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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada augusta domes sēdēs lemto
aIzvērtējot biedrības “Ērgļu sirds” iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai piešķirt biedrībai finansējumu EUR 9558,79 apmērā projekta “Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana” realizēšanai, kas
tiks iesniegts izsludinātajā LEADER projektu atbalsta programmā “Kultūrvēsturisku pieminekļu
un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti”, dome nolēma projekta
apstiprināšanas gadījumā piešķirt prasīto pašvaldības līdzfinansējumu.
aProjekta “Gājēju tilta atjaunošana pār Ogres upi Ērgļos” realizācijai piešķīra papildu finansējumu
no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 16935 apmērā.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” papildu finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītājiem līdzekļiem EUR 2166 apmērā pedagogu darba samaksai no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
aPiešķīra Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai papildu finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem EUR 1792 apmērā skolotāja palīga darba samaksai no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim un EUR 1083 apmērā pirmsskolas pedagogu darba samaksai no 2016.
gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības nodaļas amatu sarakstā, iekļaujot
tajā papildu speciālista grāmatveža viena amata vienību.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības budžetā 2016. gadam. Pamatbudžetā palielināja
ieņēmumus par EUR 52040, izdevumus par EUR 17571 un nesadalītos līdzekļus par EUR 34469.
Saistošie noteikumi Nr.6 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” pieejami pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapas sadaļā: Pašvaldība - Budžets.
aApstiprināja grafisko pielikumu Ērgļu novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70540080699, kas atrodas Dzelzceļa ielā 6, Ērgļos, ar robežu izmaiņām posmā,
kas robežojas ar VAS “Latvijas valsts dzelzceļš” piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
70540080508.
aNolēma izmantot likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības, pirkuma summa EUR 1000, uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Sausnējas pagastā un sastāv no zemes gabala ar platību 3,1 ha.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Guntara Velča komandējumu dalībai nemateriālā kultūras mantojuma konferencē un seminārā Portugālē, Guimaraes pilsētā no šā
gada 21. līdz 27. septembrim ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekta
CHRISTA ietvaros, sedzot komandējuma dienas naudas izdevumus.
aIzvērtējot SIA “Producents.lv” producenta Jura Millera iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai rast
iespēju piešķirt līdzfinansējumu EUR 2000 apmērā projekta, kas būs Latvijas simtgades svinību
programmas ietvaros 2018. gada 9. novembrī arēnā “Rīga” unikāls rokoperas “Lāčplēsis” uzvedums, realizācijai, domes deputāti vienojas - nepiešķirt Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu
SIA “Producents.lv” projekta realizācijai.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no viena parādnieka par labu Ērgļu novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu EUR 114,46 apmērā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 40000 apmērā automašīnu
iegādei. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, nepieciešams iegādāties kravas
pasažieru furgonu teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbu nodrošināšanai, un vieglo pasažieru automašīnu Sociālās aprūpes centra, kas darbojas divās ēkās (12 km attālumā viena no otras),
darbības nodrošināšanai. Jauni transporta līdzekļi nepieciešami, jo esošie ir tā nolietojušies, ka to
remonti vairs neatmaksājas.
aPiešķīra Ērgļu novada sociālās aprūpes centram finansējumu līdz EUR 8000 apmērā no Ērgļu
novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītājiem līdzekļiem jauna malkas šķūņa būvniecībai.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai uzsākt Ērgļu pilsdrupu darbības stratēģijas izveidi projektu
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskajā atbalsta mērķī „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, nosakot par atbildīgo
Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāju Indru Roni. Ērgļu pilsdrupu darbības stratēģijas izveides uzsākšanas sakarā aktualizēja Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju
plānu 2016.-2019. gadam.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Attaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību
var krāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2017. gadu, varēs atgūt
arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas šogad būs samaksāta
par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu,
VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par
saņemtajiem pakalpojumiem.
Čekus par 2016. gadā samaksātu bērnu interešu izglītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt
arī bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un,
nospiežot izvēli “Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS)
un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” / “Attaisnoto
izdevumu dokumenti”. Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt
D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā. Tas
nozīmē, ka aplikācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka čeks pazudīs vai izbalos, turklāt visa
nepieciešamā informācija tiks norādīta brīdī, kad čeku fiksēs ar aplikāciju, tātad gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanai būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, lai automātiskais process notiktu korekti,
ir svarīgi, lai katram maksājuma dokumentam būtu norādīta precīza informācija, īpašu uzmanību
pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas datumam un maksājuma dokumenta summai.
Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus par bērnu interešu izglītību?
• Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāiesniedz tam vecākam, kurš ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā
dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.
• Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes
locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu
veidam (pulciņa nosaukumam).
• Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai kuriem
ir pašvaldības izsniegta licence. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības
iestāde, pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām
licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2016. gadā ir 215 eiro. No
samaksātā 2017. gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada laikā par minētajiem
izdevumiem samaksātā summa būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt
uz nākamajiem pieciem gadiem.
Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās vietnēs:
• Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē;
• iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē;
• Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu VID”.
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Apmācību programmas
„Ceļvedis, audzinot pusaudzi”
Ērgļu novada Sociālā dienesta psiholoģe I. Diča sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālisti Signi
Masaļsku piedāvā novadā dzīvojošajiem vecākiem apgūt programmu „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP).
Programmas „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” mērķis ir grupu nodarbību laikā vecākiem
sniegt nepieciešamās zināšanas par pusaudžu audzināšanu.
CAP programmu pusaudžu vecākiem ir izstrādājuši centra “Dardedze” speciālisti un tās aprobēšanā piedalījušies Rīgas Sociālā dienesta speciālisti. Centrs “Dardedze” ir nevalstiska organizācija,
kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Centra “Dardedze” vīzija sakņojas
pārliecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam, pasargātam, cienītam un uzklausītam.
Īsumā par programmu „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”:
Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas gana apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā situācijā apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem
izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem
veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem, centrs “Dardedze” ir izstrādājis CAP programmu.
”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” programmas ietvaros centrs “Dardedze” piedāvā apskatīt šādas
tēmas:
1. Ievads CAP programmā.
2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
3. Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
4. Veselīgs dzīvesveids.
5. Pusaudžu seksualitāte.
6. Pusaudžu sociālās prasmes.
7. Emociju pašregulācija.
8. Disciplinēšana.
9. Dzīves prasmes.
10. Rūpes par sevi.
Grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu,
gan arī praktiskās iemaņas, lai attiecības starp bērnu un vecāku arī šajā vecumposmā un turpmākās
dzīves laikā veidotos savstarpējās cieņas, sapratnes un mīlestības pilnas.
Programmas „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” apmācības sāksies 2016. gada septembra beigās
(datums tiks precizēts) Rīgas ielā 10, Ērgļos. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā 2 līdz 2,5
stundas desmit nedēļu garumā.
Pieteikšanās, kā arī tuvāka informācija par apmācībām ir Ērgļu novada pašvaldības Sociālajā dienestā pie sociālās darbinieces Signes Masaļskas darba dienās, tālr. 64871404.
I. Diča, Ērgļu novada Sociālā dienesta psiholoģe

