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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada martā domes sēdē lemto
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā par labu Ērgļu novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokli un nokavējuma naudu par diviem nekustamajiem īpašumiem.
aIzvērtēja un apstiprināja atkārtoti izstrādāto Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” darbības
un attīstības stratēģiju 2016.-2020. gadam un Kārtību, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana. Ar apstiprinātajiem dokumentiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv, sadaļā: Domes sēdes - 2016.gada sēžu lēmumi.
aApstiprināja grozījumus Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” nolikumā, nosakot muzeja
misiju -pētīt, saglabāt un popularizēt mūziķu brāļu Jurjānu atstāto radošo mantojumu un Ērgļu
novada muzikālās kultūras tradīcijas, iesaistot tās aktīvā un mūsdienīgā apritē, veicināt sabiedrības
interesi un izpratni Latvijas nacionālajā un novada kultūrvēsturiskajā kontekstā.”
aIzskatīja biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu un nolēma atbalstīt Ērgļu
novada politiski represētās personas, vajadzības gadījumā nodrošinot transportu nokļūšanai uz
politiski represēto personu salidojumu, kas notiks šā gada 27. augustā Ikšķilē.
aIzskatīja Madonas BJSS basketbola trenera Ivara Tetera iesniegumu un nolēma apmaksāt no pašvaldības pamatbudžetā sportam paredzētajiem finanšu līdzekļiem Ērgļu novada jauno basketbolistu
dalībai starptautiskajā Lieldienu kausa izcīņā, kas notika Madonā no 25. līdz 27. martam, dalības
maksu EUR 70,00 apmērā un ēdināšanas izdevumus EUR 79,20 apmērā.
aIzskatīja biedrības „Ērgļu skati” valdes locekļa Mārča Feldberga iesniegumu ar lūgumu finansiāli
atbalstīt izglītojoši izklaidējoša pasākuma „Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts ” organizēšanu
un, ņemot vērā biedrības organizētā pasākuma mērķi - pievērst cilvēku uzmanību drošai atpūtai
dabā, nolēma atbalstīt finansiāli pasākuma organizēšanu, piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 250,00 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aIzvērtējot Vidzemes Tūrisma asociācijas piedāvājumu Ērgļu novada pašvaldībai iesaistīties projekta CHRISTA īstenošanā, nolēma iesaistīties projektā un deleģēja pašvaldības domes priekšsēdētāju Guntaru Velci un pašvaldības informācijas speciālisti Ilzi Daugiallo pārstāvēt pašvaldību
projekta īstenošanas pasākumos.
Projekta galvenais mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma vērtības, attīstot
un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas. Dalība projektā dos iespēju
popularizēt sava novada kultūras tūrisma piedāvājumu Eiropas mērogā, veidot partnerību ar citiem
Eiropas kultūras tūrisma galamērķiem, iesaistīties Eiropas Kultūras Tūrisma tīkla rīkotajās aktivitātēs.
aLai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, nolēma
pašvaldībai iestāties Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Apstiprināja Ilonu Cielavu,
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāju, par atbildīgo darbinieku, kas koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā un nominēja
Ainu Braķi, pašvaldības domes deputāti, SIA “Ērgļu slimnīca” valdes locekli, par atbildīgo pašvaldības politisko amatpersonu par pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
aSakarā ar dzīvokļu privatizāciju dome nolēma izslēgt no pašvaldības bilances pamatlīdzekļus zeme pie mājām Rīgas ielā 27, Cēsu ielā 4, Rīgas ielā 29, Kalna ielā 1, Jumurdas ielā 7, Zaļā ielā 3,
Cēsu ielā 2, Mehanizatoru ielā 6, Cēsu ielā 6, Blaumaņa ielā 2A, Smilšu ielā 2, Saules ielā 2, Parka
ielā 2, Saules ielā 4, Upes ielā 1, Saules ielā 8, Rūpniecības ielā 8, Blaumaņa ielā 2b, Zaļā ielā 27,
Rīgas ielā 32, Rīgas ielā 40, Zaļā ielā 31, Rīgas ielā 42, Rīgas ielā 7, Oškalna ielā 12, Upes ielā 3,
Rīgas ielā 36, Parka ielā 28, Ezera ielā 1, Ezera ielā 3, Gaitas, Zeltiņi, Pumpuri, Vaivari, Smiltāji,
Kaukuri, Dzintari, Noras, Liepas, Dimanti.
aIzskatīja jaundibināmās biedrības “Ērgļu Sirds” iesniegumu par ideju izveidot multifunkcionālu
parku Ērgļu pilsdrupu teritorijā.
aIepazinās un atbalstīja Iedzīvotāju iniciatīvas grupas 16.03.2016. vēstuli “Atkārtoti par valsts
reģionālā autoceļa P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs posma 0,00-19,18 km Ērgļi-Jumurda-Ineši
iekļaušanu valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020. gadam (NAP 2020)”, kuru paredzēts nosūtīt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autoceļu padomei, Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomei un VAS “Latvijas valsts ceļi”.
aApstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa nolikumu:

NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa
dzīves un darbavietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību
iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Kā es iepazinu „Braku” sētu.
2. Man tuvais tēls R. Blaumaņa daiļradē.
3. „Ja gribat gatavoties uz lielām lietām, tad papriekšu parādāties mazos darbos”.
(R. Blaumanis „Ugunī”)
10. –12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Skaņas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā. (dabas skaņas, cilvēka radītās, R. Blaumaņa darbi un mūzika)
2. Rakstnieka R. Blaumaņa un gleznotāja J. Rozentāla saskarsme.
3. „Es esmu stāds, ko nevar pārstādīt svešā zemē”. (R. Blaumanis vēstulē E. Treimanim, Pēterburgā 1901. gada 3. decembrī)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2016. gada 19. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts:
braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu
e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”
vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja
Linda Šmite - Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece
Sanita Dāboliņa - filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2016. gada 19. novembra „Braku” muzeja mājaslapā www.braki.lv
Apbalvošana 2016. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds:
7. - 9. klase
10. - 12. klase
1. vieta - 70 eiro
1. vieta - 100 eiro
2. vieta - 50 eiro
2. vieta - 70 eiro
3. vieta - 30 eiro
3. vieta - 45 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
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2016.gada 10.maijā VID “e-busiņā” Ērgļu novadā –
Sausnējas pagastā un Ērgļos palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju
Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta “ebusiņš”. Aicinām Ērgļu novada nodokļu maksātājus apmeklēt VID “e-busiņu” šī gada 10.maijā
no plkst.10.00 līdz 11.00. Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sidrabiņi ‘’Ozolos’’ un no plkst.11.30.
līdz 14.00. Ērgļu Saieta namā, Rīgas ielā 5, Ērgļi, kur VID speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski.
VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem
izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti!
Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus
ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas
skenētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo
tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā informācija - nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas
sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.
Ja persona nav internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar
kuru varēs pieslēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada
1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu
īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma
izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai
skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot
VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas
atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016.
gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu
jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Semināri novadā

31. martā Jumurdas pagasta SIA “Viesaki” gaļas liellopu (Šarole šķirne) audzēšanas saimniecībā LLKC
Madonas nodaļa rīkoja praktisko semināru ar mērķi palielināt gaļas ražošanas efektivitāti un kvalitāti lauku saimniecībās. SIA LLKC Madonas konsultāciju biroja lopkopības konsultants Edvīns Broks
sniedza praktiskus ieteikumus gaļas liellopu audzēšanā, par ganību sistēmas organizēšanu un dažādām
slimībām. Pārstāve no AS “Baltuvet” iepazīstināja ar piedāvātajiem produktiem, kurus varēja iegādāties
uz vietas, kā arī pasūtīt. Saimniecības SIA “Viesaki” valdes locekle Gunta Cunska iepazīstināja ar gaļas
liellopu audzēšanu savā saimniecībā un turpmākiem plāniem. Semināra nobeigumā piedāvāja muzeja
apskati. Praktiskais seminārs tika apmeklēts kuplā skaitā no dažādiem novadiem.
4. aprīlī Ērgļu saieta namā notika informatīvais seminārs par gaidāmo Madonas novada fonda LEADER projektu iesniegumu konkursa pieņemšanas 1. kārtu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020”. Semināru vadīja Madonas novada fonda
administratīvā vadītāja Jogita Baune. Viņa iepazīstināja ar saistošiem dokumentiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Kārtas ietvaros atbalsta lauksaimniecības produktu pārstrādi, ar lauksaimniecību nesaistītu ražošanu un pakalpojumus un tūrisma pakalpojumus. Uz semināru tika aicināti uzņēmēji, biedrības un nodibinājumu aktīvisti. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 18. aprīļa līdz
18. maijam
Diāna Suščenko, novada lauku attīstības speciāliste

Paziņojums
No šā gada 11. aprīļa līdz 23. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem,
ar kavējuma maksājumiem līdz 15. jūnijam. Par konsultācijām platību maksājumu saņemšanai
iepriekš sazināties ar mani pa telefonu 26117524.
Diāna, novada lauku attīstības konsultante

Atgādinājums suņu turētājiem
No 2016. gada 1. jūlija valstī noteikta obligātā suņu reģistrācija valsts vienotās informācijas
sistēmas “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma” centrālajā datu bāzē. Laikus apmeklējiet vetārstu ar savu mājdzīvnieku!
Lai jūsu suni varētu reģistrēt datu bāzē, viņam jābūt implantētai mikroshēmai.
Ja jūsu sunim nepieciešams implantēt mikroshēmu, ir iespēja sazināties ar praktizējošo vetārsti
ILVIJU MADSENU, mob. tel.26412290, ĒRGĻI, Rīgas iela -26, IK “ĒRGĻU veterinārais serviss”. Pēc mikroshēmas implantēšanas vetārsts arī reģistrēs jūsu suni centrālajā datu bāzē.
Gan mikroshēmas ievadīšana, gan reģistrēšana ir maksas pakalpojumi (par izmaksām interesēties,
sazinoties ar vetārsti).
Atgādinām iedzīvotājiem, ka ĒRGĻU novada pašvaldības administrācijā suņu reģistrācija
netiek veikta.
Ievadīt mikroshēmu un reģistrēt suni ĒRGĻU novada iedzīvotāji var arī pie citiem vetārstiem,
taču jānoskaidro, vai izvēlētais vetārsts pats reģistrēs jūsu suni datu bāzē vai tas jādara jums.
Vairāk informācijas, sazinoties ar vetārstiem vai Lauksaimniecības datu centra mājaslapā:
www.ldc.gov.lv

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. aprīlis
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Aprīlis, kā jau aprīlis, skolā iesākās ar jokošanos, smiekliem un pozitīvu noskaņu.
Jautri video starpbrīžos, anekdotes un
labs garastāvoklis, bet ir arī labie darbi
martā, tāpēc, protams, der atcerēties, ko
prātīgu esam padarījuši iepriekšējā mēnesī.
Marta vidū paspējām izbaudīt pavasara
brīvdienas, taču pa to laiku, kamēr visi
citi skolēni atpūtās, 12. klases bosi kārtoja centralizēto eksāmenu angļu valodā.
Savukārt marta beigās skolā norisinājās
Lieldienu pasākumi, kuru organizatori
bija mazie piektklasnieki, kā arī notika
Karjeras diena, kad Ērgļu vidusskolā 9.
klase laipni uzņēma viesus, savus vienaudžus, no citām skolām, kuri vēlējās apskatīt un uzzināt nedaudz vairāk par Ērgļu
vidusskolu un iespējām, ko tā piedāvā.
Protams, nevar piemirst par vecāku nedēļu, kad skolēni, skolotāji un vecāki kopā
noorganizēja burvīgu, aktīvu un patīkamu
pasākumu. Vecāki varēja gan izskrieties
kopā ar bērniem, gan iemācīt viņiem ko
jaunu, pastāstīt par saviem hobijiem, gan
uzdziedāt kopā ar jauniešiem.
Pārdomājot par pagājušo mēnesi un šī
mēneša sākumu, šķiet, ka esam atkal padarījuši krietni daudz labo darbiņu un
paši esam pelnījuši sev lielu uzslavu. Ja
nu tomēr kāds neuzskata, ka tādu ir pelnījis, tad varu pateikt, ka nesen izlasīju
vienu ļoti labu un pamācošu Paulu Koelju
atziņu par mīlestību un pasaules uztveri:
„Mīli! Es nerunāju tikai par mīlestību
uz otru cilvēku. Mīlēt nozīmē būt atvērtam brīnumiem, uzvarām un sakāvēm, it
visam, kas katru mīļu dienu notiek ceļā,
pa kuru tev atvēlēts staigāt uz šīs Zemes.”
Tāpēc, ja šķiet, ka nekas labs šajā laikā
nav noticis, tad atceries, ka patiesībā viss,
kas ir noticis un notiek, sniedz tev pieredzi un mācību, tikai tev jāspēj pieņemt šis
mirklis un jāsaprot, ko tas tev devis.
Lāsma

SMS
11.04. - Teterevu fonda labdarības projekts - redzes kontrole
Ērgļu vidusskolā
14. 04.- ZPD konference Madonā
7.-9. klasei
19.04. - Klašu fotografēšanās „Mārītes” foto Ērgļu vidusskolā
20.04. - Latvijas skolu orientēšanās kauss
21.04. - Drošības diena Ērgļu
vidusskolā
22.04. - Lielā Talkas diena Ērgļu
vidusskolai
18. - 22. 04. - Vecāku sapulces un
individuālās sarunas Ērgļu
vidusskolā
25. - 27. 04. - Jauno velosipēdistu
kursi Ērgļu vidusskolā
29.04. - Pirmās palīdzības
sniegšanas sacensības jaunsargiem
Madonā
06.05. - Mātes dienas pasākums
Ērgļu vidusskolā
09.05. - Konkurss „Eiropas
eksāmens”
13. 05. - Pēdējais zvans 9. un 12.
klases skolēniem
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. aprīlis

2016. gada APRĪLIS

Apsveikums
Jau logā smejas pavasara rīti
Un dāvina Tev prieka vizbulīti.
Tavs laiks ir atvēlējis daudz:
Teikt labus vārdus, saulei uzsmaidīt,
Veikt dižus darbus, laimes brīžus krāt
Un savu dzīvesprieku nosargāt!

Sirsnīgus sveicienus un labas veselības vēlējumus sūtām kādreizējai
Sausnējas skolas direktorei un ilggadējai skolotājai
Dzintrai Ungerai nozīmīgā dzīves jubilejā. Lai veicas darbi,
piepildās ieceres un ikdienā uzsmaida veiksme!
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs
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Mācību priekšmetu skolas olimpiāžu uzvarētāji
Mājturība un tehnoloģijas
5. klase
1. Elīza Madsena
2. Jana Gulbe
3. Sabīne Cielava, Sindija Rudzīte

Bioloģija
7. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Liāna Bite
3. Marta Simona Štila

7. klase
1. Guna Kalniņa
2. Alise Vanaģele
3. Sanda Leimane, Ilvija Seska

8. klase
1. Monta Masaļska
2. Endija Dalbiņa
3. Ance Ludborža

8. klase
1. Melānija Šmite, Katrīna Dudko
2. Edīte Alekse

Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Varakļānu novada
apvienības matemātikas olimpiādē 1. vietu ieguvusi 4. klases skolniece Guna Nikolajeva
(skolotāja S. Stankeviča).

