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Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
domi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuparakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem ak- Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�tenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar� došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labdonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�- nieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zidz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
stošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ros.
No Vides ministrijas komunik�ciju ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir nosummu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iePirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v� pazi�ojuma Ieva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamaVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
g�ztuve “Lemp�ni”.
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Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Varam lepoties ar savām audzēknēm un viņu darbiem.
Mazie putnēni ilgi ligzdā nesēž. Tiklīdz tie ir mazliet paaugušies, viņi sāk vicināt spārniņus un Paldies mūzikas nodaļas skolotājiem un audzēkņiem par koncertu! Muzikālajās pauzēs spēlēja gan
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
gatavojas lidojumam. Tā arī pie mums ik gadu notiek mazuļu izlidošana, ko saucam par izlaidumu. paši mazākie, gan skolu beigušie muzikanti. Paula Konovalova, Alīna Muša, Marta Purviņa, Dace
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesŠogad tas notika 27. maijā. Savu ligzdu gatavojās atstāt 14 pirmsskolēni. Visi viņi pastāstīja klāt- Kārkliņa, Lilita Saulīte - skolotāja Ivara Rutmaņa audzēknes, Madara Purviņa un Ieva Radzvilaviča
nans�jums.cik gatavi ir savam pirmajam lidojumam.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
esošajiem,
- skolotājas Marijas Taškānes audzēknes, Haralds Masaļskis un Kārlis Žīgurs un orķestris - skolotāja
Viņi rādīja savas apgūtās iemaņas runāt, dziedāt un dejot prasmē. Šajos svētkos katrs domāja par Pētera Leiboma audzēkņi -priecēja publiku ar izjustiem un melodiskiem skaņdarbiem.
māmiņu un tēti, kuri palīdzēja izaugt lieliem. Iebrida bērnības atmiņu pļavā un kopīgi atcerējās Ērgļu novada pašvaldības vārdā absolventus, vecākus un skolotājus sveica Maiga Picka, domes
savas bērnības septiņus gadiņus.
priekšsēdētāja vietniece, un Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā.
Lai dotos uz skolu, tika sakrāmēta ceļasoma, kurā ielikām draugu smieklus, rotaļas un iegūtās Noslēguma darbus var apskatīt Ērgļu saieta nama foajē visu vasaru.
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Ērgļu novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr.2

Ērgļu novada pašvaldības domē

Ērgļu pagastā Ērgļu novadā 2016. gada 28. aprīlī
(domes sēdes protokols Nr.5,2.§)

Pārskats par 2016. gada maija domes sēdē lemto
aDome izskatīja SIA “Granulu Mobilais Siltums” iesniegumu, kurā izteikts piedāvājums pārņemt un apkalpot katlumājas - Oškalna
ielā 6, Rīgas ielā 10, Rīgas ielā 5, Oškalna ielā 12, Ērgļos, nodrošinot to normālu darbību, veicot kurināmā izejvielu iegādi un siltumenerģijas piegādi katlumājām pieslēgtajām ēkām, noslēdzot līgumus par siltumenerģijas piegādi ar gala patērētājiem, uzņemoties
atbildību par siltuma apmaksas iekasēšanu. Pilnībā pārņemot un apkalpojot minēto katlumāju darbību, t.sk., katlumājas J. Grota ielā
2a, kura jau līdz šim tiek veiksmīgi apkalpota, SIA “Granulu Mobilais Siltums” apņemas divu gadu laikā piesaistīt finansējumu siltumtrases nomaiņai, kas pieslēgta katlumājai J. Grota ielā 2a ar kopējo garumu līdz 1000 m.
Izvērtējot SIA “Granulu Mobilais Siltums” iesniegumu un ņemot vērā, ka pašreizējais siltumenerģijas piegādātājs Ērgļu pagasta
SIA “ŪDAS” zemās finanšu kapacitātes dēļ nespēj piesaistīt finanšu līdzekļus siltuma ražošanas sistēmas renovācijai, siltumtrases
ir novecojušas un neefektīvas, tādējādi radot lielus siltumenerģijas zudumus, kas ļoti būtiski palielina kopējās apkures izmaksas un
pārmērīgi paaugstina maksu par siltumu, dome nolēma uzsākt iepirkuma procedūru Ērgļu novada pašvaldības centralizētās siltumapgādes sistēmas apsaimniekotāja izvēlei.
a Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā”. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts nosūtīti atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saņemot pozitīvu atzinumu, noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
a Dome nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē: EUR 55000 apmērā Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” telpu remontdarbu veikšanai; EUR 30000 apmērā Parka ielas, Ērgļos, gājēju celiņa remontdarbu veikšanai. Noteica aizņēmumu
atmaksas termiņu - 6 gadi - ar noteikumu, ka aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt 2017. gadā un aizņēmuma atmaksu garantē ar
Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
a Dome izskatīja Annas Kuzinas, R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākās speciālistes, iesniegumu ar lūgumu finansiāli
atbalstīt viņas izveidotās grāmatas ”Reiz Ērgļos…” izdošanu. Grāmata tapusi, strādājot vairākus gadus pie materiālu vākšanas, pētīšanas un sistematizēšanas par Ērgļu pagasta vēsturi. Tajā ietilpst 30 tematiskas nodaļas un ir aptverts laika posms no 12. gadsimta
beigām līdz 2015. gadam. Paredzamās grāmatas izdošanas izmaksas ir EUR 14 300.
Ņemot vērā sarakstītās grāmatas kultūrvēsturisko vērtību - to veidojusi novadpētniece, muzejniece Anna Kuzina, parādot Ērgļus
kā spilgtu vietu Latvijas kartē, kur allaž ir dzīvojuši un dzīvo garīgi bagāti cilvēki, kurus grāmatas autore ir ieraudzījusi, uzrunājusi
un grāmatā pastāsta par šiem ļaudīm un viņu darbu, dome nolēma atbalstīt finansiāli grāmatas izdošanu, piešķirot šim mērķim finansējumu EUR 3999,00 no Ērgļu novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem
a Izvērtējot “Braku” muzeja vadītājas Z. Saulītes iesniegumus, dome nolēma piešķirt R. Blaumaņa memoriālajam muzejam “Braki
papildus apstiprinātajam 2016. gada budžetam finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 3744 apmērā krājuma materiālu glabātuves projekta ieceres dokumentācijas izstrādāšanai, EUR 371 krūmgrieža iegādei.
a Izvērtējot deju kolektīvu vadītājas A. Grinbergas iesniegumus, dome nolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu vidusskolas dejotāju dalību deju festivālā Slovākijas pilsētā Rajecka Teplica, kas notiks laikā no 2016. gada 5. līdz 9. jūnijam, piešķirot daļēju brauciena
izmaksu segšanai pašvaldības finansējumu EUR 1100,00 apmērā un finansiāli atbalstīt novada amatiermāksliniekus dalībai Starptautiskajā deju festivālā Eiropiāde, kas notiks Beļģijā Namuras pilsētā laikā no 2016. gada 20. līdz 24. jūlijam, piešķirot daļēju
brauciena izmaksu segšanai pašvaldības finansējumu EUR 600,00 apmērā.
a Izskatot biedrības „Ērgļu pensionāri” iesniegumu, dome piešķīra finansējumu Ērgļu novada pensionāru un invalīdu vienas dienas
ekskursijas pa Latviju transporta izdevumiem.
a Dome nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzelzceļa ielā 6, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, sastāv no zemes vienības 1,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70540080699 pēc nekustamā īpašuma
reģistrēšanas zemesgrāmatā.
a Dome nolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
a Izskatot Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas pienākumu izpildītājas iesniegumu, pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa 22.04.2016. aktu par ugunsgrēku Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā “Kastaņas”, dome nolēma norakstīt no pašvaldības bilances materiālās vērtības:
malku 66 m3, vērtība EUR 1280,40, un malkas šķūni, bilances vērtība EUR 594,76, kas atradās Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
“Kastaņās” un tika iznīcinātas ugunsgrēkā.
a Saskaņā ar Ērgļu novada attīstības programmā 2013.-2019. gadam noteiktajiem novada attīstības virzieniem un rīcības plānu un
Ērgļu vidusskolas 2016. gada budžetā plānotajiem izdevumiem, lai nodrošinātu Ērgļu vidusskolā kvalitatīvu un atbilstoši noteiktajām
prasībām vidi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai, nodrošinot sākumskolas un vidusskolas mācību procesu vienā
ēkā, dome nolēma uzsākt projektēšanu Ērgļu vidusskolas ēkas, Oškalna ielā 6, Ērgļos, piebūves celtniecībai.

Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
45. panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir bezmaksas informatīvais izdevums “Ērgļu Novada
Ziņas”.
G. Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Saistošie noteikumi stājās spēkā no 24. 05. 2016.

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.2 “Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”
1. Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts

2. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 45. panta
piektā daļa nosaka, ka novada domes
saistošos noteikumus un to
paskaidrojuma rakstu publicē
oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai
bezmaksas izdevumā. Novada dome
pieņem saistošos noteikumus, kuros
nosaka saistošo noteikumu
publicēšanas vietu. Saistošos
noteikumus, kuros noteikta saistošo
noteikumu publicēšanas vieta,
publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”. Novada dome saistošo
noteikumu publicēšanas vietu maina
ne biežāk kā reizi gadā.
3. Informācija par saistošo noteikumu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu
budžetu
4. Informācija par saistošo noteikumu Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
vidi pašvaldības teritorijā
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par saistošo noteikumu Netiek radīts papildu slogs esošajām
ietekmi uz administratīvajām
administratīvajām procedūrām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

“PĪLĀDZĪTIM” - 15

Kad klāt ir smaržīgo maijpuķīšu
laiks, tad Sausnējas pagasta senioru ansamblis
“Pīlādzītis” svin
savu dzimšanas
dienu. Šogad tā
jau ir piecpadsmitā. Šajā jaukajā
un saulainajā 21.
maija dienā saulīte rotājās spoža un
silta jau no paša
agra rīta. Tādēļ,
lai pienācīgi sagaidītu gaviļniekus, Liepkalnes
klubiņā tika rotāta
zāle, klāts svētku galds un gaidīti ciemiņi. Pie mūsu jubilāriem bija ieradušies tuvāki un tālāki
ciemiņi no Jumurdas, Ērgļiem, Zalgauskas, Iršiem, Bebriem, Sauleskalna un arī pašmāju sveicēji:
Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, pagasta pensionāru padome, kultūras dzīves organizētāji, radi, draugi un ģimenes locekļi. Liekas, tas bija pavisam nesen, kad svinējām „Pīlādzīša”
desmit gadu jubileju. Un nu jau atkal pieci gadi paskrējuši kā nebijuši. Šo gadu laikā mūsu dziedātājas ar savām skanīgajām balsīm ir kuplinājušas ļoti daudzus mūsu pagasta pasākumus un braukušas
uzstāties arī uz tuvākiem un tālākiem kaimiņu novadiem. Šajā vakarā ar apbrīnu klausījos skanīgajā
Zentas Mārtiņsones balsī, jo nu jau to kādu laiku nebiju dzirdējusi. Pastāvīgi Zentas kundze vairs
nedzied “Pīlādzīša” sastāvā (jo gadu skaits liek sevi manīt), bet šajā dienā viņa braši turējās un nodziedāja gandrīz visas dziesmas kopā ar savām kolēģēm. Paldies viņai par izturību un viņas skanīgo
balsi (šogad Zentas kundzei apritēs jau 90 gadi)! Pastāvīgi jau no pašiem pirmsākumiem „Pīlādzītī”
darbojas un to vada Ernests Āders, dzied Zenta Mārtiņsone, Velta Bērziņa, Aina Grīva, Vija Vilmane un Aina Kuzņecova. Liels prieks, protams, arī par to, ka ansambļa rindas kuplina kaimiņu novada Vestienas dziedātājas Aija Zlaugotne un Mirdza Sokolova. Milzīgs paldies viņām par to! Skanot
dziesmām, laba vēlējumiem un skaļiem aplausiem, kolektīvs tika sveikts un sumināts. Tad kopīga
fotografēšanās par atmiņu no šī skaistā pasākuma. Un tad jau varēja sākties pēcpusdienas saviesīgā daļa. Jubilāri nu varēja mazliet atpūsties un paklausīties Elitas Ūdres un Zigmunda Bērzkalna
skanīgajās balsīs, izlocīt kājas jaukos deju ritmos un visi piedalīties jautrā atrakcijā, kur visi kopā
izdziedājām garu dažādu dziesmu maratonu. Laiks paskrēja nemanot. Šajā dienā ļoti, ļoti daudz pozitīvu emociju ieguva ikviens, kas bija kopā ar visstiprāko un izturīgāko mūsu pagasta pašdarbības
kolektīvu. Lai dziesmas, kuras viņi izpilda un arī sacer (jo, kā zināms, daudzu dziesmu teksta un arī
mūzikas autors ir pats Ernests Āders), priecē mūs vēl daudzus, daudzus gadus. Lai gaišas domas,
veselība, izturība un dziedātprieks ansambļa dalībniekiem arī turpmāk! Lai dziesmota un saulaina
vasara visiem un tiekamies atkal Jāņu ielīgošanas pasākumā Sidrabiņu parkā 22. jūnijā!
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Valijas Leles foto
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Saistošie noteikumi paredz, ka Ērgļu
novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi un to paskaidrojuma raksti
tiek publicēti informatīvajā izdevumā
“Ērgļu Novada Ziņas”