Ķelnes-Reizīkes sadarbības partneru
viesošanās novadā

Iepriekšējā ”Ērgļu
Ziņu”
numurā jau
bija stāstīts par Ērgļu
jaunsargu un ĶelnesReizīkes jauno ugunsdzēsēju nometni, bet
vienlaikus Ērgļos ciemojās arī pieaugušo
grupa jaunā draudzības
biedrības vadītāja Harma Minstera vadībā,
kas 2014. gadā bija
atbraucis līdzi skolēnu grupai kā viens no
brīvprātīgajiem vecākiem, bet 2015. gadā
bija atbildīgs par skolēnu grupas, pūtēju
orķestra un „Ieziedu”
sagaidīšanu
ĶelnēReizīkē. Ciemiņi dažkārt bija kopā ar jauniešiem, gan atklājot nometni, gan ekskursijā uz Rīgu un
Jūrmalu, gan dodoties uz „Brakiem”. Veidojot grupas programmu, tika ņemtas vērā ciemiņu vēlmes
satikt jau iepriekš iepazītus draugus, gan tuvāk iepazīties ar dažādām iestādēm. Jāpiebilst, ka Harms
Minsters bieži ielūkojas Ērgļu mājaslapā un seko līdzi aktualitātēm.
Pirmajā vizītes dienā bija daudzas tikšanās (lielākā daļa viesu Latvijā bija pirmo reizi) - gan
ar novada domes priekšsēdētāju G. Velci, gan īsa iepazīšanās ar vidusskolu. Pēcpusdienā Ērgļu
evaņģēliski luterisko draudzes dievnamu izrādīja draudzes priekšniece Ināra Strazdiņa, bet Ieva
Dūduma mūs laipni sagaidīja Ērgļu sociālās aprūpes centrā. Ciemiņiem par iemītnieku aktivitātēm
ar aizrautību stāstīja centra darbiniece Ināra Tirzmale. PII „Pienenīte” vadītāja varēja izrādīt savu
saimniecību. Bija patiess prieks redzēt jaunās mēbeles un telpas, kurās notika remonts, lai jaunajā
mācību gadā visi bērnudārza iemītnieki varētu darboties skaistā vidē. Vakarpusē ciemiņi vēlreiz
devās uz baznīcu, lai satiktos ar draudzes mācītāju Ivaru Cišu. Divi jauno ugunsdzēsēju pārstāvji
(kuri darbojas arī iesvētes grupā) bija sagatavojuši īpašu dāvanu - pašu gatavotu plakātu par abu
pašvaldību draudzību.
Sestdienā viesus aizvedām uz zemnieku saimniecību ”Jāņkalni” un Madonas alus darītavu. Interesanta tikšanās Madonā mums bija ar mūsu skolas absolventi Laimu Lupiķi, kura izrādīja savus
darbus, bet atceļā iegriezāmies brīvdienu mājā „Ielāpi” pie Kāla ezera, lai katrs pagatavotu savu
ziepju gabaliņu un papriecātos par skaisto apkārtni.
Svētdiena bija veltīta Sausnējas un Jumurdas pagasta iepazīšanai. Abu pagastu pārvalžu vadītājas
- Agita Opincāne un Elita Ūdre - sagaidīja viesus, lai pastāstītu par aktivitātēm savos pagastos. Jumurdā mēs vēl pabijām pie Santas Radzvilavičas,bet Sausnējā Mārcis Feldbergs izrādīja „Kandžas
laboratoriju” un tūrisma iespējas „Tiltiņos”. Par jauku pārsteigumu Sausnējas muzejā parūpējās
mazie orķestranti Pētera Leiboma vadībā, kuri ciemiņus iepriecināja ar vairākiem skaņdarbiem.
Vakarpusē jaunieši un bērni satikās nacionālajā vakarā, iepazīstot Latviju, dziedot un dejojot Ineses
Maltavnieces vadībā, izgaršojot latviešu ēdienus, bet vācu draugi parādīja filmas par savām aktivitātēm.
Pirmdien visi devās kopīgā ekskursijā uz Rīgu un Jūrmalu, bet otrdien aizvedām viesus uz Likteņdārzu. Pēcpusdienā visi devās pārgājienā uz „Brakiem”, bet vakarā lietus lika atgriezties skolā, kur
vācu draugus priecēja jau labi paziņas - pūtēju orķestra grupa un „Ievziedi”.
Trešdien savus spēkus rupjmaizes un ūdenskliņģeru cepšanā kopā ar Inesi Koklačovu varēja izmēģināt visi no pieaugušo grupas, bet kreklus krāsot un veidot māla mandalu varēja ikviens. Ilze Čable
un Andris Džiguns labprāt uzņēmās šo radošo darbnīcu vadīšanu.
Noslēguma vakarā - kopīga dziesma, pateicības vārdi, Popiela un diskotēka līdz šķiršanās brīdim,
lai naktī dotos uz lidostu.
Tagad jāgaida filma, jo visās aktivitātēs ar savām kamerām klāt bija Daniels no Ķelnes-Reizīkes.
Saku paldies visiem, kuri ar savu palīdzību vai līdzdalību palīdzēja uzņemt ciemiņus un kaut
nedaudz iepazīstināt ar mūsu apkārtni un vairākiem darbīgiem cilvēkiem. Īpašs pārsteigums bija
saņemt pateicības vēstuli no Draudzības biedrības vadītāja Harma Minstera un birģermeistares Kerstinas Fringas-Kippenbergas.
Lai turpinās pagastu sadarbība!
Sandras Stankevičas teksts un foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Hei, hei!
Esi sveiks skolā!
Šķiet, visi jau pamanījuši, ka stārķi devušies uz siltajām zemēm, rīti kļuvuši
drēgnāki un drūmāki, koku lapas sākušas sārtoties un katru rītu, jautru čalu
pavadīti, skolēni atkal dodas uz skolu.
Iespējams, kādam līdz ar rudenīgā laika
iestāšanos arī garastāvoklis ir mazliet
skumīgāks kļuvis, taču tie ir nieki. Nav
vajadzīgs ieslīgt rudens depresijā, ja
tikpat labi tagad varam pabaudīt atvasaru un mazliet vēlāk jau gatavoties ar
omulīgiem smiekliem iekrist sārto lapu
kaudzē. Turklāt tas nav jādara vienam,
jo ir tik jautri to darīt kopā ar savu labāko draugu, skolas sola biedru vai ģimeni. Tas būtu vesels piedzīvojums, kuru
varētu aprakstīt pirmajā domrakstā, ko
uzdevusi skolotāja.
Bet rudens tēma nebūt nav vienīgā, par
kuru padomāt un apspriest, jo līdz ar
sila mēneša iestāšanos arī skolā visi sākuši čakli rosīties.
Ērgļu vidusskolas 12. klases ”bosi”
jau ir pamanījušies ievest skolā mazos
pirmīšus, kuri nu uzsākuši jaunu un
nezināmu zinību ceļu, kas ieraus visdažādākajos mācību virpuļos. Skolotāji
noorganizējuši adaptācijas dienu, kurā
pamanīju, ka skolēni, sadarbojoties un
palūkojoties uz situāciju radoši, to atrisina mierīgi un vēl kārtīgi izsmejoties.
Septembris arī tālāk būs interesants ar
Tēva dienas pasākumu, ar jaunu informāciju par skolas dzīvi vecāku kopsapulcē. Bet tas vēl nav viss, šajā mēnesī
norisināsies arī nīderlandiešu - latviešu
skolēnu apmaiņas programma, Olimpiskā diena, Miķeļdienas tirdziņš. Un
pēdējā dienā notiks skolēnu domes vēlēšanas.
Mēnesis būs bagāts ar dažādiem notikumiem, tāpēc ikvienam novēlu darboties
gribēšanu, radošas idejas un - pats galvenais - lielisku garastāvokli!
Lāsma

2016. gada SEPTEMBRIS

Apsveikumi
Uzrunāt debešos zvaigzni
bezgalību minēt
paieties pretim vējam
ik dienas ikdienu svinēt
tad viegli pacelties spārnos
nekur tālu - virs sevis
un redzēt cik pasaule skaista
Dieviņš pats Dieviņš ko devis...
un atkal stāvēt uz zemes
reāli stabili droši
bet nezaudēt sidraba staru
to staru kas sirdī noviz...
/M.Laukmane/
Daudz laba vēlējumu mūsu kādreizējai kolēģei
Līvijai Grozai dzīves jubilejā!

Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī…
Ik rītu mostoties
Un esi laimīga.
/B. Debeļska/
Vissirsnīgākie sveicieni Mārītei Avotiņai dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

1. klase - 12. klases maiņa

Īsziņas
11.09. - Tēva diena pie novada
domes ēkas
14.09. - Ērgļu vidusskolas vecāku
kopsapulce
19.09. - Ērgļu vidusskolas
skolēnu domes atskaite
22.- 26.09.- Nīderlandes
Stellingverfas ģimnāzijas skolēnu
viesošanās ĒV
23.09. - Olimpiskā diena
29.09. - Miķeļdienas tirdziņš
Ērgļu vidusskolā
30.09. - Ērgļu vidusskolas skolēnu
domes vēlēšanas
- 10. klases uzņemšanas pasākums
03.10. - Skolotāju dienas
apsveikums ĒV
07.10. - „Iespējamā misija”,
stundas vada 12. klase
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. septembris

No rīta pamostoties, 1. septembra diena likās tik parasta, ka pat nešķita, ka būtu kaut kur jāsteidzas. Tikai vēlāk, ik pa brītiņam iemetot skatu
pulkstenī, tā kārtīgi apjautu, ka šodien taču skola gaida. Pārņēma tāds
patīkams satraukums, sapratu, ka gan sev, gan kādam mazam ķiparam,
kurš uzsāks skolas gaitas, padarīšu šo dienu īpašu, atmiņā paliekošu, jo
ievedīšu viņu klasītē.
1. septembris jeb Zinību diena ir īpaša katram skolēnam, bet ar lielu sentimentu divām klasēm. Tā ir 12. un 1. klase, kad vidusskolas lielie ”bosi”
ieved vēl tikko vecāko bērnudārza grupu kā tagad pašu jaunāko klasīti.
Šogad savas skolas gaitas 1. klasē uzsāka 13 brīnišķīgi skolēni, kuri sākumā, stāvot skolas priekšā, bija mazliet sabijušies. Taču ar katru minūti,
vērojot un uzmanīgi klausoties, kā Baltais kaķītis stāsta savus dažnedažādos piedzīvojumus, arī bērni kļuva arvien drošāki un jautrāki.
Ne tikai Baltais kaķītis dalījās savos priekos un bēdās, bet, kārtīgi ieklausoties apkārtējos čukstos un sarunās, varēja saklausīt, kā skolēni apspriež
vasaras piedzīvojumus. Viņu sejās bija manāma sajūsma un jautrība.
Lai arī turpmāk katrā klasē virmotu jautra un priekpilna atmosfēra, 12.
klase ar savu lielisko audzinātāju priekšgalā katram klases kolektīvam dāvāja prieka dzirnaviņas, kuras palīdzēs radīt vēl vairāk laimes un jautrības
jaunajā, 2016./2017., mācību gadā!
Lāsma Hermane, 12. kl.
Marutas Bitītes foto
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Uz skolu!

Skolas gads ir sācies. Arī šogad mācību procesā plānojam strādāt pie
praktiskā darba iemaņu veidošanas, balstoties uz akadēmiskām zināšanām un pielietojot mūsdienīgas, uz kompetencēm balstītas darba metodes.
Daudz darba padarīts Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, gaidot jauno mācību gadu, un ir patīkami uzsākt mācības izremontētās, sakoptās telpās.
Vasaras periodā tehniskie darbinieki veica visu skolas telpu kosmētisko
remontu. Klasēs un kabinetos ir nokrāsoti griesti, sienas, grīdas. Ikvienam
ir prieks uzturēties sakoptā skolas pagalmā. Paldies tehniskajam personālam par godprātīgu darbu!
Īpašs prieks par nesen uzklāto asfaltu un ierīkoto autostāvvietu pie Sausnējas skolas, jo šis priecīgais notikums ir apliecinājums tam, ka dzīves
līmenis pie mums uzlabojas. Paldies „Saldus ceļinieka” ceļa meistariem
par labi padarītu darbu! No skolas līdz Sausnējas centram varam doties
pa jauno asfaltu.
Lielu atbalstu skolai sniedz Ērgļu novada dome, piešķirot finansējumu
mācību procesam nepieciešamo grāmatu, darba burtnīcu, skolēnu dienasgrāmatu un citu mācību līdzekļu iegādei. Ir nopirkts skapis, paklāji un trīs
jaunas gultas bērnudārza bērniem, lai mūsu vismazākie labi justos mācību
un atpūtas telpās. Tiks uzlaboti bērnudārza soliņi. Skolēnu vecāki pateicas
par izpratni un atbalstu, apmaksājot bērnu ēdināšanu skolas kopgaldā, sedzot ceļa izdevumus. Neatsveramu atbalstu jūt internātā dzīvojošo bērnu
ģimenes. Paldies Ērgļu novada un Sausnējas pagasta vadībai par sadarbību ar skolu!
Lai jaunais mācību gads visiem nes veiksmi, labi padarīta darba un prieka sajūtu!
Andris Dombrovskis, Sausnējas pamatskolas direktors

