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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
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
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.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
�rg�u novada dome piedal�s IgauniProjekt� tiks izstr�d�ts starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Ausjas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimnieprogramm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
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atrodas ārzemēs.
„Ievziedi” par skanīgajām balsīm un palīdzēšanu saimniecisŅemot kopā savu pieredzi un gadiem krāto materiālu, uzPar godu Jurjānu dzimtas salidojumam tika izveidotas divas kos darbos, fotogrāfam Marģeram Martinsonam par foto izdrīkstējos pastāstīt par Ērgļiem, kādus es tos redzu un saizstādes. Viena no tām bija muzeja darbinieku veidota izstāde stādi un salidojuma iemūžināšanu!
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neprecizitātes,
radušās
grāmatas tapšanas laikā.”
tas universit�tes Matem�tikas
fotografētās rozes tika izstādītas “Meņģeļu” pagalmā.
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2. j�lij� starp Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo
atbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novadomi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidraparakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pareizg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�tenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumurdonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sanans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas
stošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo
ros.
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iePirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
aAr augustu uzsākti darbi pie Valsts ugunsdzēsības un
v�ta normat�vo aktu pras�b�m neatvienošan�s
glābšanas depo ēkas pārbūves, garāžas unMin�t�s
palīgēkas
nojauk- nosl�gtas, pamabilstoš�
�rg�u
novada
�rg�u
pagasta
iztojoties
uz
Ministru
kabineta 2008.gada
šanas. Sācies posms jaunas depo ēkas būvniecībai.
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

kumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada jūlija domes sēdē lemto
aNolēma pašvaldībai piedalīties izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā, iesniedzot “Braku” muzeja vadītājas Zintas Saulītes sagatavoto projektu „Braku rijas
atjaunošana” par kopējo finansējumu EUR 48450 apmērā, t.sk. paredzot Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 9690 apmērā.
aNolēma pašvaldībai piedalīties izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā, iesniedzot “Meņģeļu” muzeja vadītājas Ievas Vilnītes sagatavoto projektu „Skaņu efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”” par kopējo
finansējumu EUR 7381 apmērā, t.sk. paredzot Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu no
pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 1476,20 apmērā.
aNolēma pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē: EUR 87000 Ērgļu novada ceļu seguma
remontam; EUR 30000 gājēju ietves rekonstrukcijai Parka ielā Ērgļos.
aNolēma pašvaldībai nomāt no akciju sabiedrības “Latvenergo” šādu nekustamo īpašumu
Gaismas ielā 1, Ērgļos: zemi, kadastra apzīmējums 7054 008 0429, nomas platība 3587 m2;
palīgēku, kadastra apzīmējums 7054 008 0429 003, nomas platība 109 m2; palīgēku, kadastra
apzīmējums 7054 008 0429 004, nomas platība 113,9 m2; palīgēku, kadastra apzīmējums 7054
008 0429 005, nomas platība 159,6 m2. Iznomātais īpašums pašvaldībai nepieciešams komunālās un ceļu uzturēšanas tehnikas novietnes laukuma ierīkošanai, kā arī dažādu materiālo
vērtību uzglabāšanai, lai nodrošinātu saudzīgu mantas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
aŅemot vērā, ka pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanas dienesta automašīna “Opel Vivaro” ir nolietojusies un tās ikdienas uzturēšanai nepieciešami lieli ieguldījumi, dome nolēma iegādāties jaunu automašīnu, paredzot šim mērķim finansējumu no pašvaldības budžeta
līdzekļiem līdz EUR 27000.
aPiešķīra finansējumu EUR 280 ēdināšanas izdevumiem 20 Ērgļu novada bērniem, deju kolektīva “Vizbulīte” dejotājiem, deju nometnes laikā no 22. līdz 25. augustam.
aPrecizēja un apstiprināja jaunā redakcijā Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada
26. maija saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada
21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā””.
aŅemot vērā grāmatas “Reiz Ērgļos”, autore Anna Kuzina, kultūrvēsturisko vērtību, dome
nolēma pašvaldībai prezentācijas vajadzībām iegādāties 100 grāmatas “Reiz Ērgļos”, šim mērķim izlietojot pašvaldības budžeta nesadalītā fonda līdzekļus.
aNoklausoties biedrības “Ērgļu sirds” pārstāvju informāciju par ideju sagatavot projektu,
kura plānotais rezultāts nodrošinātu teritorijas labāku pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, padarītu daudzveidīgākas atpūtas iespējas bērniem un vecākiem, kā arī piesaistītu
Ērgļiem papildu tūristus un, ņemot vērā, ka projekts ir tikai ideju līmenī, domes deputāti vienojās atbalstīt biedrības iniciatīvu sagatavot projektu iesniegšanai LEADER atbalsta
programmā “Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un
iedzīvotāju aktivitāti”, un par Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
realizēšanai lemt pēc projekta saņemšanas un izvērtēšanas.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oškalna iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, kadastra numurs 7054 008 0511, izsoles noteikumus.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Oškalna iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
kadastra Nr.7054 008 0511,
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oškalna iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek Ērgļu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (turpmāk tekstā - Īpašums) atsavināšana.
1.2. Izsole notiek, ievērojot Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu un Ērgļu novada pašvaldības domes 26.11.2015. sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā izsoles komisijas izveidošanu”,
sēdes protokols Nr.12,12.§, un saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.
1.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju īpašuma tiesību iegūšanai uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu, kā arī nodrošināt pretendentu
izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot “iespējami augstāku cenu” likuma “Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
1.4. Izsoli organizē un veic izsoles komisija. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.ergli.lv, Ērgļu novada pašvaldības domē Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā pie speciālistes lietvedes un pašvaldības sekretāres darba laikā (pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst. 17.00,
trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.18.00, piektdienās no
plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.16.00). Izsole notiks Ērgļu novada
pašvaldības domes telpās 2016. gada 14. septembrī plkst. 11.00. Paziņojums par izsoli tiks
publicēts laikrakstos „Stars” un „Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
1.5. Izsoles veids - mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli.
1.6. Izsolē piedāvātā objekta nosacītā sākotnējā cena - EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši eiro).
1.7. Izsoles solis (minimālā summa, par kādu izsoles laikā tiek paaugstināta nosacītā sākotnējā cena) ir EUR 100,00 (viens simts eiro).
1.8. Nodrošinājuma nauda ir 10% no objekta nosacītās sākotnējas cenas - EUR 700,00
(septiņi simti eiro).
1.9. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā:
- LV39HABA0551034000143, a/s Swedbanka, IBAN kods HABALV22, pašvaldības nodokļu reģistrācijas Nr. 90002214379 vai jāiemaksā pašvaldības kasē (kabinets Nr.5) Rīgas
iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā
bankas kontā vai iemaksāta pašvaldības kasē.
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina ar Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu.
2. Īpašuma raksturojums
2.1. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala (kadastra Nr.7054 008 0511) 0,4005
ha platībā, uz kura atrodas internāta ēka ar apbūves laukumu 144,6 kvm. (kadastra apzīmējums 70540080511 001), palīgēka (kadastra apzīmējums 70540080511002).
2.2. Par izsoles objekta apskati vienoties ar Inesi Šaudiņu pa telefonu 29185009.
3. Izsoles priekšnoteikumi
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles paziņojuma publicēšanas publiskajā vidē.
3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar
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Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašuma tiesības uz
Īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
3.3. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles
noteikumos paredzētā nodrošinājuma nauda.
3.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:
3.4.1. Fiziskām personām, uzrādot pasi:
3.4.1.1. dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.4.1.2. pieteikumu (1.pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese.
3.4.2. Juridiskām personām, pārstāvim uzrādot pasi un iesniedzamo dokumentu oriģinālus:
3.4.2.1. uzņēmumu reģistra izsniegta dokumenta kopija par amatpersonu pārstāvības tiesībām dalībniekiem;
3.4.2.2. pārstāvim - pilnvara (oriģināls);
3.4.2.3. juridiskas personas lēmums par Īpašuma iegādi izsolē;
3.4.2.4. dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.4.2.5. pieteikumu (1.pielikums), kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā
adrese, reģistrācijas numurs.
3.5. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.-3.4.punktu un apakšpunktu noteikumus, tā
tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā (2. pielikums), kurā ieraksta šādas
ziņas:
3.5.1. dalībnieka kārtas numurs;
3.5.2. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi;
3.5.3. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
3.6. Izsoles dalībniekus reģistrē lietvedis līdz 2016. gada 14. septembrim plkst. 10.45.
3.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību (3. pielikums).
3.8. Persona netiek reģistrēta:
3.8.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;
3.8.2. ja nav iesniegti 3.4. punkta apakšpunktos minētie dokumenti.
3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
4. Izsoles norise
4.1. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja (vadītāja) un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas
locekļi.
4.2. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz
viens dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā.
4.3. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
4.4. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo
par izsoles uzsākšanu.
4.5. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi,
kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
4.6. Izsoles gaita:
4.6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā
ierakstītajam kārtas numuram.
4.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki uz izsoles noteikumiem ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem.
4.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.6.4. Komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par
izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības, ja šāds dokuments nav iesniegts komisijai iepriekš. Izsoles komisija izsoles gaitā izsoles protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto maksu, turpinot maksas atzīmēšanu,
kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles
protokolā apstiprina savu pēdējo solīto maksu.
4.6.5. Izsoles komisijas vadītājs īsi raksturo Īpašumu, paziņo izsoles sākotnējo nosacīto
cenu, kā arī izsoles soli, par kādu sākotnējā nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
4.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās
izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.
4.6.7. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko maksu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka Īpašums
ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko maksu. Izsoles dalībnieka, kuram pārdots
Īpašums, reģistrācijas dati un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
4.6.8. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.6.9. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas
maksas atbilstību nosolītajai.
4.6.10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles Īpašumu, bet atsakās parakstīties
protokolā, atsakās arī no nosolītā Īpašuma. Tiesības pirkt Īpašumu iegūst nākamais solītājs,
kurš nosolījis lielāko cenu.
4.6.11. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles
dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā Īpašuma, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma
nauda.
4.6.12. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles Īpašumu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles
tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
4.6.13. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Ērgļu
novada pašvaldības domei.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana
5.1. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrais paliek izsoles komisijai.
5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā darba dienas laikā pēc izsoles paraksta izsoles protokolu un
nekavējoties iesniedz izsoles protokolu Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē apstiprināšanai.
5.3. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles komisija informē nosolītāju par Īpašuma pirkuma līguma slēgšanu.
5.4. Ērgļu novada pašvaldība un nosolītājs viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz Īpašuma pirkuma līgumu.

Raksta turpinājums 5. lpp.
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Vienu dienu sēdēju pie loga un lūkojos apkārt. Vēroju, kā no
koku lapām pil lietus lāses, kā vējš lauž zarus stingrajam ozolam,
kas ar visu savu spēku iesakņojies dzimtenes augsnē, skatījos,
kā it kā vieglās un reizē tik smagās lāses bez piepūles nosit tikko
uzziedējušo ziedu ziedlapiņas… Cik negodīgi… Viņas taču nupat atvērās, bet tām jau tiek atņemta iespēja ļaut sevi aplūkot un
apbrīnot. Iespējams, ja nelītu, ziedi būtu ziedējuši krietni ilgāk
nekā tagad, taču vienā brīdī aptvēru, ka skatos ne no tās gaišākās
puses, visam tomēr ir arī kas pozitīvs.
Lietus lāses, kas krita uz ziediem, citu pēc citas uz mitrās zemes
izsita sēklas, no kurām kādu dienu atkal uzziedēs tikpat skaisti un
brīnišķi ziedi, kurus kāds noteikti pamanīs un apbrīnos. Ja nelītu,
iespējams, ziedi nolūztu no savu kuplo galviņu svara vai kāds
tos noplūktu, un sēklas tā arī nenonāktu mitrajā augsnē. Un auga
suga pavisam vienkārši būtu iznīkusi. Bet tā nenotika. Zieds ieklausījās dabā, pakļāvās dabas likumiem, un nu ir kļuvis daudz
vērtīgāks, jo ir atstājis aiz sevis ko paliekošu, kas savukārt nākamajā gadā nesīs jaunu iespēju ziedēt vēl krāšņāk.
Ar mums, skolēniem un skolotājiem, ir gluži tāpat. Mēs arī
esam pakļauti ciklam un sistēmai, kas to ietekmē. Šķiet, tikko
beidzās viens mācību gads, no kura vēl neesam atvilkuši elpu,
kad lietainā vasara, īpaši augusts, mūs jau virza uz nākamo mācību gadu. Tā būs jauna iespēja realizēt to, kas vecajā neizdevās.
Tā kā skolotāji un skolēni ir viena komanda, mums ir jāiemācās
pilnvērtīgi sadarboties, ieklausīties un paklausīt. Lai skolotāju
radošums varētu nest augļus, bet mēs, skolēni, varētu ziedēt. Kā
saka veca Austrumu paruna: “Kas neprot paklausīt, neprot arī pavēlēt.”
Lāsma