Konsultācijas ar privātpersonām par
saistošajiem noteikumiem nav veiktas

G.Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

SAC „KASTAŅAS” PAVASARA ZIEDONĪ
4

Aprūpes centra iemītniekus iepriecina Sausnējas pamatskolas dejotāju priekšnesums.
Maija mēnesis atnāca ar sauli un lielu siltumu, ieraujot visu zemi neprātīgā ziedēšanas virpulī.
Reibinošā ievu ziedēšanas laikā sociālās aprūpes centra iemītnieku komanda piecu cilvēku sastāvā
devās ciemos uz kaimiņu pagastu, kur uz draudzības pasākumu mīļi uzaicināja Iršu aprūpes centra iemītnieki. Pasākumā „Kastaņu” komanda pieteica sevi ar mazu priekšnesumu, kurā, kā jau
ievziedu laikā pienākas, dziedāja dziesmu par ieviņu. Pašiem dalībniekiem bija gandarījums, jo
priekšnesums izdevās un arī skatītājiem patika. Ejot kopīgās rotaļās, risinot atjautības un veiklības uzdevumus, saulainā pavasara pēcpusdiena pagāja nemanot. Īpašu iespaidu uz visiem atstāja
efektīga čigāniete, kura priecēja gan ciemiņus, gan arī vietējos iemītniekus ar ugunīgām dejām un
krāšņiem tērpiem.
Savukārt īsi pirms Vasarsvētkiem ar garīgām dziesmām un pārrunām sociālās aprūpes centrā
ciemojās Septītās dienas adventistu mācītājs Agris Bērziņš ar sievu Baibu no Madonas. Gan iemītnieki, gan arī darbinieki ļāvās pārdomām par garīgām lietām, kuras diemžēl ikdienas steigā bieži
vien aizmirstas un par tām netiek piedomāts. Sirsnīgās dziesmas ļoti aizkustināja mūs visus, reizēm
liekot noritēt pa asarai.
Mēneša izskaņā kā mīļi un gaidīti ciemiņi „Kastaņās” iespurdza Sausnējas pamatskolas skolēni
ar pavasarīgu koncertu. Bērnu raitie deju soļi un draiskās dziesmas ienesa dzīvespriecīgu noskaņu
veco ļaužu rāmajā ikdienā.
Paldies visiem, kas atceras un ienes gaišus mirkļus sociālās aprūpes centra dzīvē!
Laiks skrien vēja spārniem, un pavisam drīz pāri laukiem skanēs līgo dziesmas un pakalnos tiks
iedegti Jāņu ugunskuri. Arī aprūpes centra iemītnieki 21. jūnijā plkst. 14:00 aicina lielus un mazus
„Kastaņās” uz Jāņu ielīgošanu kopā ar Uldi Vabuli un „Mežābeles” meitenēm no Lauteres. Līgo,
līgo...
Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām;
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa
(Latviešu tautas dziesma)

E. Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūnijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Apsveikumi

Redakcijas sleja
Ir pienākusi vasara! Laiks, kad varam
atpūsties no mācībām un ar jaunu sparu doties dzīvē, traukties pretī jauniem
piedzīvojumiem, izmēģināt kaut ko
tādu, ko sen esam vēlējušies, pārbaudīt
savas zināšanas, strādājot kādā profesijā un, visbeidzot, nopelnot savu algu.
Runājot par algu, varam priecāties par
12. un 9. klases audzēkņiem, kuri nu
jau būs nopelnījuši savu algu atzīmju
veidā, jo eksāmeni ir nolikti un tuvojas
ilgi gaidītais izlaidums. Pēc izlaiduma
viens posms dzīvē būs noslēdzies un
sāksies jauns, nezināms ceļš, kas katram pašam būs jāiepazīst un jāveido.
Bet tā nu dzīvē iekārtots, ka katras beigas ir sākums kaut kam jaunam. Kāds
tas būs? Tas atkarīgs no paša autora lēmumiem un krāsām, ar kurām viņš krāso savu dzīvi.
Aiziešana vasaras brīvdienās liek atskatīties uz to, ko esam padarījuši šajā
mācību gadā. Cits, ieskatoties liecībā,
var priecāties par saviem rezultātiem,
cits, iespējams, saprot, ka nākamajā mācību gadā centīsies vairāk. Taču
skolas dzīvē nav jāvērtē tikai mācību
darbs, der pamanīt arī tos, kuri vienkārši ar labu garastāvokli vai iniciatīvu
padara skolas vidi vērtīgāku, aktīvāku
un gaišāku.
Novēlu ikvienam košu vasaru, absolventiem atrast īsto, pareizo un savējo
dzīves ceļu un visiem, visiem kārtīgi
nolīgot.
Lāsma

2016. gada JŪNIJS

Zelta rītu
ar vēja ziediem
piepildītu,
tie trīsuļo,
uz ceļiem klājas,
un, klusi čukstot,
sarunājas,
Tev pāri slīd
Caur balto rītu,
Lai mirkļus zeltā
Iesvētītu.
Vējš uzziedējis Dāvā zelta rītu…

/S. Upesleja/

Sirsnīgi sveicieni Velgai Skujiņai skaistajā dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds,
Lai uzspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš un raizes aiznes līdz
Un lai ar smaidu atnāk katras dienas rīts!
Sveicam skolas darbinieku
Aivaru Zariņu nozīmīgā
dzīves jubilejā! Lai katra
jauna diena Jums dāvā
radošas ieceres, darba sparu
un dzīvesprieku!

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs

Madonas reģionālās skolu spartakiādes
sacensības orientēšanās sportā
12. maijā Vestienā “Kadiķos” notika Madonas reģionālās skolu spartakiādes sacensības
orientēšanās sportā. Sacensībās piedalījās 51
dalībnieks no piecām skolām - Madonas Valsts
ģimnāzijas, Vestienas pamatskolas, Ļaudonas
vidusskolas, Kusas pamatskolas un Ērgļu vidusskolas. Dalībnieki startēja četrās vecuma
grupās. No mūsu skolas startēja 18 skolēni un
izcīnīja septiņas medaļas.
Vecākajā „A” grupā 1. vieta Arvim Zeibotam,
3. vieta Egīlam Kārkliņam, komandai kopā - 1.
vieta.
„B”grupā meitenēm 3. vieta Lilitai Saulītei, 4.
vieta Viktorijai Vīgubei, kopvērtējumā - 1. vieta.
„C” grupā zēniem 3. vietu izcīnīja Rihards Vasels, 8. vieta Vitam Oltem, kopvērtējumā - 3.
vieta.
Visbagātāk pārstāvēta bija jaunākā grupa gan
zēniem, gan meitenēm, kur startēja 25 dalībnieki. „D” grupā meitenēm 1. vieta Elīzai Madsenai, 3. - Katrīnai Rešņai, 4. - Janai Gulbei, 5. - Alisei Oltei, 9.
- Anetei Bukovskai, 11. - Anetei Rudzītei, 12. - Elzai Agnesei
Koklačovai, kopvērtējumā komandai 1. vieta. Zēniem 2. vietā Rūdolfs Venškevics, 4. - Valters Rešņa, 8. - Nemo Olte, kopvērtējumā 1. vieta.
Paldies par labajiem startiem!
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. jūnijs

Nr.6(151)

Eiropas Jaunatnes dienas
No 2016. gada 18. līdz 23. maijam 20 skolēni no Madonas Valsts
ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1.
vidusskolas, Cesvaines, Varakļānu, Ļaudonas un Ērgļu vidusskolas devās uz Eiropas Jaunatnes
dienām 2016 Strasbūrā, Francijā.
(EYE 2016)
Uz galveno parlamenta ēku devās
vairāki tūkstoši jauniešu no visām
Eiropas Savienības valstīm, lai
uzklausītu viedokļus, ko pauda
Eiropas Savienības lēmumu autori un zinātāji, lai apmainītos ar
viedokļiem un uzklausītu jauniešu
domas, kā arī lai atbildētu uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem par
kādu noteiktu tēmu.
Tēmu, par kurām katram jaunietim tika dota iespēja izteikt savas domas, bija ļoti daudz. Bija arī dažādas
aktivitātes, uz kurām varēja aiziet, ja pirms tam biji pieteicies.
Arī man tika dota iespēja pabūt parlamenta ēkā un paklausīties viedokļu
apmaiņu par dažām jauniešu vidū aktuālām tēmām, piemēram, par minoritāšu dzīvi vai par bezdarba līmeni jauniešu vidū.
Šī vizīte ļāva man iepazīt politisko vidi, kā arī deva brīnišķīgu iespēju pabūt
Francijā.
Lāsma Hermane, 11. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Pēdējais zvans 9. un 12. klasei
Kas tas par brīnumu maija vidus, bet mācību
gads jau beidzies!? Laimīgie! Vārbūt tā domāja
daudzi jaunāko klašu
skolēni 13. maijā. Bet
pašiem
devītklasniekiem un divpadsmitajiem patiesībā tuvojās
visatbildīgākais - eksāmenu - laiks. Pēc tam
mūsu lielajiem absolventiem priekšā sarežģīta nākotnes izvēle,
kas daudzus jo daudzus
aizvedīs prom gan no
skolas, gan no Ērgļiem,
Jumurdas, Mazozoliem,
Ķeipenes, Beļavas. Daļa
devītklasnieku turpinās mācības savā vidusskolā, bet citi dosies meklēt
jaunus zinību apgūšanas ceļus Tāpēc gaišajā maija rītā 1., 8., 10. un 11.
klases skolēni vēl mīļi, jautri, humoristiski uzmundrināja abiturientus.
Prieks par 1. klasi (un audzinātāju Vinetu Dāvi), kurus 1. septembrī ievadījām skolas saimē. Tagad droši zinām, ka varam uz viņiem paļauties ne tikai
kā uz kārtīgiem skolēniem, bet arī uz absolventu ābelītes sargiem. Pirmā
klase, jūsu vadītā stunda bija lieliska!
Desmitā klase mūs izsvētīja no skolas pateicībā par 12. klases organizētajām lieliskajām, šerminošajām iesvētībām.

12. klase pēdējā zvanā.

Turpinās Madonas kausu seriāls, kur katru otrdienu startē visās vecuma grupās un krāj punktus kopvērtējumam.
skatīt www.okarona.lv. Jauku orientēšanās vasaru!
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Autores foto

Beātes Rūnikas foto
Šogad BOSI bija sagatavojuši īpašu uzdevumu 11. klasei - “Popielas”
priekšnesuma sagatavošana 24 stundu laikā -, lai būtu pārliecināti, ka
BOSU godazīme būs cienīgās rokās. Jāteic, ka cilvēki izturēja, bet tehnika,
programmatūra - ne. Varbūt tā pat bija labāk, jo pirmdienas dežūrmaiņā
visiem bija iespēja redzēt lieliski izpildīto 11. klases audzēkņu mājas darbu.
Kamēr 1. un 12. klases skolēni bija apmainījušies lomām, 9. klases skolēni
aicināja visus skolotājus uz izcili garšīgas Pēdējā zvana kūkas baudīšanu.
Skaistu lidojumu 9. klasei un košu ziedēšanu 12. klasei izlaidumā!
Indra Rone, 12. klases audzinātāja
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Mācību gada pēdējie akordi
Trauksmains, nopietnu pārdomu un gaiša prieka pārpilns ir
mācību gada noslēgums. Visus vieno labi padarīta darba sajūta,
prieks par labajiem vērtējumiem un ieraksts liecībā par pārcelšanu nākamajā klasē. 2015./16. mācību gads Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā ir noslēdzies un ar to saistītie notikumi pieder
vēsturei. Atsauksim atmiņā nozīmīgākos un interesantākos skolas
dzīves mirkļus!
Mūsu skolā vairākiem skolēniem ir augsts un optimāls mācību sasniegumu vērtējums visos priekšmetos. Iepriecina 1. klases
skolnieku Dagņa Zeltiņa un Adriana Koroļova, 2. klases skolnieka Daniela Sunceļa un 3. klases skolnieces Kristīnes Annas Prauliņas centība un teicamie sasniegumi mācībās. Mēs lepojamies ar
5. klases skolnieču Samantas Ērgles, Diānas Kristiānas Grāvītes
un 8. klases skolēnu Līgas Vestfāles, Alena Kārļa Kārkliņa un
Nika Valaiņa nopietno attieksmi pret mācību darbu un augstajiem
zināšanu vērtējumiem. Daži skolēni izpelnījušies izcilu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem. 10 balles sportā ieguvuši
8. klases zēni Ruslans Kozlovskis un Niks Valainis, bet Aivijai
Putniņai no 4. klases ir 10 balles mūzikā.
Skolēni ar labiem panākumiem piedalījušies olimpiādēs un konkursos. Starpnovadu skolu latviešu valodas olimpiādē 3. vietā ierindojās 4. klases skolniece Aivija Putniņa. 4. klases skolēnu komanda ieguva 1. vietu starpnovadu skolu konkursā ”Lieliskais”.
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkurss
”Spēka zīmes” šogad noslēdzās Varakļānu muzejā. Pateicību izpelnījās 5. klases skolnieces Samantas Ērgles astoņstūru adatu
spilventiņš, 8. klases skolnieces Līgas Vestfāles austā prievīte un
9. klases skolnieces Madaras Ļaksas darinātais linu tējas maisiņš.
Ik gadu Sausnējas skolā notiek tradicionālie pasākumi: Zinību
diena, Dzejas diena, rudens ziedu kompozīciju izstāde, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas valsts
dibināšanas svētki, Ziemassvētku eglītes vakars, Valentīndienas
kafejnīca, Lieldienu izdarības, Mātes dienas pasākums. Svētkos
uzstājas skolas pašdarbības kolektīvu dalībnieki, iepriecinot viesus ar skanīgām dziesmām, skaistām dejām un sirsnīgām dzejas
vārsmām.
Bērniem ir iespēja gūt panākumus dažādos skolas konkursos.

