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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada aprīļa domes sēdē lemto
aDome nolēma iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai projektu ideju konceptus energoefektivitātes paaugstināšanai šādām Ērgļu novada pašvaldības ēkām: sociālās aprūpes
centra ”Kastaņas”, pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Ērgļu saieta nams.
a Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.2 ”Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
a Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.3 ”Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””. Pašvaldības pamatbudžetā palielināja ieņēmumus par EUR 10330,
palielināja izdevumus par EUR 19883, samazināja nesadalītos līdzekļus par EUR 8793. Saistošie noteikumi ir pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā
internetā sadaļā - Budžets.
a Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 22.08.2012. lēmumu “Par Ērgļu novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” un Pļaviņu novada pašvaldības domes 16.08.2012. lēmumu
“Par Pļaviņu novada administratīvās teritorijas robežu datu saskaņošanu”, dome nolēma nodot Pļaviņu novada pašvaldībai Ērgļu novada pašvaldības bilancē esošo pašvaldībai piekritīgo zemi “Naseļa
avots”, kadastra Nr.70920080185”, platība 0,1 ha, kura pēc novadu robežu grozīšanas tagad atrodas
Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā.
a Pamatojoties uz zemes vienības apsekošanu dabā un platības precizēšanu, Ērgļu novada Sausnējas pagasta teritorijas plānojumu, pašvaldības ceļu reģistru, dome nolēma atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70920070086 (atrodas nekustamā īpašuma “Rožkalni” ar kadastra
Nr.70920070031 sastāvā), kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, zemes vienību 0,06 ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldības ceļš, un noteikt to kā Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemi.
Atdalāmo zemes vienību pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70920070166, kura ir
nekustamā īpašuma “Sidrabiņu centrs” sastāvā.
a Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā par labu Ērgļu novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu no 17 nekustamā īpašuma īpašniekiem.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām izlietojuma
vidēja termiņa indikatīvo programmu 2016. - 2018. gadam.
a Izvērtējot SIA ”Ērgļu slimnīca” valdes locekles Ainas Braķes iesniegumu, dome nolēma palielināt
SIA „Ērgļu slimnīca” pamatkapitālu, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus EUR 8000 apmērā SIA
„Ērgļu slimnīca” sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai - jauna elektrokardiogrāfa un mobilā ginekoloģiskā krēsla iegādei.
a Saskaņā ar SIA „Ērgļu slimnīca” statūtiem ievēlēja Ainu Braki par SIA „Ērgļu slimnīca” valdes
locekli.
a Izvērtējot basketbola trenera Ivara Tetera iesniegumu, dome nolēma apmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļiem Ērgļu novada jauno basketbolistu dalībai Madonas 90 gadu jubilejas
starptautiskajā basketbola turnīrā dalības maksu EUR 60,00 un ēdināšanas izdevumus EUR 72,00
apmērā.
a Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektora Māra Grīnberga priekšlikumu par sabiedriskā
transporta nodrošināšanu maršrutā Ērgļi-Pāvulēni-Ērgļi, dome nolēma slēgt līgumu ar sabiedriskā
transporta pakalpojuma sniedzēju SIA ”Madonas Ceļu būves SIA” par Ērgļu novada iedzīvotāju
pārvadājumu pakalpojumu maršrutā Ērgļi- Pāvulēni -Ērgļi divas reizes nedēļā (trešdienās un piektdienās) ar autobusa atiešanas laiku no Ērgļiem plkst. 6.40, no Pāvulēniem plkst. 7.20. Līgums tiks
slēgts uz trim mēnešiem ar iespēju to pagarināt, izvērtējot lietderību.
a Izvērtējot biedrības “Ērgļu pensionāri” iesniegumu, dome nolēma atbalstīt finansiāli biedrības
“Ērgļu pensionāri” pasākuma “Atļauj saviem gadiem ziedēt!” organizēšanu, piešķirot šim mērķim
Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 450,00 apmērā.
a Nolēma komandēt Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Guntaru Velci pārstāvēt Ērgļu
pašvaldību projekta “Green Ways Outdoor” darba seminārā un tehniskajā vizītē Bütgenbahā, Beļģijā,
no šā gada 19. maija līdz 21. maijam.
a Izdarīja grozījumus Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 aktualizētajā rīcības un
investīciju plānā 2016.-2019. gadam, iekļaujot tajā Ērgļu saieta nama un sociālās aprūpes centra ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu.
a Izsludināja Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu, kura īstenošanai paredzēja Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 2000 apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Apstiprināja projektu konkursa nolikumu un izveidoja projektu vērtēšanas ekspertu komisiju šādā sastāvā: Māris Grīnbergs, Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors; Agita Opincāne, Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītāja; Sanita Krodziniece, Ērgļu novada pašvaldības domes deputāte.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā, pagastu pārvaldēs un pašvaldības domē.
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk - Konkurss) izsludina un organizē Ērgļu
novada pašvaldība.
2. Konkursā var piedalīties:
2.1. biedrības, nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Ērgļu novadā;
2.2. fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem
vismaz 1 sasniedzis 18 gadu vecumu.
3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu.
4. Projekts jārealizē Ērgļu novada pašvaldības teritorijā.
5. Ērgļu novada pašvaldības finansējums vienam projektam EUR 400,00 (četri simti eiro) apmērā.
Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildus savu vai sponsoru finansējumu, ja projekta realizācijai

nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 400,00, šādos gadījumos projekta budžetā jāuzrāda arī
savs vai sponsoru līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī projekta īstenotāju vai sponsora rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu.
6. Projektu konkursam kopējais paredzētais pašvaldības finansējums ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši
eiro) apmērā.
II. KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE
1. Konkursa mērķis ir:
1.1 veicināt Ērgļu novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, uzlabojot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā;
1.2 sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem;
1.3 iedrošināt iedzīvotājus, biedrības un nodibinājumus īstenot pašu radītas idejas.
2. Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst konfliktēt ar citas iedzīvotāju daļas
interesēm.
3. Konkursā tiks atbalstīti projekti vides sakārtošanā un labiekārtošanā (bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, sporta laukumu ierīkošana,
dabas, atpūtas vai sporta takas izveide, peldvietu labiekārtošana).
4. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai
sabiedrības daļai.
III. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
1. Projekta īstenošanas laiks - līdz 2016. gada 30. novembrim.
2. Projekta attiecināmās izmaksas:
2.1 materiālu izmaksas;
2.2 pakalpojumu izmaksas;
2.3 aprīkojuma iegādes izmaksas.
3. Projekta neattiecināmās izmaksas:
3.1 administratīvās izmaksas;
3.2 sakaru izdevumi;
3.3 bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.).
4. Ērgļu novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ieskaita projekta finansējumu 100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kontā.
5. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai.
6. Projektam nav peļņas gūšanas rakstura.
7. Projekts netiek realizēts pašvaldības budžeta iestādēs un to teritorijās.
IV. PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
1. Projekta pieteikums jāiesniedz Ērgļu novada pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads. Projektu iesniegšanas laiks ir līdz 2016. gada 1. jūlijam.
2. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā vai skaidrā rokrakstā uz A4 formāta
lapām. Projekta pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos.
3. Projekta pieteikumā jāiekļauj:
3.1 aizpildīta pieteikuma veidlapa (1. pielikums);
3.2 neformālajām grupām - visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts (2. pielikums);
3.3 pēc vēlēšanās - cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu - fotogrāfijas, skices
u.c.
4. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Ērgļu novada pašvaldībā, pašvaldības mājaslapā, internetā www.ergli.lv, Jumurdas pagasta pārvaldē, Sausnējas pagasta pārvaldē.
Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tālruni 29400442 Agitai Opincānei vai
rakstīt uz e-pastu: agitao@inbox.lv
V. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU SLĒGŠANA
1. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Ērgļu novada pašvaldības domes izveidota un
apstiprināta komisija.
2. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
2.1 projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā (35%), 0 - 35 punkti;
2.2 vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīvprātīgais darbs un līdzdalība (25%), 0 - 20
punkti;
2.3 projekta oriģinalitāte (10%), 0 - 5 punkti;
2.4 projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%), 0 - 30 punkti.
3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par savu
projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot
termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.
4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2016. gada 15. jūlijam projektu iesniedzējiem pa pieteikumā
norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
5. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Ērgļu novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta īstenošanu
(3. pielikums).
6. Pēc projekta īstenošanas īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (4.
pielikums), pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas (rēķinus, čekus, kvītis, līgumus,
pieņemšanas - nodošanas aktus). Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016. gada 30. novembrim.
7. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedībā.
Ja projekts netiek īstenots, jāveic saņemtā finansējuma atmaksa.
8. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta īstenotā projekta fotogrāfijas (gan rezultāts,
gan norises gaita) uz e-pastu: info@ergli.lv to ievietošanai novada pašvaldības mājaslapā internetā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē
Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu
“Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem.
“Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar projekta partneriem - 24 Vidzemes reģiona pašvaldībām (pašvaldību sarakstu iespējams aplūkot šeit), Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās
aprūpes centru - internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju,
nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”.
Projekts aptver trīs mērķa grupas:
• ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus;
• bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
• pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, Valkas un Lubānas pašvaldības ir apguvuši ASV zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi “Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs
novērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības.
Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes un spējas
noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepie-
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ciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai
veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves
kvalitāti un pašnoteikšanos.
Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos individuālos
atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu
izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem, šobrīd ir izsludināts iepirkums, kurā aicināti piedalīties
veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.
Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādei,
kurā būs noteikti nepieciešamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar
invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu sniedzējus.
“Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi nepieciešami projekta mērķa
grupām, kā arī radīs jaunas darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palikšanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt
ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot, kur un ar ko kopā vēlas, iekļauties
sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai
viņu tuviniekiem aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā

par iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,” saka projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa.
DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu
dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar
invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un
dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība,
un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem
rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31.
decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no kuriem
85% līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās,
kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu
dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri
pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu
gadījumā - augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Papildu informācija: Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas
reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, mob. t. 28303078,
gatis.taurins@vidzeme.lv.
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Esmu pamanījusi, ka cilvēki pamazām sāk zaudēt interesi par savu dzīvi
un aizvien vairāk un vairāk aizraujas ar
ziņkārības apmierināšanu par citu cilvēku dzīvēm, līdz ar to pārņemot svešu
dzīves stilu, pieredzi, uzskatus, pakļaujoties citu viedokļiem, arvien vairāk
zaudējot savu būtību, uzskatus un līdz
ar to savu individualitāti un sevi kā personību.
Bieži var redzēt, ka ir sākusi pazust
cieņa starp cilvēkiem. Nereti var saskarties ar situācijām, kad jaunieši ar
atšķirīgiem viedokļiem tiek izsmieti vai
kritizēti. Taču mums ir jāsaprot, ka katram uz šīs zemes ir sava izdzīvotā pieredze un tā jāciena. Mēs katrs tiekam
gatavoti dažādiem dzīves pārbaudījumiem un nekad nebūsim vienādi. Pat
identiskie dvīņi atšķiras.
Tādēļ mums vajadzētu citam citu atbalstīt, izteikt komplimentus un palīdzēt.
Būsim kā bites bišu stropā, cienīsim
cits citu, sargāsim sevi, savu individualitāti, neļaujot zust mūsu personībām.
Arī skolas dzīvē šis padoms noderēs,
īpaši, kad esam sākuši gatavoties vasaras brīvlaikam, bet pirms tam ir jāpaveic neskaitāmi un dažādi darbi.
9. un 12. klasei pamazām jāsagatavojas valsts eksāmenu kārtošanai, 8. un
11. klase izplāno absolventiem pēdējo
zvanu, notiek dažnedažādas olimpiādes, kurās labus sasniegumus ieguvušas
Ērgļu vidusskolas skolnieces. Lai būtu
pilnībā gatavi vasaras sezonai, arī mazās skolas jaunieši kārtoja eksāmenus
un ieguva velosipēdistu tiesības. Un
vēl skolēni gatavojās vienam no visbrīnišķīgākajiem koncertiem, lai apsveiktu savas māmiņas Māmiņdienā.
Lai visiem - gan lieliem, gan maziem
- spēks sasparoties pēdējiem mācību
gada darbiem, pasākumiem, lai topošajiem absolventiem veiksme eksāmenos
un lai pedagogi ar gandarījumu par padarīto darbu var sagaidīt vasaru!
Lāsma

SMS
17. 05. - 07. 06. - eksāmeni
9., 12. klasei
20. 05. - mācību gada noslēguma
pasākums Ērgļu vidusskolā
26. 05. - 27. 05. - jaunsargu
pārgājiens - laivu brauciens
30. maijs - jaunie jaunsargu
kandidāti nodod svinīgo solījumu
31.05. - liecību izsniegšana Ērgļu
vidusskolā
11. 06. - 9., 12. klases izlaidums

2016. gada MAIJS

Latviešu valodas un
literatūras valsts olimpiādes
noslēguma pasākums
Ceturtdien, 5. maijā, ar saviļņojumu un nelielu satraukumu sirdī mēs ar skolotāju
Indru devāmies uz Latviešu
valodas un literatūras 42.
valsts olimpiādes laureātu
apbalvošanas ceremoniju,
kura notika Rīgā, Valsts Izglītības satura centrā.
Pasākumā valdīja ļoti
sirsnīga un pacilājoša atmosfēra, tika pasniegtas
balvas, medaļas un diplomi. Manā īpašumā tagad ir
sudraba medaļa, kas man ik
dienu ir kā atgādinājums par
jau sasniegtajiem panākumiem un motivācija jaunu,
arvien augstāku virsotņu iekarošanai, kā arī liek atcerēties par nepieciešamību kopt
un mācīties dzimto valodu.
Ļoti priecē tas, ka tik lielā konkurencē man izdevās
apliecināt sevi un iegūt godpilno 2. vietu. Liels paldies
skolotājai Indrai par palīdzību, sapratni un ieguldīto
darbu sagatavošanās laikā!
Undīne Saleniece,
9. klases skolniece
Madaras Salnītes,
9. klases skolnieces, foto

Spēles „Izkrāso IKdienu!” rezultāti
Spēles „Izkrāso
IKdienu!”
rezultāti līdz 25.04.2016.
līdz
25.04.2016.
Klase

Mācības

Kultūra

Sports

Saimniecība

Iniciatīva

Paldies!

KOPĀ

Vidējais
zīļu skaits
uz skolēnu

5.
klase

43

22

124

20

15

9

233

8,03

6.
klase

64

25

30

11

20

9

159

9,35

7.
klase

51

13

56

15

-

9

144

6,54

8.
klase

45

29

22

10

-

8

114

7,6

9.
klase

71

23

59

2

25

7

187

10,38

10.
klase

16

24

76

12

15

19

162

11,57

11.
klase

15

16

21

8

5

9

74

6,16

12.
klase

15

23

9

12

10

23

92

5,75

Finiša taisnei tuvojas šī mācību gada konkurss - spēle „Izkrāso IKdienu”.
Intriga saglabājas, spriedze pieaug - kura klase iegūs Superklases titulu.
Rezultāti strauji mainās katru nedēļu. Ir sākusies orientēšanās sezona savām klasēm daudz var palīdzēt šī sporta veida pārstāvji, bet izcili sasniegumi ir arī basketbolistiem. Izdomas bagātākās klases vēl var pagūt
pieteikt un īstenot kādu iniciatīvas projektu. Lielu zīļu birumu dos arī
mācību sasniegumi. Lai veiksme ir ar jums!

