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2. j lij  starp Vides ministriju k
atbild go iest di un rg u novada 
domi k  nans juma sa m ju tika 
parakst tas vienošan s par tr s nor-
mat vo aktu pras b m neatbilstošo 
izg ztuvju rekultiv cijas projektu s-
tenošanu. Šos projektus stenos Ma-
donas rajona rg u novad  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonda l dz -
nans t s 3.5.1.2.1. apakšaktivit tes
„Normat vo aktu pras b m neatbil-
stošo izg ztuvju rekultiv cija” ietva-
ros. 

Pirm  projekta ietvaros tiks rekulti-
v ta normat vo aktu pras b m neat-
bilstoš rg u novada rg u pagasta iz-
g ztuve “Lemp ni”.

rg u novad  rekultiv s tr s normat vo aktu pras b m
neatbilstošas izg ztuves

Otr  projekta ietvaros – normat vo
aktu pras b m neatbilstoš rg u nova-
da Sausn jas pagasta izg ztuve “Sidra-
bi i”.

Savuk rt treš  projekta ietvaros pare-
dz ts rekultiv t normat vo aktu pras -
b m neatbilstošo rg u novada Jumur-
das pagasta izg ztuvi “Andrupi”.

Šo tr s projektu kop j s izmaksas sa-
st da 215,23 t kstošus latu, no t m
179,58 t kstošus latu  nans  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo
summu 35,65 t kstošu latu apm r  ie-
gulda rg u novada dome. 

Min t s vienošan s nosl gtas, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 
30.j nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

rg u novada dome piedal s Igauni-
jas - Latvijas p rrobežu sadarb bas
programm , kuras realiz cijas laik  tiek 
stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi 

un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes t risma asoci ci-
ja, projekta partneri Latvij : Al ksnes,
C su, Gulbenes, Madonas, Ogres un 
Valkas rajona padomes, M lpils pagas-
ta padome, Siguldas novada dome. Ko-
p jais projekta budžets ir 1519238,13 
EUR. Budžeta  nans juma avoti: 85% 
Igaunijas-Latvijas p rrobežu sadarb -
bas programmas  nans jums, 5% valsts 
l dz nans jums, 10% partneru l dz -
nans jums.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Projekt  tiks izstr d ts starptautisks 

velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie-
me latvija”, kura viens posms b s pa 
Madonas rajonu un ar rg u novadu. 
No liel  velo maršruta tiks veidoti vai-
r ki ap veida maršruti, lai pied v tu ie-
sp ju ce ot jiem plaš k iepaz t vietas, 
caur kur m v sies lielais loks. Mums 
tuv kie mazie ap veida maršruti b s pa 
Cesvaines, Madonas, Gaizi kalna un 

rg u apk rtni.
rg u mazais velo maršruts tiks pie-

d v ts pa loku: rg u centrs – Palšu 
purvs- Viesakas – Jumurda – rg i (no 
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves-
tienas- rg i ce a). Brauciens pl nots

Ir zin ms fakts, ka 1859. gad
Krišj nis Barons, b dams T rba-
tas universit tes Matem tikas
fakult tes students, 24 gadu ve-
cum  ce oja k j m 5 ned as no 
T rbatas cauri Valkai, Smiltenei, 
Raunai, Taurenei, Inešiem, r-
g iem, Koknesei, Skr veriem,

eipenei, L gatnei, Siguldai, R -
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai, 
Sabilei, Talsiem l dz sav m m -
j m Dundag . rg os vi š iera-
d s t p c, ka te dz voja studiju 
biedrs, v l kais Vecpiebalgas 
rsts, m zi u Jurj nu t va br lis

J nis Anžs Jurj ns. Tr s dienas 
Krišj nis Barons viesoj s Me -
e os, kop  ar Jurj nu iepaz -

dams rg u apk rtni.
Jau piekto gadu notiek veloma-

ratons Barona taka, kad 17 dienu laik
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce š, 
ko savulaik k j m g jis Krišj nis Barons. 
Barona takas idejas autore ir neform l
vides izgl t bas projekta „P das” vad t ja 
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uz-
s ka Lielo Talku organiz šanu Latvij ,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz stenoja 
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun-
zemes aizraut ba un azartiskums droši 
vien radies m tes, izcil s š pmet jas, 
Melburnas olimpisko sp u empiones 
Ineses Jaunzemes iespaid .

11. j lija vakar  š  gada Barona ta-
kas dal bnieki ierad s Me e os, lai 
tuv k iepaz tu vietu, kur pirms 150 ga-
diem pabijis Krišj nis Barons. Pie 
ugunskura risin j s saruna par rg u
senatni un šodienu ar gr matas „ rg i
desmit gadsimtos” autor m Inesi Mai-

Barona taka ar rg os

l ti un M r ti Breikšu, bet pirms mazg -
šan s Me e u pirti , Meža m tes ai-
cin ti, ce ot ji iejut s daž dos meža 
t los un paši sevi un cits citu p rsteidza
ar savu erud ciju par Latvijas augu un 
dz vnieku valsti. 

„N kamaj  r t  viesi klaus j s m zi-
u Jurj nu dz vesst stu, tuv k iepazina 

muzeja apk rtni, priec j s par Pulgoš a
ezera vilin jumu,” st sta br u Jurj nu
muzeja vad t ja Ieva Viln te. „Veloma-
ratona dal bnieku trad cija ir ar  koku 
vai košuma kr mu st d šana viet s, ku-
ras vi i apmekl juši. Š  gada dal bnieki
Me e u be d rz  iest d ja bel ti.”

„Pusdienlaik Barona takas ce ot ji
(26 dal bnieki) apmekl ja Brakus. Kaut 
ar  daudzi jau te bijuši,” saka Braku 
muzeja speci liste Zinta Saul te, „tom r
v lreiz izstaig j m Braku s tu, izt loj -
mies laiku, kad dz vojis rakstnieks R -

kumi par darb bas programmas “Infra-
strukt ra un pakalpojumi” papildin ju-
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit ti “Normat vo
aktu pras b m neatbilstošo izg ztuvju
rekultiv cija””, Eiropas Kopienas un 
Latvijas Republikas normat vajiem ak-
tiem par Koh zijas fonda vad bu, k  ar
uz Vides ministrijas k  atbild g s iest -
des 2009.gada 21.janv ra l mumiem
par min to Eiropas Savien bas Koh zi-
jas fonda projektu iesniegumu apstipri-
n šanu.

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

p rsvar  pa pašvald bas ce iem. Mar-
šrut  tiks uzst d tas maršruta mar ju-
ma z mes, pie Jumurdas ezera izveidota 
atp tas vieta, rg os novietota velo no-
vietne pie rg u vidusskolas.

Projekta ieviešanas laiks ir no š  gada 
apr a l dz 2010. gada augustam. Pro-
jekta realiz cijas laik  tiks izdota ro-
kasgr mata par velot rismu, organiz ts
semin rs t risma nozares uz m jiem,
izdotas velot risma broš ras un velot -
risma kartes.

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

dolfs Blaumanis, sajut m m ju liego 
veldzi vasaras karstum , pasp l j m
klavieres viesu istab . Tad dev mies pa 
tak m. Ieelpoj m p avu reibinošo smar-
žu, sa m m pozit vo ener iju no Zi-
bensš elt  akmens un nodzied j m
dziesmu, pasveicin j m skulpt ru „Ed-
gars” un apl koj m v griežu p av s pa-
sl pušos Lejas aku, kur  esot tas lab -
kais dens. K  jauku piemi as z mi
dal bnieki iest d ja rozi P rs Gints,
kura kuplos pie dz vojam s m jas. Kat-
ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest -
d ts k ds koks, bet šoreiz t  bija roze 
dzelten  saules kr s .”

„Latvijas daba, kult ra un trad cijas–
t s ir v rt bas, kuras mums dotas man-
tojum , bet t s ir v rt bas, kas mums ir 
j iepaz st, j sarg  un par kur m j r p -
jas”, t  savas darb bas misiju apzin s
Vita Jaunzeme. 

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

Apr a m nes  „Braku” un „Me e-
u” muzejos darbu uzs ka divi br vpr -

t gie jaunieši no Eiropas – Kristi ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno 
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco 
Bianko (Lorenzo Bianco) no It lijas.
Šis pied v jums n ca no biedr bas „Ra-
došo Efektu darbn ca” (RED). Abi jau-
nieši jau ir iestr d jušies un j tas sam -
r  labi. Vi u m r is ir iepaz t citu 
Eiropas tautu kult ru, saimniecisko 
dz vi, iem c ties latviešu valodu ikdie-
nas sarunvalodas l men . Vi u darb bu
koordin  biedr bas RED vad t ja Sinti-
ja Lase un „Me e u” muzeja vad t ja
Ieva Viln te.

Vair k past st šu par Kristi nu, kurš 
darbojas „Braku” muzej . Vi a darba 
diena s kas reiz  ar muzeja atv ršanu
un beidzas ar t  sl gšanu. Uz „Bra-
kiem” brauc ar divriteni, dz vo rg u
arodvidusskolas dienesta viesn c .
Kristi nam ir 20 gadu. Vi š ir m c jies
tirdzniec bas m rketinga koledž  Aus-
trij , bet turpm k m c sies par saimnie-
c bas m rketinga skolot ju. Ja sum
b tu j raksturo Kristi ns, tad j saka t :
k  cilv ks Kristi ns ir oti simp tisks,
ar vi u pat kami un viegli kontakt ties,
k  darbinieks – lab ku nevar tu iedo-
m ties jebkur  sf r . imen  ir audzi-
n ts darba dz vei vislab kaj  š  v rda
noz m . R p gs, korekts, izdar gs, at-

bild gs. Kad projekta vad t ja Sintija 
jaut ja, k  Kristi ns str d  un uzvedas, 
tad par vi u ir tikai viena atbilde – gri-
b tu, bet nevar saskat t nevienu vi a
tr kumu. Vai tieš m m dz b t tik ide li
jaunieši?!

Abi puiši raksta person g s dienas-
gr matas. Tas noz m , ka vi i v ro un 
apraksta ar  savus v rojumus rg os.
Sarun s noskaidroj m vi u domas par 
mums, latviešiem, k  ar  uzzin m daudz 
interesanta par dz vi un cilv kiem vi u
dzimten . Uz jaut jumu, kas Latvij
pat k visvair k, atbilde skan ja – pir-
matn j , neskart  daba – p avas, lauki. 
Dz ves temps sal dzin jum  ar Austriju 
un It liju vi iem liekoties pie mums 
daudz l n ks, gaus ks, šeit ir t , k
Austrij  tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. 
Iespaidi, kuri izbr na, ir, ka, piem r m,
uz iel m, cilv ki nesveicin s. Kristi ns
dz vo sav  dzimten  mazpils t , kur ar
sveši cilv ki viens otru sveicina. rg os
t  nav. Kad vi š sveicin jis k du rgl -
nieti, tas gandr z uz mis to ar bail m–
kas vi š t ds, k p c vi š mani sveicina? 
Vi us p rsteidz ar  tas, ka pie mums, 
piem ram, muzej , viss tiek noteikts no 
augšas, muzeja direktors atrodas tik 
t lu no muzeja un darbiniekiem Mado-
n , un katrs jaut jums ir j saska o ar 

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

priekšniec bu. Tas esot k  komunism .
Nesaprotami esot, k p c Latvij  gultas 
ve a ir s ka par matra iem. Par to esot 
br n jušies visi br vpr t gie, kad satiku-
šies sav s p rrun s.

Pirms braukšanas las jis par Latviju 
un latviešiem k  par attur giem zieme -
niekiem, bet sten b  sastapušies ar lab-
sird giem un laipniem cilv kiem. Nav 
zin ms, vai t  abiem jauniešiem liekas, 
vai tas ir tikai kompliments mums.

Kristi ns izlas ja visus tekstus v cu
un ang u valod  par rakstnieku R dolfu
Blaumani. Sast d ja savu ekskursijas 
vad bas tekstu pa „Brakiem” un ir no-
vad jis vair kas ekskursijas muzej r-
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu, 

kuru izveidoja Kristi ns ab s svešvalo-
d s, cerams, var sim iespiest tipogr  -
j , kad mums b s lab ka  nansi l  si-
tu cija.

Par it u puisi Lorenzo Bianco „Me -
e u” vad t ja Ieva Viln te st sta, ka 

puisis pal dz saimnieciskajos darbos – 
gan kopj muzeja apk rtni un uzkopj 
telpas, gan ar  piedal s muzeja pas ku-
mu organiz šan . Lorenzo akt vi str d
pie br u Jurj nu muzeja m jaslapas iz-
veides un septembr  pl no noorganiz t
m zikas pas kumu.

Jaunieši ir oti zin tk ri un atsauc gi.
Ir apmekl juši vair kus pas kumus r-
pus muzeja un piedal jušies vis s abos 
muzejos notikušaj s aktivit t s. Nebai-
d s str d t ar zisku darbu - p auj z li,
uzkopj apk rtni, rav  pat pu u dobes, ja 
ir vajadz ba. Vi i labpr t pam c tu k -
diem skol niem ar  ang u, v cu un it u
valodu.  Varb t k di rg u jaunieši vai 
ar  jaun ko klašu skol ni v las to dar t,
tad izmantojiet situ ciju. Kristi nas ir 
str d jis par audzin t ju b rnu d rz
Austrij  un vi am oti pat k darbs ar 
b rniem.

Kristi ns labpr t st sta par visu un ir
jau t ri labi iem c jies run t latviski. Vi i
darbu turpin s l dz oktobra beig m. 

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

Kristi ns J u vakar  Brakos, 
23. j nij .

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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Šajā baltajā klusumā - brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...

Lai Ziemassvētki ienes gaišu prieku katrā mājā!
Lai Jaunajā gadā ikvienam drosme sapņot lielus sapņus un 

spēks tos piepildīt! 
   Ērgļu novada pašvaldības 

priekšsēdētājs Guntars Velcis
*****

Ak, Ziemassvētki,                             
Jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars.    /Kornēlija Apškrūma/

       
 Cienījamie novadnieki!

   Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai mūsu  
sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā, lai acis 
saskata gaišumu, kas rodas, dāvājot tikai labo, lai 
Ziemassvētku prieks stiprina mūsu cieņu citam pret citu! 
Priecīgus un gaišām domām apņemtus Ziemassvētkus! Sirds 
spēku, možu garu un veselību Jaunajā - 2014.- gadā!

  Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne

*****
LŪGSIM Ziemassvētku zvaigznēm 
Tā kā ziediem debess laukā plaukt.
Zaļo egļu zaros svecēm 
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēselēs smelt!

    Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu Ziemassvētku 
noskaņu un sirdsmieru svētkos!

Lai tas, ko Jaunais gads jums sniegs, ir laime, veselība, 
prieks! Novēlu visiem novada ļaudīm.

Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Liena Kārkliņa

*****
“Šodien mums nav laika pat paskatīties vienam uz 

otru, nav laika runāties, priecāties vienam par otru… 
Tā mēs aizvien mazāk un mazāk satiekamies viens ar 
otru. Pasaule iet postā mīļuma un laipnības trūkuma 
dēļ. Cilvēki mokās mīlestības slāpēs, bet mīlestībai 
neatliek laika, jo visi ļoti steidzas”.

 (Māte Terēze)

Es novēlu mums visiem Laiku Mīlestībai, Laiku Dzirdēt, 
Redzēt un Dot! Sirsnīgā priekā izbaudiet Ziemassvētku 
klusumu un katru Jaunā gada dienu!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

*****
Un sarma dimantus ap kokiem vārsta,
Un sals uz logu rūtīm puķes lej.
Pie debess mākonīši viegli skraida,
Un mēnestiņš aiz kalna kāpj un smaida.

/R. Blaumanis/ 

 Lai Ziemassvētki atnāk ar piparkūku smaržu, 
siltumu sirdī un saskaņu katrā ģimenē! Lai Jaunajā gadā ir 
enerģija un darba spars, lai stipra veselība, lai Laimes māte 
katram dāvā veiksmes atslēgu, lai pāri visam valda 
mīlestība!

R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” 
vadītāja Zinta Saulīte

*****
Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti 

gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās 

spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai 

piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem 

mums būs!          

Priecīgus, cerību pilnus Ziemassvētkus un veselīgu, 
saticīgu un ražīgiemdarbiem bagātu Jauno gadu!

Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” 
vadītāja Ieva Vilnīte

*****
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai 

sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā, lai 
acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, 
lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.

    
Lai gaišas domas, miers, prieks un mīlestība, kas ielīst 

mūsu sirdīs Svētvakarā, pavada mūs visus arī nākamajā 
gadā.

PII “Pienenīte” kolektīva vārdā I. Cielava

*****
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās - mūsos pašos.

                              /I.Ziedonis/
       

    Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, mīlestība un cerība 
jauniem darbiem un sapņiem! 

Gaišus Ziemassvētkus, veselīgu, radošu un veiksmīgu 
Jauno - 2014.- gadu!

Sausnējas pagasta kultūras meitenes:
kultūras namā Inese Leiboma, muzejā Ilga Kronīte, 

bibliotēkās Dainuvīte Bikše un Inga Grote

*****
Lai zaļas egles sīkstums cerībām
Un sirdīs miers, ko Ziemassvētki dod,
Bet vērtības priekš dienām nākamām 
Mums pašiem jāatrod.

/K. Apškrūma/

Gaišus, prieka un mīlestības pilnus Ziemassvētkus!
Jaunām iespējām un sasniegumiem bagātu Jauno gadu!

Sausnējas pamatskolas kolektīva vārdā novēl
  direktors Andris Dombrovskis

*****
Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs!
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu,
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs!

    Lai jums un jūsu mīļajiem svētkos pa eņģelim tiek!

Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vārdā  - 
Māra Briede

*****
Uz viegliem sniega 
pārslu spārniem pār zemi 
nolaižas sapnis par cilvēcību,
kura apsedz visus trūkumus.
Ja nebūtu šī sapņa, tad nebūtu Ziemassvētku. 

/Kārlis Skalbe/

Lai Ziemassvētki ir gaiši, mīļi un neparasti, bet Jaunais 
gads nāk ar jauniem mērķiem un sasniegumiem!