Devīto pārdomas,
skolas gadu uzsākot
Šis septembris ir īpašs visiem
septiņiem Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 9. klases
skolēniem. Mēs lepojamies
ar trim jaukām meitenēm un
četriem brašiem zēniem. Lūk,
mūsu devītie: Inese Altāne,
Līga Vestfāle, Kristena Marta
Grāvīte, Atis Ozols, Rihards
Abimeicevs, Niks Valainis,
Alens Kārlis Kārkliņš.
Mēs vēlam veiksmi, izturību,
ticību saviem spēkiem, neatlaidību mūsu devītajiem! Arī
viņiem ir, ko teikt.
Inese: „9. klase - tas ir kaut
kas īpašs. Tā man likās, kad
biju maza. Bet tagad? Šķiet,
ka viss ir kā parasti. Mēs mācāmies, stundās vienmēr uzzinot ko interesantu, un domājam par eksāmeniem, lai arī
tie vēl ir pietiekami tālu. Man
gribētos, lai visi nokārtotu eksāmenus un virzītos pa karjeras pakāpieniem. Lai visiem
veicas!”
Rihards: „Es šo gadu uzsāku
normāli. Nolēmu vairāk pacensties mācībās, jo tas noderēs man pašam. Lai visiem ir
veiksmīgs šis gads 9. klasē!”
Līga: „Skolas gadi skrien ļoti ātri. Es kā 9. klases skolniece jūtos jau
gandrīz pieaugusi. Man ir lielāka atbildība un nopietnāka attieksme pret
nākotnes nodomiem. Lai mūsējie sasniedz iecerēto!”
Niks: „Pagaidām nejūtos vēl kā 9. klases skolēns. Gadu uzsāku ar
domu, ka pamatskola jāpabeidz ar labām sekmēm. Gribētos, lai skolas gads būtu interesants ar dažādiem pasākumiem, sporta sacensībām.
Sausnējieši vienmēr ir bijuši sīvi konkurenti sportā, un tā tam ir jābūt.”
Kristena Marta: „Mācoties 9. klasē, apzinos, ka esmu paraugs mazākajiem bērniem skolā. Jūtu lielāku atbildību par sevi un izvirzītajiem mērķiem. Klasesbiedriem novēlu veiksmīgi pabeigt skolu un sekot savam
dzīves aicinājumam.”
Alens Kārlis: „ Esmu 9. klases skolnieks un jūtos gan lieliski, gan
mazliet noskumis. Drīz man būs jāpamet sava skola, kur esmu mācījies
jau kopš bērnudārza.”
9. klases skolēnu pārdomas uzklausīja skolotāja Elita Leiboma
Elitas Leibomas foto

3

Skolēnu darba vasara

Vasara ir atpūtas, laiskošanās, ceļojumu laiks, bet vairāki Ēgļu vidusskolas skolēni lielu daļu brīvlaika ir
pavadījuši darbā, pelnot naudu kādam iekārotam pirkumam vai ziemas
ikdienas tēriņiem - kabatasnaudai.
Vieglāk atrast darbu noteikti bija
vidusskolēniem. Tā 12. klases puiši
strādāja celtniecībā, piedaloties vecās ēdnīcas ēkas atjaunošanā Ērgļu
centrā. 11. un 12. klases skolēni piepelnījās, strādājot pie vietējiem uzņēmējiem. Bet viena daļa izmantoja
Nodarbinātības Valsts aģentūras piedāvājumu - palīdzēt atrast darba devēju, saņemot vismaz minimālo algu.
Katru gadu Nodarbinātības Valsts
aģentūras vasaras nodarbinātības pasākumā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Ērgļu novada pašvaldība piedāvāja 16 darbavietas labiekārtošanas strādniekiem. Ja šovasar mūsu novada centrā
ievērojām diezgan lielas pārmaiņas, paldies varam teikt arī mūsu skolas audzēkņiem. Par labiekārtošanu
atbildīgie darbinieki izsaka pateicību skolēniem par veikto darbu. Viņi ļoti palīdzēja, lai izdotos paveikt
visus paredzētos darbus. Jūnijā čaklie palīgi bija Kristiāna Purviņa, Lilita Saulīte, Viktorija Vīgube;
jūlijā - Rimants Stankēvičs, Monta Kurzemniece, Linda Jansone, arī Toms Šlesers; augustā - Endija
Dalbiņa, Kitija Ratniece, Krista Madara Liepiņa, Monta Purviņa, Santa Evita Rone, Sergejs Jegorskis.
Skolēniem bija jānodarbojas ar dažādiem labiekārtošanas darbiem.
Jūnijā tā bija puķu dobju kopšana, ravēšana u.c., arī kapu kopšana, Ērgļu parku uzkopšana, trotuāru
tīrīšana, stādāšana “Brakos”. Jūlijā daudz bija jāpalīdz dārzniecei jaunu puķu dobju veidošanā un esošo
uzkopšanā.
Augustā sākās lapu kasīšana, vākšana, un ļoti daudz laika tika veltīts Blaumaņa kapu, Sauleskalna kapu,
Miera kapu, Katrīnas kapu uzkopšanai un labiekārtošanai. Turpinājās Ērgļu pagasta parku uzkopšana,
trotuāru tīrīšana.
Dārzniece priecājas, ka labi darbinieki bijuši visās grupās, bet īpaši uzteic jūlijā strādājušos. Skolēni
iesaistījušies arī dobju plānošanā, augu izvēlē. Uzticēšanās veidojusi arī atbildības sajūtu, kas ļāvusi
pārvarēt retos vājuma brīžus. Dārzniece cer, ka nākamajā vasarā būs daudz palīgu, kuri būs gatavi kopā
ar viņu īstenot idejas Ērgļu centra krāsainības radīšanā.
Reiņa Braķa un Mārītes Gailītes sniegto informāciju apkopoja Indra Rone
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu jaunsargu vienība
Jau sācies mācību gads, bet jaunsargi savu darbību turpina, jo pa vasaru jau nekas nebija apstājies.
Jauns mācību gads, jāgūst jaunas zināšanas, pieredze un jārada konkurence ar citām jaunsargu vienībām.
Gandrīz divu gadu laikā esam izauguši par nopietnu vienību - pagājušā mācību gadā jau nopelnīti pirmie 13 kausi. Ērgļu jauniešos priecē tas, ka viņiem piemīt cīņas spars, vēlme iegūt zināšana un darboties
praktiski. Pašreiz tiek plānoti nodarbību grafiki, komplektētas grupas, kā arī uzņemti jaunie jaunsargu
kandidāti no piektās klases. Protams, jaunsardzē var iestāties jebkurš skolēns, kurš izdomājis pievienoties pulciņam. Mūsu vienība jau ir izaugusi līdz 80 jaunsargiem. Varam lepoties, jo daudzās lielākās skolās šāds dalībnieku skaits nav sasniegts. Un pats galvenais, ka 98 procenti jaunsargu arī aktīvi darbojas
un nāk uz nodarbībām. Šajā mācību gadā ir ļoti daudz izaicinājumu un mērķu, kurus jācenšas sasniegt.
Bet es ticu, ka kopā mums tas izdosies.
Turpināsim arī nodarbības Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, kā arī atsāksim jaunsardzes darbību Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiālē.
Cienījamie vecāki, izmantojiet iespēju par brīvu vakcinēt bērnus pret ērču encefalītu. Informāciju var
izlasīt jaunsardzes mājaslapā: www.jic.gov.lv, kā arī jaunsardzes e-klasē.
Lai jums veicas, jaunieši, gan skolas gaitās, gan sasniedzot mērķus!
Kristīne Puziņa, Ērgļu jaunsargu vienības instruktore
P.S. Pie jaunsardzes ziņojumu dēļa ieraudzīju inormāciju, ka, pamatojoties uz Aizsardzības ministra
rīkojumu, jaunsargu novadu komandas piedalās 18. novembra parādē. Tai gatavoties uzaicināti 50 jaunsargi, to skaitā 16 ērglēnieši. Oktobrī notiks treniņnometne, pēc kuras rezultātiem 30 jaunsargi tiks uzaicināti piedalīties parādē. Vai arī kādam no mūsējiem izdosies sevi pierādīt?
Indra Rone

Kalvis Kaļva – Latvijas čempions!
Orientēšanās sacensību kalendārs orientieristiem
piedāvā iespēju izbaudīt dažādu Latvijas novadu apvidus. Latvijas čempionātam, kas notika divas dienas
- 3. un 4. septembrī -, bija izvēlēts īpatnējais, bet interesantais Ventspils apkārtnes apvidus ar kāpu reljefu un piejūrai tik raksturīgajiem purviem - vigām.
Startēt Latvijas čempionātā devās arī kupls ērglēniešu pulks. Sacensību pirmajā dienā pārsteigumu gan
sev, gan citiem sagādāja Kalvis Kaļva. Mērķtiecība
un regulārs treniņu darbs deva sen gaidīto rezultātu
- izcīnīta 1. vieta un Latvijas čempiona tituls V18
grupā jauniešiem. Apsveicami!
Vēl jāatzīmē arī Elīnas Svilpes un Baibas Kaļvas izcīnītās 4. vietas sieviešu elites un sieviešu 55 grupās.
Otrajā dienā notika sacensības orientēšanās stafetēs.
Visjaunākajā grupā meitenēm S12 Elīza Madsena
un Katrīna Rešņa kopā ar Aneti Strautu (Vestiena)
ieguva bronzas medaļas. V18 grupā Kalvim kopā ar
saviem komandas biedriem - Niku Pļaviņu un Emīlu
Stipro no Madonas - 2. vieta un sudraba godalgas.
Kalvis Kaļva par sevi:
”Kāpas” rezultāts lika saprast, ka var... Augusta siltās un lietainās dienas tika aizvadītas trenējoties. Dažubrīd, kad zuda motivācija turpināt trenēties, tuvākie palīdzēja pārvarēt šo slinkumu un tomēr iet
un izdarīt to, kas ir rakstīts treniņplānā. Ieliktais darbs un izlietie sviedri atmaksājas agri vai vēlu.
Šoreiz sanāca salīdzinoši ātri un galvenais, ka īstajās sacensībās! Vēl joprojām nespēju noticēt, ka
to paveicu, bet, kā mēdz teikt, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Sportiskās veiksmes arī netrūka. Un,
lūk, rezultāts - Latvijas čempiona tituls!
Paldies visiem, kas mani atbalstīja un turpina atbalstīt joprojām, jo neapšaubāmi šī ir mana lielākā uzvara orientēšanās sportā līdz šim! Turpinām strādāt un tiekties uz jauniem izaicinājumiem.”
Vēl sacensībās startēja Jānis Rešņa, Arvis Zeibots, Andris un Eugenija Rudzīši.
Jānis Lejiņš, Madonas sporta skolas treneris
Foto no Kalvja Kaļvas personīgā arhīva
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Skolēnu atziņas par adaptācijas dienu
Ērgļu vidusskolā