Apsveikums
Lai vienmēr
dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir
radoša doma,
kas apvāršņa
tālumos skrien,
lai esi kā jūra,
kā joma,
kas dzintara
pilna arvien!
/Kornēlija Apškrūma/
Vismīļākie sveicieni skolotājai
Antrai Grinbergai dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Gaidām visus skolēnus un vecākus
1. septembrī, Zinību dienā, plkst. 10.00 lielajā
skolā, lai svinētu jaunā mācību gada sākumu.
Ērgļu vidusskolas kolektīvs

Joprojām pa izglītības ceļu
Šķiet, pavisam nesen noskanēja Pēdējais zvans, sirdīm ātrāk lika
pukstēt eksāmenu satraukums, tad sertifikātu gaidīšana, nākamo
izglītības iestāžu paziņojumi par uzņemšanu. Prieks par visiem,
kuri pieņēmuši lēmumu mācīties, apgūt profesiju, strādāt.
Pieci Ērgļu vidusskolas absolventi mācības turpinās Latvijas
Universitātē, ieinteresējoties par sinoloģiju - Āzijas studijām,
informācijas pārvaldību, vides zinātni, ģeoloģiju, bet divi jaunieši izvēlējušies studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, apgūstot
muitas un nodokļu administrēšanu. Mūsu bijušie audzēkņi izvēlējušies arī Ventspils Augstskolu, apgūstot tulkošanu, Valmieras
augstskolu, papildinot zināšanas informācijas tehnoloģijās, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, apgūstot lauksaimnieka zinības. Rīgas Stradiņa universitātē tiks iegūta veselības sporta
speciālista kvalifikācija. Apvienojot mācības un darbu apgūstamajā specialitātē, neklātienē RPIVA viena audzēkne mācīsies par
pirmsskolas skolotāju. Jēkabpils Agrobiznesa koledža rūpēsies,
lai mēs varētu iegūt palīdzību pie sava grāmatveža, bet Rīgas
Stila un modes profesionālajā vidusskolā mācīsies viena mūsu
audzēkne. Viens skolēns pastrādās un tad mācīsies tālāk.
Lai visiem veiksme! Lai saule!
Indra Rone, šā gada absolventu audzinātāja
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. augusts
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Kāds būs jaunais - 2016./2017. - mācību gads?
Vēja spārniem aizskrējis skaistais un
saulainais jūnijs, pagājis arī lietainais
jūlijs, un arī augusts jau skaita pēdējās
garā vasaras brīvlaika dienas. Jāsāk domāt par atgriešanos skolā. Tas nozīmē
laisko un vēlo rītu vietā skolas zvanu,
kas jau pulksten pusdeviņos liek uzsākt
darba dienu, bezgalīgās brīvības vietā regulāru darba ritmu - stundas, mājas darbus, pulciņus. 1. septembrī tiekamies un
sākam atkal strādāt. Kā parasti skan jautājums - kāds būs jaunais -2016./2017.
- mācību gads?
Šogad mācības uzsāks krietni mazāks
skolēnu skaits nekā iepriekš - pēc augusta vidus datiem tie ir 220 skolēni. 12.
klasi šovasar absolvēja 16 jaunieši, viņu
vietā mācības uzsāks tikai 13 pirmklasnieki. Apmēram puse 9. klases beidzēju izlēma saistīt turpmāko izglītību ar
profesijas apguvi, un mēs vēlam viņiem
labas sekmes izvēlētajās profesionālajās skolās. 10. klasē pašreiz pieteikušies
deviņi skolēni, un mēs izveidojam lielisku klasi, kurā skolēni apgūs vispārējo vidējo izglītību labā līmenī, lai izvēli
par apgūstamo profesiju izdarītu pēc trīs
vidusskolas gadiem, vai nu izvēloties
studijas augstskolā vai intensīvu profesijas apguves kursu viena vai pusotra
gada laikā profesionālās izglītības iestādēs. Ar pārliecību varam teikt, ka mūsu
vidusskola piedāvā kvalitatīvu izglītību,
ko apliecina valsts centralizētie eksāmeni, kuros mūsējo rezultāti ir augstāki
nekā valstī kopumā.
Mūsu vidusskolēniem šis būs starptautiskās sadarbības gads, jo uzsākti lieli
skolēnu apmaiņas projekti kopā ar Ērgļu
novada sadarbības pašvaldībām Vācijā
un Nīderlandē. Mūsu skolas jaunsargi
sadarbojas ar Ķelnes-Reizīkes jaunajiem
brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, un pēc
darbīgas nometnes šī gada augusta sākumā Ērgļos esam saņēmuši uzaicinājumu
nākamajā gadā piedalīties sadarbības nometnē Ķelnē-Reizīkē. Pašā mācību gada sākumā, septembrī,
savā skolā uzņemsim skolēnus no Stellingverfas koledžas,
bet oktobrī mūsu vidusskolēni viesosies Oststellingverfā.
Dalība starptautiskajos projektos ir laba pieredze, kas nostiprina angļu valodas prasmi, māca sadarboties, uzņemties
iniciatīvu, plānot, organizēt un respektēt dažādu kultūru atšķirības. Tās ir dzīves prasmes, kas lieliski noder turpmākajā
karjerā un kuras ne vienmēr var apgūt tradicionālo mācību
priekšmetu ietvaros. Starptautisko projektu koordinatori ir
mūsu skolotājas Indra Rone, Sintija Māliņa, Kristīne Puziņa,
Sandra Stankēviča, Liena Bukovska.
Kā katru gadu esam izveidojuši jaunu Ērgļu vidusskolas
plānotāju, jo uzskatām, ka tas ir lielisks veids skolēna personības veidošanā. Prasme saskatīt savas stiprās puses un
izaugsmes iespējas, izvirzīt mērķi un to sasniegt, plānot savu
ikdienu, lai atrastos laiks gan regulāriem treniņiem, gan mājas darbiem - tas viss veido atbildīgu, uzņēmīgu personību,
kura prot sadarboties un cienīt sevi, savus skolotājus, vecākus un vienaudžus. Strādāsim visi kopā - skolēni, klases
audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji un vecāki, ik nedēļu ieskatoties plānotājā, tiekoties klases sapulcēs septembrī
un aprīlī, individuālās sarunās novembrī un aprīlī, sarunās
ar mācību priekšmetu skolotājiem novembrī un martā, pasākumos. Taču šis uzskaitījums, taisnību sakot, nav nepieciešams, jo plānotājā ir atspoguļotas visas skolas aktivitātes un
to laiki, atliek tikai palūgt savam bērnam plānotāju, parunāt
un visu uzzināt gan par skolu, gan savu bērnu. Mūsu skolas
plānotāju kā inovatīvu darba formu ir novērtējuši citu skolu
pedagogi, un šajā gadā līdzīgu dokumentu izmantos Liepājas
5. vidusskola, pieredzes apmaiņā pie mums viesosies Cēsu
pedagogi. Paldies Ievai Rotai un citiem klašu audzinātājiem
par ieguldījumu, veidojot plānotāju, paldies Vizmai Veipai
un skolēniem par noformējumu
Mūsu pedagogu kolektīvs ir pieredzējis, radošs un pastāvīgs. Šogad gan darbu beidz un pensijā dodas mūsu saimnie-

ce - direktores vietniece saimniecības lietās Ligita Jaunozoliņa. Mēs viņai sakām lielu paldies par septiņpadsmit darba
gadiem Ērgļu vidusskolā. Viņa ne tikai stingri savās rokās
turēja skolas saimniecisko dzīvi, bet bija arī pedagogs, jo
prata ap sevi pulcēt klašu saimniekus, katram uzticot kādu
pienākumu. Pateicoties viņas iniciatīvai, mūsu skola bija
labākā makulatūras vācēja Vidzemes reģionā. Direktores
jaunā vietniece būs Valda Griezāne. Dzīves vietas maiņas
sakarā skolā turpmāk nestrādās arī pieredzējusī krievu valodas skolotāja un valodu metodiskās komisijas vadītāja Rita
Saleniece, kura pie mums nostrādāja 29 gadus. Viņas vietā
stāsies Diāna Kuzina.
Šķiet, ka mana atbilde uz jautājumu - kāds būs jaunais
mācību gads - neko pārsteidzoši jaunu nepasaka, jo skola un
tās darbs ir stabila, tradicionāla vērtība. Mūsu viesi - šogad
vasarā tie bija Baložu pamatskolas jauno dejotāju nometne
- priecājās par sakopto un moderno mācību vidi un labprāt
mācītos šādā skolā, taču mēs pie tā jau esam pieraduši. Veicam sīkus jumta un noteku remontus, uzlabojam apkuri, jo
pagājuši jau 16 gadi, kopš skolas ēkas lielās renovācijas, 11
gadus jau darbojas sporta zāle, kuru joprojām saucam par
jauno. Ceram un strādājam, lai mazo skolu paņemtu lielās
paspārnē. Tiek veidots skiču projekts sākumskolas un vidusskolas telpu apvienošanai zem viena jumta. Uzskatām, ka
arguments par skolēnu skaita samazināšanos nav pamatots,
lai neuzceltu nelielu piebūvi, kas nodrošinātu mūsdienīgu un
drošu mācību vidi pašiem mazākajiem Ērgļu skolēniem.
Gaidām visus skolēnus un vecākus 1. septembrī, Zinību
dienā, plkst. 10.00 lielajā skolā, lai svinētu jaunā mācību
gada sākumu.
Aicinām vecākus uz vecāku kopsapulci 14. septembrī
plkst. 18.00, lai runātu par stabilajām vecajām skolas vērtībām un jaunajiem izaicinājumiem mūsdienu izglītībā.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
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Jaunsargi un jaunie ugunsdzēsēji
Aizvadīta saspringta un interesanta nedēļa, kurā kopā
sportoja, brauca ekskursijās, trenējās, iepazina mūsu
zemes kultūru un tradīcijas Ērgļu vidusskolas jaunsargi
un sadraudzības pilsētas Ķelnes-Reizīkes jaunie ugunsdzēsēji. Jaunieši strādāja jauktās komandās, iepazīstot
cits citu, saliedējoties, veidojot kopīgas uzstāšanās, prezentācijas. Pirmo dienu samulsumu drīz vien nomainīja jautri smiekli, sarunas, un 11. augustā, pavadot vācu
skolēnus, daudzu acīs iemirdzējās nodevīga asariņa.
Tagad jāgaida nākamā vasara, kad ērglēnieši dosies uz
Ķelni-Reizīki.
Kā nometni vērtēja latviešu un vācu bērni? Ieskatīsimies
viņu pārdomās. Jāteic, ka rakstīšana angļu valodā ietekmēja vācu skolēnu atbilžu garumu.
Kā klājas nometnē?
Abu komandu pārstāvji apgalvoja, ka ļoti labi, interesanti, normāli,
viss ir kārtībā.
Kas visvairāk patika?
Mūsējie uzsvēra vakara spēles - gan volejbolu, kārtis, pēdējais pāris šķiras, neformālās sarunas brīvajā laikā, spoku medības sporta
hallē un dušās. Bijis garšīgs ēdiens, patikusi iešana pēc saldējuma,
kuru varēja iegādāties par īpašiem kuponiem. Bija labi, ka varēja
izmantot sporta zāli. Interesanta bijusi arī nakts trase, militārās stafetes, ekskursija uz Rīgu, iepēja pabūt pie jūras, fotoorientēšanās.
Vācu bērni ātri apgūst latviešu valodu, piemēram, volejbolā jau sauc
- „auts, mana bumba”. Labi, ka nometne notiek skolā, pazīstamā
vidē. Zēniem vēl patika tas, ka var iet ēst arī naktī, var skatīties Rio
olimpisko spēļu translāciju, dažs gan aizmidzis uz mūsu mīkstajiem
soliem. Interesanta bija tūrisma trases šķēršļu ierīkošana. Ir labs nometnes plānojums. Savukārt meitenes pieminēja, cik vācu puiši ir
pieklājīgi, atraisīti, atraktīvi, visur iesaistās, ir izpalīdzīgi, vienmēr
pamana citus, negaida īpašu uzaicinājumu, bet paši ķeras pie darba,
jautā, ko darīt. Kā mēs skolā gribētu tādus zēnus!
Vācu bērniem patika Rīga, jūrmala, atrakciju parks „Braku takas”,
kreklu apgleznošana, darbošanās jauktās komandās.
Vai bija kāds negaidīts pārsteigums?
Ērglēniešiem pārsteigums bija tas, ka tūrisma trasē nebija šķērslis
pārceltuve un ka virvju vietā bija lēkāšanas lentes - slackline. No
sākuma
nav
varējuši iedzīvoties, bet nu
šķiet, ka nobeigums pienācis
pārāk ātri. Vācieši jau pirms
nometnes bija
iemācījušies
latviski sasveicināšanās vārdus. Maz vācu
meiteņu - tikai
trīs. Vācijā ir
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ļoti daudz brīvprātīgo ugunsdzēsēju, kuriem tas nav algots
darbs, tādi bija arī visi trīs pieaugušie, kuri pavadīja skolēnu
grupu. Nedomāja, ka no Vācijas
atbraukušie bērni būs ugunsdzēsēji, šķitis, ka arī līdzīgi mūsu
jaunsargiem. Vācu bērni salīdzinoši ir diezgan vāji fiziskā sagatavotībā. Sākumā baidīja tas, ka
jārunā angļu valodā, bet priecīgi
pārsteidza savējie, kuri labprāt
palīdzēja un pārtulkoja. Negaidīja, ka no latviešu un vācu bērniem izveidosies tik tiešām īsta
komanda.
Vācu skolēniem pārsteigums
bija nakts pārgājiens, kurā viņi
gāja zemessargu zābakos, daudziem bija noberztas kājas, objekti tumsā bija grūti atrodami. Iespēja darboties ar īstu ieroci.
Ko gribētu citādāk?
Mūsu skolēni gribētu ilgāku nometnes laiku, jo tik ātri nevar iepazīties. Dažiem negribētos, ka liek uzstāties visu priekšā arī tad, ja
labi neprot angļu valodu. Dažas dienas bija pārāk noslogotas, lai vienā dienā nav visas tikai fiziskās aktivitātes. Plānojuma lapas savas
skolēniem, savas - pieaugušajiem, lai labāk var saprast, kad brīvais
laiks. Orientēšanās mazliet par daudz punktu - tie tālu cits no cita.
Pirms nometnes vairāk uzsvērt, ka būs ekstrēmi uzdevumi, kuros
sasmērēs apģērbu, lai vairāk tā rezerves var paņemt līdzi.
Vācu bērni gribētu vairāk tūrisma aktivitāšu, mazāk dziedāšanas un
dejošanas.
P.S. Skolas darbinieces, kas rūpējās par kārtību, uzsvēra, ka sen nav bijis tik maz darba.