Šogad visi piedalījās glīto rokrakstu konkursā
un izteiksmīgās runas konkursā.
Sausnējas skola lepojas ar labiem sasniegumiem sportā. Madonas starpnovadu reģionālajā
spartakiādē basketbolā zēni izcīnīja 2. vietu B
grupā. Četri mūsu skolas puiši (Niks Valainis,
Alens Kārlis Kārkliņš, Ruslans Kozlovskis,
Rihards Abimeicevs) pārstāv Madonas BJJS
komandu VEF Latvijas jaunatnes basketbola
līgas sacensībās. Pavasarī mūsu skolā notika
Sausnējas kausa izcīņa sporta spēļu daudzcīņā.
Visos sacensību veidos - volejbolā, basketbolā, futbolā - mēs pārspējām Ērgļu vidusskolas
komandu. Sportiski aktīva dzīve pie mums ir
visu mācību gadu. Rudenī un pavasarī skolēni
piedalās krosā, notiek pārgājieni un sportiskas
aktivitātes karjerā, dažādas sporta pēcpusdienas ar vecāku piedalīšanos.
Pavasarī skolēni un skolotāji devās ekskursijā uz Alūksni. Apmeklējām Alūksnes novada
Zeltiņu muzeju un bijušās padomju armijas raķešu bāzi, Alūknes novadpētniecības muzeju, Bībeles muzeju. Priecājāmies par
skaisto Alūksnes ezeru un aplūkojām pilsētu no skatu torņa. Izbaudījām braucienu ar bānīti pa šaursliežu dzelceļu.
SIA ”Maxima Latvija” klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkoja akciju izglītības atbalsta programmā ”Savai skolai”, kuras
laikā par pirkumu veikalos ”Maxima” varēja saņemt uzlīmes un
tās novirzīt skolai inventāra un mācību materiāla iegādei. Šī akcija bija veiksmīga Sausnējas skolai, jo ieguvām iespēju uzlīmes
samainīt pret mācību materiāliem. Skola saņēma dažāda izmēra
un veida papīru, kopā 120 blokus, 81 guašu krāsu, rākstāmpiederumus: zīmuļus, flomāsterus, asfalta krītiņus, vaska krītiņus,
- kopā 24 iepakojumus. Īpašs paldies par vērtīgajām dāvanām
Elīnai Avēksei, skolotājas Vitas Zariņas meitai!
Skolas direktors Andris Dombrovskis: ”Man ir prieks un lepnums par skolu, skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem. Pedagogi godprātīgi veic savus darba pienākumus, lai skolēni iegūtu

kvalitatīvu izglītību.
Paldies Ērgļu novada vadībai par atbalstu Sausnējas skolai un
ģimenēm, kuru bērni pie mums mācās. Mēs varam pilnvērtīgi
strādāt, jo esam nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Paldies vecākiem par sadarbību ar skolu, rūpēm par bēniem un
atbalstu bērnu izglītošanā.
Vasarai vārti ir vaļā! Novēlu visiem labi atpūsties un pastrādāt
lauku darbus, apceļot mūsu skaisto Latviju un citas zemes, baudīt
saules siltumu un dabas burvību. Krāsim spēkus jaunajam darba
cēlienam, kurš iesāksies 1. septembrī. Novēlu 9. klases absolventiem Madarai Ļaksai, Ruslanam Kozlovskim, Ausmai Ozolai, Aleksandram Orlovam, Andrim Siliņam veiksmīgas tālākās
gaitas!”

Maijs - pārgājienu un ekskursiju laiks

Šajā mācību gadā sociālo zinību stundās 4. klases skolēni uzzināja, kā
tiek veidoti uzņēmumi. Paši savas uzņēmējspējas varēja pārbaudīt Miķeļdienas tirgū. Februārī un martā skolēni gan pa vienam, gan nelielās
grupās devās intervēt vietējos uzņēmējus. Prieks bija klausīties skolēnu prezentācijas par uzzināto. Aizraujoši bija arī vērot, cik interesantas
idejas bija 12. klases skolēniem, kad viņi piedāvāja pašgatavotos ražojumus, mācoties veidot savas firmas. Ceturtklasniekiem arī bija labas
idejas, kad gudrojām, kas varētu atrasties bijušā skolas internāta vietā.
Aprīlī gan bērni, gan arī vecāki darbojās grupās, lai domātu par interesantu un izzinošu mācību ekskursijas maršrutu. Ieklausoties bērnu un
kolēģu ierosinājumos, tapa interesants maršruts, kurā devāmies iepazīties ar lieliem Rīgas uzņēmumiem. Tā 20. maija rītā 30 cilvēku grupa
devās ceļā. Vispirms mēs apmeklējām „Rīgas satiksmi”, kur jau sen mūs
aicināja Patrīcija. Ar interesantu prezentāciju par savu darba- vietu mūs
iepazīstināja mūsu skolas absolvente Ketija Bolzane. Vairāk nekā 4000
strādājošo! Tas vien ir ko vērts!
Tālāk stāsta Estere Margareta Roth: ”Man patika uzņēmumā „Rīgas satiksme”. Mani interesēja, kā mazgā tramvajus un kā kalējs izkala hanteli
un iedeva Elizabetei Annamarijai, jo viņa uzminēja, kas ir pagatavots.
Vēl man patika, ka mēs varējām apskatīt vadītāja kabīni un braukt ar
tramvaju. Bija jautri, ka gids Lauris nebija pamanījis, ka tramvaja vadītājs bija iekāpis kabīnē un uzsāka braucienu. Viņš domāja, ka kāds no
bērniem vada tramvaju.”
Jauki bija, ka bērni varēja apskatīt jaunos tramvajus, redzēt remontcehu.
Jauks pārsteigums visiem bija arī „Rīgas satiksmes” suvenīri.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Latvijas televīziju. Pārliecinājāmies, ka gide
Selga prot ļoti jauki sadarboties ar bērnu grupām. Visvairāk bērnus pārsteidza iespēja nokļūt raidījuma „Kas te? Es te!” studijā. Šeit varēja
gan apskatīt visu raidījuma varoņu istabas, gan izmēģināt filmēšanas
procesu. Pabijām arī vairāku pieaugušo raidījumu studijās, kuras varēja
atpazīt pēc to iekārtojuma, bet Santa, Elizabete Annamarija un Jurģis
iejutās „Panorāmas” vadītāju lomā.
Bijām veiksmīgi ieplānojuši nākamā uzņēmuma - lidostas „Rīga” - apmeklējuma laiku. Gide priecājās, ka mums bija iespēja redzēt daudzu
lidmašīnu pacelšanos un nolaišanos, braucot ar ekskursantiem domāto
autobusu. Visus pārsteidza milzīgā kravas lidmašīna, kura reizi nedēļā
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atlido no ASV. Protams, arī mums bija jāiet cari drošības kontrolei, lai
turpmāk zinātu, kā šeit jārīkojas.
Ekskursijas nobeigumā devāmies uz Dzintariem, lai pabūtu pie jūras
un parotaļātos Dzintaru Mežaparkā, kā arī uzkāptu skatu tornī. Paldies
Riharda, Santas un Elizabetes Annamarijas vecākiem par palīdzību
ekskursijas laikā!
Ievērojot tradīciju, ka katra mācību gada beigās dodamies pārgājienā,
tas tika ieplānots 31. maijā. Šogad nolēmām doties uz Akmeņupīti, zinot, ka varēsim paciemoties arī pie klasesbiedrenes Lūcijas ģimenes.
Lai ceļš būtu interesantāks, mūs gaidīja dažādi pārsteigumi - gan siena rullis, kurš kopīgiem spēkiem bija jāizārda un jāieceļ traktora piekabē, gan saldējuma mašīna. Cik jauki bija nonākt „Bumbiermuižā”!
Te varēja atgūt spēkus un radoši darboties. Iepriekšējās dienās bijām
sagatavojuši trafaretus un nu varējām katrs izrotāt savus t-kreklus.
Pēc tam bija laiks doties apskatīt Akmeņupīti - bērni varēja gan kāpelēt
pa lielajiem akmeņiem, gan vēlāk pārbrist uz otru Ogres upes krastu.
Daudziem bērniem un vecākiem šī bija pirmā reize šajā savdabīgajā
dabas objektā. Atgriežoties „Bumbiermuižā”, nogurušos ceļotājus
gaidīja pusdienas. Vēl sekoja spēles un rotaļas, ziepju burbuļu veidošana. Lūcija mums ļāva apskatīt, samīļot un pacienāt savu savvaļas
zirgu ģimenīti. Ko gan mēs šajā dienā būtu darījuši, ja nebūtu vecāku
atbalsta? Paldies viesmīlīgajiem Lūcijas vecākiem Ilzei un Kristapam
Čabļiem! Cik labi, ka kopā ar mums devās Elzas Agneses, Samantas, Ievas, Beatrises, Riharda un Andreja māmiņas. Paldies Patrīcijas
un Sanijas māmiņām par saldējuma piegādi! Cik garšīgs bija „Kores”
konditorejā ceptais kliņģeris! Īpaša pateicība Gunas māmiņai par garšīgo zupu. Cik labi, ka Esteres Patrīcijas māmiņa palīdzēja mums ar
trafaretu materiāla sagādi! Priecājos, ka Martas, Madaras, Elizabetes,
Ralfa un Ričarda vecāki pievienojās mums, lai palīdzētu nogurušajiem
ceļotājiem nokļūt mājās. Paldies arī visiem pārējiem vecākiem, kas atbalstīja bērnu līdzdalību šajā dienā!
Šis mums bija arī atvadu pasākums. Mūsu četru gadu sadarbība beigusies. Laiks doties tālāk. Lai jums visiem
veicas!
Sandra Stankeviča
Ketijas Bolzanes foto

Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Elitas Ūdres foto

Pārgājiens uz
“Kadiķiem”
30. maijā, karstā, saulainā pēdējā mācību
dienā, mēs, 8. klases skolēni, ar velosipēdiem
devāmies pārgājienā uz “Kadiķiem”. Ceļā pavadījām gandrīz divas stundas, jo braucām ar
pieturām - karsēja saule, un mums gribējās
dzert. Galapunktā nokļuvām bez starpgadījumiem.
Sākumā kempingā nolikām savas mantas, bet
tad gājām uz Arnolda Burova Leļļu muzeju.
Muzeja gide Sandra mums parādīja A. Burova
lelles un pastāstīja interesantus faktus par leļļu
meistara dzīvi un hobijiem, par viņa nepiekāpīgo un stingro raksturu, kas ļāva sasniegt iecerēto, kā arī parādīja fragmentus no multfilmām,
kurās ir redzamas A. Burova lelles. Tieši tādas
mēs varējām apskatīt arī A. Burova mājā. Leļļu
muzejs top, un katrs tā apmeklētājs tiek sirsnīgi
un mīļi sagaidīts. Paldies muzeja vadītājai par
atsaucību un jauko sagaidīšanu!
Pēc muzeja apmeklējuma gājām atpakaļ uz
kempingu un atpūtāmies, bet vispirms skolotāja
mums izdeva liecības. Tas bija jauns piedzīvojums - saņemt 8. klases liecību pārgājiena
laikā, baudot mūsu maija jubilāru - Katrīnas un
Jāņa - līdzpaņemto garšīgo torti. Jā, sapratām,
ka tā vairāk nebūs nekad, jo 8. klase jau ir vēsture...
Mēs cepām šašliku, kuru mums bija sagādājuši
klases puiši. Tas bija tik garšīgs, mēli varēja
norīt! Mielojāmies arī ar citām uzkodām.
Kad bijām paēduši, tad devāmies peldēties. Jutāmies laimīgi un brīvi kā putni debesīs! Saule, zilas debesis, ezers un vasara! Braucām arī
ar laivām, baudījām skaistus dabas skatus un,
protams, arī klasesbiedru kompāniju. Vēlāk
gājām pirtī karsēties, kur skolotāja mūs pēra ar
bērzu, kļavu, ozolu un upeņu zaru slotiņām. Arī
tas bija piedzīvojums - slotiņas smaržoja, bet
pērienu vajadzēja izturēt... Un tad skrējām atveldzēties dīķī pie pirts. Gulējām uz ozola dēļu
laipas un vērojām bērzu galotnes, bet skolotāja
ieteica aizvērt acis un domāt par to, ka sācies
brīvlaiks un vasara.
Vakarā redzējām debesīs sarosāmies tumšus
negaisa mākoņus un nolēmām braukt mājās. Atpakaļceļš bija viegls, mājās nokļuvām ātri. Bija
sajūta, ka braucam tikai no kalna!
Es domāju, ka mums ļoti, ļoti patika šis pārgājiens. Paldies visiem, kas mūs sagatavoja ceļam
un palīdzēja nokļūt galamērķī! „Kadiķi” ir vieta, kur mēs noteikti vēlētos atgriezties.
Edīte Alekse, 8. klases skolniece
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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“Skolu Ziņu” turpinājums