Matemātika
7. klase
2. Ieva Radzvilaviča
3. Kristaps Gūts
8. klase
3. Linda Jansone

Aivijas panākumi latviešu
valodas olimpiādē

Dzīve krāsaini koša
kā laika kamols,
kurā ietīts ir viss:
gaiši rīti
un vakara ēnas,
strauji skrējieni,
pastaigas lēnas,
dziļu sāpju
un prieka mirkļi,
reizēm satverti
laimes irkļi.
Attīšu kamolu,
ritināšu,
varavīksni
pār mūžu klāšu.
/B. Žurovska/
Sirsnīgi sveicieni Svetlanai Vihtodenko skaistajā dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studenti mācās Ērgļos
1. aprīlī Ērgļu vidusskolā viesojās LLU studenti - topošie mājturības un
vizuālās mākslas skolotāji. Studiju kursa „Skolu vadība” ietvaros jaunie
pedagogi vēlējās iepazīties ar lauku vidusskolas darbību un inovācijām
mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā. Direktore I. Šaudiņa iepazīstināja ar mūsu skolu, tās vīziju - iespējas un panākumi ikkatram,
vērtībām - mērķtiecība, cieņa, sadarbība, ko ikdienā mācām, lietojot Ērgļu
vidusskolas plānotāju. 3. klases audzinātāja I. Rota un 10. klases audzinātāja O. Elksne pastāstīja par darbu ar plānotāju savās klasēs, bet par
plānotāja vizuālo noformējumu, darbu vizuālās mākslas stundās un skolas
noformēšanu svētkiem pieredzē dalījās skolotāja V. Veipa. Mācību pārzine M. Picka runāja par prioritātēm mācību darbā - starppriekšmetu saikni
un uz skolēna mācīšanos virzītas stundas vadīšanu. Ārpusklases darba organizatore S. Māliņa pastāstīja par motivācijas spēli „Izkrāso IKdienu!”,
kurā skolēni pelna zīles par sasniegumiem un labajiem darbiem, kā arī
par akcijām un aktivitātēm skolas ikdienā. Studenti atzina, ka ir ieguvuši
lietderīgu pieredzi un jaunas idejas, ko noteikti pielietos savā praksē.

31. martā Madonā notika starpnovadu skolu
latviešu valodas olimpiādē 4. klašu skolēniem. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolu pārstāvēja 4. klases skolniece Aivija Putniņa.
Aivija stāsta par saviem iespaidiem un emocijām: „Es biju satraukusies un pat nedaudz
nobijusies, jo līdz šim vēl nebiju te bijusi.
Mans satraukums pieauga, ieejot vidusskolā. Latviešu valodas olimpiāde notika divās
klasēs. Mūsu telpā bija 20 bērni no dažādām
skolām. Spriedze pieauga, kad izdalīja olimpiādes darba lapas un iesākām darbu. Es
sapratu, ka konkurence ir liela. Olimpiādes
uzdevumi bija interesanti, daži likās diezgan grūti, bet daži - viegli. Es tiku galā ar
visiem uzdevumiem. Kad darbus pabeidzu,
braucām mājās. Jutos labi, jo likās, ka esmu
visu izpildījusi pareizi. Tā bija otrā latviešu
valodas olimpiādē, kurā piedalos.
Pirmdien uzzināju rezultātu - man ir 3.vieta!
Biju ļoti pārsteigta un neizsakāmi laimīga. Paldies latviešu valodas skolotājai
Sarmei Kantānei par to, ka mani sagatavoja olimpiādei un noticēja, ka es to
varu! Paldies direktoram, ka viņš mani aizveda uz Madonu!”
Sausnējas skolas kolektīvs lepojas ar Aivijas lielisko sasniegumu. Te ir saskatāms šobrīd tik aktuālais un dažkārt ļoti aplamais viedoklis par darba kvalitāti
mazajās skolās. Mēs spējam konkurēt ar lielajām un prestižajām skolām gan
olimpiādēs, gan konkursos, gan sporta sacensībās. Mūsu skolā strādā labi
pedagogi, sava amata meistari, pie mums mācās gudri un talantīgi bērni.
Aivijas iespaidus uzklausīja skolotāja Elita Leiboma
Foto www.skolufoto.lv

Glīto rokrakstu konkurss
Sausnējas pamatskolā

Mēs ar Rūtu mācāmies 12. klasē. It kā pēdējais laiks, lai izlemtu, ko gribam darīt tālāk pēc vidusskolas. Tāpēc, lai rastos kāds priekšstats par nākotni, devāmies uz Vidzemes Augstskolu uz „Studenta anatomiju”.
Droši varu teikt, ka tas bija ļoti vērtīgs pasākums, jo patiešām ļāva apsvērt
visus pozitīvos un negatīvos aspektus par augstskolu. Šajā dienā izstaigājām visu skolu, bibliotēku, aizgājām arī līdz jaunajai IT speciālistu ēkai,
apmeklējām dienesta viesnīcu, ēdnīcu, kurā ieturējām garšīgas pusdienas,
kā arī piedalījāmies reālā lekcijā un beidzot sapratām, kā ir būt studentam.
Visvairāk man patika tas, ka mēs varējām brīvi sarunāties ar savu nozīmēto studenti. Beidzot varējām uzdot visus jautājumus, kas bija krājušies
kādu laiku. Studente bija atsaucīga un vienkāršā valodā izskaidroja visu,
kā ir.
Vidzemes Augstskola ir lieliska mācību iestāde, kurā var apgūt dažādas
specialitātes. Mēs iepazinām tieši Biznesa vadības fakultāti. Skolā ir
daudz iespēju - apmaiņas programmas, studentu valde, dažādi konkursi.
Izrādās, ka šī ir „zaļākā” augstskola Latvijā. Lieliska skola, kur mācīties!

Ligita Bērziņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja: „Mūsdienās, kad valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, ir samazinājies ne tikai ar roku
rakstīto tekstu daudzums, bet arī to kvalitāte, tāpēc Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā notiek glītrakstīšanas konkurss, kurā vērība tiek pievērsta skolēnu
prasmei veikt norakstu no literāra darba bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot pareizas burtu formas, lielumus
un savienojumu precizitāti. Pieaugušo žūrija izvērtēja visus darbus un katrā
klašu grupā izvēlējās visglītāko rokrakstu. Viņiem nenācās viegli, jo bērni
bija centušies darbu veikt rūpīgi un glīti. Glītāko rokrakstu īpašnieki 5. - 6.
klašu grupā: Samanta Ērgle (1. vieta), Ivo Suncelis (2. vieta), Dāvis Reiznieks
(3. vieta). Visglītākie rokraksti 6. - 9. klašu grupā ir Inesei Altānei (1. vieta),
Kristenai Martai Grāvītei un Ieviņai Briņģei (2. vieta), Madarai Ļaksai (3.
vieta). Paldies visiem par piedalīšanos un pozitīvo attieksmi!”
Elita Leiboma, krievu valodas skolotāja: „Par glīto rokrakstu konkursa dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apguvis rakstīšanas prasmes. Rokraksts ir cilvēka
vizītkarte, un, ja tu raksti tik neglīti, ka pats nespēj izlasīt uzrakstīto, tad tu
necieni sevi. Manuprāt, pašcieņu vairo arī sajūta, ka es protu rakstīt, lasīt un
sarunāties kādā svešvalodā. Glīto rokrakstu konkursā 6. - 9. klašu skolēniem
tika piedāvāti fragmenti no krievu klasiķu darbiem - Aleksandra Puškina un
Aleksandra Bloka dzejas vārsmas. Skolēnu veikumu vērtēja žūrija, un rezultāti ir šādi: 6. - 7. klašu grupā 1. vieta – Oksanai Fefimovai, 2. vieta – Ieviņai
Briņģei, 3. vieta - Ivo Suncelim un Endijam Magonim. 8. - 9. klašu grupā 1.
vieta piešķirta Andrim Siliņam, 2. vieta - Kristenai Marta Grāvītei, 3. vieta
- Madarai Ļaksai. Paldies visiem konkursa dalībniekiem!”
Glītrakstu konkursa stafeti mūsu skolā pārņēmuši sākumskolas bērni, jo arī
21. gadsimta cilvēkam sagādā prieku glīti un rūpīgi izpildīti rakstu darbi.

Sintija Fišmeistere, Rūta Baranovska, 12. klases skolnieces

Elita Leiboma, skolotāja

Sintijā Māliņa, ārpusklases darba organizatore

„Studenta anatomija”
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Karjeras diena „Ar ērgļa aci” Ērgļu vidusskolā

Joku diena Ērgļu vidusskolā

Karjeras diena Ērgļos ir tradīcija, kura ik gadu notiek pavasarī. Ērgļu vidusskolas 9. klase aicina pie
sevis uz skolu apkārtnes pamatskolu 8. un 9. klašu jauniešus, lai kopīgi pētītu, mācītos un radoši
darbotos.
Šajā pavasarī pasākuma sagatavošanā aktīvi iesaistījās 12. klases uzņēmējdarbības programmas
skolēni, jo pasākuma idejas un organizācijas lietas bija mācību projekta daļas. Katrs skolēns gatavoja savu projekta aktivitāti, kuru prezentēja skolotāju informatīvajā sanāksmē. Izaicinājums - kopīgi ar 9. klases skolēniem strādāt un savas idejas realizēt. Pasākums izvērtās par atraktīvu, rosīgu
darbošanos visas dienas garumā, kad skolotājas Ilzes Eņģes vadībā jaunieši ieguva dārgmetālus
- sudrabu - un palaida smaku pa visu skolu, skolotāja Baiba Kaļva ar asistentiem radīja iespēju pētīt
pašiem sevi, kā saka - no “iekšām” līdz pat pulsam, pie jaunsargu vadītājas Kristīnes Puziņas varēja
izjaukt un salikt “reālu” ieroci, kas puišiem bija liels gandarījums, Keitija Roth iepazīstināja ar instrumentu daudzveidību un, protams, jaunajā zālē, Sintijas Māliņas uzmundrināti, varēja izmēģināt
deju soļus. Arī devītie bija padomājuši, kā kopīgās aktivitātēs var iepazīties paši un apskatīt skolu.
Sākuma nedrošība un kautrība pazuda pirmās stundas laikā, tika nodibināti jauni kontakti un, iespējams, draudzība starp skolām. Kā pats nosaukums - karjeras diena - liecina, tad izmēģināt dažādas
lomas galvenokārt varēja paši mūsējie, esot gan organizatori, gan grupu vadītāji, gan asistenti,
saprotot, cik daudz pūļu jāpieliek, lai pasākums izdodas. Un izdevās - jo atsauksmes bija jaukas, viesiem projām braukt vēl negribējās. Pasākuma organizācijas procesā liels paldies 9. klases
skolniecei Madarai Salnītei par akurātu, apzinīgu un ļoti lietišķu sadarbību, protams, vēl joprojām
var paļauties uz stabilo divpadsmito balstu - Līvu un Sintiju - kā pasākuma vadītājām. Paldies par
sadarbību!
Inese Zlaugotne, karjeras skolotāja

1. aprīlis iesākās kā parasti. Piecēlos,
paēdu, saģērbos un devos uz skolu. Pa
ceļam prātoju dažādus jokus. Somā ievārījuma burkas, sitoties viena pret otru,
veidoja ritmisku dziesmu.
Ierodoties skolā, biju kā uz adatām, jo
nevēlējos uzķerties uz nejēdzīgiem jokiem. Pirmās stundas laikā jau piemirsu,
kāds ir datums. Izejot no klases, atskārtu
par joku dienu, jo visi skolasbiedri omulīgi sēdēja un vēroja jautrus videoklipus.
Tie patiešām bija smieklīgi, jo ik pa brīdim varēja dzirdēt smieklus, kā arī pati
dažkārt iesmējos.
Nākamajā starbrīdī cītīgī strādāju pie
“gardumu” pagatavošanas, kurus nākamajā brīvajā brīdi piedāvāju nodegustēt
skolasbiedriem. Gatavot bija grūti, jo
ēdienam „sāka pieaugt kājas”. Kad piedāvāju skolēniem degustēt gardumu ar aizsietām acīm,
viņi baidījās un nenāca, bet, kad laika un ēdiena palika pavisam maz, tad atradās ļoti daudz
gribētāju. Visaktīvākā bija 5. klase. Paldies viņiem!
Pēc pusdienām mēs, visi domnieki, sākām uzdoties par protokolistiem un uz automašīnām
novietojām soda kvītis par visdažādākajiem pārkāpumiem. Jautrība sita augstu vilni.
Bija iecerēts “Brīvais mikrofons”, bet tam mums nepietika laika, jo joki, videoklipi un degustācija aizņēma vairāk laika, nekā bijām plānojuši. Mums priekšā ir vēl daudz 1. aprīļu, tāpēc
centīsimies realizēt šo ideju citugad.
Tāds nu bija 1. aprīlis - īss, bet tomēr garš un piedzīvojumiem bagāts. Paldies ikvienam, kas
iesaistījās un padarīja šo dienu krāsaināku!
Endija Dalbiņa, 8. klases skolniece

Vecāku dienas Ērgļu vidusskolā

30. martā Ērgļu vidusskolā notika Karjeras diena „Ar ērgļa aci”. Bija ieradušies skolēni no Mazozoliem, Sausnējas, Taurupes un Inešiem.
Ciemiņi ieradās jau no paša rīta. No sākuma skolas vadība iepazīstināja atbraukušos ar skolu. Tad
sekoja visu skolēnu iepazīšanās spēle „Autogrāfu medības”.
Karjeras dienas dalībniekiem bija iespēja piedalīties ķīmijas un bioloģijas stundā. Viņi varēja veikt
dažādus eksperimentus, iepazīt sevi - mērīt asinsspiedienu, plaušu tilpumu, kā arī varēja apskatīt
cilvēka siluetu - skeletu.
Mēs, 9. klase, bijām sagatavojuši ciemiņiem 5 uzdevumus: bija jāsaliek dzejoļa „Tālavas taurētājs”
panti pareizā secībā, jāizdomā dziesma ar vārdiem un pavadījumu, jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Ērgļu vidusskolu, jāpiedalās atrakcijā „Mēmais šovs”, jāuzraksta smieklīgs paskaidrojums.
Šī diena bija piedzīvojumu pilna. Skolēniem šeit bija ļoti iepaticies, tāpēc viņi pat negribēja braukt
prom.
Madara Salnīte, 9. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Lielā diena lielajā skolā

Uz Lieldienu pasākumu Ērgļu vidusskolā
šogad aicināja 5. klase.
Jau pirms Lieldienu
brīvdienām Signe izgatavoja skaistu afišu,
aicinot visus interesanti
pavadīt 29. marta garo
starpbrīdi. Katram no
mājām bija jāatnes interesantākā ola izstādei.
Tās tiešām bija dažādas
un cita par citu skaistākas.
Vēl 5. klases skolēni
sagatavoja
pārējiem
interesantas
stacijas,
kurās bija jāveic dažādi
uzdevumi. Skolas zālē
uz olu ripināšanu gaidīja Līva, un rinda pie šīs
Lieldienu rotaļas tiešām
bija garu garā. Patīkami, ka arī vecāko klašu zēni aktīvi iesaistījās olu ripināšānā. Azarts bija liels!
Jana visus aicināja uz radošo darbnīcu. Tajā no glāzītes un papīra bija jāpagatavo zaķītis. Aizrautīgi
šajā stacijā darbojās 1. klases skolēni.
Signe bija uzzīmējusi krāšņas olas, zem kurām tika paslēptas mīklas, ticējumi un tautas dziesmas
par Lieldienām. Dalībniekam ar bumbiņu bija jātrāpa pa kādu no olām un tad tika pie uzdevuma.
Atsaucība bija liela, jo par pareizo atbildi varēja nopelnīt konfekti. Saldu balvu ieguva arī precīzākie zaķa astes pielipinātāji.
Anete visus aicināja izkrāsot olas, zaķus, cāļus ar krāsainiem zīmuļiem.
Laika bija tik maz, ka rotaļām un spēlēm tā pietrūka. Nekas! Nākamgad iesim rotaļās un aicināsim
arī vecāko klašu skolēnus un skolēnu domi būt klāt un atbalstīt mazāko klašu rīkoto pasākumu.