Sarmīte Dreiblate un Kaiva Bukovska 
Ērgļu bibliotēkā

*****
Ziemassvētkos!

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās, šis brīnums 
tūkstošgadīgais.

Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu, visskaistākos 
jau pateicis ir kāds -   

Lai miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!
Jaunajā gadā!

Lai ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl,  lai ir, ko darīt, un ir, 
kas novērtē! 

Lai jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes!
                     

Veiksmi un veselību! Labestību un sapratni citam pret citu!
                                                                                           

        Saieta nama darbinieki

*****
Tik balts un kluss...tie gaidot aiztur elpu...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

(Autors nezināms)

   Lai svētkos mūsu mājās ienāk kāds ilgi gaidīts brīnumiņš, 
pie durvīm pieklauvē prieka rūķis un sirdis piepilda patiesa, 
ģimeniska mīlestība! Jaukus Ziemassvētkus un rādīsim savai 
laimei ceļu Jaunajā gadā!

Sociālās aprūpes centra vadītāja Ieva Dūduma

*****
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Pārskats par 2013. gada novembra domes sēdē lemto
Ērgļu novada pašvaldības domĒ

 Pieņēma  saistošos noteikumus  ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam””. Ērgļu novada 
pašvaldības pamatbudžeta  ieņēmumus palielināja par  LVL 17860 un paredzēja to izlietojumu 
paredzētajiem mērķiem. 

Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā , ir pieejami Ērgļu novada pašvaldības 
domē un novada pagastu pārvaldēs.
 Apstiprināja zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu “Līcīši”, “Riekstiņi”, “Meža Grubnava”, 

“Straumes”,  kas atrodas Sausnējas pagastā un “Priedītes”, kas atrodas Ērgļu pagastā, sadalīšanai.
 Izskatīja Biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” iesniegumu un nolēma R.

Blaumaņa literārās prēmijas konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības  naudas līdzekļus Ls 
255,00 apmērā pārskaitīt biedrībai  izlietošanai paredzētajam mērķim.
 Pilnvaroja Ērgļu  novada  dzimtsarakstu nodaļas vadītāju un   vadītāja vietnieku izskatīt dzīvesvietas 

deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus. Pieņemtā lēmuma mērķis ir  nodrošināt 
iedzīvotājiem pakalpojuma saņemšanu iespējami īsākā laikā. Īpaši tas attiecas uz  ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu, jo šādu lēmumu līdz šim pieņēma pašvaldības dome un domes sēdes notiek 
vienu reizi mēnesī.
 Nolēma izīrēt divus Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus Nr.5 Zāģētavas ielā 1a, Ērgļos 

un Nr.3 Rīgas ielā 46, Ērgļos.
 Izskatīja  SIA „DK Media” iesniegumu ar piedāvājumu iesaistīties ar pašvaldības līdzfinansējumu 

līdz Ls 200 apmērā filmas  „Legālo narkotiku ietekme uz bērnu un pusaudžu emocionālo un fizisko 
veselību” veidošanā un nolēma nepiedalīties ar līdzfinansējumu filmas veidošanā.
 Izskatīja  SIA ”3ZD”piedāvātā  Latvijas studentu konkursa ”Attīstām novadus!” aprakstu. Ņemot 

vērā, ka piedāvājums piedalīties konkursā ir tikai varbūtības formā, nav izstrādāts nolikums, bet jau 
tiek prasīts finansējums, dome lēma, ka konkursa ideja ir neskaidra un nav pamata budžeta līdzekļu 
tērēšanai.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

baltajos Ērgļos blaumaņa 9. konkursa 
noslēguma pasākumā

Ērgļu novadā nu jau par tradīciju ir kļuvis R. 
Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, šogad tas 
jau bija devītais. 7. decembrī notika noslēguma 
sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 72 labākie 
domrakstu autori. Pavisam žūrija lasīja un 
analizēja 214 skolēnu darbus. Gan pamatskolu 
(7.–9. klase), gan vidusskolu grupā katrs varēja 
rakstīt par vienu no trim piedāvātajiem tematiem.

Noslēguma sarīkojumā balti piesnigušajos 
Ērgļos ieradās skolēni, viņu vecāki un skolotāji 
no visdažādākajām Latvijas vietām – no Talsiem, 
Jelgavas, Bauskas, Rīgas, Valmieras, Cēsīm, 
Jēkabpils, Madonas, Madlienas, Daugavpils, 
Viļāniem u.c. Jau rīta agrumā viesus gaidīja Braku 
muzejs, te saimes istabā silta kurējās krāsns, jauki 
smaržoja tēja un smalkmaizītes. Anna Kuzina 
aicināja konkursa dalībniekus rakstnieka istabā 
iepazīties ar domrakstiem un atrast savu darbu, 
pastāstīja par R. Blaumani un viņa daiļradi, bet 
saimes istabā, malkojot tēju, varēja noskatīties 
videofilmu „Braki gadalaikos”. 

Kad paciemojušies Brakos, tālāk ceļš uz 
rakstnieka atdusas vietu Blaumaņa kapos, kur 
jauki staroja sveču liesmiņas un Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste 
Dace Zvirgzdiņa pastāstīja par 2013. gada 
nozīmīgākajiem pasākumiem, kas veltīti R. 
Blaumaņa 150. jubilejai. 

Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties 
dažādās darbnīcās – „Ieaud savu rakstu!” (Sandra 
Lauberte), „Braku krāsainās lapas” (Vizma Veipa, 
Iveta Pedele), „Darbs dara darītāju” (Liena 
Bukovska, Sandra Stankeviča), kā arī aplūkot 
medību trofeju izstādi. Iveta Hirša kopā ar savu 
ģimeni bija sarūpējusi pīrādziņus, smalkmaizītes, 
siltu tēju un kafiju. Ciemiņiem tik ļoti garšoja 
mājas gardumi!

Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās 
prēmijas 9. konkursa noslēguma pasākums. To 
vadīja Valmieras Drāmas teātra aktrise Dace 
Everss. Sarīkojums sākās ar videofilmu „Braku 
gadagrāmata”, kas iepazīstināja ar muzeja 
tapšanu, vēsturi un pasākumiem. Tālāk Braku 
muzeja un Blaumaņa biedrības veidotās grāmatas 
„Blaumaņa smaids” atvēršanas svētki. Izdevumu 
caurstrāvo gaišs humors, tajā ir apkopoti skolēnu 
domraksti un zīmējumi, smieklīgi teikumi par R. 
Blaumani, viņa darbiem un Braku mājām. 
Grāmatas tapšanā liels paldies Ērgļu Mākslas un 
mūzikas skolai un Latvijas Mākslas akadēmijai. 

Izdevums iespiests tipogrāfijā Erante. Grāmatu 
kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa 
dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji 
un organizatori.

Skolēniem atzinības un balvas pasniedza 
UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Valmieras teātra 
aktrise Ligita Dēvica, literatūrzinātniece Līvija 
Volkova, žurnāla Sīrups redaktore Laura 
Lauzniece, Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja speciāliste Dace Zvirgzdiņa, Braku 
muzeja speciāliste Anna Kuzina, Ērgļu Mākslas 
un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, Ērgļu 
kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, Ērgļu 
vidusskolas skolniece Marta Suveizda.

Atzinību ieguvēju vidū arī seši Ērgļu vidusskolas 
audzēkņi (pavisam 13 domraksti no Ērgļu 
vidusskolas). Atzinība Kristapam Kartenbekam, 
7. kl. – par sirsnīgu skatījumu uz Brakiem, Arvim 
Zeibotam, 8. kl. – par sirsnīgumu, Kalvim 
Kaļvam, 9. kl. – par prasmi dalīties praktiskā 
darbā gūtajās atziņās, Eduardam Dunduram, 9. kl. 
– par prasmīgu un patiesu vēstījumu, Egīlam 
Kārkliņam, 9. kl. – par oriģinālām atziņām, Martai 
Vaskai, 10. kl. – par māju cildinājumu. 

Arī J. Zālīša Sausnējas pamatskolas divas 
audzēknes saņēma balvas. Atzinība Laurai 
Cielavai, 9. kl. – par tēlainību, Aivijai Vestfālei, 9. 
kl. – par spēju iejusties Braku pasaulē.

Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vietā 
– Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas 
ģimn., 7. kl., 2. vietā – Rasa Īvāna, Ogres Valsts 
ģimn., 8. kl., 3. vietā – Ilze Seglēre, Jēkabpils 
Valsts ģimn., 9. kl. Vidusskolu grupā – 1. vietā – 
Zaiga Gaide, Rīgas 14. vakara vsk., 12. kl., 2. 
vietā – Rūdis Eiduks, A. Upīša Skrīveru vsk., 12. 
kl., 3. vietā – Kristers Zariņš, Valmieras Pārgaujas 
ģimn., 11. kl.

Pasākuma organizēšanā liels paldies Antrai 
Dičai-Milnei un Manai Filmu Studijai, Ērgļu 
jauniešu deju kolektīvam Pastalnieki (Mārīte 
Taškāne) un Blaumaņa biedrības biedriem par 
nesavtīgu palīdzēšanu.

Konkursa un grāmatas Blaumaņa smaids 
finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, 
Vidzemes plānošanas reģions, Dace Blaumane un 
Jānis Grāmatiņš, SIA Ērgļu aptieka, SIA Eglītis 
un biedri, SIA Elbra, SIA Vējkalns.

Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja
Foto: Ilze Daugiallo

Konkursa laureāti ar goda viesiem un žūriju.

īsZIŅas par norIsĒm pašvaldībĀ

 4., 5. decembrī Ērgļu Profesionālās 
vidusskolas tālmācības studenti arboristi pedagoga 
Jāņa Fridrihsona vadībā sakopa Braku lielos kokus, 
īpašu uzmanību veltot abām vecajām liepām 
pagalmā. Tām tika izzāģēti bojātie zari un veikta 
vainaga reducēšana, samazināšana ar mērķi 

 11. decembrī pēc rekonstrukcijas ir pieņemta 
ekspluatācijā zemnieku saimniecības Roma 
slaucamo govju ferma Venēcija. Fermā mājvietu 
ieguvušas 100 govis. Fermas rekonstrukcijā 
izmantota pēdējo gadu labākā pieredze, tajā skaitā 
slaukšanas zāle, kūtsmēslu izvākšana un 
uzglabāšana, ārsienu vedināšanas sistēma. 
Būvdarbu kopējās izmaksas 238930,90 Ls. 
Rekonstrukcijas darbus veica SIA Madonas būve. 
Būvprojekta autors SIA Ceturtais stils.

Z/s Roma īpašnieks Nauris Rūniks izrāda 
rekonstruēto fermu.

Foto: Ingūna Spaile

Foto: Ilze Daugiallo 

mazināt vēja ietekmi uz koku. Vienā no liepām, kas 
atrodas tuvu Braku dzīvojamajai ēkai, stumbrā ir 
trupe. Tas ir bīstami. Koka izturība tagad tiek 
nodrošināta vismaz uz 5–7 gadiem, kad būtu 
nepieciešama atkārtota vainaga kopšana. Paldies 
Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktoram Andrim 
Spailem par atsaucību un teicamo darba 
organizāciju!

novembra aktivitātes Jumurdā
Šī gada novembra 

otrā puse mūsu valsts 
vēsturē iezīmēta ar 
tumšām nesapratnes, 
skumju un līdzjūtības 
nokrāsām, uz šī fona 
nav viegli rakstīt par 
kultūras un aktivitāšu 
notikumiem Jumurdā. 
Vēlos pateikt lielu 
paldies visiem, kuri 
11. novembrī atrada 
laiku, lai atnāktu uz 
nelielu piemiņas brīdi 
Jumurdas kapsētā pie         
P. Ūdra atdusas vietas. 
Paldies visiem, kuri 
savu attieksmi un 
piemiņu parādīja, 
iededzot svecītes 
māju logos. Īpašs paldies vēstures skolotājai 
Sarmītei Kantānei par tālo un nepiedzīvoto 
notikumu atgādinājumu.

16. novembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkā 
atzīmējām mūsu valsts 95 gadu neatkarību. 
„Lielas lietas rodas, saliekot kopā daudz mazu 
lietu,” tā savulaik teicis Vinsents van Gogs. Un 
šajā dienā likām kopā mazās lietas - cilvēku 
kopābūšanu, dziesmas, prieku, smaidus, arī 
aizkustinājuma asariņas, izstādes „Kas esi Tu, 
Latvija!?” autoru darbu apskati, ekspozīciju 
bibliotēkā „Dziesmas ceļš Jumurdā”, Jumurdas 
pagasta sieviešu vokālā ansambļa piecu gadu 
jubilejas atzīmēšanu....

Paldies izstādes „Kas esi Tu, Latvija!?” darbu 
iesniedzējiem - Ludmilai Kantorei, Agitai 
Opincānei, Dainai Smeilei, Vinetai Bagatskai, 
Sarmītei Kantānei, Ievai Vilnītei, Andrai un 
Madarai Salnītēm, Santai Laubei, Velgai 
Birkenšteinei un Santai Ludboržai. Mums kopā 
izdevās atbildēt uz šo šķietami tik vienkāršo 
jautājumu, jo Latvija esam mēs paši, mūsu domas, 
mūsu darbi, mūsu aktivitāte, mūsu ģimene, mūsu 
radošums, mūsu līdzcilvēki, mūsu dzīvnieki, 
mūsu daba, mūsu simboli. Skatītāju simpātiju 
balvu ieguva Vinetas Bagatskas iesniegtā 
fotogrāfija ”Manas mājas. Manas vienīgās mājas. 
Mans spēks. Mans vājums. Mans VISS”. Īpaša 
pateicība par radošumu tika piešķirta Santai 
Ludboržai, kura ar fotogrāfijām un īpaši 
piemeklētām Imanta Ziedoņa dzejas rindām bija 
izveidojusi veselu fotostāstu ar atbildi ”Kas esi 
Tu, Latvija!?”. Paldies jums visiem par 
atsaucību!

    Paldies Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītājai 
Velgai Birkenšteinei, kura atsaucās uz aicinājumu 
izveidot ekspozīciju bibliotēkā - „Dziesmas ceļš 
Jumurdā”. Ekspozīcijas tapšanā aktīvi iesaistījās 
pagasta pārvaldes darbinieces, Vīne Cīrule, 
Vizbulīte Dreimane. Sirsnīgs paldies!

Šajā dienā pamatu pamats bija dziesma. 

„Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu 
nodzīvoju”- gribētos, lai katrs no mums tā varētu 
teikt... Mūsu pagasta kultūras dzīves kodols šajā 
laika nogrieznī ir Jumurdas sieviešu vokālais 
ansamblis - atraktīvas, jautras, dziedošas, 
atsaucīgas. Šogad apritēja 5 gadi, kopš atjaunotajā 
sastāvā ar vadītāju Ievu Vilnīti priekšgalā 
Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
uzsāka savu dziesmoto ceļu. Izdziedātas ap 80 
dziesmu, ar savu dziesmoto klātbūtni kuplināti 52 
pasākumi, pabūts kaimiņu novados, vokālo 
ansambļu skatē Madonā. Krāšņa un bagāta 
piecgade!

Košs un sirsnīgs paldies visām dziedošajām 
sirsniņām ansamblī, paldies viņu ģimenēm par 
atbalstu, paldies visiem, kuri mūs mīl!

Paldies Taurupes jauktajam vokālajam 
ansamblim „Taurupīte” un vadītājai Ligitai 
Millerei par pasākuma muzikālā noformējuma 
bagātināšanu un draudzības saišu stiprināšanu!

   Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
dāvāja ”Pateicības eņģeļus” cilvēkiem, kuri ar 
savu atsaucību, dalīšanos prasmēs un savu brīvo 
laiku iepriecinājuši ansambļa dalībnieces. Paldies: 
Santai Lasmanei Radzvilavičai par pasākumu 
vadīšanu, Runču tērpu noformējumu, Gundegai 
Kurilovičai par jauno skatuves tērpu darināšanu, 
Valdai Griezānei par aksesuāru veidošanu tērpu 
paspilgtināšanai, Vizbulītei Dreimanei par 
dziesmas gara stiprināšanu, Vīnei Cīrulei par 
dziesmas gara stiprināšanu, aktīvu sabiedrisko 
iesaistīšanos kultūras dzīves norisēs, Zentai 
Zeltiņai par sabiedriski aktīvu iesaistīšanos 
kultūras dzīves norisēs, Marekam Lapsam par 
skaņas un gaismas nodrošinājumu pasākumos.

    Paldies Ērgļu novada pašvaldībai un „Latvijas 
Hipotēku un zemes bankai” par finansiālo atbalstu 
jaunu skatuves tērpu iegādē!

Inita Lapsa, 
kultūras darba organizatore Jumurdas pagastā

Ilzes Daugiallo foto
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redakcijas sleja
Sagūstot nemirstību

Salts vējš jau atkal dzenā sniegpārslu 
kamolus, kuri tinas un vijas, griezdami 
neparastus rakstus debesīs. Koki, kaili un mēmi, 
noraugās šajā dejā priecādamies, ka beidzot var 
atpūsties no daudzo vasaras putnu trokšņainās 
čalas. Par skaļajiem iemītniekiem liecina vien 
tukšās ligzdu bumbas, kurās tagad mitinās 
sniegpārslas. Un, raugoties visā šajā gadalaiku 
pārvērtībā, ledainais vējš pūš sejā un tā vien 
liek ilgoties pēc siltuma pielietām telpām un 
kūpošas tējas krūzes, kuras smaržīgie tvaiki 
kairina nosalušo degunu, un tā vien provocē 
izdzert karsto dzērienu vienā alkainā malkā.

Latvijas mēnesis ir pagājis nemanot. Skolēnu 
dome likusi skolēniem izjust Latvijas elpu 
neparastos uzdevumos, kur bez atjautības un 
radošas pieejas neiztikt, sarosījies mūžīgi 
darbīgais ĒRGĻRACIS un ne tikai pamanījis 
nekārtības, kuras skar skolēnus, bet ir arī atradis 
šīm problēmām risinājumu, kā arī citi notikumi, 
par kuriem noteikti jāizlasa kārtējā „Skolu 
Ziņu” numurā. 