Pārsteigums vidusskolēniem

20. maijā Ērgļu vidusskolā norisinājās mācību gada noslēguma pasākums
„Klase IR komanda!”
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika nominētas visas klases:
1. klase - „Kinder Surprise” jeb bērni - pārsteigums
2. klase - „Kinder Joy” jeb bērni - prieks
3. klase - „Kinder Bueno” jeb labie bērni
4. klase - „Gudrinieki”
5. klase - „Sportiskākā klase”
6. klase - „Iniciatīvas bagātākā klase”
7. klase - „Patstāvīgākā klase”
8. klase - „Kulturāli daudzpusīgākā klase”
9. klase - „Teicamnieki”
10. klase - „Visu saimnieku saimnieki”
11. klase - „Reālākā klase”
12. klase - „Īpašie Paldies!”
Tika paziņoti arī motivācijas spēles „Izkrāso IKdienu!” rezultāti:
1., 2. un 3. klase tradicionāli saņēma veicināšanas balvu - izzinošu galda spēli.
4.-6. klašu grupā visvairāk zīļu mācību gada laikā bija sapelnījuši un 100 eiro
vērtībā dāvanu karti saņēma 6. klase un audzinātāja Anna Ieleja, 7.-9. klašu grupā dāvanu karti ieguva 9. klase un audzinātāja Mārīte Kovaļevska, bet vidusskolas klašu grupā uzvaras laurus plūca 10. klase un audzinātāja Olga Elksne.
Pēc apbalvošanas klases vienotā koptēlā devās pildīt sportiskus un atraktīvus
uzdevumus skolas teritorijā. Par tiem bija parūpējušies skolotāji un vecāku padomes locekļi. Paldies vietējiem uzņēmējiem Santai Radzvilavičai un Mārcim
Feldbergam, kā arī muzeja „Meņģeļi” vadītājai Ievai Vilnītei par atsaucību, jo
viņi veiksmīgākajām sacensību uzvarētājām - klasēm - dāvināja iespēju ciemoties savā īpašumā/muzejā un kopā piedzīvot skaistus mirkļus.
Sintija Māļiņa, ārpusklases darbu organizatore

Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēni lasīja Antuāna
de Sent-Ekziperī stāstu „Mazais princis”, skatījās
jauno multiplikācijas filmu, analizēja, iedvesmojās.
Piedāvājam iepazīties ar darbu fragmentiem:

„Mazais princis”

25. maijā desmitās un vienpadsmitās klases skolēni kopā ar skolotājām Olgu Elksni, Sandru Konovalovu un Evitu Punovsku devās mācību ekskursijā uz Alūksnes pusi. Šī mācību ekskursija bija saistīta ar vēsturi, ģeogrāfiju, kā arī ar savstarpējo
sadarbību.
Mūsu kā ekskursantu pirmā pietura bija muzejs Zeltiņos. Mūs izvadāja pa muzeja telpām, kurās skaisti izkārtotas vēsturiskas ekspozīcijas no laikiem, kad Latvija atradās Padomju Savienībā. Zeltiņos atradās padomju laiku kodolraķešu bāze. Mums
tika parādīts teritorijas plāns, kur tika glabātas šīs raķetes, kā arī citu ēku izvietojums, kuras bija saistītas ar armijas daļu, pa
kuru vēlāk arī devāmies izpētē. Izstaigājām dažādus bunkurus, kas nebija īpaši omulīgi.
Pēc muzeja apskates devāmies uz Alūksni, kur mums tika dots brīvais laiks. To nu pavadījām, kā kurš vēlējās, - daudzi
devās paēst pusdienas, citi apskatīja Alūksnes ezera apkārtni, kas nudien ir skaista. Uzkāpām arī Alūksnes skatu tornī, no
kura pavērās skats uz pilsētu no augšas. Tālāk sekoja Ernsta Glika Bībeles muzejs. Šajā muzejā apskatījām daudz un dažādas
Bībeles gan latviešu valodā, gan daudzās svešvalodās. Pildījām nelielus uzdevumus, kas bija saistīti ar Bībeli. Šis, manuprāt,
bija mazākais muzejs, kuru esam apskatījuši. Nākamais mūsu apskates punkts bija Alūksnes Dabas muzejs. Tik varenu ģimenes veidotu kolekciju vēl nebijām redzējuši. Mūs pārsteidza fluorescentie minerāli, kas ultravioleto staru ietekmē izgaismojas
dažnedažādās krāsās. Meiteņu īpašu uzmanību raisīja dažādu dārgakmeņu - ahātu - veidi. Šī muzeja kolekcijā bija vērojamas
arī dažādu putnu sugas, gliemeži un gliemenes. Šķita, kas šis ir mākslas muzejs, dabas brīnumu mākslas atspoguļojums.
Pēc šādiem iespaidiem mums atkal sekoja brīvais laiks. Nu devāmies uz Stāmerienes staciju, kur gaidījām šaursliežu
vilcieniņu, lai dotos nelielā izbraucienā. Iekāpuši vagoniņā, devāmies uz mūsu gala pieturu - Papardes, kur mūs gaidīja liels
putras katls. Bijām jau mazliet saguruši, bet te pēkšņi - Bams! Bams! Dūmi ap vagoniņu, un iekšā ielec savādi tērpti vīrieši,
kuri, kā izrādījās, bija Bānīša laupītāji, tērpušies kā pirāti. Viņi mūs izdzina no Bānīša, atņēma dažas mantas un sūtīja mežā.
Šīs meža trases garumā mums nācās pildīt dažādus uzdevumus, ko laupītāji mums lika darīt. Viss ceļš bija ar smiekliem un
jautrību piepildīts. Kad nonācām līdz laukam, kur mūs gaidīja putras katls, piedalījāmies dažādās stafetēs. Bijām sadalījušies
trīs komandās, kuru kapteines bija mūsu skolotājas. Uzdevumi bija atraktīvi. Mums tik tiešām patika! Cepām maizi ugunskurā, izmēģinājām roku, šaujot ar pneimatisko ieroci jeb gaiseni. Šis bija skolotāju noklusēts pārsteigums. Laupītāji, protams,
nebija īsti, bet tēloja teicami.
Ekskursija nudien bija izdevusies! Paldies skolotājām par jauko dienu, it īpaši par vakara pārsteigumu!
Sabīne Solovjeva, 10. klases skolniece
Foto no Eduarda Dundura personīgā arhīva

(..) Stāsts nav uzrakstīts kā parasti stāsti, tas vairāk tiek pasniegts
kā pasaka, kas nesākas ar slaveno
„Reiz bija...”, bet ar „Kad man bija
seši gadi...”. Grāmata „Mazais princis” rakstīta bērniem, bet vairāk domāta pieaugušajiem. (..) Izlasot tieši
šo stāstu, tu saproti, kas ir kļūdas,
cik daudz tev nozīmē paši tuvākie,
cik ļoti tu viņus mīli, patiešām mīli
no visas sirds. ”Katram cilvēkam
zvaigznes ir citādas. Ceļiniekiem
tās norāda ceļu. Citiem tās ir tikai
mazas uguntiņas. Zinātniekiem tās
ir problēmas. Manam biznesmenim
tās bija zelts. Bet visas šīs zvaigznes
klusēja. Tev turpretim būs zvaigznes kā nevienam... ” Ko vēlos ar šo
teikt? Ir jānovērtē katra zvaigzne, kas
mums ir. Citiem tās varētu būt vislabākās māsas, mammas, omītes un
krustmātes. Kādam brāļi, tēti, opīši un
krusttēvi.
Grāmatas galvenā doma ir veltīta pieaugušajiem. Ir svarīgi katram cilvēkam saglabāt sevī bērnu. Pieaugušie bieži vien
aizmirst, ka kādreiz bija bērni. Viņi nespēj saredzēt dažādas lietas, ko redz bērni,
jo pieaugušie dzīvo pēc šablona, uztraucas par to, ko teiks citi, domā nevis ar sirdi,
bet tā, lai ir pareizi. Mazais princis par pieaugušajiem saka tā: „...viņi nekad nepajautās pašu svarīgāko. Pieaugušie. Tādi nu reiz viņi ir. Bet nevajaga uz viņiem
dusmoties. Bērniem ir jābūt ļoti iecietīgiem pret pieaugušajiem.”
Mazā prinča sirds bija tik ļoti mīļa, ka viņš teica: ”Mana puķe ir īslaicīga. Un viņai ir četri ērkšķi, ar ko aizstāvēties pret pasauli. Un es atstāju viņu vienu pašu
mājās.” Tā bija Mazā prinča pirmā nožēla. Iedomājieties, Mazais princis bēdājās
par to, ka viņš atstāja vienu puķi mājās. Bet ir svarīgi atcerēties par jebkuru. Svarīgi ir tas, ka „tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis.” Cik
bieži mēs to aizmirstam un nenožēlojam to, ka neatceramies piezvanīt vecmammai,
palīdzēt mammai, atcerēties skolotājai dotos solījumus izpildīt mājasdarbus, kas
tiek uzdoti uz nākamo dienu...
(..) No visas sirds iesaku izlasīt visiem šo skaisto stāstu. Varbūt sākumā paliks bēdīgi ap sirdi, jo jūs sapratīsit savas kļūdas, bet Mazais princis jums palīdzēs tās
labot. Nobeigumā vēlos uzrakstīt vēl dažus citātus, kuri man šķiet ļoti nozīmīgi.
„Vienalga, vai tā būtu māja vai zvaigznes, vai tuksnesis, to, kas piešķir tiem
skaistumu, mēs neredzam.” „Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskākais ar
acīm nav saredzams.”
Katrīna, 8. klases skolniece

Pārdomas par Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatu „Mazais princis”
Grāmata, tāpat kā filma, ir ļoti aizraujoša, patiesa un patīkama. Novērtēju, ka šajā stāstā nav pārspīlētu izskaistinājumu, bet tikai dzīves patiesība gan laimīgos, gan nelaimīgos notikumos. Manuprāt, šajā stāstā tiek
īpaši uzsvērts tas, cik atšķirīga ir pieaugušo un bērnu pasaule.
*** mūžīgi viņiem kaut ko paskaidrodami.” (..)
„Pieaugušie nekad neko nesaprot, bet bērni nogurst,
Pieaugušie it visā mēģina saskatīt jēgu, pareizību un kārtību. Viņi uzskata, ka dzīve ir pārāk īsa muļķībām.
Bērniem viss ir vienkāršs un nesamaitāts, viņiem nav tās rūgtās pieredzes, kas cilvēkam uzkrājas, gadiem
ejot. Protams, nav jau tā, ka visi pieaugušie ir vienādi. Ir daudz tādu, kuri dzīvo sev un saviem mīļajiem,
nevis svešiem cilvēkiem. (..)
Man lika padomāt vārdi „Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus”. (..) Cilvēki ļoti labi redz citu kļūdas un
neveiksmes, kaut arī paši nav daudz labāki. Ikvienam būtu jāprot atzīt savas kļūdas un redzēt „sliktās” puses,
jo kļūdīties - tas ir tikai cilvēciski.
Šī grāmata ir ļoti aizkustinoša. Tā liek pārdomāt un saprast, cik dzīve var būt grūta un nežēlīga, bet vienmēr
taču var atrast jauko un silto saules stariņu. Kādēļ ir tā, ka, esot bēdīgam, gribas vērot skaisto un neaizsniedzamo?
Gunita, 8. klases skolniece
Anetes Bukovskas zīmējums
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Muzikanta Zaļā planēta,
Mazais princis turpina ceļot
Mazais princis ciemojās daudzās planētās. Uz tām dzīvoja garlaicīgi, rutīnu mīloši pieaugušie, kuri
teica, ka ir nopietni. Mazais princis uzskatīja, ka tas, ko viņi dara - valda, skaita, dzer un rēķina - ir
bezjēdzīgi. Taču nākamā planēta viņu iepriecināja.
Nākamā planēta bija diezgan liela, bet lielāko tās daļu aizņēma mežs. Tā vidū bija pļava un pļavā ezers. Pie ezera uz akmens sēdēja muzikants un spēlēja ģitāru. Mazajam princim patika mūzika, bet
zēns nesaprata, kā tā rodas. Tad Mazais princis muzikantam jautāja: „Kas tu esi? Kas tev rokās? Kā
rodas šī skaņa?” Muzikants pacēla skatu uz zēnu, tomēr nepārstāja spēlēt. „Es,” klusi viņš iesāka,
„esmu muzikants.” Mazais princis bija nedaudz izbrīnīts un vaicāja: „Kas ir muzikants? Kas tev tur
rokās?” Vīrietis viegli pasmaidīja un teica: „Muzikants ir cilvēks, kurš savas emocijas izpauž, radot
mūziku.” Mazais princis vairs neizskatījās tik izbrīnīts. Zēns vaicāja: „Kam tu paud savas emocijas?

