērle /Dace Lamberga/
Kārlis Melbārzdis /Elizabete Melbārzde/
Abpus rāmjiem. Sarunas par mākslu un dzīvi
/Edīte Tišheizere/
Svētceļojums. Stāsts par pirmo krusta karu /Tīts Aleksejevs/
Piederības meklējumi, brīvības treniņš /Imants Ziedonis/
Gunāra Priedes dzīve un darbi 1959-1968 /Ieva Struka/
Dieva delūzija /Ričards Dokinss/
Ārstniecības sēnes /Olga Romanova/
Bērzs. Dabas aptieka
Diedzētu graudu dzīvības spēks
Ķiploki veselībai /Stīvens Fulders, Džons Bekvuds/
Parastie zemes tauki
Daiļliteratūra:
Pārbaudes laiks /Gundars Ignats/
Pagātnes spēks / Sandro Veronēzi/
Gaiļu kalna ēnā /Osvalds Zebris/
Ceļojums uz norieta pilsētu /Vilis Lācis/
Ulubeles pasakas /Nora Ikstena/
Raksti 5 /Edvarts Virza/
Mūžīgās pilsētas vēstījums /Dāniels Levins/
Ģēnijs /Henriks H.Langelans/
Manhetenas dārgumi /Karmena Rīda/
Māsu nams /Šarlote Linka/
Sanctus /Saimons Toins/
Skārleta (romāna „Vējiem līdzi” turpinājums)
/Aleksandra Riplija/
Reta Batlera ļaudis /Donalds Makeigs/
Atvadas no Berlīnes /Kristofers Išervuds/
Jauniešiem:
Iezīmētā. Tumsas nama romāns /P.K. Kasta & Kristīna Kasta/
Nodotā. Tumsas nama romāns / P.K. Kasta & Kristīna Kasta/
Čuksti /Izabella Abedi/
Domu spēks jauniešiem. No sērijas „The Secret”
/Pols Heringtons/
Dzeja:
Rīta rūsa / Leons Briedis/
Nāka /imt/
Dzeja /Arturs alliksārs/
Putni miegā /Inese Zandere/
Nāk gaismā pati lampa /Marts Pujāts/
Fotogrāfija un šķēres /Artis Ostups/
Dark Energy /Valts Ernštreits/
Mācos rakstīt /Pēters Brūvers/
Tie paši vārdi /Irēna Dvinska/
Klausāmgrāmatas (CD formātā):
Gūtenmorgens / Māris Bērziņš/
Izņemts no skolas /Uldis Bērziņš/
Āda /Inga Gaile/
Literatūra bērniem:
Tracis. BIKIBUKS dzejoļi /Jānis Poruks/

Kurmis. BIKIBUKS dzejoļi /Vitauts Ļūdēns/
Zirgs. BIKIBUKS dzejoļi /Inese Zandere/
Stāsts par žirafi. BIKIBUKS dzejoļi /Valdis Lukss/
Noslēpums. BIKIBUKS dzejoļi /Jāzeps Osmanis/
Buršanās. BIKIBUKS dzejoļi /Māra Misiņa/
Kaķēns, kuru neviens negribēja /H.Veba/
Lūdzu! (Manas pirmās manieres)
Dalīšanās (Manas pirmās manieres)
Atvaino! (Manas pirmās manieres)
Pirmizrāde! Kastors un Porcella /J.Zvirgzdiņš/
Maša un Lācis. Raibie stāsti
Bante un tante /U.Auseklis/
Maša un lācis. Mirdzi, eglīte, mirdzi!
Drosme tikt galā ar bailēm /M.Viganda/
Divpadsmit Ziemassvētku dienas /atdzejojusi M.Cielēna/
Matīss iepazīst teātri /L.Grāvīte, L.Ģībiete/
Murjāņu kurmītis un viņa draugi /V.Rūmnieks/
Man patīk rotaļas /T.Moroney/
Sārtvaidzīte, burvīgā zemeņu feja /S.Dāle/
Meža grāmata (grāmata ar skaņu efektiem)
Mēs mīlam tevi, lācēn! /D.Mellings/
2015.gadam abonētie izdevumi:
Žurnāli bērniem:
„Mazajam Floristam”;
„Zīlīte”;
„Spicīte”
Žurnāli pusaudžiem:
„Ilustrētā Junioriem”;
„Sīrups”;
„Sīrups Girl”;
„Sīrups Dāvaniņas”;
Žurnāli un avīzes pieaugušajiem:
„Ilustrētā Pasaules Vēsture”;
„Ilustrētā Zinātne”;
„Praktiskais Latvietis”;
„Lauku Avīzes tematiskā avīze”;
„Ieva”;
„Ievas Veselība”;
„Ievas Māja”;
„Ievas Virtuve”;
„Ievas Stāsti”;
„Ievas Dārzs”;
„100 labi padomi”;
„Leģendas”;
„Ko ārsti Tev nestāsta?”
„Lilit”;
„Annas Psiholoģija”;
„Atbalsts” avīze vecākai paaudzei;
„Kas Jauns Avīze”;
„Stars” laikraksts
„Dari Pats”;
„Taka”;
„Uzzini!”
„Mājas Viesis”;
„36,6 C”;
„Darīsim Kopā”;
„Planētas Noslēpumi”;
„Mans Mazais”
„Māja”
„Praktiskie Rokdarbi”
Sagatavoja Kaiva Bukovska