Decembris ar aukstajām dienām un naktīm 
liek izdzīvot kādu daļiņu no polārās joslas - 
tumšie vakari, no kuriem glābjamies pie 
televizora ekrāniem kā  pie ugunskuriem; 
bezgalīgi zvaigžņotās debesis, kurās skatoties, 
sapņojam par nākotni, kura palīdzētu mums 
tām tuvoties; aukstums, kurš liek savilkt 
pirkstus ciešāk dūrainī. Tomēr tieši decembrī, 
kad dienas kļūst arvien īsākas un šķiet, ka nekad 
nebeigs vien sarauties, mēs gaidām to brīdi, kad 
pārtrūks tumsas stīga un atkal atausīs kāds 
gaišuma stars. 

Tagad, kad gaidām svētkus, adventes vainagos 
sagūstam nelielu daļu no nemirstīgās egles, 
kuras zaļums ir kā pamats gaistošajai un 
kustīgajai sveču liesmu gaismai. Lienam 
bēniņos vai šķūnīšos pakaļ lielajām un 
noputējušajām rotājumu kastēm, no kurām 
notraucam putekļus, lai atkal vērtu tās vaļā un 
visur izkārtu spīguļu un vizuļu virtenes, 
apzīmētās un lakotās bumbas cenšamies kārt it 
visur, bet saprotam, ka kaut kas vairs nav kā 
senāk. Sveču liesmas no rotājumu bumbām 
atspīd, bet, kad veramies izliektajā attēlā, ko šīs 
bumbas veido, atskāršam, ka no mūsu acīm 
neatspīd tā pati uguntiņa. Kur gan palikusi šī 
sajūta? Vai tad tajā brīdī, kad viss jau ir izrotāts 
un gaiss smaržo pēc piparkūkām un karstvīna, 
mūsos nevajadzētu notikt kaut kādai eksplozijai, 
kas nestu to pašu enerģiju, ko spēj izstarot viena 
pati adventes vainaga svece?

Manuprāt, visa mūsdienu sabiedrība ir 
atvirzījusies no gaidīšanas prieka. It neviens 
vairs nevēlas tērēt savu laiku, lai kaut ko 
sagaidītu. Tikai grib, lai viss notiktu kā uz 
burvju mājiena un varētu dzīvot tālāk. Bet 
īstenībā tā nav svētku galvenā pamatdoma. 
Tomēr mēs pieņemam, ka tā tāda ir, un neko 
nemainām. Ik gadu tērējam gan laiku, gan 
naudu, lai dāvinātu dažādas lietas saviem 
draugiem un tuviniekiem, akli ticot, ka tā mēs 
iekļūsim tajā svētku prieka starā, ko, apkrāvušies 
ar Ziemassvētku pirkumiem, tikko jaušam.

Un tomēr mēs jūtam, ka šis gaišuma stars 
nepārtraukti virmo mums apkārt. Mēs to ne 
redzam, ne sataustām, bet zinām, ka tas ir tepat 
blakus. Un, kad beidzot smagais dāvanu slogs ir 
no pleciem, tikai tad mēs iekļūstam svētku staru 
plūsmā. Mēs beidzot ieraugām savu tuvinieku 
un draugu sejas, kuru dēļ esam centušies. Lai 
arī varētu šķist, ka viņi visi ir laimīgi par mūsu 
pasniegtajām dāvanām, īstenībā viņiem ir 
pasniegta vēl lielāka dāvana – uzmanība un 
rūpes, ko viņi spētu novērtēt arī bez košajiem 
iepakojumiem un to saturiem.

Mans dārgais lasītāj, es tev no visas sirds 
novēlu sajust svētku sajūtu, bet galvenais - 
atceries, ka tavi dārgākie cilvēki tevi spēj 
pieņemt arī bez grandioziem dāvanu saišķiem. 
Lai arī cik liels būtu tavs naudas maks un cik 
dārgu dāvanu tu spētu pasniegt, tev jādod pretī 
SAVA mīlestība un rūpes, lai saņemtu tās no 
apkārtējiem. 

Priecīgus Ziemassvētkus!
Marta Suveizda

Īsziņas
2. decembrī - Pirmā Advente
7. decembrī - R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa  

            noslēgums saieta namā
9. decembrī - Otrā Advente
16. decembrī -Trešā Advente
                        Ziemassvētku tirdziņš lielajā skolā
19. decembrī - Ziemassvētku pasākums saieta namā
20. decembrī - klases stunda un liecību izsniegšana
No 23. decembra līdz 6. janvārim - ziemas brīvdienas

„Tu nācis roku, sirdi un dzīvību 
dot Latvijai” /M. Misiņa/

    Ievērojot skolas tradīciju, ka šo pasākumu organizē 10. klase, tā bija 
arī šoreiz. Skolotāja Indra Rone bija izveidojusi labu un pārdomātu 
scenāriju, kurā iesaistījās visa klase -  katrs skolēns uzstājās ar dzejas 
vai prozas lasījumu. Uz ekrāna tika demonstrēti vēsturiski kadri par 
Latvijas valsts tapšanas gaitu. Pie tehnikas pults darbojās Edijs Žuks. 
Arī zāles noformējums bija desmito ziņā. Vienkārši, ar svarīgiem un 
piemērotiem dekoratīviem akcentiem skolas un zāles noformējums 
raisīja svinīgu atmosfēru. Viss liecināja, ka skolā ir svētki, visi bija 
saposušies, lai arī bija darbadiena (pasākums notika piektdien, 15. 
novembrī).
    Skolas direktore Inese Šaudiņa pēc Latvijas himnas, ko visi dziedāja 
pūtēju orķestra pavadījumā (P.Leiboms), sākumā cildināja skolas 
labākos, čaklākos, uzcītīgākos audzēkņus: 
- Malvīni Madžuli  par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,   
konkursos un apzinīgu mācību darbu;
- Beati Zlaugotni   par panākumiem konkursos un sabiedrisko 
aktivitāti,   ilggadēji darbojoties skolēnu domē un veicot skolēnu 
domes prezidentes pienākumus;
- Ilmāru  Suveizdu  par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs; 
- Ediju Krastiņu par atraktivitāti un radošumu skolas pasākumu 
vadīšanā, mērķtiecību interešu izglītībā- sportā un tautiskajās dejās;
- Jāni Bērzkalnu par atraktivitāti un radošumu skolas pasākumu 
vadīšanā, mērķtiecību interešu izglītībā- sportā un tautiskajās dejās;
- Nauri Truksni  par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, 
mērķtiecību interešu izglītībā- sportā un mūzikā.
Skolotājus: 
- Daigu Začu par iniciatīvu un radošu aktivitāti, veidojot mūsdienīgu 
un motivējošo mācību vidi sākumskolā;
- Sandru Stankeviču par iniciatīvu un radošu aktivitāti, veidojot 
mūsdienīgu un motivējošo mācību vidi sākumskolā;
- Lienu Bukovsku par iniciatīvu un radošu aktivitāti, veidojot 
mūsdienīgu un motivējošo mācību vidi sākumskolā;
- Mudīti Kļaviņu par iniciatīvu un radošu aktivitāti, veidojot 
mūsdienīgu un motivējošo mācību vidi sākumskolā;
- Ievu Rotu par iniciatīvu un radošu aktivitāti, veidojot mūsdienīgu un 
motivējošo mācību vidi sākumskolā.
 Tehniskos darbiniekus:  
- Ligitu Jaunozoliņu par iniciatīvu, mērķtiecību un apzinīgu darbu, 
veidojot patīkamu skolas vidi;
- Veltu Skabargu par rūpīgu un apzinīgu darbu, nodrošinot kārtīgu, 
patīkamu un siltu skolas vidi.
 Katrs saņēma Pateicību un grāmatu – „Blaumanis tuvplānā”. 
    Bija arī pārsteigums. Skolotājai Mārītei Breikšai direktore pasniedza 
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.
    Pašā noslēgumā katra klase izteica savus apsveikuma vārdus Latvijai 
95. dzimšanas dienā. Tie izskanēja no sirds un ļoti emocionāli. 

Latvijas Tautas frontes dalībniece Anna Kuzina un 
skolas padomes pārstāvis Dzintars Svilpis

Marutas Bitītes foto

Apsveikums
Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Kas zied vieglumā un kas ir bijis grūts.
Ir pār vaigu dažkārt ritējusi
Arī kāda sāļa lāse klusi,
Prieka brīžu skurbums galvu vijis, 
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk bijis.

                                           
(K. Apškrūma)

Mīļi sveicieni skolotājai Klaudijai Ozoliņai lielajā 
dzīves jubilejā!

            Ērgļu vidusskolas saime

Latvijas 95. dzimšanas dienas pasākums 
Ērgļu vidusskolā

Popiela atkal pie mums!

Popielas dalībnieki: Ilona, Oksana, Elīna; Ausma, Signija, Dāvis, Ivo, 
Artūrs, Toms.

  4. decembrī notika sen gaidītā Popiela, kas Sausnējas pamatskolā ir 
populāra. Uz skatuves uzstājās  deviņi jaunie talanti, un visiem bija interesanti 
un jautri. Bija arī nelieli sarežģījumi ar atskaņošanu, bet tie atrisinājās. Grupu 
un solistu priekšnesumus atzinīgi vērtēja žūrija, un visvairāk punktu ieguva trīs 
4. klases puiši: Dāvis, Ivo, Artūrs. Bravo! Gaidīsim atkal Popielu, cerot, ka būs 
vairāk dalībnieku!

Pasākuma vadītājas:  Ausma Ozola, 7. klases skolniece, 
un Signija Zviedre, 8. klases skolniece

Elitas Leibomas foto

Kādā pelēkā 
novembra trešdienā 
visi Ērgļu vidussko-
las 5.- 7. klašu koristi 
sanāca vienkopus un 
gaidīja ierodamies 
kādu Latvijā 
ievērojamu personu. 
Todien bija paredzēts, 
ka kora stundu vadīs 
diriģente Aira 
Birziņa.

Mazliet par pašu 
diriģenti. A. Birziņa ir 
mācījusies Madonas 
bērnu mūzikas skolā 
un absolvējusi J. 
Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju. Pašlaik viņa vada Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori. 
Šovasar Birziņa bija arī Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģente.  

Tā kā pati diriģente mācījusies Madonā, viņa arī pašlaik seko līdzi Madonas 
koru aktivitātēm un sniedz mācību stundas.

Bija pienākusi tā diena, kad Ērgļu vidusskolas dziedātāji bija gatavi viņu 
uzņemt. Šajā 90 minūšu garajā mācību stundā diriģente pastāstīja, cik liela 
nozīme ir pareizai elpošanai un stājai korista dzīvē, kā arī parādīja dažus balss 
iesildīšanas vingrinājumus.

Manuprāt, šis laiks, ko pavadījām, pilnveidojot savas zināšanas, bija aizvadīts 
lietderīgi un tikšanās ilgi paliks prātā!

Liels paldies mūsu kora diriģentei Mārītei Kovaļevskai par šīs tikšanās 
organizēšanu!

 Undīne Saleniece, 7. kl.
Marutas Bitītes foto

Neparastā kora stunda
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Ko mums nozīmē Latvija
(fragments no valsts svētku scenārija)

Šajā valsts svētku mēnesī mēs aizdomājāmies, ko katram nozīmē 
Latvija. Man un maniem klasesbiedriem Latvija ir emocijas. Katrs 
brīdis, ko pavadu kopā ar tuvajiem. Latvija ir sajūsma, stāvot uz lielās 
Dziesmu un deju svētku skatuves. Latvija ir skaistums - zeltainais 
rudens Siguldā, biezās sniega kupenas Vidzemes augstienē. Latvija ir 
pārdomas Rūdolfa Blaumaņa dzejā. Latvija - tā ir iespēja ikvienam 
justies kā mājās. Valsti veidojam mēs, cilvēki, dzīvojot šeit, mācoties, 
studējot, tā mēs atbalstām Latviju. Man Latvija saistās ar karu, kura 
rezultātā valsts tika dibināta un zaudēta, un atkal atgūta. Tā man 
saistās ar vecākiem, kas šajā valstī dzīvo, ar visu, kas ar viņiem ir 
noticis. Priecājos, ka dzīvoju tieši Latvijā, jo šī mazā, bet stiprā 
valstiņa ir pierādījusi savu spēcīgo raksturu. Latvija man saistās ar 
sevi, jo esmu latvietis, esmu šajā zemē uzaudzis. Latvija - tā man ir 
valsts, kurā es dzīvoju, mācos, priecājos, bēdājos un izbaudu visu, ko 
viņa man sniedz. Latvija un tās tauta ir kā viena liela ģimene, kas 
turas kopā gan priekos, gan bēdās. Latvija - tā nav tikai himna, 
teritorija un karogs. Tie ir cilvēki. 10. klase.

Latvija man nozīmē pieredzi, vienotību, attīstību, ko paši veidojam 
gadu gaitā, svinot kopīgus svētkus, dziedot vienas dziesmas. Latviju 
veidojam mēs paši. Citām tautām Latvija ir tikai viena no daudzajām 
valstīm. Bet man? Tas ir plīvojošs sarkanbaltsarkanais karogs, tā ir 
izcīnīta zeme, tā ir latviešu valoda. Šī ir vienīgā valsts pasaulē, kur 
valsts valoda ir latviešu. Kad nepieciešams, es varu runāt, lasīt, rakstīt 
vai klausīties arī angļu vai krievu valodā. Bet tajās es nekad nevarēšu 
tik labi izpaust savas domas un jūtas. 5. klase.

 Latvija, protams, ir panākumi, arī zaudējumi, maiņas, revolūcijas, 
veiksme, sāpes. Latvija asociējas ar tādu kā dzīvo dienasgrāmatu, kas 
pieraksta ikkatru manu soli avīzēs un interneta portālos. Latvija ir kā 
mans rokraksts, ar kuru es eju pasaulē kā tās vārda nesējs un pārstāvis. 
Latvija nav tikai kontūra kartē vai globusā, tā ir visur mums apkārt 
katrā cilvēkā, zāles stiebrā, kas nenogurstoši tiecas pretī saules 
gaismai, visā skaistajā, parastajā, ikdienišķajā un pelēkajā. Man ļoti 
patika tas, ka valsts, valoda, valūta saskan ar vārdu Latvija, žēl, ka 
tagad būs eiro. Latvija man saistās ar palīdzību bērniem, kuriem ir 
ļoti lielas veselības problēmas. Un tāpēc tiek rīkoti labdarības 
pasākumi, lai spētu viņiem palīdzēt. Latvija ir arī Ērgļi,  šeit notiek 
vieni no svarīgākajiem ziemas sporta svētkiem, kad pie mums sabrauc 
sportisti no dažādiem pagastiem, pilsētām, lai pierādītu savus spēkus 
dažādās sporta aktivitātēs. Arī es gribu pārstāvēt Latviju sportā. Es 
Latvijā mācos un sasniedzu savus mērķus, un kļūstu par gudru 
cilvēku, lai varētu iegūt labu darbu. Labs darbs nāk par labu Latvijai. 
Man Latvija nozīmē cīņās par valsti kritušo pieminēšanu, es dodos 
lāpu gājienos, esmu Latvijas daļa un patriots, pēc skolas beigšanas 
iestāšos armijā un aizstāvēšu Latviju. 9. klase

 Latvija man nozīmē daudz, jo mans vectēvs agrā jaunībā bija 
izsūtīts uz Sibīriju. Viena no svarīgākajām latviešu iezīmēm ir latviešu 
valoda, kuru mums vajag sargāt un godāt, jo tā ir mūsu pašu valoda 
un nevienam tā nav tik svarīga kā mums. Tie, kuri pametuši Latviju, 

No 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim Ērgļu 
novada izglītības iestādēs – Ērgļu vidusskolā, Ērgļu Profesionālajā 
vidusskolā un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā norisinājās projekta 
„Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada 
izglītības iestādēs” Nr. 2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092 
aktivitātes un rosīgs darbs ar mērķauditoriju jauniešiem.

Projekta mērķis bija pedagoģiskā un sociālā atbalsta sniegšana 
bērniem un jauniešiem ar mācību grūtībām un sociālās atstumtības 
problēmām Ērgļu novada izglītības iestādēs.

Svarīgu un nenovērtējamu pieredzi ieguva gan jaunieši, gan 
projekta darbinieki, gan iesaistīto skolu skolotāji.

Projekta darbinieku un iesaistīto jauniešu emocijas un viedoklis 
par divos gados paveikto:

• Ilze Eņģe - tekstila apstrādes darbnīcas vadītāja
„Pienācis izvērtēšanas laiks.... Tekstila darbnīcai sava stratēģija, kā 

mēs patiesi izdzīvojām satikšanos nodarbībās:
-meklējām ikdienā pozitīvo, lai iedrošinātu aktīvai rīcībai;
-bijām atklāti cits pret citu un daudz mācījāmies, uztverot visu 

jauno;
-mūs vienoja draudzība, siltas attiecības un domu apmaiņa, 

klusums, tad skaļi smiekli.
Un rezultātā skaisti darbiņi (mazāki un lielāki) - sākot no biscorniem 

un tagad nobeidzam ar sapņu spilventiņiem un filca krellēm, 
piespraudēm.”

• Inita Bērzkalna – sociālā pedagoģe
„Sociālā pedagoga darbs nav izsverams ar skaitļiem. Svarīgākais ir 

kvalitatīvais rezultāts. Sociālais pedagogs reaģē uz mērķgrupas 
klientu devianto uzvedību, konfliktiem ar skolas biedriem, 
pedagogiem, stundu kavēšanu, klaiņošanu, noslēgšanos un rūpējas 
par to, lai palīdzētu atrisināt sarežģīto situāciju.

Katru dienu sniedzu individuālās konsultācijas, kas risina mācību 
grūtības, sociālo atstumtību un psiholoģiska rakstura problēmas. 

Veidojās sadarbība ar profesionāļu komandu un institūcijām - 
galvenokārt ar sociāliem dienestiem, probācijas dienestiem, 
medicīniskām iestādēm no dažādiem Latvijas novadiem, risināju 
problēmas, kas skar ne tikai Ērgļu Profesionālās vidusskolas 
izglītojamos, bet sabiedrību visā valstī.”