Šeit taču nav neviena cilvēka, ar ko runāt! Kas tev rokās?” Muzikants viegli iesmējās un sacīja: „Bet
daba! Man visapkārt ir daba - koki, puķes, zāle, krūmi, ezers... Tie uztver manas emocijas un ļauj
tām brīvi plūst mūzikā. Kas man rokās? Man rokās ir ģitāra. Ar to es radu mūziku.” Mazais princis
bija ļoti ieinteresēts: „Vai tu man iemācīsi spēlēt ģitāru?” Muzikants beidza spēlēt un aicināja puisēnu apsēsties. Viņš sniedza zēnam ģitāru un stāstīja: „Liec pirkstus uz stīgām. Otras rokas pirkstus
palaid pāri stīgām. Ļauj mūzikai izplūst caur sirdi.” Mazais princis bija ļoti satraucies. Viņš nekad
nebija turējis rokā ģitāru. „Zini,” ieminējās zēns, „tu esi pirmais pieaugušais, kurš man nesaka to,
ka ir nopietns un aizņemts.” Muzikants iesmējās: „Es pats nemaz nejūtos kā pieaugušais. Mūzika
ļauj man aizmirst pašam sevi, manu patieso stāvokli. Mūzikas iespaidā liekas, ka es saprotu to, ko
nesaprotu, ka spēju to, ko nespēju...” Mazais princis neilgu brīdi klusēja un tad teica: „No visām
planētām, uz kurām esmu bijis, tava ir viszaļākā. Kā tev tas ir izdevies?” Muzikants pameta skatu
apkārt uz zaļo, aizaugušo, tomēr skaisto mežu un sacīja: „Es dabai ļauju būt, es nemācu. Lai tā aug,
kā vēlas. Es to nelieku rāmjos. Manī nav rutīnas. Es daru ko un kad gribu. Eju, kur acis rāda. Bet
manā dzīvē vissvarīgākā ir harmonija. Harmonija ar dabu un visu dzīvo.” Zēns smaidīja un vaicāja:
„Kas ir harmonija?” Muzikants aizvēra acis, ievilka dziļu elpu, izstiepa rokas un atbildēja: „Tas
ir, kad viss ir līdzsvarā, viss saskan, un ir miers.” Mazais princis nopūtās un teica „Kaut harmonija
būtu uz katras planētas ... ” Muzikants piebilda: „Tā nu tas ir. Bet paši cilvēki jau ir vainīgi, ka nav
harmonijas dzīvē. Viņi nesaprot paši sevi un nemāk izteikt savas jūtas. Cilvēki nesaprot, ko vēlas,
un tad tiecas dzīvē meklēt „lielo laimi”. Tādas „lielās laimes” nemaz nav. Viss ir jāizveido pašam.”
Zēns teica: „Mana laime ir mana roze. Tā ir trausla, naiva un aizsargājas ar saviem mazajiem ērkšķiem. Dzīve sastāv no mazām laimītēm.” Mazais princis noklusa, bet muzikants atkal sāka spēlēt.
Zēns negribēja pamest šo planētu. Viņš skatījās zaļajā mežā, sekoja muzikanta pirkstiem, sejā atspīdēja oranži sarkana vakara saule, kura ar saviem stariem glāstīja gludo ezeru. Lai arī cik ļoti Mazais
princis gribēja palikt, puisēns devās prom. Viņu pavadīja ģitāras skaņas un putnu čivināšana. Zēns
pie sevis nodomāja: „Ne visi pieaugušie ir dīvaini.”
Muzikante, 8. klases skolniece
Autores zīmējums

Pārdomas par Antuāna de Sent-Ekziperī
grāmatu „Mazais princis”
Kādā vēsā pavasara vakarā es
gulēju uz balkona, kuram nebija
margu. Zem manis bija siltā bērnības sedziņa, un es mēģināju atcerēties improvizācijas dziesmu,
ko tovakar spēlēju uz klavierēm,
taču mani iztraucēja smiekli. Es
pavēros debesīs un ievēroju, ka
zvaigznes maigi mirgo. Bet tās
ne tikai mirgoja, bet arī smējās,
un šie smiekli man kaut ko atgādināja. Tie man atsauca atmiņā
puisēnu ar zeltainiem matiem un
viņa jauko šalli, kas plīvoja vējā
kā mākoņa aizmirstais smaids
virs ezera saulainā pēcpusdienā.
Es ieklausījos, un likās, ka viņš
vēlas ar mani parunāt klusi caur
vēja čukstiem, kas vijās kā lente,
kas rokās mazai meitenei.
Mazais princis rosināja pārdomas par to, kas ir pieaugušo un
bērnu pasaule. Zēns apgalvoja, ka „pieaugušie paši nekad
neko nesaprot, bet bērni nogurst, mūžīgi viņiem kaut ko
paskaidrodami”. Es piekrītu
tāpēc, ka pieaugušie mēdz uzvesties dīvaini. Tad, kad viņi nesaprot, viņi mēģina izlikties, ka
tas, ko mēs sakām, ir muļķības.
Pieaugušie ir tādi tāpēc, ka viņi
ir spiesti strādāt grūtu darbu,
un tur viņiem neviens neprasa
saprast otru cilvēku, tur viņiem
neliek uz cilvēku skatīties „ar
sirdi”. (..) Dažreiz pieaugušie
nesaprot, ka viņiem jāparaugās tālāk par savu degungalu. Viņiem jāieklausās, jo tikai bērni spēj
glābt viņus no bezcerības un vientulības.
Mazais princis man turpināja maigi glāstīt vaigu ar blāvu mēness gaismu. Viņš apgalvoja, ka „acis
ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi ...” Pieaugušajiem raudzīties ar sirdi nozīmē tikai ļaut tai pukstēt.
Viņi veras uz pasauli ar trulu skatienu, kas pilns nožēlas, jo visa dzīve ir pavadīta papīru kalnos un
veroties caur bieziem briļļu stikliem datorā. Taču bērni visu bērnību „raugās ar sirdi”, vēro dabu,
to sajūt, viņi saož „ar sirdi” pavasarīgo ceriņu smaržu un to, kā piparkūkas priecē vēderu ziemas
vakaros pie blāvas sveces liesmiņas. Bērniem prieku sagādā pat garda smilšu kūka pagalma smilšu kastē, jo tā ir cepta ar mīlestību, un bērns uz to raugās kā uz īstu, gardu kūku, jo viņam pieder
brīvība un sirds.
Te pēkšņi Mazais princis nolaidās no mēness stara uz manas sedziņas, un maigais šalles glāsts atvijās līdz pat manam degunam, nesdams līdzi mazus naktstauriņus, kas tūlīt pat kā putekļu mākonis
aizkūleņoja līdz tuvākajai laternai, lai atkal pielūgtu gaismu nakts tumšumā.
Es iemigu, un sapnī Mazais princis līdzi sev atveda rudu lapsu, kas apgalvoja: „...ja tu mani pieradināsi, mēs būsim viens otram vajadzīgi.” Tajā brīdī es pietrūkos un sapratu, (..) cik svarīgi ir
palīdzēt draugam un to nepamest, jo bez otra mēs esam kā bez dvēseles daļiņas, kā bez elpas un
prāta. Mums vajaga kādu, ar ko dalīt sevi. (..) Būdams viens, cilvēks kļūst dīvains - godkārīgs.. (..)
Bērni ir tīri, viņus baro mīlestība un pieskata brīvība, viņi ir tik tīri, ka tos pat godkārīgākais pieaugušais nespēj sabojāt. Viņi vēl spēj pretoties, taču pieaugušo pasaule ievelk viņus ēnu pinumos,
un bērni kļūst pelēki, un tā līdz mūža beigām. Ja nu vienīgi spēj saglabāt iztēli un dzīvot tajā kā
mākslinieks savā galerijā.
Esmu pamodusies, un izrādās, ka visu nakti esmu pavadījusi uz balkona. Izberzēju acis, paskatos
sev blakus, bet tur vairs nav neviena. Mazais princis ar pirmo putnu dziesmām ir devies prom, taču
atstājis man kādu zīmīti - „... klusumā kaut kas staro...” (..) Sapratu, ka pieaugušie tomēr ir sapratuši klusumu. Viņi palīdz bērniem ieklausīties klusumā, vēja čukstos, sadzirdēt smieklus, sajust
klusumā skanošu miega dziesmiņu. (..)
Monta, 8. klases skolniece

Pārdomas par Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatu „Mazais princis”
(..) Tā ir pasaka gan pieaugušajiem, gan bērniem, jo visi pieaugušie reiz ir bijuši bērni. Darbā
apvienota gan realitāte, gan fantastika. Pasaka ir gan optimistiska, gan pesimistiska. Tā ir gudra un
dziļa grāmata.
Katrs šo pasaku uztver citādāk. Tā sākas ar rakstnieka atmiņu stāstījumu par to, kā sešu gadu vecumā viņš mēģināja zīmēt, bet pieaugušie nesaprata, ko viņš attēloja zīmējumos un ieteica labāk
nezīmēt, bet interesēties par kaut ko citu, piemēram, par ģeogrāfiju, vēsturi, rēķināšanu vai gramatiku. Rakstnieks ir nonācis pie atziņas: „Pieaugušie paši nekad neko nesaprot, bet bērni nogurst,
mūžīgi viņiem kaut ko paskaidrodami.”
(..) Kad notika lidmašīnas katastrofa Sahāras tuksnesī, rakstniekam nebija, ar ko parunāties. (..)
Viņš atcerējās, ka Francijā ir viņa vislabākais draugs, kuram tajā brīdī arī ir grūti, jo jādzīvo badā
un aukstumā. Kā mierinājumu Antuāns de Sent-Ekziperī rakstīja grāmatu par draugu, kad viņš vēl
bija puisēns. Tā radās ”Mazais princis”.
No rīta rakstnieku tuksnesī pamodināja bērnišķīga balss. Mazais princis lūdza uzzīmēt jēriņu, bet,
tā kā pieaugušie rakstniekam laupīja gleznotāja karjeru sešu gadu vecumā, jēriņš neizdevās skaists,

Serinas Daumanes zīmējums

Kristiānas Renckulbergas zīmējums
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tikai kastīte izdevās, kas naktī jēriņam varētu noderēt par mājiņu.
Mazais princis izsaka domu, ka ir cilvēki, kas nekad nav mīlējuši. Viņi interesējas tikai par skaitļu
pasauli, bet neinteresējas par skaistumu. (..) Ir cilvēki, kas ārēji šķiet trausli un neaizsargāti, bet
viņi prot sevi aizstāvēt. Mazais princis teica: „Puķes ir vārgas. Viņas ir naivas. Viņas aizsargājas, kā prot. Viņām šķiet, ka ar ērkšķiem viņas ir briesmīgas.”
(..) Grāmatā ir doma, ka cilvēki ir aizņemti ar savām rūpēm un darbiem, un viņiem nav laika draugiem. „Cilvēkiem vairs nav laika neko iepazīt. Viņi nopērk pie tirgotāja jau visu gatavu. Bet,
tā kā nav tirgotāju, kas pārdotu draugus, tad cilvēkiem vairs nav draugu.” (..)
Rakstnieks pasakā „Mazais princis” liek domāt par sevi, par to, vai mēs esam tādi, kādus cilvēkus
vēlas redzēt Mazais princis, vai mēs veidojam sevī īstu cilvēku. Antuāns de Sent-Ekziperī aicina:
„Audziniet sevī cilvēku!”
Edīte, 8. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Katra diena nes mirklīti prieka, lai ik mirkli
kļūst bagātāks mūžs...
26. maijā, kad ar
krāsām un smaržām
pasauli
piepildīja
burvīgais maijmēness, Ērgļu saieta
namā biedrība „Ērgļu pensionāri” rīkoja pasākumu „Atļauj saviem gadiem
ziedēt!”. Šajā svētku
brīdī tika sveikti seniori, kuriem 2016. gada pirmajā pusē apritēja 75 un 70 gadi. Paldies par Ērgļu pusei atdotajiem
darba gadiem, ģimenē radītajām vērtībām, izaudzinātiem bērniem, tagad, darbīgi rosoties dārzā un
mājā, savu dzīves gudrību un mīlestību atdodot mazbērniem.
Dāvana - satikšanās un emocionāls kopā pabūšanas brīdis, sarūpēts koncerts ar dziesmām Elitas
Ūdres izpildījumā, ar brīnišķīgu mūziku saksofonam - soliste Dace Kārkliņa, neatkārtojamiem bērnudārza vecākās grupiņas dejotājiem skolotājas Antras Grinbergas vadībā, katram jubilāram īpaši
veltītām dzejas rindām un kādam brīvākam brīdim lasāma un skatāma ar Zintas Saulītes un Mārītes
Breikšas neatlaidību tapusī un biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” izdotā
grāmata „Teātris Blaumaņa zīmē”.