Ir agrs pirmdienas rīts, rasas lāses guļ skolas stadiona celiņos, bet es
esmu noilgojusies pēc saviem skolēniem. Šeit jau viņi nāk! Kādam
ir nosalis deguns, pirkstu gali kļuvuši stīvi, cits vēl ir miegains, bet
tik daudzi nes smagas somas un pabeidz pārrakstīt uzdotos mājas
darbus. Tie ir mani skolēni, kas pavada visu dienu kopā ar mani.
Kad visi ir sanākuši, tad var sākties viņu neparastie stāsti, smiekli,
sarunas, noslēpumi. Es turu sevī viņu draudzību, mīlestību un zināšanas. Dažreiz kādam nobirst arī pa asarai, tad es sāku prātot, kāpēc
vieni mani mīl, bet citi skolēni mani neieredz. Es zinu, ka to, kuri
mani mīl, ir vairākumā, jo man ir vismīlošākie un čaklākie skolēni
Ērgļos!
Benita
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No šā gada 8. līdz 10. jūlijam par Baltijas valstu orientēšanas centru kļuva Krustpils novads. Šogad jau 30.
reizi norisinājās starptautiskās trīs dienu orientēšanās
sacensības “Kāpa”. Par sacensību vietu tika izvēlēta
Variešu pagasta “Medņu”,
„Rubeņu”,
“Silabebru”,
Baltezera apkārtne. “Kāpa
2016” sacensību centrs atradās “Trākšos”. Sacensības
rīkoja biedrība orientēšanās
klubs “Kāpa”. Pirmās trīsdienu orientēšanās sacensības “Kāpa” norisinājās
1987. gadā Tukumā. Šogad
sacensībās piedalījās vairāk
nekā 1600 dalībnieku no
13 valstīm - Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Francijas,
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Turcijas,
Ukrainas un pat no Austrālijas 60 dažādās vecuma un meistarības
grupās. Sacensībās startēja arī 12 Ērgļu orientieristi un ieguva labus
un teicamus rezultātus.
“Kāpas” trīsdienu sacensībās kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja
Katrīna Rešņa W12* grupā. Trešā vieta W12 grupā Elīzai Madsenai un W55 grupā Baibai Kaļvai.
Citu Ērgļu sportistu izcīnītās vietas trīsdienu kopvērtējumā: W8*
grupā - Līna Madsena 14. vieta, M10* grupā - Valters Rešņa 9.
vieta, M18 grupā - Kalvis Kaļva 8. vieta, Arvis Zeibots 14. vieta,
M21S grupā - Kalvis Māliņš - 8.vieta, Jānis Rešņa 33. vieta, W35S
grupā - Ilvija Madsena 6. vieta, M60 grupā Andris Rudzītis - 15. vieta. Dzintars Svilpis startēja DIR4 grupā, kurā katru sacensību dienu
uzvarētāju izlozēja.
Sestdienas vakarā “Kāpas” trīsdienās bija iespējams piedalīties trīs
etapu sprinta stafetē, kurās MIX12 grupā trešo vietu izcīnīja Madonas BJSS/OK “Arona” komanda, kuras sastāvā startēja arī Elīza
Madsena.
Katru otrdienas pēcpusdienu turpinās orientēšanās seriāls „Madonas kausi”, kurā var piedalīties jebkurš, kas grib izkustēties un
baudīt meža skaistumu. Sacensību kalendāru skatīt www.okarona.lv
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Ojāra Millera foto

Nometnes dalībnieku viedokļus apkopoja Indra Rone
Guntara Velča foto
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Pavisam drīz Ērgļu vidusskolā sāksies jauns mācību gads, bet skolas apkārtnē joprojām ir priekšmeti un
būtnes, kas spēj stāstīt neticamus stāstus. Tie ir stāsti par viņiem pašiem, arī par cilvēkiem, ko tie novēro,
apbrīno, bet dažkārt pat dusmīgi sarauc pieri grumbās. Sestās klases skolēni kļuva par lieciniekiem šiem
neparastajiem stāstiem. Uzmanīgi klausies arī TU!
Skolas stāsti
Jūtos nedaudz satraukta, jo drīz nāks mani skolēni, atkal šīs sarunas,
smiekli, noslēpumi, stāsti un varbūt reizēm asaras. Tas viss paliks
manī, manās sienās. Un te nu es redzu, nāk, žigliem soļiem nāk! Uij,
nosalis deguntiņš, sārti vaidziņi, jā… Es viņus pazīstu, viņi nāk pie
manis! Ašiem soļiem viņi steidz uz skolu, jo es turu sevī mīlestību,
draudzību, zināšanas un spēku. To es ik dienas spēju viņiem dot.
Kad visi ir sanākuši, es redzu tos, kas man iet garām: iet suns ar
saimnieku garā pastaigā, iet mamma ar zīdaini, brauc automašīna…
Bet kas gan varbūt skaistāks par to, kas notiek manī! Esmu lepna
par tiem, ko paturu, esmu lepna par tiem, ko palaižu, jo zinu, ka
vienmēr viņi atgriezīsies. Liels prieks par viņiem! Lieliski, kāds par
mani runā, kāds mani vēro un cildina. Es neprasu neko atpakaļ, bet
varu sniegt tik daudz, es esmu tā, no kuras var ņemt visu!
Ilona

Ērgļu orientieristu panākumi „Kāpas”
trīsdienu sacensībās

Stabu stāsti
Es esmu stabs, kas jau ilgi šeit ir. Jūs noteikti esat
pamanījuši mani un manus brāļus stalti stāvam. Mēs
atrodamies tepat, pie Ērgļu vidusskolas. Ja gribat sasveicināties, nāciet klāt! Mēs esam tik stalti, jo atrodamies visskaistākajā vietā. Es esmu apmierināts ar
savu dzīvi skolas pagalmā, bet, ja es varētu pakustēties, tad ietu apciemot ne vien savus draugus, bet arī
lielākos palaidņus. Man ļoti nepatīk, ja man dara pāri:
iesper un iesit, ietriecas sānos ar velosipēdu vai ļauj
suņiem un kaķiem mani apčurāt. Es būtu pateicīgs, ja
padomātu, pirms darāt ko nejauku.
Kristers
Es esmu stabs, ko nesen kādā rūpnīcā izlēja no karsta
metāla. Mani iecēla garā kravas automašīnā un aizveda uz Ērgļiem. Tā es nonācu šeit un varu katru rītu
redzēt, kā skolnieki un skolnieces kājām un ar velosipēdiem steidz man garām. Es vēroju viņu steigu agri
rītos, vēlu vakarā, kad tie dodas mājās, bet visinteresantākā ir to steiga pusdienu pārtraukumos. Es esmu
krustojumā starp Oškalna ielu un Skolas ielu, līdzās
man ir trotuārs un paliels krūms, kas sniedz nelielu
ēnu karstajās vasaras dienās. Dažreiz mani ziemā apmētā ar pikām un ledus klučiem, bet nekad es neesmu
ticis ievainots. Man patīk vērot sniega kaujas starp
klasēm. Es esmu priecīgs, ka atrodos netālu no skolas,
kurā notiek tik daudz neparastu lietu.
Rainers