Nr.5(150)

Mācību priekšmetu skolas
olimpiāžu uzvarētāji
Vizuālā māksla
5. klase
1. Signe Solovjeva
2. Elīza Madsena
3. Serīna Daumane
6. klase
1. Lauma Zača
2. Anda Reine
3. Benita Kārkliņa
7. klase
1. Ralfs Bolzans
2. Kristiāna Savicka
3. Ieva Radzvilaviča
8. klase
1. Monta Masaļska
2. Gunita Rasa
3. Edīte Alekse
9. klase
1. Madara Salnīte
2. Juris Gusevs
3. Anete Plendišķe /
Undīne Saleniece
Angļu valoda
5. klase
1. Aleksis Einišs
2. Roberts Bauers
3. Elīza Madsena
7. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Marta Štila
3. Ralfs Bolzans
8. klase
1. Ance Ludborža
2. Gunita Rasa
3. Edīte Alekse

Sociālo un spēju priekšmetu
olimpiāde - daudzcīņa (vēsture
+ sociālās zinības + vizuālā
māksla + sports)
7. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Sanda Leimane
3. Lauris Saulītis
10. klase
1. Monika Purviņa
2. Monta Kurzemniece
3. Niks Grīnbergs
Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Varakļānu novada
apvienības vizuālās mākslas
olimpiādē 1. vietu ieguva 5. klases skolniece Signe Solovjeva,
2. vietu - 7. klases skolnieks
Ralfs Bolzans, 3. vietu - 8. klases skolniece Monta Masaļska,
atzinību - 6. klases skolniece
Lauma Zača (skolotāja V. Veipa);
9. klases skolnieces Lilita Saulīte un Viktorija Vīgube zinātniski pētniecisko darbu konferencē
Madonā ieguva 3. vietu par darbu
„Skolotāju rokraksti Ērgļu vidusskolā” (skolotāja I. Rone).
Apsveicam 9. klases skolnieci
Undīni Salenieci par iegūto
2. vietu valsts latviešu valodas
olimpiādē (skolotāja I. Rone).
Maiga Picka, mācību pārzine

Sākumskolas mācību olimpiāžu
uzvarētāji 2015. / 2016. m.g.
1. klase
Latviešu valoda
1. Inese Monika Seska
2. Patrīcija Dance
3. Krista Āboliņa

3. klase
Latviešu valoda
1. Alīna Muša
2. Laura Lapiņa
3. Emīlija Grīnberga

Matemātika
1. Inese Monika Seska
2. Sendijs Vīgubs
3. Līna Madsena

Matemātika
1. Keita Una Daumane
2. Ivars Matīss
3. Alīna Muša

Vizuālā māksla
1. Inese Monika Seska
2. Linards Filipenkovs
3. Krista Āboliņa

Vizuālā māksla
1. Linards Lukašovs
2. Keita Una Daumane
3. Artūrs Tiltiņš

2. klase
Latviešu valoda
1. Liene Feldberga
2. Gustavs Dūdums
3. Evelīna Šmite

4. klase
Latviešu valoda
1. Guna Nikolajeva
2. Aleksandra Vihtodenko
3. Marta Purviņa

Matemātika
1. Gustavs Dūdums
2. Megija Elisa Jeršova
3. Evelīna Šmite

Matemātika
1. Rihards Balodis-Bertmanis
2. Andrejs Kulišs
3. Daniēla Vanaģele

Vizuālā māksla
1. Ketija Tipaine
2. Liene Feldberga
3. Evelīna Šmite

Vizuālā māksla
1. Santa Kalniņa
2. Lūcija Čable
3. Estere Margareta Roth

Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore
Indra Rone, vēstures un latviešu valodas skolotāja
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. maijs
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Spēju un zināšanu pārbaudījums uzņēmējdarbības radošais konkurss
“Zemais starts”

Šā gada 28. aprīlī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā notika 12.
klases skolēnu - Jāņa un Annas - rīkotais radošo biznesa ideju
konkurss vidusskolēniem “Zemais starts”. Kopumā konkursā piedalījās pirmās 17 pieteikušās komandas no Skrīveriem, Aizkraukles, Ogres, Jēkabpils, Rīgas, Aglonas un Ērgļiem.
Konkursa galējais koncepts - biznesa idejai jātop konkursa laikā
un, lai interesantāk, - komandām jāpelna spēles nauda un jaunais
vai uzlabotais produkts jāveido no stendā “Veikals” pieejamajiem materiāliem.
To, ka ideja ir Latvijas vai pasaules tirgū dzīvotspējīga, dalībniekiem bija jāpierāda, rakstot biznesa projektu. Tajā bija jāiekļauj arī idejas apraksts, uzņēmuma mērķis, produkta priekšrocības, konkurence, mārketinga plāns, finanšu plāns u.c. rādītāji, kas
pierāda to, ka ideja izdzīvos.
Kārlis Sīmanis-Ozols, grāmatas “Kā gūt panākumus Latvijā”
autors, savā lekcijā stāstīja par pārdošanu un to, cik tas ir svarīgi
uzņēmuma pastāvēšanā un sekmīgā darbībā. Viņš dalījās ar 10
lietām, kas jāizvērtē un jādara, lai gūtu labākus rezultātus. “Ideālā ideja pati nekad neatnāk!” - pie tās pašam ir jāstrādā un jāattīsta, lai tā kļūtu par ideālu.
Turklāt Jānis Viegliņš, “Pārdošanas skolas” dibinātājs un vadītājs, savā lekcijā stāstīja par cilvēkiem “pīlēm” un cilvēkiem
“ērgļiem”. Arī šis lektors uzsvēra to, ka ceļā uz panākumiem ir
jāiegulda liels darbs, ir sava diena jāplāno un jāsadala tā aktīvajā
un pasīvajā laikā, respektīvi, kamēr visi vēl guļ vai jau pēc darba
dodas mājās un skatās televizoru, mums ir iespēja šo laiku pavadīt produktīvi un iemācīties ko jaunu vai izdarīt neizdarīto.
Dienas gaitā telpa pārtapa lielā radošajā darbnīcā - katrs vēlējās
uzvarēt un veikt uzdevumu pēc iespējas labāk, bet tas netraucēja
komandām savstarpēji iepazīties un sadarboties.
Konkursa darbus un prezentācijas vērtēja žūrija četru locekļu sastāvā - Kārlis Sīmanis-Ozols, Jānis Viegliņš, biznesa spēles “Oligo” autors Haralds Salmiņš un Skrīveru vidusskolas absolvents
un ESCdatori pārstāvis - Edmunds Mārtinsons.
Žūrija darbus vērtēja gan pēc biznesa plāniem, to pamatojumiem, gan pēc tā, kā komanda prata aizstāvēt savu veikumu un
atbildēt uz žūrijas jautājumiem.
Konkursā uzvarēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda “BK11” ar moderno kaklasaišu ideju “Man Up!”. Otrajā vietā ierindojās Ogres Valsts ģimnāzijas komanda “Trīs māsiņas” ar koka
dzimšanas dienu kalendāra ideju. Trešo vietu ieguva Ērgļu vidusskolas komanda “VITAMĪNI” ar atmiņu krājēju.
Inese Zlaugotne, uzņēmējdarbības skolotāja
Ja man šodien kāds pienāktu un pajautātu, vai es vēletos piedalītās vēlreiz šāda veida konkursā, es bez ilgas domāšanas piekristu, neskatoties uz to, ka mūsu komanda “HAPS” (Laura, Sintija,
Jēkabs un Lāsma) saņēma tikai pateicību par piedalīšanos. Nākamreiz vismaz zināsim, kur un kādas kļūdas pieļāvām, veidojot
biznesa plānu, un būsim spējīgi tās labot un nepieļaut otru reizi,
un iespējams, ka nākamreiz pēc apbalvojuma ies ne tikai viena
Ērgļu vidusskolas pārstāvēta komanda (“Vitamīni”), bet gan divas un pat vairāk.
Auguste Laura, 12. klases skolniece
Ļoti liels ieguvums bija tas, ka mēs jau pratām rakstīt šādus plānus no Skolēnu mācību firmām, kas bija jāizveido pirmajā pusgadā. Tabulas, aprēķinus un idejas mēs varējām izmantot, tāpēc arī
mūsu biznesa plāns tika atzīts par pašu labāko.
Visa konkursa laikā mūsu komandā “Vitamīni” valdīja ļoti pozitīva, dzīvespriecīga un jautra gaisotne. Manuprāt, tas arī bija
viens no iemesliem, kāpēc veiksme bija ar mums. Liels ieguvums
bija arī tas, ka mēs katram dalībniekam sadalījām darbus. Es veidoju plānu, Maira un Alise - produktu, bet Kristers bija galvenais
aktieris, kas prezentēja produktu. Arī skolotājas Ineses Zlaugotnes padomi un ieteikumi veicināja mūsu panākumus.
Kopumā varu teikt, ka konkurss deva ļoti labu pieredzi un
zināšanas, kas noderēs arī maniem komandas biedriem, kuri vēl
nav izveidojuši savu SMF. Par mūsu panākumiem atcerēsies arī
nākamie uzņēmēji, jo par godu uzvarai mēs ieguvām trīs grāmatas, kas ir par uzņēmējdarbību, kā arī kausu un diplomu. Izlietotās
nervu šūnas, kuras tika kairinātas konkursa laikā, mēs varējām
atjaunot ar Skrīveru saldumiem, kuri bija kopā ar dalībniekiem
visas dienas garumā.
Kopumā varu teikt, ka šādi konkursi pierāda to, cik labi sagatavoti mēs esam, kad ir jāprezentē un jārunā nopietnas žūrijas
priekšā. Tādēļ es un mana komanda iesakām katram skolēnam
izmantot iespējas, jo tas palīdz iegūt pieredzi, kontaktus un arī
panākumus. Riskējiet un piedalieties!
Līva Āboliņa-Ābola, 12. klases skolniece
Regnāra Mariņina foto no “Zemā starta” arhīva
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Konkurss „Lieliskais ” - labo tradīciju turpinātājs
Daudzu gadu garumā vairāku kaimiņu skolu 8. klašu
skolēnu komandas tikās konkursā „Erudīts”. Šo konkursu dalībnieki ir bijuši skolēni no Taurupes, Mazozoliem, Meņģeles, Pērses, Odzienas, Sausnējas. Mūsu
kādreizējo skolēnu atmiņā šie konkursi saglabājušies
ne tikai kā erudīcijas pārbaude, bet arī kā skaisti svētki
visiem dalībniekiem, pie kuriem esam viesojušies.
Mainās laiki un tradīcijas, un mums ir jāmainās laikam
līdzi. Tradīcijām ir spēks un tās dzīvo, ja tiek koptas un
atjaunotas. Ar domu par šīs jaukās tradīcijas saglabāšanu es uzaicināju piecu kaimiņu skolu pedagogus un 4.
klašu skolēnu komandas piedalīties konkursā. Izvēlējos jaunajam konkursam piemērotu latvisku, labskanīgu nosaukumu -„Lieliskais”. Mēs taču esam lieliski!
Mēs varam uzrādīt lieliskus sasniegumus mācībās, būt
lieliski konkursu un olimpiāžu dalībnieki, lieliski pašdarbnieki, sportisti, svētku un ballīšu rīkotāji.
Lai attīstītu skolēnu intelektuālās spējas un erudīciju,
veicinātu bērnu radošo darbību un spēju strādāt komandā un lai noskaidrotu erudītāko un radošāko 4. klases skolēnu
komandu, 2016. gada 22. aprīlī Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
notika konkurss „Lieliskais”. Mēs uzņēmām ciemiņus no četrām kaimiņu novadu skolām. Ar savu klātbūtni mūs pagodināja
Ogres novada Taurupes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles, Kokneses novada Pērses sākumskolas, Madonas
novada Vestienas pamatskolas 4. klases skolēnu komandas,
skolotāji un līdzjutēji. Viesus uzņēma Ērgļu novada Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas 4. klases komanda.
4. klases mācību priekšmetu standartam atbilstošus uzdevumus
konkursam „Lieliskais” sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pedagogi. Konkurss sastāvēja no trim daļām, katrā daļā
- 6 jautājumi no 4. klasē apgūstamajiem mācību priekšmetiem.
Bija daži praktiski uzdevumi ar uzskatāmu praktisko risinājumu
vai piemēriem. Pedagogi tika norīkoti komandējumā uz kādu
kaimiņu novada skolu, lai kļūtu par žūriju un vērtētu citas skolas
komandas darbu, piešķirot tai punktus.
Starpbrīžos starp konkursa daļām bērni prezentēja savu skolu un
iepriecināja visus ar apsveikumu. Mūs sajūsmināja Taurupes skolas komandas „Taurupēni” iestudētais lugas fragments, lieliski
skanēja Vestienas 4. klases meiteņu komandas „Pūcīte” dziesma,
iepriecināja 4. klases „Pērses tīģeru” plakāts un atraktīvā uzstāšanās, ļoti patika Mazozolu skolas komandas „Ozoliņi” lieliski izpildītā tautiskā deja un sporta deja „Ča ča ča”. Visiem bija prieks
par Sausnējas komandas „LaLajaja” (nosaukums radies no ko-

mandas dalībnieku vārdu pirmajām un pēdējām zilbēm: Lauris,
Lauris, Aivija, Vendija) ciemiņiem veltīto apsveikumu.
Komandas bija izpildījušas uzdoto mājasdarbu - sagatavojušas
kādu spēli, rotaļu vai atrakciju, kurā jāiesaista visu skolu komandu dalībnieki. Sausnējas skolas zālē valdīja sirsnīga, draudzīga
atmosfēra un bija jūtama pavasara ziedu smarža. Liels paldies par
dāvanām, kuras bija sarūpējuši ciemiņi un pasniedza tās konkursa
dalībniekiem. Tas bija lieliski!
Konkursa rezultāts pēc iegūto punktu skaita: 1. vietā - Pērses,
Mazozolu un Sausnējas skolas komandas, 2. vietā - Taurupes skolēni, bet 3. vietā - Vestienas skolas komanda.
Īpašs paldies mūsu lieliskajām skolotājām, kuras sagatavoja
bērnus konkursam un iesaistījās atbildīgajā žūrijas darbā. Paldies
skolotājai Ingrīdai Leontjevai no Vestienas skolas, Lienei Millerei no Mazozolu skolas, Pērses sākumskolas skolotājai Viktorijai
Fjodorovai, Taurupes pamatskolas skolotājai Dainai Švikstiņai
un skolotājai Dacei Dombrovskai no Sausnējas pamatskolas.
Paldies Sausnējas skolas direktoram Andrim Dombrovskim par
atbalstu mūsu konkursam!
Būsim lieliski katru dienu! Uz tikšanos konkursā „Lieliskais” nākamgad!
Elitas Leibomas, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
4. klases audzinātājas, konkursa „Lieliskais” organizētājas un
vadītājas, teksts un foto

Pirmā starptautiskā uzvara
7. un 8. maijā Madonā par godu pilsētas 90 gadu jubilejai
norisinājās starptautisks basketbola turnīrs jaunajiem basketbolistiem. Tajā ar mūsu pašvaldības atbalstu piedalījās arī Ērgļu
novada U12 vecuma grupas basketbolisti.
Pirmajā spēlē piedzīvojām zaudējumu spēcīgajai Mārupes komandai ar rezultātu 28:47, kuras auguma un fiziskais pārsvars
izrādījās noteicošais. Otrajā spēlē ar rezultātu 111:17 tika pārspēta Madonas komanda. Svētdienas pirmajā spēlē ar rezultātu
39:22 tika izcīnīta pirmā starptautiskā uzvara, pārspējot Igaunijas pilsētas Tartu basketbola kluba spēlētājus. Finālā nācās vēlreiz tikties ar Mārupes spēlētājiem. Laikam jau bijām sapriecājušies par garantētajām sudraba medaļām, ka finālam nepietika
ne apņēmības cīnīties, ne spēka, ne prāta… Līdz ar to smags
zaudējums finālā. Bet jācer, ka tika gūta noderīga pieredze.
Komandā spēlēja M. Vasks, A. Einišs, N. Olte, M. Štils, A.
Šmits, M. Užāns, R. Bauers, J. Gulbe, V. Masaļskis.
I. Teteris, treneris
Agņa Beķera foto

“Eiropas eksāmens”

Tradicionāli Eiropas dienā, 9. maijā, ikviens
Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties
„Eiropas eksāmenā”. Eksāmenā ir 20 - 30 jautājumi (atkarībā no vecuma grupas) par mums
pašiem - dzīvi Eiropas Savienībā, mūsu tiesībām, pienākumiem, ieguvumiem un iespējām.
2016. gads ir trešais gads, kad notiek “Eiropas
eksāmens”.
Arī Ērgļu vidusskolas skolēni tika aicināti
piedalīties šajā konkursā. Apkopojot pašreiz
zināmos rezultātus, aktīvākās ir bijušas 12.,
11. un 8. klase. Katrs skolēns saņēma īpašu
diplomu. Vairāki dalībnieki ir ieguvuši arī
maksimālos 50 punktus. Jāgaida, vai izlozes
veiksme kādu no viņiem aizvedīs arī uz lielo
finālu Rīgā.
Indra Rone,
vēstures un latviešu valodas skolotāja

Konkurss “Spēka zīmes”

Trejdeviņas rakstu zīmes
Apvij manu augumiņu:
Trejdeviņi spēka vārdi
Atmirdz manā darbiņā.
/Latviešu tautasdziesma/

Gadskārtējais Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu starpnovadu mājturības un
tehnoloģiju neklātienes konkurss
meitenēm un zēniem “Spēka zīmes” šogad noslēdzās ar vērienīgu darbu izstādi Varakļānu
novada muzejā. Šajā konkursā
piedalījās 19 minēto novadu skolas ar 107 darbiem.
Skolēni izstrādāja radošo darbu
par tēmu “Latviešu etnogrāfiskās
zīmes” brīvi izvēlētā rokdarbu
tehnikā (meitenēm) vai kokā
(zēniem).
Darbus vērtēja neatkarīga komisija, nepiešķirot vietas, bet atlasot orģinālākos.
No Ērgļu vidusskolas konkursā piedalījās 7. klases skolniece Guna Kalniņa ar
darbu “Zeķes – pastaliņas”, 8. klases skolnieces Katrīna Dudko - “Piespraudes
- veltījums Latvijai” un Melānija Šmite - “Adījumu komplekts - šalle, cimdi”.
Mēs esam ļoti, ļoti gandarītas, jo kā oriģinālākie tika atzīti tikai 7 darbi. G. Kalniņa un M. Šmite ir šo laimīgo skolēnu vidū, saņemot Varakļānu novada muzeja
atzinības rakstu, grāmatu un skaistu pavasara ziedu pušķi.
Visi konkursa dalībnieki un skolotāji saņēma novadu mājturības skolotāju metodiskās apvienības pateicības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos neklātienes
konkursā.
Paldies Gunas, Melānijas un Katrīnas māmiņām! Viņu atbalsts - nenovērtējams!
Paldies!
Ilze Eņģe, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Autores foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. maijs

Latvijas skolu orientēšanās kauss
Trešdien, 20. aprīlī, Siguldā notika Latvijas skolu orientēšanās
kauss, kurā piedalījās 750 skolēnu no 90 skolām, tostarp arī no
Ērgļu vidusskolas. No Ērgļiem brauca orientēšanās meistari - Arvis, Egils, Viktorija, Lilita, Elīza, Alise un Katrīna. Visiem Ērgļu
skrējējiem veicās diezgan labi.
Sacensībās bija kvalificēšanās - sprints, tad pusfināls un pēc
tam fināls.
Kvalificēšanās sacensībās iegūtos punktus skaitīja skolu kopvērtējumā.
Pusfinālā no katras grupas (V1,S1,V2,S2,V3,S3,V4,S4) iekļuva 12 dalībnieki. To skaitā no Ērgļiem - Katrīna un Elīza. Visi
jutām līdzi Arvim, jo viņam pietrūka tikai 8 sekundes, lai iekļūtu
pusfinālā.
Finālā iekļuvu es. Man veicās ļoti labi, savā grupā ieguvu 1.
vietu. Balvā bija 28 skārda bundžiņas, kurās bija klasiskā limonāde, četri maisiņi ar ķirbju sukādēm piena šokolādē un, protams,
medaļa.
Skolu kopvērtējumā ieguvām 13. vietu, kas ir mūsu skolai liels
sasniegums

Skolu kauss Siguldā - Ērgļu vidusskolas komanda.
Visiem skrējējiem bija arī iespēja piedalīties savādākā orientēšanās veidā “Latvijā”, kur bija iespējams izvēlēties kādu (1.,
2., 3.) distanci un to izskriet. “Latvijā” vajadzēja skriet, meklēt
Latvijas pilsētas, atzīmēties pareizajā pilsētā un veikt trasi pareizajā secībā.
Varēja arī piedalīties foto orientēšanās sacensībās “Stikla skrējiens Siguldā”. Šīs sacensības organizēja Siguldas pilsētas SIA
“Jumis” un AS “Latvijas Zaļais punkts”. Foto orientēšanās sacensības Siguldā notika pirmo reizi, lai pilsētnieku un pilsētas
viesu vidū popularizētu stikla šķirošanu un atbildīgu attieksmi
pret vidi.
Tas bija liels piedzīvojums. Manuprāt, visiem, kas piedalījās,
patika. Sacensību centrā bija kafejnīciņa, kafijas bārs, hotdogu
pārdevējs un, protams, cukurvates un popkorna pārdevēja. Apciemojām arī pārtikas muzeju (veikalu), bet tad gan mēs uzreiz
devāmies uz mājām.
Elīza Madsena, 5. klases skolniece
Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

Elīzas uzvara Skolu kausā.