Jubilāri - 75 gadnieki

MIRDZU BRONKU pēc tirdzniecības skolas beigšanas dzīves ceļš atvedis uz Ērgļiem. Te strādāts,
nodibināta ģimene, uzcelta sava māja, izaudzinātas divas meitas un nu jāpriecājas par sešiem mazbērniem.
OLGAI DUNDUREI, Dagdas puses meitenei, beidzot 4. medicīnas skolu, Ērgļi kļuva savējie.
Darbs poliklīnikā, ģimene, gandarījums par dēlu un meitām, diviem mazbērniem, nu arī lauku mājas ar ikdienas rūpēm. Savam un citu priekam dziesma un fotoaparāts.
ANNA GRIEZĀNE dzimusi Galgauskā, bet, kad iegūta šuvējas profesija, laiks gadus sāk skaitīt
ciematā Ogres upes krastā. Dejots deju kolektīvā, strādāts, bet rūpēs par savu ģimeni ir gūts patiess
gandarījums.
ELFRĪDAI KODOLAI bērnība, jaunība pagāja Ilūkstes pusē, bet darba gadi, mīlestība, ģimene
(divi bērni, seši mazbērni, septiņi mazmazbērni) Ērgļos.
SKAIDRĪTE LAZDIŅA ar saknēm Lubejā un 31 nostrādātu darba gadu „Ķikutu” fermā. Te ģimene, bērni, un kā lielākas un mazākas saulītes dienas silda labās domas par pieciem mazbērniem un
septiņiem mazmazbērniem.
JĀNIS LĪCĪTIS, Latgales puisis, kļuva par vidzemnieku un daudzu gadu garumā par ērglēnieti. Te
labi padarīts darbs, sava ģimene, tēva un vectētiņa lepnums par bērniem un mazbērniem.
AIVARS PLATAIS, kuru ne tikai Ērgļos sauc tā īpaši - par „Braku” Aivaru, jo tur 26 darba gados
tik daudz laba ir izdarīts un atstāts. Bez Aivara veikuma rakstnieka mājas nebūtu tādas, kādas tās
ir tagad.
NANIJA PODJAVA ar darba mīlestību, ar savu būtību iemantojusi Zaļās ielas kaimiņu cieņu. Ar
mīlestību un rūpēm izaudzinājusi divas meitas un divus dēlus un nu vēl tik daudz ko dot saviem
mazbērniem.
VIJA PORIETE ar dzimtas saknēm ērglēniete. Allaž moža, darbīga, optimisma pilna. Ir izaudzinājusi piecus darbīgus un gudrus bērnus, priecājas par saviem 12 mazbērniem. Paralēli rūpēm par
vecāku mājām Vija strādā rokdarbus, aktīvi darbojas pensionāru biedrībā, apmeklē koncertus un
interesantus pasākumus.
LAIMDOTAI ŠREIBEREI pēc konditores-pavāres profesijas iegūšanas vienīgā darbavieta bijusi
Ērgļu patērētāju biedrība un vairāk nekā pusgadsimts pavadīts Ērgļos. Iemantota cieņa par labi
un radoši veiktu darbu (īsta godu saimniece). Ģimenē nosvinētas zelta kāzas. Kaut arī atbalstam
spieķītis, ikdienas darbi savā saimniecībā tiek padarīti (garšīgo sieru slavēja pasākuma dalībnieki).
Mammas padoms joprojām noder dēlu ģimenēm. Un vecmāmiņas mīlestība ir īpaša mazbērniem.

Jubilāri - 70 gadnieki

ANDREJS BIČEVSKIS piedzimis „Kalna Līburos” un dzīvo te, savās dzimtas mājās, no kurienes
devies skolas un darba gaitās. Prot mežinieka un celtnieka darbus, arī remontēt tehniku. Ir balsts audžudēlam Kasparam. Andrejs ir labs un izpalīdzīgs kaimiņš, kuram patīk būt cilvēkos un apmeklēt
dažādus pasākumus, uzzināt jaunumus sarunās un presē.
JĀNIS MASAĻSKIS ir jumurdietis. Jumurdā nolūkota sieva un dibināta ģimene, kurā izauguši dēls
un meita, bet tagad vectētiņam rūpes par pieciem mazbērniem. 41 gada garumā Masaļsku ģimene
dzīvo Ērgļos. Darba mūžs aizvadīts mežrūpniecībā, kolhozā, padomju saimniecībā „Ērgļi”. Dzīve
dod tik daudz. Jānim gadi kļuva krāsaināki ar mīlestību uz mūziku, spēlētu godos, zaļumballēs, paša
un savējo priekam.
JĀNIS SIMINSKIS tikai pusotru gadu dzīvo pie mums Ērgļos. Nu jāmācās iepazīt pagasts un novads. Darba mūžā paveiktais atstāts Brocēnos. Ģimenē izaudzināti trīs bērni. Un tagad pavisam
nopietni jāpadomā, lai atcerētos vārda un dzimšanas dienas visiem desmit mazbērniem un mazmazbērniem.
Gaiši un sirsnīgi tika pavadīti mirkļi pie svētku kliņģera un vīna glāzes. Biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Groza pastāstīja par Vidzemes senioru tikšanos Valmierā, par LPF domes sēdē Rīgā
lemto un darbības turpmākajiem plāniem.
Tad tika dziedāts, runāts un pārlasīta arī kāda atmiņu lappuse.
Paldies par šo iespēju godināt seniorus Ērgļu novada pašvaldībai, pašvaldības sociālā dienesta vadītājai Mārai Briedei, saieta nama kolektīvam.
Ināra Strazdiņa, biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes locekle
Andreja Brēmaņa foto

Ērgļu bibliotēka piedalās
makulatūras savākšanas konkursā

Ērgļu pagasta bibliotēka piedalās SIA “Līgatnes papīrs” rīkotajā makulatūras savākšanas
akcijā, kā rezultātā no mums nevajadzīgām avīzēm, žurnāliem utt. būs iespēja tapt jaunam
papīram.
Iedzīvotājiem tiek dota iespēja nodot nevajadzīgās grāmatas, žurnālus, kartonu u.c.
otrreizējai pārstrādei.
Informācijai:
a Bibliotēkā makulatūru var nodot līdz 31. augustam.
aMakulatūrai jābūt saliktai kartona kastēs, katrā ne vairāk kā 10 - 20 kg.
aLūgums iepriekš sazināties pa tel. 64871430 vai e-pastā: erglbiblio@tvnet.lv

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūnijs

Atver durvis un ienāc „Braku” Muzeju naktī
R. Blaumaņa memoriālajā
muzejā
„Braki” 21. maijā
aizritēja jau desmitā
Muzeju nakts - darbīga,
interesanta
un ar labiem laika
apstākļiem. Šī gada
tēma bija „Durvis”.
Apmeklētāju skaits
- vairāk nekā četri
simti, cilvēki bija
atbraukuši no visdažādākajām Latvijas vietām - Rīgas,
Jelgavas, Valmieras,
Siguldas, Garkalnes,
Vecpiebalgas, Kokneses,
Jēkabpils,
visvairāk no Ērgļu,
Madonas un Ogres novada.
Muzeju nakts „Brakos” aizsākās ar literāri muzikālu sarīkojumu „Durvis uz dažādo muzeju pasauli”, kurā māksliniece Inese Jakobi iepazīstināja ar Kanādas muzejos gūto pieredzi. Ar muzikāliem
priekšnesumiem priecēja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”, flautu spēlēja Marta Purviņa un klavieres - Madara Purviņa.
Pēc tikšanās ar I. Jakobi notika dažādas aktivitātes muzeja ēkās. Darbnīcu „Domā, dari un esi radošs!” vadīja skolotājas Mārīte Breikša un Evita Punovska. Veicot uzdevumus, varēja noskaidrot R.
Blaumaņa daiļdarba nosaukumus, kuros minētas durvis, veikt ēku izpēti, uzzinot, kas „slēpjas” aiz
durvīm, sakārtot pareizi frazeoloģismus, iepazīt senos vārdus. Ienākot darbnīcā „Durvis uz emociju
pasauli”, sagaidīja skolotāja Liena Bukovska, lai aicinātu veidot savu emociju seju - izzīmējot, izkrāsojot un izrotājot. Māksliniece Inese Jakobi parādīja, kā var drukāt ar kartupeli, veidojot dažādus
rakstus un zīmes. Pie rijas sagaidīja skolotāja Sandra Stankeviča un 4. klase, lai ievestu darbnīcas
„Buri, buri, durtiņas!” pasaulē, kur pie katrām durvīm bija atrodams kāds uzdevums, saistīts ar
rakstnieku R. Blaumani un viņa darbiem. Omulīgi un lustīgi klājās darbnīcā „Atslēdz durvis dziesmai!”, kurā muzicēja cesvainiete Vita Krūmiņa, dziedot visdažādākās dziesmas katra vēlmēm un
vajadzībām. Lielajā saimes stabā bija silti un jauki, daudzi apmeklētāji te uzturējās pat ļoti ilgi, jo
mūzikas pasaule ieaijāja un deva spēku un enerģiju.
Par „Braku” Muzeju nakts neatņemu sastāvdaļu jau kļuvusi nakts orientēšanās, kuras nosaukums
šogad bija „Atver durvis uz R. Blaumaņa darbu pasauli!”. Pie starta sagaidīja Ērgļu vidusskolas 12.
klase un skolotāja Indra Rone, kas aicināja jau veikt pirmos pārbaudījumus - izveidot savas durvis,
lai dotos ceļā. Nākamais kontrolpunkts bija pie pirtiņas un dīķa (10. klase), kur bija jāizlien caur
simboliskām durvīm un jāveic dažādi Tomuļu mātes sagatavotie uzdevumi. Jāņkalniņā (9. klase)
sagaidīja velniņu pārbaudījumi, jo nācās šķērsot elles robežu. Dodoties Tālavas taurētāja noskaņās
uz Noliņa ābeli (Ērgļu jaunsargu vienība), bija jāiepazīstas, kas ir morzas kods, un jāveic muzikāls uzdevums. Pie skulptūras „Edgars” (8. klase) bija jābrien kā purva bridējiem, jāmin mīklas un
jāzīmē. Noslēdzošais kontrolpunkts bija Zibensšķeltais akmens (7. klase), kur jājūtas kā Ieviņai
un Kārlēnam, jāizveido durvis un godam pa tām jāizlien vai jāiziet. Pasākuma laikā darbojās arī
atrakciju parks „Braku takas”, ko īpaši romantiski bija veikt pievakarē un naktī, kad pie kokiem
tika sadegti gaismas lukturi.
Paldies Muzeju nakts palīgiem, atsaucīgajai Ērgļu vidusskolai un biedrībai „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Muzeju nakts pasākums “Meņģeļos”
“Atver durvis, iekšā nāc!”