Ērgļu vidusskolā marts tradicionāli ir vecāku dienu mēnesis, jo trīspusējā sadarbība - skola - skolēni - vecāki - ir nozīmīga izglītības sastāvdaļa. Šogad vecāku dienu aktivitātes Ērgļu
vidusskolā norisinājās 9.-11. martā.
Trešdien, sporta vakarā, vecāki ar lielu azartu sportoja kopā ar saviem bērniem Ērgļu vidusskolas sporta zālē, kur notika tautas bumbas, basketbola un metbola turnīri. Bija iespēja arī
sacensties novusa un galda tenisa spēles prasmēs, skolas bibliotēkā aktīvi rosījās galda spēļu
cienītāji. Iekārtotajā foto stūrī pozēja sportiskās ģimenes. Ceturtdien vecāki izbrīvēja laiku,
lai vērotu savus bērnus atklātajās stundās un pakavētos atmiņās par to, kā bija pašiem sēdēt
skolas solā. Piektdien, noslēguma dienā, iniciatīvu uzņēmās un skolas darbu organizēja vecāki.
Viņi vadīja stundas, iejūtoties skolotāju lomā un stāstot, rādot savus hobijus. Vakarā vecāki iepazīstināja ar saviem hobijiem izstādē. Tur varēja aplūkot cepuru kolekciju, motokrosa
vimpeļu kolekciju, zvaniņu kolekciju, monētu kolekciju, rokdarbus, maizes cepšanas lizes,
foto kolāžu un foto grāmatas. Skolēni iepazina savu un skolasbiedru vecāku vaļaspriekus un,
iespējams, iedvesmojās arī saviem brīvā laika pavadīšanas brīžiem.
Katra klase mūzikas stundās apguva vairākas R. Paula dziesmas karaokes versijā, un noslēguma pasākumā - R. Paula dziesmu karaokes vakarā - izlozēja vienu no tām un kopā ar vecākiem
izpildīja. Vakars tika pavadīts mūzikas ritmos un bija pozitīvām emocijām bagāts.
Dalībai vecāku dienās bija arī vairāki motivējoši rīki - par vecāku līdzdalību vecāku dienu
aktivitātēs katra klase saņēma zīles Ērgļu vidusskolas spēlē „Izkrāso IKdienu!”, kuras mērķis
ir novērtēt katru skolēna individuālo sasniegumu, kas ir ieguldījums kopējā klases izaugsmes
kontā jeb traukā, kurā zīles tiek krātas. Šī gada vecāku dienu jauninājums bija pārsteiguma
balvu izloze vecākiem, kuri piedalījās vecāku dienu aktivitātēs. Tika izlozētas piecas “Kores”
konditorejas dāvanu kartes, lai gardi našķi priecētu visu ģimeni. Paldies Ērgļu vidusskolas
padomei, skolēnu domei un vecākiem, kuri līdzdarbojās vecāku dienās! Visiem kopā mums
izdevās ļoti jauks pasākums.
Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore
Marutas Bitītes foto

Audzinātāja Antra Grinberga un 5. klase
Marutas Bitītes foto
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Mans gājputna lidojums
Aprīlis ir sulu, sniegpulkstenīšu un gājputnu laiks. Putnu mājupceļš ir skaists,
trauksmains un apbrīnas vērts.
Skolotāja Sarme Kantāne sociālo zinību stundā rosināja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 5./7.klašu skolēnus iejusties gājputnu lomā un doties kopā ar
viņiem ceļojumā uz dzimtajām mājām. Ieviņa, Ingus, Diāna, Didzis un Samanta
izvēlējās ceļot kopā ar stārķiem. Deivids apraksta gulbja mājupceļu, Anastasija
- bezdelīgas lidojumu, bet Kristers pastāsta, kā zoss uzbūvēja sev jaunu mājokli. Lasot skolēnu radošo darbu fragmentus, kļūsim par putnu vērotājiem un
ļausimies pavasara sajūtai!
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8. klases skolēnu pārdomas par Klusumu
Klusums ir tad, kad viss ir kluss, neviens nerunā,
nevar neko dzirdēt, tikai savas domas. Citreiz, kad
esmu nokaitināts, gribas klusumu, bet tā nav....
Ieejot mežā, dzirdu klusumu - putniņi čivina. Jūtu,
kā smaržo koki.
Siltā vasaras dienā vislabāk klusumu var dzirdēt, iebraucot ezerā ar laivu.
J. Kalniņš
Klusums ir miers un harmonija. Manuprāt, klusumu
var sastapt sevī, kad prāts ir mierīgs. Klusumā viegli
raisās pārdomas. Klusums - tā ir klusā vēja pūsma
pavasarī, melodiskās putnu dziesmas. Diemžēl reti
to izjūtam...
Klusums var būt arī biedējošs, satraucošs. Man nepatīk tas stindzinošais klusums, kurā, ilgi klausoties, sāp ausis un nav miera. Man patīk tas klusums,
kad lasu grāmatu, apkārt nav ne skaņas. Klusums,
kad dodos pastaigā pa mežu, izbaudot dabas doto
klusumu un mieru.
G. Rasa
Kas gan ir klusums? Vai tas ir dzīvs? Tas spēj runāt?
Klusums...kaut kas maigs, kas spēj mūs lēni un mierīgi ievest domu pasaulē. Klusums nesteidzina, tikai
ļauj sarunāties ar sevi.
Klusums ir dziedējošs. Bet reti kurš to saprot. Grāmata un klusums sader kopā, pilnveidojot mūsu
domu pasauli. Bez klusuma valdītu haoss, jo trokšņi
tikai papildinātu cits citu.
Klusums ir dzīvs. Tas iemāca uzklausīt, nevis tikai
gudri runāt. Klusums tur cilvēka domas un emocijas.
Klusums...vienmēr ir blakus, kaut sarāvies kaktā, bet
blakus. Viņš gaida, kad cilvēki to atradīs un ieklausīsies. Jāieklausās klusumā.
M. Masaļska
Stunda klusuma. Kas var būt labāks? Klusumā var
visu mierīgi pārdomāt. Katram ir vajadzīgs klusums.
Man tas nepieciešams tad, kad esmu nogurusi. Klusums var palīdzēt pildīt grūtus mājas darbus. Klusumā vislabāk var ieraudzīt sevi un savas domas, atklāt
sevi. Bez tā nav iedomājama mūsu dzīve. Pat aktīvajiem cilvēkiem vajadzīgs klusums.
L. Jansone
Klusums ir tad, kad viss ir kluss. Tas visvairāk ir sastopams naktī.
Klusumā nebrauc mašīnas, cilvēki netrokšņo un neskan mūzika. Klusumā ir viegli lasīt grāmatu, nekas
netraucē. Skolā, kad jāraksta kontroldarbs, ir kluss.
Klusumā rodas iedvesma kaut ko darīt.
E. Alekse
Ko es domāju par klusumu? Cik man tas ir svarīgs?
Klusums - tā ir iekšējā domu pasaule Tajā var nomierināties. Klusums ir miers, noslēgtība, pārdomas un
labsajūta. Mūsdienu jaunieši nemīl klusumu. Starpbrīžos viņi kliedz un skaļi smejas. Mājās klausās
skaļu mūziku un nevar gūt nekādu mieru.
Klusumu man vajag katru dienu, kaut uz dažām minūtēm. Klusumā pārdomāju visu, kas noticis, cenšos
risināt problēmas. Ar klusumu jūtos mīlēta. Iesaku
katram ieturēt ik dienu kaut mazu pauzi mācībās un
darbā un iegrimt dziļā klusumā...
D. Bāņukalne
Ir grūti atrast klusumu. Vienmēr kāds runā, staigā
vai čaukstina. Man ļoti reti izdodas pasēdēt klusumā un mierā, kad neviens netraucē. Galvā nekad nav
klusuma. Vienmēr domas bļaustās, dažas - negudras,
citās ir kas gudrs. „Klusums dažreiz biedē mani, bet
Skolu literārā avīze 2016. gada aprīlis

Montas Masaļskas zīmējums
dažreiz klusumu biedēju es.” Tā ir atziņa no mana
plānotāja.
Man nepatīk daudz runāt, tāpēc es ar kādu gribētu
vienkārši pasēdēt klusumā un paklusēt. Lai domas ir
tikai nojaušamas.
A. Ludborža
Klusums ir tad, kad nav nevienas liekas skaņas. Ir
tikai miers. Dažreiz klusumā valda savāda noskaņa,
tāda neparasta... Klusumu var satikt dabā, attēlos,
mākslā.
M. Purviņa
Klusumā var rakstīt dzeju un stāstus. Klusumā var
redzēt, kā cilvēks jūtas, ko domā. Klusums ir miers,
apdoma laiks, brīdis, kad visu var saplānot un izdarīt. Klusumā var dzirdēt, kā viļņi kustas jūrā, kā
ūdens pilieni pil no jumtiem. Klusumā var just, kā
taurenis nolaižas uz mana deguna.
G. Lazdiņa
Klausīties klusumā - tas ir kā meditēt. Ja pasaulē
būtu klusuma diena, tas būtu tik patīkami! Viss, itin
viss apklustu. Klusumam ir daudz balsu un atbalsu.
Manuprāt, klusums ir svēts...
E. Dalbiņa
Klusumu var izbaudīt dabā. Klusumu var uzzīmēt.
Tas ir neparasti. Putnu čalošana, vēja runa - tas ir
klusums. Kad sāp, vienmēr gribas būt vienai. Varbūt
vainīgs ir klusums, kas liek domāt. Domājot paliek
labāk.
K. Dudko
Klusums ir kas īpašs. Klusumu es dzirdu, tas liek
ritēt manām domām, liek nomierināties sliktām domām un atraisīt labās. Klusums ir kā otrs „es”. Jūtos
tik brīva, domājot par klusumu! Kā bezdelīga, metot
lokus debesīs.
M. Šmite

Ieviņa Briņģe: „Es esmu
stārķis, kas lido atpakaļ uz
savu ligzdu. Mans ceļojums
iesākās pavasarī. Es ceļoju
vairākas dienas un redzēju skaisto pasauli. Lidoju
pāri lielām jūrām, kalniem,
skaistām pilsētām. Pievakarē uznāca miegs, un es
ieraudzīju vietu, kur varētu
pārnakšņot. Rītā mani pamodināja siltie saules stari
un putnu balsis. Es turpināju
lidojumu un nonācu vietā,
kur ir mana ligzda. Es biju
laimīgs!”
Ingus Altāns: „Lidojuma
sajūtas ir neaprakstāmas. Es
jūtu, kā gaiss skrien gar maniem spārniem”.
Didzis Doroško: „Te ir
mana mājvieta. Siltā saule
iedvesmo mani palikt šeit uz
dažiem mēnešiem. Es satieku savus vecos draugus, un sākas ligzdu būvēšana.
Kad darbs pabeigts, var padomāt par rotaļām un spēlēm.”
Diāna Kristiāna Grāvīte: „Lidojumā es sajutu silto gaisu un pavasara smaržu.
Es redzēju citus putnus, kuri meklēja ligzdai sīkus žagariņus. Mana ligzda ir
lielā, vecā ozolā. Tuvumā dzīvo
divi suņi, no kuriem es mazliet
baidos. Bet man patīk atgriezties Latvijā, savā ligzdā.”
Samanta Ērgle: „Uz dzimto
vietu mēs lidojām barā. Bijām
desmit stārķu. Es biju pirmais,
kas nošķīrās no bara, jo ieraudzīju savas mājas. Šīs sajūtas ir
lieliskas! Es esmu laimīgs mājās, savā dzimtajā zemē.”
Deivids Valainis: „Esmu gulbis. Mana ligzda atrodas pie
Lielupes, kur ir skaisti skati.
Blakus nogāzies vecs koks un
gandrīz uzkritis manai ligzdai.
Esmu atgriezies mājās un vēderā jūtu tauriņus...”
Anastasija Vasiļjeva: „ Esmu
bezdelīga, kas uzsākusi lidojumu uz savu ligzdu. Saule spīd,
un laiks tik silts! Tur, lejā, bērni
spēlējas un putni dzied.”
Kristers Edgars Grāvītis: „Pastāstīšu par zoss lidojumu. No savām īstajām
mājām es ilgi biju prom un nevarēju sagaidīt dienu, kad visi lidosim mājās.
Tad šī diena pienāca! Biju ļoti satraukts, kad tuvojāmies dzimtajai ligzdai. Man
likās, ka esmu pavisam tuvu, bet vecajā vietā neredzēju ne savu, ne citu putnu
ligzdas. Ieraudzīju lielu peļķi, mana ligzda bija applūdusi un nogrimusi. Ko nu
iesākt? Jāmeklē jauna vieta un jāsāk būvēt mājoklis. Līdz vēlam vakaram vācu
zarus un sūnas un uzbūvēju jaunu mājokli. Šī ligzda ir skaistāka un izturīgāka
par veco, un darbs pabeigts laikā.”
Skolēnu izjūtas apkopoja skolotāja Elita Leiboma

Ziema vasarā...

Ziema vasarā
Slēpjas dziesmā.
Var dzirdēt to saules asarā,
Tās spožajā atspulgā.
Ziema vasarā
Slēpjas fotogrāfijās.
Apsnigušajā mežmalā,
Kad ziema valda.
Ziema vasarā
Slēpjas atmiņās.
Domu pasakā,
Katra cilvēka sirsniņā.

Pavasara atnākšana

Sniega māte sēž uz loga,
Pasmējusies sniegu ***
sola.
Ziemiņ, Ziemiņ, lūdzu, beidz!
Manam suņukam vēl salst!
Skursteņi vēl kūp un kūp,
Ledutiņš zem kājām drūp.
Ziema projām negrib iet,
Pavasaris jau sāk smiet.
Smejies, smejies, Pavasar,
Tā lai Ziemas sirdi skar!
Lai lūst ledus, lai kūst sniegs,
Lai ir visiem lielais prieks!