• Jaunieši par Ivetas Kļaviņas vadīto ēdienu gatavošanas 
darbnīcu

„Ēdienu gatavošanas pulciņš ir ļoti nepieciešams un nozīmīgs 
mūsu skolā, jo Ivetiņa iemāca no ,,nekā” garšīgi pagatavot, piemēram, 
ļoti garšīgu ķirbju biezzupu, nepateiksi, ka tā ir no ķirbjiem. Esam 
iemācījušies taisīt piparkūku mīklu, dažādas kartupeļu pankūkas, 
interesantas plānās pankūkas no divām krāsām, dārzeņu biezeņus, 
kas ikdienā nemaz tā negaršo. Aizbraucam mājā un mēģinām uztaisīt 
tādu pašu ēdienu. Mamma priecājās.”

• Vita Zariņa - darba un sadzīves prasmju apguves darbnīcas 
vadītāja

„Vadu sadzīves darba un prasmju apguves darbnīcu, kur galvenais 
mērķis ir palīdzēt interesanti un lietderīgi pavadīt bērniem brīvo 
laiku. Mūsu darbs neaprobežojas tikai ar darbu pulciņā - rīkojam arī 
pārgājienus, gatavojam virtuvē un darbojamies radoši. Kopīgi 
gatavojamies un gaidām svētkus - dekorējam skolu, padarām krāšņāku 
vidi sev un citiem. Mūsu pulciņš ir kā tāda liela, draudzīga ģimene, 
kur satiekoties bērni jūtas brīvi, visu dara ar prieku un sajūsmu.”

• Elita Leiboma - pedagoga palīdze
„Bērni priecājas par interesantajām un vērtīgajām pasaku 

grāmatām, kuras tika iegādātas projekta laikā. Viens no 
visvērtīgākajiem ieguvumiem - iespēja piecas dienas augustā atpūsties 
vasaras nometnē Jūrmalā. Daudziem no mūsējiem tas bija liels 
piedzīvojums un lielā sapņa piepildījums - ieraudzīt jūru. Mēs 
priecājāmies par iespēju ziemā apmeklēt Ērgļu vidusskolas slidotavu, 
un vairāki mūsu skolas bērni, pirmo reizi uzvelkot slidas, veikli 
apguva slidošanas prasmi un droši turējās uz ledus. Visiem atmiņā ir 
saglabājusies ekskursija uz Rīgu, kur lielajā kinoteātrī noskatījāmies 
3D filmu par ielu dejotājiem. Tas bija vienreizējs piedzīvojums! 
Apmeklējām arī dzelzceļa muzeju.”

Skolās patiesu izbrīnu un pat vilšanos darbinieku un skolēnu vidū 
radīja informācija par projekta noslēgumu šī gada decembrī, par to, 
kā darbu turpināsim janvārī. Vai būs iespēja lūgt palīdzību sociālajam 
pedagogam, skolotāja palīgiem, karjeras konsultantam, ko darīsim 
pēcpusdienās - pēcpusdienas grupas, darbnīcas, mūzika, grāmatas, 
spēles? Vai nometne vasarā būs? Jautājumu daudz, jo mūsu pulks šo 
divu gadu laikā ir mērāms simtos.

Projektā plānotos darbus mūsu komanda centās izpildīt no sirds, 
ceram, ka mūsu jaunieši to juta. 

Paldies par atsaucību, labu sadarbību un, protams, domājam par 
iespējām kopā strādāt, realizējot jaunas ieceres projektos.

                                                 
Viedokļus apkopoja projekta vadītāja Inese Zlaugotne

Foto: Kaiva Bukovska

ir nedaudz apjukuši, laimi meklējot citur. Šī ir lieliska zeme. Nevienam 
nevajadzētu par Latviju sūdzēties, jo viss ir iespējams, tikai 
jāpacenšas. Latvija man ir viss, kas man ir mīļš un vajadzīgs. 8. 
klase

Latvija ir vieta, kur iesākas manas ģimenes saites. Ik reizi, kad 
kopkoris Mežaparka estrādē dzied latviešu dziesmas, es izjūtu 
priecīgu satraukumu un mani pārņem trīsas. Šī ir tā lieta, kas man liek 
izjust lepnumu par to, ka esmu latviete. Man ļoti patīk mūsu himna, 
jo tā precīzi raksturo mūs - latviešus. To pat nevajadzēja mācīties, tā 
vienkārši pati no sevis ienāca manā prātā. Latvija man nozīmē ļoti 
dārgu valsti, jo cilvēki gājuši bojā karā par to. Es lepojos, ka varu iet 
lāpu gājienā. Es uzskatu, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no 
ietekmīgākajām valstīm. Mūsu zemi stiprina cilvēku ieguldītais darbs 
tās izaugsmē. 7. klase.

 Es ar godu saku, ka dzīvoju Latvijā. Tā man saistās ar brīvību un 
prieku, lepnumu un mīlestību. Latvijas vēsture ir ļoti interesanta, es 
ar prieku par to klausos. Man patīk, kā vectēvs stāsta par to, kas 
noticis tajā laikā, kad viņš dzimis. Man ļoti patīk svinēt Latvijas 
dzimšanas dienu, jo mēs skolā cepam kūkas par godu šiem svētkiem. 
6. klase

 Manuprāt, atslēga uz Latvijas izpratni ir apslēpta latviešu 
rakstnieku literārajos darbos. Viņi ir spējuši savaldīt latviešu valodu 
un visu skaisto, cildeno, kā arī zemisko iesiet grāmatās, kuras lasot 
var izprast mūsu zemes cilvēkus. Lāpu gājieni par godu Lāčplēša 
dienai, himnas dziedāšana 18. novembrī un svētku uguņošana - šie 
brīži ir visnopietnākie, bet arī visemocionālākie. Mūsu senči cēlās un 
krita, lai aizstāvētu savu zemi, un es to pieminu ar cieņu. Sirdī ir dziļš 
patriotisms un mīlestība pret Latviju, laikam tas ir mūsos ieaudzināts 
jau no bērnu dienām Jā, latvieši ir prasmīgi darba darītāji, ko arī citās 
zemēs novērtē. Man Latvija saistās ar vietu, kur cilvēkiem rodas 
jaunas idejas, kur cilvēki kaislīgi fano par hokeju, kur dzīvo skaistākās 
meitenes. Siltā, svaigā, tikko ceptā rudzu maizīte nekur nav tāda kā 
Latvijā. 12. klase

 Liels saviļņojums ir laikā, kad Latvijā notiek Dziesmu un deju 
svētki, kā arī tad, kad augsta līmeņa sacensībās startē latviešu sportisti 
un iegūst labus rezultātus un kāpj uz goda pjedestāla. Tas dara mani 
lepnu, ka esmu latviete, un Latvija, lai gan ir maza valstiņa, spēj 
sasniegt lielus mērķus. Latvija ir tik maziņa, bet manās acīs tā ir kā 
pasaule. Varbūt dzīve te nav pārāk viegla, bet interesanta gan. Latvija 
ir māja, patvērums, ģimene, mans pagalms, kas atgādina bērnību, 
skola, kas atgādina draugus un skolotājus. Mazie Ērgļi, garā Ogres 
upe, Ērgļu vidusskola. Tās ir it kā parastas lietas, un dažreiz mēs par 
tām aizmirstam un neievērojam, kas mums ir apkārt. Tomēr tās veido 
mūs, mūsu Latviju, kas ir kā viena liela kopīga māja, kurā mēs visi 
esam apmetušies, kurā visi esam cits citam kā kaimiņi. Man ir mācīts 
cienīt savu zemi, jo kā var necienīt to, par ko tik daudzi cīnījušies, lai 
dotu man iespēju dzīvot brīvā pasaulē. 11. klase.

Gandarījums par projektā „Atbalsts 
jauniešu sociālās atstumtības 

mazināšanai Ērgļu novada 
izglītības iestādēs” paveikto

Kas ilgi nāk, tas labi nāk
Ar lielu prieku un gandarījumu varu teikt, ka beidzot apmeklēju Beļģijas 

galvaspilsētu Briseli. Lai arī šim braucienam bija jānotiek jau pirms 4 
gadiem, tomēr dažādu sakritību dēļ, kad 2009. gada 5. decembrī izcīnīju 
uzvaru Blaumaņa literārās prēmijas 5. konkursā, tas nemitīgi tika atcelts, 
šķita, ka pat aizmirsts, bet tomēr 2013. gadā no 27. līdz 28. novembrim es 
apmeklēju šo pilsētu.

Man bija iespēja apmeklēt Eiropas Parlamenta ēku, kur Krišjānis Kariņš 
ļoti aktīvi un interesanti pastāstīja par savu darbību Latvijas labā, par 
dažādiem likumprojektiem, kuriem ir jāiziet bezgalīgi augstāko instanču 
gaiteņi, lai tiktu pieņemti. Pēc šī apmeklējuma sapratu, cik ļoti daudzas 
lietas ir sarežģītas un sapītas, ka tikai zinātājs tur ar grūtībām orientējas, lai 
kaut kā spētu palīdzēt savai valstij. Secināju, ka bez pamatīgām vairāku 
svešvalodu zināšanām tur arī nav, ko darīt, jo tikai ar vienu angļu valodu, lai 
visu saprastu, „izbraukt” nevar. Žēl, ka Ērgļu vidusskolā nemāca vairākas 
svešvalodas, jo pēc šī ceļojuma sajutos diezgan nabadzīga, jo visinteresantākās 
sarunas tur notiekot vācu, franču un spāņu valodā, no kurām Kariņš pārvalda 
vācu un franču valodu, nemaz nerunājot par angļu valodu.

Galvenais tomēr, manuprāt, bija Briseles vecpilsētas apmeklējums. Man 
ļoti patika tā gaisotne, kuru radīja pilsētas gaismekļi un citi ar Ziemassvētku 
tematiku saistītie dekori. Nebeidzamie mazie šokolādes veikaliņi, cepumu 
un beļģu vafeļu tirgotavas un interesantu suvenīru bodītes itin kā ierāva 
Ziemassvētku gaidās. Protams, neiztika arī bez Briseles galvenā simbola - 
Čurājošā puisēna statujas - apmeklējuma.

Ja ir tāda iespēja, tad es noteikti iesaku apmeklēt Briseli - tā ir moderna 
un ļoti ērta pilsēta ikvienam tās viesim.

Marta Suveizda, 12. klase
Foto no personīgā arhīva

Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds.

                                           
(V. Krile)

Pa balto sniegpārslu ceļu mūžībā 
aizgājusi

skolotāja 
Brigita Ermuža

(01.02.1928. – 04.12.2013.)

Skolotājas dzīves ceļš aizsākās Valkas pusē Trikātā. Jau 
mācoties Trikātas pamatskolā, radusies interese par sportu, un tā 
turpinājās vidusskolā Valmierā, kur bija iespēja trenēties J. Daliņa 
stadionā. 

Pēc Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta beigšanas sākās 
darbs Saldus rajona Fiziskās kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājas amatā un mācību stundas 
Saldus sovhoztehnikumā.

Kopš 1955. gada dzīves un darba gaitas saistītas ar Ērgļiem, ar 
sporta skolotājas darbu vidusskolā līdz 1983. gadam, kad skolotāja 
sāka mācīt matemātiku sākumskolā līdz 2001. gadam.

Brigita Ermuža strādāja ar aizrautību, prata radīt interesi 
skolēnos par sportu, aktīvi iesaistījās fiziskās kultūras pasākumu 
organizēšanā Ērgļos.

Būdama klases audzinātāja vairākām skolēnu paaudzēm, viņa 
mērķtiecīgi rosināja skolēnus neapstāties pie sasniegtā, izvirzīt 
katram augstas prasības sev. Skolotāja priecājās par savu audzēkņu 
veiksmēm, sekoja līdzi viņu turpmākajām gaitām.

Sirdslieta bija dziedāšana vokālajā ansamblī un Ērgļu jauktajā 
korī.

Mātes mīlestību saņēma meita un dēls, vecmāmiņas laime – 3 
mazmeitas, vecvecmāmiņas prieks par mazmazmeitiņu un 2 
mazmazdēliņiem.

Spilgta ir sporta skolotājas Brigitas Ermužas lappuse mūsu 
skolas vēsturē.

        Ērgļu vidusskolas kolektīvs
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Mācību firmas - pirmie soļi 
ekonomikā

“Skolas Ziņu” turpinājums 
Es ļoti vēlējos, lai šī numura intervija ir īpaša. Jo decembris 

vispār ir īpašs laiks -katram no mums nedaudz savādāk, bet 
noteikti visiem tas ir laiks vairāk pārdomām, vairāk mīlestībai, 
vairāk savējiem...

Šī gada nogale noteikti ir citādāka nekā visas iepriekšējās - 
klusāka, mierīgāka, domu un pārdomu piepildītāka. Un gribas 
cerēt, ka šis laiks mūsos visos izdarīs pareizas korekcijas tajos 
lielumos un mazumos, kuriem ikdienas skrējienos vienkārši 
nepievēršam uzmanības vai pievēršam pārāk maz. Vai daudz, 
daudz par retu.

Pirms 21. novembra traģēdijas es šo cilvēku būtu uzrunājusi 
intervijai, lai mums visiem  atgādinātu, ka skaistums, kas mīt 
sveces liesmā, vienā brīdī var pārvērsties traģēdijā, ka šim 
skaistumam ir jāpieiet ar lielu bijību, apbrīnu un atturību reizē... 
Bet pēc 21. novembra mēs visi domājam par ko citu - par to, ka 
skaistās ugunsdzēsēju mašīnas un tie, kas tajās iekšā sēž un ar 
sirēnām traucas uz notikumu vietu, ka tie nav vienkārši sveču 
liesmu dzēsēji. Tie ir varoņi. 

Ne tikai šī numura, bet viens no daudzajiem pašaizliedzīgajiem, 
apzinīgajiem sava amata veicējiem - varoņiem. Viņš arī 
“savējais”:

Vārds, uzvārds: Jānis Opincāns
Vecums: 26
Amats: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības   

    koledžas praktisko mācību nodaļas vecākais   
    inspektors

Darbavieta: Valsts ugunsdrošības un glābšanas   
    dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības   
    koledža

S p i l g t ā k ā s 
atmiņas no skolas 
laikiem

S p i l g t ā k ā s 
atmiņas saistās ar 
v i s ā d i e m 
nedarbiem, kuri 
paveikti skolā. 
Tādu, protams, ir 
daudz un ne visu 
uzreiz var 
atcerēties. Reiz 
visa klase 
norunājām, ka, 
ienākot klasē 
skolotājai, visu 
mācību stundu 
visi tēlosim, ka 
guļam, noliekot 
galvas uz galda. 
Tā arī izdarījām. 
Atskanot stundas beigu zvanam, piecēlāmies, pateicām 
paldies skolotājai par stundu un devāmies prom. Bijām 
diezgan pārsteigti, ka arī meitenes piekrita,un tas viss 
izdevās!

Pēc Ērgļu vidusskolas absolvēšanas
Zināju, ka noteikti nevēlēšos darīt vienmuļu darbu, 

turklāt gribējās mācīties arī kaut ko interesantu, nevis 
vienkārši sēdēt lekcijās. Gribējās, lai būtu arī fiziskas un 
praktiskas nodarbības. 

No 2006. līdz 2009. gadam mācījos Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības koledžā. Ieguvu tur ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības tehniķa specialitāti. Pēc tam 2 gadus 
mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un kopš 
2012. gada studēju Latvijas Universitātē, apgūstu 
programmu „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorija un 
prakse”.

Darba gaitas
Sākot mācīties koledžā, uzreiz paralēli mācībām uzsāku 

darba gaitas VUGD (Valsts ugunsdrošības un glābšanas 
dienests) kā kadets /ierindnieks. Pabeidzot koledžu, paliku 
tur arī strādāt kā UCAK (Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības koledža) praktisko mācību nodaļas vecākais 
instruktors. Pēc RTU beigšanas ieguvu citu amatu un 
kļuvu par UCAK praktisko mācību nodaļas vecāko 
inspektoru.

Profesija - ugunsdzēsējs
Ugunsdzēsēja darbs ir grūts  gan fiziski, gan morāli. Es 

nedomāju, ka šī ir profesija, kuru kādam ieteikt, jo 
izvēlēties vai neizvēlēties šādu profesiju katram jāizvērtē 
individuāli. Es ar savu izvēli esmu apmierināts. 

Veicot savus pienākumus kā ugunsdzēsējs, noteikti 
esmu kļuvis pieaugušāks, palicis disciplinētāks un 
apzinīgāks, jo nākuši klāt darba pienākumi un atbildība 
par savu darba kolektīvu. 

Visbiežākie izsaukumi ir saistīti ar cilvēku neuzmanību. 
Visnopietnākie ugunsgrēki parasti ir tieši apkures sezonas 
sākumā. Lai gan darba netrūkst visu gadu – adventes 
vainagi, Ziemassvētku eglītes, svecītes, kūla, svētku 
ugunskuri....

Vispatīkamākais mūsu darbā ir sajūta, kad kādam esi 
spējis palīdzēt. Man ir arī brīnišķīgs darba kolektīvs - visi 
ļoti jautri, draudzīgi un vienkārši cilvēki.

Kā jau katru gadu arī šogad, mācoties ekonomiku, 12. klases skolēni veidoja 
savas mācību firmas.