Pakāpienu stāsti
Pie skolas durvīm to ir daudz, bet viens no tiem ir sevišķi priecīgs, jo nu vairs
nebūs jāgarlaikojas. Bet izrādījās, ka šim pakāpienam ir visai grūta dzīve. Katru
dienu uz tā kāds uzkāpj, bet visgrūtāk ir 1. septembrī. Kāpēc tieši šajā dienā? Tieši
tad skolēni un skolas darbinieki uz tā stāv, stāv ilgi jo ilgi. Krietnu laiku pēc tam
pakāpieni cits citam sūdz savas bēdas: ,,Vai, cik grūta man ir dzīve! Katru dienu uz
manis kāds kāpj! 1. septembris - Elles diena! Vai, cik grūta man ir dzīve!” Neapmierināts šis pakāpiens ir arī aukstajās ziemas dienās, kad kāds paklūp vai paslīd,
jo apsūdz taču viņu, ka tas speciāli tā dara. Pakāpienam ļoti patīk bērni, jo viņu
solīši ir tik viegli, ka nerada sāpes. Tas ir iemīlējis arī skolas apkopējas, jo katru
dienu tieši viņas to noslauka un padara atkal tīru. Tās rūpējas par viņu! Īpaši mīļš
pakāpienam ir 31. maijs, jo jau rīt tas varēs atpūsties un baudīt. Ak… Kāds vasarā
ir miers un klusums! Tik patīkami spīd saule, bet, kad tā ir par karstu, uzpūš liegs
vējiņš, un ir atkal tik labi!
Veronika
Bruģa stāsti
,,Katru dienu pār mani soļo daudz cilvēku, katram no tiem ir savs galamērķis. Man
patīk darbdienas, jo tad pa mani skrien un lēkā bērni. Man patīk, kā saulīte mani
silda un lietainajās dienās lietutiņš mani nomazgā un ļauj papeldēties. Tad es esmu
laimīgs! Rit laiks, dienu no dienas pār mani staigā, daudz kājas mani min, bet tas
ļauj man būt klāt. Tā es varu būt klāt jautrajos skolas pasākumos un nopietnajos
piemiņas brīžos. Man tas patīk,” nosaka bruģis.
Anda
Bērzu stāsti
,,Ap mani ir rosība, jo es mīlu bērnus un varu viņus novērot katru dienu. Rudenī
viņi spēlē basketbolu un manu zaru paēnā met gaisā lapas, ziemā viņi slido un
spēlējas ar sniegu, mazākie līksmi brauc ar ragavām, pavasarī viņi meklē sniegpulkstenīšus un priecīgi skraida. Tie ir bērni, kas man ir visapkārt, tāpēc es viņus
ļoti mīlu!” nosaka bērzs.
Krista
Mani sauc… Īstenībā man vārda nav, es esmu parasts bērzs, kas aug līdzās Ērgļu
vidusskolai, vismaz tā es esmu dzirdējis. Pavasaris ir ziedu laiks, kad man plaukst
lapas un zaļot sāk zāle, bet bērni tup skolas solos kā kartupeļi kastē un mācās. Pa
brīdim vēroju rosību skolā, kad viņi svin Lieldienas un rīko Vecāku dienas. Citiem
patīk vasara, bet man - ne, jo te daudz kas nenotiek, ir garlaicīgi. Šķiet, ka visi
cilvēki ir pazuduši, laikam slēpjas mājās no lielā karstuma. Rudens man patīk, mēs
- lapu koki - ietērpjamies raibos tērpos par godu šim gadalaikam. Brīnumains ir 1.
septembris, gluži kā maģijā no visām pusēm parādās tik daudz cilvēku. Es vēlos
uzzināt, par ko viņi runā. Par ziemu es daudz nevaru pastāstīt. Atvainojiet, es guļu,
sapnī dzirdu atsevišķus trokšņus un bērnu klaigas. Jūs skolā varat uzvesties klusāk.
Atļaujiet mierīgi gulēt!
Artis
Akmens stāsts
Ceļa putekļos ierakstīts mans stāsts, nebēdīgi garš. No pērnā gada esmu atstāts
novārtā, tepat, ceļmalā, vientuļš jau kļuvis. Bet vērot es spēju un stāstu par skolu.
Viegli vējā šūpojas koku zari, aiz tiem aizslēpusies dzeltena saule, nekustīgi, bet
stalti stāv Ērgļu vidusskola, par ko būs arī mans stāsts. Skola visus draudzīgi sagaida, ļauj mācīt un mācīties un tad palaiž. Skola ir skaista, pietiekami plaša, jo
tajā ir dažādi kabineti, labi skolēni un lieliski skolotāji. Es savā akmens dzīvē esmu
daudz redzējis no tā - gan prieka brīžus, gan lielus pārdzīvojumus un asaras, esmu
uzklausījis garāmgājējus, viņiem ieejot un iznākot no staltās Ērgļu vidusskolas
ēkas. Akmenim tāpat kā cilvēkam dažreiz uznāk vājuma brīži, tiesa gan, reti, ļoti
reti. Tad es atļaujos uz brīdi kļūt ievainojams, vājš, žēlojams. Akmens dvēsele aizvēra acis un ļāvās saulei. Saplūda ar to. Tas piepildījās ar saules sniegto siltumu un
mīlestību. Kādu vērtīgu atziņu akmens no tā saprata un dziļi sirdī noglabāja - skola
ir visu mājas, arī daļēji manējās.
Markuss
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē;
6.1.2. noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.3. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vismaz 1 (viens) dalībnieks, bet uz izsoli
neviens neierodas;
6.1.4. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
6.2. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija.
6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Ērgļu novada pašvaldībai par
komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.
6.4. Noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

PIEŅEMTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
26.05.2016.sēdē, protokols Nr.6,2.§
PRECIZĒTI
Ērgļu novada pašvaldības domes
28.07.2016. sēdē, protokols Nr.8,7.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.
panta pirmās daļas 1.,2.,7.,9.,10. punktu
Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16
„Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
9. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu ēkām.

2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
,,10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Būvniecības likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500,,Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saņem no Ērgļu
novada būvvaldes pozitīvu atzinumu par būvniecības ieceres akceptu.”
3. Izteikt 11. unktu šādā redakcijā:
“11. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu un atzīmes veikšanu paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšanu, būvatļaujas izsniegšanu, būvprojekta izvērtēšanu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem, nepieciešamo tehnisko risinājumu esību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu, atzīmju
veikšanu būvatļaujā par izvirzīto nosacījumu izpildi atbilstoši plānotās būvniecības ieceres iesniegumam.”
4. Svītrot 13. punktu.
5. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā.
“14. Būvniecības ierosinātājs 50% no nodevas maksā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā, bet atlikušos 50% pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē
par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par
būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.”
7. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā.
“15. Saņemot būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments.”
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 26. maija saistošajiem
noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes
2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā””

Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu inženierbūvēm.

G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Ērgļu novada svētkiem - 10 gadi!
„Šī dzīve ir kā šūpoles - draudzībai, mīlestībai un sapņiem!”
2006. gada jūlija beigu nedēļā notika pēdējie - 10. -Ērgļu pagasta svētki „Visi ceļi ved uz Ērgļiem”, pēc kuriem laikrakstā
„Ērgļu Ziņas” Sandra Avotiņa domāja: „Kādi būs nākamie
svētki? Vai tie būs tikpat kupli kā līdz šim? ... Atliek vien cerēt, ka nākamie svētki vienos vēl vairāk jauku un ieinteresētu
cilvēku. Uz tikšanos Ērgļu novada svētkos!”
Kur šie desmit gadi aizšūpojuši mūsu vasaras lielākā notikuma norisi, dalībniekus, tiesnešus, skatītājus?
Jāteic, ka gatavošanās sākās ne tikai ar organizācijas komandas sanāksmēm, bet arī ar novada domes ēkas apkārtnes
labiekārtošanu. Gan jaunais atpūtas laukums ar soliņiem un
vides objektiem, gan košie apstādījumi laicīgi radīja svētku
noskaņu.

Piektdienas vakars iesākās neparasti pacilāti, jo notika Annas Kuzinas grāmatas „Reiz Ērgļos” atvēršanas svētki, uz kuriem bija ieradušies arī grāmatu apgāda „Madris” pārstāvji,
tā vadītāja Skaidrīte Naumova. Prieks, ka savas pastāvēšanas
20. gadskārtā izdevniecība laidusi klajā mūsu novadam būtisko grāmatu, kurā apkopota tā vēsture no 12. gadsimta līdz
mūsdienām, ērglēniešu atmiņu stāsti par cilvēkiem un Ērgļu
novadu likteņa šūpolēs.
Pirmās dienas ieskaņā svētku karogu uzvilka Gada cilvēki
2015. - ģimenes ārste, SIA „Ērgļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Aina Braķe, Ērgļu vidusskolas un saieta nama deju
kolektīvu vadītāja, a/s „Swedbank” stipendijas laureāte Antra
Grinberga, bijusī Sausnējas pašpārvaldes ilggadējā vadītāja
Liena Kārkliņa.

Svētku atklāšanu kuplināja Jumurdas, Sausnējas un divu
Ērgļu komandu jautrie apsveikumi, iesildīšanās sacensības,
kurās sešiem katras komandas pārstāvjiem bija jānolīdzsvaro
svētku simbols - šūpoles, jāvada uz biroja riteņkrēsla uzgūlies
zīmētājs, jāpin lielā komandas bize.
Bet tikmēr enerģiskie zolmaņi jau bija sākuši sacensības, šoreiz Ērgļu vidusskolas sporta zālē.
Brīvdabas koncertā pie dambja ar neierastām tautasdziesmu
melodiju apdarēm un saviem oriģināldarbiem skatītājus un
klausītājus priecēja grupa „ElektroFolk”. Satumstot vakaram,
ūdenī uzplauka trīs airētāju un viņu pavadoņu iedegtās Gaismas šūpoļu strūklakas, pār kurām uzmirdzēja svētku salūts.
Gaišais noskaņojums turpinājās arī līksmajā nakts diskotēkā.
Garākā svētku diena, sestdiena, bija bagāta ar dažādiem
daudzveidīgiem pasākumiem. Saieta nama foajē varēja aplūkot mūsu TLMS „Ērgļi” audēju mīļuma, siltuma, izdomas
pilno darbu izstādi. Bet ļoti daudzi skati pievērsās vēsturiskajam Ērgļu pagasta/ novada svētku atribūtikas, notikumu apskatam „10. Ērgļu pagasta svētki un 10. Ērgļu novada svētki”.
Kādu gan krāsu krekliņi bijuši uzvarētājiem un tiesnešiem,
kādas programmiņas un afišas! Protams, ir lieliski, ka pēdējos
gados fotogrāfijas ir apskatāmas digitālā formātā novada
mājaslapā, bet izstādē prieku sagādāja iespēja pāršķirstīt fotoalbumus, kuros varējām atrast attēlus ar sevi un paziņām.
Bet cilvēki, kurus interesē neparastais, interesantais mums
apkārt, varēja aplūkot informatīvo fotoizstādi „Novada dabas
bagātībās ielūkojoties”. Aicinām ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus iesūtīt informāciju, fotogrāfijas par dižkokiem,
neparastiem akmeņiem, avotiem un citiem dabas objektiem
apkārtnē, lai varētu papildināt iesākto.
Bija iespēja rītu sākt ļoti darbīgi pie saieta nama, namdaru
darbnīcā izmēģinot senos darbus - grebjot un ēvelējot koku,
aužot dekorus, spēlējot senās spēles. Ļoti darbīgi bija arī
„Dziesmu šūpoļu” dalībnieki - bērnu vokālais ansamblis „Ķipari” un TMK „Pulgosnieši” - pamīšus ar Ērgļu līnijdejotāju
kolektīva „Raibā līnija” priekšnesumiem, iepriecinot skatītājus un klausītājus.
Pircēji varēja iegādāties gan grāmatu apgāda „Madris” izdevumus, gan amatnieku ražojumus.
Skatītāju ļoti gaidīti bija kulinārijas konkursi - „Mana aukstā zupa” un 2. grilēšanas čempionāts. Diemžēl šoreiz bija
tikai viens apņēmīgais medību klubs „Katrīna”, kura dalībnieki Zintis Āboliņš - Ābols, Pēteris Gūts, Aigars Bārbals,
Ivars Olte un Dzintars Svilpis kopā ar grilu un kūpināšanas
iekārtu ražotājas SIA „ABAS.lv” mārketinga pārstāvi Jāni
Zandbergu pagatavoja ļoti garšīgu medījuma gaļu. Žēl, ka
novadnieki tik lielā noslēpumā bija nolēmuši paturēt vasaras
svaigās aukstās zupas receptes.
Bet centrālie notikumi norisinājās uz, ap, pie Oškalna ielas. Tās sākumā Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības
darbinieki piedāvāja gan iespēju iejusties arborista tēlā un ar
virvju un karabīņu palīdzību kāpt kokā, gan piedalīties naglu
dzīšanas konkursā, gan pagatavot interesantas un mīļas lieti-