Ērgļu jaunsargu vienība
Ir sācies pavasaris, tādēļ arī jaunsargi kļuvuši aktīvāki. Dažādi pasākumi un talkas rit
pilnā sparā. Sporta grupas jaunsargi regulāri
nāk uz treniņiem gan darba dienās, gan brīvdienās. Fiziskās sagatavotības līmenis kopumā
uzlabojies - it sevišķi tiem bērniem,
kuri treniņus apmeklē regulāri. Ir jaunsargi,
kuri cītīgi izvirza sev un arī sasniedz mērķi.
Īpaši varu uzslavēt Kitiju Ratnieci un Laumu
Kodolu, kuras ir apmeklējušas 98 procentus
nodarbību.
26. aprīlī jaunsargi devās uz talku “Brakos”, kur sakopām ceļmalu uz muzeju un tā
teritoriju. Šeit paldies jāsaka it sevišķi 5. un 6.
klases audzēkņiem, kuri bija ieradušies kuplā
skaitā. Jaunsargi gan grāba pērnās lapas, zāli,
gan lasīja zarus, veda lapas uz ugunskuru,
gan savāca atkritumus. Puiši palīdzēja jau pie grūtāka darbiņa.
Paldies par sadarbību sakām Zintai Saulītei. Paldies jāsaka trases saimniekiem, ka talkotāji varēja pēc strādāšanas iziet “Meža
kaķi”.
Ērgļu jaunsargu vienības izdzīvošanas pārgājiens kopā ar
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas jaunsargiem 23. - 24.04.
2016. Pārgājienā kopā piedalījās 33 jaunsargi. Šajā pārgājienā visi dalībnieki pārbaudīja savu izturību, atjautību, fizisko sagatavotību, pilnveidoja prasmes taktikā, mācījās celt nojumes,
apguva ugunskuru veidus, attīstīja spējas strādāt komandā un
trenēja prasmi noturēt ugunskuru visas nakts garumā. Šeit jaunsargi spēja pilnveidot savas dzīves prasmes, jo ar visu bija jātiek
pašiem galā. Un to spēja visi jaunsargi. Maršruts bija no Ērgļiem līdz Sidrabiņiem (“Tiltiņi”), kur mūs laipni sagaidīja Mārcis Feldbergs, kas ierādīja vietu mežā. Paldies par sadarbību un
viesmīlību! Jaunsargi uz galapunktu devās trīs nodaļās, katrai
nodaļai bija savs komandieris, kuram bija atbildīgs uzdevums pieņemt visus lēmumus, lai komanda nokļūtu mērķī un izpildītu
visus dotos uzdevumus. Ar šiem pienākumiem veiksmīgi tika
galā Kristers Kalniņš, Artis Jansons un Rihards Vasels, Kristaps
Gūts. Katrā nodaļā bija arī navigators, kuram tika uzticēts svarīgs uzdevums - vest savu komandu pa īsāko, drošāko virzienu.
Un tie bija Viktorija Vīgube, Vits Ādams Olte, Jānis Serovs.
Viņi veiksmīgi tika galā ar šo uzdevumu. Bija arī izlūki, mediķi, apakškomandieri - jaunsargiem bija dažādi pienākumi, kurus
daži apguva no jauna vai daži pilnveidoja jau esošās zināšanas.
Vislielākās grūtības dalībniekiem sagādāja nepareizi sakravāta
soma un ugunskura noturēšana savā postenī visu nakti. Taču
jāatzīst, ka šie jaunsargi sevi pierādīja no labākās puses, jo nakts
bija vēsa, taču visi izturēja. Naktī bija arī trauksme, kurā jaunsargi mācījās apgūt taktikas elementus un disciplīnu. Ir lietas, pie

12. aprīlī Ozolos ar kopīgu startu sākās orientēšanās sacensības
„Madonas kausi 2016”, kuras turpināsies otrdienu pēcpusdienās
līdz rudenim, kopā 22 kārtas. Pirmajā kārtā no mūsu skolas piedalījās 13 skolēni. Vislabāk veicās Elīzai Madsenai, Līnai Madsenai, Anetei Rudzītei, kuras savās grupās uzvarēja. Otrā kārta
notika Ļaudonā, kur uzvarētāji bija Rūdolfs Venškevics, Elza
Agnese Koklačova un Katrīna Rešņa. Trešajā kārtā Madonas
Smecersilā uzvaru izcīnīja Līna Madsena. Maija mēnesis iesākās
Ērgļos, kur piedalījās 21 skolēns. Savās mājās uzvaras spēja izcīnīt Rūdolfs Venškevics, Elza Agnese Koklačova, Elīza Madsena,
nedaudz pietrūka Arvim Zeibotam, kurš startē elites grupā. Rezultātus un informāciju par kārtām var apskatīt mājaslapā: www.
okarona.lv.
30. aprīlī un 1. maijā Jāņukalnā notika Aronas kausa izcīņa, kas
ir viens no Latvijas kausa posmiem, kurā piedalījās pieci mūsu
skolas skolēni. Apvidus labi skrienams, paugurains, ar sarežģītu reljefu. Divu dienu summā S12 grupā uzvaru izcīnīja Elīza
Madsena, Katrīnai Rešņai 10. vieta, Anetei Rudzītei - 12. vieta.
Līnai Madsenai 6. vieta S8 grupā, Arvim Zeibotam 13. vieta V18
grupā.
Sezona ir iesākusies veiksmīgi. Lai veicas visā tās garumā! Ja
kādam radusies interese par šo sporta veidu, pamēģiniet!
Baibas Kaļvas, orientēšanās pulciņa vadītājas, teksts un foto

Kā kopā mācās ceturtie
un desmitie
kurām vēl jāpiestrādā, taču jaunsargiem ļoti labi veicas ar kļūdu
labošanu. Paldies jums, jaunsargi, par izturību!
4. maijā jaunsargi devās ekskursijā uz Krāslavas 4. maija
militāro parādi. Jaunsargi vēroja parādi, militārās tehnikas demonstrējumus, policistu, robežsardzes vienību demonstrējumus.
Varēja nobaudīt arī “lauku virtuves” labumus, painteresēties
par militāro struktūru nodaļām un to sniegumu aizsardzībai. Atpakaļceļā apmeklējām Aglonas baziliku. Jāatzīst, ka varētu būt
lielāka atsaucība ekskursijām, jo par tām maksā Jaunsardzes un
informācijas centrs. Skumji, ka bērni to neizmanto.
8. maijā jaunsargi piedalījās talkā un sakopa “svaru zāles” telpas un tās apkārtni. Paldies jaunsargiem, kuri saulainajā dienā
izvēlējās palīdzēt un talkot - Lilitai Saulītei, Ilgvaram Ratniekam, Kristapam Gūtam, Kristiānai Savickai, Sofijai Umbraško,
Reinim Šaicānam, Elīzai Hermanei. Lai arī bijām neliels pulciņš,
bet darbus padarījām daudz.
Un jaunsargi gatavojas jau nākamajiem pasākumiem:
13. maijs - Sarkanā Krusta pirmās palīdzības sacensības;
14. maijs - Ērču un karūsu ķeršanas čempionāts;
14. - 15. maijs - Vīru spēles 2. novada nodaļas ietvaros;
21. maijs - Muzeju naktis “Brakos”;
26.05. - 27.05.2016. - pārgājiens un laivu brauciens pa Kāla
ezeru jaunākajai grupai kopā ar Madonas jaunsargiem;
22. maijs - foto orientēšanās pa Ērgļu teritoriju;
30. maijs - jaunie jaunsargu kandidāti pieņems svinīgo solījumu
Ērgļu vidusskolas teritorijā.
Spēlēsim arī peintbolu nodarbību ietvaros + pārgājiens vecākajai
grupai.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Kristīnes Puziņas foto

Droši uz ceļa
Šogad mums, kas sasnieguši desmit gadu vecumu, bija iespēja kārtot riteņbraucēju tiesības. Šo iespēju izmantojām gan mēs,
trešklasnieki, gan ceturtās klases skolēni.
Mūsu instruktoru sauca Edgars. Viņš mums mācīja trīs dienas, kā droši un atbildīgi uzvesties uz ceļa, kādi satiksmes noteikumi jāievēro riteņbraucējam. Velosipēdistu tiesības likām mēs - Samanta, Ingus, Edgars, Emīls, Rinalds, Gerda un Linards.
Velosipēdistu tiesības nokārtoja arī ceturtklasnieki.
Daži no mūsu klases skolēniem tikai mācījās, jo vēl nebija sasnieguši 10 gadu vecumu, tomēr jau tagad ir droši ceļu satiksmes
dalībnieki. Satiksmes noteikumus ļoti labi zina Haralds, Ralfs, Ivars, Artūrs.
Un tagad mēs laimīgi un priecīgi gaidām savas velosipēdistu tiesības, lai varētu izbraukt pa Ērgļiem, ievērojot
ceļu satiksmes noteikumus.
Linards Lukašovs, 3. klases skolnieks
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. maijs

Orientēšanās sezona
ir sākusies

2. maijā Ērgļu vidusskolas 4. klase pirmās četras mācību stunda
pavadīja Lielajā skolā. Zināmā mērā šis bija iepazīšanās pasākums, kas notika pēc abpusējas vienošanās - “desmitie” gribēja organizēt, bet “ceturtie” vēlējās iepazīties ar mācību procesa
norisi Lielajā skolā. Lai būtu drošāk, katrs lielais izlozēja divus
“krustbērnus”, par kuru labsajūtu bija jārūpējas vairāku stundu
garumā. Vispirms abas klases strādāja kopā ar latviešu valodas
skolotāju Evitu Punovsku. Darbojoties vairākās grupās, kopīgi
tika pildīti uzdevumi par putniem. Paldies skolotājai!
Pēc tam nokļuvām ģeogrāfijas stundā. Lai palīdzētu gan lielajiem, gan mazajiem izprast jēdzienus par lielu pilsētu saplūšanu,
nācās atkal sadarboties, tagad skolotājas Antras Grinbergas vadībā, kuru līdz šim pazinām kā deju skolotāju.
Tālāk mums bija iespēja apskatīties, kā Lielajā skolā tiek cildināti konkursu un sacensību uzvarētāji. Ceturtklasnieki paši saņēma uzmundrinājumus, jo bija jānokārto eksāmens, lai saņemtu
velosipēdista tiesības. Labi, ka lielie bija padomājuši par jaukiem
cienastiem. Nākamajā mācību stundā varējām gidu pavadībā izstaigāt skolas telpas.
Aprunājoties ar skolēniem, sapratu, ka viņiem šī diena bija ļoti
patikusi. Desmitklasnieki bija atbildējuši uz visiem jautājumiem.
Īpaši noslēpumaini un vilinoši bija fizikas un ķīmijas kabineti.
Paldies skolotājai Olgai Elksnei un viņas audzināmajai klasei, ka tagad esam pietiekami zinoši, lai rudenī turpinātu mācības
Lielajā skolā!
Sandra Stankeviča, 4. klases audzinātāja
Nika Grīnberga, 10. klases skolnieka, foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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Maijs - Imanta Ziedoņa mēnesis. Joprojām viņa darbi
liek domāt, aizkustina, saviļņo. 12. klases audzēkņi
dalās pārdomās pēc dzejoļu krājuma „Es ieeju sevī”
cikla „Par vientulību” izlasīšanas.

„Atstājiet mani!”
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“Skolu Ziņu” turpinājums

Pārgājiens uz Akmeņupīti
12. aprīlī mēs, 5. klases skolēni, devāmies pārgājienā uz Akmeņupītes krāvumu. Pārgājiena sākums bija pie saieta nama. Mums līdzi devās Līvas mamma
un Valta mamma. Pirmā apstāšanās vieta bija pie Rata kalna. Skolotāja Antra
mums pastāstīja teiku par tā nosaukumu. Muižas laikos šeit bijis rats, pie kura
piesējuši nepaklausīgos kalpus. Nošausminājušies gājām tālāk. Otrā apstāšanās vieta bija kalnā, no kura varēja redzēt Vecmuižas ezeru. Skolotāja mums
pastāstīja par šo noslēpumaino ezeru. Uz to tiešām bija skaists skats.
Trešā apstāšanās vieta bija „Bumbiermuiža”. Dodoties garām „Bumbiermuižai”, mūs sagaidīja suns. Viņš visiem lēkāja virsū. Tas izraisīja jautrību.
Tad nu tuvojāmies Akmeņupītei. Kāds bija ceļā nolicis bultas no kociņiem
un zaros iekāris baltas lentes. Skolotāja lika mums atminēt un tad pastāstīja,
ka tā bija skolotāja Rone, kura iepriekšējā dienā bija pie Akmeņupītes. Viņas
izliktās zīmes mums palīdzēja atrast ceļu un nenomaldīties.
Beidzot bijām klāt! Pirmais, ko izdarījām, iekūrām ugunskuru, tad sildījām
un cepām desiņas un zefīru. Skolotāja pastāstīja, kā veidojies akmeņu krāvums un ka upīti sauc par Veģerupīti un tā iztek no Dāvelnīša ezera un ietek
Ogrē. Ogre lejpus Ērgļiem ir krāčaina un šīs krāces sauc par Brāžu krācēm.
Devāmies lēkāt pa akmeņiem. Daudzi krita, vienkārši sakot, jau izpeldējās.
Daži gar upīti devās mežā un baudīja klusumu.
Atpakaļ ceļā lasījām lakšus. Viss smaržoja tik jauki pēc lakšiem. Visapkārt
tie bija kā zaļa sega. Atpakaļceļā mums slāpa, bijām paņēmuši maz dzeramā
ūdens, bet mēs izturējām. Pavisam kopā nogājām 12 km.
Paldies skolotājai Antrai par šo lielisko pārgājienu un atbalstu. Atbalsts bija
arī no Valta un Līvas mammām. Paldies arī viņām!
Ar nepacietību gaidīsim nākamo pārgājienu.
Ieva un Katrīna, 5. klases skolnieces

Mūzikas vakars „Ērgļu spārnos”
29. aprīļa pēcpusdienā mēs, 3. klases mūzikas terapijas pulciņa skolēni, bijām
priecīgi satraukti. Jau drīz pēc stundām lielajā skolā mūs gaidīja skolotāja Keitija Roth, lai kopā ar viņu un daudzajiem mūzikas instrumentiem mēs varētu
doties uz „Ērgļu spārniem”. Tur bija paredzēta muzicēšana kopā ar vecākiem
un draugiem.
Kad ieradās ciemiņi, mēs viņus sagaidījām ar skaļu ritma sišanu. Katrs bija
izvēlējies savu mūzikas instrumentu. Zaļajā lauku klusumā tas bija varens
troksnis!
Vakara turpinājumā mēs - Alīna, Gerda, Samanta, Aiga, Lelde, Haralds, Ingus, Rinalds un skolotāja Keitija - priecējām klausītājus ar savu sagatavoto
priekšnesumu. Muzicējot kopā, mēs esam iemācījušies ne tikai spēlēt kādu
instrumentu, bet arī klausīties cits citā, sadarboties, nedarīt otram pāri ar kādu
nejauku un skaļu skaņu. To mēs mēģinājām parādīt arī skatītājiem, un, šķiet,
ka tas arī izdevās.
Mūsu kopā muzicēšana turpinājās, un tajā tika iesaistīti arī draugi, vecāki un
audzinātāja Ieva. Katrs varēja izvēlēties sev patīkamāko instrumentu un to
izmēģināt. Pēc brīža instruments bija jāpadod blakussēdētājam. Tā katrs izmēģināja gandrīz visus instrumentus. Troksnis bija liels un kaut ko sadzirdēt bija grūti. Tāpēc Keitija vadīja instrumentu spēli, tā radot mūsu „Pavasara
simfoniju”. Tad varēja dzirdēt gan skaļās bungas, gan nejaukās īkšķu klavieres,
gan maigos zvaniņus, ksilofonu un kokli, kā arī vēja šalkoņu un jūras viļņus.
Pasākuma izskaņā skolotāja Keitija lasīja mums stāstu par prieka spaini, kurš
ir katram cilvēkam. Tas var būt gan pilnāks, gan tukšāks. Mēs katrs to varam
palīdzēt piepildīt gan sev, gan citiem. Par to stāstīja arī mūsu sagatavotā dziesmiņa.
Es domāju, ka šajā vakarā gan mūsu, gan ciemiņu prieka spaiņi bija līdz malām pilni. Paldies par to skolotājai Keitijai Roth!