Kopā ar Martu Suveizdu un Lauru Balodi dibinājām firmu SIA „LIM Coffee”. 
Mūsu mērķis bija piedāvāt karstos dzērienus: karameļu kakao, ingvera tēju, vaniļas 
kafiju. Vislabāk garšoja karameļu kakao, jo to nāca pirkt atkārtoti. Manuprāt, 
mācību firmas bija izdevušās, priecājos par zināšanām, kuras guvu, strādājot kopā 
ar klasesbiedrenēm. Ieva Budze

Mūsu firmas SIA „LIM Coffee” direktore un galvenā grāmatvede bija Marta, 
pārtikas tehnoloģe - Ieva, bet es  - mārketinga speciāliste. Kad grāmatvedība bija 
sakārtota, produkcija sagatavota, vajadzēja to prezentēt un dot iespēju nobaudīt 
karstos dzērienus. Šī bija lieliska pieredze ekonomikā mūsu klasei. Laura Balode

Mācību firmas ir dzīvotspējīgs uzņēmums ar reālu produkciju, kuru pārdot 
klientiem. Šis nebūt nav viegls uzdevums, jo tie ir mūsu pirmie soļi ekonomikā. 
Uzņēmumā SIA „MAR” es biju vadītāja, galvenā grāmatvede un produkcijas 
ražotāja, Malvīne Madžule - mārketinga speciāliste un produkcijas ražotāja, Raivis 
Grīnbergs - saimniecības daļas vadītājs. Prezentācijā iekļāvām daudz fotoattēlus un 
arī video reklāmu, degustāciju, tāpēc tā izdevās interesanta. Agnija Vaska

SIA „MAR” ražo ābolu čipsus ar kanēli, vaniļu un bez piedevām. Garšvielas 
kraukšķīgiem gardumiem izvēlējāmies, aptaujājot potenciālos pircējus un vadoties 
pēc pašu garšas izjūtām. Aktīvas darbības priekšnoteikums bija uzņēmība un 
mērķtiecība, ko mūsu ekonomikas skolotāja Inese Zlaugotne mēģina mums iemācīt, 
un viņai tas ir izdevies. Lielu paldies gribam teikt manai mammai Liene Madžulei, 
jo viņa bija galvenā idejas autore un ticēja mums, ka spējam izveidot kaut ko tik 
kraukšķīgu, veselīgu, izsmalcinātu. Uzņēmuma darbību turpinām, jo saņēmām 
labas atsauksmes no cilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi eleganto kraukšķu priekšā. 
Malvīne Madžule

Tā kā katru dienu skolā piedāvā dzert pienu, izdomājām, ka mēs varētu taisīt 
cepumus, kurus varētu ēst kopā ar pienu. Mūsu SMF „The Cookie” piedāvā nopirkt 
3 veidu cepumus: auzu pārslu cepumus „Spēkulis”, biezpiena cepumus „Kārums” 
un šokolādes cepumus „Saldumiņš”. Divas dienas pirms tirdziņa kopā ar Vitu 
Janbergu pavadīju 6 stundas virtuvē, taisot cepumus. Es biju grāmatvede un 
mārketinga speciāliste. Bija interesanti veidot cepumus, tie bija ļoti gardi, tā 
apgalvoja pircēji, bet man nepatika, ka tik ilgs laiks jāpavada virtuvē, gatavojot 
produkciju. Gunta Pūce

 Kā firmas direktore arī radīju ideju par cepumu gatavošanu, jo mana krustmāte 
ir konditore, kas bija mūsu „labā roka”. Darbību sākām jau septembrī ar rakstīšanu 
un rēķināšanu. Tas arī darbā bija pats grūtākais. Savu ražoto produkciju pārdevām 
desmit minūtēs. Esmu priecīga par paveikto un gandarīta, ka saņemam labas 
atsauksmes. Vita Janberga

Es, Edijs Krastiņš, un Jānis Gangnuss izveidojām firmu, ko nosaucām par „Al 
Gusto”, kas spāņu valodā nozīmē ‘lai garšo’. Mēs pārdevām tortiljas un lavašus. Es 
biju firmas direktors, Jānis - grāmatvedis, bet Edijs - darbinieks. No sākuma bija 
jāveido biznesa plāns, manuprāt, tas bija visgrūtāk. Žūrijas un skatītāju priekšā bija 
jāprezentē sava firma. Kad tirgojām produkciju, visu pārdevām 15 minūtēs, 
atsauksmes bija ļoti labas. Jānis Bērzkalns

Darba aizstāvēšanā mums veicās diezgan labi, uz žūrijas jautājumiem nemaz 
nebija tik grūti atbildēt, par spīti neizbēgamajam uztraukumam. Mūsu produkciju 
pārdevām zibenīgā ātrumā. Liels prieks bija dzirdēt komplimentus no skolas 
darbinieku puses par garšīgo produkciju. Jāsaka, ka peļņas mums nebija gandrīz 
nekādas, jo atpelnījām tikai ieguldīto. Cenas mūsu produktiem vajadzēja likt krietni 
augstākas, tad arī būtu pelņa. Nerēķinājāmies ar tik lielu pieprasījumu. Edijs 
Krastiņš

Es firmu veidoju kopā ar Ediju Roni. Es biju grāmatvedis, bet Edijs firmas 
direktors. Sākumā mums bija vairākas idejas, bet palikām pie koka krājkasīšu 
veidošanas. Kad bija jāaizstāv savs darbs, nemaz nebija tik viegli, sāku uztraukties 
un aizmirsu, ko gribēju teikt. Artis Kaimiņš

Mūsu firma atšķīrās no citām ar to, ka pārdevām materiālu lietu, nevis kā pārējie 
- kaut ko ēdamu. Pārdevām lielāko daļu krājkasīšu. Tā kā esam firmu reklamējuši, 
tad mums zvana un izsaka vēlēšanos krājkasītes iegādāties. Mēs esam par to 
priecīgi. Edijs Ronis

Skolas garderobē kāds ir uzdarbojies, kā rezultātā 
saplēsts lietussargs un kādam skolēnam sāpe par to, 
ka mīļākais lietussargs nu vairs nav lietojams. Ir 
sūdzības arī par mēteļiem, kuri tiek samainīti un 
vairs neatrodas uz attiecīgās klases pakaramā.

Noslēpumainais delveri, kādēļ tu tā dari? Vai 
tiešām ir tik grūti savaldīties, lai nedarītu pārestības 
citiem?

Man ir risinājums, lai tā vairs nenotiktu: 
• Katru starpbrīdi vajadzētu ieviest dežūrējošās klases, kur 

kāds pārstāvis lūkotos, lai starpbrīžos viss garderobē būtu 
kārtībā.

• Klases stundās parunāt par to, ka aizskart citiem piederošās lietas 
nav pieņemami un ir pretrunā ar Ērgļu vidusskolas iekšējās kārtības 
noteikumiem. 

Manus ziņojumus par situāciju garderobē uzklausīja 
Lāsma Hermane, 8. klases skolniece

Ugunsdzēsēja pienākums noteikti ir arī būt labā fiziskā 
formā un par to, kā to realizēt, katrs atbild pats. Katru 
gadu ir jāiztur fiziskie un veselības pārbaudījumi, lai 
varētu turpināt darbu dienestā. Daudzi no ugunsdzēsējiem, 
vismaz Rīgā, nodarbojas ar dažādiem komandas sporta 
veidiem, kā, piemēram, futbols, florbols un volejbols. 

Lai gan mūsu darbs ir ļoti nopietns, arī mūsu darba 
ikdienā gadās kuriozi. Nesenākais notikums - izsaukums 
uz daudzdzīvokļu māju, kur dzīvoklī ir sadūmojums. 
Ierodoties notikumu vietā, mūs sagaida kundze jautrā 
prātā, diezgan niecīgi apģērbusies. Izrādās, ka  ir nedaudz 
piededzis ēdiens. Kundze izrādās dikti laipna - uzaicina 
mūs uz kafiju, bet diemžēl nācās atteikt un doties 
atpakaļ.

Uzskatu, ka nopelnīt var jebkurā darbā. Līdz ar skolas 
beigšanu mana darba alga ir tikai augusi un ar to vienmēr 
esmu pratis iztikt. Tuvāko nākotni savā profesijā redzu 
līdz majora pakāpei (pašreiz esmu virsleitnans), bet, 
protams, ir vēl citi mērķi, pēc kā tiekties, bet tos pagaidām 
neatklāšu. 

Brīvajā laikā mēģinu atslēgties no darba, darot ko citu 
- braucu ar riteni, spēlēju volejbolu, pavadu laiku kopā ar 
ģimeni un draugiem, bet lielāko daļu mana brīvā laika 
tagad aizpilda mana meitiņa.

Arī Jānis ar savu maiņu piedalījušies Zolitūdes 
traģēdijas glābšanas darbos. Jānis atzīst, ka šī pieredze 
bijusi emocionāli ļoti smaga, gan strādājot iekšā 
veikala nogruvumā, gan redzot visu, kas notiek ārpusē 
ap traģēdijas vietu. Neko vairāk par to viņš nevēlējās 
stāstīt...

Lai mums visiem  vairāk laika pārdomām, mīlestībai 
un savējiem! Un ne tikai šajā gada nogalē!

 Lelde Gangnuse - Bērziņa
Foto no Jāņa Opincāna personīgā arhīva

Jānis labajā pusē.

Marutas Bitītes foto



17. novembrī mēs - Ērgļu vidusskolas 1968. gada absolventi - 
ciemojāmies savā skolā atkal -  45 gadus pēc skolas beigšanas. 
Daudzie gadi maz ko spējuši, lai gaisinātu tālo dienu atmiņas, bet 
veikuši tik daudz, lai tiktos kā senāk ar visvairāk skanošo jautājumu: 
„Vai atceries vēl?” un dziļi sirdī glabāto: ”Es mīlu Tevi, skola!”  
Abas paralēlklases kopā pulcina 18 audzēkņus, audzinātāja Jāņa 
Sprancmaņa vadīti, klases biedrenes Marutas Vītoliņas organizēti un 
iedvesmoti. Otra audzinātāja Aina Biķerniece mūs sveicina no debesu 
dārziem...  

Staigājot pa veco skolu, kura, pateicoties tagadējiem skolas 
saimniekiem, tapusi teju no jauna, ilgāk tomēr piestājam tur, kur 
atmiņas svaigas. Skolas zālītē Pēteris Auzāns vairāk sev nekā citiem 
nopūšas: „Šo veco grīdu slīpējušas arī mūsu balles kurpes...” Ivars 
Blaus humora vadītā apmulsumā meklē veco labo vietiņu, kur 
šmaucām uzpīpēt... bez jel kāda veselā „prātiņa”, jo allaž tikām 
pieķerti un taisnīgi strostēti... 

Mācību kabineti elpo kā senāk - ar nezudušām bažām, kā ies un vai 
tikšu galā. Visi priekšmeti nodrošināja pamatīgumu, kas, protams, 
kopjams pašam. Skolotāju prasīgums, stāja un nostāja liek sajusties 
kā puikam, kas vēl šodien sarkst nedalītā cieņā - laba skola! To zināja 
visa Latvijā. Pūtēju orķestris uzvarēja 1967. gada Skolēnu dziesmu 
un deju svētkos, koris bija līmenī, kas rajonā zemāk par pirmo vietu 
nekrita, Jāņa Bičevska trenētie slēpotāji iedvesa bijību jebkuram 
pretiniekam. Atzīstami skanēja ne vien jauktais, bet arī zēnu (vīru) 
koris... Skola bija mūzikas pilna. Bija! 

Katrs ierakstām savu veltījumu skolotājam Jānim Sprancmanim. 
Valdot asaras, nekas gudrāks prātā neiešaujas, tāpēc grūti salasāmā 
rokrakstā iešņāpju: „Paldies, skolotāj, par dziļo cilvēcību un smalko 
mūziku!”

Paldies jums, mīļie klases biedri, par pleca un domu biedrību! Par 
jūtīgām un siltām atmiņām, tikšanās prieku un skumjām, izstaigājot 
kapu celiņus, kur dus mūsu klases biedri, direktore Nellija Ziediņa, 
audzinātāja Aina Biķerniece.

Paldies, mīļā skola! Mēs esam jau gana veci, lai saprastu, ka esam 
vēl gana jauni, lai teiktu - uz citu rudentiņu, mīļie!

Andris Upenieks
Foto: Lauma Abramsone

� Skolu literārā avīze 2013. gada decembris
Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl. 

„Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda”
Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres rīkotajā eseju 

konkursā „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda” 3. vietu 
ieguva Ērgļu vidusskolas 12. klases skolniece Marta Suveizda, 
kura saņēma laureātes diplomu, grāmatu balvas un 
uzaicinājumu kopā ar latviešu valodas skolotāju 2014. gada 
janvārī apmeklēt jauno bibliotēkas ēku - Gaismas pili. Martas 
darbu vērtēja žūrija, kurā bija Nacionālās bibliotēkas direktors 
Andris Vilks, rakstniece Nora Ikstena, Latviešu valodas 
aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Valsts Valodas centra 
direktors Māris Baltiņš, Eiropas klubu koordinatore Latvijā 
Inta Dimzule.

Vēlos ES pilsoni iepazīstināt ar sevi, latviešu valodu, kuras vieta ir 
indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupā.

Par mani dzejniece Māra Zālīte lūdz: „Satin savu valodiņu/ Baltajā 
villainē/ Nosalušu, nogurušu/ Nomirušu – mūžam ne.”

Es piedzimu starp cilvēkiem. Ilgi jo ilgi gaidīju, sapīta un savīta 
starp skaņām, nopūtām, vaidiem, smiekliem, šņukstiem un 
kliedzieniem kā bezgalīgiem, samezglotiem tīkliem, kuriem neredz 
ne beigas, ne sākumu. Tomēr mani atraisīja - maz pamazām ar katru 
kopā saliktu zilbi, vārdu un teikumu kļuvu arvien brīvāka zemē, kura 
atrodas pie Baltijas jūras Latvijā.

Kad biju sākusi raisīties, man traucēja augt arvien lielākai un 
varenākai - kā šķēpi un cirvji mani caururba sveši vārdi, kuri plēsa 
daļiņu no manis, kad tauta pie Baltijas jūras krita vergu valgā. Lai arī 
asie šķēpi plēsa manā miesā tūkstošiem brūču, no kurām skanēdamas 
krita asins lāses, zobeni nespēja piekļūt un aizskart kodolu. Šis kodols 
700 gadus palika neaizskarts, kaut arī tika nīdēts un lādēts. Radītās 
rētas aizauga vēl biezākas, un es varēju turpināt dzīvot.

Manu rakstību veidoja vācu mācītāji, tā bija diezgan izkropļota, jo 
bija ļoti jūtama vācu valodas ietekme. Dabiska un tīra es biju tautas 
mutvārdu daiļradē. Mans spēka avots, kad tiku graizīta un plosīta ar 
aizguvumiem no vācu valodas, bija cilvēki, kuri nepadevās, lai cīnītos 
par mani. Es tiku viņiem dota jau kopš pašas mazotnes un mācīju visu 
nosaukt īstajos vārdos. Sākumā viņi tikai smaidīja un šļupstēja, 
izzinot katru lietu, ko ieraudzīja. Bet viņi gribēja zināt vairāk un ar 
skatienu lūdza padomu saviem vecākiem. Vecāki sāka sarunāties, un 
ar katru skaņu viņu prātā tiku ielieta es, kura saritinājās kādā domu 
nostūrītī, gaidot brīdi, kad viņi neaprobežosies ar lietu nosaukšanu 
vien. 

Un tad tas pienāca - šie cilvēki sāka domāt, un visu laiku es biju 
kopā ar viņiem. Kad viņiem biju iemācījusi visu, ko vien spēju, viņi 
sāka mācīt mani. Ar viņu zināšanām es biju kā māls keramikas 
meistara rokās, kurš pakļaujas katram pieskārienam. Mani locīja, 
staipīja, dalīja, pētīja, pakļāva manu skarbo dabu, iespiežot mani 
grāmatās, avīzēs un skrejlapu strēmelēs. Es jutu pulsējam savu jauno 
spēku, kad katra dzīsliņa tika piepildīta ar kādu jaunu vārdu, domu. 
Paldies jaunlatviešiem, kas 19. gs. 2. pusē cīnījās par manām 
pastāvēšanas tiesībām, izkopa manu rakstu valodu, veidoja šos jaunos 
vārdus, kuri rotāja mani kā dzintara lāsē sagūstīti saules stari.

 Man bija tik sāpīgi, kad vēl 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā skolās 
varmācīgi tika uzspiesta krievu valodas lietošana. Bērni skolās vairs 
nedziedāja un neskaitīja tautas gara greznumus - dainas, jo to vietā 

  Pirms Ziemassvētkiem lielā brīnuma gaidās mēs visi kā bērnībā  
ticam Ziemassvētku vecītim, labajiem burvjiem, rūķīšiem, pasaku 
tēliem un visam pārdabiskajam. Mēs kļūstam par pasaku stāstītājiem 
un neticamu notikumu sacerētājiem. 

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Rudzīte liek 
bērna sirdij atvērties, iztēloties un fantazēt,  izdomāt un citiem 
izstāstīt brīnišķīgas pasakas un  stāstus. Radošo darbu temats   
Ziemassvētku brīnums, to autori - 5. - 9.klašu skolēni. Ielūkosimies 
brīnumu pasaulē ar bērnu acīm!

Piparkūku mājiņa ar skuju garšu 
Ziemassvētku vakarā es savā istabā atvēru kādu mazu dāvaniņu. Es 

pamanīju, ka tur ir kaklarota un zīmīte. Zīmīte netika izlasīta, bet 
kaklarotu apliku sev ap kaklu. 

 Man visapkārt parādījās košas svītras, un es nonācu mežā. Neviens 
mani neredzēja, bet es redzēju visus. Gāju tālāk un ieraudzīju 
Ziemassvētku vecīti. Viņš raudāja. Redzēju, ka eglēm nav skuju. 
Nevarēju tam noticēt, un tad saplīsa mana kaklarota... 

Mani pamanīja Ziemassvētku vecītis un teica: „Ja neviens 
nedziedās, tad eglēm nobirs skujas. Vai tu vēlies man palīdzēt? 
Dziedāsim kopā!”  Tā mēs dziedājām un dziedājām.  Man vajadzēja 
sēsties kamanās un braukt mājās,  bet ļoti gribējās vēl palikt šeit. 
Ziemassvētku vecītis uzdāvināja man piparkūku mājiņu ar skuju 
garšu  par jauko dziedāšanu. 

Ausma Ozola, 7. klases skolniece

Pateicībā savai Ērgļu skolai
nāca slavinājumi caram krievu valodā. Lai arī atkal tiku kropļota un 
mani mēģināja iznīcināt, zināju, ka pienāks laiks, kad latvieši sacelsies 
un atbrīvos gan sevi, gan mani no smagajām padotā važām.