Martas Štilas zīmējums

Alīna Muša, 3. klases skolniece

5

Pavasaris klāt

Vai tu zini, ka pavasaris klāt?
Saule sāk vairāk spīdēt,
Putni atlido no zemēm siltām.
Lūk, tas ir īsts pavasaris!
Vēl mazdrusciņ sniega palicis,
Un sniegpulkstenīši dārzā zvana
Ilgi gaidīto pavasari.
Pumpuri jau kokiem raisās,
Suņi skraidīs pa zāli zaļo.
Visus, visus iepriecina,
Silts jo silts pavasaris kad klāt!

Pavasaris

Gar mākoņu maliņu
Saulīte spīdēt sāk.
Caur sniegu spraucas
Pirmie sniegpulkstenīši.
Gar jumta malu lāstekas pil,
Pa gaisu pirmie cīruļi skrej.
Sāk mosties kukaiņi un rāpuļi
Un siltā saulītē gozēties.
Pūpoli kā baltas aitiņas ganās,
Un sniegavīrs ledusskapi meklē!
Telma

Pavasaris

Pavasaris nāk ar steigu,
Saule kausē lielo sniegu.
Putni vītero bez mitas,
Smaidiem pārpilns ir šis laiks.
Pavasars mūs iedvesmo
Pamosties un palīdzēt,
Labus darbus padarīt,
Vasariņu sagaidīt.

Aleksis

Jēkabs

Pavasaris

Tu skaties pa logu un redzi - saulīte spīd,
Tu izmanto acis un redzi - pavasaris klāt!
Tu izej ārā un klausies - putniņi čivina,
Tu izmanto ausis un dzirdi - pavasaris klāt!
Tu skraidi pa pļavu un plūc puķes,
Tu izmanto rokas un jūti - pavasaris klāt!
Tu ieelpo svaigo pavasara gaisu,
Tu izmanto degunu un saod - pavasaris klāt!
Pag, kaut kas trūkst - garšas!
Tu ienāc mājās, kur mamma jau sauc
Pie uzklātā Lieldienu svētku galda.
Mamm, pavasaris ir jaukākais gadalaiks!

***

Jana

Sapņotāja

Kādu rītu pamodos un ieraudzīju
Zilākās debesis, zaļāko zāli,
Viskrāšņākos pavasara ziedus.
Jutos gluži kā putns,
Putns, kurš sparīgs un dzīvespriecīgs.
Tā, domās lidojot,
Var aizsapņoties līdz neatgriešanās brīdim.
Tā sapņot var visu dienu
Par to, cik jauks šis pavasaris!
Elīza

Pavasarī

Pavasara rītā

Pavasara rītā klusi
Dzīvība ir piedzimusi.
Cauri sniegam sīksti laužas
Un pēc mīļās saules gaužas.
Baltās sniega pulkstenītes,
Pavasara vēstnesītes,
Zaļi baltās kleitiņās
Sniega mātes meitiņas.
Zelta cirtām stīgojot,
Pavasari līgojot,
Sauli sasaukt tām ir nieks
Sirdi daiļu dara prieks!

Pavasarī vieglajā
Baudīt jāmāk ir it viss.
Pirmās puķes, siltumu un sauli,
Prieku un jauko smaidu.
Pavasarī noslēpumi,
Mīklas, stāsti, joki.
Kopā būs mums jāuzmin,
Kur Lieldienās olas tiek slēptas.
Pavasarī pārsteigumi,
Prieki, sajūsma un līksme.
Brīvdienās mums jāpriecājas,
Jāatpūšas ir no sirds.

Anete

Roberts

Katrīna

Pavasari, pavasari,
Kur tu esi, pavasari?
Visur apkārt baltais sniegs,
Bērniem tikai ziemas prieks.
Sienāzītis gauži raud:
,,Zaļas zālītes vēl nav!”
Draugam, kurmim, grūti laiki,
Pavasaris nenāk raiti.
Tāpēc, mīļo pavasari,
Steidzies palīgā jau drīz,
Sūti siltu saulīti
Un vēl zaļu zālīti!

Pandu lielas bēdas māc,
pele saldi miegā krāc,
Ezis peldas izlietnē,
čūska iekož kaķenē.
Papagailis mētā cepumus,
vāvere ēd čipsus,
Bruņurupucis kož cūkai,
pelikāns brūk virsū kamerai.

***

Mazs koala ēd zaļu lapu zaru
Un polārlācis vāļājas sniegā
Suņuks taisa trikus
Bet kaķēns ķer monitorā uzzīmēto zivi
Kaķēns nobīstas no kastes
Un mazi kucēni rāda skumīgas sejas
Suns ķer siksniņu
Bet runcītis paijā ar ķepu cilvēku
Sunītis balansē cepumus uz deguna
Kaķītis sataisa smieklīgu seju
Trusītis grauž burkānu
Bet cilvēka roka staipa suņuka ādu
Papagailis tracina guļošu kaķi
Un izskatās kā trusis
Lemuri mēģina atvērt durvis
Vāvere sabāž mutē riekstus
Kaķis apskauj otru kaķi
Suns ēd saldējumu
Bet polārlācis sper savus pirmos soļus
E. Zommere

Dzīvnieku jociņi pavasarī

Pavasaris

Pavasaris ir laiks, kad ne tikai sniegi,
Bet arī naktis kūst.
Tas ir laiks, kad saules vairāk kļūst,
Un pasaulē atdzīvojas krāsas.
Tas ir laiks, kad upes čalot sāk,
Un putni atgriežas mājās.
Tas ir laiks, kad paši priecīgāki esam,
Un domas aizvien gaišākas kļūst.
Tas ir laiks, kad visu paspēt gribas,
Būt klāt, izbaudīt un dzīvot.
Tas ir laiks, kad pavasaris klāt!

Pērtiķis spēlējas pa sniedziņu,
ūdrs mīļo stabiņu.
Vāvere no rokām izrauj riekstiņu,
kaķis mazgā bērniņu.

Ērgļu vidusskolas
7. klases skolēni nāk
pie lasītājiem ar savu
uzdrīkstēšanos rakstīt
citādu dzeju un vienā
teikumā izklāsta
sociālajos tīklos biežāk
ieteikto dzīvnieciņu
video saturu

5. klases skolēnu dzeja ar moto
,,Šķiet, es dzirdu pavasari katru reiz, kad ieklausos…”

Toms

Kādā baltā ziemas dienā
kaķis paslēpies sniegā.
Pasaules otrajā malā
ronis pozē cilvēkiem.
Ne no tā, ne no šā
kaķis ielec ūdenī.
Ieraugot peli,
vecais lauva nobijās, izstiepās un aizmuka.
Mežā ezis sēž uz celma,
meditē un dodas ceļā.
Zvēru valdnieks sapulcina
tiesassēdes sākšanu.
Žurka sūrojas par dzīvi,
Zaķis - par cietu burkānu,
četri melni kaķi ielenkuši baltu suni.
Saceļas kaķi pret suņiem,
kurš kuru?
Suns velk kaķi aiz astes,
neļauj tam padzerties ūdeni,
tikmēr viņš izdomā
padzerties no krāna.
Cūka nostājusies ceļa vidū
barot savus mazuļus.
Atnāk alnis, pārskrien pāri,
izjauc visu harmoniju.
Galdā uzlikts gaļas ēdiens,
nepaiet ne laiciņš liels,
uz tā jau guļ kaķis viens.
Lācis pieceļas no miega,
nostājas uz divām kājām,
ķersta, tvarsta bišu pūzni,
saņem tas pēc nopelniem.
Tikmēr lapsa taisa alu,
lielu plašu, jauku siltu.
Āpsis gaida cīņu lielu.
Šurpu turpu ložņā skudras,
sienāži un vaboles.
Gaidot pavasari nākam!
G. Kalniņa

Runcis spēlējas ar asti,
maza pīle lec pār kasti,
Vāvere krīt no puķes,
suns nozog skaistas zeķes.
Hameleons glāsta zodu,
kaķis apgāž pelnu podu.
Kaķis nobīstas no gurķa,
suns ēd ziepju burbuļus.
Žurka skrien uz skrejceļa,
zivs aizbēg no cilvēka,
Lielo runci saziepē,
Tādi joki tik dzīvnieku pasaulē

R. Bolzans

Suns dzenas pakaļ kaķim
Un nelaiž kaķi mājās.
Tam paskrien garām pele.
Un kaķis palecas uz skapja.
Tas kaķis ielec vannā
Un ātri izlien laukā.
Tas aizķeras aiz meitenes un nogrūž viņu zemē.
Tas suns, kas dzenas pakaļ kaķim,
Apguļas pie mazuļa.
Un kaķis paslēpjas ar bērniem skapī.
Kad suns ir piecēlies, tas nobīstas no cāļa.
Un kaķis ielej sev krūzē pienu.
Tad nodzindzina ar zvaniņu.
Kad kaķis ierauga peli, uzreiz to noķer,
Bet suns ierauga saimniekus un sāk skaļi riet.
Suns saimniecei no priekiem stipri ieķer rokā.
Bet kaķis pieglaužas pie kājām.
Tas kaķis nobīstas no suņa,
Bet tas suns no kaķa,
Un pele aizbēg projām.
S. Leimane

Dzīvnieku karnevāls

Raibs kaķis slēpjas sniegā
Melns kaķis guļ gultā
Suns ķer mazu bumbiņu
Papagailis brīnās ar lielām acīm
Lauva lec mākoņos
Dusmīgs zilonis uzbrūk cilvēkam
Aktīvs kāmis mīļo runci
Paliels nīlzirgs peldas ūdens tilpnē
Gudrā pūce vēro lielo lūsi
Domīgs kaķēns skatās planšetē
Pelēka pele guļ maizītē
Sesks atpūšas šūpuļtīklā
Vāvere ņem saldos riekstus
Vāvere pa lapām staigā
Ezītis tik acis groza
Stirniņa to tik vērot māk
Alnis ēd pļavas zāli
Zirgs mācās peldēt
Lācis mazgā abas ķepas
Ūpis rīko mājokli
Delfīns rāda lielus trikus
Mērkaķis šauj ar ieroci
Suns atnes košas tulpes
Zebra skrien uz varavīksni

L. Saulītis

10. klases skolēnu dzeja ar moto ,,Šķiet, es dzirdu pavasari katru reiz, kad ieklausos…”
***

Ieelpoju pavasara spirgtumu,
Tad rokas paceļu, lai lidotu.
Lai kā ērglis justu šo lidojumu,
Acīm pavērtām pret debesu jumu.
Tik zeme vēl sniegotā garozā,
Zem tās asniņi mazi jau nomodā.
Vēl gan sola puteņus un salu,
Bet es tiekšos uz pavasari savu,
Es nerimšos tik un tā,
Kā pavasara saule norietā.
Lauma un Monta

***

Sveiks, pavasari!
Sāc darbu savu!
Laid vaļā ziedu pļavu
Un straujo palu strautu,
Dod prieku savu
Ar putnu dziesmu,
Laid vaļā saules starus,
Lai iepriecinātu ikvienu!

6

Anete un Monika

Jau kļuvis tik silts,
Jau vaļā ir sirds.
Plaukst cerību ziediņi,
Un strazdu dziesmas kā sveiciens skan.
Šo sveicienu kā ilgi gaidītu vēstuli
Pavasaris mums sniedz.
Lai slavēts šis gaismas nesējs,
Jau jūtam to nākam!

***

Kad gāju pa pavasara ziedu taku,
Es domāju par mīlestību.
Silta saule mani apspīdēja,
Un sirdī jaunas cerības plauka.
Te pēkšņi kā no zila gaisa
Man acīs spoža gaisma iespīdēja.
Es devos turp, no kurienes tā nāca.
Un tur gaidīja VIŅŠ - zili violetā tērpts,
Un smaidīja sniegpulksteņu smaidu,
Kā tēls man rādījās viņš.
Vai tu esi īsts vai acumāns?
Viņš klausījās un smaidīja, raudzīdamies manī,
Lakstīgalu aplidots un apdziedāts.
Tas nāca man tuvāk tik viegli
Kā taurenis debesu jumā.
Un skāva mani ciešāk
Kā pirmais saules stars.
Sabīne un Kristiāna

***

Jau ausis ir pavasara rīts,
Šis vēsais un dzestrais rīts.
Tas liek man acis miegt
Un saules starus sniegt.
Izejot ārā, tas cērtas man nāsīs,
Un gaisā lido putni kāsī.
Tas viss manī labas domas rod,
Un putni skaistās dziesmas dod.
Tā strauji domu zaudējis es esmu
Par pavasara dzestrumu.

***

Dāma
(Modernās dzejas iezīmes)

Niks

Jau kļuvis tik neparedzams nākotnes skats,
Jau vaļā ir durvis uz nezināmo,
Plaukst jau pirmā mīlestība,
Un strazdu dziesmas galvā skan.
Gudrību un iekāri mēs smeļam,
Burvju dziriņu mēs dzeram.
Tas viss ir tik skaisti,
To spēj tikai mīlestība,
Lai slavēts tas dvēseles pieskāriens
Un jūtam nākotnes skatu!
Alise un Ivita

Atveru durvis un iekāpju mašīnā iekšā,
Ieslēdzu uguņus gan aizmugurē, gan priekšā.
Sazvanu un braucu pēc savas dāmas ugunīgās,
Kopā izskatāmies labi kā Dons ar Hetiju,
Tik braucu nevis ar Chargeru, bet Škodu Jetiju.
Dodamies uz Stokholmu ar kuģi pāri jūrai,
Šeku reku, ākstoties gandrīz “ieliku fūrē”.
Dāma bīstama kā Stallone ar stroķi,
Viņa māk ielikt robā manu ātruma kloķi.
Mana dāma, ak, Jēzus, tik kaislīga
Un kā maza meitene tik palaidnīga!
Stokholmā pārdevu savu Škodu,
Vietā nopirku Raptoru Fordu.
Sēžam ar dāmu jaunajā džipā
Un izdomājam “aizšaut” uz Norvēģiju tripā
Pie viņas onkuļa, kurš cienījamos gados,
Vēl sētas huligāniem “pa mizu sados”.
Bet pēkšņi man kāds sāk kutināt pēdas,
Tad es saprotu - tas mans kucēns,
Kas no vakarvakara nebija ēdis.
Izrādās, ka tas ellīgi labs sapnis vien bija!
Kristers un Rimants
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Par kūlas dedzināšanu
Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā
Latvijā. Šogad jau izcēlušies vairāk nekā 1000 ugunsgrēki, kuru
izraisīšanās iemesls bija kūlas aizdedzināšana. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai,
bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet tas arī apdraud
pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.
Kūlas ugunsgrēkam var būt pavisam cits cēlonis - stikla gabaliņš, plēve vai jebkāds cits priekšmets, kura struktūra palielina
saules siltuma enerģiju un ar to izraisa uguns aktivizāciju, kas
tālāk pārvēršas par ugunsgrēku, bet sākums visam tam ir tīša,
ļaunprātīga cilvēka rīcība - nevēlēšanās jau laikus sakopt savu
teritoriju.
Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ikvienas personas
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas
var novest pie ugunsgrēka. Šo noteikumu 21. punkta 3. daļa nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem
atkritumiem, bet ap ēkām desmit metrus plata josla jāattīra no
sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Nepieciešamos
pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana,
veic zemes īpašnieks (valdītājs).
Informējam, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179. pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir noteikta atbildība - tieši par kūlas
dedzināšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280
EUR līdz 700 EUR. Ērgļu novada saistošajos noteikumos ,,Par
sabiedrisko kārtību” 8.8. punkts paredz - “Sauso lapu, zaru, riepu, saimniecības atkritumu dedzināšana, ugunskuru kurināšana
uguns nedrošajā laika periodā vai citā laikā, ja nav nodrošināti
ugunsdroši apstākļi vai ja tas rada neērtības citiem iedzīvotājiem
- brīdinājums vai naudas sods līdz 15 EUR”.
Auseklis Knope, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Dārzniekam, selekcionāram