Nav jābaidās, ka kādam varētu nepatikt jaunais paklājs virtuvē. Nav jāmēģina nevienam izpatikt. Viss man vienai. Taču
ar laiku sāk palikt apnicīgi, un tad es vairs nevaru viena pati.
Tāpēc mans dzejolis tomēr skanētu tā:
„Atstājiet mani! Ja neesat šeit uz palikšanu, lūdzu, atstājiet mani!
Tas nekas, ka es vairs nevaru viena pati.
Labāk raudzīties sienā nekā vienaldzīgā sejā!
Tāpēc atstājiet mani un, lūdzu, ļaujiet man palikt vienai.
Jūs tāpat neesat šeit uz palikšanu.”
Sabīne Svilpe, 12. klases skolniece
„Atstājiet mani! Tālāk man jāmēro šo bezgalīgo, taisnvirziena strupceļu vienam, pavisam vienam kā vientuļam klejotājam kaut kur tālu pasaules malā.”
Ir grūti virzīties uz priekšu ar pustonnu smagiem akmeņiem kabatās, kas velkas līdzi ik uz soļa, atgādinādami par
vēsajām rudens dienām, kad tie tika izsperti no maigajām, gaišajām pludmales smiltīm. Tos vajadzētu izbērt no mēteļa
kabatas, taču pārāk smagi, lai paceltu, pārāk lieli, lai izmestu ceļmalā. Nākas sadzīvot ar šo nastu mugurā. (..)
Var jau doties uz priekšu ar smagumu kabatās, bet ik uz stūra dēmoni velk uz leju. Mazajiem, negantajiem elles izdzimumiem patīk ar akmeņiem spēlēties. Tie izvelk vienu un strauji sviež atpakaļ kabatas dziļākajā nostūrī tik spēcīgi,
ka kājas saļimst...(..)
Dažreiz izdodas novilkt lietū izmirkušo, pelēko mēteli, tad uz brīdi paliek viegli. Vējš pieliek savu pirkstu, lai varētu
virzīties uz priekšu, bet vējā auksti, tāpēc nākas uzvilkt kādu virsjaku. Šoreiz var izvēlēties ko pūkainu un siltu, kādu
mīkstu jaciņu. Kabatā var līdzi paķert saujiņu cukura, ko pabarot mazos velnēnus, tad tie uz brīdi pārvēršas par eņģeļiem. Bet dzīvē gadās cukuru sajaukt ar sāli, jo pēc izskata līdzīgi. Tādos gadījumos elles izdzimumi trako un dusmās
smagos akmeņus mētā, jo pieraduši, ka viss notiek tā, kā viņi vēlas.
„Atstājiet mani! Man jātiek uz augšu.”
Visur pasaulē velni skraida - citi lieli un ar ragiem, citi debeszilām acīm, bet daži pavisam mazi un pūkaini, bet akmeņus
tie visi met. Var gadīties, ka trāpa pa galvu, tāpēc jāuzmanās no viņiem.
Vislabāk ir tad, ja vienā kabatā sāls un otrā cukurs, lai dzīvi turētu līdzsvarā.
Bet apnikumā un izmisumā saucu: „Atstājiet mani!”
Maira Antēna, 12. klases skolniece
Pārāk daudz cilvēku mūsdienu pasaulē. Pārāk daudz lieku acu un ausu. Pārāk daudz bezjēdzīgas ziņkārības. Pārāk liela
burzma un steiga. Pārāk maz vientulības. Reizēm. Atstājiet mani.
Es domāju par dzīvi un nevaru saprast, kāpēc cilvēki uzskata, ka dzīves mērķis ir atrast savu otro pusīti? Varbūt es to
negribu, jo neuzskatu sevi tikai par 0.5, es esmu 1. Esmu viens vesels arī bez citiem. Man nevajag citus, lai būtu pilnīgs.
Man nevajag otru, lai būtu laimīgs. Man vajag sevi, lai būtu es pats, bez komatiem un decimāldaļām. Atstājiet mani.
Reizēm man šķiet, ka vislabāk ir būt vienam. Domāt un rēķināties tikai ar sevi. Atbildēt par savu rīcību, neskatīties, ko
dara citi. Tā ir viņu dzīve, bet man jādzīvo savējā. Atstājiet mani.
Būt vasarā. Stāvēt kalna galā, just vēju matos. Iztālēm vērot savu māju. Būt vienam. Būt brīvam. Būt nepieradinātam kā
putnam. Es aizveru acis un ieslēdzu maņas. Klusums. Laikam esmu ierūsējis, bet nē, tomēr sajūtas lēnām slīd pie manis.
(..) Jūtu saules spēku uz savas ādas, vējš joprojām purina man matus. Pēdās duras tikko nopļautais siens, man patīk tā
smarža. Man patīk te stāvēt. Vienam. Atstājiet mani.
Vientulība ir laba tikai tik ilgi, kamēr pats vari to pārtraukt, kad vien vēlies. Vientuļš un viens nav viens un tas pats. Tur
ir milzīga atšķirība. Pat pārāk liela, lai iedomātos tos uzskatīt par sinonīmiem. Nekad pat nedomā par to. Neuzdrīksties
būt bēdīgs par to, ka esi viens. Tā ir dāvana, kas jāizbauda. Daudzi cilvēki alkst pabūt vieni, dažreiz pat maksā bargu
naudu par to, bet tev tas ir par velti. Tikai dzīvojot ar kādu kopā, ir iespējams aptvert, cik nozīmīga cilvēkam ir iespēja
pabūt vienam. Novērtē to, kas tev ir, bet neaizmirsti, ka būt vienam vajag arī man. Atstājiet mani.
Atstājiet mani savos sapņos. Tur es dzīvošu brīvs!
Atstājiet mani savā sirdī. Tur es ienesīšu gaismu!
Atstājiet mani savā dzīvē. Tur es ieviesīšu prieku!
Lai gan ... Nē.
Atstājiet mani. Atstājiet mani vienu.
Rūta Baranovska, 12. klases skolniece
Pavasaris aicina būt tuvāk dabai, mudina vērīgāk ieskatīties norisēs pļavā, dārzā, mežā un sajust pavasara elpu. Bērniem patīk pavasaris, un savas sajūtas dažkārt vislabāk atklājas dzejas valodā. Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas 3. klases skolniece Kristīne Anna
Prauliņa latviešu valodas stundā, skolotājas Daces Dombrovskas
mudināta, sacerēja dzejoli „Mežs” un uzzīmēja dzejoļa noskaņai
atbilstošas ilustrācijas. Dosimies uz mežu kopā ar Kristīni Annu!
Mežs

„Cik pilns šodien ir tavs spainis,
Vai tas ir pilns vai tukšs?
Kā es varu tev palīdzēt
Piepildīt to pilnu?”
3. klases mūzikas terapijas pulciņa dalībnieku vārdā - Alīna Muša

Pansionātā
Mēs, Ērgļu vidusskolas 6. klase, 5. maijā ciemojāmies Ērgļu aprūpes centrā,
kur notika Mātes dienas pēcpusdiena. Mēs kopā ar pansionāta iemītniekiem
spēlējām dažādas galda spēles - dambreti, bingo, domino, kārtis. Uzdevām
viņiem atjautības uzdevumus, lai pārbaudītu to, cik daudz dzīves gudrību viņi
ir ieguvuši. Bija arī aktīvākas spēles - jāmet šautriņas mērķī un bumba grozā,
jātrāpa pa iekārtiem baloniem, boulings un citas aktivitātes.
Matīss un Anda satika savus novadniekus no Zaubes un Vestienas un varēja ar
viņiem jauki parunāties. Mēs vēl izgājām pa istabiņām pie gulošajām iemītniecēm, lai uzdāvinātu nelielus suvenīrus Mātes dienā. Tā bija jauka pieredze gan
mums, gan aprūpes nama iemītniekiem. Viņi mūs uzņēma ar laipnību.
Ilona Riekstiņa, 6. klases skolniece
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Varētu teikt, ka vientulība sāp, bet tā nebūt nav. Vislielākās mokas tiek izciestas, esot kopā ar cilvēkiem. Tieši viņi pieviļ, lauž solījumus, nežēlīgi pārsteidz
vai vienkārši pazūd no dzīves, aiz sevis atstājot tikai atmiņas, kuras ir skaistas,
bet tajā pašā laikā sāpīgas.
Imants Ziedonis reiz rakstīja: ”Atstājiet mani! Ļaujiet man vienam būt!” Taču
es atļaušos palabot un paturpināt šīs rindas. Nu tās skanētu tā: „Atstājiet mani!
Atstājiet mani, ja neesat šeit uz palikšanu. Ļaujiet man vienai būt. Ļaujiet man
vienai būt, jo tāpat ar jums vēl skumīgāk sāk kļūt.” Vai esat domājuši, ka cilvēki
tomēr ir nelabojami egoisti? Pašlabuma meklēšana ir kļuvusi par ikdienas hobiju, nevis retu netikumu. Bieži gadās tā, ka cilvēks ienāk otras personas dzīvē,
sagriež viņa pasauli kājām gaisā un ātri vien pazūd. Rezultātā vietā, kur agrāk
staroja smaids, tagad ir vilšanās pilns skatiens.
Bet vientulība - tā gan ir skaista. Nav jādalās pat ar sīkāko maizes drupačiņu.

Dziļi iekšā mežā
Jautri lido putni.
Vāverītes lēkā zaros,
Čiekuriņus eglēs lasa.
Dziļi iekšā mežā
Lielas sēnes aug.
Lielai, resnai baravikai
Brūna, skaista cepurīte.
Dziļi iekšā mežā
Skaļu putnu daudz!
Rubenis tur rubina,
Visus mežā modina.

***
Dziļi iekšā mežā
Gardas ogas aug:
Mazas, sārtas zemenītes
Smaržīgas un gardas!
Man ļoti patīk mežs,
Es dzīvniekus tur redzu,
Tur putnu pilni zari
Un sēnes, ogas arī!
3. klases skolnieces
Kristīnes Annas Prauliņas zīmējums
Skolu literārā avīze 2016. maijs

4. klases skolēni piedalījās Jumurdas pašpārvaldes organizētajā radošo darbu konkursā “Mana māmiņa - vismīļākā”. Nosūtījām 24 darbus
un tikām uzaicināti uz noslēguma pasākumu, kas notika Mātes dienā - 8. maijā.

Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēnu darbi “Mana māmiņa - vismīļākā”
Manu mīļo mammu sauc Ineta Caune. Manu māmuliņu neaizstās neviens - ne Saule, ne Mēness, ne tētis. Es savu mammu sargāju, lai viņa nepazūd, lai viņa paliek sargāt mani. Mana mamma
ir silta un mīļa. Mana mamma ir pacietīga un laipna, bet vēl manai mammai ir tāda īpašība, ko sauc par mīļumu. Viņa ir kā saulīte debesīs, maiga kā zīds un mīļa kā puķīte. Es mīlu visu savu
ģimeni - gan brāli, gan tēti, bet mammīti jo īpaši. Mana mamma
ir vismīļākā mamma pasaulē. Māmulīte man palīdz ļoti daudz viņa man palīdz mācībās, bet es viņai - uzkopt māju. Ja es varētu,
es viņai dāvātu visus zemes ziedus un visas dziesmas. Mamma
man ir mīļa, jo viņa visu prot piedot. Viņa nedusmojas un ir
draudzīga. Paldies, ka tu esi mīļa, paldies par buču un smaidu, ko
sniedz. Tev ir ļoti maigs glāsts un garšīgs ēdiens. Mūs ar māmiņu
vieno mīlestība. Es mīlu savu mammuci un mīlēšu vienmēr.
Estere Patrīcija Caune
Sakiet paldies savām mammām,
Jo jūsu mammas vienmēr ir mīlošas un jaukas.
Jūsu mammas vienmēr jums būs klāt arī nelaimēs,
viņas vienmēr būs klāt.
Tad, kad jūs esat slimi, jūs vienmēr
mamma aprūpēs un saudzēs!
Nekad neslēpiet no mammas neko, izstāstiet patiesību!
Mamma palīdzēs!
Elizabete Annamarija Leice
Mana māmuliņa ir vismīļākā tādēļ, ka viņa mani audzinājusi,
lolojusi, barojusi, ka viņa tik laba, ka man prieku dara. Viņa ir kā
zelta gabaliņš - neviena melnumiņa. Māmiņa vienmēr man izpalīdz - gan bēdās, gan priekos. Visu viņa dara, es palīdzu, brālis
palīdz, tētis palīdz, bet māmiņa dara vairāk. Viņa ir vismīļākā uz
visas pasaules. Viņa ir labsirdīga, gudra, jautra un pats galvenais
- mīļa. Manai māmiņai ir daudz īpašību - tikai labās un jautrās!
Viņai ir vēl viena laba īpašība, par kuru es biju aizmirsis - pacietība, mani mīļie, pacietība.
Rihards Balodis-Bertmanis
Manu māmiņu sauc Sandra Lauberte. Viņai patīk bērni, patīk
rotaļāties kopā. Viņa ir labsirdīga. Mana māmiņa man palīdz grūtos brīžos, kad man ir skumji un grūti. Tad, kad vajag, māmiņai
es palīdzu, un viņa par to ļoti pateicas. Sandra ir mīļa, jauka,
labestīga un pacietīga. Par blēņām piedod, izrāda mīlestību. Bez
māmiņas mēs mirtu badā. Katru dienu taisa ēst. Un nepamet vienus grūtos brīžos. Kad viņai liekas, ka tūliņ sabruks, es uzmundrinu un palīdzu. Bez māmiņas līdzās iet skumji. Kad es gribu
aiz niknuma kādam iesist, viņa saka, lai tā nedarot un lai ejot ārā
pastaigāties. Un diemžēl dzīve ir tāda, kāda ir, un būs brīdis, kad
viņas vairs nebūs. Es mīlu savu māmiņu tādu, kāda viņa ir, un es
pieņemu viņu un mīlu no visas sirds.
Marta Purviņa
Mana māmiņa ir vismīļākā, visgudrākā pasaulē. Piedod, ka dažreiz tevi sāpinu un neklausu. Bet atceries, ka es tevi ļoti mīlu un
mīlēšu visu mūžu. Paldies, ka tu mani mīli, ka tu taisi garšīgus
ēdienus, par tavu pacietību, kad tevi dažreiz nokaitinu. Paldies!

Paldies tev par visu, manu
mīļo mammucīti! Kad tu
vienmēr pasmaidi, es redzu
tevi saulē, kad esi skumja,
es tevi vienmēr redzu ūdenī.
Māmiņ, vai atceries, kā mēs
spēlējāmies vai gājām pastaigās, kad es biju maza? Kā tu
man stāstīji pasakas un vēl
kaut ko interesantu! Atceries
visu mūžu vienu lietu, ka es
tevi mīlu un mīlēšu.
Patrīcija Nikola Bolzane
Mana mīļā, mīļā, māmiņa,
tu esi man vismīļākā. Es pārnāku mājās un prasu: ,,Ko tu
šodien darīji?” Mana mīļā
māmiņa atbild: ,,Es jau tikai
gulēju, māja pati iztīrījās un
ēdiens pats no sevis sagatavojās!” Tu māki pagatavot
manu mīļāko ēdienu, tu
vienmēr parūpējies par mani,
tu ar mani paspēlē „Uno” Tu nekad man neatsaki, tu mani no
rītiem aizved uz skolu, tu vienmēr ar tēti parūpējies par mani un
māsu un izrādi mīlestību mums. Paldies tev, manu māmiņ!
Madara Purviņa

Māmiņ, māmiņ, māmiņ,
Tu esi man vismīļākā.
Tu esi ļoti pacietīga
manās blēņās un neblēņās.
Tavi ēdieni ir garšīgi,
Tu man palīdzi visos mājas darbos.
Tu esi mīļa un jauka
un pamāci mani, kā labāk darīt.
Tu vienmēr esi tik jauka,
tu esi tik laba.
Es novēlu tev, Evita Lielupe,
daudz pacietības un mīlestības!

Sanija Lielupe

Manu māmiņu sauc Ina. Viņa ir mīļākā māmiņa pasaulē. Visiem
bērniem sava māmiņa ir vismīļākā.
Mana māmuliņa nebaidās ne no kā, kaut vai ir tik tumšs, ka nekā
saredzēt nevar, mana māmuliņa nebaidās.
Ja es kādas blēņas sadaru, mamma man piedos.
Ja man kas sāp, māmuliņa mīļi mani apskaus un palīdzēs, lai nesāp.
Māmiņas glāstus un mīļos vārdus nekas neaizstās.
Neviens cilvēks neaizstās manu māmiņu.
Aleksandra Vihtodenko

Manu mammu sauc Keitija. Viņa piedzima Anglijā. Es viņu ļoti
mīlu, jo viņa dara daudz lietas man, piemēram, taisa man garšīgu ēdienu, iziet ārā ar mani, iemāca man spēlēt daudz dažādus
mūzikas instrumentus. Mēs abas taisām ēst un arī iemācāmies
jaunas receptes. Tad, kad es daru kaut ko sliktu vai nepareizu, es
viņai atvainojos un viņa man piedod. Mana mamma tagad raksta
lielu darbu par mūzikas terapiju, tādēļ es viņu īsti nevaru traucēt,
bet viņa drīz būs pabeigusi. Un tas nozīmē, ka es ar viņu varēšu
iet ārā. Mēs vakarā skatāmies televizoru. Mana mamma parasti
mazgā visas drēbes, bet dažreiz es vai tētis arī to darām. Paldies,
mamm!
Estere Margareta Roth
Mana māmiņa tiešām ir vismīļākā. Es saku vislielāko paldies viņai. Kad es iepriekšējā dienā esmu kārtīgi savandījusi savu istabu, ko es redzu nākamajā dienā? Nu, protams, ka kārtību! Kā arī,
pēc skolas atnākot, es redzu ļoti skaisti saklātu galdu ar gardām
pusdienām. Brīžiem pusdienojot, es skatos uz māmiņas rokām.
Es redzu sastrādātas rokas - visas ar tulzniņām. Tāpēc, lai māmiņai nebūtu tik daudz tulzniņu, es viņai palīdzu.
Lūcija Čable
Mana māmiņa ir kā ziediņš mazs,
Vēl skaistāka, kad ziedēt sāk!
No rītiņa skaistāka par rasas pilieniņu,
Pilieniņš ir ledus auksts, bet mana māmiņa silta kā saulīte!
Saulīte, man mīļākā, jo tā mana māmiņa!
Manas māmiņas glāsts ir kā vējiņš maigs!
Neviens nav mīļāks par manu māmiņu!
Daniēla Vanaģele
Sandras Stankevičas foto

5. klases skolēnu radošie darbi
,,Visas lietas, kas ir skaistas, man ar Tevi saistās ….’’
Man māmiņa visu deva:
Deva krāsas, deva drēbes,
deva visu, ko es lūdzu.
Bet visvairāk - mīlestību.
Māmiņ, tu teici,
Ka gribi redzēt mani laimīgu,
Manu plato smaidu
Ik rītu mostoties un
Vakarā gulēt ejot.
Ko es mammai devu?
Man taču nebija nekā,
neko es nevarēju viņai dot!
Bet tu mani mierināji,
Tu teici, ka viss, ko tu gribi,
tas tev jau ir - tā esmu es.
Mamma ir tā, kas ar tevi kopā ir
No pirmā mirkļa, kad tu piedzimi.
Mamma ir tā, kas par tevi rūpējas
Katru minūti, stundu un dienu.
Mamma ir atbalsta sniedzēja
Gan bēdās, gan prieka brīžos.
Mēs mīlam savas mammas,
Vienalga, kādi esam paši.