ņas radošajās darbnīcās. Tās pulcēja gan bērnus, gan pieaugušos, jo bija tik patīkami paņemt sev līdzi pašpagatavotu
piemiņu no šiem svētkiem.
Šoreiz mazie piepūšamo atrakciju mīļotāji varēja no lēkāšanas atpūsties rotaļu stundā uz Oškalna ielas, zīmējot ar
krītiņiem, veidojot sirsniņas „Es mīlu Ērgļus”, no klūdziņām
darinot šūpoles, kurās iesēdināt putniņus, uz kartona veidojot
ziedu pļavas. Par tik lielu darbu vēl katrs dalībnieks varēja
saņemt čupa-čupa konfekti!
Ļoti nopietni un azartiski vienmēr ir dalībnieki individuālajās velosacensībās bērniem. Jaunie riteņbraucēji varēja pārbaudīt savu vadītāja prasmi, līkumojot starp šķēršļiem, vadot
velosipēdu ar vienu roku, braucot zem šķēršļa. Bija grūti, bet
interesanti!
Bet turpat netālu notika sacensības vispieredzējušākajiem
novadniekiem - iespēja sportot un savā starpā sacensties bija
senioriem. Šogad tā bija jautra trīscīņa.
Ērgļus varētu uzskatīt par vienu no Latvijas orientēšanās
sporta lielpilsētām, jo gan skolēnu, gan pieaugušo sacensībās
gūti labi rezultāti kā valsts, tā arī starptautiskās sacensībās.
Tas droši vien ir tāpēc, ka nu jau vairākus gadus arī mazajiem
bērniem iespējams piedalīties orientēšanās pastaigā, tā ieinteresējot šajā sporta veidā. Lieliski arī saņemt īpašas balvas
- šokolādes medaļas.
Lai gan loka stiegra neizturēja visu paredzēto sacensību laiku, tomēr aktīvākie interesenti paguva iejusties arī strēlnieku
lomā.
Vislielākā cilvēku pulcēšanās bija vidusskolas apkārtnē, kur
nopietnākie sacensties gribētāji piedalījās strītbolā un orientēšanās sacensībās, bet interesenti varēja pārbaudīt spēku un
veiklību sīkmačos: metot mērķī, ķerot bumbiņas, ceļot svaru
stieni, metot riepas, spēlējot kroketu, metot disku grozā, velkot ragaviņās vīru/ draugu.
Savukārt pie dambja skanēja uzmundrinājumi kanoe airēšanas sacensību dalībniekiem.
Sestdienas pēcpusdiena un novakare tradicionāli bija veltīta
kultūras pasākumiem. Ērgļu luterāņu baznīcā uzstājās pēdējo
gadu Latvijas savdabīgākās grupas „Sus Dungo” dalībniece
kristīgā dziesminiece, akordeoniste, komponiste Liene Grosa. Lielai daļai klausītāju pirms koncerta neparasti likās, kā
dievnamā skanēs akordeons. Bet Lienes dziesmas skanēja ļoti
personiski, pavadījums bija dziļi aizkustinošs.
Šogad Ērgļu novada pašdarbnieku koncerts „Šūpoles manas
caur senatni uz šodienu” bija ar vairākiem jauninājumiem.
Lielais ekrāns ļāva kombinēt katra novada pagasta priekšnesumus ar video vizītkartēm, kuras bija veidojusi „Mana Filmu Studija”. Kā lielos pasākumos koncerta laikā uz ekrāna
varējām brīžam vērot arī dalībnieku tuvplānus, viņu emocijas.
Jumurdas ansamblis „Ievziedi”, Elita Ūdre ar solo un teātra
entuziasti no Sausnējas, Ērgļu saieta nama koris, sporta deju
kolektīvs „Vizbulīte”, vēderdejotājas, tautas deju kolektīvi
„Rūdolfs”, „Rūdis”, „Pastalnieki” un Ērgļu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Ērgļu jaunieši” un 1. - 2. klašu deju
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kolektīva bērni priecēja skatītājus un baronu Tranzē, kuram
koncertu palīdzēja vadīt Ērgļu vidusskolas skolēni.
Svētku noskaņu ļoti jauki papildināja azartiskās Igauņu
ģimenes uzstāšanās, kura aicināja arī skatītājus dziedāt līdzi.
Ģimeniskā noskaņa turpinājās zaļumballē, kurā spēlēja savējie - Ilze un Guntars Velči. Un par savējo, cerams, joprojām
varam uzskatīt arī grupas „Twisted Four” ģitāristu Ritvaru
Šreiberu. Grupa ar kvalitatīvu izpildījumu priecēja dažādu vecumu un gaumju zaļumballes dalībniekus.
Svētdiena, noslēguma diena, visagrāk vienmēr sākas makšķerniekiem. Šā gada izaicinājums - noķert zivis patukšajā
dambī. Īstiem fanātiem tas arī izdevās.
Sacensību un pasākumu centrs bija pārvietojies uz veco
stadionu un estrādi. Aizrautīgi sportošanu sāka volejbolisti, ugunsdzēsēju stafetes dalībnieki, kuri izmēģināja glābēja
ekipējumā vilkt šļūteni un ar ūdens strūklu izsist no vannas
bumbu, un jaunsargu organizētās jautrības stafetes dalībnieki.
Vispamatīgākie uzdevumi gaidīja Ērgļu spēkavīrus, kuriem
bija jāpilda gan vairāki tradicionāli vingrinājumi, gan jāveido
riepu piramīda, gan jācilā mašīna. Bet atrakciju parkā „Braku
takas” norisinājās nu jau 4. Ērgļu čempionāts disku golfā.
Uzmanības centrā svētdien bija astoņi visjaunākie Ērgļu novada svētku dalībnieki, kuri piedalījās mazulīšu rāpošanas sacensībās. Savukārt jaunie vecāki rādīja savu izdomu izrotāto
braucamrīku parādē.
Šogad bērni radošajās darbnīcās varēja pēc sirds patikas veidot kaut ko no māla un savus mākslas darbus izkrāsot. Vistrakulīgāk jaunā paaudze tomēr varēja izpriecāties Putu ballē,
kuras laikā no daža dalībnieka tikai cekuliņš bija redzams.
Par spilgtu svētku zīmi kļuvusi antīko spēkratu parāde „Senais rats”, kurā blakus vecajām automašīnām šogad bija arī
autobuss, motocikls ar blakusvāģi, mopēdi, kuros pasēdēt un
nofotografēties vēlējās daudzi.
Par to, lai būtu spēks visu apskatīt, visur piedalīties, rūpējās
mūsu zivju zupas un putraimu putras vārīšanas komandas. Jau
kuro gadu jāsaka - abas ir Grand Prix balvu ieguvējas. To
pierāda fakts, ka gan zupas, gan biezputras vienmēr pietrūkst.

Šogad vairāki pasākumi notika muižas parkā pie Ērgļu
slimnīcas. Smieklus par Ērgļu teātra izrādes „Mans luteklītis”
varoņu dēkām tikai nedaudz pieklusināja lietus brāzmas. Bet
bērnu konsultācijas darbinieces salijušajiem piedāvāja karstu
tēju, lai interesenti jau varētu noskaņoties sarunai ar masieri,
farmaceiti un pirtnieci Agritu Gailīti par zāļu tējām, sīrupiem, zāļu uzlējumiem un izvilkumiem, par pirts rituāliem,
vārda un domas spēku un lai varētu ieskatītos arī Livonijas
pagrabiņa ārstniecības augu izstādē. Prieks, ka Gailītes kundze labprāt atkal ieradās pie mums, jo tikšanās ar viņu bija
arī pirms desmit gadiem - 1. Ērgļu novada svētkos. Par godu
šai jubilejai bija gan gardum gardās piparmētru kūkas, gan
dažādo zāļu uzlējumu degustēšana.
Sarunas, jautājumi nevarēja vien rimties, bet atpakaļ estrādē
vilināja pūtēju orķestra melodijas, pagastu komandu sacensības „Kuram augstākas šūpoles?”, dalībnieku apbalvošana,
kurā lielākais prieks par pirmo vietu un Ērgļu novada svētku
krekliņu. Un tad jau ziedojumu veiksmes tūre, kurā galvenā
balva šogad - īpaši mūsu svētkiem gatavota grilēšanas krāsns.
Šūpoles no sava augstākā punkta - svētku kulminācijas - līgani slīd lejup, lai atkal nākamgad mūsu emocijas uzšūpotu
„līdz tai vietai, kur viss sliktais aizkūp, bet viss labais nāk
līdzi un nepāriet”. Uz tikšanos 11. Ērgļu novada svētkos!
Rakstu rakstīja Indra Rone un ar faktiem papildināja
Sandra Avotiņa

Inguss Akulovs, Sanita Krodziniece, Ināra Podniece, Baiba
Kaļva, Andris Rudzītis, Laila Poklevinska, Roberts Koklačovs (jun.) Ilze Feldberga, Mārcis Feldbergs, Andris Bečers,
Liene Gundare, Oļegs Jegorskis, Sergejs Vasiļjevs, Aigars
Bārbals, Nikola Jegorska, Gerda Jegorska, Jānis Gedušs, Lilita Saulīte, Kitija Ratniece, Anete Podjava, Leonards Kaspars,
Kristīne Puziņa, Kristaps Ābeltiņš, Kaspars Bērziņš, Andis
Picka, Sergejs Ļebedevs, Liene Ļebedeva, Liāna Bite, Līga
Ezergaile, Dace Salnīte, Evija Ezergaile, Velta Kurzemniece,
Roberts Čeičš, Elīna Taškāne, Pēteris Kārkliņš, Ilze Bukovska, Elmārs Pūce, Normunds Alksnis, Andris Spaile, Iveta
Kļaviņa, Ingūna Spaile, Evita Šreibere, Ivans Vihtodenko,
Kristiāna Ancelāne, Aina Braķe ar ģimeni, Vizma Veipa, Ieva
Ābeltiņa, Aivis Masaļskis, Ivo Solovjevs, Lorita Solovjeva,
Signe Masaļska, Mārtiņš Bukovskis, Māris Grīnbergs, Māris
Olte, Jānis Zandbergs, Jānis Lejiņš, Uvis Konovalovs, Gunita Konovalova, Valdis Zirnis, Terēzija Kaimiņa, Mārīte Taškāne, Antra Grinberga, Inese Maltavniece, Emma Cera, Līga
Krastiņa, Justīne Kindzuļe, Pēteris Leitāns, Elita Ūdre, Valija Lele, Inese Leiboma, Agita Opincāne, Ieva Vilnīte, Alīna
Muša, Linards Lukašovs, Pēteris Leiboms, Ervins Salenieks,
Elvijs Ludboržs, Mārtiņš Jaunozoliņš, Gunta Bērziņa, Zeltīte
Cepurīte, Elita Ratniece, Ilva Bāņukalne, Ligita Jaunozoliņa,
Iluta Kurzemniece, Svetlana Vihtodenko, Mārīte un Didzis
Gailīši, Rolands Krastiņš ar ģimeni, Sarmīte Dreiblate, Inga
Razenovska, Ivars Cišs un luterāņu baznīcas darbinieki, u.c.

10. Ērgļu novada svētkos strādāja: organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Ivars Budze, Ivars Teteris, Toms
Rota, Ieva Rota, Agita Bīriņa, Laimonis Kļaviņš, Andris
Milnis, Antra Diča- Milne, Mudīte Kļaviņa, Mairis Kļaviņš,
Dzintars Kļaviņš, Andris Džiguns, Ilze Daugiallo, Sandra Konovalova, Līva Āboliņa- Ābola, Arita Braķe, Mārīte Avotiņa,
Kaiva Bukovska, Rita Dudko, Igors Dudko, Katrīna Dudko,
Indra Rone, Daira Pleša, Maigurs Plešs, Juris Jakunovs, Andris Stalīdzāns, Kaspars Cers, Maiga Picka, Auseklis Picka, Sanita Jansone, Ilmārs Kaņķelis, Ilona Palsāne, Matīss Palsāns,

10. Ērgļu novada svētkus atbalstīja:
Sia AIBI (Artis Ielejs), ELBRA (Atis Koklačovs), SIA „Madara 89” ( TOP) (Sandis Muižarājs), Ērgļu spēkstacija (Rolands
Krastiņš), Ērgļu slimnīca (Aina Braķe), Ērgļu luterāņu draudze (Ivars Cišs), z/s „Mālkrogs”, sia „Ceļotājs” (Svetlana
Maija Čeiča), BENU aptieka Ērgļos (Inta Olte), SIA „SPK
Sprīdītis” (Oļegs Jegorskis), Ivo Solovjevs, Olimpiskā komiteja (Juris Titovs un Mārtiņš Piebalgs), „Braku takas” (Ilmārs
Kaņķelis), Ērgļu vidusskola (Inese Šaudiņa), Ērgļu mākslas
un mūzikas skola (Iveta Pedele).
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ZOLES MAČS
(kopējais dalībnieku skaits- 34)
Amatieru grupa
1. Una Dapkus
2. Viktors Šuļga
3. Lauris Jansons
4. Spodra Švarca
5. Edijs Žuks
6. Gunta Purviņa
Zolmaņu grupa
1. Gatis Grunšteins
2. Ivars Stoma
3. Jānis Bokta
4. Kaspars Vītoliņš
5. Juris Vids
6. Uldis Cirsis
Atrakciju parka “BRAKU TAKAS”
rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits- 32)
“Meistaru klase” bērni (MB)
1. Alise Olte
2. Augusts Zosārs
3. Anete Bukovska
“Meistaru klase” vīrieši (MV)
1. Kalvis Māliņš
2. Ingus Akulovs
3. Rūdolfs Zosārs
“Meistaru klase” sievietes” (MS)
1. Sanita Krodziniece
2. Inga Sudāre - Špune
3. Ilze Zosāre
“Amatieru klase” vīrieši (AV)
1.Armands Putnis
2.Gints Jubelis
3.Jānis Riepa
“Amatieru klase” sievietes” (AS)
1.Iveta Olte
2.Linda Grigule
3.Sintija Māliņa
DISKU MEŠANA GROZĀ
(kopējais dalībnieku skaits - 179)
Disku metieni pirmsskolas vecuma
zēnu konkurencē līdz 7 gadiem
1. Sendijs Vīgubs
2. Klāvs Konovalovs
3. Maksims Medvedjevs
Disku metieni pirmsskolas vecuma
meiteņu konkurencē līdz 7 gadiem
1. Nora Palsāne
2. Lauma Bičevska
3. Sabīne Rāzmane
Disku metieni no 8 līdz 16 gadu
vecu zēnu konkurencē
1. Markus Renckulbergs
2. Ričards Kārkliņš
3. Rūdolfs Ozoliņš
Disku metieni no 8 līdz 16 gadu
vecu meiteņu konkurencē
1. Ance Kalniņa
2. Līva Tirzmale
3. Samanta Vaišļa
Disku metieni dāmu konkurencē
1. Līga Tirzmale
2. Sandra Feodorova
3. Jolanta Lapiņa
Disku metieni vīru konkurencē
1. Jānis Jeļisejevs
2. Uldis Cirsis
3. Kaspars Cers
STRĪTBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 33)
Dāmu konkurencē
1. Ieva Dūduma
Beatrise Rozentāle
Simona Klodža
2. Birute Rozentāle
Gunta Purviņa
Olita Lūse