Pasākumu afiša

Apsveicam!

***

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

20. janvārī plkst. 16.00 Sausnējas saieta zālē „Līdumos”
Barikāžu laika atceres pasākums
Kursim atmiņu ugunskuru kopā ar Barikāžu laika
dalībniekiem. Laipni aicināti visi interesenti
29. janvārī plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
viesojas Liepājas jaunais teātris ar bērnu izrādi
“SVĒTKUS MEKLĒJOT”

***

31. janvārī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas teātra cirka izrāde
„Pasakainā planēta”
Programmā:
Dresēti dzīvnieki - sunīši, kaķīši, lapsa, seski,
čūskas, dzeloņcūka. Ekvilibristi - akrobāti( Lietuva)
Gaisa akrobāti ( Somija)
Vingrojumi ar riņķi - hulahups, monocikls vienriteņa velosipēdi
Klauni vingrotāji (teātris „Barmaleji”, Ukraina)
Baltijas teātru šova dalībnieki
Būs iespēja iegādāties popkornu, suvenīrus, fotografēties
ar dzīvniekiem, programmas ilgums 2 stundas.
Ieeja - 4 eiro

***

6. un 7. februārī Ērgļos risināsies Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde

***

13. februārī plkst.18.00 Sausnējas saieta zālē „Līdumi”
tematiska pēcpusdiena, veltīta visu mīlētāju dienai „Pār
zemi mīlestība valda”
Darbosies radošā darbnīca, kur visi apmeklētāji varēs veidot
saviem mīļajiem sveicienus šajos svētkos. Laipni aicināti gan
lieli, gan mazi apmeklētāji

Jevgenija Bērzkalne
Imants Eglītis
Antons Kokins
Anatolijs Ozols
Gita Solovjeva
Jānis Jansons
Genovefa Maurāne
Sandis Meiers
Jānis Pelsis
Aldona Pikure
Gunārs Ūdris
Jefrosinija Ignatjeva
Lidija Laizāne
Aleksandra Smelova
Tatjana Dāvidniece
Jāzeps Zaltāns

***

No 16. februāra līdz 27. martam
Sausnējas saieta zālē „Līdumi”
Sausnējas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde

APSVEICAM

EVERITU VEICMANI un
AINĀRU ŠLESERU ar dēla
AGŅA ŠLESERA piedzimšanu;
VIKTORIJU DOLINČUKU un
JĀNI MAČUKU ar dēla
RIČARDA ALANA MAČUKA piedzimšanu.
Kļūdas labojums
2014. gada decembra izdevumā ieviesusies
kļūda. Jābūt: Sveicam KRISTĪNI un ANDRI
LUKAŠOVUS ar meitas
VIKTORIJAS piedzimšanu.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT

22. janvārī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
„I Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”
Santa Lasmane - Radzvilaviča - par mājražošanas uzsākšanu
un Austrijas pieredzi;
Gunārs Vīgants - par gaļas lopu audzēšanu bioloģiskajā
saimniecībā un Francijas pieredzi.
Ja jums ir interese, jautājumi, sava unikāla pieredze, brīvs
brīdis - mīļi aicināti gan ērglēnieši, gan sausnējieši, gan
jumurdieši.
AICINU PIETEIKTIES NĀKAMO PIEREDZES
STĀSTU DALĪBNIEKUS, KURI GATAVI DALĪTIES UN
IEDVESMOT!
NĀKAMĀS TIKŠANĀS 26. februārī un 26. martā.
Ja jums ir interese, ieteikumi, lūdzu zvanīt uz numuru
28343674.
Inita Lapsa,
kultūras darba organizatore, projektu speciāliste

Krustvārdu mīkla
Horizontāli: 1. Latvijas bruņoto spēku pirmais
virspavēlnieks, pulkvedis (1882.-1919.) 5. Sīrijas
galvaspilsēta. 12. Krokodilu kārtas dzīvnieks. 13.
Ātra tempa apzīmējums mūzikā. 14. Alsungas novada
iedzīvotāji. 15. Nacionālā teātra aktrise (1923.-2012.).
16. Pilsēta Ilūkstes novadā. 18. Skaņai raksturīga,
īpatnēja nokrāsa. 20. E. Radziņas kinoloma filmā
“Klāvs - Mārtiņa dēls”. 21. Seno ēģiptiešu svētais
putns. 24. Bērzu dzimtas koks. 25. Malvu dzimtas
krāšņumaugi. 30. Lašveidīgo kārtas zivs. 32.
Pārvaldības orgāns feodālajā Rīgā. 33. Pirmās
Bulgārijas valsts galvaspilsēta (681.-893.). 35. Cukura
rūpniecības blakusprodukts. 37. Grieķu alfabēta burts.
38. Jaunie, mīkstie staltbriežu ragi. 41. Latviešu
kordiriģents (1884.-1956.). 42. Taustiņu mūzikas
instruments. 43. Pienainā kaučukaugu sula. 44. Rubiju
dzimtas lakstaugi.
Vertikāli. 2. Pierādījumi, ka apsūdzētais noziegumā
nav vainojams. 3. Lidaparāts. 4. Latviešu keramiķe
(1938.). 6. Spilgtas krāsas papagaiļi. 7. Plaukstu sišana,
izsakot piekrišanu. 8. Latviešu koktēlnieks, autodidakts
(1904.-1979.). 9. Dziedātāja balss reģistrs. 10. Cēlgāze.
11. Sistematizēts likumu krājums. 17. Stīgu mūzikas instruments. 19. Kulta kalpotājs islāmā. 22. Mazā planēta,
atklāta 1949. gadā. 23. Romas pāvesta trīsvainagu kronis. 26. Plakne, kurā zeme riņķo ap Sauli. 27. Galvkāju klases
jūras gliemis. 28. Kolektīva darba pārtraukšana. 29. Zoba cieto audu sairums. 31. Elastīga detaļa. 34. Pagasta centrs
Mazsalacas novadā. 36. Likteņlēmēja dievība senlatviešu mitoloģijā. 39. Upe Igaunijā un Krievijā (77km). 40. Lapu
koks ar plašu vainagu.
Sastādīja A.Gailis

ELITU un RITVARU LAPSAS;
MARTU ZANDERSONI un
ARMANDU PODOĻSKI.

UZMANīBU!
2015.gada 12.februārī no pl. 11.00 Ērgļu
slimnīcā pieņems urologs dr. Vorps no
Valmieras slimnīcas. Lūdzu pieteikties pie
saviem ģimenes ārstiem.
Dr. Braķe

PIEMINAM MIRUŠOS
Ruta Dorša
mirusi 82. mūža gadā;
Staņislavs Vaivads
miris 83. mūža gadā;

Reinis Bankavs
miris 64. mūža gadā;

Anastasija Krukovska
mirusi 77. mūža gadā;

Valdis Šlemis
miris 85. mūža gadā;

Milda Sarkanābola
mirusi 84. mūža gadā;

Skaidrīte Biruta Zvirgzdiņa
mirusi 70. mūža gadā;

Vladislavs Kokorēvičs
miris 78. mūža gadā;

Aija Ārija Ķīle
mirusi 81.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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