Māmiņ, saku tev paldies,
Ka tu mani uz rokām izauklēji,
Devi man to labāko,
Samīļoji grūtos brīžos.
Tu mani ārstēji,
Kad saaukstējies biju.
Tu spēlējies ar mani,
Pa ja blēņas darīju,
Tu mani saprati,
Kad kliedzu un ārdījos.
Tu palīdzēji man,
Kad man kas nesanāca.
Paldies, ka tu mani mācīji!
Paldies, ka tu man esi!
Es tevi ļoti mīlu, māmiņ!
Elīza

Ieva

Mana māmiņa!
Pieceļos no rīta, redzu sev priekšā
Mīļu, jauku un sirsnīgu dvēseli Tā ir mana māmiņa.
Pēcpusdienas saulē siltajā
Kāds atvaira karstuma vilni
Ar aukstu saldējumu un sulu.
Kas tā ir? Tā ir mana māmiņa.
Vakarā, kad saule riet,
Miegs man nenāk it nemaz,
Kāds sniedz siltu pienu ar cepumiem.
Tā ir mana māmiņa.
Anete
Toms

Māmiņ, saki man.
Māmiņ, tu esi manā sirsniņā,
Katrā elpas vilcienā.
Tu par mani rūpējies,
Mani vienmēr samīļo.
Atvaino, ja esmu kādreiz
Tev pāri nodarījusi.
Tagad tik atceros,
Ka to nedarīju tīšām.
Māmiņ, ja es tev nejauku ko pasaku,
Tad saki man tūlīt,
Lai tev vairs pāri nedaru.
Jana

Endijas Dalbiņas, 8. klases skolnieces, zīmējums
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
Skolu
literārā
avīze 2016.
gada
maijs
Skolu literārā Skolu
avīze
2016.
gada maijs
literārā
avīze
2015.
gada
oktobris

Mīļo, mīļo mammucīt,
Jauku tev šo dieniņu!
Es tev ļaušu atpūsties
Un vēl ilgi nosnausties.
Un kad pamodīsies tu,
Tēja, kūkas, kafija
Gaidīs tevi istabā.

Kārlis

Māmiņ, es mīlu tevi,
tu esi man vissvarīgākā šai pasaulē.
Mīļus vārdus tev dāvāšu
Un katru dienu tevi apskaušu.
Grūti iedomāties dzīvi bez tevis,
Jo vienmēr līdzās tu man.

Telma

Miegs tev nāk, kad lietus līst.
Bet šodien saule mirgo.
Šodien Mātes diena!
Skaistus ziedus tev dāvāšu,
Dziesmiņas tev dziedāšu,
Dejas tev veltīšu.
Šodien māju uzposīšu,
Zālīti tev nopļaušu,
Puķes tev stādīšu,
Nezālītes raustīšu.
Ai, cik saulaina un darbīga šī dieniņa!
Asne

Māmiņ, es mīlu tevi,
Tu man esi ļoti dārga!
Tu esi mana mamma
Un tāda paliksi uz mūžu.
Man atmiņas ir jaukas,
Kad esmu kopā ar tevi,
Bet vislabāk ir tad,
Kad tu smaidīt vari.
Man ir tik svarīgi,
Lai tu laimīga būtu,
Tad arī es laimīga būšu,
Ka esi tu man!

Māmiņ, tu esi man blakus,
Tu rūpējies par mani.
Tu esi dāvājusi man tik daudz,
bet atcerēties to visu es nevaru,
tāpēc palīdzi man!
Tu esi jauka pret mani,
Kad blēņas daru es.
Tu palīdzi gan man, gan māsai,
Un gādā par mūsu ģimeni,
lai paēduši esam,
tāpēc gribu teikt tev vēl un vēl Mammu, es tevi mīlu!

Es tevi mīlu, mammu,
Saku jau no bērna kājas.
Vienmēr, kad atceros tevi,
Esam kā labākās draudzenes.
Tu uztraucies par mani,
Dažreiz pat par daudz,
Vienmēr mani aizstāvi kā stipra klints,
Kas veidota no Dieva spožajiem iežiem.
Es izbaudu mirkļus, kad apskauj tu mani,
Un sasildīt spēj mīlestības pārpilno sirdi.
Serīna

Samanta

Katrīna
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Priekuļu tehnikums Ērgļos
gatavojas jaunam mācību gadam
Daudzi Ērgļu iedzīvotāji runā vai ir dzirdējuši, ka 2017. gads
ir Priekuļu tehnikuma Ērgļu skolas pastāvēšanas beigu termiņš.
Un kurš gan to ir noteicis! Par skolas nākotni un tālāko attīstību
var teikt, ka tā ir atkarīga tikai no audzēkņu skaita, kvalitatīvi
organizēta mācību darba un skolotāju profesionalitātes šinī mācību iestādē. Tāpat Priekuļu tehnikumam ir svarīga šī skola, visi
tās audzēkņi un pedagogi, lai saglabātu tehnikuma - kompetences
centra statusu. Turpināsim un saglabāsim specializētos mācību
virzienus Koka ēku būvniecībā, Apstādījumu koku kopšanā,
Mežsaimniecībā un programmās, kas ir saistītas ar apkalpošanu
un aprūpi. Šajā brīdī valsts budžeta grupās skolā mācās Būvdarbu programmā - 38, Viesnīcu pakalpojumu programmā - 20
un Ēdināšanas pakalpojumu programmā - 4 audzēkņi. Jauniešu
garantijas fonda programmās (pēc vidusskolas) mācas 65 audzēkņi, kā arī savu praktisko meistarību pilnveido Vidzemes Augstskolas studenti. Skolā ir jāturpina palielināt pieaugušo apmācības programmu piedāvājums.
Viens jauninājums jau ienāk šinī gadā mācību procesā, kas ir
saistīts ar zemas enerģijas māju būvniecību, izmantojot koku un
videi draudzīgus būvmateriālus. Mācīsim būvēt paneļu un karkasa ēkas Ērgļos un interesentiem to ļausim uzbūvēt mūsu darbnīcās pašiem. Vasaras nogalē būs pirmais mēģinājums šo projektu
uzsākt.
Sekojiet skolas mājaslapai www.ergliarods.lv un iegūstiet nepieciešamo informāciju par Priekuļu tehnikumu un Ērgļu skolu! Visi
kopīgi gatavojamies jaunu audzēkņu uzņemšanai 2016./2017.
mācību gadam.
I. Kupčs, Priekuļu tehnikuma direktors

Esi sveicināts,
mazais Ērgļu novadniek!
Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un Tu saproti, citas nebūs Šī ir vislielākā balva.
Dzimtsarakstu nodaļas darbs ir saistīts ar visskaistāko notikumu
cilvēka dzīvē - ar bērniņa nākšanu pasaulē. Bērniņi dzimst visos
gadalaikos. Un māmiņu šūpuļdziesmas var dzirdēt gan ziemas
spalgumā, gan vasaras tveicē, gan arī tad, kad pavasaris iebrien
pieneņu pļavā vai atnāk rudens lapkritis. Šajā gadā Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar saieta namu vēlas aizsākt
jaunu tradīciju - sumināt 2015. gadā dzimušos bērniņus - Ērgļu
novadniekus. Šis pasākums notiks Bērnības svētku ietvaros šā
gada 9. jūlijā. Aicinām to bērnu, kas dzimuši 2015. gadā un kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Ērgļu novadā, vecākus pieteikt savu bērnu dalību Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā Rīgas ielā 10, Ērgļu
pagastā vai pa tālruņiem 64871453 (Vineta), 64871297 (Baiba)
līdz šā gada 20. jūnijam.
Baiba Cielēna,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

PII “Pienenīte” ziņas

Mīļie vecvecāki!

Kad saulīte sāka spīdēt arvien košāk, putniņi sāk čivināt pavasara dziesmiņas, pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” vēlējās
iepriecināt savus mīļos vecvecākus. 15. aprīlī
vecmāmiņas un vectētiņus aicinājām uz svētku koncertu. Bērni dziedāja dziesmas, dejoja
dažādas dejas, skandināja dzejoļus. Katrs
mazulis vēlējās iepriecināt savu mīļo omīti un
opīti ar savu priekšnesumu. Koncerts bija sirsnīgs un skanīgs.
Pēc koncerta vecvecāki bija aicināti uz bērnu grupiņām, kur varēja iepazīties ar grupiņu telpām, ikdienas lietām, novērtēja pēdējos
veidotos darbiņus nodarbībās. Neizpalika arī
mielošanās ar omītes un opja atnestajiem gardumiem. Paldies ikvienam, kas atrada laiku
un bija kopā ar mums šajā skaistajā rītā!
Pēc nedēļas lielākie “Pienenītes” bērni ar līdzīgu koncertiņu un nelielu pavasara apsveikumu apciemoja arī Ērgļu novada sociālās aprūpes centru. Bērni bija nedaudz apmulsuši
no svešās vietas, taču dziesmas skanēja droši un deju solis bija raits. Pēc apciemojuma bērni vēl ilgi varēja našķoties ar gardajām
konfektēm.
Mēs sev un citiem vēlreiz atkārtojām, ka mums ir tik liela bagātība kā mūsu mīļie un sirdsgudrie vecvecāki!

21. aprīlī pirmsskolas izglītības
iestādi “Pienenīte” apciemoja Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta darbinieki no Ērgļiem. Šoreiz vizīte bija gaidīta un priecīga.
Mēs gribējām iepazīt košo mašīnu
un gādīgās, rūpīgās dakterītes. No
rīta uzspīdēja pirmie pavasara saules
stari, tāpēc devāmies visi laukā, lai
būtu tuvāk mašīnai. Sākumā bērnus
iepazīstināja ar galvenajiem drošības jautājumiem, vēlreiz atkārtojām
telefona numuru, uz kādu jāzvana
nepieciešamības gadījumā. Tika izrunātas arī situācijas, kādās jāsauc
Neatliekamās medicīnas palīdzības
dienests. Kad sarunas bija beigušās,
visi pievērsāmies taustāmām lietām
- spilgtais apģērbs mums ļoti patika, smagās somas sastāvs ir milzīgs - tik daudz pudelīšu, instrumentu un citu sīkumu, kas tik ļoti svarīgi dzīvības glābšanā. Izpētījām arī mašīnu un tās piederumus. Bērniem visvairāk patika pulsa mērīšana, kas tika izmērīts pilnīgi visiem. Kādam mazulim sākumā bija bailes gan no mašīnas, gan no dakterēm, taču lielā informācija un jaunās, nezināmās lietas ātri vien aizrāva pat visbailīgāko.
Paldies Vairai Grahoļskai, Laurai Šustei un Modrim Blūmam par jauko, sirsnīgo pasākumu! Mēs tagad nebaidāmies no Jums! Paldies
Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta Vidzemes reģionālajam centram par sagādātajām piespraudēm katram bērniņam!

Ērgļu bibliotēkas ziņas
„Bibliotēku nedēļa” Ērgļu bibliotēkā

Otrdien, 19. aprīlī, bibliotekārā stunda notika Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņiem. Stundas sākumā bibliotēkas vadītāja pastāstīja par bibliotēkas krājumu un grāmatu/ žurnālu lasīšanas
noteikumiem, interneta lietošanas iespējām un noteikumiem, bibliotēkā pieejamajām bezmaksas
datu bāzēm. Pēc tam klātesošie tika iepazīstināti ar jaunāko literatūru - gan latviešu, gan ārzemju
autoru darbiem.
Trešdien, 20. aprīlī, uz bibliotekāro stundu bija ieradušies 3. klases skolēni. Stundas tēma - “Gājputni atlido ar pavasari”. Bija uzdots mājas darbiņš - uzzīmēt, veidot vai līmēt kādu gājputnu.
Rezultātā sanāca ļoti dažādi un jauki darbiņi. Bija sagatavots stāstījums par gājputniem, kā arī pēc
dziedāšanas vajadzēja tos atpazīt. Izrādījās, bērni ļoti daudz zināja par šo tēmu, arī to, kāda katram
putnam dziesma. Sekoja uzmanības pārbaude, vajadzēja klausīties lasījumu “Kā putni mācījušies
dziedāt” un atbildēt uz jautājumiem. Nobeigumā pirkstiņu treniņš - no sāls mīklas bija jāizveido
putns.
Ceturdien, 21. aprīlī, - Kino diena. Uz ekrāna tika demonstrētas Latvijas filmu izlases filmas - gan
multfilmas mazajiem, gan arī mākslas filmas, un, lai atcerētos pagātni, varēja apskatīt 70 filmu
afišas.

Priede starp debesīm un zemi… Ērgļos

Kā skaists Bibliotēku nedēļas noslēgums 22. aprīlī bija Daces Priedes, 11 grāmatu autores, režisores, aktrises, teoloģes un, kā pati saka, mammas un vecmāmiņas, viesošanās Ērgļu bibliotēkā. Pēc
šīs tikšanās var piebilst - atraktīvs, pozitīvas enerģijas un labestības pārpilns cilvēks.
Tikšanās laikā Dace Priede klātesošajiem pastāstīja par sevi - par savu mīlestību uz dabu, gliemežu
audzēšanu, grāmatu rakstīšanu un sarunām ar Dievu. Radošo izpausmi grāmatzīmēs no kaltētiem
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Neparastie viesi

Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto
augiem varēja novērtēt arī klātesošie. Turpmākajā
vakara gaitā Dace iepazīstināja ar savām grāmatām,
pastāstot par to tapšanas vēsturi un nolasot kādu raksturīgāko fragmentu.
Bērniem (un ikvienam) domātas grāmatas „Pasakas
manam mazulim” un „Mana mīļa Latvija” rakstniece
velta saviem mazbērniem un mēģina saistošā formā
atbildēt uz daudzajiem bērnu - kāpēc.
Pirmās Daces Priedes grāmatas „Saule špagas asmenī” un „Kamenes uz stīgām” šodien reti kuras bibliotēkas plauktā var atrast - tās ir „nolasītas”. Šīm grāmatām sekoja „Mēnesstars pār jūru” un „Mēnesstars
pār ezeru” - romāni par divu meiteņu, otrajā romānā
jau pusmūža sieviešu, Elīzas un Mares neparastajiem
likteņiem un savādajiem mīlas stāstiem. Seko romāni
„Zirnekļa tīkls smilgās” un „Taurenis vientuļās debesīs”, kuros turpinās Daces Priedes pārspriedumi par
pasaulīgām un pārpasaulīgām tēmām. Pēdējo piecu gadu devums - „Mana dienas grāmata” - 366
pasakas katrai dienai - cilvēka sarunas ar Dievu. „Krāsainas ilgas”, kā saka pati autore, pasakas,
kuras reizē ir un nav pasakas, tās pasaka kaut ko būtisku par mums pašiem. Aizkustinoši stāsti par
suņiem un kaķiem, kuriem nav māju, apkopoti grāmatā „Mums viena asins - Tev un man”. Autores
versija par 13. gadsimta notikumiem Latvijas vēsturē, par Kuldīgas Katrīnas likteni attēlota grāmatā
”Snieg purpura sniegs”.
Nobeigumā Dace Priede pastāstīja par savu aizraušanos ar indiāņu kultūru, par ceļojumu uz indiāņu rezervātu, par to, cik daudz kopīgu iezīmju var saskatīt ar latviešu tautas kultūru un vēsturi.
Vakara izskaņā pasākuma apmeklētāji iegādājās rakstnieces grāmatas un saņēma autogrāfus.
Kopīgā visu apmeklētāju atziņa ir - tik interesanta, aizraujoša tikšanās ar grāmatu autoru bibliotēkā
sen nav bijusi.
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā
Ingas Rozenovskas foto

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!
No jūnija līdz septembrim
bibliotēka atvērta
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās
no plkst. 10.00 līdz plkst.18.00;
sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.
Bibliotēka slēgta
svētdienās, pirmdienās
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. maijs

Aprīļa norises sociālās aprūpes Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
centrā ”KASTAŅAS”
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte vainagā.