Pēterim Upītim
120 gadu jubileja

Ievērojamākais Latvijas dārznieks un selekcionārs Pēteris Upītis dzimis 1896. gada 19. maijā Cēsu apriņķa Jumurdas pagastā.
Upīšu ģimenē auga trīs brāļi un divas māsas, Pēteris bija vecākais. Līdz 1913. gadam P. Upītis mācījās Priekuļu lauksaimniecības skolā, turpmākā izglītība tika apgūta pašmācības ceļā.
Jaunais Latvijas dārzkopis apceļoja lielākos augļkopības centrus
Eiropā. Pēc skolas beigšanas vecāku saimniecībā Jumurdas
“Jaun-Rūsiņos” tika iestādīts 1,6 ha liels pomoloģiskais dārzs,
ierīkota laboratorija, kur varēja veikt augsnes analīzes, izvērtēt
augļus pēc to bioķīmiskā sastāva. Pirmā pasaules kara laikā
Pēteris Upītis nonāca Ukrainā, kur iepazina augļu dārzus. Izveidojoties Latvijas brīvvalstij, Pēteris Upītis Jumurdā iekārtojis
plašu kokaudzētavu, sācis pētījumus par augļu glabāšanu un
pārstrādi. 1927. gadā praktizējies Francijā. Krievu, franču, vācu
un angļu valodas zināšanas viņam deva iespēju apgūt pasaules
augļkopībā uzkrāto pieredzi. Visa darba mūža garumā notika
intensīva sarakste, informācijas un sēklas materiāla apmaiņa ar
dārzkopjiem dažādās pasaules valstīs. 1945. gada rudenī Pēteris
Upītis sāka strādāt Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, apzinot un pētot augļaugu tautas selekcijas šķirnes. Ar savu divriteni
viņš apceļojis vai visu Latviju, vācot un aprakstot interesantākos
sēklaudžus. Dārzniekam sevis realizēšanai bija vajadzīgs dārzs.
Tas tika atrasts Dobelē. Kopš 1957. gada Pēteris Upītis Dobeles
zemē sāka stādīt savus dārzus. Meistars strādāja ar 24 kultūrām:
ābelēm, bumbierēm, plūmēm, ķiršiem, aprikozēm, valriekstiem,
lazdām, īstajām cidonijām, avenēm, zemenēm u.c. Īpaši veiksmīga bija ceriņu selekcija. Pēteris Upītis ar ceriņu selekciju
nodarbojās sirdspriekam, aiz viņa palikušas ceriņu šķirnes,
kas veltītas mātei, dzimtajam pagastam un savas bērnības zemes
kalnam - Gaiziņkalnam. Latvijā un tālu aiz mūsu zemes robežām cilvēkus priecē ‘Māte Ede Upītis’, ‘Liega’, ‘Gaiziņkalns’,
‘Esības prieks’ un daudzas citas šķirnes, jo Pēteris Upītis sapņoja pārvērst Latviju par ceriņu lielvalsti. Dārzkopja mērķis bija
izaudzēt Latvijas apstākļiem piemērotas ziemcietīgas augļaugu
šķirnes ar augstas kvalitātes augļiem. No plašā selekcijas materiāla klāsta izdalītas ābeļu šķirnes ‘Ausma’, ‘Dobeliete’, ‘Ilga’,
‘Magone’, ‘Steiga’, ‘Velte’, ‘Ventspiliete’, bumbieru šķirnes
‘Jumurda’, ‘Paulīna’, ķiršu šķirnes ‘Aija’, ‘Indra’, ‘Jānis’, aprikozes ‘Daiga’, ‘Lāsma’, ‘Velta’, ‘Dzintars’, ‘Rītausma’, plūmes
‘Minjona’, ‘Zemgale’, ‘Ziedture’, hibrīdplūmes ‘Agrā dzeltenā’,
‘Inese’, avenes ‘Ivars’, zemenes ‘Jūnija smaids’. Pētera Upīša
mūža veikuma vienkāršākais mērs ir viņa dārzs Dobelē, kas joprojām ir zaļš un bagāts, kurā joprojām notiek selekcijas darbs.
Ievērojamais dārznieks sirdī bija mākslinieks, interesējās par fotografēšanu, dzeju, mūziku. Jāpiemin arī Pētera Upīša brāļi, kas
kļuva par fotogrāfiem. Voldemārs Upītis kā fotogrāfs dokumentējis Pirmo pasaules karu, vēlāk iemūžinājis Latvijas ainavu un
arhitektūru pastkartēs. Strādājis arī par kinooperatoru. Augusts
Upītis pēc kara nonāca ASV, kur kā fotogrāfs 1976. gadā saņēmis
augstāko profesionālo fotogrāfa apbalvojumu. Pēteris Upītis uz
debesu dārziem devās 1976. gada 4. aprīlī Dobelē, apbedīts Raiņa kapos Rīgā. Jau daudzus pavasarus dārzs Dobelē saplaukst
bez sava kādreizējā saimnieka. Vislabākā piemiņa Pētera Upīša
mūžam ir tas, ka viņa iesāktais darbs turpinās.
Lai piepildītos Pētera Upīša sapnis - ,,ceriņi pie katras latvieša
mājas, katrā pilsētā un ciemā” -, stādīsim ceriņus savu māju dārzos, māju ceļu galos. Aicinām maija mēnesī visus novada ļaudis
parūpēties par savu māju, sētu, pagalmu košumu, par kopējo novada krāšņumu - dēstīsim ceriņus, ābeles, bumbieres, saposīsim
savu apkārtni, vidi, lai vairojas prieks!
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. aprīlis

Ceļam būs būt!

Ir uzrakstīta un nosūtīta atkārtota novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas sastādīta vēstule par valsts reģionālā autoceļa P33
Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs posma 0.00-19.18 km Ērgļi-Jumurda-Ineši iekļaušanu valsts autoceļu sakārtošanas programmā
2014.-2020. gadam (NAP 2020). Vēstule tika nosūtīta Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas Autoceļu padomei, Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomei, VAS “Latvijas valsts ceļi”.
Iedzīvotāju aktivitāte tiek atbalstīta arī no pašvaldības puses. Tālāk citāti no vēstules.
,,Šā gada 23. martā aprit gads, kopš Ērgļu novada Jumurdas pagasta un Vecpiebalgas Inešu pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī
daudzi citi ceļa lietotāji izteica savu neapmierinātību par situāciju
uz autoceļa P33 posmā Ērgļi-Jumurda-Ineši.
Saņemtās atbildes bija klasiski atrakstīšanās paraugi, kur nav atbilžu uz konkrētiem jautājumiem, bet mums - ceļa lietotājiem -,
bija vēl neliela cerība, tāpēc nolēmām atkal rakstīt un lūgt sniegt
konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Situācija ar ceļu tikai pasliktinās, īpaši posmā Ērgļi-Jumurda,
kur satiksmes intensitāte ir lielāka un sasniedz 450-500 a/m diennaktī. VAS “Latvijas valsts ceļi” mājaslapā uzrādītā intensitāte 335
a/m diennaktī varētu būt posmā Ineši-Jumurda, bet nekādā gadījumā Ērgļi-Jumurda, jo no Jumurdas ved arī ceļš cauri Lauterei uz
Madonu.
2015. gadā mēs ar videoreģistratoru pie mājām “Gaitas” divas
diennaktis veicām transportlīdzekļu uzskaiti ceļa posmā Ērgļi-Jumurda. Lūk, rezultāti:
2015. gada 7. augusts (piektdiena) - 486 transportlīdzekļi;
2015. gada 10. septembris (ceturtdiena) - 510 transportlīdzekļi.
Satiksmes ministrijas atbildē no 22.05.15. Nr. 01-13/2226 norādīts iemesls, kādēļ ceļš Ērgļi-Jumurda-Ineši nav prioritārs, jo “…
saskaņā ar Nacionālo plānu valsts reģionālo autoceļu ar grants
segumu asfaltēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā tiek plānota tikai, piesaistot ES līdzfinansējumu autoceļu maršrutos, kas
savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības intereses.”
Īsākais ceļš no nacionālajiem centriem, t.i., Daugavpili un Jēkabpili uz nacionālo centru Valmieru ved tieši caur Ērgļiem, Jumurdu
un Inešiem. Tas ir arī īsākais ceļš uz reģionālās nozīmes centru
- Cēsīm. Tāpēc arī starppilsētu autobusi no Daugavpils uz Cēsīm
brauc, precīzāk teikt “kratās”, pa šo ceļu.
Ko tad asfaltēsim mūsu pašu Vidzemītē? Saskaņā ar NAP 2020
tiek noasfaltēts Madona-Preiļi-Krāslava ceļa posms Mētriena -

Atašiene 18km garumā ar ceļa intensitāti tikai 217 a/m dienā (Ērgļi-Ineši 335 a/m dienā!).
Noasfaltēts tiek arī Valka-Rūjiena ceļa posms Kārķi-Naukšēni 12
km garumā ar intensitāti 257 a/m dienā. Starp citu, Rūjiena, tāpat
kā Ērgļi, arī nav to titulēto 9+21 pilsētu sarakstā, bet tomēr tiek
pie ceļa!
Apstākļos, kad finansējums Latvijas ceļiem ir katastrofāli mazs,
mēs uzskatām, ka īpaši rūpīgi ir jāizvērtē un jāizvēlas, kā arī visai
sabiedrībai jāizskaidro pamatojums viena vai otra ceļa rekonstrukcijai.
Nav pieņemams, ka vienā Latvijas vietā ceļi tiek asfaltēti, kur
satiksmes intensitāte ir 100 a/m dienā, bet citviet, kur tā ir trīs reizes lielāka, iedzīvotājiem atbild, ka “Vidzemes plānošanas reģions
ir izstrādājis Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 gala redakcijas
projektu, kurā minētais autoceļš P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs ir iekļauts kā prioritāri attīstāms!
Liels Paldies! 2030. gadā ceļš, ja neviens neveiks tuvākajā laikā
rekonstrukcijas darbus, būs sabrucis un iedzīvotāji aizbraukuši
no Latvijas! Veca ekonomiska patiesība. Nav ceļu, nav darba, nav
cilvēku!
Diemžēl izskatās, ka plānošana Vidzemē notiek uz sūdzību un iesniegumu pamata, nevis uz ceļa tehniskā stāvokļa, infrastruktūras
un citu kritēriju izvērtēšanas rezultātiem. Pēc principa, kurš skaļāk
bļauj, tam tiek dots. Mēs arī bļausim un ne tikai!
Pēc kāda algoritma Jūs esat izrēķinājuši, ka ceļa posms ĒrgļiJumurda-Ineši neiekļaujas ceļā, kurš vistiešāk savieno nacionālos
centrus Daugavpili, Jēkabpili un nacionālo centru Valmieru un reģiona centru Cēsīm?
Kāda loma ir izveidotajai 2014. gada vasarā Autoceļu padomei,
kurā tikai iekļauti dažādu valsts un pašvaldības institūciju, asociāciju un biedrību, plānošanas reģionu pārstāvji? Satiksmes ministrijas mājaslapā redzams, ka ir bijušas divas sēdes un pēdējā notikusi
2014. gada novembrī!
Mēs, Ērgļu un Vecpiebalgas novada iedzīvotāji un visi šī ceļa lietotāji, atkārtoti prasām iekļaut ceļa P33 posmu Ērgļi-Jumurda-Ineši rekonstrukciju valsts reģionālo autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020. gadam (NAP 2020 finansējums).“
Par tālāko notikumu gaitu un rīcībām darīsim zināmu.
Informāciju sagatavoja Agita Opincāne,
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