21. maija vakarpusē Brāļu
Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
norisinājās tradicionālais
Muzeju nakts pasākums,
kura devīze šogad bija “Durvis”. Šī gada akcijas
tēma rosināja ikvienu apmeklētāju mirkli pakavēties uz sliekšņa un pavērot,
kādas durvis mēs veram
- aicinošas, pārsteigumus
sološas vai varbūt smagas,
bijību raisošas.
Muzeju nakts “Meņģeļos” tika atklāta ar Ērgļu
bibliotēkas un muzeja
darbinieku veidotu izstādi
“Gandrīz viss par durvīm”,
kurā varēja gūt priekšstatu
gan par mūsu senču, gan
mūsdienu durvīm. Lielu
interesi izraisīja stends, kurā bija aplūkojamas fotogrāfijas ar tik dažādajām Ērgļos redzamajām
durvīs. Izstādi papildināja senākas un ne tik senas atslēgas, slēdzenes un citi ar durvīm saistīti
priekšmeti.
Turpat netālu skaistas melodijas “Meņģeļu” pagalmā ienesa jauktā kora “Ērgļi” (diriģents Ralfs
Šmīdbergs) skanējums, savukārt visus rotaļās iet un muzicēt aicināja tautas mūzikas kopas “Pulgosnieši” vadītāja Inese Maltavniece. Klētiņā ikviens varēja ieaust dzīparu kopējā apmeklētāju austajā grīdas celiņā, bet liela rosība notika dzīvojamās mājas saimes istabā, kur, smiekliem skanot
un jautrām sarunām ritot, čaklās saimnieces cepa pankūkas. Nesteidzīgākie tika aicināti izgatavot
savu atslēgas piekariņu. Savukārt pirtiņā bija uzburta ceriņziedu pirts un ar mīlestības un dvēseles
pirtsstāstiem dalījās Lapsiņa.
Paldies Sarmītei Dreiblatei un Andrai Salnītei par izstādes papildināšanu, jauktā kora “Ērgļi” diriģentam Ralfam Šmīdbergam un dziedātājiem par skanīgajām dziesmām, Inesei Maltavniecei par
ikviena izkustināšanu rotaļās un dančos, Kristīnei Lūsei par zināšanu nodošanu aušanas mākslā,
Agitai Opincānei, Ērikai Purviņai un Maijai Vilnītei par gardajām pankūkām, Aijai Venškevicai
par atslēgu piekariņu darināšanu un palīdzēšanu dažādos saimnieciskajos darbos, Inesei Štilai par
izstādes iekārtošanu un Initai Lapsai par radīto noskaņu un pirtsstāstiem ceriņziedu pirtī.
Katrs Muzeju nakts pasākums ir atšķirīgs ne tikai programmas, bet arī apmeklētāju plūsmas ziņā.
Šogad tika novērots rekordliels apmeklētāju skaits no citiem pagastiem un pilsētām. Paldies arī
apmeklētājiem par iesaistīšanos aktivitātēs!
Uz tikšanos nākamgad!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Ilzes Daugiallo foto
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Muzeju naktis Sausnējā
Tā ir iegājies, ka Sausnējā šis pasākums ilgst divas
novakares.
Skaļi gan pateikts netika,
bet šinī vakarā „iesēdam”
jaunos solus. Līdz šim viena no problēmām, rīkojot
kopāsanākšanas estrādē,
bija krēslu un solu sanešana, izvietošana pirms un
savākšana pēc pasākuma.
Cerams, ka jaunie soli kalpos ilgi un labi. Šopavasar
estrādes apkārtne tika pamatīgi posta divās talkās.
Tagad kopiespaids par šo
atpūtas vietu ir krietni labāks nekā pērn.
20. maija pievakarē sanāk,
sabrauc skatītāji. Pie un uz
skatuves izvietotas dekorācijas. Svētku noskaņai
nemaz netraucē brīžam
uzvilnījušie ugunskura dūmi (tur ar Ingas gādību divos katlos top tradicionālais cienasts - biezputra
ar „circenīšiem”).
Pēc tradīcijas Muzeju nakti ieskandina senais zvans. Ar nelielu uzrunu, informējot par muzeja šodienu, un ar pateicības vārdiem muzeja pasākumu atbalstītājiem, muzeja krājuma papildinātājiem un
vēstures materiālu vācējiem pasākumu ievada novadpētniece Ilga Kronīte. Šovakar skatāmies Margaritas Meijo komēdiju „Mans luteklītis” Ērgļu teātra iestudējumā. Daži no skatītājiem ir bijuši uz
komēdijas pirmizrādi Ērgļos. Ļoti paticis. Tas, ka skatītājiem izrāde iet pie sirds, tūlīt jūtams. Brīžiem
skan aplausi, brīžiem nevaldāmi smiekli, neviens nepaliek vienaldzīgs. Šī izrāde ir asprātīgs, jautrs un
izklaidējošs iestudējums. Lomu tēlotāji arī vairāk vai mazāk, bet pazīstami mūsu pašu novada ļaudis.
Izrāde ir izcils aktieru un režisores kopdarba rezultāts. Noslēgumā skan atzinības vārdi, un aktieru
rokās sagulst pateicīgo skatītāju sniegtie ziedi.
Pēc izrādes pasākuma dalībnieki tiek aicināti nobaudīt cienastu.
Vakaram krēslojot, guvuši pozitīvas emocijas un gastronomisku baudījumu, dodamies katrs savās
gaitās.
Paldies visiem, kuri nāca talkā sapost estrādi, kuri gādāja par cienasta tapšanu, kuri atrada laiku
pasākuma apmeklēšanai.
21. maijā atzīmē Muzeju nakti Latvijas muzejos. Darba laiks no plkst. 19:00 līdz 24:00 vai līdz
pēdējam apmeklētājam. Laikam muzejs gana apskatīts iepriekšējā vakarā, tāpēc apmeklētāju sākumā
maz. Pēc laba laika ar troksni sanāk bars izkrāsotu „mežonīšu”. Tīri vai sabīstos, bet tad atpazīstu
mūsu pašu bērnunama „Zīļuks” iemītniekus. Īsi pirms pusnakts ierodas vēl viena grupa apmeklētāju.
Stāstu, rādu, apmeklētāju jautājumi mijās ar atbildēm, laiks rit nemanot. Jau sākusies jauna diena, kad
aiz pēdējā apmeklētāja aizveras durvis.
Muzeja darba laiks nav mainījies. Laipni lūgti!
Ilga Kronīte Sausnējas muzejā
Dzidras Riekstiņas foto

Saulgriežus gaidot
Visas lauku puķes zied,
Papardīte - tā nezied,
Tā zied Jāņu naksniņā,
Kad ļautiņi neredzēja.
( Latv.t.dz.)
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra iemītnieki gaida jaukākos, krāšņākos latviešu tautas svētkus
- vasaras saulgriežus, kad dabā jūtama ziedu bagātība, kad saimnieču pienākums būs rūpēties, lai
svētkos netrūktu siera, pīrāgu un citu kārumu. Raksturīgākās Jāņu tradīcijas -līgošana, Jāņu zāļu un
puķu lasīšana, vainagu pīšana, mājas un pagalma uzpošana ar bērzu un ozolu meijām.
Sociālās aprūpes centra iemītnieki un PSIA Ērgļu slimnīcas iemītnieki svētkus gaidīs, piedaloties
kopīgā saulgriežu maratonā, kas ilgs līdz 20. jūnijam. Maratona laikā spēlēsim spēles, piedalīsimies
fiziskās aktivitātēs, kā arī veiksim mazus darbiņus, jo mūsu veselība nav tā spožākā. Noslēdzot
saulgriežu maratonu, pulcēsimies svētku pēcpusdienā, sumināsim atraktīvākos, aktīvākos, čaklākos
dalībniekus. Kopīgi klausīsimies, dziedāsim līgo dziesmas kopā ar amatiermāksliniekiem. Būsim
priecīgi uzņemt lielus un mazus līgotājus, lai kopīgi priecātos, lai sveiktu Jāņus un Līgas. Visiem
novēlam lustīgu Jāņu dienas svinēšanu.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja

Kopības sajūta Gimenes dienā

Ērgļu novadā viesojas Madonas novada skolēni
Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti salīdzinoši nesen - kopš 2008. gada. Ik
gadu šo dienu atzīmē 15. maijā, tajā godinot ģimeni un aicinot cilvēkus aizdomāties par tās
lielo nozīmi ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt vecākiem,
brāļiem, māsām un bērniem - saviem ģimenes locekļiem.
Šogad, 15. maijā, Ērgļu saieta namā arī tika svinēta Ģimenes diena. Pasākums sākās ar bērnu
amatiermākslas kolektīvu koncertu “Tev no manas mazās sirds!”, kurā savu sniegumu rādīja vokālais ansamblis “Ķipari”, deju kolektīvs “Pienenīte”, Ērgļu vidusskolas 1. klases deju kolektīvs un
sporta deju kolektīvs “Vizbulīte”. Koncertu vadīja divas Lotiņas (Sindija Rudzīte un Marta Štila),
māsiņas, kas sapņoja par savas ģimenes laimīgajām dienām kopā tēti un māmiņu. Pēc koncerta visi
tika aicināti uz netradicionālo sporta spēļu trasi ”Tētis, mamma un es - izveicīga ģimene”, lai izpildītu radošos uzdevumus. Ģimeņu komandām bija vairāki pārbaudījumi kā, piemēram, mīļmantiņu
salasīšana, lielās bizes pīšana, metieni ar četriem metamajiem kauliņiem, kā arī metieni disku golfa
grozā. Katrs no ģimenes komandas dalībniekiem saņēma saldu pārsteigumu, bet visi kopīgi - ierāmētu apliecinājumu ar ģimenes dienas logotipu. Prieks par tik daudzām ģimenēm, kas piedalījās
šīs dienas sportiskajās aktivitātēs. Paldies Apsīšu, Vilnīšu- Jukāmu, Spaiļu, Štilu, Cauņu, Zariņu, Ludboržu, Vīgubu, Ieleju, Zommeru, Čeiču, Sesku, Konovalovu, Dūdumu, Nīgaļu, Vezetinu,
Purviņu, Teteru, Bukovsku, Tirzmaļu, Renckulbergu, Kalniņu, Blūmu, Leimaņu, Začu, Bērziņu,
Laurinoviču, Sipčenko, Kļaviņu, Rudņiku azartiskajām ģimenēm! Kā arī liels paldies par atsaucību
un līdzdalību pasākuma organizēšanā Antrai Grinbergai, Indrai Ronei, Ievai Vilnītei, Maigai Pickai,
Ivaram Teterim, Aldim Oltem un Auseklim Pickam!
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto
Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos,
SIA LLKC Madonas biroja darbinieki viesojās trīs Madonas novada skolās - Bērzaunes, Mārcienas
un Vestienas pamatskolā. VLT aktivitātes ietvaros „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” organizēja informatīvo dienu un noslēgumā, 30. maijā,
visu skolu 6. - 8. klašu skolēni devās izzinošā izbraukuma seminārā. Informatīvo dienu ietvaros skolēniem bija iespēja uzzināt par profesionālās izglītības iespējām.
Vislielākais prieks skolēniem un skolotājiem bija par izbraukumu uz Priekuļu tehnikumu
Ērgļos un lauku saimniecībām, kas notika 30. maijā. Tiekoties ar Priekuļu tehnikuma Ērgļos vadītāju Andri Spaili un vadītāja vietnieci Tīnu Blūmu, skolēniem bija iespēja uzzināt par profesionālās
izglītības iespējām, prakses un darba iespējām, un atalgojumu, strādājot izvēlētajā arodā Latvijā un
citās Eiropas valstīs. Pēc sarunas skolēniem bija iespēja darboties piecās radošajās darbnīcās (kokkopis - arborists, būvnieks (koka ēkas), viesmīlis, aukles un drēbnieks), kur skolotāju vadībā bija jāveic
praktisks uzdevums.
Skolēniem, viesojoties Ērgļu novada piemājas saimniecībā „Sniķeri”, lielu sajūsmu sagādāja barot
kazas ar burkāniem, āboliem, ko bija sagādājusi novada lauku attīstības konsultante Diāna Suščenko,
kā arī samīļot mazos kazlēnus. Saimniece Santa Lasmane-Radzvilaviča sniedza skolēniem ieskatu
kazkopībā, stāstīja par kazu augšanu, barošanu, ražību, slaukšanas procesu, kā arī par siera gatavošanu. Saimniece pastāstīja, kā no pilsētnieces kļuva par lauku mājas saimnieci, kāpēc izvēlējās pievērsties kazkopībai, kā arī stāstīja par ekonomiskiem aspektiem. Lai iegūtu lielāku peļņu no pamatnodarbošanās, bija jādomā par produkta radīšanu ar augstāku pievienoto vērtību. Svaigpienu pārdot nebija
izdevīgi, tāpēc nācās domāt par siera receptēm. Kaziņas Bonijas siers vietējos un Rīgas tirdziņos
tagad kļuvis par pieprasītu preci un ātri vien pazuda arī no saimnieces klātā galda.
Kopumā gan informatīvās dienas skolās, gan izbraukuma semināru skolēni un skolotāji novērtēja
ļoti atzinīgi un ar nepacietību jau gaida nākamo LLKC organizēto pasākumu.
Diāna Suščenko, lauku konsultante
Foto no LLKC arhīva
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No 29. līdz 31. jūlijam svinēsim
10. Ērgļu novada svētkus!
29. jūlijā - svētku atklāšanas vakarā - tiks sagaidīts Ērgļu novada svētku dalībnieku gājiens, bet
brīvdabas skatuvē pie Ogres upes dzirnavu dambja būs grupas „Elektro folk” koncerts.
30. jūlijā aicināsim piedalīties strītbolā, orientēšanās pastaigā bērniem, sīkmačos. Pie saieta
nama tirgus rītā tiks piedāvāti pārsteigumi visiem pirkt un pārdot gribētājiem, būs iespēja piedalīties “brīnumpavāru” gatavotajos paraugdemonstrējumos, grilēšanas čempionātā, kā arī varēs baudīt
svētku kūkas. Katram būs iespēja piedalīties arī veiklības un veloorientēšanās sacensībās, vakarā
baudīt atmosfēru svētku koncertā un nakts ballē Ērgļu estrādē.
31. jūlijā - svētku trešajā dienā - Draudzības diena, kurā suminātas tiks ģimenes un to vismazākās
atvasītes. Varēsim just līdzi vismazākajiem rāpotājiem un piedalīties to izpušķoto braucamrīku parādē, kā arī piedalīties makšķerēšanas sacensībās, vērot volejbolu, mini biatlonu, ugunsdzēsēju stafeti, bērnus iesaistīt rotaļu darbnīcā, bet pēc tam viņiem ļaut trakulības putu ballītē. Parkā pie Ērgļu
slimnīcas varēs noskatīties Ērgļu teātra izrādi “Mans Luteklītis”. Pēc tam tikšanās ar vides veselības
saimniecības “Lejas Kāķupi” vadītāju, masieri, farmaceiti un pirtnieci Agritu Gailīti. Viņa pastāstīs
par savu pieredzi zāļu tēju vākšanā un miesas un gara veselības uzturēšanā. Interesanta izstāde atkal
būs skatāma Livonijas laika velvju pagrabiņā.
Pēcpusdienā Ērgļu estrādē sāksies skatītākās un interesantākās sacensības - “Ērgļu stiprinieks”,
kurās par uzvarētāja godu cīnīsies spēkavīri no tuvākas un tālākas apkaimes.
Svētku noslēgumā prieks un azarts, ko papildinās Ērgļu pūtēju orķestra suģestējošā mūzika.
Svētku programma vēl top, bet drīz vien jūs varēsiet saplānot savu laiku, lai piedalītos jums saistošās aktivitātēs. Līdz tam vēl nedaudz laika. Svētkos tiksiet aicināti piedalīties sporta sacensībās,
baudīt kultūras pasākumus un gūt labas emocijas kopā būšanas priekā. Lai mums jauki svētki!
Precīza Ērgļu novada svētku programma būs nākamajā informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada
Ziņas”
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
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Ērču un karūsu čempionāts noslēdzies

2016. gada čempionāta dalībnieki.