Talka “Kastaņās”.
Lai arī dabā pavasaris un ar to saistītā rosība aprīlī kavējās,
SAC „Kastaņas” iemītniekiem un arī darbiniekiem šis mēnesis bija darbīgs un dažādiem notikumiem un emocijām bagāts.
Mēneša sākumā visi kopā suminājām mūsu simtgadnieku Pēteri
Grīnbaumu. Godināt jubilāru bija ieradušies gan tuvāki, gan arī
tālāki viesi. Jāatzīmē, ka arī mūsu Valsts prezidents Raimonds
Vējonis pagodināja jubilāru ar apsveikumu. Ir patiess prieks,
ka ļoti cienījamā vecumā Pēteris jūtas žirgts un ir saglabājis
možu garu.
Kā katru gadu, nu jau tradicionāli aprūpes centrā ciemojās
Zinta Saulīte no „Braku” muzeja kopā ar Ērgļu vidusskolas 9.
klases skolēniem. Jaunieši ar dziesmām, saksofona spēli, dzejoļiem un arī pašu darinātām dāvaniņām iepriecināja aprūpes
centra iemītniekus. Kā dāvana pie „Kastaņu“ iemītniekiem nonāca jaunā grāmata par Ērgļu novada teātra vēsturi „Teātris
Blaumaņa zīmē”. Par lustīgu padziedāšanu un arī dančiem gādāja akordeonists Uldis Vabulis.
Lielajā pavasara talkā darbinieki un aprūpes centra iemītnieki
kopīgiem spēkiem sakopa „Kastaņu” apkārtni un arī veco ābeļdārzu. Par kopīgi paveikto darbu visiem bija liels gandarījums.
Mēneša izskaņā, spītējot rudenīgajiem un drēgnajiem laika
apstākļiem aiz loga, ar pavasarīgu koncertu viesojās Ērgļu un
Sausnējas līnijdejotājas, kuras priecēja skatītājus ar raitiem un
jautriem deju soļiem.
Esam no sirds pateicīgi visiem jaukajiem un sirdssiltajiem cilvēkiem, kuri atrod laiku un iespējas, lai apciemotu mūsu iemītniekus un lai padarītu viņu ikdienu krāsaināku.

8. maijā Jumurdas pagastā valdīja patīkami silta svētku
noskaņa - ziedi, dziesmas, mīļi vārdi, sirsnīgas bučas un
gaišs satikšanās prieks. Mēs -lieli un mazi - pulcējāmies
uz pavasara jaukāko svētku svinēšanu - Māmiņu dienu.
Kā košākie pirmie pavasara ziediņi Jumurdas saieta
ēkas zālē uzplauka Ērgļu pagasta bērnu ansambļa ,,Ķipari” dziedātāji - gan pavisam maziņi, gan jau ar pieredzi lielāki mākslinieki. Skanēja jaukas, bērnu sirsnības apvītas dziesmas mīļajām māmiņām. Vērojot mazo
mākslinieku priekšnesumus, acis priecājās, sirds līksmoja. Klausītājus iepriecināja Undīnes Ceplītes skanīgais
solo dziedājums, sirsnīgi izskanēja Elzas Koklačovas
spēlētā melodija ,,Silta, jauka istabiņa”. Visus šos jaunos talantus māca un iedvesmo skolotāja Ieva Vilnīte.
Paldies, Ieviņ, par jaunajiem censoņiem! Dvēselisks ir
kokles skanējums. Ar šo mūzikas instrumentu lieliski saprotas Kristīne Lūse, arī Kristīnes izpildītās latviešu tautasdziesmas bija veltījums mātes nesavtīgai mīlestībai. Par pavasari,
prieku un ievu ziedēšanu dziedāja Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte. Pasākuma laikā cildinājām arī pavasara stāstu konkursa ,,Mana māmiņa - vismīļākā”
dalībniekus. Pavisam konkursā piedalījās 24 īso stāstu autori, kuri
savos darbiņos stāstīja par savām mīļajām māmiņām. Cildinājumus
saņēma Estere Patrīcija Caune, Rihards Balodis-Bertmanis, Santa
Kalniņa, Marta Purviņa, Patrīcija Nikola Bolzane, Madara Purviņa,
Aleksandra Vihtodenko, Elza Agnese Koklačova, Estere Margareta
Roth, Daniēla Vanaģele, Jurģis Zommers, Megija Lielupe, Elizabete Annamarija Leice, Vendija Kažemaka. Bērnu darbos bija daudz
pateicības vārdu par māmiņu ikdienas rūpēm, daudz mīļu uzmundrinājumu un mīlestības apliecinājumu. Savu mātišķo roku bērnu
iedvesmošanai uz dalību konkursā viegli nemanāmā pieskārienā
pielika skolotāja Sandra Stankeviča. Skolotāj, saulains paldies!

Katra cilvēka sākums ir zem mātes sirds. Māte ir visa sākums, dzīvības devēja, sargeņģelis, mīlestības un drošības sajūta. Šīs jūtas un
domas raisās ikvienā no mums, ja pieminam māti un viņas lomu cilvēka dzīvē. Mātes mīlestības spēks dara brīnumus, tas smagos brīžos palīdz patverties, dziedē, iedvesmo un priecē. Domas par māti
ir visgaišākās, mīļākās un svētākās cilvēka dzīvē. Lai tās neizdziest
arī tad, kad paši esam vecāku lomā un audzinām nākamās paaudzes,
jo mūsos mātes liktais sirds gaišums tiek nodots tālāk bērniem. Ir
patiesi jauki, ja ikviena sieviete, kurai ir lemts piedzīvot mātes laimi, šajā dienā saņem patiesu sirds siltumu un cieņas apliecinājumus.
Mums visiem kopā izdevās gūt dvēselisku prieku caur satikšanos,
mūziku, sirsnībā teiktu vārdu, mīļu apskāvienu.
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Guntara Jukāma foto

Māmiņdiena Sausnējas pamatskolā
Ir atnācis maijs ar narcišu un tulpju ziediem, un ar svētku sajūtu, jo maijā ir svētki mūsu mīļajām māmiņām, vecmāmiņām,
vecvecmāmiņām. Sausnējas pamatskolas bērni svētkus saviem
mīļajiem cilvēkiem bija sarūpējuši 6. maijā. Skolas zālītē ieejot, apņēma tādas patīkamas, mīļas sajūtas, jo viss bija skaisti
izrotāts. Nu jau pāris gadus Māmiņdienas pasākums notiek pie
galdiņiem, kurus klājam ar pašu sarūpētiem gardumiņiem. Lielu paldies saku bērniem un skolotājiem par skaisto koncertu ar
dziesmām, dejām un dzejoļiem, kā arī par sarūpētajiem apsveikumiem. Patīkamu pārsteigumu sagādāja deju skolotāja Anita, jo
uz vienu deju bērniem bija jāuzaicina savas māmiņas. No sagatavotajiem priekšnesumiem staroja prieks, pateicība un daudz,
daudz mīļuma. Bija pat tāds brīdis, kad nācās notraust asaru no
vaiga, bet tā, protams, bija prieka asara. Pēc koncerta visi varēja
sākt cienāties. Paldies arī pavārītēm par garšīgajiem salātiņiem.
Vēlos novēlēt izturību gan bērniem, gan skolotājiem un visiem
skolas darbiniekiem, jo vēl nedaudz laika atlicis līdz mācību gada
beigām. Lai šādi mīļi un sirsnīgi svētki skoliņā nebūtu retums!
Ineta Tolmane, Ivo un Daniela mamma
Elitas Leibomas foto

Mātes dienai veltīts koncerts

Evita Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Vijas Cielavas foto

Spēļu pēcpusdiena

Ērgļu vidusskolas 6. klases skolēni, klases audzinātāja apmeklēja Ērgļu novada sociālās aprūpes centru. Mērķis skolēniem
bija noorganizēt nelielas fiziskas aktivitātes iemītniekiem: bumbas mešana grozā, bumbiņas mešana mērķī, šautriņas, spēlēt
spēles: bingo, dambreti, domino, zolīti, būt tiesnešiem un spēļu
dalībniekiem. Iemītniekiem bija jāatbild uz sagatavotajiem viktorīnas jautājumiem, jāpacenšas spēlēs, jo visiem gribējās būt
uzvarētājiem. Visi pasākuma dalībnieki tika pie veicināšanas
balviņām. Noslēgumā skolēni sveica iemītnieces Mātes dienā,
pasniedzot pašgatavotu dāvaniņu. Paldies! Mēs novēlam skolēniem vasaras brīvdienās atpūsties un gūt prieku, labas emocijas.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ingunas Jaunozoliņas foto
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7. maijā Sausnējas saieta zālē koncertu sniedza Ērgļu mūzikas
skolas pūtēju orķestra jaunākā grupa Pētera Leiboma vadībā un
viesi no Kokneses - Ralfs un Patrīcija Luci un Ēriks Vilde.
Ar siltiem ievadvārdiem kultūras darba organizatore Inese Leiboma sveica svētkos mātes, vecmāmiņas un vecvecmāmuļas.
Plašā apkārtnē pagājušajā gadsimtā bija zināms Sausnējas
pūtēju orķestris jeb tautā dēvēts „Brāļi Leibomi”. Ciltstēvs Pēteris Jura dēls Leiboms muzicēja kopā ar saviem pieciem dēliem,
ar dažu radinieku un kaimiņu. Vēlāk muzikantu pulkam pievienojās Pētera un Jāņa dēli.
Pašlaik no Leibomiem spožo tauri spēlē un citiem to māca Pēteris Leiboms Ērgļu mūzikas un mākslas skolā.
Iepazīstinot ar koncerta sniedzējiem, Pēteris Leiboms izteicās,
ka daļa no tiem ir radniecīgām saitēm sieti ar Sausnēju vai citādi uzskatāmi par Sausnējai pietuvinātiem. Lūk, viņi: Eduards
Bukovskis - tiešais Leibomu dzimtas pēctecis - muzikants
piektajā paaudzē; Ivars Matīss nāk no „Salu” Beķeru dzimtas;

Kristians Židovs ir „Plācēnu” saimnieka A. Bērzkalna mazdēls; Alīna Muša - Sausnējas skolas skolotājas meita. Mūsu
šīsdienas viesi no Kokneses Ralfs un Patrīcija arī nāk no kuplās Leibomu dzimtas.
Jauki skanēja „Tautas maršs” un citi skaņdarbi orķestra izpildījumā. Gan satraukušies, bet drosmīgi mazie izpildītāji uzstājās
ar solo numuriem. Jāuzteic mazie orķestranti par saskanīgo spēlēšanu. Skatītāju aplausi vēstīja, ka tādus priekšnesumus varētu
klausīties vēl un vēl. Patrīcijas izpildījumā klausījāmies brīnišķīgo Šūberta skaņdarbu „Ave Maria”. Savukārt akordeonisti Ralfs
un Ēriks mums spēlēja „Valsi” un „Tango”. Katram no puišiem
skaņdarbos spēlējama sava partija, bet cik saskanīgi gan ritmā,
gan skaņās viņiem tas izdevās. Paldies bērniem par radīto svētku
noskaņu, paldies pedagogiem par jaunu mūziķu audzināšanu!
Ilga un Inga, koncerta klausītājas
Valija Leles foto

9

JDK „RŪDIS” ballīte

Kā jau ierasts, pašā aprīļa viducī, JDK „Rūdis” (nemainīgi un no sirds-dejā sprūdis) ar priekpilnu,
lustīgu un varen kustīgu sadancošanās koncertu atzīmēja savu 15. Vārda došanas svētku gadskārtu.
Ērgļu saieta nama jauniešu deju kolektīvs „Rūdis’’ savu vārdu ieguva 2002. gada pavasarī. Nosaukumu izvēlējāmies saistībā ar Rūdolfu Blaumani. Lugas „Skroderdienas Silmačos” tēls Rūdis
– draisks, enerģisks, dzīvespriecīgs raksturs - raisīja asociācijas ar tautas dejas plašajām izpausmes
iespējām, to atraktīvu demonstrēšanu. No vidusskolas deju kolektīva „Rūdis” tapa par kolektīvu,
kurā dejo azartiski, dzīvespriecīgi jaunieši, kuri no Rīgas sestdienas vakaros sabrauc uz kopīgu
sadanci.
15 gadi „Rūdim” bijuši darbīgi, lustīgi un izdancoti (paskrējuši) nemanot. Lai arī gadu gaitā
dejotāji ir mainījušies, viens gan ir palicis nemainīgs - Rūdis allaž ir bijis (un būs) kā ģimene, kas
roku rokā, kāju pie kājas, dejo cauri dzīvei, dalās smaidu siltumā, atbalsta cits citu - par spīti skatuves dēļu skabargām un sviedru sāļumam. Un, protams, cieši, cieši turas pie savas „deju mammas”
Antras.
Šogad, kā jau pusapaļā jubilejā pienākas, sadancis izvērtās par īstu baļļuku - ar svinīgiem tostiem,
laba vēlējumiem, dalīšanos atmiņās, kopīgu dancošanu ar „Žuburiem” no Lubānas, „Kodoliņu” no
Jaunjelgavas, „Dejotprieku” no Rīgas, „Trejdeviņiem” no Raunas, „Piebaldzēniem” no Jaunpiebalgas, „Rūdolfu” un „Bitīt matos” no Ērgļiem. Koncertu kuplināja arī viesi no Igaunijas – deju kolektīvs no Kohilas. Baļļuks bija jautrs, pārdomāts, fotomirkļiem un videomirkļiem bagāts. „Rūda”
bagātība ir katrs dejotājs. Tāpēc īpaši tika sumināti katrs no lielā pulka. Par to paldies Andrim un
Montai., kuri savāca un apkopoja fotogrāfijas. Paldies par ideju koncerta sagatavošanā Ancei. Paši
veidojām un paši guvām gandarījumu no skatītāju applausiem. Paldies Sandriņai, kura allaž tur
rūpi, un Tomam par mūzikas takti.
Bijām priecīgi savā pulkā atkal ieraudzīt un dejas virpulī ieraut Sintiju un Kalvi. Varbūt uz palikšanu?
Koncerts bija dejām un emocijām bagāts - gaisā strāvoja nerimstošs kopābūšanas prieks un krāsainā emociju buķete, ko notvert var tikai dejojot.
„Rūda ” vārdā Ance Šatrovska
Edgara Smeiļa foto

Laimes mirkļu pēcgaršā - jauniešu deju
kolektīvam “Pastalnieki” - 70
Jau izsenis aprīļa beigas, maija sākums iezīmējas ar Ērgļu novada jauniešu deju kolektīva “Pastalnieki” koncertu. Taču šogad šis pasākums iemirdzējās jubilejas zīmē - tika izdejoti 70 laimes mirkļi
dejā.
Runā, ka savā dziļākajā būtībā katrs cilvēks vēlas būt laimīgs un meklē veidu, kā sasniegt laimi.
Visu paaudžu “Pastalnieki”, jau sākot no rudens, pulcējās kopā, lai apgūtu koncerta programmu. Šie
cilvēki ir sapratuši, ka laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā. Viņu laime
ir dejot un uz skatuves, ko var saukt par spoguli, jo ikviens vērotājs spēj ieraudzīt dejotāja dvēseles
atspulgu. Šis atspulgs ir kā tāds trauciņš un deja to piepilda ar sajūtām, ar laimi... Šajā sajūtu trauciņā sakrāto dejotājs it visur ņem sev līdzi un dalās tajā arī ar citiem. Katrs dejas mirklis, skatiens
un pieskāriens ir dejotāju laimes sajūta, ko viņi novērtē un bauda. Būt kustībā ir laime, un kustība
- tā ir dvēseles dziesma. Kādas emociju dziesmas izjutuši dejotāji? Kāda ir pēcgarša, kad ilgais un
intensīvais gatavošanās periods ar mēģinājumiem un deju nometnēm ir vainagojies ar koncertu? Par
to lai stāsta daži no kolektīva dalībniekiem!
Elīna Taškāne: Man “Pastalnieki” ir kā ģimenes loceklis. Ne tikai tāpēc, ka mamma ir vadītāja
(kaut gan tas ir pamatā visam), bet gan tāpēc, ka pazīstu šo kolektīvu no bērna kājas. Maza lēkāju
līdzi, jau lielāka lūdzos mammai, lai ņem mani dejot, bet atbilde bija: tu vēl esi par mazu. Vēl vēlāk
tomēr nonācu tur, kur gribēju. Un tā ir paskrējuši jau astoņi gadi. “Pastalnieku” 70 gadu mūžā tas
nav daudz, taču no manas dzīves tas aizņēmis trešo daļu. Gatavošanās jubilejai - to vairs īsti nevar
aprakstīt vārdos. Neskaitāmi mēģinājumi, kas sadalīti starp Rīgu un Ērgļiem, strīdi un salabšana par
sīkumiem, brīži, kad it kā nolaižas rokas un gribas teikt: kā būs, tā būs... Tomēr tas viss, salīdzinot
ar koncerta emocijām, ir tīrais nieks, jo kopā būšanas sajūta dejā, partneru smaids un varbūt nedrošais acu skats pirms uznāciena, pārģērbšanās maģija, skatītāju nenogurstošie aplausi - tas ir spēks!
Un dejot ir laime! Varu tikai piebilst, ka mans laimes trauciņš tika piepildīts ilgam laikam.
Inga Mežule: “Pastalnieku” dzimšanas dienas vienmēr ir svētki esošajiem dejotājiem un vadītājai
Mārītei, bet reizi piecos gados tie tiek padarīti par neaizmirstamu dienu arī “Pastalnieku” gaitas jau
izdejojušiem dalībniekiem, agrākajiem vadītājiem, viņu ģimenēm, radiem un draugiem... “Pastalnieku” laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet gan kustībā un centībā. Un tieši šo “Pastalnieku” rakstura iezīmi (centību) laikam Mārīte novērtēja visaugstāk, jo kā gan citādi tiktu uzstādīta
tik “augsta latiņa” šim jubilejas koncertam, sākot ar sastāva ziņā lielajām dejām “Ačikopu”, “Pie
Daugavas” un “Kurzemi” un beidzot ar jaunuzvedumu “Tautiet`s mani pavadīja” “Ex-Pastalniekiem”. “Ex-Pastalniekiem” jubilejas koncerts bija iespēja atgriezties jaunības sajūtās. Un nav
nozīmes, ka vieniem tas pirms ir 5 vai 10 gadiem, bet kādam citam pirms 20 vai 25. Tā bija iespēja
atkal iztaisnot muguru, izgriezt dubulto polku, uzlikt spilgtāku grimu un uzsmaidīt skatītājiem no
izgaismotās skatuves. Tā bija iespēja atkal sajusties nozīmīgam, būt vienam no zobratiņiem dejas
radīšanas “mašīnā”. Bija gan asaras par aizrādījumiem (nu gluži kā jaunībā!)… Bija gan fizisks un
emocionāls nogurums pēc garajiem un vēlajiem mēģinājumiem. Bija pat vēlme atmest visam ar
roku un sēsties skatītāju rindās. Bet palicis ir tikai viens vienīgs prieks un laime par nodejoto un
skatītāju atzinīgie vārdi par skaisto koncertu. Mēs to varam, ja gribam!