Aprīļa jubilāram Jurim Jurjānam - 155

Mūziķis un profesors Juris Jurjāns (vidū) kopā ar saviem audzēkņiem, 1930. gados.
Jura Jurjāna, septītā Jurjānu bērna, mākslas ceļi vijās divos vir- noorganizēt un nodiriģēt pirmo tikai latviešu komponistu darbu
zienos - mežraga spēlē un ar to saistīto pedagoģisko darbību un simfonisko koncertu Horna dārzā, Majoros, 1905. gada 31. jūlijā.
„...Koncerts bija ārkārtīgi pārpildīts un izvērtās ievērojamā notipūtēju orķestru vadīšanu.
Mežraga spēli, tāpat kā vecākais brālis Andrejs, Juris apguva Pē- kumā, uz kuru ļaudis plūda no visām Latvijas malām tikpat kā uz
terburgas konservatorijā pie profesora F. Homiliusa. Jau studiju vispārējiem dziesmu svētkiem...” (J. Jurjāns „Mans darbs, mana
gados, sajuzdams interesi par pārējiem pūtēju orķestra instrumen- dzīve”.)
tiem, Juris papildus apmeklēja stundas pie profesora, Pēterburgas Pēc I pasaules kara beigām J. Jurjāns 1918. gadā atgriezās Latvijā
Filharmonijas biedrības direktora un kara kapelmeistara V.Vurma un 1919. gadā brīvprātīgi pieteicās armijā. 1. Latviešu atsevišķās
kornetes klasē un Ķeizariskās operas mākslinieka Benša bazūnes brigādes komandieris pulkvedis J. Balodis to prata novērtēt un
1919. gada 30. maijā parakstīja pavēli profesoram Jurjānam inklasē.
Pirmā solo klase tika gūta kopā ar brāļiem, muzicējot gan Latvijā, spicēt pie brigādes atrodošos mūzikas orķestrus. Kaut arī J. Jurjāns
gan Pēterburgā. Centīgo studentu drīz ievēroja un konservatorijas šo amatu ieņēma tikai 6 mēnešus, lepnums par to nezuda līdz
mūža beigām.
simfoniskajā orķestrī viņam uzticēja spēlēt solo partijas.
1919. gada nogalē tiek dibināta Latvijas konservatorija, un Juris
Pēc augstskolas beigšanas J. Jurjāna pirmā darba- vieta bija MasJurjāns saņēma uzaicinājumu uzņemties mežraga klases vadību
kavas Mamontova teātris. „Tomēr palikt vienmēr par orķestrantu
(no 1927. gada profesors), un militāro dienestu atkal nomainīja pees nevēlējos, jo man nepatika mūžīgā sēdēšana un automātiskā pa- dagoģija. Profesors konservatorijā organizēja pūšamo instrumentu
devība diriģentam, tāpēc es ar nepacietību gaidīju, vai neradīsies ansambļa klasi (nelielā studentu skaita dēļ orķestris nesanāca). Viņš
kāda izdevība kļūt patstāvīgākam.” (J. Jurjāns „Mans darbs, mana bija tas, kurš laukos aizsāka organizēt tuvāko apkārtnes orķestru
dzīve”.) Izdevība radās, orķestrim koncertējot Harkovā. Pirmo kopkoncertus.Tādi ar Dobeles apkaimes orķestriem notika 1929.
mežradznieku ievēroja mūzikas skolas direktors un uzaicināja strā- gadā Dobelē, Saldū, Tukumā, Liepājā, bet 1932. gadā Rūjienā. J.
dāt par pūšamo instrumentu klases vadītāju. Turpmākos 22 gadus Jurjāns uzstāja, ka 7. un 8. Dziesmu svētkos (1931.g.,1933.g.) jā(1885-1907) J. Jurjāns strādāja Harkovā. Blakus pamatdarbam piedalās lauku pūtēju orķestriem.
mūzikas skolā J. Jurjāns muzicēja Harkovas simfoniskajā orķes- J. Jurjāna darbībā jāpiemin arī kompozīcija. Nelielas kompotrī, strādāja par dziedāšanas skolotāju meiteņu ģimnāzijā, garīgajā zīcijas, pārsvarā tautas dziesmu apdares, repertuāra trūkuma dēļ
seminārā, vadīja pūtēju orķestrus apriņķa skolā, zēnu ģimnāzijā un profesors rakstīja mežragam, pūtēju ansambļiem, bet „Svētku (Jubērnu patversmē. „Ar šiem mazajiem puikām es uzstājos koncer- bilejas) maršs”, kura pirmatskaņojums notika 4. Dziesmu svētkos
tā, izpildot Bēthovena, Gļinkas un Vāgnera kompozīcijas. Publika 1895. gadā autora vadībā, ir cieņā joprojām.
neticēja, ka bērni var tik skaisti spēlēt, un domāja, ka aiz kulisēm J. Jurjāna vārdā ir nosaukts starptautiskais konkurss „Jaunais mežnovietots kara orķestris un spēlē.” (J. Jurjāns „Mans darbs, mana radznieks”, kas norisinās Ērgļu saieta namā katru gadu pavasarī
dzīve”.) Šo uzstāšanos noklausījās arī P. Čaikovskis savas vizītes - šogad 21. un 22. aprīlī. Aicinu izmantot šo izdevību klausīties
laikā Harkovā un stādīja par priekšzīmi visiem Krievijas kara or- konkursa dalībnieku burvīgās melodijas mežragu izpildījumā.
ķestriem.
Taču, pat strādājot Harkovā, nezuda saikne ar Latviju. Juris Jur- Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Foto no muzeja krājuma
jāns centās strādāt latviešu publikai. Viņam liktenis bija lēmis
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Atpūtas un aktivitāšu cienītājiem
Ilzes Daugiallo foto

“Tiltiņu” saimnieki Ilze un Mārcis Feldbergi pie
“Kandžas laboratorijas”.
Klāt pavasaris un līdz ar to aktivizējas cilvēki, kuri izmanto
iespēju brīvdienās doties ārpus mājas. Plānojot brīvdienas pa jau
ierasti zināmajiem tūrisma un aktivitāšu piedāvājumiem, ir vērts
iepazīties ar jaunumiem un papildinājumiem, kas Ērgļu novadā
tiks piedāvāti šogad.
Radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi”, kura atrašanās vieta ir aiz
Sidrabiņiem, piedāvā atpūtu klusā un ainaviski sakoptā vietā.
Izkarsējoties pirtī, atsvaidzinoties dīķa vēsajā ūdenī, ir iespēja
izmantot 6 guļvietas pirtsmājas otrajā stāvā, lielākai kompānijai
ir iespēja nakšņot līdzpaņemtajās teltīs. Vietas saimnieki Ilze un
Mārcis Feldbergi šīs vietas attīstību lolojuši vairāku gadu garumā, un nu jau par tradicionālu kļuvis ikgadējais “Ērču un karūsu
ķeršanas čempionāts”, kas šogad noritēs sesto gadu. Radošajā
pagalmā ir iespēja darboties ziepju un sveču darbnīcā, veidot
uguns skulptūras, labā laikā skatīties nakts kino, kopīgiem spēkiem uz ugunskura pagatavot gardu zupu un pat izdaiļot sevi ar
hennas tetovējumu. “Tiltiņu” apkārtnē varat vienkārši pastaigāties pa meža takām. Saimnieki piedāvā iespēju teritoriju izmantot
arī sporta spēļu organizēšanai.
Šī gada jaunākais un visnotaļ interesantais ir piedāvājums vie-

soties “Kandžas laboratorijā”, kas atrodas “Tiltiņu” teritorijā, un
iepazīties ar dzēriena tapšanas procesu, kā arī nodegustēt vismaz
piecu veidu grādīgos dzērienus.
Pieteikties viesos var, zvanot pa tālruni 28330027, iepazīties un
sazināties arī Facebook: https://www.facebook.com/kandzaslaboratorija/ un https://www.facebook.com/radosasatputaspagalms/
Saimniekošanā ar viesu uzņemšanu un siera degustāciju jau
pagājušajā gadā iemēģināja piemājas saimniecības “Sniķeri”
saimniece Santa Radzvilaviča. Šogad Santa gaida viesus, lai iepazīstinātu ar kaziņām, piedāvātu iespēju pašiem pacienāt dzīvniekus, paspēlēties ar kazlēniem, izsmeļoši pastāstītu par kazu
ikdienu un sadzīvi. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja piedalīties
fotosesijā ar kazām un uzņemt selfiju kazu gaumē. Nobeigumā
apmeklētāji var nodegustēt dažādos kazu sierus un iegādāties tos
līdzņemšanai.
“Sniķeru” saimniecība atrodas Jumurdas pagastā, no Jumurdas
puses braucot uz Madonu, pieturā “Pūpoli” nogriežoties pa kreisi. Pieteikšanās pa tālruni 29135515, e-pasts: santa@bonijassiers.
lv, mājaslapa: www.bonijassiers.lv
Foto no Storie ģimenes arhīva

Braucot no Ērgļiem uz Liepkalni, nobraucot apmēram 6,5 km,
ceļa labajā pusē var ieraudzīt uzrakstu “Griezītes. Alpakas”. Ar
šo gadu te var iegriezties un paviesoties Ians un Joanna Storie
saimniecībā “Griezītes”. Tajā var iepazīties ar Latvijai ne tik
pierasto dzīvnieku - alpakām, kuru dzimtene ir Dienvidamerika.
Dzīvnieki ir skaisti, draudzīgi un ļoti ziņkārīgi. No alpakām ie-

Atklāj Ērgļu novadu no jauna!

gūst mīkstu, kvalitatīvu, siltu dziju visdažādākajā krāsu gammā.
Kopā ar saimniekiem tiek piedāvāta īpaša pastaiga ar alpaku, filcēšana no alpakas vilnas, iepazīšanās ar dzīvnieku pasauli.
Sazināties ar alpaku saimniecību var e-pastā: griezites.alpakas@
gmail.com, kā arī vietnē Facebook: https://www.facebook.com/
Griez%C4%ABtes-Alpakas-464188003767333/?ref=aymt_h Jāteic gan, ka saziņa var notikt angļu valodā vai ar tulka starpniecību.
Ērgļu novada reljefs ir veiksmīga vieta dažādu aktivitāšu veidošanai. Šo dabas iespēju līdz šim novadā izmantoja vienīgi atrakciju parks “Braku takas”, paralēli ekstrēmiem piedzīvojumiem
gaisa trasēs piedāvājot arī disku golfu. Ar šo gadu novads ir
kļuvis par vienīgo, kurā darbojas divas disku golfa trases. Savu
darbību uzsācis parks “Ērgļu Gaisa Spēki”, kurā savas prasmes
var izmēģināt un attīstīt 18 diska golfa celiņos. Celiņi veidoti ar
dabīgiem šķēršļiem pa palienu pļavām, ciņainu purveli, alkšņu
audzēm, Ogres upes līkumiem, strautu dziļajiem krastiem, kā
arī seno upes krastu krauju. 9. aprīlī tajā jau risinājās Latvijas
čempionāta disku golfā 1. posma sacensības.
“Ērgļu Gaisa Spēki” atrodas Ogres upes krastā, sekojot norādēm ceļa posmā Ērgļi - Veģeri. Sazināties ar tās saimnieku
Uģi Olti var pa tālruni 26480909, e-pasts: ugisolte@gmail.com,
uzzināt vairāk Facebook vietnē: https://www.facebook.com/
erglugaisaspeki/?fref=ts
Naktsmītņu piedāvājuma klāsts papildinājies ar samērā ekskluzīvu piedāvājumu - iespēju nakšņot muzikālajā sveču mājā
“Bumbiermuižā”. Piedāvājums īpašs tāpēc, ka mājā nav elektrības un ir iespēja pagulēt muzikālajā flīģeļa gultā. Naktsmītņu
saimnieki - Čabļu ģimene - piedāvā nesteidzīgu atpūtu pie
dabas, zāļu tējas baudīšanu pie kamīna vai sveču gaismā, muzicēšanu ar dažādiem mūzikas instrumentiem, izklaides ar galda spēlēm, kā arī pašiem pagatavot maltīti uz āra pavarda dzīvās uguns.
“Bumbiermuiža” atrodas Ērgļu pagastā, blakus “Krāču” mājām.
Visdrošākais orientieris - pēdējās mājas ceļā uz Akmeņupītes
ūdenskritumu, Zaļajā kalnā. Sazināties ar saimniekiem var pa
tālruni 29101200, e-pastu: bumbiermuiza@inbox.lv, bet vairāk
uzzināt mājaslapā www.bumbiermuiza.lv.
Ciemosimies un aktīvi darbosimies paši, aicināsim draugus un
paziņas, atpūtīsimies un smelsimies pozitīvu noskaņu visas vasaras garumā!
Ilze Daugiallo, informācijas speciāliste

“Jautrā pastaliņa” Ērgļos!

Tūrisma attīstības valsts aģentūras vietējās tūrisma veicināšanas kampaņa
“Atklāj Latviju no jauna!” iedvesmoja mani ar līdzīgu saukli un domu atklāt
no jauna visupirms jau sev un, domājams, arī kādam no jums kaut ko jaunu,
iespējams, nekad nezinātu vai piemirstu, bet skaistu un lepošanās vērtu par
mūsu novadu.

STRŪVES ĢEODĒZISKĀ LOKA PUNKTS
ZIESTU KALNĀ
Bez kaunēšanās un liegšanās atzīstos, ka par
Strūves ģeodēzisko loku,
tā punktiem Latvijā un
sasaisti ar UNESCO uzzināju tikai šogad, pāris
mēnešus pirms šī raksta tapšanas. Izrādās, ka
UNESCO pasaules mantojuma sarakstā mūsu
valsti pārstāv divi objekti
- Rīgas vēsturiskais centrs
un starptautiskais piemineklis - Strūves ģeodēziskais loks. Latvijas teritorijā ir atrasti četri Strūves
ģeodēziskā loka autentiskie punkti, divi no tiem - Ziestu kalns Ērgļu novadā un
Jēkabpils - ir iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla 19. gs. ģeodēzisko uzmērījumu sistēma
Zemes izmēru un formas noteikšanai un viena no cilvēces vēsturē vērienīgākajām Zemes uzmērīšanas kampaņām, ko no 1816. līdz 1855. gadam īstenoja
Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un Karls Tenners. Strūves loks stiepjas no Norvēģijas Ledus okeāna piekrastes līdz Donavas grīvai pie Melnās jūras un uz
Zemes virsmas atzīmēts ar ģeodēziskajiem punktiem, kuri šķērso desmit valstu
- Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas - teritoriju.
Strūves loks kā uzmērījumu sistēma bija pirmais pētījums, kuram loka mērīšanai tika izveidots speciāls aprīkojums. Strūves loka mērījumu rezultāti apstiprināja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemei nav precīza lodes forma, bet tā ir
saplacināta polu virzienā, un vēlāk tika izmantoti ģeodēzisko tīklu un topogrāfisko karšu veidošanā. Veiktie mērījumi bija pirmie, lielākie un nozīmīgākie
trigonometriskie mērījumi Vidzemē, uz kuru pamata tika sastādīta Vidzemes
karte. Latvija ir vienīgā no desmit valstīm, kurā mērījumus veica abi izcilie ģeodēzisti Strūve un Tenners.
2005. gadā Strūves loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā
unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma un izcila
sava laika zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība. UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti no 10
pasaules valstīm.
Šis Strūves ģeodēziskā loka punkts Ziestu kalnā ir jauks atgādinājums ikvienam no mums par to, ka bieži vien kaut ko patiesi skaistu, cienījamu un apbrīnojamu meklējam pārāk tālu. Tajos brīžos, kad uz mēles ir vārdi “mums jau te
nekā nav” ir vērts sevi uz mirkli apstādināt, lai aizdotos, lai apskatītos, lai dziļāk
painteresētos, lai apbrīnotu un novērtētu. Un izcilā iznākumā vēl savu domu vai
fizisko spēku pieliktu, lai šī vieta dzīvotu arī mūsdienās - kā brīnišķīgs atgādinājums mums un arī nākamajām paaudzēm par to lielo un skaisto, ko cilvēks ar
mērķi un apņēmību ir gatavs veikt - kā iedvesma mums visiem kaut vai ikdienas
mazo mērķu sasniegšanai.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna,
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. aprīlis

Jaunrades konkursa kausa ieguvēji – Meirānu deju kolektīvs.
2016. gada 12. martā Ērgļu saieta namā notika jaunrades deju konkursa “Jautrā pastaliņa - 2016” un Madonas
deju apriņķa deju kolektīvu skate.
Šogad pavasaris ar sniegu bija aplaimojis tikai nedaudzas
vietas Latvijā. Viena no tām - Ērgļi, kas varēja lepoties ar
pūkaino baltumu. Tāpēc arī skatuvi rotāja sniegpārslas, un
pasākums sākās ar Sniegpārsliņu deju Ērgļu vidusskolas
meiteņu izpildījumā. Parādījās vakara vadītāji - Sniģiene un
Sniģis (S. Avotiņa un I. Vilnīte).
Ar vakara tituldziesmu „Enik, benik, sikel sā”, iesaistot
publiku, Sniģi atklāja konkursa - koncerta sākumu. Uz
skatuves tika aicināti vadītāji un pārstāvji no katra kolektīva. Uz Sniģu deju jampadraci šogad ieradās:
1. “Dzēse” - Skrīveru Kultūras centra vidējās paaudzes deju
kolektīvs (vadītāja Gita Skudra);
2. “Mudurainis” - Vecpiebalgas novada deju kolektīvs (vadītāja Antra Grinberga);
3. “Jāņukalns”- Kalsnavas pagasta senioru deju kolektīvs
(vadītāja Aija Kreile);
4. “Atāls” - Bērzaunes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Judīte Ezerkalne);
5. “Meirāni” - Lubānas novada Meirānu vidējās paaudzes
deju kolektīvs (vadītājs Zigfrīds Gora);
6. “Labākie gadi” - Sarkaņu vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Daiga Maderniece);
7. “Zīļuki” - Dzelzavas kultūras nama deju kolektīvs (vadītājs Jānis Šķēle);
8. jauniešu deju kolektīvs “Cesvaine“ (vadītājs Jānis Šķēle);
9. Jauniešu deju kolektīva “Cesvaine” studija (vadītājs
Jānis Šķēle);