Iepazīstot Eiropas „Zaļos ceļus”

Sestais Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts Ērgļu
novadā ir veiksmīgi noslēdzies. Par patīkamu pārsteigumu
- laiks mūs tiešām lutināja, jo solīto lietusgāžu un negaisu vietā mums bija vasarīgi saulaina diena, kas vainagojās
ar 15 salasītām ērcēm un 268 sazvejotām karūsām. Paldies
visiem 35 dalībniekiem par izrādīto drosmi stāties pretī Latvijā bīstamākajam kukainim - ērcei un ļauties makšķerēšanas azartam, lai noķertu Latvijā populārāko zivteli - karūsu.
Ar akaroloģes (Ineta Salmane) un ārstes (Aija Griškevica)
padomiem informēti, pasākuma apmeklētāji nu skaidri zina,
kas ir ērce, kur viņa dzīvo un kādas sekas var būt, ja tā iekož.
Skaidri sapratām potēšanās nozīmi, iepazināmies ar izdales
materiāliem un pārdomājām savus mežā iešanas paradumus.
Ar mikroskopa palīdzību izpētījām ērci tuvplānā. Iepazīstot
ērci un gudri rīkojoties, varam sevi pasargāt.
Mobilajā potēšanās busiņā bija iespēja vakcinēties, tādējādi nodrošināties pret ērču encefalītu. Apsveicam čempionāta uzvarētājus Vladislavu Pozņaku (1. vieta), Kristapu
Gredzenu (2. vieta) un Līvu Ķirsoni (3. vieta). Pirmo gadu
bija arī ģimeņu kategorija, kurā pirmo vietu ieguva Dravantu ģimene, Čudu ģimene ieņēma godpilno otro vietu. Pēc
pasākuma, aktīvi piedaloties darbnīcās, tika izkaltas rokassprādzes ar latviešu zīmēm, vārītas ziepes no pļavā salasītām puķītēm, tikām arī pie mākslinieces zīmētiem hennas
tetovējumiem, kā arī uz virpas veidojām māla izstrādājumus.
Paldies mūsu atbalstītājiem - Ērgļu novada domei, www.
ErcemNe.lv, SuperDāvanas.lv, atrakciju parkam „Braku takas”, viesnīcai „Ērgļi”, uzņēmumam RAIN:IS, personīgi
Aijai Griškevicai, Renāram Ķīlim, Inesei Štilai, Martai
Štilai, Ervīnam Saleniekam, Arnim Leitānam, Mārtiņam Bukovskim, Andrim Džigunam un Mārim Čeičam.
Mārcis Feldbergs
Ervīna Salenieka 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.
AKMEŅUPĪTE
Akmeņupītes jeb Veģerupītes
ūdenskritums ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Akmeņupīte ir Ogres upes labā krasta pieteka ar lielu kritumu - 70 metru garā posmā tās kritums ir 10 metri. Upītes gultne ir pilna ar lieliem,
apsūnojušiem akmeņiem ar bagātīgu sūnu floru.
Kā vēsta leģenda, arī Akmeņupītes ūdenskritums ir viens no velna nedarbiem. Velns esot nesis
akmeņus maisā, lai kalnā taisītu dzirnavas, bet gaiļa pusnakts dziedājums to pārsteidzis un akmeņu
maiss pasprucis vaļā. No tā laika pavasaros palu ūdens krākdams iet pa Akmeņupītes akmeņiem kā
pa dzirnavām.
Akmeņupītes ūdenskritums savā dižākajā skaistumā ir aplūkojams tieši pavasarī, kad upītē ir daudz
ūdens, kas, krītot lejup, veido elpu aizraujošus skatus un ausis veldzējošas skaņas.
Akmeņupītes ūdenskritums ir iekļauts Valsts aizsargājamo dabas objektu sarakstā, kas nozīmē,
ka cilvēki, kas apmeklē šo vietu, ir aicināti izturēties pret dabu un tās pieminekļiem ļoti saudzīgi.
Ūdenskritumā un tā apkārtnē nav atļauta nekāda veida objektu bojāšana - ne skrāpējot, ne dauzot, ne
kāpelējot, piesārņojot, pārvietojoties ar transportu vai kā savādāk iedarbojoties uz dabas objektiem.
P.S. Facebook Arvis Rudzitis photo iespējams apskatīt visas Arvja 27. martā Akmeņupītē uzņemtās
fotogrāfijas.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna - Lelde Gangnuse-Bērziņa
Aivja Rudzīša foto

Novadu diena Rīgā
Kopā ar kolēģiem no Latvijas un Spānijas, uzsākot braucienu pa
“Vennbahn” no Āhenas (Vācija).

No šā gada 19. līdz 21. maijam man bija iespēja pārstāvēt Ērgļu novada pašvaldību Vidzemes Tūrisma asociācijā projekta „GreenWays Outdoor” darba seminārā
un tehniskajā vizītē ar mērķi gūt pieredzi un iepazīties
ar Eiropas labākās prakses piemēriem „zaļajā” tūrismā
Butgebach Beļģijā.
Vizītes laikā iepazināmies ar uz pamesto dzelzceļu bāzes izveidoto gājēju/velosipēdistu celiņu (GreenWay)
125 km garumā ar nosaukumu „Vennbahn”, kas iet caur
Vācijas, Beļģijas un Luksemburgas teritoriju. Nobraucām 110 km ar elektrovelosipēdiem pa šo „zaļo ceļu”, lai detalizēti iepazītu tā infrastruktūru
un pieejamos pakalpojumus. Vēl piedalījāmies „GreenWays Outdoor” seminārā, kur prezentācijas sniedza projekta vadītāja - Eiropas „zaļo ceļu” asociācijas vadītāja, „Vennbahn” izveidotāji un uzturētāji. Saņēmām informāciju gan par „Vennbahn” veidošanas vēsturi, tapšanas
grūtībām un attīstības posmiem, par tā lietotāju uzskaiti, par popularizēšanas aktivitātēm.
Vizītes laikā ieguvām informāciju par „GreenWay” jeb „zaļo ceļu” kustības un infrastruktūras attīstību un situāciju Eiropā, kur 30 gadu laikā pamesto dzelzceļu kategorijā nokļuvuši
gandrīz 30% no kopējā to garuma (piemēram, Beļģijā 1950. gadā 5000 km, 1985. gadā 3600
km funkcionējošas dzelzceļa līnijas). Ņemot vērā, ka Ērgļi ir bijušā dzelzceļa galapunkts, tad
iegūtā informācija vistiešākajā veidā būs noderīga šīs līnijas iespējamai izmantošanai, pārveidojot to par „zaļo ceļu”.
Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Jāņa Sijāta foto
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„Pulgosnieši” Brīvabas muzejā Rīgā piedalījās Novadu svētkos, kas notika 12. jūnijā, vienu nedēļu pēc ikgadējā amatnieku tirdziņa. Mūsu uzstāšanās bija iekļauta vispārējā programmā un notika
Vidzemes sētā. Dziedājām vidzemnieku dziesmas, sen iemācītās un iedziedātās. Braucienu uz šo
pasākumu finansēja Ērgļu novada dome. Esam ļoti gandarīti par šo iespēju būt dziesmu draugu pulkā
un arī iepazīties ar Brīvdabas muzeja sētām. Vēl viena pozitīva emocija bija tā, ka mūsu cienījamajai
ansambļa dalībniecei Annai Priedei šajā dienā bija dzimšanas diena. Mēs viņu sveicām ar dziesmu,
bet citas dziesmu kopas - ar jāņuzālēm.
Anna Kuzina
Foto no Baibas Bisteres personīgā arhīva
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Pasākumu afiša
21. jūnijā plkst. 13.00 “Brakos”
Jāņu ielīgošana “Jāņu ziedi”
Kopīga dziedāšana un līgošana ar tautas mūzikas
kopu “Pulgosnieši”

***
22. jūnijā plkst. 19.00
Jumurdas pagasta Saieta ēkas pļaviņā
vakarēšana
,,Kas tos Jāņus ielīgoja?”
Vakara gaitā: svētku vainagu pīšana,
līgo dziesmu skandēšana, rotaļas,
sieru konkurss un mielošanās

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

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Nora Dāvīda
Jānis Siminskis
Pēteris Ungurs
Olga Dundure
Skaidrīte Lazdiņa
Staņislavs Masaļskis
Jānis Pujāts
Velta Brucere
Marija Fogele

Kopīgo dzīves ceļu sākot,
KRISTĪNI un NAURI BĒRZIŅUS!

***
23. jūnijā plkst. 20.00 pie Ērgļu saieta nama
LĪGO SVĒTKI ĒRGĻOS!
Koncertuzvedums “Papardes ziedu meklējot”
Ceļojums pa Ērgļu teātra dziesmotajām izrādēm
Uzvedumā piedalās Ērgļu teātra aktieri: Elita
Ūdre, Normunds Ūdris, Pēteris Leitāns, Liene
Opincāne, Jānis Opincāns, Valdis Zirnis, Jānis
Līcītis, Ieva Vilnīte, Maiga Picka, Sandra Avotiņa, deju kolektīvi- “Rūdis” un “Rūdolfs”, jauktais
koris “Ērgļi”
Jāņu nakts ballē spēlē grupa “2 PRO miles”.
Ieeja -brīva

***
23. jūnijā plkst. 22.30 “Braku” Jāņkalniņā
Līgo vakars ar dziesmām, rotaļās iešanu
un jautru kopā būšanu

***
3. jūlijā plkst. 14.00 “Brakos” - R. Blaumanis
“Skroderdienas Silmačos”
Ogres Tautas teātra izrāde, režisors Jānis Kaijaks

***
3. jūlijā plkst.14.00 Brāļu Jurjānu
memoriālajā muzejā “Meņģeļi”
līnijdeju kolektīvu maratons

***
9. jūlijā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
Bērnības svētki pasākuma
“Sveiks, mans mazais novadniek!” ietvaros

APSVEICAM

APSVEIKUMS

PAZIŅOJUMS
6. jūlijā plkst. 7.00 ar pašvaldības atbalstu senioriem tiek organizēta ekskursija uz Rundāles pili.
Izbraukšana no laukuma pie pašvaldības ēkas.
Dalībniekus lūdzam pieteikties no 27. jūnija līdz
2. jūlijam saieta namā biedrības telpās (pagrabiņā)
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Dalības maksa 7 eiro. Šajā
laikā būs iespēja iestāties biedrībā un samaksāt biedru
maksu.
Biedrība “Ērgļu pensionāri”

Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienu gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju
Pa maziemi gabaliem.

Čaklām, izdarīgām, radošām
saimniecēm konkurss
,,Jumurdas Jāņu siers”
aKonkursa mērķis – apliecināt lielisko lauku

saimnieču prasmi sieru siešanā.
a Konkursa norises laiks – 22. jūnijs plkst. 19.00
Jumurdas pagasta saieta ēkā.
a Vērtēšana – tiks noskaidrots izskatīgākais, košākais, gardākais Jumurdas siers. Vērtēs un degustēs pasākuma dalībnieki.
aBalvas - mazas, lielas, bet galvenais - būs!
Valda Ošiņa foto

Kapusvētki
Ērgļu novadā 2016. gadā:

***
16. jūlijā plkst.12.00 Brāļu Jurjānu
memoriālajā muzejā “Meņģeļi”
Jurjānu dzimtas salidojums

23. jūlijā

plkst. 14.00 Jumurdas kapos
plkst. 16.00 Vējavas kapos
13. augustā plkst. 12.00 Miera kapos
plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
plkst. 15.00 Runakalna kapos
plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
20. augustā plkst. 14.00 Katrīnas kapos
plkst. 16.00 Sausnējas kapos
3. septembrī plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

PIEMINAM MIRUŠOS:
Druvis Ābele
miris 66. mūža gadā;

PATEICĪBA

Liels paldies Sausnējas pensionāru padomei, kā
arī Ilgai Zvirgzdiņai, Ainai Grīvai un ansambļa
“Pīlādzītis” dziedātājām par visiem skaistajiem apsveikumiem un mūziku jubilejas svinībās!
Maija un Jānis “Akācijās”

Ilga Ķeze
mirusi 72. mūža gadā;
Ņina Ivanova
mirusi 59. mūža gadā;
Skaidrīte Renckulberga
mirusi 76. 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.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūnijs
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