Sporta deju konkursā „Ērgļu vizbulīte - 2016”
„Deja - tā ir spēja atklāt un parādīt citiem savu iekšējo pasauli, emocijas
un jūtas. Tā ir māksla, kurai praktiski nav robežu. Dejojot, tu skaties uz
pasauli ne tikai ar acīm, bet arī ar dvēseli un sirdi”- tā varētu raksturot
dejas burvības pārņemto gaisotni pasākumā, kas atkal valdīja Ērgļos 1.
maijā sarīkojumu deju konkursā “Ērgļu vizbulīte - 2016”. Šogad sacensībās piedalījās 60 deju pāri no deju klubiem - “Edelveiss” no Pļaviņām
(vad. Ainārs Kārkliņš), „Andra deju skolas” no Ķeipenes, Madonas un
Mazozoliem (vad. Andris Miķelsons), „Ritms” (vad. Viktors Leimanis)
un „Saulīte” (vad. Artis Birks) no Madonas, „Reveranss” no Cēsīm (vad.
Jānis Rukmanis) , „Minifox” no Pērnavas Igaunijā (vad. Ant Lopsik) un Sporta deju klubs „Vizbulīte” no Ērgļu novada. Tiesnešu godā - Jānis Rukmanis (Cēsis), SDK „Vizbulīte” bijusī dejotāja
Dita Kļaviņa (Ērgļi), Viktors Leimanis (Madona), Artis Birks (Madona) , Ants Lopsik (Pērnava).
Sekretariātā neiztrūkstoši un zinoši darbojās Maiga Picka un Ieva Rota. Pie skaņu pults - Toms
Rota. Sacensības noritēja vairākās vecuma un meistarības grupās. Un, ja kāds no pāriem izvēlējās
dejot divās grupās, tad tas prasīja arī pietiekamu spēku patēriņu un prasmi no katra dejotāja. Un
rezultāti ir iepriecinoši: jaunākajā bērnudārza vecuma grupā 1. vieta Renāram Zariņam ar partneri
Bernadetu Dmitrijevu- Kaļiņinu un 1. vieta arī Valteram Bērziņam ar partneri Undīni Ceplīti. 2.
vietā Kristers Kaimiņš ar partneri Nadīnu Kaļvu. Tad vecākajā b\d vecuma dejotāju grupā 1. vieta
Armandam Zariņam ar partneri Samantu Liepiņu un Kārlim Dūdumam ar partneri Annu Ludboržu. 2. vietā arī divi mūsu mazie dejotāju pāri - Veins Bukovskis ar partneri Paulu Spaili un Klāvs
Konovalovs ar partneri Kati Jasmīnu Zommeri. Ar lielāku pieredzi ir vecākajās grupās dejojošie
pāri. 10. grupā - Juniori+ Jaunieši, kas sacentās 6 deju konkurencē 1. vietā - Mareks Dinga un
Katrīna Dudko (“Vizbulīte”) , 2. vietā Kristaps Strazdiņš un Ance Millere (Andra deju skola) . 11.
grupā - Juniori + Jaunieši, kas sacenšas 8 deju konkurencē 1. vieta Dāvidam Jansonam un Alisei
Ozolai ( Reveranss), 2. vieta Ralfam Bitem un Keitijai Nikolai Niedrai. (Andra deju skola) 3. vieta
Aivaram Skābarniekam un Gintai Lazdiņai ( “Vizbulīte”) , 4. vieta Alenam Kārlim Kārkliņam un
Montai Masaļskai (“Vizbulīte”) un dejotājiem no Madonas Andrejam Saknem un Evelīnai Melisai
Brigaderei (Andra deju skola). Katrs dalībnieks balvā saņēma diplomu un kausu, kā arī jubilejas
reizē bija sarūpēta īpaša balva katram dalībniekam ar konkursa simboliku. Konkursa skatītājus
priecēja arī Ērgļu eksotisko deju dejotājas - Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe - Tirzmale, kas bagātināja konkursa noslēgumu. Paldies tiem, kas šīs dejas ir gatavi atbalstīt vēl ilgi pēc tā laika, kad
paši ir dejojuši vai uz tām veduši savus bērnus. Paldies Svetlanai Čeičai, Feldbergu ģimenei un arī
Edgaram Avotiņam. Paldies par atzinību un atbalstu Ērgļu novada pašvaldībai, kas novērtē dejotāju
sniegumu un vecāku uzņēmību un neatlaidību dejas mākslas pilnveidē.
„Vizbulītes” dejotājiem šī konkursa diena ir patiesi svētki, jo par tradīciju jau ir kļuvusi arī ballīte
pēc konkursa, kad visi dejotāji tiekas viesnīcas „Ērgļi” konferenču zālē un katrs saņem atzinību par
deju sezonā nopelnītajiem „žetoniņiem”, nobauda lielo svētku torti un tad pats lielākais „saldais
ēdiens”- jautrās izklaides burbuļvannā un baseinā. Tur nu iet skaļi, jautri un „slapji”. Bet lielajiem
dejotājiem azartiskas izklaides pie biljarda galda. Nu tā - svētki ir izdevušies!
Paldies vecākiem par lielajām rūpēm un atbildības sajūtu attieksmē pret mēģinājumu grafiku.
Tas šai nodarbei ir raksturīgi, ka, lai bērnu ievadītu dejas pasaulē, no vecākiem tiek prasīta milzīga
uzņēmība un ieinteresētība. Deju kluba „Vizbulīte” dejotāju vecākiem tā piemīt.
Uz tikšanos deju konkursā “Vizbulīte” Ērgļos nākamajā - 2017. - gadā!
Sandra Avotiņa
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Sigita Batraga: “Pastalnieku” 70 laimes mirkļi izdejoti. Paldies vadītājai par iespēju atkal mirdzēt
uz skatuves tik lieliskās dejās kā “Aiz ezera augsti kalni”, “Saule brida rudzu lauku”, “Meitu māte”,
“Kurzeme”, “Pavasara zumzum”, “Ačikops”. Paldies meitenēm, kas palīdzēja pārģērbties, kad laika
ir maz, bet tērpa detaļu daudz. Paldies maniem deju partneriem, kas palīdzēja baudīt deju, ne to
noskriet. Par paveikto atkal ir deguns mākoņos - veselīgā augstumā!
Sandris Akmans: Bija patiess prieks izdejot “Pastalnieku” 70 gadu jubilejas laimes mirkļus! Izbaudīju gan zināmās dejas, gan izmantoju iespēju apgūt man jaunu deju – “Aiz ezera...”. Neņemot vērā
cienījamos 70, izskatās, ka “Pastalnieki” ir lieliskā formā ar nerimstošu dejas garu. Tā tik turpināt!
Prieks par saliedēto deju pulciņu un atbalsta komandu no skatītāju rindām. Tas bija fantastiski, un
nu laiks izvēlēties dejas “Pastalniekiem” 80 gadu jubilejas koncertam. Tas vairs nav aiz kalniem.
Sanita Bokta: Skaistās “Pastalnieku” 70. gadadienas koncerta izjūtas ir grūti aprakstīt. Lampu drudzis, jo veselus 10 gadus nav dejots uz skatuves! Prieks, ka vēl var nodejot vairāk nekā divas dejas,
tostarp ar dubultajiem griezieniem! Un sadarbība starp dažādu laiku dejotājiem! Mārītes projekts,
kas sākumā likās mazliet nereāls, ar laiku bijušos “Pastalniekus” iesaistot aizvien vairāk dejās
kopā ar šī brīža aktīvajiem “Pastalniekiem”, “izauga” par skaistu koncertu. “Pastalnieki” tomēr ir
stipra kopiena ar Mārīti priekšgalā! Paldies visiem par šo izjūtu gammu!
Asne Jansone: Iespēja būt vienai no laimīgajām “ex-Pastalniecēm” lielajā jubilejas koncertā bija
kā brauciens “laika mašīnā”! Uz skatuves dejotājas statusā nebiju kāpusi vairāk nekā 20 gadus,
tāpēc jo lielāks bija pārsteigums par dejas nemirstību arī manā sirdī un “kājās”. Paldies par kopā būšanu visiem sagatavošanās posmā un par visa spektra pozitīvajām emocijām pašā 70 laimes mirkļu
viducī - lielajā koncertā! Vēl jo lielāks gandarījums un prieks bija mirklī, kad pirmās dejas sākumā
sadzirdēju trīs mazas balstiņas zālē lepni sakām: “Tā otrā ir mūsu mammīte!” Paldies, Mārīt! Tu
proti iedvesmot, proti likt noticēt saviem spēkiem un proti radīt laimes mirkļus!
Kā redzams, dejotājiem koncerta pēcgarša ir salda, tāpat arī “Pastalnieku” vadītājai Mārītei
Taškānei: 70 laimes mirkļi izdejoti, un prieks līst aumaļām - no piepildītajām sirdīm, dzirkstošajiem acu skatiem, siltajiem roku satvērieniem, vēl joprojām to sajūtu -nedēļu pēc koncerta. Ko
tur liegties, nav vērts, jūtos laimīgāka kā nekad, jo, manuprāt, izdarījām neiespējamo, saaicinājām
52 dejotājus, nodejojām koncertu divās daļās - 20 dejas, (no tām 7 cittautu, kas bija liels izaicinājums), uzvilkām 14 dažādus tērpu komplektus, sadejojām ar draugiem ”Austru” no Viļāniem un
“Zelta virpuli” no Priekuļiem, noīrējām deju grīdu un izbaudījām “mazos deju svētkus”, kopā
dejojot 16 un pat 20 pāriem. Saku simttūkstoš PALDIES saviem dejotājiem par milzīgo darbu mēģinājumos, nometnēs, koncertos, par smiekliem un asarām, sviedru spaiņiem un jautrības mirkļiem,
un tām neaizmirstamajām emocijām, kad “skrien skudriņas” un gribas reizē smieties un raudāt,
jo laimes mirklis ir piepildījis visus pārpārēm. Paldies Guntaram Velcim par jauko fonogrammu
dziesmai, kura, kas zina, varbūt kļūs par mūsu himnu. Paldies skatītājiem par nerimstošajiem aplausiem un saucieniem “bravo!”.
Baudīsim pavasari un kavēsimies skaistajās atmiņās!
“Pastalnieku” emociju lidojumu apkopoja Liene Gūte
Ilzes Daugiallo foto
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Margareta Meijo „Mans luteklītis”

Līnijdeju prieks
Jau 12 gadus Sausnējas pagastā ir entuziastu grupa, kuriem patīk fiziskās aktivitātes, dejojot līnijdejas.
Un kāpēc gan ne - beidzot nobrieda doma, ka ir jānoorganizē dzimšanas dienas ballīte, kas arī notika
9. aprīlī. Un galvenais ir tas, ka ballīte izdevās, jo tika domāts par visu - par telpu noformējumu, par
cienastu, par pārsteiguma dāvanām ciemiņiem, kuru bija tik daudz, ka, lai izvietotos pie galdiņiem, bija
jāizmanto pat skolas skatuve. Līnijdeju kolektīvi bija ieradušies no Madonas, Dzelzavas, Kalsnavas,
Sauleskalna, Zaubes, Madlienas, Pļaviņām, Vietalvas, Ērgļiem, Biržiem. Un tā Sausnējas pamatskolas zāle, ko laipni atvēlēja skolas vadība, kopā ar noformēšanas palīgiem uzziedēja vizbulīšu ziedu
zilumā. Paldies viņiem par šo skaistumu! Tā kā ballītes nosaukums bija “Agrāk un tagad”, programmā
tika iekļautas 86 dejas, kuras mācījāmies gan pirms 12 gadiem, tā saucamais “zelta fonds”, kā arī tās,
kuras patīk šodien. Piekritīsiet, ka ir jābūt fiziski izturīgam, lai izdejotu tādu daudzumu deju. Taču ir
līnijdeju mīļi, kuri to var, jo deja taču dod pozitīvas emocijas un nogurumu sajūt, tikai ejot jau gulēt.
Kā jau dzimšanas dienas ballītē piederas, bija apsveikumi no pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres,
no Zaubes un Vietalvas kolektīviem. Bija ieradusies arī akrobātiskā rozā pantera Emīlijas Paliepas

20. aprīlī, pēc Lielās talkas, visi tika mīļi aicināti uz Ērgļu teātra pirmizrādi saieta namā.
Lugas darbība notiek 20. gs. vidū Čikāgā. Pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām, projicējot Amerikas augstceltņu skatus, skatītājus ievedām atbilstošā laikmetā un vietā. Tā ir luga par sievietēm
un viņu dzīvo fantāziju. Ir teiciens, ka sieviete un meli ir nešķirams jēdziens, kas arī apstiprinās
lugas darbības gaitā. Aizdomīgums, greizsirdība, bailes, ka mani nemīl, rada spriedzi, kuru aktieri
uztur visas lugas garumā. Kad vieglprātīgā, izlutinātā Ketija (Elita Ūdre), garlaicības mākta, paēd
brokastis ar sava vīra Viljama (Normunds Ūdris) draugu Džimiju (Valdis Zosārs) un liedzoties
samelo vīram, no mazas nepatiesības izaug lieli meli. Ketijas draudzenei Medžijai (Maiga Picka)
palīdzot novērst konfliktus, rodas pārpratums pēc pārpratuma, kurus izrādes varoņi cenšas atrisināt.
Aktieru saspēle rit spraigi un raiti, uzturot skatītāju uzmanību visas spēles garumā. Katrs aktieris
veidojis savu raksturu: mazliet vientiesīgā kalpone Zoja (Iveta Pedele), mantkārīgais un viltīgais
restorāna pārvaldnieks Henri (Pēteris Leitāns), kas situāciju uzreiz spēj izmantot savā labā, šikais
policists (Auseklis Picka), enerģiskā patversmes priekšniece miss Petingtone (Sandra Konovalova).
Paldies visiem aktieriem par uzņēmību, pacietību, labestīgo attieksmi un dzirkstošo humoru! Īpašs
paldies dekoratorei Ievai Rotai un skaņu un gaismas operatoram Tomam Rotam.
T. Kaimiņa, režisore
Valda Zirņa foto

izpildījumā. Pašmāju dejotāju prezentācija bija gana atraktīva - pirmā deja “Coco Jambo” ballīšu tērpos
kopā ar improvizētu deju partneri izpelnījās skaļas ovācijas, taču otrā dejas kompozīcija tika izdejota jau
līnijdejotāju formā - džinsos, kovbojcepurēs un glītos krekliņos ar uzrakstiem “Dzīvojam dejā” Sausnējā.
Tā bija jauka dāvana no Sausnējas pagasta pārvaldes, par ko mums, dejotājām, prieks un pateicība. Līdz
ar to beidzot dzimis arī līnijdejotāju grupas nosaukums “Dzīvojam dejā”.
Jā, mēs patiesi dzīvojam dejā - labprāt kuplinām ar saviem priekšnesumiem pagasta rīkotos pasākumus. Milzīgs paldies visiem, kuri mums palīdzēja un atbalstīja, noorganizēt šos jaukos svētkus, it īpaši
pašām dejotājām - Valijai Lelei, Lailai Pūpolai, Intai Skrabei, Evitai Vaskai, Anitai Bugnei, kuras ir deju
mīļotājas daudzu gadu garumā. Lai mums visām veicas arī turpmāk!
Labprāt uzņemsim arī jaunus dalībniekus mūsu kolektīvā.
Anita Sarmone, Sausnējas
līnijdeju kolektīva „Dzīvojam dejā” vadītāja
Ineses Leibomas foto