Garšīgā uz ugunskura vārītā zupa.
Šī mācību gada pirmā darba diena - 2. septembris - Ērgļu vidusskolā notika neierasti. Tā tika veidota,
lai skolēni labāk iejustos skolas vidē pēc garās vasaras. Diena sākās ar klases stundām, bet vēlāk sākumskolas skolēniem bija nodarbības par drošību uz ceļa. Savukārt lielās skolas audzēkņi iesaistījās dažādās
aktivitātēs, kuras organizēja mācību priekšmetu metodisko apvienību skolotāju grupas. Pēc darba trijās
grupās spēkus varēja atgūt, baudot skolas zupu pie ugunskura. Savus iespaidus par dienu, savu klasi
skolēni un skolotāji atspoguļoja uz klašu „iedvesmas sēnēm”, kuras visu rudeni rotās lielās skolas zāli.
Pēc pasākuma skolēni izteica savas pārdomas par dienas norisi un ieteikumus.
5. klase
Es jutos...
- ļoti lieliski;
- ļoti, ļoti forši, jo mūs sagaidīja jauka skolotāja;
- labi, jo mēs daudz ko interesantu darījām;
- labi, jo tas bija daudz savādāk, nekā es biju iedomājusies, bet tas bija pat labāk, nekā es domāju;
- ļoti pozitīvi un jautri, man bija ļoti liels prieks,
ka visi visu darīja.
Es uzzināju...
- ka lielajā skolā nav tā, kā es domāju;
- mūzikas jēgu;
- kāda ir mūsu skolotāja Ilze;
- ka ir ļoti forši iet skolā;
- ka mēs varam kopā sastrādāties;
- ka visi var sadarboties un sataisīt kaut ko vienu;
- kā sauc 9. un 10. klases meitenes.
Es gribētu...
- lai visi būtu draudzīgi;
- lai draugi ir visi no klases;
- lai mēs visi taisām sēni un neviens nav malā;
- lai sadalītu pa grupām no dažādām klasēm un tad
ir jāizveido priekšnesums;
- lai šādu dienu būtu vairāk;
- lai katra adaptācijas diena ir tik forša.
6. klase
Es jutos...
- piederīga šai skolai;
- labi, jo šajā dienā nebija jāmācās;
- sajūsmināta, priecīga;
- mierīga;
- laimīga, jo tieši manā vārda dienā nenotika stundas, bet ļoti jautras aktivitātes;
- pārsteigta, ka sanāca tik skaisti!!!
Es uzzināju...
- ka mūsu klase ir ļoti krāsaina;
- ka mēs kā klase spējam arī sadarboties;
- kad sadarbojas kopā, tad uzzina daudz ko par saviem klasesbiedriem;
- kas ir kukuruzņiks;
- ka man ļoti garšo siera zupa;
- ka arī divpadsmitie ir jautri, ka var būt tik gardas
skolas zupas.
Es gribētu...
- lai mēs sadarbojamies vairāk;
- tādu klases iedvesmas sēni savā mājā;
- šādu dienu arī nākamgad.
9. klase
Es jutos...
- mazliet garlaikota, bet bija jauki pirmajā dienā
nemācīties;
- normāli, varēja būt vairāk aktivitātes, bija forši
iepazīt atnācējus;
- diezgan labi, jo bija izdomāts kaut kas jauns (piedomāts);
- radoši, taisot klases sēni, bet viss varēja ātrāk
beigties;
- diezgan iedvesmota, jo tā diena bija daudz savādāka nekā citus gadus.
Es uzzināju...
- par cilvēkiem, kas atnāca uz mūsu skolu;
- citu skolēnu vārdus;
- diži jaunu neko neuzzināju;
Es gribētu...
- parastu skolas dienu;
- lai tādas dienas atkārtotos, jo tā var iepazīt citu
klašu skolēnus;
- lai tā turpinātos,
bet, lai nebūtu no
rīta klasē jāsēž;

- lai tiešām atkārtotos šādas dienas, lai vēl vārītu
kopā zupu.
11. klase
Es jutos...
- pārsteigta;
- mazliet nedroši, jo tika atdalīta klase;
- patīkami, saliedēti ar klasi;
- ļoti priecīga, man ļoti patika skaitļu darbnīca.
Es uzzināju...
- ka skolotāji var būt ļoti radoši;
- ka būs mazāk mājasdarbu;
- dažas jaunas spēles;
- ka šis ir jauks veids, kā iesākt skolas gadu.
Es gribētu...
- lai nodarbības būtu notikušas pa klasēm, nevis
jaukti;
- lai šāda diena atkārtojas katru gadu;
- vairāk tādas dienas, kad skolā dod zupu un veido
kaut ko kopā.
7., 8., 10. un 12. klase
Es jutos...
- uztraucies grūto uzdevumu dēļ;
- forši, atbrīvoti;
- labi, pirmo reizi piedalījos visās aktivitātēs;
- diezgan labi, jo šī diena bija radošuma pilna un
netradicionāla;
- patīkami, jo pirmā skolas diena bija interesanta
un varēja pierast pie skolas;
- ļoti labi, satuvinājos ar klasi, bija jautri, jutos
komfortabli;
- baigi forši, sadarbojoties ar lielajiem, atradām
kopīgu valodu;
- lieliski, laiks aizskrēja ātri, bija interesanti;
- gandarīta par pavadīto laiku ne tikai ar savu klasi, bet arī ar citiem skolasbiedriem.
Es uzzināju...
- ka skolā var būt arī interesanti;
- cik forši skolēni ir citās klasēs;
- ka ar lielajiem bērniem var lieliski sadarboties;
- kā ir, kad jāsadarbojas ar citu klašu skolēniem un
jātaisa kopīgs plāns, uzdevums;
- ar ko īpaša ir katra stunda, ar ko tās atšķiras un
kas tām ir kopīgs (aktivitātes hokeja laukumā);
- kā citiem skolēniem gāja vasarā;
- cik forši ir sadarboties ar citiem vecāko klašu
skolēniem;
- ka klases māk sadarboties, neesot visi kopā;
- to, ka ar komandu var paveikt visu;
- ka matemātika ir diezgan interesanta;
- kā izveidot mācību priekšmeta reklāmu;
- ka dažādās situācijās der samainīt tikai vienu lietu, un viss automātiski mainās;
- ka mēs, visa skola, varam kopīgi savākties un
šādā pasākumā piedalīties, dalīties emocijās;
- ka klasi var šādos uzdevumos saliedēt;
- cik skola var būt saliedēta.
Es gribētu...
- lai visi būtu atraktīvāki, sadarbojoties grupās;
- lai būtu vēl darbi, ko darīt;
- vairāk šādas dienas, lai labāk iepazītu citas
klases;
- lai šāda veida dienas notiktu biežāk, jo kopā pavadīts laiks palīdz sadarboties arī stundās;
- lai tāda adaptācijas diena notiktu vēl!!!
Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore
Autores foto
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Mūsu skaistā vasara
Ir pagājusi vasara ar savām rūpēm un darbiem, un ar jaunām cerībām ir iesācies
skolas gads. Skolotāji, kā ierasts, pārrunā ar bērniem vasaras notikumus un uzklausa viņu raibos piedzīvojumus. Lai arī lietaina un maz siltuma devusi, šī vasariņa
visiem bijusi ļoti mīļa. Vasaras siltumu sajutīsiet, izlasot Sausnējas pamatskolas
2. un 3. klases skolēnu radošos darbus.

Vasariņa ir tik skaista!
Aug sēnes, ogas, kāpostgalvas.
Septiņu krāsu varavīksne gaisā.
Arī lietus lāses krīt...
Rudzu graudi vārpās aug.
Ai, kā vasariņa patīk man!
Dagnis Zeltiņš, 2. klase
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Bērnu dzejas dienā Rīgā
Šā gada 8. septembrī peldošajā mākslas
galerijā “Noass” (AB dambis) notika Bērnu Dzejas diena “Garā pupa pāraug čīkstēšanu un top par brīvu drīkstēšanu”, kurā
biedrība “Ascendum” sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi
un ikgadējām Dzejas dienām atvēra 2016.
gada dzejas gadagrāmatu bērniem “Garā
pupa”. Gadagrāmatas atvēršanas svētkos,
ko vadīja “Garās pupas” veidotāja Inese
Zandere, piedalījās dzejnieki un atdzejotāji
Leons Briedis, Uldis Auseklis, Ērika Bērziņa, Ieva Lešinska un Māris Salējs.
Šogad grāmatas beigās ir nodaļa „Sākums”, kurā ievietoti bērnu sacerēti dzejoļi. Interneta žurnāls „Satori” un biedrība
„Ascendum” bija izsludinājusi konkursu,
uz kuru aizsūtījām “Skolas Ziņu” literārajā pielikumā publicētos 3.-7. klašu skolēnu
darbus.
Žūrijas komisija bija izvēlējusies veiksmīgākos dzejoļus. Un to vidū ir arī divu Ērgļu vidusskolas skolnieču
- Alīnas Mušas un Katrīnas Rešņas - darbi.
Vēlam radošu iedvesmu un veiksmi arī turpmāk!
Grāmata „Garā pupa”, kurā ievietoti meiteņu darbi, būs skolas bibliotēkā. Iepazīstiet jauno autoru daiļradi!
Paldies Katrīnas tētim par atbalstu!
Pavasara atnākšana
Sniega māte sēž uz loga,
Pasmējusies sniegu sola.
Ziemiņ, Ziemiņ, lūdzu, beidz!
Manam suņukam vēl salst!
Skursteņi vēl kūp un kūp,
Ledutiņš zem kājām drūp.
Ziema projām negrib iet,
Pavasaris jau sāk smiet.
Smejies, smejies, Pavasar,
Tā lai Ziemas sirdi skar!
Lai lūst ledus, lai kūst sniegs,
Lai ir visiem lielais prieks!
Alīna Muša, 4. klase

Vasariņa, vasariņa!
Agri no rīta
Skaista saule
Atnāk.
Rudens jau tuvu Atkal tas būs klāt.
Daniels Suncelis, 3. klase

Vasara man patīk!
Aug āboli un saldas ogas.
Saule silti apmīļo.
Aizies mīļā vasariņa,
Rudens būs klāt,
Aukstums atnāks...
Daniels Loščiņins, 3. klase
Vasara ir tik silta!
Aug tomāti, gurķi un burkāni,
Salāti, bietes un redīsi.
Aug sēnes un rieksti.
Rudens nāk pāri laukiem,
Aizdzen tas vasariņu!
Renārs Dadzītis, 3. klase

Vasariņa skaistā
Atnāk ar zaļu zāli.
Skrienu peldēties,
Ar draugiem es spēlējos.
Rītā spoži spīd saule
Augstu debesīs.
Dmitrijs Andrejevs, 3. klase

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

Katrīna Rešņa, 6. klase
Indra Rone
Jāņa Rešņa foto

Linda Jansone MMS

R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa
NOLIKUMS
Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani
un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo
mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. - 9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Kā es iepazinu „Braku” sētu.
2. Man tuvais tēls R. Blaumaņa daiļradē.
3. „Ja gribat gatavoties uz lielām lietām, tad papriekšu parādāties mazos darbos.”
		