2.Atis Jēkabsons
Edgars Picka
Reinis Braķis

SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:

3.Guntis Pētersons
Jānis Jeļisejevs
Artis Truksnis
OTRĀ GRILĒŠANAS
ČEMPIONĀTA REZULTĀTI Ar savām visgardākajām
receptēm piedalījās un izcilas
uzslavas izpelnījās:
Zintis Āboliņš- Ābols
Dzintars Svilpis
Ivars Olte
Pēteris Gūts
Aigars Bārbals
UGUNSDZĒSĒJU STAFETE
(kopējais skaits-26)
Vīru konkurencē
1. Edgars Bauže
2. Zigmis Bauže
3. Ivo Konovalovs
Dāmu konkurencē
1. Laura Valaine
2. Evija Elmere
3. Iluta Kurzemniece
JAUNSARDZES JAUTRĪBAS
STAFETE (kopējais skaits - 26)
1.Kalvis Māliņš
Gints Jubelis
Agnese Jubele
2.Andris Vilcāns
Kaspars Balodis
Ivo Konovalovs
3.Linda Bētaka
Andrejs Pumpurs
Oskars Burmeisters
BUMBIŅU MEŠANA PIE KOKA
(PENGTANGS)
(kopējais dalībnieku skaits - 186)
Vīru konkurencē
1. Kristaps Gūts
2. Jānis Nusbergs
3. Reinis Kokins
Dāmu konkurencē
1. Līva Āboliņa- Ābola
2. Vineta Andriksone
3. Guna Kalniņa
BUMBIŅU MEŠANA MĒRĶĪ UZ
PRECIZITĀTI
(kopējais dalībnieku skaits - 228)
Vīru konkurencē
1. Gatis Jeļisejevs
2. Jānis Bičevskis
3. Mārtiņš Jeļisejevs
Dāmu konkurencē
1. Daina Stonka
2. Elīna Kauliņa
3. Agneta Kokina
BUMBIŅU MEŠANA UN
TVERŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 104)
Vīri
1. Ainis Šmits
2. Edgars Baužis
3. Zigmis Baužis
Dāmas
1. Madara Miķelsone
2. Sandra Feodorova
3.Olita Lūse
BUMBIŅU MEŠANA ŪDENĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 136)
Vīru konkurencē
1. Jānis Līcītis
2. Ralfs Lazdiņš
3. Edmunds Ādamsons
Dāmu konkurencē
1. Agneta Kokina
2. Sanita Vandere
3. Madara Miķelsone

3. Loreta Šmite
Ilze Feldberga
Lita Zosāre

ŠAUTRIŅU MEŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 127)
Vīru konkurencē
1. Mārtiņš Jaunozoliņš
2. Justs Jēkabsons
3. Ralfs Vasels

Vīru konkurencē
1.Kristers Kalniņš
Niks Nīgalis
Krists Krastiņš

Dāmu konkurencē
1. Malvīne Madžule
2. Linda Cielava
3. Linda Priede
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RIEPU MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 116)
Vīri
1. Vairis Leiboms
2. Raivis Priede
3. Toms Rūniks
Dāmas
1.Paula Lazdiņa
2. Līga Tirzmale
3. Sintija Māliņa
STIEŅA CELŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 75 )
Dāmas (stieņa svars 20 kg)
1. Liene Ļebedeva
2. Paula Lazdiņa
3. Līga Tirzmale
Vīri (stieņa svars 50 kg)
1. Sergejs Ļebedevs
2. Andris Milnis
3. Dairis Laimiņš
RAGAVIŅU VILKŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 38)
1. Iluta Kurzemniece
un Raitis Gusevs
2. Madara Miķelsone
un Ēriks Pobiaržens
3. Iluta Kurzemniece
un Mārtiņš Ezergailis
SENIORU SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 30)
Dāmas
1. Māra Liepiņa
2. Baiba Bistere
3. Aija Apsīte
Vīri
1. Bruno Bērziņš
2. Jānis Avotiņš
3. Alfrēds Krusts
ZĪDAIŅU RĀPOŠANAS
SACENSĪBAS
atbalstīja „Benu” aptieka
(kopējais dalībnieku skaits - 13)
Nikola Ābela, Herberts Budze, Adrians Logins, Dārta Bukovska, Kārlis
Ludboržs, Daniels Freimanis, Dins
Ceplītis, Daumants Stonka, Liena
Karla Katlapa, Klāvs Krists Beļajevs,
Rēzija Truksne, Kārlis Tīrons, Elza
Konovalova.
Sacensībās piedalījās deviņi ātrākie
un drosmīgākie mazulīši no Ērgļiem
un to apkārtnes vecumā līdz vienam
gadam. Lai mazuļus iedrošinātu rāpošanai, ar uzmundrinājumiem palīdzēja
arī vecāki. Šā gada mazulīšu rāpošanas sacensību sešu metru garo distanci visātrāk pieveica Nikola Ābela no
Ērgļiem. Pozitīvām emocijām bagātās
sacensības noslēdzās ar apbalvošanu,
kurā balvas tika pasniegtas gan mazuļiem, gan arī viņu vecākiem. Īpašu
balvu saņēma arī ģimenes, kuras par
godu šiem svētkiem bija pacentušās
īpaši izrotāt bērna ratiņus.
SENAIS RATS -2016
Dalībnieki, iegūtie punkti pēc skatītāju un žūrijas vērtējuma un vieta:
1.Normunds Ielejs: skatītāju
punkti - 31 , žūrija -8, VIETA - 3.
2. Salvis Ozolzīle: skatītāju
punkti - 29 žūrija - 9, VIETA - 6.
3. Mārcis Feldbergs: skatītāju
punkti - 37 , žūrija - 4 , VIETA - 7.
4. Mārtiņš Zariņš: skatītāju
punkti - 24, žūrija - 11, VIETA - 2.
5. Ervīns Salenieks: skatītāju
punkti - 35 , žūrija -5, VIETA - 9.
6. Aigars Bērziņš: skatītāju
punkti - 35, žūrija -7, VIETA - 10.
7. Jānis Gangnuss: skatītāju
punkti - 42 , žūrija -2, VIETA - 8.
8. Nauris Truksnis: skatītāju
punkti - 18, žūrija - 12, VIETA - 4.
9. Jurģis Braķis: skatītāju
punkti - 42, žūrija - 1, VIETA - 1.
10. Reinis Braķis: skatītāju
punkti - 35 , žūrija - 6, VIETA - 5.
11. Jānis Eriņš: skatītāju punkti 41, žūrija - 3, VIETA - 11.
12. Rihards Kalniņš: skatītāju
punkti - 29, žūrija – 10, VIETA - 12.
Skatītāju simpātijas un žūrijas
galvenā balva - Jurģim Braķim.
Pasākumu apmeklēja apmēram 450
skatītāji, lai apskatītu tuvāk senos
spēkratus, kā arī daudzi vēlējās nofotografēties pie tiem.

SPĒKAVĪRU SACENSĪBAS
(dalībnieku skaits - 15)
Vīru konkurencē
1. Māris Jeručenoks
2. Raivis Bazjuks
3. Mārtiņš Pētersons

2.Sabīne Svilpe
Lilita Saulīte
Simona Klodža
Madara Miķelsone
Madara Zosāre

Dāmu konkurencē
1. Gita Pētersone
2. Inga Grīnberga
3. Guna Pētersone
4. Ilze Seska
5. Beatrise Rozentāla

Vīri 40+
1. Māris Belorags
Modris Vilcāns

KANOE AIRĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 46)
Vīri
1. Edgars Baužis
2. Zigmis Baužis
3. Jānis Bokta
3. Arnis Pumpucis

ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits -39)

Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles
organizētie pārbaudījumi
KĀPŠANA KOKĀ
(dalībniekiem vecumā
no 7 līdz 9 gadiem)
(kopējais dalībnieku skaits - 30)
1. Ivars Matīs
2. Rūdolfs Šmits
3. Marta Mikāla
KĀPŠANA KOKĀ
(dalībniekiem vecumā
no 10 līdz 12 gadiem)
(kopējais dalībnieku skaits- 26)
1. Elīna Veicmane
2. Elizabete Spaile
3. Kārlis Palsāns
NAGLAS DZĪŠANAS
ČEMPIONĀTS
(kopējais dalībnieku skaits - 51)
1. Jānis Serovs
2. Kristaps Gūts
3. Niks Grīnbergs
KOKA DETAĻAS MĒRĪŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 38)
1. Agita Lazdiņa
2. Kalvis Depše
3. Edgars Ancelāns
MAKŠĶERĒŠANA
(dalībnieku skaits - 24)
Kopējais loma svars – 11, 535 kg
Vīru konkurencē:
1. Andris Turkins loma svars 2,73/0,350 kg
2. Viktors Šuļga loma svars 0,300 kg
3. Andris Rudzītis loma svars 0,895 kg
Dāmu konkurencē:
1. Ilze Barūkle loma svars 0, 565 kg
2. Liene Strušeļe loma svars 0,500 kg
Bērnu konkurencē:
1.Armīns Gaidlazda - 0,485 kg
2.Tanita Mincāne - 0,390 kg
3.Kristaps Pinka - 0,340 kg
VOLEJBOLS
(dalībnieku skaits - 61)

2. Juris Sirmais
Mārtiņš Jeļisejevs
Dagnis Rukāns
3. Jurģis Ļaudaks
Uldis Leškēvičs
Marts Bičevskis
Dāmas
1.Baiba Bruņiniece
Nikola Jegorska
Kitija Ratniece
Ļena Gantimurova

2. Andris Stalīdzāns
Ivo Solovjevs
Edgars Rudzītis
3. Roberts Čeičš
Dzintars Svilpis
Ivars Budze

Dāmas
1. Paula Lazdiņa
2. Linda Cielava
3. Jolanta Lapiņa

Vīri
1. Krišs Rudzons
Artis Bogdāns
Edgars Smeilis

2. Ilze Feldberga
Ance Jēkabsone
Monta Grinberga
Enija Leškevica
Ilze Bičevska

Zēni ( līdz 10 gadu vecumam)
1. Jorens Vezetiu
2. Rūdis Rūķis
3. Sendijs Vīgubs
Meitenes (līdz 10 gadu vecumam)
1. Kristīne Borovikova
2. Manuela Hofmane
3. Lauma Emīlija Bičevska
4. Paula Konovalova
Zēni (līdz 15 gadu vecumam)
1. Druvis Bičevskis
2. Marts Bičevskis
3. Kārlis Palsāns
Meitenes (līdz 15 gadu vecumam)
1. Trīne Lazdiņa
2. Jana Gulbe
3. Līva Tirzmale
Vīri (V)
1. Arvis Zeibots
2. Kaupo Voormonsik
3. Kristaps Grudšteins
Dāmas ( S )
1. Ilvija Madsena
2. Līva Dāve
3. Inga Zaretoka
Vīri (virs 40 gadu vecuma)
1. Dintars Svilpis
2. Juris Borovikovs
3. Māris Lazdiņš
Dāmas (virs 40 gadu vecuma)
1. Dace Dāve
2. Inese Šaudiņa
Bērnu orientēšanās pastaigā piedalījās 55 dalībnieki.
VELO SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 36)
Vecuma grupa ( no 4 līdz 7 gadu
vecumam)
1. Armands Zariņš
2. Klāvs Konovalovs
3. Estere Truksne
Vecuma grupa (no 8 līdz 11 gadu
vecumam)
1. Artūrs Tiltiņš
2. Rūdolfs Šmits
3. Leo Jansons
Vecuma grupa (no 12 līdz 16 gadu
vecumam)
1. Artjoms Sibiļevs
2. Enija Jungfermane
3. Artūrs Šmits
SVĒTKU DRAUDZĪGO
KOMANDU SACENSĪBU
“KURAM AUGSTĀKAS
ŠŪPOLES?”
DALĪBNIEKI
1. Sausnējas komanda “MALĒNIEŠI”
vai “KOPĀ KĀ LIELA ĢIMENE”
2. Masaļsku, Bukovsku un Dudko
ģimeņu apvienotā komanda
“DIVI KRASTI”
3. Jumurdas komanda “JUMURDA”
2. Jaunsargu komanda “ĒRGĻU
JAUNSARGI”
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„Lai top mežrags!”