Skolotājas Vijas Dreimanes mūža vērtības – darbs, grāmata, dziesma
Balto vizbulīšu ziedēšanas laikā, 1936.
gada 25. aprīlī, Rīgas apriņķa Zaubes pagasta ,,Dzirnavkalnā” Jāņa un Marijas Upīšu
ģimenē piedzima meitiņa Vija. Tēvs Jānis
izstaigājis Pirmā pasaules kara takas, guvis
ievainojumu, kas ļāva atgriezties dzimtajā
pusē, sāka strādāt Krapes dzirnavās. Pēc Pirmā pasaules kara Latvijā uzsāka zemes reformu, dzimtenes sargi varēja pieprasīt muižu
zemes, Vijas tēvs arī pieteicās. Piešķīra 25
ha muižas zemes Kliģenē, tajā skaitā valsts
meža cirsmu, kurā tika būvēta māja ,,Dzirnavkalni”. Lai veiktu būvniecību, ņēma aizņēmumu bankā. To vecāki atdeva, gadu no
gada atmaksājot bez sūkstīšanās. Tieši šim
nolūkam audzēja cūkas, pārdeva, lai iegūtu
vajadzīgo naudiņu. Vijas tēvs par saimnieci
izvēlējās strādīgu sievieti – Mariju Liepiņlausku. Jaunā ģimene iekopa zemi, izveidoja
saimniecību ar 5 slaucamām govīm, aitām,
cūkām, darbus veica pašu spēkiem. Bērnība
paiet pieaugušo lokā. Vijai patīk dziedāt,
klausīties tēva akordeona un vijoles spēlēšanu. Sevišķi patika, ja kāds palasīja priekšā.
Pēc pāris lasījumiem Vija aicināja klausītāju,
lasīja pati. Tikai, ja vērīgāk ieskatījās, bija
redzams, ka grāmata ir “vēkšpēdus”. Pašai
nemanot, tiek apgūta grāmatu lasīšanu. Piecu gadu vecumā zinātkārā Vija izlasa A. Dziļuma “Saplēsto krūzi”, brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikus”. Vijai bērnībā jāpiedzīvo bargie kara gadi. Ap
Vijas tēva mājām norisinājās kara darbība, trīs reizes dienā gaisa kaujas. Tikai tēva rūdījums Pirmajā pasaules karā ļāva ģimeni nosargāt. Bija dienām ilgi klusi jāsēž pie mājām izraktajā tranšejā,
visapkārt sprādzieni, bet Upīšu ģimene palika savā sētā, turpināja apstrādāt zemi, audzēt maizīti,
dzīvot. Skolas gaitas Vija uzsāka 1945. gadā Kliģenes pamatskolā. 1948. gadā skološanās turpinās
Zaubes septiņgadīgajā skolā. Pēc skolas beigšanas jādomā, ko darīt tālāk. Kādā brīdī Vijai pavīdēja
doma par bibliotekāres darbu, lasīt grāmatas ir tik aizraujoši. Kad Vija mācījās Zaubes skolā, nemitīgi trūka ikdienas maizītes, dzimto māju tuvumā veikala nebija. Tā nu Vija pēc mācībām skolā
sēdās uz sava divriteņa, ar kuru katru dienu brauca uz skolu, minās uz Nītaures veikaliņu aptuveni
15 km pēc dienišķās maizītes. 1951. gadā Vija uzsāka mācības Rīgas pedagoģiskajā skolā. Šo laiku skolotāja atceras ar prieku, jo Rīgā bija daudz iespēju sevi pilnveidot. Mācoties pedagoģiskajā
skolā, apguva vijoles spēlēšanu, tika muzicēts uz Nacionālā teātra skatuves, atskaņota vijoles solo
partija no baleta “Gulbju ezers”. Vijai vienmēr paticis dziedāt, pārliecinošais otrais alts deva iespēju dziedāt gan ansamblī, gan skolas korī. Pedagoģiskajā skolā strādāja dziedāšanas skolotājs
Milzarājs, kura pedagoģiskais talants bija augstā līmenī. 1955. gadā koris ieguva pirmo vietu Rīgas
koru skatē, tajā pašā gadā koris piedalās Dziesmu svētkos Mežaparkā. Dziedot korī, varēja izbaudīt
uzstāšanās azartu Universitātes Lielajā aulā, Konservatorijas zālē, Radiofonā. Mācību laikā apgūtas
dažādas prakses. Vija apguva sākumskolas skolotāja specialitāti ar pionieru vadītāja pievienoto vērtību, tad nu jāapgūst arī pārgājienu organizēšanas prakse. Prakšu laikā iepazītas jaukākās Latvijas
vietas - Sigulda, Koknese, ar laivām laivots uz Staburagu, uz Liepavotu. Mācību laikā Vija dzīvoja
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pie savas tantes Voldemāra ielā. Tantei patika apmeklēt teātra izrādes, tad Vija tika ņemta līdzi.
Vija zināja jaunākos darbus Nacionālajā teātrī, Dailes teātrī, kā arī Muzikālā teātra izrādes sniedza
aizraujošu skatīšanās azartu. Skolotāja atceras darbošanos Rīgas Pionieru pilī. Pedagoģiskās skolas
meitenes, galvenokārt mācījās tikai meitenes, palīdzēja organizēt svētku eglītes. Tā kā visas Rīgas
skolas savas Jaungada eglītes organizēja Pionieru pils zālēs, katrai skolai bija sava svētku diena.
Pasākumi krāšņi, skanīgi, pārsteigumiem bagāti, bija Salatētis, Sniegbaltīte. Sniegbaltītes tēlā iejutās aktrise Vera Singajevska. Starp citu, pāris kursus augstāk par Viju skolā mācījās populārais
aktieris Uldis Pūcītis. Aktīvi dziedot, spēlējot vijoli, kā arī dejojot, tika braukts uz koncertiem ar
aģitbrigādēm. Rīgā pavadītie mācību gadi piepildījās ar rūpīgu mācību darbu, spraigu kultūras dzīves iepazīšanu. 1955. gadā Rīgas pedagoģiskā skola absolvēta. Vija tiek norīkota uz savu pirmo
darba vietu Madonas rajona Vējavas septiņgadīgajā skolā par 1.-4. klašu skolotāju. Ierādīta istabiņa
Vējavas skolas otrajā stāvā, visa iedzīve pašai jāiekrāj, jo vienīgais atbalsts ir māmiņa, taču ko lūgt
Vija nevarēja atļauties, jāuzsāk patstāvīga dzīve. Tēvu nācās zaudēt jau bērnībā, kad Vija mācījās 4.
klasē, māmiņa viena Viju izveda lielajā dzīvē. Uzsākot darba gaitas Vējavā, Vija sastopas ar zinošiem pedagogiem - Elzu Lapiņu, Kārli Ernestu. Skolotāja Vija ar sirsnību atceras pirmo audzināmo
klasi, kuras audzēkņus zina nosaukt vārdā joprojām. Protams, ka nākas pašai atrast savu darba metodiku, mācību darbs visu laiku notiek apvienotajās klasēs. Tas nav vienkārši, jābūt divtik vērīgākam,
panākt disciplīnu klasē nav viegli. Vējavas posmu skolotāja atceras ar labvēlību, Vējavas ļaudis
ir atsaucīgi, vienkārši, sirsnīgi. Vējavā Vija ar bērniem iestudēja muzikālas ludziņas. Par kādu no
tām tiek rakstīts rajona laikrakstā “Stars“. Raksta autore Rita Blaumane atzīmē uzveduma muzikālo
noformējumu, bērnu dabisko spēli. Vija iegūst augstāko izglītību Liepājas Pedagoģiskajā institūtā
neklātienes nodaļā. 1962. gadā vairāki Vējavas skolas skolotāji tiek pārcelti darbā uz Jumurdas
astoņgadīgo skolu. Sevi pierādījušai skolotājai Vijai atkal jāstrādā ar apvienotajām klasēm. Dzīvojamā istabiņa piešķirta skolotāju mājā “Kaņepītē”. Tur arī dzīvo, līdz ceļš aizved uz Jumurdas
“Bērzkalnu“ mājām. 1969. gadā tiek dots sievas solījums Aivaram Dreimanim. Dreimaņu ģimenītē
viens pēc otra piesakās divi braši dēli - Aigars un Agris. “Bērzkalnu“ mājās paliek par šauru, bez
Vijas varenajiem trīs vīriešiem ģimenē dzīvo arī Vijas māmuļa. Vija pieņem lēmumu un nopērk
Jumurdas “Muceniekus”. Kopā ar skolas darbu tiek vadīta mājsaimniecība, kurā ir savs dārziņš,
gotiņas, kāds ruksis, viss lai ir pašu izaudzēts, sarūpēts, veikalā - maizīte, cukurs, sērkociņi. Nav
tāda laika skriet uz veikalu, visa diena skolā - no rīta internāts, tad stundas, dienas pagarinātā grupa,
atkal internāts, piepildīta darba diena. Skolotāja Vija ir apveltīta ar lielām darba spējām, ar milzu
pacietību, apņēmību, katrs mazais “rakaris” Vijas uzraudzībā iemācījās tekoši lasīt un reizināt uz
pieci. Blakus mācību darbam jāpaspēj mazāko klašu skolēniem iemācīt tautas deju soļi, uz Jaungada eglītes pasākumu uzvest ludziņu. Skolotāja ar prieku atceras ceļojumus ārpus Latvijas robežām.
Kopā ar kolēģi Ludmilu Kantori viņa organizēja ekskursiju skolēniem uz Ļeņingradu. Arī brauciens
uz Kaukāzu kopā ar citiem republikas kolēģiem skolotājai ir atmiņā, sevišķi Kaukāza kalnu ceļu
serpentīni. Galva noreibst, pakrūtē dīvaini kņudina, kā arī Elbrusa virsotņu “iekarošana”, uzkāpjot
tajā, daudzveidīgā Ingušijas daba, cilvēka prātam neaptverami košumi. Jumurdas skolas laikā Vija
dzied Jumurdas pagasta sieviešu vokālajā ansamblī. Vizbulīte Dreimane, ansambļa vadītāja, vienmēr uzslavē Viju par stabilo, izteiksmīgo otro balsi.
Šobrīd skolotājas Vijas ikdienu gaišāku dara atmiņas par mīlestības vidē pavadīto bērnību, par
raženajā mūžā satiktajiem cilvēkiem, par skolēniem, kurus mācījusi, audzinājusi, par piedzīvoto,
pārdzīvoto un sajusto. Mīlestība uz darbu, grāmatu, dziesmu, dzimto novadu un tēva mājām - tā var
raksturot skolotājas Vijas mūžu. Vēlam skolotājai daudz baltu dieniņu, veselību, izturību, možu
garu! Paldies, SKOLOTĀJ!
Saulainus rītus, skanīgas dienas un sirds mierīgus vakarus vēlot - Agita Opincāne Jumurdā
Foto no skolotājas personīgā arhīva, uzsākot darba gaitas.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. maijs

Iepazīstoties ar tūrisma
piedāvājumu

Pasākumu afiša
20. maijā plkst. 19.00 Sausnējas estrādē
Ērgļu teātris viesosies ar Margaritas Meijo
komēdiju „Mans luteklītis”
Lomās darbosies: Elita Ūdre, Normunds Ūdris, Valdis
Zosārs, Maiga Picka, Iveta Pedele, Pēteris Leitāns,
Auseklis Picka, Sandra Konovalova.

***

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

***

10. maijā ar Ērgļu novada tūrisma piedāvājumu saistītie uzņēmēji
un interesenti viesojās daļā no pašmāju novada tūrisma objektiem un
iepazinās ar tur piedāvātajiem pakalpojumiem. Piemājas saimniecībā “Sniķeri” laipni sagaidīja saimnieki Santa un Kalle un viņu atraktīvais ganāmpulks - kaziņas. Tika skatīti gan veiklības paraugdemonstrējumi, gan nogaršota siera produkcija. “Lapsalu” saimniece
iepazīstināja ar savu šarolē govju ganāmpulku un izrādīja brīvdienu
mājiņas piedāvājumu. Saimniecības “Griezītes” saimnieki dalījās
informācijā par savu mīļdzīvnieku alpaku dzīves ieradumiem un
iespējām produkcijas gatavošanai no alpaku vilnas. Sausnējas pagasta “Līdumos” bija iespēja iepazīties ar pagasta novadpētniecības
materiāliem par Sausnēju un Liepkalni, plašo senlietu kolekciju, kā
arī nogaršot Sausnējas saimnieču virumu. Radošās atpūtas pagalms
“Tiltiņi” saimnieki Ilze un Mārcis sagaidīja ziedošajā pieneņu pagalmā un pirmais, ar ko lepojās, - varenajiem ķiršu kokiem, kas slējās
debesīs baltā ziedu krāšņumā! Tālāķ jau sekoja plašais ieskats par
iespējām “Tiltiņos”. Un pats par sevi saprotams - viss noslēdzās ar
“Kandžas laboratorijas” produkcijas degustāciju! Noslēgumā brauciena dalībnieki vienojās - mums ir, ko novadā rādīt, ar ko iepazīstināt, kur viesoties. Daudzas labas lietas vēl ir ideju līmenī! Vien
atliek vēlēt, lai pietiek spēka un iespēju to īstenošanai. Un tad jau var
raisīties domas jaunām fantāzijām.
Paldies visiem brauciena dalībniekiem par piedalīšanos, objektu
saimniekiem par laipno sagaidīšanu un uzņemšanu! Iespaidus guvām pozitīvus un cerīgus turpmākai sadarbībai!
Informācijas speciālistes Ilzes Daugiallo, teksts un foto

Atklāj Ērgļu novadu no jauna!

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

21. maijā Muzeju nakts 2016 pasākumi
„Brakos” - Atver durvis un ienāc „Braku” pasaulē!
Programmā:
19.00 - 21.00 - Literāri muzikāls sarīkojums „Durvis uz dažādo muzeju pasauli”. Tikšanās ar mākslinieci Inesi Jakobi un viņas vadītā radošā darbnīca
„Drukāšana ar kartupeli”
21.00 - 23.00 - Aktivitātes un darbnīcas „Brakos”
• Atslēdz durvis dziesmai! (Muzicē Vita Krūmiņa.)
• Durvis uz emociju pasauli.
• Domā, dari un esi radošs!
• Buri, buri, durtiņas!
• Nakts orientēšanās „Atver durvis uz R. Blaumaņa
darbu pasauli!” - durvju loki uz Blaumaņa darbiem,
Tomuļu mātes ūdens tūres, velniņi elles ugunīs,
Tālavas taurētājs sauc, esam purva bridēji, Ieviņas un
Kārlēna trakulības.
20.00 - 23.30 - 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” „Atver durvis, iekšā nāc!”
Programmā:
• Ērgļu bibliotēkas un “Meņģeļu” muzeja darbinieku veidota izstāde „Gandrīz viss par 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.
• „Pirtī eimu, pirtī teku” - mīlestības un dvēseles
pirtsstāsti kopā ar Lapsiņu.
• Rotaļas un danči visa vakara garumā.
Ieeja bez maksas!

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Ludmila Balcere
Andrejs Bičevskis
Inta Pinka
Anna Griezāne
Zenta Hirša
Aina Jēkabsone
Gunta Eglīte
Biruta Olte
Valija Solovjeva
Brigita Vītola
Leonarda Andersone
Ziedonis Grinbergs
Alberts Laizāns
Rasma Zariņa
Marjana Pīzele
Velta Dzenīte
Velta Fogele

APSVEIcam

SANTU RŪNIKU un AUSTRI KRŪMIŅU
ar dēla BĀRTA KRŪMIŅA piedzimšanu;
ANTRU DIČU-MILNI un ANDRI MILNI
ar meitas ALEKSANDRAS MILNES
piedzimšanu.

SVEICAM

***

VELNA KLĒPIS

Velns ir dievība latviešu mitoloģijā, kas pārvalda tumšo un ļauno.
Līdz ar kristietību latviešu mitoloģijā ienāca elles jēdziens, tad arī
Velns kļuva par visa ļaunuma iemiesojumu. Toties latviešu folklorā viņš turpināja būt lētticīgs, vientiesīgs, viegli uzvarams ne tikai
Dievam, bet arī cilvēkiem. Latviešu teikās minēts arī tas, ka Velns
piedalījies gan zemes radīšanā, gan cilvēka veidošanā.
Ļoti iespējams arī Velna klēpis ir daļa no Velna darba brīdī, kad radās pasaule. Iespaidīgais melno akmeņu krāvums dziļajā upes gravā
ir gan vizuāli, gan sajūtu ziņā spēcīgs piedzīvojums. Turklāt fakts,
ka vasarās ūdens šajā upītes daļā tek akmeņiem pa apakšu, bet pavasaros pa tiem griežas baltas putas, izklausās pēc Velna plāna piešķirt
šai vietai arī savu noslēpumainības plīvuru.
Velna klēpis ir akmeņaina upītes gultne - apmēram 100 m gara, 30
m plata, ar 4-5 m kritumu - uz Nāružas upītes netālu no “Spēliņu”
mājām. Morēna, caur kuru laužas Nāruža, te ir ļoti akmeņaina, jo
upītes gultne ir pilna ar lieliem, zaļu sūnu apaugušiem akmeņiem,
kas varētu būt saripojuši upītes gultnē no abām pusēm. Kopumā
upītes gultne ir visai akmeņaina kāda kilometra garumā. Akmeņainā
Nāružas upītes gultne atstāj dabiski mežonīgu un monumentālu iespaidu - dēļ savas uzvedības, vizuālā izskata un procesiem, kas šajā
upītē notiekas - Velna klātbūtne šeit liekas pat ļoti iederīga.
Grāmatā “Madonas novads teikās un nostāstos” par Velna klēpi
atrodama šāda teika:
Vecos laikos te kāds zvejnieks upītē taisījis taci, licis tīklus un zvejojis. Reiz zvejnieks sakūris uguni, ņēmis no tīkla zivis - mazākās cepis
un ēdis, lielākās bāzis tarbā. Tad pienācis Velns un prasījis zivis.
Zvejnieks atteicis, ka priekš Velna zivju neesot. Velns noskaities un
solījis upi aizbērt. Tūdaļ Velns ievēlis upītē trīs lielus akmeņus un
pats pazudis. Tad akmeņi kā krusa sākuši birt. Zvejnieks uzskrējis
kalnā raudzīties, kas īsti notiek. Te aizdziedājies gailis un akmeņi
vairs nebiruši, bet upīte stāvējusi mierā, vairs netecējusi. Pēc kāda
brītiņa upīte sākusi dziedāt neizprotamu dziesmu, upītes malā parādījusies smuidra sieviete skaistās drēbēs un skaļā balsī kliegusi:
„Redz, šepat mums saule lec, stipra mana Nāružiņa.” Tad upītē ūdeņi sākuši līgoties, tecēt un spraukties caur akmeņiem. No šā laika
gravu iesaukuši par Velna grāvi un upīti par Nāružiņu.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna,
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Aivja Rudzīša foto

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

***

27. maijā izlaidums PII “Pienenīte”

***

14. jūnijā plkst. 17.00 Atceres brīdis un ziedu
nolikšana pie Piemiņas akmens novada domes ēkas
laukumā

***

22. jūnijā plkst. 19. 00 Jāņu ielīgošana Sidrabiņu
parkā kopā ar pagasta pašdarbniekiem

***

23. jūnijā plkst. 20.00 Ērgļu estrādē
muzikāls uzvedums
„Dziesmotās Ērgļu teātra izrādes!”
Lomas un dziedātās dziesmas atcerēsies
Ērgļu teātra aktieri

Kopīgo dzīves ceļu sākot,
DANU un AGNI VOROBJOVUS.
Kļūdas labojums
A. Kuzina atvainojas Ērikam Puriņa kungam par neprecizitāti viņam veltītajā jubilejas rakstiņā: Jābūt:
Ērikam Puriņam ir divas māsas: Vija dzīvo Tukumā,
Līga - Madonā.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Maija Matjuša
mirusi 49. mūža gadā;
Osvalds Kļaviņš
miris 87. mūža gadā;

PATEICĪBA
Liels paldies visiem, kas palīdzēja glābšanas darbos
un sniedza atbalstu pēc notikušās ugunsnelaimes
mūsu aprūpes centrā.
SAC “Kastaņas” iemītnieki un darbinieki

Vladislavs Barišņikovs
miris 82. mūža gadā;
Emīls Ozols
miris 94. mūža gadā;
Pēteris Ķikuts
miris 63. 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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