Mani bagātināja latviešu rakstnieki, dzejnieki, pētīja valodnieki. 
Sevi kā vērtību tautas acīs apzinājos kopš 1918. gada 18. novembra, 
kad tika pasludināta Latvijas valstiskā neatkarība un līdzās Latvijas 
karogam vējā brīvi plīvoja arī mana dziesma, jo es izlauzos ne tikai 
no katra dziedātāja mutes, bet arī no sirds, lai trauktos pasaulei 
paziņot par savu prieku un līksmi.

Valsts valodas statusu zaudēju 1940. gadā. Mans valodas lietojums 
tika apdraudēts, kas man lika baidīties par savu nākotni, jo nevarēju 
attīstīties, ja tiku cenzēta un akli ietekmējos no krievu valodas. Es 
kļuvu tukša un auksta, jo mani nesildīja pašas tautas radošās domas. 
Tā vietā mani izmantoja kā vidutāju, lai izplatītu vispārpieņemtās 
dogmas.

Tikai  1988. gadā es atguvu valsts valodas statusu. Tagad par mani 
palīdz rūpēties Valsts valodas likums, kas tika pieņemts 1999. gadā.

Kopš 2004. gada 1. maija, kad Latvija iestājās ES, esmu viena no 
ES oficiālajām valodām. Mani dzird Eiropas Parlamentā, manī raksta 
ES oficiālos dokumentus. ES man palīdz nepazust lielo māsu - angļu, 
franču un vācu valodas - ēnā un greznot lielā valodu koka atzarus ar 
mazām, bet nozīmīgām saules enerģijas pilnām lapām, kas veltītas 
man, lai varu attīstīties tālāk tāpat kā citas valodas.

Man patīk ES moto -  „Vienoti daudzveidībā”. Tas nozīmē, ka tiek 
atzīts, ka arī valodu dažādība ir vērtība, tā ir visas Eiropas bagātība, 
nacionālās un arī eiropeiskās identitātes pamats. Sen jau saprasts, ka 
dažādība un citādība ir spēks un vērtība, tādēļ es priecājos, ka varu 
būt daļa no ES, kura saprot un novērtē arī mani, kura nenoliedz manu 
nozīmību.

Es ceru, ka tikšu saglabāta arī nākotnē, bet tam vajadzīgas 
zināšanas, attieksme, nauda. Man nav viegli, esmu maza, man 
nemitīgi jāmainās, jāmeklē jauni vārdi, es varu sevī atrast vai izveidot 
vārdus, lai pateiktu un uzrakstītu visu, kas nepieciešams, tāpēc man ir 
sāpīgi, kad redzu tik daudz uzrakstu, firmu nosaukumus angļu valodā. 
Es esmu vienmēr bijusi blakus tādām lielvalodām kā vācu, poļu, 
zviedru, krievu, angļu, esmu aizguvusi to, kas man bija pieņemams 
un derīgs, es spēju mainīties un pielāgoties.

Valoda ir tautas vizītkarte. Ja vēlos, lai mani saprot, pieņem, atzīst, 
tad man ir jābūt tādai, lai es patiktu. Lai esmu kopta literārā valoda, 
lai mani runātāji runā tīrā, nepiesārņotā literārā valodā. Man ir 
jāpalīdz tādai kļūt. Lai katra runātāja goda lieta ir pareizi runāt un 
rakstīt, lai netiek veidoti nelatviski teikumi, lai valoda nav tik 
noplicināta, ka var iztikt ar 100 vārdiem, lai sazinātos. Lai nav pavirša 
runātāju attieksme gan skolās, gan plašsaziņas līdzekļos. 

Es ZINU, ka esmu svarīga ikvienam ES pilsonim, kas runā manu 
māsu valodās. Lai arī kādi būtu pasaules vēstures grieži, mēs visi 
esam vienoti, jo saziņai izmantojam kādu valodu, kura pieder pie 
viena liela koka ar vienām saknēm. Tāpat kā koks ar saknēm, ikkatrs 
cilvēks ES ir saistīts ar saitēm, kuras vieno ES pilsoņus, kas vēlas 
saprast cits citu, lai arī runā katrs savā valodā.

                                                                                                   
Marta Suveizda, 12. kl.

Eseja

Ziemassvētku brīnumu laiks Sausnējas skolā

Se ušīdlipzi uvat sonašēlēv!
Jeb - es izpildīšu tavu 

vēlēšanos!
Ziemassvētku rītā es pamodos 

un paskatījos pa logu. Debesīs 
ieraudzīju krītošas zvaigznes, 
kuras man teica: „ Se ušīdlipzi 
uvat sonašēlēv!” 

Pirmkārt, visdīvainākais bija 
tas, ka es redzēju krītošas 
zvaigznes gaišā rītā. Otrkārt, 
zvaigznes man kaut ko sacīja. 
Šis teikums mani mocīja visu 
dienu, mēģināju to saprast 
visādi, bet nekas nesanāca. Tikai 
desmit minūtes pirms 
Ziemassvētku vakara es sapratu, 
ka vārdi bija jālasa no labās 

puses uz kreiso! Tas skan šādi: es izpildīšu tavu vēlēšanos. Tajā pat 
brīdī es kaut ko vēlējos, bet nekas nenotika. Ziemassvētkos cerēju, 
varbūt vēlēšanās piepildīsies. Pagāja stunda, bet neviens neieradās... 

 Izgāju laukā un ieraudzīju debesīs divas krītošas zvaigznes, kuras 
veidoja burtu V. Es skaļā balsī saucu: „Kāpēc nepiepildās manas 
vēlēšanās?” Man nobira asara, kas pārvērtās par trauslu akmeni. 
Dusmās uzkāpu uz tā, un tas sabirza sīkos gabaliņos. No akmens 

pacēlās dimanta puteklīši un lidinājās ap mani. Kad iegāju istabā, 
puteklīši pazuda. Kā uz burvju mājiena ieradās visi mani mīļie radiņi. 
Šie Ziemassvētki bija mani visskaistākie svētki!

Alens Kārlis Kārkliņš, 6. klases skolnieks

Lidojošais ziemeļbriedis
Ziemā es gāju pa mežu un iekritu 

kupenā. No kupenas ārā rāpdamies, 
atradu zvaniņu un ieliku to kabatā. 
Ejot ārā no meža, dzirdēju dipoņu. 
Tas bija lidojošs un runājošs 
ziemeļbriedis, kurš apmaldījies no 
bara un pazaudējis zvaniņu. To 
man viņš izstāstīja, un es atdevu 
viņam zvaniņu. Ziemeļbriedis 
palūdza, lai es palīdzu viņam atrast 
citus ziemeļbriežus, un es apsolīju 
palīdzēt.

 Mēs gājām dziļāk mežā un 
ieraudzījām briežu pēdas. Briedis 
teica: „Kāp man mugurā!” Es 
uzkāpu, briedis sāka lidot un sekot 
pa pēdām. Pēdas beidzās zem 

lielas egles, kur atpūtās liels ziemeļbriežu bars. Briedis pateicās man 
un atdeva savu zvaniņu. Es laimīgs devos mājās.

Kristers Edgars Grāvītis, 5. klases skolnieks

Ziemassvētku vecītis - labais sargeņģelis
Ziemassvētku priekšvakarā mēs ar elfiem sēdējām istabā un 

skatījāmies hokeju. Uz ledus laukuma ieradās Ziemassvētku vecītis, 
un viņš bija kā labais sargeņģelis. Vēlāk es uzrakstīju vecītim vēstuli 
un palūdzu satikties. 

Ziemassvētku rītā mēs ar elfiem pamodāmies, un es ieraudzīju 
brīnumu. Tas bija Ziemassvētku vecītis, kas šo pasauli darīja labāku. 
Viņš ņēma vasarā pie sevis bērnus un mācīja viņiem labus darbus, lai 
viņi nedarītu blēņas. Ziemassvētku vecītis bija vislabākā dzīvā 
dvēsele uz zemes, šīs kaučukbumbiņas. 

Pirms promiešanas vecītis atstāja man saldumus un vienu no 
saviem ziemeļbriežiem. No rīta pamodos un nebiju priecīgs par to, ka 
tas bija tikai sapnis.

Niks Valainis, 6. klases skolnieks

Ziemassvētku nakts ceļojums uz Lapzemi
Vakarā es eju gulēt un pēkšņi redzu debesīs spožu gaismu. Klusi 

pieceļos, lai nepamodinātu brāli un māsu, pieeju pie loga un redzu, ka 
debesīs starp zvaigznēm ir viena spoža zvaigznīte, kas tuvojas manai 
mājai. Kad tā ir pavisam tuvu, redzu, ka patiesībā tas ir Ziemassvētku 
vecītis ar desmit jaukiem ziemeļbriežiem un lielu, sarkanu dāvanu 
maisu. Ziemassvētku vecītis mani aicina kamanās, es uzvelku mēteli 
un zābakus un kāpju vecīša kamanās. 

Ceļojuma laikā vecītis man izstāsta daudz dažādu notikumu un 
piedzīvojumu no savas dzīves. Viņš saka, ka varētu aizvest mani uz 
Lapzemi, par ko es jūtos pārsteigta un ļoti priecīga. Ieejam 
Ziemassvētku vecīša darbnīcā, tur redzam, cik čakli strādā rūķi un 
elfi.

 Es atceros, ka man jādodas uz mājām pie māmiņas un tēta. Palūdzu 
vecītim, lai viņš aizved mani uz mājām. Viņš ir ar mieru, un mēs 
dodamies ceļā. Esmu mājās pēc pusnakts, atvados no Ziemassvētku 
vecīša un ziemeļbriežiem. 

Kāpēc Ziemassvētku vecītis aizveda mani uz Lapzemi? Varbūt tas 
bija mans Ziemassvētku brīnums? Es gribu rast atbildi uz šiem 
jautājumiem. 

Kristena Marta Grāvīte, 7. klases skolniece

Brīnumzeme
Kādā lauku ciematā dzīvoja meitene vārdā Keita. Viņa bija 

savādāka nekā citi ciemata bērni. Keita ticēja brīnumiem un būtnēm, 
kuras neeksistē. Agrā Ziemassvētku rītā Keita devās pastaigāties. 
Viņa bija dabas bērns un ilgi uzturējās mežā. Meitene uzskatīja, ka 
mežā aiz katra celma vai pudura slēpās kāds pasaku tēls - feja, rūķītis 
vai cita būtne. 

Sniegs sāka snigt arvien stiprāk, arī vējš pieņēmās spēkā. Keitai 
jāatrod kāda slēptuve, lai paglābtos no vētras. Viņa paātrina gaitu un 
ierauga lielu alu. Meitene vienmēr ir ticējusi, ka alas ir durvis uz citu 
pasauli, kur dzīvo būtnes ar pārdabiskām spējām. Pēkšņi tuvojas 
milzīgs sniega virpulis, un  Keita ieskrien alā. Šeit patiešām ir tumšs 
kā peklē, un Keitai liekas, ka ala ir bezgalīgi gara. Pēkšņi viņa ierauga 
saules gaismu un strauji dodas turp. Keita lūkojas uz augšu un pie 
sevis čukst: „Brīnumzeme!” Šeit koki ir neiedomājami gari, un tie 
aug ar saknēm debesīs un galotnēm zemē. Uzmanību piesaista sēnes, 
kuras ir lielākas par viņu, un mājas, kuras peld pa dīķa ūdens virsu. 

Pēkšņi meitene dzird kādu saucam viņas vārdu: „Keita!” Keita 
pagriežas un ierauga feju. Feja Minora piedāvā meitenei šeit palikt, ja 
viņa to vēlas. Keita nezina, ko īsti atbildēt, bet tas tiešām ir viņas 
sapnis - dzīvot vietā, kur pastāv brīnumi. Viņa gaidīja brīnumus 
ierodamies katros Ziemassvētkos. 

Keita attapās, ka ne jau pārpilnība, kas viņai šeit tiks sniegta, darīs 
viņu laimīgu. Meitenei visvairāk bija nepieciešama ģimene, mājas un 
Ziemassvētku vakars kopā ar saviem mīļajiem. Keita vēlreiz 
paskatījās uz brīnumzemi un lūdza fejai, lai viņa nogādā meiteni 
atpakaļ mājās pie savas ģimenes. 

Kad meitene atgriezās mājās, ģimene jau sēdēja pie svētku galda 
un gaidīja Keitas ierašanos.  Šis vakars bija brīnumjauks! Keita bija 
nokļuvusi Brīnumzemē, vietā, kur notiek vislielākie brīnumi. Bet 
viņa saprata, ka viņai vissvarīgākā ir ģimene. Keitas Brīnumzeme 
vienmēr paliks meitenes sapņos. 

Laura Cielava, 9. klases skolniece 



 
Tie bija īpaši vārdi, 

kas tika dziedāti un 
izrunāti ar ikviena 
uzveduma dalībnieka 
labo gribu un sirds 
siltumu. Izrādes 
galvenais motīvs ir 
lidojums, sapnis, cerība 
un gaisma. Kalēja smēde 
kļūst par vietu 
v i e n r e i z ē j a m 
eksperimentam - spārnu 
būvēšanai, lai realizētos 
Ikara lidojums. Lai gan 
uzveduma darbība risinās 
XVII gadsimta beigās, 
tajā paustās idejas un 
risinātās problēmas mūsu 
tautai un nācijai ir 
svarīgas arī šodien. 

 Galvenā varoņa Toma 
lomas atveidotājs - Pēteris Nebars. Kristapa Kalves aktiera un dziedātāja debija uzvedumā pārsteidza 
ne vienu vien skatītāju. Ilze Velce ar īpašu šarmu un skanīgi uz skatuves uzbūra Dārtas tēlu. Jau 
pieredzējušie aktieri Valdis Zosārs, Pēteris Leitāns, Iveta Pedele, Maiga Picka, Sandra Konovalova, 
Gunārs Briška un Ēriks Bukovskis atveidoja tā laika pretrunīgās, bet kolorītās raksturlomas. Bet aktieru 
māksla nebūtu pilnīga, ja šajā uzvedumā nebūtu deju kolektīvu „Rūdis” „Pastalnieki”, „Erla” dejotāju 
un jauktā kora “Ērgļi” dziedātāju. Liels devums uzveduma tapšanā režisorei Terēzai Kaimiņai, deju un 
intermēdiju autorēm Antrai Grinbergai, Mārītei Taškānei un Žannai Otersonei, skaņu operatoram 
Pēterim Leibomam, gaismas efektu veidotājam Tomam Rotam, kā arī skatuves noformējuma veidotājiem 
Andrim Džigunam un Ievai Rotai. Patiesa apbrīna un pateicība arī Ivaram Tirzmalim ar palīgiem, kas 
nesavtīgi palīdzēja saieta nama zāles apgaismojuma uzkopšanā un sagatavošanā svētkiem. Uzvedums 
arī nevarētu tapt, ja savu atļauju autormūzikas izmantošanā nedotu pats Uldis Marhiļēvičs. Paldies 
māksliniekam! Paldies Ērgļu novada pašvaldībai par atbalstu radošo ideju realizēšanā, tā darot 
krāšņākus pašus gaidītākos svētkus rudens sezonā, kur skatītājiem veldzēties neatkārtojamās 
emocijās.

Šis uzvedums bija liela uzdrīkstēšanās, bet mēs to paveicām visi kopā, jo atkal varējām pārliecināties, 
ka Ērgļu novadā dzīvo un strādā tik atsaucīgi un radoši ļaudis, kas notic saviem spēkiem, kopā īsteno 
idejas, realizē iespējamo un bieži pat neiespējamo. Radošas veiksmes jaunajā gadā mūsu 
amatiermāksliniekiem un viņu vadītājiem! Lai mums visiem izdodas realizēt savas ieceres arī 
turpmāk!             

Sandra Avotiņa, Ērgļu novada kultūras darba speciāliste
 un uzveduma producente

Foto: Auseklis Knope
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valsts svētku svinības Ērgļos
16. novembrī  Ērgļu saieta namā ikviens novada iedzīvotājs bija mīļi gaidīts, lai kopā svinētu 

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu.           
 Pasākums sākās ar video projektu „Latvijas gadi un es”, kurā ar savu vecumu iepazīstināja Ērgļu 

novada iedzīvotāji vecumā no 1 līdz 95 gadu vecumam. Tas bija emocionāls brīdis, kad no maza 
„rāpulīša”, kuram vēl nav pat gads, gadu skaitlis aizskan līdz -deviņdesmit pieci gadi!, ko šajā sižetā 
mundri atklāj Ērgļu Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audējiņa, Tautas daiļamata meistare  
Zinaīda Sakša.

Par gaidītu un ierastu tradīciju kļuvis notikums iestudēt īpašu uzvedumu, veltītu valsts svētku 
gadadienai. Šogad Ērgļu amatiermākslinieki bija sagatavojuši vērienīgu uzvedumu pēc Māras Zālītes 
un Ulda Marhiļēviča muzikālās drāmas “Priekules Ikars” motīviem “Spārni mūs ceļ, nes un tura”.

...Jau tūkstošiem gadu cilvēki raugās uz putniem debesīs un sapņo par lidošanu. Sengrieķu teikas 
vēsta par nesaprātīgo Ikaru, kurš pacēlies pārāk tuvu saulei, kas izkausējusi viņa vaska spārnus. Bet 
latviešu senās leģendas slēpj stāstu par Priekules muižas neparasto kalēju Tomu, dzimtcilvēku, 
mehānikas ģēniju, kurš apņēmies izkalt spārnus, kas neizkūst saulē. Viņam ir iespēja ievadīt jaunu 
laikmetu un kļūt par pirmo cilvēku, kas pārvarēs zemes smaguma spēku un paliks dzīvs. Viņš sapņo un 
savu sapni īsteno:

svētki novembrī
   14. novembrī Ērgļu 

novada pirmsskolas 
izglītības iestādē 
„Pienenīte” bija lieli 
svētki - gan lieli, gan 
mazi bija saposušies, lai 
nosvinētu Latvijas 95. 
dzimšanas dienu. 
Paldies deju skolotājai 
Antrai Grinbergai un 
mūzikas skolotājai Evita 
Šreiberei par 
sagādātajiem tautu 
tērpiem gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, kas 
radīja šo brīnišķīgo 
sajūtu, ka tieši mūsu 
Latvijai un visiem mums 
ir svētki. Tika dziedātas 
dziesmas, dejotas 
dažādas dejas un skaitīti 
dzejolīši par godu 
Latvijai. Pasākuma 
noslēgumā ēdām svētku kliņģeri, kas, pateicoties mūsu pavārītēm, bija ļoti, ļoti gards. Par godu 
šim pasākumam PII „Pienenīte” kolektīvs izveidoja savu hobiju izstādi. Mēs bijām ļoti pārsteigti, 
cik skaistas lietas pagatavojam mājās - cits ada skaistas zeķes un cimdus, kāds tamborē vai šuj, 
dažas skolotājas atkal veido skaistus ziedus vai pērļo, bet citas ceļo vai krāj dažādas lietiņas.  
Izstāde bija skaista!