Vizbulītes dziesmotais ceļš

Ērgļu mūziķi: Z.Bērzkalns, K.Kaļva, P.Leiboms ar muzeja vadītāju
I.Vilnīti pie lielā mežraga.

To, ka šis gads “Meņģeļos” ir īpašs, var sajust visai bieži. Tik daudz atsaucīgu cilvēku dzīvo
mums visapkārt. Ideja par pasākumu “Lai top mežrags!” radās jau ziemā, tomēr ideja ir tikai
ideja un tā ir jānoved arī līdz realizācijai. To izdarīt var tikai kopā ar atsaucīgiem cilvēkiem.
Un ir tādi, kuri padzirdējuši, ka šis ir brāļu Jurjānu jubilejas gads, piezvana un piesakās paši.
Pateicoties viņiem, pasākums “Lai top mežrags!” izdevās.
Vislielākais prieks par tautas vērtes kopu “Dzieti” no Cēsīm, kuru skanīgās balsis, muzicēšana ar dažādiem mūzikas instrumentiem un viņu vadītājas Daces Balodes stāstījums par
Andreju Jurjānu ļāva pasākuma apmeklētājiem uzzināt nezināmo un atsaukt atmiņā jau zināmo. Liels prieks arī par Ērgļu folkloras kopu “Pulgosnieši” un Jumurdas pagasta sieviešu
ansambli “Ievziedi”, kuri ar skanīgām dziesmām atbalstīja šo pasākumu.
Pasākuma laikā ikviens varēja ne tikai noklausīties stāstījumu par Andreja Jurjāna devumu
latviešu mūzikā, bet arī dziedāt līdzi un iet rotaļās. Savukārt kopā ar biedrības “Trejdegsnis”
māksliniecēm ikviens pasākuma apmeklētājs varēja radīt skaistus mākslas darbus no dabas
materiāliem, izveidojot mazo ekspresizstādi “Mans redzētais “Meņģeļos”” un arī visi kopā
radot tautasdziesmas “Pūt, vējiņi!” vizualizāciju.
Visgaršīgākā radošā darbošanās notika saimes istabā, kur ikviens kopā ar Inesi Koklačovu
varēja izcept savu ūdens kliņģeri. Te nu apmeklētāju izdomai nebija gala - tika cepti ne tikai
kliņģeri, bet pat mežragi. Izrādās, recepte nav nemaz tik sarežģīta, tāpēc daži pat to pierakstīja
un pēc tās ceps arī savās mājās.
Pasākumā visi kopā arī darinājām mežragu no siena. Domāju, ka tas noteikti ir Latvijā lielākais. Mežrags tagad lepni gozējas “Meņģeļu” mājas pagalmā un ikvienu aicina pie tā apstāties
un nofotografēties.
Vislielāko pārsteigumu pasākuma apmeklētājiem sagādāja Ērgļu mūziķi - Pēteris Leiboms,
Zigmunds Bērzkalns un Kalvis Kaļva, kuru muzikālais koncerts pie “Ezermaļu” mājām tā
vien lika ieklausīties burvīgajā skanējumā un pat dziedāt līdzi. Ļoti iespējams, tā savulaik
sajutās apkārtējo māju iedzīvotāji, kad Pulgošņa ezerā muzicēja brāļi Jurjāni.
Paldies ikvienam, kas šajā dienā viesojās “Meņģeļu” mājās!

1936. gada 13. jūlijā Skujenes pagasta ,, Māļos” uzplaukst
gaidīts, cerēts dzīvības spēka apliecinājuma zieds - bērniņš
. Māmiņa Lidija un tētis Kārlis Kimerāli savai meitiņai dod
pirmo pavasara vēstnešu, zilo debesu actiņu vārdu -Vizbulīte. Vizbulīte ir aktīva, ar zinātkāru, draudzīgu raksturu.
Ganot brūnaļas, meitēns uzrāpjas augstākajā kokā, palaiž
savu skaņo balsi, jo dziedāt Vizbulītei ļoti patīk. Lielās kulšanas talkas ir iespaidiem bagāts notikums - cilvēki, kuļmašīna, rosība, kopīga vakarēšana. Tādos brīžos Vizbulītei
patīk klausīties pieaugušo dziedāšanu. Dziesmām Vizbulīte
iemācās vārdus, vēl šodien šīs melodijas ir atmiņā. Skolas
gaitas Vizbulīte uzsāk 1945. gada rudenī Kaives skolā, tad
sekoja skološanās Ežu skolā. Mācoties 7. klasē, Vizbulīte
sāk dziedāt pagasta korī. Brauc no Kaives ar zirgu pajūgu
uz koru kopmēģinājumu Ērgļos, brauciens sanāca apmēram 25 kilometri. Atmiņā dziesmu svētki Ērgļu slimnīcas
parkā. 1952. gadā Vizbulīte pabeidz mācības Ežu skolā,
rudenī dodas izglītoties uz Valmieras pedagoģisko skolu.
1956. gadā to absolvēja, ieguva pamatskolas skolotājas specialitāti. Tajā brīdī valstī šīs specialitātes
skolotāju bija sagatavots par daudz, bet trūka dziedāšanas skolotāju. Tad nu Vizbulīte palika Valmierā, lai
apgūtu dziedāšanas skolotājas prasmes. Pēc mācībām jauno skolotāju sadale, un Vizbulītei tika piedāvāts
darbs Jumurdas skolā. Direktors Pēteris Triecis pieņēma jauno skolotāju darbā par apvienotās 2.-4. klases un dziedāšanas skolotāju. Dzīvošana tika ierādīta ,,Lejsētās” pie Sotaku ģimenes. Vizbulīte vienmēr
ar pateicību atceras ,,Lejsētu” ļaužu sirds siltumu, ar viņu gādību jaunā skolotāja iepazina Jumurdu. Tūlīt
arī Vizbulīte sāka vadīt Jumurdas sieviešu ansambli. Pati Vizbulīte par savu dziesmoto ceļu Jumurdā
stāsta: ,,Mans kopsolis ar Jumurdas sieviešu ansambli sākās 1958. gada rudenī. Sabiedriskās dzīves balsts
- Jumurdas skolotāji. Ansambļa pirmā iziešana publikas priekšā notika oktobra svētkos. Repertuārā
jāiekļauj aktuālas dziesmas - par komjaunatni, revolūciju… Bez obligātajām nodevām apguvām arī citu
tautu dziesmas, jaunāko latviešu komponistu devumu. Ar pacilātību gaidījām pirmās R. Paula un E.
Īgenbergas dziesmas. Ansamblis dziedāja bērnības svētkos, svinīgā sarīkojumā, bērna dzimšanas apliecību saņemot. Esam priecējušas kopdzīves sācējus, jaunās ģimenes dibinot. Mainījās ansambļa sastāvs,
bija brīži, kad palikām piecas, sešas dziedātājas, ražīgākajos gados dziedājām četrbalsīgi. Laika plūdums
nav apturams, cilvēks mainās, mainās viņa ikdiena. Enerģijas pilno jauniešu kolektīvu nomainīja sievas brieduma gados. Populāri kļuva pasākumi, kuros sumināja pagasta ļaudis ar pelnītā atpūtas posma
sagaidīšanu - pensiju. Dziesmas mācījāmies noteiktam gadījumam, bet ir pūrā dziesmas, kuras vijušās
cauri visam mūsu dziesmotajam laikam, kļuvušas par neatņemamu sastāvdaļu jebkuros ļaužu saietos kā,
piemēram, “Sekundes, minūtes steidzas”, ,,Dienas pagājušas gadu gaitā”, ,,Ļaužu ir daudz”…”
1962. gada 23. februārī Jumurdas skolas ēkā plosījās ugunsgrēks, daudzi skolotāji dažādu faktoru
ietekmē aizgāja no darba. Vizbulīte atgriezās savā Skujenē. Tomēr Jumurdas ietekme darbojās spēcīgi,
jo 1963. gada 13. aprīlī Vizbulītei kopdzīves solījumu lūdza jumurdietis Ojārs Dreimanis. Pēc kāzām
Skujenē jaunā ģimenīte atgriezās Jumurdas ,,Kalnsētās”, vīra mājās. Tā paša gada 17. augustā Laimes
māte jauno Dreimaņu ģimenīti dāsni iepriecināja - piedzima dvīņi Gints un Guntars. Māmiņas rūpes
drīz vien jāpapildina ar skolotājas pienākumiem, jo pēc pāris mēnešiem Vizbulīte atgriežas darbā.
Vizbulīte audzina ne tikai dēlus, bet viņa lielajai dzīvei sagatavo arī audžumeitu Selgu. Stabils atbalsts
ikdienas darbos Vizbulītei vienmēr bija vīrs Ojārs. 1972. gadā Vizbulīte kopā ar skolotāju Viju Rūsi
iestājas neklātienes studijās Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. 1984. gadā dēli dodas valsts obligātajā
dienestā, savukārt Vizbulīte - izdienas pensijā. Vizbulīte visu apzinīgo mūžu ir mīlējusi dziesmu. Kopā
ar Valmieras slimnīcas kori piedalījusies Dziesmu svētkos. Arī dziedot Madonas rajona skolotāju korī,
nonākusi līdz Dziesmu svētkiem Rīgā. Vizbulītes ģimenē pārsvars vienmēr bijis vīriešu pusē. Kā sievai,
mātei, vecmāmiņai un vecvecmāmiņai Vizbulītei jābūt ar stingru dzīves tvērienu. Vizbulītei piemīt talanti daudzās dzīves jomās - saimnieciska, prot rokdarbus, cep gardus speķa pīrāgus, sirds gudrībai un
prāta asumam lasa grāmatas, līdz ar pirmajām un siltajām pavasara dienām dodas savos puķu laukos.
,,Kalnsētās” ir bagātas dārza ražas, piepildīts pagrabs ar ievārījumu, marinējumu, salātu burkām, Vizbulītei patīk iepriecināt savas ģimenes ļaudis ar kādu gardumiņu, arī pagasta ļaudis bieži tiek lutināti ar
laipnu vārdu. Vizbulītei rūp mūsu Latvijas ceļš, iepriecina sabiedriski aktīvi, radoši, darbīgi, domājoši
cilvēki, jo pati vienmēr ir dzīves spraigo notikumu vidū. Dziesma Vizbulītei jau šūpulī likta, ar dziesmu
grūtums pārvarēts, ar dziesmu svētki svinēti. Mīlēt dziesmu Vizbulīte mācījusi gan mazos, gan lielos
jumurdiešus daudzu gadu garumā. Dziesmotais ceļš Jumurdā turpinās, pamatus tam ir veidojusi Vizbulīte. Saka, ka cilvēkam jāprot atkārtoties, Vizbulīte atkārtojas savos dziesmotajos draugos, audzēkņos,
tuviniekos.
Vizbulīt, lai taviem rītiem dzidras skaņas, dienām rosīgums, vakariem sirdsmiers!

Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Initas Lapsas foto

Daudz skanīgu dziesmu vēlot - Agita Opincāne Jumurdā
Foto no V. Dreimanes personīgā arhīva

23. AUGUSTĀ - BALTĀ KRUSTA IESVĒTĪŠANA PIE LIEPKALNES BAZNĪCAS
Šā gada 23. augustā plkst. 14.00 pie Liepkalnes dievnama
tiks iesvētīts baltais krusts - zīme, atgādinājums ļaudīm par
varmācību, pārestību, netaisnību un bezvainīgi cietušajiem.
23. augusts mūsu tautai ir sāpju sākuma datums, jo šajā dienā
1939. gadā tika parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, kas paredzēja Eiropas sadalīšanu starp komunistisko Krieviju un fašistisko Vāciju. Tā rezultātā jau 1939. gadā Latvijas vācieši repatriējās
uz dzimteni, bet Latvijas teritorijā tika izveidotas krievu armijas
karabāzes. 1940. gada vasarā Krievija mūsu zemi jau bija okupējusi, sākās Baigais gads ar arestiem, represijām, varas iestāžu
sankcionētām slepkavībām.
Liepkalnes baznīca ir piemineklis, kas mūsu paaudzei kā aculiecinieks vēsta, kādu postu 23. augusta pakts atnesa mūsu zemei
un tautai.
Baltā krusta iesvētīšanas pasākumā arī dzirdēsim aculiecinieku
stāstīto, klausīsimies mūziku un vienosimies lūgšanā un sadraudzībā. Piedalīsies arī draudžu un pašvaldību pārstāvji.
Ieskats Liepkalnes baznīcas vēsturē
No 1866. līdz 1868. gadam par Ozolmuižas īpašnieka kapteiņa
Georga fon Šīlda līdzekļiem tika uzcelts un 24. novembrī iesvētīts mūra dievnams ar 318 sēdvietām. 1927. gadā tika iesvētīts
jaunais 20 pudu smagais zvans. Latvijas Republikas laikā Liepkalnes pagasts robežojās ar vācu koloniju Iršiem, un dievkalpojumi baznīcā notika pārmaiņus latviešu un vācu valodā. Pēc Pirmā
pasaules kara baznīcu pilnībā atjaunoja.
“Es biju jauna, stalta un balta, stāvēju zaļā kalniņā, koku ielokā.
Mans tornis slējās augstu debesu zilgmē. Tā galā lepni, knābi
pret vēju pagriezis, stāvēja gailis zelta krāsā. Torņa zvana skanīgā
balss aicināja ļaudis pie manis no plašas apkārtnes. Plašajā zālē
gaiss virmoja no ērģeļu skaņām. Pie manis nāca gan lieli, gan
mazi, gan jauni, gan veci. Bet, kad ļaudis gāja ārā, man likās, ka
viņu solis kļuvis vieglāks, viņu skats gaišāks. Tā es biju vienmēr
ļaužu vidū, jutos tiem vajadzīga, tāpēc arī laimīga.”
Tā gāja gadi. Dievnams ar maziem postījumiem pārdzīvoja Otro
pasaules karu. Sākās padomju varas laiks ar vēršanos pret mūsu
tautas garīgajām un kultūras vērtībām. Tika vajāti ticīgie un grau-
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tas baznīcas. 1959. gadā Liepkalnes draudze beidza pastāvēt.
“Tā viss pierima, apklusa. Tikai
nemanāmi bija pazudusi mana
skaistā svētbilde. Apklusa arī
zvans... Dzirdēju, ka esot nodots
iznīcībai -pārkausēšanai. Neilgi
pēc tam iebruka kādi rupji, vardarbīgi ļaudis un sāka visu lauzt
un sviest ārā, sākot ar soliem.
Bet visstiprākās sāpes es sajutu,
kad ķērās klāt manām varenajām ērģelēm. Tad sajutu sāpīgu
triecienu sānos, tur izlūza liels
robs.”
Kolhozs “Jaunais darbs” pa izlauzto mūri veda iekšā minerālmēslus un baznīcā tika ierīkota
minerālmēslu noliktava.
“... mana skaistā zāle piepildījās
ar kodīgiem putraimiem, kas nemitīgi grauza un dedzināja manas sienas. Tad atnāca pie manis
arī kādi viesi, apskatīja, runāja
par manis salāpīšanu, atjaunošanu, bet, pamatīgāk apskatot, redzēja, ka esmu par daudz sadrupusi... Nu jau labu laiku esmu
pilnīgi viena... Un tomēr es kavējos atmiņās par to, kā reiz bija,
un ceru un ticu, ka tā atkal reiz būs...”
Vai dievnams atdzims?
Liepkalnes dievnams ir kritiskā stāvoklī, bet vēl glābjams.
Ir sperti pirmie soļi skaistās baznīcas glābšanā. Vasaras sākumā
izzāģēti koki un krūmi, atsedzot dievnamu. Nopļauta zāle. Pie
baznīcas uzstādīts balts krusts. Šajā rudenī plānota talka dievnama apkārtnes atbrīvošanai no kokiem. Nākamais lielais darbs
- salabot jumta segumu un novērst bojājumus mūros.
**

2016. gada 23. augustā plkst. 14.00 pie Liepkalnes dievnama
uz baltā krusta iesvētīšanas pasākumu tiek aicināti visi, kas mīl
Liepkalnes baznīcu, kuriem nav vienaldzīgs dievnama liktenis,
kas var dalīties atmiņās par vēstures notikumiem un nospraust
nākotnē veicamos darbības virzienus dievnama iekonservēšanai
un, iespējams, atjaunošanai.
Tuvāka informācija pie Ērgļu draudzes mācītāja Ivara Ciša (tālr.
29536510) vai Ērgļu draudzes priekšnieces Ināras Strazdiņas
(talr. 26199372).
Rakstā izmantoti citāti no skolotājas Veltas Grīnbaumas esejas
“Vecās baznīcas stāsts”.
Ināra Strazdiņa,
Ērgļu ev. lut. draudzes priekšniece
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Pasākumu afiša

APSVEIcam

SVEICAM,
kopīgo dzīves ceļu sākot,

20. augustā plkst. 14.00 kapusvētki
Katrīnas kapos

DAINU un MĀRI BUKOVSKUS;

***

22. augustā plkst.17.00 Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”, Meņģeļu kalnā, pasākums
“Dziedināšanās caur tautasdziesmu”.
Ja laikapstākļi nebūs labvēlīgi, dziedāšana notiks Jurjānu muzejā.
Dalība: ziedojums labai enerģijas apmaiņai.
Lai pieteiktos, zvaniet vai rakstiet sms pa tālruni
26230989 Justīnei.
Vada: Inga Karpiča LalitaDasika

KETIJU BOLZANI - VASIĻEVSKU un
ANDRI VASIĻEVSKI;
LINDU un MATĪSU ŪDRUS;
DIĀNU un ATI JĒKABSONUS

***

27. augustā Ērgļu estrādē
LATVIJAS DZINĒJSUŅU KLUBA
2. REPUBLIKĀNISKĀ MEDĪBU ŠĶIRNES
SUŅU IZSTĀDE
No plkst. 9.00 līdz 11.30 reģistrēšanās
Plkst. 12.00 izstādes atklāšana
Vairāk informācijas portālā: medibusuni.lv
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās elektroniski, sūtot
pieteikumu Armandam Cirsim (e-pasts: armands.c@
inbox.lv) vai Aigaram Remess (e-pasts: dalderiaigars@inbox.lv).
Sīkāka informācija: Armands
Cirsis
(tālrunis
26333400).
Organizē: Latvijas Dzinējsuņu klubs, Ērgļu novada
dome, mednieku veikals „Huberts”, biedrība “C&U”
un KMC ”Dālderi”.

***

3. septembrī plkst. 15.00 „Brakos”
muzikāli literāra pēcpusdiena „Cieš, sapņo, cerē
dvēsele”
Piedalās literātes Mārīte Fiļova, Mirdza Vestfāle un
Olga Dundure, Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis
„Ievziedi” un tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”

***

17. septembrī Brāļu Jurjānu memoriālajā
muzejā “Meņģeļi” XIV Latvijas koru saiets
Plkst. 11.00 Garīgās mūzikas koncerts Ērgļu luterāņu baznīcā
Piedalās: Carnikavas kamerkoris “Vēja balss” (diriģents Jurģis Cābulis), Garkalnes novada jauktais koris “Pa saulei” (diriģenti Marta un Jānis Ozoli), Rīgas
Stradiņa universitātes jauktais koris “Rīga” (diriģente
Zane Zilberte)

LIENI SILIŅU
ar meitas KRISTIĀNAS piedzimšanu;
DACI un DAIRI KĻAVIŅUS
ar meitas MELĀNIJAS piedzimšanu.

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Tamāra Kaža
Velta Krauze
Rūdis Liepiņš
Pēteris Pinka
Daina Mača
Velta Skabarga
Ilga Dreimane
Roberts Koklačovs
Anna Misiņa
Jānis Pļaviņš
Alīda Ķipēna

***

Plkst. 13.00 KORU KONKURSS
(uz Dziesmu kalna)
Plkst. 14.00 - mēģinājums sieviešu koriem
Plkst. 14.30 - mēģinājums jauktajiem koriem
Plkst. 15.30 - kopkora mēģinājums
Plkst. 16.00 - mēģinājums vīru koriem
Plkst. 17.00
SVĒTKU KONCERTS
Pēc koncerta kolektīvu vadītāju
pieņemšana un balle

Tik tuvu Tev esmu, cik vien tuvu var
būt, Es Tava pasaule esmu…
Ģimeni iesāk divi cilvēki, un skaists ir brīdis, kad izskan divi “Jā”. Katram šis brīdis ir citāds, bet īpašs un
neaizmirstams. Laikā, kad dienas kļūst īsākas un rudens
darbi apdarīti, sanāksim kopā un atcerēsimies savu “Jā”
vārda dienu. 2016.gada 29.oktobrī notiks pasākums
“Stipro ģimeņu godināšana”, kad Ērgļu novada pašvaldība godinās pārus, kas ilgus gadus mācējuši kurt ģimenes
pavardu. Līdz šī gada 1.oktobrim aicinām pieteikt dalību
pasākumam “Stipro ģimeņu godināšana”. Īpaši gaidīsim
pārus, kas laulībā nodzīvojuši 20 un vairāk gadus. Baiba,
64871297, Vineta, 64871453.
Baiba Cielēna, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Termiņš zālāju nopļaušanai
un novākšanai pagarināts
līdz 15.septembrim
Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā daļā Latvijas ir nesis
daudz nokrišņu, kas daļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā
iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām līdz 15.
augustam. Savukārt 15. augusts ir datums, līdz kuram zālājam bija jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, ja
lauksaimnieks ir pieteicies ES platību maksājumu atbalstam, tai skaitā vienotajam platību maksājumam, zaļināšanas
maksājumam, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumam,
maksājumam par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumam
par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.
Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku ierosinājuma tiem lauksaimniekiem,
kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, tiek sniegta
iespēja nopļaut un novākt līdz šī gada 15. septembrim tos
zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nevarēja
nopļaut un novākt līdz 15. augustam.
Informācija sagatavota pēc ZM datiem

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 visupirms jau sev un, domājams, arī kādam no
jums kaut ko jaunu, iespējams, nekad nezinātu vai
piemirstu, bet skaistu un lepošanās vērtu par mūsu
novadu!
ĒRGĻU
VIDUSLAIKU PILSDRUPAS
Ērgļu viduslaiku pilsdrupu vieta ir Ērgļu centrālā vieta vēstures griežos. Latvijā ir maz apdzīvotas
vietas, kur uz baltu pilskalna pamata ir bijusi gan
vācu bruņinieku pils, gan muižas ēkas. Šī vieta glabā visas pēdējās tūkstošgades vēsturisko notikumu
liecības un atskaņas.
Pirms Livonijas krusta kariem Ērgļu pils piederēja
pie Jersikas karaļvalsts Negestes pilsnovada. Ērgļos
bija viena no galvenajām baltu pilīm Jersikas karaļvalstī. Ērgļu pils krusta karos tika nodedzināta.
Rīgas arhibīskapa vasalim Engelbertam fon Tīzenhauzenam tika piešķirtas tiesības uz Negestes pilsnovadu un Ērgļos uz baltu pils pamata tika uzsākta bruņinieku pils celtniecība,
kas tika veikta vairākus gadu desmitus un pabeigta 1397. gadā.
Pilij bijusi taisnstūra forma. Pils iekšienē atradusies baznīca-kapela. Vārtu tornī, apaļā velvētā telpā, atradusies munīcijas noliktava. Iekļūšana pilī notikusi pa paceļamo tiltu. Pilij bijuši četri
torņi: apaļais, četrstūrainais, garais un vārtu tornis. Pils priekšā
atradušās pirtis un ķieģeļu šķūņi, saimniecības ēkas. 1577. gadā
pili nopostīja Ivana Bargā karapulki, kuri iebruka Vidzemē.
Pils tika atjaunota un 1782. gadā kā pilsmuiža tika pārdota fon

PIEMINAM MIRUŠOS:
Janīna Kaļva
mirusi 88. mūža gadā;
Maija Blaua
mirusi 84. mūža gadā;
Lauris Griņenko
miris 27. mūža gadā;
Milda Līcīte
mirusi 97. mūža gadā;
Tranzē dzimtai, kurai tā piederēja līdz 1920. gadam.
Pirms pusgadsimta Ērgļu viduslaiku pils teritorijā ir bijis redzams četrstūrains tornis ar maziem, iegareniem lodziņiem, tagad
redzamas tikai drupas.
Interneta resursos atrodama informācija, ka viens no četriem
Ērgļu viduslaiku pils torņiem - masīvais tornis - esot bijis vairāk
nekā 24 metrus augsts. Salīdzināšanai - mūsdienās aplūkojamais
Turaidas viduslaiku pils galvenais tornis ir 29 metrus augsts.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna, Lelde Gangnuse-Bērziņa

Valentīns Mačuks
miris 56. mūža gadā;
Voldemārs Goldbergs
miris 77. mūža gadā;
Inta Ozoliņa
mirusi 85. 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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