(R. Blaumanis „Ugunī”)
10. - 12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Skaņas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā. (Dabas skaņas, cilvēka
radītās, R. Blaumaņa darbi un mūzika.)
2. Rakstnieka R. Blaumaņa un gleznotāja J. Rozentāla saskarsme.
3. „Es esmu stāds, kas svešuma gaisu nevar panest.” (R. Blaumanis vēstulē E. Treimanim Pēterburgā 1901. gada 3. decembrī.)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Ērgļu novada skolu izdevums 2016. septembris

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2016. gada 19. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja
vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa memoriālā
muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja
Linda Šmite - Bebru pamatskolas latviešu
*** valodas un literatūras skolotāja, rakstniece
Sanita Dāboliņa - filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2016. gada 19. novembra „Braku” muzeja mājaslapā: www.braki.lv
Apbalvošana 2016. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7. - 9. klase
10. - 12. klase
1. vieta - 70 eiro
1. vieta - 100 eiro
2. vieta - 50 eiro
2. vieta - 70 eiro
3. vieta - 30 eiro
3. vieta - 45 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
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Pēc pēdējā lietainā vasaras mēneša septembris, liekas, apņēmies saules siltumu atdot gan par sevi, gan par augustu. Saulainās dienas rosinājušas 9. klasi, kuri šogad ir uz izvēles sliekšņa par tālākām gaitām, ieskatīties pagājušā gada atmiņu krājumā par visskaistāko 1. septembri, kas
piedzīvots, mācoties Ērgļu vidusskolā.
1. septembris ir skaista diena, jo tad mēs visi esam atpūtušies un gatavi labi mācīties, sākt kārtīgāk rakstīt vai ieklausīties savos līdzcilvēkos un
dzīvot saskaņā ar tiem, izbaudām pēdējās siltās dienas un lēnām sākam ieskrieties jaunu zināšanu uzņemšanai.

Mans visskaistākais 1. septembris
5.klasē
No rīta pieceļoties, pirmā doma bija: „Es beidzot iešu lielajā
skolā!” Es biju ļoti laimīga.
Tas brīdis pienāca, izkāpu ārā no tēta mašīnas, un manī lidoja
daudz tauriņu. Kad es uzzināju, ka mūsu klase būs latviešu
valodas kabinetā, es sapriecājos, jo zināju, ka iepriekš šis kabinets bija manas māsas kabinets.
Man ļoti patika, ka mūsu klases audzinātāja mūs visus ļoti
mīļi sagaidīja. Visjaukākais bija tas, ka skolotāja mums uzdāvināja katram savu pogu, ar kuru mēs piepogājāmies pie lielās
skolas. Man vēl joprojām šī rozā poga ir piesprausta istabā pie
dēļa. Tas bija tik mīļi!
Katrīna D.

1.klasē
Skola bija kas jauns un nezināms. Doties uz to bija kā doties
ceļojumā. Kad ienācu skolā, vēlējos izpētīt katru kaktiņu, katru putekli, iepazīt skolotāju.
Mēs bijām mazi Sprīdīši - laimes meklētāji, kuri nezināja
neko par skolas dzīvi. Ierodoties skolā, pārņēma satraukums,
bet rokās stalti gozējās trīs gladiolas. Tās bija smagas, tāpēc
iedevu mammai. Pēc brīža sākās svinīgs pasākums, vecāki
mūs nodeva 12. klases audzēkņu rokās. Atceros, kā ar smaidu
devos pretī diviem staltiem „bosu” puišiem, kas arī smaidot
uzņēma mani savā barā. Puiši mani pavadīja līdz pat klasei,
kura bija maza, bet mājīga. Klasē visi bijām pazīstami, tikai
malā sēdēja pavisam svešs puisis, ar kuru mūs iepazīstināja.
Tas bija Armands, kas nu jau ir uzņemts „slavenajā četrotnē”.
Tā pavērās manas durvis uz skolas dzīvi.
Endija D.
Atceros, kā mamma mani atveda pie lielās skolas, tā bija tik
liela un noslēpumaini pelēka. Man bija liels uztraukums tā-

Atceros, ka ļoti vēlējos iet lielajā skolā. Mammai visu laiku
teicu: ”Kaut ātrāk pienāktu 1. septembris, kad varēšu doties
mācīties starp daudz lielākiem cilvēkiem!”
Tad, kad bija pagājusi svinīgā daļa, ļoti labi atceros direktores vārdus: ”Tagad laidīsim 5. klasi pirmos lielajā skolā!”
Un manī parādījās dīvains un prieka pilns satraukums. Vēlāk
audzinātāja katru no mums „piepogāja” ar krāsainām pogām
pie lielās skolas saimes.
Es vēlētos to piedzīvot vēl vienu reizi... Bet vai tas ir iespējams? Nē... Dzīve turpinās, un man vēl būs daudz citu skaistu
brīžu...
Daila B.

Katrīna Dudko MMS
Abas klausījāmies 1. septembra pasākumu, kur pie mikrofona
runāja mūsu skolas direktore. Pēkšņi izskanēja mans vārds, un
mani mamma jau veda pretī diviem jaukiem puišiem. Es biju
nobijusies, bet priecīgi atlaidu mammas roku un apmierināta
devos puišiem līdzi.
12. klases skolēni bija ļoti pieklājīgi, skaisti ģērbušies. Meitenēm bija skaistas kleitiņas, bet puišiem uzvalki. Puiši un
meitenes bija ļoti pieklājīgi, viņi paņēma mūs pie rokas un
nelaida nekur. Kopā ar 12. klasi devāmies uz mazo skolu, lielie mūs atkal turēja pie rokas, uzmanīja.
Man ļoti patika mans 1. septembris 1. klasē, kad mani ieveda
skolā lielie divpadsmitie.
Melānija Š.

Gunita Rasa MMS
pēc, ka sāku iet pirmajā klasē un tāpēc, ka bija jādzied dziesma duetā ar Viktoriju. Kad bijām nodziedājušas, mūzikai skanot, ieradās 12. klases skolēni. Viņi bija ļoti lieli, puiši lieli un
pēc skata drosmīgi, bet meitenes glīti ģērbtas un smaidīgas.
Satraucošais brīdis bija gandrīz galā, bet tad mūs sauca pēc
alfabēta, un vecāki aizveda mūs līdz pat gādīgo 12. klases
skolēnu rokām.
Man pretim nāca jau labi pazīstamā bērnības draudzene Zane
un viņas klasesbiedrene. Tas bija ļoti satraucoši - atlaist
mammas roku un ielikt savu mazo rociņu lielās meitenes
plaukstā, un uzticīgi doties līdzi, ar asarainām un bailīgām actiņām atskatoties uz mammu un tēti. Tad visi skaistā kolonnā
devāmies aiz stalta zēna, kas uz viena pleca turēja manu jauno
klasesbiedru, kurš zvanīja vecu skolas zvanu. Rokās visiem
mirdzēja skolēnu gatavotās puķītes, kas bija klātas ar spīdumiem, kuri saulē mirdzēja.
Svinīgais pasākums bija beidzies, bet mums sākās jautrākā
daļa. Kopā ar raganiņām bija jāmeklē konfektes un tējas maisiņi, jāspēlē dažādas spēles, jāēd pankūkas. Ar drebošām rociņām atdevu skolotājai gladiolu un kārtīgi ieklausījos katrā
viņas vārdā. Pirms devāmies mājās, skolotāja mums katram
iedeva pa cepumam, tā forma mani pārsteidza - vieninieks.
Cepums bija gards, ar baltu glazūru, krāsainām cukura skaidiņām. Mans pirmās klases 1. septembris!
Monta M.
Sākumā biju uztraukusies un nobijusies, jo 12. klasei jāieved
mūs skolā.
Ārā bija silts un saulains, tāpēc man bija jāpiedalās dažādās
aktivitātēs. Pie vidusskolas spēlēju aizraujošas spēles un fotografējos. Pēc kāda laika man jau bija jādodas uz mazo skolu,
bet tas vēl nebija viss. Arī pa ceļam bija jāpiedalās dažādās
aktivitātēs. Visspilgtāk atceros to, ka bija jāmeklē šokolādes
konfektes un tējas maisiņi, un pie mazās skolas mani cienāja
ar šokolādes monētām, kuras bija ļoti saldas un garšīgas.
Kad iesēdos skolas solā, jutos tik pieaugusi un laimīga! Tas
vairs nebija bērnudārzs, kur vajadzēja spēlēties un gulēt, bet
tā bija skola, kur bija jādomā par sekmēm un jāpieņem lēmumi. Domāju, ka, skolai sākoties, beidzās arī mana bērnība.
Kad iesēdos skolas solā, jutos tik pieaugusi un laimīga!
Edīte A.
Gaidīju, kad došos uz skolu, bet biju ļoti uztraukusies, jo būšu
beidzot Ērgļu vidusskolas skolniece. Ļoti satraucos par to, ka,
izejot no bērnudārza drošās un mīlošās vides, nonākšu skolas
realitātes skarbajā pasaulē. Uztraucos visvairāk par to, ka
mani neuzņems skolā, ka mani apcels lieli bērni.
Man rokās bija mazs puķu pušķītis, un blakus stāvēja mamma.
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Uz skolu mani atveda mamma, man bija nedaudz bail, jo uz
Ērgļiem es atnācu no citas skolas - no Vestienas.
Mēs izstaigājām lielo skolu. Man tobrīd nebija neviena drauga. Es biju viens. Bet ar laiku ar visiem sadraudzējos, un šeit
man sāka iepatikties.
Šo pirmo septembri atcerēšos vislabāk, jo tas bija pirmais 1.
septembris manā dzīvē. Tas bija lielās dzīves sākums.
Armands M.
Es biju ģērbies melnās biksēs, ar tauriņu pie krekla, kurpes,
man rokās bija puķes, ko dāvināt skolotājai.
Tajā brīdī man klasesbiedri, puiši, likās jautri un jauki, un tādi
arī viņi bija beigās. Bet meitenes bija ļoti nopietnas, un blakus
viņām stāvēja mammas.
Klasesbiedrus es ieraudzīju kā jaunu ģimeni - draudzīgus, runātīgus. Tajā reizē man iepatikās daudzas klases meitenes, jo
viņas bija tik skaisti ģērbušās un pašas arī skaistas.
Pēc pasākuma es devos kopā ar ģimeni vakarā uz ezeru, kur
mēs peldējāmies un dzērām šampanieti. Lai gan laiks bija
draņķīgs, ūdens tomēr bija ļoti silts.
Tas bija pirmais vislabākais septembris.
Sergejs J.
Es atceros, ka ārā bija mazliet vējains un ļoti silts laiks, man
bija nedaudz bail, kas notiks, kā viss noritēs, jo tas bija mans
pirmais 1. septembris lielajā skolā. Kad nosauca manu vārdu,
mani skolā ieveda divi 12. klases puiši. Pārējie visi gandrīz
bija jau nosaukti. Tad ar zvana skaņu mūs ieveda lielajā skolā. Tā man tad likās plaša un skaista, nepierasta. Gaiss smaržoja pēc dažnedažādām puķēm. Viss bija tik satraucoši!
Monta P.
Mana pati pirmā skolas diena vēl joprojām ir palikusi man
atmiņā, šī diena aizvien man ir ļoti mīļa.
Kad sākās svinīgā daļa, man bija liels uztraukums, jo es zināju, ka tūlīt man būs jāiet pie rokas diviem „lielajiem”, kas
mani izvedīs cauri skolēnu pūlim.
Ejot uz mazo skolu, vislabāk man patika meklēt paslēptos
oranžos tējas maisiņus un šokolādes konfektes. Cits ar citu
sacentāmies, kurš vairāk atradīs. Gan smējāmies, gan raudājām, jo tas likās ļoti svarīgi.
Gunita R.
2.klasē
Šis ir mans otrais 1. septembris. Satieku atkal savus klasesbiedrus, draugus. Visi esam smaidīgi, jo tad uz skolu gājām ar
ļoti lielu prieku. Mums klasē patika stāstīt cits citam par saviem vasaras piedzīvojumiem. Es biju priecīga, ka atkal varu
būt savā skolā.
Pēc vasaras brīvdienām atkal satiku savu toreiz labāko draudzeni. Bijām sajūsminātas, atkal tiekoties.
Skolotāja bija sagatavojusi mums ļoti skaistas dāvaniņas un
atnesusi kūku, bet mēs bijām skolotājai uzdāvinājuši daudz
puķu.
Linda J.