Sveic domes priekšsēdētājs Guntars Velcis.

Mēs lidosim!
Būs spārni kā svētelim plati!
Mēs lidosim!
Lai augšup tu, tēvzeme, skaties!
Mēs lidosim! 
Mūsu spārni ir plati kā ceļš.

(M. Zālīte)

pII “pienenīte” ziņas

  4. novembrī pie mums ciemojās rotkalis Andris Cielēns, kas šoreiz gatavoja nevis rotas, bet 
gan dažādus skaistus rotājumus āra eglītei. Mums jau ir tradīcija, ka āra eglītē saliekam savus pašu 
gatavotus rotājumus, tikai šoreiz, pateicoties vecāku padomes ieteikumam, palīgos ņēmām gan 
Andri un Baibu, gan vecākus. Te varēja pamanīt izdomu  un radošumu.

 Šobrīd pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” nopietni gatavojas Ziemassvētkiem - rotājam 
grupiņas un citas telpas, iededzam eglītes, apgūstam Ziemassvētku dziesmas un dejas. Manuprāt, 
pats skaistākais ir tieši gaidīšanas laiks.

Teksts un foto: Evita Lielupe, metodiķe

Tiek gatavoti rotājumi eglītei.

mEŽa ballĒ
 7. decembrī saieta namā uz 

saviem svētkiem mīļi gaidīti bija 
meža kopēji, apsaimniekotāji un 
medību kolektīvu dalībnieki. 
Pasākuma iniciatore un galvenā 
organizatore bija biedrības 
„Vidzemes augstienes meži” vadītāja 
Biruta Nebare, kas visus sveica šī 
gada nogales atpūtas pasākumā un 
pateicās visiem gan par darbu, kas 
tiek ieguldīts meža uzturēšanā, 
kopšanā un pilnveidē, gan par 
atsaucību un sadarbību ar biedrību. 
Kā jau solīts - pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja gan nobaudīt medījumu, 
par kuru jāpateicas Agrim 
Kļimanovam, gan stipro meža 
dzērienu, kas ar Silakalnu saimnieces 
Veltas Kurzemnieces gādību no lielā 
grāpja tika pasniegts katram 
dalībniekam, jau zālē ienākot. Šis 
pasākums nebūtu izdevies tik 
piepildīts un interesants, ja ar savu 
iniciatīvu un azartu tajā nebūtu 
piedalījušies mednieki un izveidojuši 
ļoti skatāmu un aizraujošu MEDĪBU 
TROFEJU IZSTĀDI. Vislielākais 
paldies izstādes tapšanā jāteic 
Armandam Cirsim, kas atveda 
milzum daudz eksponātu un kopā ar 
dēlu Uldi piedalījās arī izstādes 
iekārtošanā. Laimonis Kļaviņš 
savukārt ar savu tehnisko risinājumu 
izstādi realizēja dzīvē. Meža balles 
viesi - Mežvidu pagasta vīru vokālais 
ansamblis ”Ozoli” svētkus 
papildināja ar muzikālu sveicienu, bet dejotāji no kolektīva „Vizbulīte” rosināja griezties dejā jau 
Ziemassvētku noskaņās. 

Izstādi jau pirms šī pasākuma paguva novērtēt arī Rūdolfa Blaumaņa 9. sacerējumu konkursa 
noslēguma pasākuma dalībnieki, kas bija sabraukuši no daudzām Latvijas vietām un ar izbrīnu un 
interesi to vēroja. 

Tai ir arī izzinošs pamats, jo to vērojot var nonākt pie atziņām, kas fiksētas arī grāmatā ”Medību 
tradīcijas Latvijā”: 

Mednieks ir dabas pētnieks un meža ārsts. 
Ieejot mežā, jānoņem cepure un jālūdz Meža mātei atļauja medīt. 
Katrs ir dzimis, bet ne katrs par mednieku.
Šaut garām - vēlējums pirms medībām. 

Aiz upītes sīki kārkli,
Tur bij gudra medīšana:
Tur vajaga luknu suņu,
Gudru vīru medinieku.

Izstāde skatītāju vērtējumam būs pieejama līdz 21. decembrim. 
Laipni gaidīti!

Ērgļu novada kultūras darba speciāliste 
                                                                    un uzveduma producente Sandra Avotiņa 

Foto no Armanda Cirša personīgā arhīva
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 Peter Ambos ar jauno pacēlāju no Zviedrijas.

norises Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
   Dāvinājums no 

Radisson Blu Rīdzene Hotel
  Šā gada vasarā atsaucāmies uz viesnīcas Radisson Blu 

Rīdzene Hotel informāciju kādā interneta portālā par gultas veļas 
ziedošanu Latvijas aprūpes iestādēm. Liels bija mūsu prieks, kad 
uzzinājām, ka viesnīca izvēlējusies mūsu aprūpes centru kā 
dāvinājuma saņēmēju. Rudenīgā 12. novembra dienā devāmies 
uz Rīgu. Laipnie Radisson Blu Rīdzene Hotel darbinieki mūsu 
mašīnu piekrāva pilnu ar dažādām lietām - lieliem un maziem 
frotē dvieļiem, gultas veļu, šampūniem un citiem mazgāšanās 
līdzekļiem. Dāvinājums lieliski noderēs ikdienas aprūpē mūsu 
iestādes 80 iemītniekiem gan Ērgļos, gan Sausnējas pagasta 
Kastaņās. 

Sirsnīgs paldies Radisson Blu Rīdzene Hotel darbiniekiem un 
īpaši Rudītei Ikerei-Kronei!

Jauns pacēlājs no Zviedrijas

 22. novembrī Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā valdīja 
neliels satraukums, jo ciemos ar ilgi gaidīto dāvinājumu bija 
ieradies mūsu draugs Peter Ambos no Zviedrijas, kurš kopā ar 
Liliju Apini pirms vairākiem gadiem uzsāka labdarības projektu 
kopumu par palīdzības sniegšanu mūsu aprūpes centram. Viņš ar 
Zviedrijas kompānijas MedNet atbalstu atveda mums dažādas 
aprūpes preces (spieķus, matračus, tualetes podus, vannas 
krēslus) un arī iemītnieku aprūpē ļoti vajadzīgo pacēlāju - ierīci, 
kas pielietojama iemītnieku pacelšanai un pārvietošanai aprūpes 
centra telpās. 

Vēlos pateikties Peter Ambos kungam par apjomīgo 
ieguldījumu mūsu aprūpes centra inventāra atjaunošanā daudzu 
gadu garumā.

Foto: Ieva Dūduma

Jau 7 gadi Kastaņās!

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā Sausnējas pagasta 
Kastaņās jautrā noskaņojumā tika atzīmēta 7 gadu jubileja (šajā 
ēkā aprūpes centrs darbojas kopš 2006. gada 22. novembra). 
Svinīgās uzrunas un laba vēlējumus lieliski papildināja mūsu 
cienījamo mākslinieku - ansambļa Pīlādzītis koncerts. Degot 
svecītēm jubilejas kliņģerī, noskatījāmies Latvijas 95. gadadienai 
veltīto Ērgļu novada iedzīvotāju filmiņu, kurā kā aktieri 
piedalījās arī mūsu aprūpes centra iemītnieki. Mūsējie bija 
priecīgi un lepni redzēt sevi, savus istabas biedrus uz lielā 
ekrāna. Pasākuma gaitā, atbildot uz dažādiem āķīgiem 
jautājumiem par aprūpes centra ēku un iemītniekiem, bija iespēja 
nopelnīt kādu gardumiņu. Dziesmu un sarunu pavadībā jaukā 
kompānijā esam nosvinējuši savu 7. dzimšanas dienu. Daudz 
laimes mūsu mīļajiem iemītniekiem un lieliskajiem darbiniekiem! 
Ar lielu sparu kāpjam iekšā savā nākamajā gadā. 

Pieredzes apmaiņas brauciens 
  29. novembrī pēc Rotari kluba uzaicinājuma devos uz 

Vācijas pilsētu Disseldorfu, lai apmeklētu vairākus veco ļaužu 
namus, dienas centrus un Sarkanā Krusta slimnīcu. Ar savu 
prezentāciju par Ērgļu novada sociālās aprūpes centru piedalījos 
Rotari kluba sanāksmē Vācijas pilsētā Bergisch Gladbach. 
Iepazinos ar kluba biedriem, kas snieguši ilggadēju atbalstu 
Ērgļu novada sociālās aprūpes centram. Sarunu gaitā kluba 
biedriem bija liela interese par mūsu aprūpes centru un mēs 
apspriedām aktīvas sadarbības iespējas 2014. gadā. 

  Paldies Mangel kungam un Rotari kluba biedriem par sirsnīgo 
uzņemšanu! 

Ieva Dūduma, aprūpes centra vadītāja

Aprūpes centra iemītnieki Kastaņas jubilejā.
Foto: Ieva Dūduma

atļauj saviem gadiem šodien ziedēt…

   Ar šādu domu, turpinot jauno tradīciju, 3. 
decembrī Saieta namā tika sagaidīti mūsu 
pagastā cienījami cilvēka, otrā pusgadā 
nozīmīgu dzīves gadu jubilāri.

Skanot mūzikai, jubilārus zālē ieveda mazie 
dejotāji. Doms priekšsēdētāja Guntara Velča 
apsveikuma vārdi, Sandras Avotiņas katram 
jubilāram veltīta īpaša aizkustinoša uzruna, 
Naura Trukšņa saksofona solo, grupas „Vizbulī-
te” graciozais dejas solis, ziedi, apsveikumi.

Atmiņās tiek atsauktas bērnības takas, darba 
gaitas, vaļasprieki. Atmirdz pa kādai 
aizkustinājuma asarai uz vaiga….Vai maz 
vārdos var izteikt to, ko cilvēku labā vairāk 
nekā pusgadsimta garumā ir paveicis dakteris 
vai izjuta vecmāte, palīdzot pasaulē nākt jaunai 
dzīvībai, vai saskaitīt, cik tērpu darinājusi 
šuvēja un cik lakatu un segu noaudusi audēja, 
cik preču iesaiņojusi tirdzniecības darbiniece, 
cik dziesmu izdziedājusi dziesmu mīļotāja, ja 
to dara visu mūžu? Ļoti cildens un ne būt ne 
viegls bijis zootehniķes darbs. Un vai skolotājas, 
sastopot brašus vīrus, vienmēr spēj atpazīt 
viņos savus mazos audzēkņus? Mūsu vidū bija 
arī vairāku grāmatu autors, matemātikas 

profesors, kurš sarežģītajā skaitļu un formulu 
pasaulē ilgus gadus ievadījis studentus Latvijas 
Universitātē.

Ar aplausiem tiek sagaidīts lielais kliņģeris 
un uzšaujas svētku salūts. Vakara turpinājumā 
kopīgas sarunas pie vīna glāzes un sadziedāšanās 
ar dziesminieku Uldi.

Vēlreiz gribas sveikt pasākuma viesus: Juri 
Krastiņu, Skaidrīti Kalniņu, Māru Koklačovu, 
Ausmu Mihailovu, Veltu Pupausi, Klaudiju 
Gusevu, Silviju Neimani, Kārli Šteineru, Liju 
Roni, Ernestīni Rubeni, Elgu Līckrastiņu un 
pateikt paldies par viņu darba mūžu.

Paldies par finansiālo atbalstu saieta nama 
darbiniecēm un kafejnīcai „Kore” par 
viesmīlību, pensionāru padomes aktīvistiem par 
darbīgumu.

Domājam, ka šādas emocionālas tikšanās ir 
nepieciešamas mums visiem. Tādēļ nākamā 
gada maija beigās aicināsim kopā pirmā pusgada 
nozīmīgo gadu jubilārus. Uz tikšanos!

Līvija Groza, pensionāru padomes vadītāja
Foto: Ilze Daugiallo

mazā Eiropeāde 
Ziemassvētku noskaņās

Pirms otrās Adventes, 7. decembrī, kultūras pilī 
„Ziemeļblāzma” pulcējas deju kolektīvi, kuri nākamajā vasarā 
nolēmuši doties uz 51. Eiropeādi Polijas pilsētā Kielcē.

Katru gadu Latvijā notiek divi mazās Eiropeādes koncerti: 
viens decembra sākumā, kad katrs kolektīvs piedāvā dejas 
kopējam sniegumam, un otrs vasarā, kad tiek veidota uzstāšanās 
programma kā Deju svētkos un katrs kolektīvs rāda dejas, ko 
apguvuši, gatavojoties starptautiskajam festivālam.

Iespēja iedancot „Ziemeļblāzmas” skatuvi bija arī jauniešu 
deju kolektīvam „Rūdis” un vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Erla”. Sestdienas pievakarē ierodoties sniegotajā pils pagalmā, 
sajutāmies kā pasakā - majestātiski mūs sagaidīja gaiši izgaismotā 
„Ziemeļblāzma”. Pirms vairākiem gadiem šeit ciemojāmies pie 
deju kolektīva „Auda”, tad pilī pavērās visai bēdīgs skats, jo ēka 
vēl tikai gaidīja restaurāciju. Tagad viss moderns, glīts un skaists 
kā jau pēc laba remonta.

Koncertā piedalījās 4 bērnu kolektīvi un 19 jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvi, katrs izpildīja divas dejas. Tās 
nedrīkstēja būt no Dziesmu un deju svētku repertuāra. Tā kā 
vadītāji bija padomājuši par sava kolektīva spējām atbilstošām 
dejām, tad koncerts bija daudzveidīgs, jauks un interesants, 
tāpēc skatītājiem ne mirkli nebija garlaicīgi. Par to bija 
parūpējusies arī Eiropeādes komitejas viceprezidente un Latvijas 
Eiropeādes prezidente Indra Filipsone, kura sakārtoja koncerta 
programmu. Liels gandarījums par katru kolektīvu, prieks, ka 
dejotājiem sejās smaids, dejas soļi precīzi un azartiski tiek 
izpildīta ik deja. Trīs stundas aizritēja kā mirklis.

Eiropeādes koncertiem izvēlējās divas dejas - „Skroderis” un 
„Ģērbies, saule!” - pieaugušajiem un deju „Garā sieva” bērnu 
kolektīviem.

Paldies Indrai Filipsonei par visu Latvijas Eiropeādes dejotāju 
kopā turēšanu, programmas veidošanu un jauko uzņemšanu!

 Gatavosimies vasaras mazajai Eiropeādei, par kuras vietu arī 
izvēlēta „Ziemeļblāzmas” vasaras estrāde un kura notiks 
Starptautisko koru olimpiādes laikā. Atkal tikšanās, dejotprieks 
un gandarījums.          

  Antra Grinberga, deju kolektīvu vadītāja
Foto no Līgas Tirzmales personīgā arhīva

   Sēž eņģelis manā plaukstā
Un glāsta pūkainos spārnus,
Bet sirdī manā un tavā 
Kāds raksta brīnumu vārdus…

Decembris ir īpašs mēnesis, kad gan lielu, 
gan mazu cilvēku sirsniņās sākas Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks, mīlestības un tikšanās laiks. 

Kur atrodas mīlestības mājas? Kur sastopams 
Ziemassvētku brīnums? 

Vai dūnu baltumā un maigumā, vai sirds 
skaidrībā?

Reizēm tik ļoti ir vajadzīgs kāds, kurš noslauka 
skumjas no plakstiņiem un sasilda sirsniņu. Un varbūt tieši šodien piepildās 
kāds no taviem sapnīšiem…

Gadā ir četras svētdienas, kad mēs iededzam svecītes Adventes vainagā.
Šajā laikā mēs domājam par to, kādi mēs esam cilvēki. Cik jauki, mīļi vai 

gluži pretēji - nejauki esam izturējušies cits pret citu. Taču pats galvenais 
šajā gaidīšanas laikā ir neaizmirst vienam otru, atvērt savas sirdis! 
Vairāk dot otram un piedot! Šis ir laiks, kad atceramies arī par tiem, 
kam trūkst. Daudziem tās ir materiālās vērtības, bet citiem prieks un 
mīlestība.

Ja vien jums nāk prātā Kāds, kuram, jūsuprāt, šajos svētkos tik ļoti 
pietrūkst kāda Ziemassvētku brīnuma, priecāsimies, ja informēsiet par to 
mūs, Brīnumu lādes rūķus sākumskolā, un kas zin... 

Ziemassvētki ir brīnumu laiks! Tas ir laiks, kad mēs varam
palīdzēt un dāvāt pa brīnumam tiem bērniem, kuriem tas ir

visvairāk vajadzīgs.
Lai svētku sajūta ienāktu arī šo bērnu mājās un sirdīs,
Ērgļu vidusskolas 3.a klase jau otro gadu aicina piepildīt

BRĪNUMU LĀDI ar pašgatavotiem un veikalā nopērkamiem
gardumiem un lietām.

Brīnumu lāde līdz 20. decembra rītam atradīsies
Ērgļu sākumskolas vestibilā, otrajā stāvā, Rīgas ielā 10. Pēdējos 

brīnumus lādē būs iespēja iebirdināt skolas Ziemassvētku pasākuma laikā 
19.decembrī Saieta namā un vēlāk, līdz pat svētku vakaram, sākumskolā 

vai zvanot pa t. 26659803!
Jau iepriekš sirsnīgs paldies visiem brīnumdariem!