10. TDA “Lubāna” (vadītāja Laila Ozoliņa);
11. “Ērgļu jaunieši” ( vadītāja Antra Grinberga);
12. “Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne);
13. “Rūdolfs” - Ērgļu novada saieta nama deju kolektīvs
(vadītāja Antra Grinberga).
Pēc kolektīvu pārstāvju parādes Sniģi dāvināja katram kolektīva vadītājam sniega bumbas, un koncerts - skate un arī
jaunrades deju konkurss varēja sākties. Kā jau visās skatēs
un konkursos, dejas vērtēja žūrija Madonas apriņķa deju
virsvadītājas Maijas Rijnieces vadībā. Otra žūrija bija skatītāji, kuri noteica savu simpātiju. Kad koncerts jau tuvojās
beigām, sevi pieteica kolektīvi ar jaunrades dejām: “Tupeles” - J. Šķēles hor. - dejoja jauniešu deju kolektīva “Cesvaine” studija, “Rakstu rakstus izrakstīju” - D. Madernieces
hor., izpildīja „Labākie gadi”, “Tautu meita” - Z. Goras hor.
- bija iestudējis kolektīvs “Meirāni”, “Biezpiens” J. Šķēles
hor. - jauniešu deju kolektīvs “Cesvaine”, “Zaļi meži” - dejoja jauniešu deju kolektīvs “Cesvaine”. Pēc skaistā un interesantā koncerta žūrija sniedza savu vērtējumu. Kausu par
labāko jaunrades deju piešķīra Meirānu kolektīvam par deju
“Tautu meita” (Z. Goras hor.), skatītāji savu simpātiju vērtējumu dāvāja dejai „Rakstu rakstus izrakstīju”, kuru izpildīja
„Labākie gadi” D. Madernieces vadībā. Arī neatkarīgā žūrija šogad neskopojās ar savām balvām.
Deju skatē B-2 grupā deju kolektīvs „Pastalnieki” ieguva 1.
pakāpes diplomu (48,38p.). Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Rūdolfs” E grupā ieguva augstāko pakāpi (45,83 p.).
Terēzija Kaimiņa, Ērgļu saieta nama režisore
Valda Zirņa foto

Sociālās aprūpes centrs “Kastaņas” martā
Ir sagaidīti un pavadīti marta mēneša svētki. Lieldienas
sagaidījām ar skaisti izrotātām telpām. Paldies sakām Vijai Cielavai par idejām un to realizēšanu.
Par godu pavasara svētkiem pie mums ciemojās tradīciju ansamblis “Mežābele” no Aronas pagasta. Klausījāmies dziesmas, skatījāmies skeču par dažādām ikdienišķām lietām.

Lieldienās mūs, aprūpes centra iemītniekus, apciemoja
mācītājs I. Ciršs. Pēc dievkalpojuma noturēšanas iemītniekiem bija iespēja parunāt ar mācītāju individuāli.
Paldies visiem, kuri atrod laiku apciemot mūsu aprūpes
centra iemītniekus.
Airisa Bērziņa-Grudule,
SAC „Kastaņas” sociālā aprūpētāja
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Jauno vokālistu konkursā “Ērgļu cālis - 2016”
Īsi pirms Lieldienām Ērgļu bērnudārzā „Pienenīte” pulcējās
bērni un viņu vecāki uz svētkiem - mazo vokālistu konkursu „Ērgļu cālis”. Šim pasākumam īpaši skaisti izrotātajās telpās pirmie
vietas ieņēma mazie solisti. Nākamajās rindās - skatītāji, līdzjutēji,
vecāki. Kā jau konkursos pienākas, savu vietu pie galda ieņēma žūrija - Taiga Sirmā, Sarmīte Blūma, Toms Rota. Vērtētāji bija ļoti
labvēlīgi, un vērtējošā Ola parādījās ļoti reti, visbiežāk redzējām
Cāli un Gaili. Konkursu vadīt un visus uzmundrināt ieradās arī lielais Cālis (Sandra Avotiņa). Par pavasara iestāšanos pavēstīja dziedošais ansamblis „Ķipari”. Pirmie sevi pieteica vismazākie - divgadīgie mazuļi. Aksels Zommers un Sabīne Rāzmane dziedāja par
kaķīti. Trīsgadīgā Kate Māliņa, tērpusies pelītes maskā, izteiksmīgi
pavēstīja, kamdēļ raud kaķītis. Miks Fūrmanis (3 gadi) stāstīja par
putniņiem, Beāte Bukovska - kas notiek lietus laikā, Kristena Picka
- kā pele maļ miltus. Skaļāk un drošāk savus solo gabalus izpildīja
četrgadīgie un piecgadīgie Cāļi: Elizabete Nīgale ( 4 gadi) “Kaķītis un kurmītis”, Bernadeta Dmitrijeva -Kaļiņina (5 gadi) “Kaķēns
kamoliņu tin”, Valters Bērziņš ( 4 gadi) “Knīpiņas un knauķīši”, Undīne Ceplīte ( 5 gadi) “Mācāmā dziesmiņa”, Una Sipčenko (5 gadi)
“Lielie, mazie suņi, kaķi”, Klāvs Konovalovs (5 gadi) “Kastanis”,
Stella Tetere (5 gadi) “Silti stari saulītei”, Elizabete Nīgale ( 4 gadi)
“Kaķītis un kurmītis”.

Konkursa dalībnieki ar muzikas skolotāju Ievu Vilnīti.
Visi mazie vokālisti saņēma ne tikai aplausus, bet arī diplomus un
dāvanas. Arī mūzikas skolotājas bija priecīgas par bērnu sniegumu.
Kopā ar lielo Cāli rotaļās varēja piedalīties arī visi skatītāji.
Terēzija Kaimiņa, Ērgļu saieta nama režisore
Evitas Lielupes foto

LIELDIENU PRIEKI SAUSNĒJAS PAGASTĀ
Bijām jau krietni noguruši no garās ziemas un nu esam laimīgi,
ka sniega kalni ir nokusuši, gājputni atlidojuši, saulīte jau silda
siltāk un dārzos jau zied šā gada pirmie sniegpulkstenīši. Un klāt
ir Lieldienu laiks.
Saulains atausa otro Lieldienu rīts. Bija ļoti jauks noskaņojums, jo Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas ieplānotā tikšanās
ar Lieldienu zaķiem varēja sākties.
Ap plkst.1200, bruņojušies ar skaisti krāsotām oliņām, pie mums
sāka ierasties pagasta mazie un lielie iedzīvotāji, kā arī ciemiņi
no citiem pagastiem - jau mums ļoti pazīstamas sejas. Nācēju
bija daudz, vairāk vēl nekā pagājušajā gadā. Par to mums ļoti,
ļoti liels prieks.
Paši mazākie sāka krāsošanas darbus, jo bija mūsu garaušu perēklis jāpiepilda ar krāsainām oliņām. Citi gāja šūpoties, citi skatīties, kas tur parka maliņā kūp uz uguns lielajos katlos. Tā bija
gardā skābeņu zupa, kuru vēlāk visi kopīgi nobaudījām. Darāmā
bija daudz - šūpojāmies, ripinājām olas, piedalījāmies izsolē, visi
skrējām Lieldienu skrējienā, mazākie meklēja zaķa paslēptās
olas. Bija ļoti interesanti.
Lai katrs pasākuma dalībnieks saņemtu kādu veicināšanas balvu, par to bija parūpējušies mūsu labvēļi. Liels paldies viņiem - Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, z/s
„Ūdņēni”, personīgi Jānim Jansonam un Ilgai Zvirgzdiņai, Aināram Vestfālam un Gundaram Pobearženam un viņu darba koman-

dai, Lienai Kārkliņai, Ingai un Oskaram Grotēm, Elitai un Valdim
Aļeksejeviem. Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par izrādīto aktivitāti, jo tikai šādi, visiem kopā esot, svētki var izdoties.
Nu šīs Lieldienas ir pavadītas, gaidīsim nākamās. Un visus tos,
kas kaut kādu iemeslu dēļ nebija pie mums šogad, aicinām uz
kopā būšanu nākamajās Lieldienās Sidrabiņos.

Notikumi Jumurdā

aSkolēnu pavasara brīvdienu laikā Jumurdas pagasta saieta ēkā
norisinājās dažādas aktivitātes. Pirmdienā bērni varēja pārbaudīt
savu atjautību, pilnveidot mīklu minēšanas prasmi, spēkoties mozaīku likšanā. Otrdienas pēcpusdiena tika pavadīta Guntas Cunskas
saimniecībā “Viesakas”. Guntas kundze bērniem novadīja izglītojoši aizraujošu ekskursiju savā medību trofeju muzejā, tajā varēja
apskatīt gan Latvijas mežos dzīvojošos zvērus, gan citu kontinentu
pārstāvjus. Trešdiena pagāja, ziemas priekus baudot un visiem kopā
cepot saldās vafeles. Tie, kas nobaudīja, bērnu veikumu novērtēja
ar uzslavu. Ceturtdien bērni gatavoja Lieldienu dekorus talantīgās
skolotājas Ineses Štilas vadībā. Savukārt radošā, talantīgā, uzņēmīgā Marta Simona Štila iepazīstināja ar hennas zīmējumu krāšņumu, tapa rūpīgi, smalki zīmējumi uz meiteņu rokām. Piektdienā
satikāmies, lai pārrunātu nedēļā paveikto, piedzīvoto un saspēkotos
nākamajam spraigajam mācību posmam. Paldies Guntai Cunskai,
Inesei Štilai un Martai Simonai Štilai par vēlmi dalīties prasmēs
un zināšanās!
aMarta mēnesī Jumurdas pagasta pārvalde organizēja radošo darbu konkursu ,,Uzzīmē savu tējas krūzi!” Aicinājām lielus un mazus atraisīt savu iztēli un uzzīmēt interesantu, oriģinālu tējas krūzi,
varēja apgleznot arī savu krūzi. Darbus iesniedza septiņi radoši
cilvēki - Madara Salnīte, Emīls Jānis Lapsa, Tīna Tirzmale, Līva
Grēta Tirzmale, Laura Leimane, Daina Smeile, Velga Birkenšteine.
Paldies par radošumu! Visi iesniegtie darbi ir izvietoti izstādē
Jumurdas pagasta saieta ēkā. Dalībniekus suminājām Lieldienu pasākumā. No iesniegtajiem darbiem tika izvēlēti darbi, kurus varētu
izmantot suvenīru krūzīšu noformēšanai.
Olgas Dundures foto

Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Elitas Aļeksejevas foto

Atmiņu dzirkstis

7. aprīlī sausnējietis Pēteris Grīnbaums atzīmēja apaļu jo apaļu
jubileju - 100 gadus. Sirmgalvis pašlaik mīt SAC „Kastaņas”. Labprāt piekrita parunāties, tikai brīdināja, ka atmiņa sākusi klibot.
Ar Valijas Leles, SAC darbinieces un, kā izrādās, P. Grīnbauma
drauga meitas, palīdzību mūsu saruna ritēja tīri gludi. Par jaunības
gadiem, kas pagājuši tepat Liepkalnē, viņš daudz stāstīt negrib,
bilst tikai, ka viegli nebija, strādājot zemes darbus. P. Grīnbauma
vecāki 1930. gadā uzcēluši māju „Rozītes”. Šinī mājā vēlāk mita
Pētera Grīnbauma ģimene.
Par kara laiku P. Grīnbaums negrib daudz runāt, saka: „Vācieši
iecēla šucmaņos. Par to, ka kalpoju vāciešiem, mani paķēra, aizveda un izsūtīja uz Sibīriju. Tur bija tik grūti, ka atcerēties negribas.
Veselus 8 gadus gan meža darbos, gan celtniecībā vergoju. Brigadieris bija netaisnīgs, pārtikas vienmēr trūka, reizēm pat grauzu
jaunos čiekurus.” Atgriezies Latvijā, P. Grīnbaums iestājās darbā
ceļu daļā. Tā arī bija viņa vienīgā darbavieta līdz aiziešanai pensijā. Uz darbu sākumā braucis ar velosipēdu, vēlāk ar motociklu. P.
Grīnbaums smejas, ka esot „nobraucis lupatās” četrus motociklus.
Gadījušās arī dažas nopietnas avārijas.
Pēteris Grīnbaums turpina: „Pēc Sibīrijas pagāja pāris gadi, kamēr apprecējos. Es domāju - tam vēl laika diezgan, bet viņa (vēlākā sieva Velta) mani uzrunāja un teica: „Tu tāds godīgs.” R.
Kaupmanis un I. Jakušonoka mūs sarakstīja. Dzīvojām labi. Sava
māja, saimniecība, abiem darbs. Vēlāk piedzima dēls Ilgonis. Velta
tāda sabiedriska, kā jau skolotāja, - gāja dziedāt, teātri spēlēt. Bet
es - labāk pa māju, diezgan pasauli un cilvēkus izskatījos darbā.
Mums ceļus labot un uzturēt kārtībā bija jābrauc vai pa visu Vidzemi. Bieži māju neredzēju visu nedēļu.”
P. Grīnbaums saka, ka ar sirsnīgu pasmiešanos veselībai tiek
darīts daudz laba. Pastāsta pa jocīgam atgadījumam. Lūk, viens
tāds: „Biju drusku „kunga dūšā”. Skatos - kūtiņai durvis vaļā, un
cūciņa tāda bēdīga, tāda bēdīga aizgaldā. Paņēmu alus krūzi, ielēju

šai silē. Pēc brīža cūķis pieslienas pie aizgalda un sāk tā kā dziedāt,
kā runāt. Saku šai: „Vai, mīļā, tu gan ātri reibsti!” Kaimiņu bērni
bija redzējuši un vēlāk smēja, ka mēs vienā valodā ar ruksi runājuši.” Labs joks ir arī Pētera Grīnbauma atbilde uz jautājumu par
gara mūža sasniegšanas noslēpumu: „Vajag strādāt, vingrot, ēst un
meitās iet ar skaitu un mēru.”
Dzimšanas dienas svinībām tika saposta SAC „Kastaņas” zāle, jubilāru sveikt nāca radi, draugi, pārstāvji no Ērgļu novada un Sausnējas pagasta pārvaldes, Sausnējas pagasta pensionāru padome.
Apsveikumu bija atsūtījis arī Latvijas Valsts prezidents.
Lai gaišas vecumdienas un laba veselība, lai jautra oma un pozitīva attieksme pret dzīvi Pēterim Grīnbaumam!
Ar simtgadnieku Pēteri Grīnbaumu sarunājās
Valija Lele un Ilga Kronīte
Ilzes Daugiallo foto