Monta Purviņa MMS
Tas bija gads, kad es atnācu uz lielo skolu, un man tas likās
ļoti jauks laiks. Kad es iegāju skolā, man tā likās liela, bet
es - tik maza kā sīks kukainītis.
Devos augšā pa kāpnēm uz mūsu jauno klasi. Es ieraudzīju
zāli - lielo, spožo, skaisto. Kad atvēru klases durvis, mūs
sagaidīja smaidīgs, priecīgs cilvēks. Tad es uzzināju, ka
viņa būs mūsu klases audzinātāja - tik jauna, mīļa! Jutu, ka
viņa bija satraukta, bet tajā pašā laikā droša. Šajā dienā pats
skumjākais brīdis bija tad, kad bija jādodas prom no skolas.
Protams, mums skolotāja teica ”uz redzēšanos”, bet šos vārdus es jau atkal gribēju dzirdēt pēc kādas stundas.
Šis bija mans visskaistākais un visjaukākais 1. septembris,
kad iepazinu skolu, skolotāju, satiku savus klasesbiedrus.
Ginta L.
No rīta biju patīkami satraukta - jauna skola, jauni skolotāji,
viss svešs. Iegāju skolā, un bija pazīstams skats, jo vasarā
skolā bija nometne. Nebija grūti atrast katru klasi, bet tik un
tā bija nepierasti.
Ļoti priecājos, kad satiku jauno audzinātāju. Viņa mums mācīja latgaliešu tautasdziesmu „Auga, auga rūžeņa”, kad vēl
mācījāmies mazajā skolā.
Ance L.
7. klasē.
Ārā bija saulains laiks. Es negribēju iet uz skolu. Labprāt
būtu sēdējis mājās, tomēr tas taču ir 1. septembris, bet dziļi domās māca ziņķāre par to, kā izskatās klasesbiedri pēc
vasaras.
Satikos ar klasesbiedriem. Visi bija izauguši garāki par pāris
centimetriem. Mūsu četrotne bija atkal apvienojusies. Mūs
gaidīja jauni piedzīvojumi.
Jutos pieaudzis, mazliet satraukts. Kā būs?
Jānis S.
Devīto un viņu audzinātājas un latviešu valodas skolotājas
Dainas Dundures atmiņu grāmatā ielūkojās Indra Rone
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Medību šķirnes suņu
izstāde

Ringa eksperts Kaspars Apsītis, igauņu kolēģis
Andress Lillemae, goda eksperts Vladimirs Gubarevs un
suņu īpašnieks Aivars Zaube, kā arī vācu īsspalvainie
putnu suņi (no kreisās) Mona un Grieta.
27. augustā Ērgļu estrādē notika 2. atklātā Latvijas dzinējsuņu izstāde. Dalībnieku skaits bija lielāks nekā pagājušajā gadā.
Izstādē piedalījās 52 suņi: 18 Latvijas dzinējsuņi, 21 taksis, 4
laikas, 1 norvēģu aļņu suns,1 Bavārijas asinspēdu, 1 velsiešu
terjers, 1 vācu medību terjers, 3 foksterjeri, 2 vācu īsspalvainie
putnu suņi.
Suņu šķirņu daudzveidība priecēja ne tikai kinologus, bet
arī izstādes apmeklētājus. Arī pieaicinātais Igaunijas kolēģis
Andress Lillemae pozitīvi novērtēja pasākuma nepieciešamību
un to, ka medības bez suņa ir tikai pastaiga mežā.
Labākais no Latvijas dzinējsuņiem bija un izstādes čempiona
titulu ieguva suns Fokss, īpašnieks Anatolijs Novikovs (Cesvaine). Takšu ringā labākais ir taksis Rokijs, īpašnieks Ēriks
Čems (Ventspils), kurš arī kļuva par pasākuma “pa asinspēdu”
čempionu. Čempions alu suņu čempionātā vācu medību terjers
Rondo, īpašnieks Ilgvars Kvants (Liepkalne).
Paldies organizatoriem: Ērgļu novada domei, konditorijai
“Kore”, mednieku veikalam “Huberts”, biedrībām “C&U” un
“Dālderi”, medniekam Ivo Solovjovam, Latvijas dzinējsuņu
klubam, kā arī visiem, kas piedalījās.
Armanda Cirša, Latvijas dzinējsuņu kluba
valdes priekšsēdētāja, teksts un foto

Valda Zirņa fotoizstāde
Jumurdā

Ar nošu atslēgu aizslēgt vasaru …
Pavisam drīz izsmaržos vasara, mūzikas skolas bērniem būs atkal jāmeklē nošu burtnīcas, jāspodrina
instrumenti, jāievingrina balsis un kas tik vēl viss
nebūs jādara. Tāpēc, lai mēs jau būtu iesildījušies
jaunajai darba sezonai, sapulcējāmies kopā radošajās darbnīcās no 22. līdz 24. augustam un atcerējāmies vai iemācījāmies dažādas interesantas lietas.
Diez vai kāds gribētu atlikušās brīvās dienas pavadīt, tikai spēlējot vai dziedot. Ir taču tik daudz citu
interesantu nodarbību, kur sevi apliecināt.
Tiesa gan, katrs rīts sākās ar mazo orķestri Pētera
Leiboma vadībā un dziedāšanu pie Mārītes Taškānes, bet pēc tam varēja aust ar dabas materiāliem,
ko mācīja Līvija Groza, mākslas skolā izpildīt dažādus radošus zīmēšanas uzdevumus, kurus izdomāja Vizma Veipa, piedalīties orientēšanās sacensībās,
ko sagatavoja un novadīja Kalvis un Baiba Kaļvas.
Protams, neizpalika arī muzikālās viktorīnas, spēles un atjautības uzdevumi, par kuriem parūpējās
Mārīte Kovaļevska un Vineta Dāve, kā arī bija
iespēja apskatīt un uzzināt daudz ko par etnogrāfisko kokli, kuras pavadījumā varējām izdziedāt skaistas latviešu
tautasdziesmas, kuras mums spēlēja Monta un Signe Masaļskas.
Prieks bija satikt atsaucīgo mūsu skolas absolventi Judīti Žīguri
- tagad A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas
audzēkni, kas darbojās ar pianistiem, ierādot dažādus neparastus klavieru vingrinājumus. Vēl viena interesanta nodarbība bija
“Maini instrumentu”, kurā skolotājs Ivars Rutmanis ļāva izmēģināt visus skolā esošos pūšamos instrumentus. Īpašu interesi izraisīja trombons, kuru gribēja spēlēt visi.
Noslēgumā devāmies uz Sausnējas muzeju “Līdumi”, kur muzeja vadītāja Ilga Kronīte pastāstīja par muzeja tapšanas vēsturi,

fotogrāfijās bērni varēja aplūkot Leibomu dzimtas mūzikas gaitas, slaveno orķestri, plašo instrumentu kolekciju, kā arī dažādas
senas lietas, kas izraisīja lielu interesi. Par prieku sev un sausnējiešiem sniedzām nelielu koncertiņu parka estrādē, par ko izpelnījāmies aplausus un arī gardumus.
Īpašs paldies Gunas mammai par sarūpētajām pusdienām. Radošas, skanīgas un aktīvas trīs dienas aizvadītas jaukā un nepiespiestā gaisotnē. Lai tāds pats ir arī jaunais mācību gads!
Mārīte Taškāne, skolotāja
Lailas Poklavinskas foto

Klāt septembris - lielā Zinību diena!
Kur palika vasariņa,
Ka tik ātri aiztecēja...
Pienācis rudens. Saule ātri nozūd aiz mežu galiem. Arvien biežāk
satumst debesis, gaudo vējš. Zīles krīt pakšķēdamas, āboli būkšķēdami. Kokos dzeltē, sārtojas lapas.
Lielā Zinību diena ir klāt. Bērni no rīta kā bites salaižas kopā
dārziņā. 1. septembris pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”
bija īpašs, jo bērni varēja priecāties par jaunajām mēbelēm katrā
grupiņā, arī par lielajiem, krāsainajiem celtniecības klučiem.
“Pienenītē” jautri virmo bērnu čalas un atkalredzēšanās prieks, jo
mēs, “Saulstariņi”, sagatavošanas grupas bērni, visus aicinām uz
kopīgu svētku rītu.
Lai visiem būtu priecīgi nākt uz bērnudārzu, “Zaķēni”, 2. jaunākās grupas bērni, izliek krāsainu rudens lapu celiņu. Uzaicinām

pa šo celiņu pastaigāties pašus mazākos bērnus ar savām mīļajām
rotaļlietām.
“Lāsītes”, vidējās grupas bērnus, aicinām uzburt krāsainus rudens ziedus. Kā sokas ar ciparu atpazīšanu vaicājām “Bitītes”,
vecākās grupas, bērniem. Tā mēs visi kopīgi caur rotaļām un
dziedāšanu uzzinājām, ka bērnudārzā ne tikai mācās, bet arī vingro, dzied, dejo, zīmē un draudzīgi iet rotaļās.
Pārsteigumu bija sarūpējusi bērnudārza vadītāja, pasniedzot katrai grupiņai svētku kūciņas.
Šis rudens lai dāvā
Jums dāsno zeltu!
Lai, zinību kalnā kāpjot,
Jūs uzziedētu!
Maija, Mārīte, “Saulstariņu” grupas audzītes