Lai jums visiem brīnumaini šie svētki!

Brīnuma lādes rūķi
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par EraF proJEKTa 
īsTEnošanas pabEIgšanu

 aInas braĶEs ĢImEnEs ĀrsTa praKsĒ

“nebīstieties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem 

ļaudīm notiks:
jo jums šodien pestītājs dzimis, dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.”
(Lūkas ev. 2:10–11)

Sekmīgam noslēgumam tuvojas Ainas Braķes īstenotais ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/
CFLA/023 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ainas Braķes ģimenes ārsta 
praksē”. 

   Šī projekta ietvaros realizētās aktivitātes bija mērķtiecīgs turpinājums jau agrāk veiktajai slimnīcas 
ambulatorās ēkas renovācijai par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem.

Tika iegādāti :          
      1. medicīniskā aparatūra: spirogrāfs ( ierīce slimnieku plaušu funkcijas pārbaudei ), elektrokardiogrāfs, 
svari, medicīniskā lampa, difūzijas statīvs;

2. mēbeles: zīdaiņu izmeklēšanas galds, pacientu kušete, ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai, 
instrumentu galds, pacientu krēsli, ergonomiskais krēsls medmāsai;

3. datortehnika: 2 galda datori ar monitoriem, multifunkcionāla iekārta, printeris un telefons.
    Ir uzlabojušās pacientu izmeklēšanas iespējas, izmantojot spirogrāfu un elektrokardiogrāfu, 

iekārtota medmāsas darba vieta ar mēbelēm un datortehniku,  ierīkota otra pacientu pieņemšanas telpa, 
lai mēģinātu nodalīt slimo un veselo pacientu plūsmu.

     Projekta kopējās izmaksas 4727,45 LVL , no kurām 3777,23 LVL  ir ERAF  finansējums, 666,57 
LVL privātās attiecināmās izmaksas un 283,65 LVL -neattiecināmās izmaksas.

    
   Aina Braķe, projekta vadītāja, ģimenes ārste

Pagājušā gada nogale atnāca ar “pasaules 
gala” gaidām, ko diezin vai kāds uztvēra 
nopietni. Nedomāju, ka kāds no mums ķērās 
pie lielu pārtikas krājumu gatavošanas, pazemes 
patversmes ierīkošanas, kā tas tika “silti 
ieteikts” no viena vai otra drīzas apokalipses 
gaidītāja puses. Lai arī tika solīts pasaules gals, 
vairums cilvēku to uztvēra vairāk kā izklaidi 
un joku gadu mijā.

Savukārt šī gada nogale pie mums atnāca ar 
kaut ko ļoti nopietnu un ārkārtīgi smagu. Nu 
vairs joki nebija prātā nevienam. Vienā 
acumirklī dzīvību zaudēja 54 cilvēki, vairāki 
desmiti guva lielākus vai mazākus miesas 
bojājumus. Vēl vairāk bija tādu, kas, zaudējuši 
tuviniekus, cieta un joprojām cieš smagus 
emocionālus ievainojumus.

Šī traģēdija ļoti skaidri lika apzināties, cik 
ļoti neparedzams un negaidīts var būt nevis 
pasaules gals, bet mūsu katra gals. Lai tas 
notiktu, nav vajadzīgi uzreiz liela izmēra 
astronomiski objekti, kas varētu ietriekties 
mūsu planētā un to sašķaidīt sīkās drumslās. 
Tas viss var notikt pavisam vienkārši, ikdienišķi 
un negaidīti. Tas var notikt darba dienas 
noslēgumā, aizejot uz veikalu, lai iegādātos 
vakara maltītei nepieciešamo. Uz īsu mirkli 
ieskrienot tirgotavā, jo kaut kas vēl ir piemirsies. 
Tas lika mums no jauna apzināties, ka esam ne 
tikai vienkārši mirstīgi, bet bieži vien esam un 
paliekam pilnīgi negaidīti mirstīgi... Jā, ko tad, 
ja esmu nākamais?...

Vai šādu smagu jautājumu ēnā maz varēsim 
domāt par Ziemsvētkiem, par tiem ierasto 
siltumu un prieku? Atbilde noteikti būs atkarīga 
no tā, kā mēs šos svētkus izprotam, kā mēs tos 

Krustvārdu mīkla

Horizontāli: 1.Kakla mugurējā daļa. 5.Zīda vai puszīda audums ar viļņveidīgu lāsmojumu. 
7.Ar elpošanu saistītas raudas. 10.Latviešu hokejists, vārtsargs (1967.). 11.Dīglis, organisms 
pirmajā attīstības stadijā. 12.Latviešu kinorežisore (1950.). 13.Viegli sporta apavi. 15.Kalni 
uz Eiropas un Āzijas robežas. 16.Upe Gaujas baseinā. 21.Niķeļa un titāna sakausējums. 
22.Neliels tuksneša krūms vai koks. 23.Svarīga organisko vielu sastāvdaļa. 25.Novada centrs 
Vidzemē. 26.Sermuļu dzimtas kažokzvērs. 29.Neveiksmīgs lidotājs sengrieķu mitoloģijā. 
30.Plakana, leņķveidīgi saliekta detaļa. 35.Persona R.Blaumaņa drāmā „Indrāni”. 36.Elpvads. 
37.Strinkšķināmais sengrieķu mūzikas instruments. 38.Nacionālā teātra aktieris (1910.-
1976.). 39.Tase tējas dzeršanai Vidusāzijā. 40.Pagasta centrs Krāslavas novadā. 

 
Vertikāli: 1.Sporaugi. 2.Peldošs ledus kalns polārajās jūrās. 3.Cipars vai ciparu kopa. 4.

Asins saindēšanās. 5.Amerikāņu gleznotājs un izgudrotājs (1791.-1872). 6.Ceļš, kas abās 
pusēs apstādīts ar kokiem. 8.Grieķu alfabēta burts. 9. Saksofona izgudrotājs. 13.Administratīvi 
teritoriālā vienība Šveicē, Francijā. 14.Kādas palmas augļi. 17.Daugavas kreisā krasta pieteka 
Latgalē. 18.Pirmā no punkta koordinātām plaknē un telpā. 19.Attāluma mērvienība angļu 
mēru sistēmā. 20.Portatīvs ģeodēzijas instruments taisna leņķa nospraušanai dabā. 24.Mazas 
vērtības monētas. 25.Liels lapseņu virsdzimtas kukainis. 27.Mūžzaļš arāliju dzimtas dienvidu 
vīteņaugs. 28.Kvalifikācijas pakāpe, kategorija (sportā, dažās profesijās). 31.Laboratorijas 
stikla trauks. 32.Neļķu dzimtas lakstaugs, nezāle. 33.Tēls A.Dimā romānā „Trīs musketieri”. 
34.Zema barjera gar skatuves grīdas priekšējo malu.

Sastādīja A. Gailis

vēlreiz par Eiro

2014.gada 1.janvārī notiks lata pāreja uz Eiro. 
Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot komercbanku 

un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” 
norēķinu kontus, kuros konvertācija no latiem uz 
eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez maksas. 

Lai nodrošinātu raitu arī skaidrās naudas 
nomaiņu, Eiro ieviešanas kārtības likumā ir 
nostiprinātas trīs galvenās bezmaksas nomaiņas 
iespējas, sākot ar 2014.gada 1.janvāri pēc oficiālā 
kursa 0,702804 lati par 1 eiro varēs: 

- sešus mēnešus mainīt visās komercbankās;
- trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļas ;
- mūžīgi Latvijas Bankā - Rīgā, Liepājā un 

Daugavpilī.
Šā gada 21maija tika apstiprināti Ministru 

kabineta noteikumi Nr.262 “Noteikumi par pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietām latu apmaiņai”, 
kas nosaka Latvijas Pasta nodaļas, kurās no 2014.
gada 1.janvāra trīs mēnešus tiks mainīti lati uz 
eiro. Pasta nodaļu sarakstā ir iekļauta arī Ērgļu 
pasta nodaļa, Rīgas ielā 15, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 

Ērgļu novads, LV-4840 .
Otrdien, 10. decembrī, Latvijā sāka pirmo eiro 

sākumkomplektu tirdzniecību. Eiro monētu 
sākumkomplekti Latvijas iedzīvotājiem plānoti 
desmit latu jeb 14,23 eiro vērtībā. Sākumkomplektā 
ir divas divu eiro monētas, četras viena eiro 
monētas, septiņas 50 eiro centu monētas, astoņas 
20 eiro centu monētas, septiņas desmit eiro centu 
monētas, piecas piecu centu monētas, sešas divu 
centu monētas, kā arī sešas viena eiro centa 
monētas.

Eiro komplektus var iegādāties komercbanku 
filiālēs un 302 Latvijas Pasta nodaļās Latvijas 
reģionos. Viens cilvēks var nopirkt tikai piecus 
eiro naudas komplektus.

Eiro komplektus var iegādāties arī Ērgļu pasta 
nodaļā.

Pasta nodaļas darba laiks: pirmdienās, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 
no plkst.8:00 līdz 16:00, brīvdiena sestdienas, 
svētdienas.

sagaidām. Ja mūsu izpratne par tiem katru gadu 
no jauna tiek “aprakta” iepirkšanās drudzī, tad, 
iespējams, kādam prieks tiešām būs sabojāts. 
Daudzi varbūt atturēsies no došanās uz lielajiem 
tirdzniecības centriem, lai laistos ierastajā 
iepirkšanās skrējienā. Savukārt tie, kas dosies, 
droši vien ik pa brīdim drudžaini raudzīsies 
griestos, vai no turienes kaut kas nekrīt. 
Klausīsies apkārtējās skaņās, vai kaut kas 
neliecina par briesmām. Kāds gan tur vairs 
prieks...

Savukārt, ja esam gatavi Ziemsvētkos 
ieraudzīt, cik ļoti Dievs ir noilgojies pēc mums 
katra, tad patiesībā prieks var būt vēl lielāks 
tieši tādā brīdī, kad pārdzīvojam ko smagu un 
satriecošu. Mēs jau zinām, ka Ziemsvētki 
vienmēr ir laiks, kad cilvēki cits pret citu cenšas 
būt laipnāki, draudzīgāki un mīļāki. Un šogad 
tādai attieksmei noteikti ir „īpaša garša”. Un 
tas var būt viens liels siltuma, prieka un miera 
avots.

Bet ir vēl kas... Ja arī galvaspilsētas traģēdija 
mūs tieši nav skārusi, tad mums katram savā 
dzīvē laiku pa laikam noteikti ienāk savas 
“mazās Zolitūdes”, kad šķiet, ka viss sagāžas 
un vairs nav nekādas drošas nākotnes. Piecelties 
mēs varam tikai tad, ja ir cerība. Un šāda cerība 
jebkuros apstākļos, jebkurās traģēdijās ir 
Kristus. Patiesība, kas dara brīvu. Ceļš, kas ved 
uz mūžību. Durvis, kas atveras uz debesīm. Un 
to neviens un nekas cilvēkam nevar atņemt. 
Tādēļ Dievs saka: nebīstieties! Un to Viņš saka 
ne tikai jaukajam Ziemsvētku vakaram, bet 
visai mūsu dzīvei, kur vēl ne reizi vien daudz 
kas gāzīsies un bruks.

Sirsnīgi sveicu visus Ērgļu novada iedzīvotājus Kristus piedzimšanas svētkos
un vēlu svētīgu Jauno Tā Kunga žēlastības 2014. gadu!

Kaspars Eglītis, Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Par visu draudzē notiekošo: www.erglubaznica.lv
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IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231

E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.

Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

Jānis Matjušs
Zenta Vaska
Antija Klube
Anna Rudzīte
Modris Jansons
Anna Lukomska
Roberts Bronka
Irina Brūvere
Velta Rūnika
Jānis Kluina
Anna Dzene
Mirdza Pelēce
Silvija Neimane
Ernestīne Rubene
Lija Rone
Aina Kuznecova
Marija Kursiša
Gunārs Baltiņš
Jānis Brauns
Klaudija Ozoliņa
Valentīna Seglere
Milda Līcīte

apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, 

sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

paTEICība

No 7. līdz 21. decembrim Ērgļu saieta nama 
Tradīciju zālē skatāma

MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE
Trofeju autori: Armands Cirsis, Uldis Cirsis, Haralds 

Cirsis, Ilgvars Kvants, Zintis Āboliņš-Ābols, Dzintars 
Svilpis, Ainārs Ērglis, Normunds Kārkliņš, Juris 
Krastiņš, kā arī Roberta Čeiča gādībā esošie, savulaik 
medību kolektīva „JUMURDA” izcīnītie un Valda 
Spailes gatavotie J. Jēriņa medību biatlona kausi.

14. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku 

pasākums un Lielās egles iedegšana

19. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums un 

muzikāls uzvedums
„Sapnī maziņš Rūķītis man nāk...”

19. decembrī  plkst. 18.00 ĢAC „Zīļuks” zālē
„Piparkūku pēcpusdiena”

      Aicinām visus, lielus un mazus, pagasta 
iedzīvotājus uz kopīgu vakarēšanu sveču gaismā pie 

siltas tējas tases ar kraukšķīgām piparkūkām. 
Padalīsimies pieredzē katrs ar savu piparkūku 

recepti!

21. decembrī no rīta Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU DĀVANU TIRDZIŅŠ

 Pirksim dāvanas un našķus
 Dziedāsim un mācīsimies Ziemassvētku   

 saulgriežu rotaļas
 Minēsim mīklas un iepazīsim ticējumus

21. decembrī  Sausnējas sala tēvs ar rūķi dosies 
ciemos pie pirmsskolas vecuma bērniem, 

invalīdiem un vientuļajiem pagasta ļaudīm

21. decembrī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta 
saieta ēkā

Ziemassvētku noskaņas radīs
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas audzēkņi un 

pedagogi
Pēc koncerta iepazīsim latvisko Ziemassvētku 

svinēšanas tradīcijas!
Jautras izdarības, rotaļas, ticējumu izzināšana, 

maskošanās un bluķa vilkšana! Būs pupiņas, būs 
zirnīši, būs...

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE

Spēlēs grupa „Nakts pastaiga”( Edijs un 
Raimonds)

Ieejas kartes cena - 3 Ls

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE  ĒRGĻU NOVADA 

PENSIONĀRIEM
Viesosies grupa „DRICĀNU DOMINANTE”

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS 

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM
„Sienāzīša Ziemassvētki”

1.janvārī Ērgļu saieta namā no plkst. 01.00 līdz 
plkst. 06.00

GADU MIJAS NAKTS BALLE
Ieejas maksa  - 2 EUR

KULTŪRAS AFIŠA

  Jumurdas pagasta saieta ēkā, Ezera 
ielā 2, notiek ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības.

Kad? Pirmdienās plkst.18 30
Kas? Nodarbības vada Ingūna Spaile.
Kā? Līdzi jāņem ērts tērps vingrošanai 

un sporta apavi.
Sīkāka informācija pa tālruni 28343674 

(Inita). Ja uz nodarbību nāksiet pirmo 
reizi, lūdzu, iepriekš piezvaniet!

Ziedonis Briņģis 
miris 73. mūža gadā;

Skaidrīte Hermane 
mirusi 89. mūža gadā;

Brigita Ermuža 
mirusi 86. mūža gadā;

  
Staņislavs Viteks 

miris 74. mūža gadā;

Lidija Danstere 
mirusi 79. mūža gadā.

svEICam

kopīgo dzīves ceļu sākot, 
BAIBU un ANDRI CIELĒNUS.

ZIŅa

 Ziemsvētku dievkalpojumi
Ērgļu evaņģēliski 

luteriskajā draudzē
24. decembrī plkst. 19.00 - Ziemsvētku 

svētvakarā Ērgļu draudzes dievnamā
25. decembrī plkst. 10.00 - Ziemsvētkos - 

Kristus piedzimšanas svētkos - 
Kristību un Iesvētes dievkalpojums Ērgļu 

draudzes dievnamā

Ziemassvētku 
dievkalpojumi Ērgļu katoļu 

draudzē
Ērgļu Svētā Krusta baznīcā  Pa zaļo skuju taku, izgaismotu ar silto, 

gaišo svecīšu liesmām, uz mūža atdusas vietu 
aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs, opītis, brālis.

   Sirsnīgi pateicamies izvadītājai Elitai 
Ūdrei, muzikantam Pēterim Leibomam, 
apbedīšanas biroja „Krustaceles” kolektīvam, 
Sauleskalna kapsētas strādniecei Ritai 
Doroško, Ērgļu arodvidusskolas ēdnīcas 
saimniecēm, Ivetai Kļaviņai, visiem, kas bija 
kopā ar mums, pavadot pēdējā gaitā  
Staņislavu Viteku.

Pateicībā - sieva, dēli

paTEICība

  Pateicamies Ērgļu slimnīcas darbiniekiem, 
kaimiņiem, skolotājiem, audzēkņiem, 
novadniekiem, kuri bija kopā  darbos, 
vārdos, domās, aizvadot mūžībā Brigitu 
Ermužu. 

                                           Piederīgie

Arņa Krūmiņa 
apbedīšanas birojs

• Firma Jūsu vietā uzņemas visas ar apbedīšanu 
saistītās rūpes.
• Pilns apbedīšanas serviss.
• Mirušā transportēšana, morgs (diennakts).   
•  Apbedīšanas pakalpojumi ar pēcapmaksu.
• Apbedīšanas piederumi, ļoti plaša zārku izvēle.
• Apbedīšanas pakalpojumiem nodrošinām kvalitāti 
par zemākām cenām.
• Jūs apkalpos pieredzējuši un profesionāli 
darbinieki.

AUGU IELA 26, MADONA 
(Diennakts 26312262)

24. decembrī plkst. 18.00  Vigīlijas Mise 
25. decembrī plkst. 18.00 Jēzus 

Dzimšanas - Ziemassvētku Mise 

Adventistu draudzes 
Ziemassvētku dievkalpojums

21. decembrī plkst. 15.00 Ērgļu 
vidusskolas sporta zālē 2. stāvā