21. maijā noris ikgadējie muzeju nakts pasākumi. Šogad akcijas moto: “DURVIS”
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” ritēs pasākums “Atver durvis un ienāc “Braku”
pasaulē!”.
Pasākuma norise:
19.00 - 21.00 - Literāri muzikāls sarīkojums „Durvis uz dažādo muzeju pasauli”. Tikšanās ar mākslinieci Inesi Jakobi un viņas vadītā radošā darbnīca
„Zīmējumi ar kartupeli”.
21.00 - 23.00 - Aktivitātes un darbnīcas „Braku” teritorijā:
• Atslēdz durvis dziesmai!
• Durvis uz emociju pasauli
• Domā, dari un esi radošs!
• Buri, buri, durtiņas!
• Nakts orientēšanās „Atver durvis uz R. Blaumaņa darbu pasauli!”. Kontrolpunkti - Tomuļu mātes ūdens tūres; Velniņi elles
ugunīs; Tālavas taurētājs sauc; Esam purva bridēji; Ieviņas un
Kārlēna trakulības.
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20.00- 23.00 - Atrakciju parks „Braku takas” - kāpelēšanas un rūdījuma trase „Durvis uz noslēpumiem un brīnumiem”. Maksas
pakalpojums - ar īpašām Muzeja nakts atlaidēm.
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi” notiks pasākums “Atver durvis, iekšā nāc!”
Pasākuma norise no plkst. 21.00 līdz 00.00:
• Ērgļu novada iedzīvotāju priekšmetu izstāde „Viss, kas saistās
ar durvīm”.
Viktorīnas, mīklas, interesanti fakti par durvīm;
• „Es Tev durvju vērējiņš, es padoma devējiņš” - radoša darbošanās ar čaklajām saimniecēm;
• „Manai dziesmu lādītei sudrabiņa atslēdziņa” - atraktīva sadziedāšanās;
• „Pār slieksni kāp un darbu sāc!” - aušanas prasmju apguve;
• Rotaļas un danči visa vakara garumā.

Folkloras kopa “Pulgosnieši” Lieldienu pasākumā Jumurdā.
a27. martā Jumurdā pasākums “Raibās Lieldienas”. Jumurdas pagasta saieta ēkā uz latviskām rotaļām, dejām un dziesmām aicināja
Ērgļu pagasta folkloras kopa “Pulgosnieši”. Skanot pavasarīgām
melodijām, varējām lustīgi izdancoties, noskaidrot stiprāko un krāšņāko olu, ar lielu aizrautību ļauties olu ripināšanai un augstu jo
augstu izšūpoties lielajās šūpolēs. Lieldienu lustes patīk gan maziem, gan lieliem, jo Lieldienas atnāk kopā ar pavasari, sauli un prieku. Paldies folkloras kopas “Pulgosnieši” dalībniekiem par sirsnīgo ciemošanos, par ciemakukuļiem, liels paldies Anna Priedei par
garšīgo cigoriņu kafiju! Vissiltākie pateicības vārdi “Pulgosniešu”
vadītājai, sirdij un dvēselei Inesei Maltavniecei ar ģimeni!
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

PAVASARA STĀSTU KONKURSS
„MANA MĀMIŅA - VISMĪĻĀKĀ!”

No 11. aprīļa līdz 2. maijam Jumurdas pagasta pārvalde organizē īso stāstu konkursu „Mana māmiņa - vismīļākā!” Konkursa
mērķis ir iedvesmot bērnus radošai darbībai un savu stāstu veltīt
visdārgākajam cilvēkam pasaulē - MĀMIŅAI.
Mīļās, jaukās, vienmēr smaidīgās, dažreiz norūpējušās Māmiņas! Teiksim viņām paldies par mīlestību, pacietību, par dāsnajām rokām un maigo glāstu, par asarām, par bezgalīgo piedošanu
blēņās, par garšīgo ēdienu, tīrām drēbēm, siltu istabu un mīļo
līdzās būšanu. Neviens nav spējīgs aizvietot Māmiņu. Māmiņas
mīlestība - tā ir vislielākā pašaizliedzība, piedošana un lološana.
Mēs katrs mīlam savu Māmiņu un viņas dēļ esam gatavi uz visu.
Uzraksti stāstu par savu Māmiņu, pastāsti citiem, kāpēc tava
Māmiņa ir vislabākā!
Konkursa noteikumi: no 11. aprīļa līdz 2. maijam nosūti īsu
stāstu (līdz 1 000 rakstzīmēm) par savu Māmiņu elektroniski uz
e-pastu: agitao@inbox.lv ar norādi: konkurss „Mana māmiņa –
vismīļākā!” (noteikti norādi savu vārdu, uzvārdu, skolu un klasi,
kurā tu mācies, kā arī kontakttelefonu), vari arī personīgi atnest
savu darbu uz Jumurdas pagasta pārvaldi, Ezera ielā -2 lietvedei Ē. Purviņai.
Stāstu vari papildināt ar fotogrāfijām. Dalībnieku iesniegtos
darbus vērtēs žūrija. Vērtējot tiks ņemta vērā darba atbilstība
konkursa tēmai, kā arī darba idejas oriģinalitāte.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 8. maijā Jumurdas
saieta ēkā Mātes dienai veltītā pasākumā. Labāko darbu autori
saņems balvas. Vēlam veiksmi un gaidām jūsu stāstus!
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. aprīlis

Pasākumu afiša
Ērgļu saieta nama 2. stāvā no 1. aprīļa
līdz 1. maijam skatāma izstāde
KALENDĀRI LAIKU LOKO
“Tikai gadu vecs, un tomēr tā novecojies,
ka nekam vairs neder”
Šīs mīklas atminējums ir „Kalendārs”
Latviešu grāmatu kalendāru vēsture aizsākusies 18. gadsimta piecdesmitajos gados. Pirmie drukātie latviešu kalendāri
daudzviet mājās bija vienīgie laicīga satura izdevumi, kuru
popularitāte un nozīme bija saistīta ar kalendāru tematisko
daudzveidību un praktisko pielietojumu.
Kādreiz lauku cilvēku dzīvais un redzamais kalendārs bija Saules un Mēness stāvokļi, augu ziedēšana un nobriešana, dzīvnieku
izturēšanās, arī dziedātājputnu atgriešanās. Sējas un ražas novākšanas ritmi bija ar to visu saskaņā. Ērgļu saieta nama 2. stāvā
izvietotās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstādes
“Kalendāri” planšetes 12 mēnešu griezumā piedāvā ieskatu senākos un jaunākos kalendāros par 12 tēmām: „Madona”, „Ārzemēs
izdotie kalendāri”, „Sievietēm”, „Humors”, „Zemkopjiem”, „Baznīcu kalendāri”, „Medniekiem un makšķerniekiem”, „Kalendāri
par veselīgu dzīvesveidu”, „Kalendāri par skolu dzīvi”, „Mājai un
ģimenei”, „Dzimtenes kalendāri” un „Dažādi kalendāri”.
Izstādes autore - Laimdota Ivanova, datorsalikumu veidojusi Danute Vēze Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 2015.
gadā.

***

21.-22. aprīlī Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XVIII Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks - 2016”
21.aprīlis
plkst. 10.00 - konkursa atklāšana
plkst. 10.30 - izloze A un B grupai
plkst. 11.00 - I kārta A grupai
plkst. 12.15 - I kārta B grupai 		
plkst. 13.15 - I kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 14.00 - izloze C un D grupai
plkst. 14.30 -I kārta C grupai
plkst. 15.00 -I kārta D grupai
plkst. 16.45 - I kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 16.50 - mežragu kora mēģinājums
22. aprīlis
plkst. 10.00 - II kārta A grupai
plkst. 10.30 - II kārta B grupai
plkst. 11.15 - II kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 12.30 - II kārta C grupai
plkst. 13.00 - II kārta D grupai
plkst. 14.30 - II kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 14.35 - mežragu kora mēģinājums
plkst. 16.30 - laureātu apbalvošana un
noslēguma koncerts

***

22. aprīlī plkst. 17.00 Ērgļu bibliotēkā
„Priede starp debesīm un zemi”
Tikšanās ar rakstnieci, aktrisi, teoloģi Daci Priedi.
Stāsti par ceļojumu uz indiāņu rezervātu, latvieša pašapziņu,
teātri, grāmatām.

***

23. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde
Margaritas Meijo komēdija - farss „Mans luteklītis”
Lugas darbība notiek divdesmitā gadsimta sākumā Čikāgā. Aktieri izspēlē situāciju, kurā no mazas nepatiesības izaug lieli meli.
Rodas pārpratums pēc pārpratuma, sākas strīdi, jūk attiecības, bet
beigās uzvar uzticība, draudzība un mīlestība.
Lomās darbojas: Elita Ūdre, Normunds Ūdris, Valdis Zosārs,
Maiga Picka, Iveta Pedele, Pēteris Leitāns, Auseklis Picka, Sandra
Konovalova.
Izrādes režisore - Terēzija Kaimiņa
Biļetes cena – 2,00 EUR

Novusa, tenisa turnīrs

2016. gada 13. martā Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika
novusa un tenisa turnīri Ērgļu novada iedzīvotājiem. Novusa turnīrā vīru konkurencē 1. vietu izcīnīja A. Picka, 2. vietu - A. Ābels un 3. vietu - A. Jēkabsons. Dāmu konkurencē
1. vieta -Līgai Tirzmalei, 2. vieta - Līvai Tirzmalei.
Tenisā vīru konkurencē 1. vieta J. Bērzkalnam, 2. vieta - D.
Bērzkalnam, 3. vieta - E. Krastiņam. Starp dāmām 1. vieta
- Līgai Tirzmalei un 2. vieta - Līvai Tirzmalei.
Ivars Budze, sporta darba organizators

30. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva ”Pastalnieki”
70 radošo darba gadu jubilejas koncerts
„70 LAIMES MIRKĻI DEJĀ!”

Koncertā piedalās arī deju kolektīvs „Austra” no Līvāniem un
„Virpulis” no Priekuļiem.
Ērgļu pūtēju orķestris P. Leiboma vadībā.
Vakara gaitā: koncerts 2 daļās, ko vada Valmieras Drāmas teātra
aktieris Māris Bezmers.
Darbosies: foto studija ar atmiņu stūrīti, vēstures lappusēm un
foto albumu.
Kafejnīca - “Ielūdz “Pastalnieki!””
Ballē spēlē P. Leiboms. Ieejas biļetes cena 2, EUR

***

1. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
10. sarīkojumu deju konkurss “Ērgļu vizbulīte - 2016”

***

4. maijā Ērgļu saieta nama apkārtnē
Pavasara gadatirgus Ērgļos

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Amanda Ceplīte
Dzintra Ungera
Jānis Saulīte
Laimdota Šreibere
Vija Dreimane
Regīna Kolovza
Tekla Kuzmane
Marta Ozola
Pēteris Grīnbaums 100

***

7. maijā plkst.16.00 Sausnējā „Līdumos”
Mātes dienai veltīts pasākums „Ieelpo pavasari!”
Ciemos pie mums Pētera Leiboma vadītais
bērnu pūtēju orķestris

***

8. maijā Jumurdas saieta ēkā
Mātes dienas pasākums “Kā sirsniņa azotē”

APSVEIcam

***

Pētera Upīša jubilejas atceres pasākumi Jumurdā
• No 9. līdz 21. maijam Jumurdas pagasta bibliotēkā izstāde
,,Brāļi Upīši”.
• P. Upīša atcerei 13. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 pie
Jumurdas saieta ēkas aicinām visus uz pavasara sēklu un dēstu
maiņu. Būsim priecīgi par ziemciešu dāvinājumu puķu dobes
ierīkošanai pie saieta ēkas. Uz tikšanos maijā! Kontakttālrunis
- 28680835, Velga.

***

12. maijā Ģimenes diena PII “Pienenīte”

***

15. maijā Ērgļos ĢIMENES DIENAS SVINĒŠANA
Plkst. 12.00 koncerts Ērgļu saieta namā “TEV NO MANAS MAZĀS SIRDS!”
Plkst. 13.00 sportiski izzinošas aktivitātes ģimenēm - TRASES ”TĒTIS, MAMMA UN ES -IZVEICĪGA ĢIMENE” pārvarēšana un citi pārbaudījumi.

***

14. maijā radošās atpūtas pagalmā “Tiltiņi”
Ērču un karūsu ķeršanas čempionāts

RAISU BERJOZKINU un
EDŽU FREIMANI
ar dēla DANIELA FREIMAŅA
piedzimšanu!

***

21. maijā plkst.13.00 Liepkalnē „Pīlādzītim -15”
Ansambļa „Pīlādzītis” un viņu draugu dziesmotā pēcpusdiena

***

26. maijā Ērgļu saieta namā
„Atļauj saviem gadiem ziedēt!” - 7. nozīmīgu dzīves jubileju
godināšanas pasākums

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT:

***

27. maijā izlaidums PII “Pienenīte”
********
“Muzeju nakts” ietvaros
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”
aicina Ērgļu novada iedzīvotājus
piedalīties izstādes “Viss, kas saistās ar durvīm” veidošanā.
Lūgums atvest/atnest uz muzeju vai Ērgļu bibliotēku priekšmetus, kas saistās ar durvīm (interesantas un senas atslēgas,
slēdzenes, durvju rokturus, numurzīmes u.tml.).
Priekšmetus gaidīsim līdz 17. maijam.
Pēc izstādes priekšmeti tiks atdoti atpakaļ īpašniekiem.

UZMANĪBU!
VALSTS APMAKSĀTI
MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI

DACI un DAIRI KĻAVIŅUS!

PIEMINAM MIRUŠOS:
Iveta Kalniņa
mirusi 46. mūža gadā;

Aija Saulīte
mirusi 76. mūža gadā;

25. aprīlī, pirmdienā, no pl. 10.00 Ērgļos atkal būs mobilā
brigāde.
Ārsti : pulmonologs,
kardiologs, infektologs (no Latvijas
Infektoloģijas centra), hematologs (no
Gaiļezara slimnīcas).
Pie visiem speciālistiem - pacienta
iemaksa eiro 4,27.
Radioloģiskie izmeklējumi: mammogrāfija, rentgens
Laboratoriskie izmeklējumi: D vitamīna līmenis - eiro 4,50.

Biruta Kaļva
mirusi 88. mūža gadā;

Lūdzu, piesakieties pie saviem ģimenes ārstiem vai dr.
Braķes, telefoni: 29441625, 64871471.
dr. Braķe

Ēriks Apinis
miris 67. mūža gadā.

Felicija Eglīte
mirusi 87. mūža gadā;
Aija Zemīte,
mirusi 81. mūža gadā;
Aina Lidija Laidiņa
mirusi 80. mūža gadā;
Jānis Pelsis
miris 82. mūža gadā;

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