„Cieš, sapņo, cerē dvēsele”
Ik gadu „Braku” muzejā septembrī notiek Rūdolfa Blaumaņa
piemiņas pasākums. 1908. gada 4. septembrī svešumā, Takaharju
sanatorijā Somijā, rakstnieks slēdza savas acis uz mūžu. Apglabāts
tepat Ērgļos - Vecajos jeb Blaumaņa kapos. Kaut pagājuši 108 gadi,
kopš dramaturgs aizgājis mūžībā, viņa atstātais literārais mantojums dzīvo dzejā, dziesmās un teātru izrādēs.
Šogad „Brakos” notika muzikāli literāra pēcpusdiena „Cieš,
sapņo, cerē dvēsele”, kurā piedalījās Ērgļu novada literāti, dzejas
mīļotāji. Mirdza Vestfāle no Sausnējas lasīja savu dzeju, kas rakstīta, atklājot sāpes, pārdzīvojumus un prieku. Ērgļu vidusskolas
skolniece Alīna Muša iepazīstināja ar saviem dzejoļiem, kas tapuši
pēc audzinātājas Ievas Rotas ierosmes. Olga Dundure zina daudz
dzejoļu no galvas, bet pasākumā nodeklamēja to, kas pašai tuvāks
sirdij, kā arī norunāja savu sacerēto dzejoli, kura tapšanā jāsaka
paldies mazdēlam Eduardam Dunduram.
Pasākumu kuplināja Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis
„Ievziedi” (vadītāja Ieva Vilnīte). Skanēja dziesmas ar R. Blaumaņa vārdiem, piemēram, „Mazās Martas dziesma” (A. Altmaņa mūzika), „Vēl tu rozes plūc” (E. Dārziņa mūzika), „Aiz miglas man
dzimtenes celiņš dārgs” (V. Andrejanova vārdi, R. Blaumaņa atdzejojums, P. Barisona mūzika). Ansamblis priecēja arī ar citām jaukām dziesmām. Solo izpildīja Sarmīte Kantāne un Kristīne Lūse, kura dažām dziesmām spēlēja kokles pavadījumu. Skanīgi dziedāja
arī tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vadītāja Inese Maltavniece). Viņi allaž ir mīļi un gaidīti ciemiņi „Brakos”.
Pēc pasākuma kopīgi izbaudījām zāļu tēju, smalkmaizītes un pakavējāmies atmiņās, kas saistītas ar „Brakiem” un patīkamiem notikumiem Ērgļu novadā.
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

13. augusts Jumurdā

VALDIS ZIRNIS izstādes atklāšanā 3. septembrī Jumurdā.
Līdz 30. septembrim Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē
(pārvaldes darba laikā) apskatāma foto izstāde. Izstādes, kuru
kopā ar autoru veidojusi Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja māksliniece Danute Vēze, galvenais varonis ir ērglēnietis Valdis Zirnis. Valdis Zirnis strādāja p/s “Ērgļi” par autobusa vadītāju. 1984. gada martā, pasaules izzināšanas jūtu vadīts,
devās uz Vissavienības Komjaunatnes triecienceltni Tjumeņas
apgabalā Nojabrskas pilsētā. Strādāja tresta “Holmogortrubuprovodstroj” autobāzē Nr.6 par autobusu vadītāju. Ekspozīcijas
nosaukums skan „Brīvprātīgi uz Sibīriju”. Pats Valdis saka:
“Pārsteidza bargā ziemeļu daba, bagātīgā ogu un sēņu raža īsajās vasarās. Apbrīnoju mazās ziemeļu tautas hantu izturību, dzīvojot tik skarbos dabas apstākļos. Patika cilvēku izpalīdzība kā
darbā, tā sadzīvē. Latvijā atgriezos 1988. gada rudenī. Šī foto
izstāde ir ieskats šajos gados piedzīvotajā.”
Agitas Opincānes teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. septembris

Lai popularizētu ģimenē veselīgu dzīvesveidu, nostiprinātu sporta aktivitāšu
tradīcijas, veicinātu draudzīgas attiecības starp kaimiņu pagastu iedzīvotājiem
un, protams, lai noskaidrotu uzvarētājus individuālajās sacensību disciplīnās
un komandu sacensībās, 13. augustā Jumurdā sanācām kopā uz Sporta dienas aktivitātēm. Sporta dienu organizēja Jumurdas pagasta pārvalde sadarbībā
ar Jumurdas pagasta jauniešiem, viesnīcas ,,Jumurdas muiža” darbiniekiem.
Sporta dienā piedalījās Jumurdas pagasta un Ērgļu novada iedzīvotāji, draugi
no kaimiņu pagastiem. Viesnīcas ,,Jumurdas muiža” sporta laukumā norisinājās komandu sacensības volejbolā un futbolā. Savukārt Jumurdas saieta
ēkas pļaviņā tika izspēlētas individuālās sacensības. Stiprinieku un stiprinieču pārbaudījumus organizēja Andris Milnis, Laimonis Kļaviņš. Par trāpīgumu, savaldību un precizitāti varēja piedomāt disciplīnās ,,Pats zābaks!”,
florbola metieni pa vārtiem, olimpiskie apļi, šautriņu mešana, savukārt par
veiksmes fortūnas klātbūtni varēja pārliecināties metamo kauliņu mešanā
,,Veiksmes luteklis”. Pāru sacensībās ,,Veiklā ragaviņa” noderēja gan izveicība, gan prasme ar ziemas ragutiņām izslidināties pa vasaras sulīgo zāli. Visas dienas garumā bērni varēja ļauties draiskulībām piepūšamajā
atrakcijā, šo prieka brīdi dāvāja viesnīcas ,,Jumurdas muiža” īpašnieki Anita un Ivars Apiņi. Sporta dienas sacensību uzvarētāji saņēma
diplomus, pašvaldības sarūpētās balvas. Par savu līdzcilvēku labsajūtu šajā dienā parūpējas atsaucīgie, darbīgie tiesneši - Andris Stalidzāns,
Jānis Opincāns, Jānis Purviņš, Andris Milnis, Laimonis Kļaviņš, Emīls Jānis Lapsa, Ričards Vaniņš, Raivo Vaniņš, Jānis Vasiļkovs, Madara
Salnīte, Alīna Šmite, Ērika Purviņa. Gardumgardu, spēcinošu zupu bija izvārījusi Stella Rutka. Paldies visiem par kopā pavadīto dienu, par
smaidu, uzmundrinošu vārdu un darboties prieku!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Andra Milņa foto
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VASARAS ATSKAŅAS SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRĀ „KASTAŅAS’’

Lieliem soļiem nemanāmi pagājusi vasara, kura šogad maz lutinājusi ar saulīti un siltu laiku, turpretim bijusi dāsna ar lietainām
un drēgnām dienām. Taču SAC „Kastaņas” iemītnieki pārliecinājās, ka, ja ir labs noskaņojums, arī vislietainākajā un drūmākajā
dienā ir iespējams saulains pasākums. Kādā īpaši lietainā dienā pie
mums ciemojās Iršu pansijas un Ērgļu sociālās aprūpes centra iemītnieki, lai kopā piedalītos sportiskās aktivitātēs. Paldies Mārcim
Feldbergam ar ģimenīti, kuri sagatavoja atraktīvas aktivitātes, kas
bija pa spēkam katram piedalīties gribētājam. Dalībnieki sacentās
pupiņu pārlasīšanas, naglošanas, diega tīšanas un vēl daudzās citās
sacensībās. Nobeigumā tika ieturēta maltīte pie kopīga pusdienu
galda. Galvenā pasākuma balva bija pozitīvas emocijas gan viesiem, gan arī pašiem „Kastaņu” iemītniekiem.
Lai arī bieži vien dzīve šķiet drūma un bez prieka, tomēr mūsu
aprūpes centra iemītnieki pierādīja pretējo - ir arī daudz iemeslu,
lai kārtīgi un no sirds izsmietos kopīgā anekdošu pasākumā pie
kafijas tases. Katrs pasākuma dalībnieks bija sagatavojis vairākas
anekdotes, ko pastāstīt un parādīt citiem. Pasākuma gaitā atklājās,
ka anekdošu ir tik daudz, ka tās varētu stāstīt vēl un vēl. Un smiekli
pildīja aprūpes centra „Kastaņas” telpas līdz vēlai pēcpusdienai.
Ir patiess prieks, ka mūsu aprūpes centra iemītnieki nav zaudējuši
dzīvesprieku un humora izjūtu.
Mēneša izskaņā aprūpes centrā viesojās čigānu deju dejotāja, kura
ar ugunīgām dejām iekvēlināja ne vienu vien skatītāju. Viešņa ne
tikai dejoja pati, bet lika izkustēties un līdzi darboties arī visiem
vērotājiem. Atsaucība bija tik liela, ka dejotājai nācās apsolīt atbraukt vēlreiz ciemos, aicinot līdzi savas „čigānu meitenes”.
Lai arī dabā jau ir jūtama rudens dvesma, mūsu visu sirdis vēl ilgu
laiku sildīs atmiņas par vasarā piedzīvotajām saulainajām, jaukajām emocijām.
Evita Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Vijas Cielavas foto

Liepkalnes baznīcas atdzimšana
Lasot liepkalnieša skolotāja Kārļa Kalniņa
(1887-1978), Liepkalnes draudzes un Liepkalnes pagasta vēstures pierakstus, var uzzināt, ka
Liepkalnes evaņģēliski luteriskā draudze pastāvējusi jau pirms 1680. gada. To apkalpojuši Ērgļu
draudzes mācītāji. 1680. gadā tā kļuva patstāvīgāka, uzcēla mācītājmuižu un nelielu baznīciņu,
iecēla savu mācītāju. Liepkalnes draudzē ietilpa
Liepkalnes-Ozolu pagasts, viss Kroņa-Iršu, vēlāk saukts Pērses pagasts ar Kaivēnu un Siljāņu
ciemiem, Āpšu mājām no Bebru pagasta, daļa
Ogres pagasta (daļa māju, kas atradās Ogres
upes kreisajā pusē), daļa Sausnējas pagasta.
Kad 1766. gadā starp Liepkalnes-Ozolu, Sausnējas, Odzienas, Bebru, Meņģeles, Ogres un Ērgļu pagastu ķeizariene Katrīna II ietilpināja Iršu
vācu koloniju, vācu zemnieki un amatnieki pievienojās Liepkalnes draudzei.
Abas draudzes apkalpoja viens mācītājs, noturēdams dievkalpojumu svētdienās no rīta latviešu
valodā, bet pēcpusdienā vācu valodā. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā (līdz 1905.
gada notikumiem) par mācītāju strādāja K. Štolls, bet pirms viņa šos
pienākumus veica K. Štolla tēvs. Par agrākiem mācītājiem ziņu nav.
1767. gadā Gobiņu kalnā uzcēla jaunu un lielāku baznīcu. Tā nodega. 1772. gadā Liepkalnes draudzi apvienoja ar Vestienas draudzi.
Tad dievkalpojumi notika vienu svētdienu Vestienā, otru - Liepkalnē.
Mūra baznīca Liepkalnē uzcelta 1867.-1868. gadā. Baznīcas torni
rotāja gailis, kas vējā grozījās uz visām pusēm. Baznīcā bija 318 sēdvietas. Altāris - neliels paaugstinājums ar trelliņiem visapkārt - un
altāra glezna, ko darinājis kāds vācu gleznotājs, ar pestītāju baltā apmetnī. Tas šodien skatāms vien iztēlē un retā melnbaltā fotogrāfijā.
Dievkalpojumi sākās un beidzās ar zvana skaņām baznīcas tornī. Pēc dievkalpojuma viens otrs baznīcēns iegriezās tuvējā Gobas
krogā, ko mācītājs A. Niedra savā sprediķī vienreiz nosauca par
“balto zārku”, otrreiz par “balto cūku”. Pareizticīgie iedzīvotāji bija
pakļauti Sausnējas pareizticīgo draudzei. Luterticīgo mācītāji un pareizticīgo priesteri savā starpā uzturēja “auksto karu”. Mācītājs teica, ka pareizticīgie, klanīdamies svētbilžu priekšā, pielūdzot elkus,
savukārt priesteris ņirgājās, ka luterāņu baznīca esot vistu bode, jo
gailis tupot galā, un luterāņi ar “mašiņu” Dievu lūdzot. (Domātas
ērģeles).
Sākot ar 1908. gadu līdz 1927. gadam, uz Liepkalnes baznīcu
dievkalpojumus noturēt brauca apkārtējo draudžu mācītāji, piemēram, A. Niedra no Kalsnavas, Trutcis no Vecpiebalgas, visbiežāk te
ieradās Ērgļu draudzes mācītāji Stanga, Štrīdters. Ap 1927. gadu uz
Ērgļu draudzi atnāca mācītājs Gubliks, kas apkalpoja arī Liepkalnes
draudzi līdz 1944. gada rudenim. Ar laiku Iršu draudze dabūja savu
mācītāju Hollmani, kas dzīvoja bijušajā Iršu pagastskolā.
Līdz 1918. gadam visus dzimšanas, miršanas un laulību noslēgšanas gadījumus reģistrēja tikai mācītājs. 1918. gadā šīs funkcijas
pārņēma dzimtsarakstu nodaļas. 2. pasaules kara laikā baznīcu stipri

Ērgļos dzīvo kustīgi un lustīgi
25. augustā Mārupes pensionāru biedrības dalībnieki devās apciemot Ērgļu pensionāru biedrību. Mūs sagaidīja Ērgļu novada
domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un Ērgļu novada pensionāru biedrības vadītāja Līvijas kundze.
Domes priekšsēdētājs lepns par savas pašvaldības senioriem
(kultūras namā divas telpas, austuve, sporta zālīte, novads
sponsorē tos). Pati Līvijas kundze aušanā darbojas jau 20 gadus. Noausti un dāvāti novada skolām karogi, ar kuriem skolēni piedalās Dziesmu un deju svētkos. Tiek austi lakati, tautas
tērpu brunči, seģenes, celiņi. Dzija krāsota ar dabīgiem augiem.
Aušanas darbos tiek iesaistīti pansionāta iemītnieki un skolēni,
pat zēni.
Seniori raksta projektus un iekārto “Kustīgs -lustīgs” sporta
zālīti ar dažādiem trenažieriem. Dziesmu un deju svētkos piedalījās aptuveni 150 novada pašdarbnieki. Pie kluba darbojas
folkloras kopa. “Jaunākais dalībnieks” Ērika kungs - 81 gadu
vecs. Ar folkloru un tautas daiļradi saistīti ļoti daudzi šī novada
iedzīvotāji. Ar lepnumu tiek austi novada tautas tērpi.
Līvijas kundze pastāstīja, ka rudenī startēs projektā “Kustos
es, kusties tu, kustas visas paaudzes!”.
Tālāk ar novada vēsturiskām vietām iepazīstināja pensionētā
skolotāja Mārīte. Viņa mūs izvadāja un iepazīstināja ar R. Blaumaņa pēdējo dzīves ceļu Ērgļos. Noejam un uzkāpjam pa 45
pakāpieniem, kas simbolizē R. Blaumaņa mūža gājumu. Pašam
rakstniekam piemiņas vieta veidota no Somijas un Ērgļu lauku
granīta akmens. R. Blaumaņa kapos apglabāta visa viņa dzimta.
Rakstnieka un dramaturga R. Blaumaņa un dzejnieka J. Grota
kapa vietas kopj pašvaldība.
Mārīte Breikša lepojas, ka ir Ērgļu novada iedzīvotāja. Saviem
audzēkņiem ar mīlestību māca sava novada kultūras mantojumu
un ievērojamo cilvēku devumu novadam.
Liels paldies Mārītes kundzei par mūsu diženā literārā mantojuma iedzīvināšanu un atgādināšanu.
Tālāk dodamies uz ēku, kurā pirmos piecus dzīves gadus pavadījis dižais rakstnieks R. Blaumanis.
Abu vadītāju Līvijas un Mārītes vadībā dodamies uz Jumurdas
pašvaldības p/s “Sniķeriem”.
“Sniķeru” saimniece Santa mūs iepazīstina ar savu 80 kazu
lolojumu. Laureātes kaziņas Bonijas vārdā nosaukta jauna siera
šķirne. Degustējām dažādas siera šķirnes.
Jumurdas pagasta pārvaldniece Agita mūs apbūra ar brīnišķo
stāstījumu un mazo pārgājienu pa Jumurdas teritoriju un muižu. Apiņa kungs ieguldījis lielus materiālos resursus, restaurējis
muižas ēku, dzīvojamo ēku un ūdenstorni. Skaistums! Trūkst
vārdu!
Tālāk mūsu ceļš vijas uz “Meņģeļiem” - mūziķu Jurjānu dzimtas mājām, kur izveidots muzejs, Dziesmu kalns. “Meņģeļos”
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mūs sagaidīja folkloras kopa. Mēs kopīgi dziedājām, dejojām,
gājām rotaļās, audām, aplūkojām pirti un klētiņu, mielojāmies
ar gardo zāļu tēju un pašceptām maizītēm. “Meņģeļos” notiek
dabas koncerti.
Pārbraucienos dzirdam Līvijas kundzes lepnumu par pazīstamiem Ērgļu novadniekiem, nosauc viņu vārdus - mākslinieki
Mailīši (Sidraba birzs veidotāji), Māris Olte - Ērgļu dzelzceļa
stacijas restaurators, pamazām notiek jauna ekskursijas objekta
atvēršana. Bieži dzirdams rakstnieces I. Kalnāres, aktiera N.
Laizāna u.c. vārdi.
Mūsu ceļš aizvijas uz radošās atpūtas pagalmu “Tiltiņi” - “Kandžas laboratoriju”, iepazīšanās ar laboratoriju, dzēriena tapšanu
un degustēšanu. 15 ha teritorijā iekārtota nakts kino zāle, dažādas sacensības ērču savākšanā, makšķerēšanā. Mielojāmies
ar gardu putru, kura pagatavota pēc R. Blaumaņa receptes un
vārīta uz uguns. To visu veica divi jauni cilvēki - Ilze un Mārtiņš. Paldies viņiem!
Un šķiroties gribas vēlreiz visiem sagaidītājiem, vadītājiem
un dalībniekiem pateikt skolotājas Mārītes teiktos vārdus par
dzīvi.
“Dzīvi nav iespējams atlikt uz vēlāku laiku, un tā nemēdz mūs
gaidīt. Tāpēc negaidīsim traģiskus un neatgriezeniskus dzīves
pavērsienus, lai patiesi sāktu dzīvot. Piemēru, kā to izdarīt,
mums apkārt ir ļoti daudz. Ja kādreiz šādu paraugu ir grūti ieraudzīt, tad varbūt atcerieties kāda ļoti neparasta cilvēka dzīvesstāstu.
Viņš mīlēja lauku mieru, kaut gan lauksaimniecībā viņam īpaši
neveicās. Viņš vēlējās būt viesmīlīgs namatēvs, bet biežāk bija
viesis svešos mājokļos. Viņš zināja, cik svarīgi ir smieties, un
lika to darīt arī citiem, bet parasti saņēma pārmetumus un nepamatotu kritiku. Par spīti nelabvēļiem - viņš patiesi ticēja savam
darbam un ideāliem. Viņš lieliski pazina cilvēka dabu, tomēr
savā dzīvē bieži atgādināja lielu bērnu. Svarīgākais viņa dzīvē
bija draugi: „Kad esmu no saviem mīļajiem šķirts, es ilgojos
pēc viņu sirdīm. Es topu vai slims, ja tuvumā nav mīļu cilvēku”,
taču tie viņa draudzības patieso vērtību apzinājās tikai tad, kad
bija to zaudējuši. Viņa lielākie sapņi palika nepiepildīti un iecerētie darbi nepaveikti. Varbūt viņš jums nešķiet veiksminieks,
un tomēr viņš līdz pēdējam palika uzticīgs saviem vārdiem:
„Dieva pasaule,
Cik skaista tu esi!
Raibā dzīve,
Cik tu man mīļa!”
Un tas ir labākais, ko cilvēks var pateikt par dzīvi.”
Mārupes novada pensionāru biedrība

izpostīja, bojā aizgāja dārgās ērģeles. Padomju varai nodibinoties,
mācītāju vairs nealgoja valsts konsistorija. Draudze kļuva maza.
1939. gadā Fīrers aicināja vāciešus uz mājām. Un dubļainais ceļš uz
Baltavas dzelzceļa staciju gar Liepkalnes baznīcu tumšā novembra
naktī aizveda garu jo garu rindu zirgu pajūgu ar aizdegtiem vējlukturiem pie katras ilkss. Tā aizceļoja vācu kolonisti, kas tik daudzus
gadus bija vareni Liepkalnes baznīcā skrējēji. Tas bija liels negods
un kauns, ja ceļā uz baznīcu tiec apdzīts. Tā sākās beigas Liepkalnes
baznīcas pastāvēšanai.
Šī gada 23. augustā, kad Ērgļu draudzes mācītājs I. Cišs pie sagrautās, sagruvušās, nenosargātās un neatjaunotās Liepkalnes baznīcas
no krūmiem attīrītajā Gobiņu kalnā iesvētīja balto krustu kā atgādinājumu labā uzvarai pār ļauno, pārņēma dažādas sajūtas: prieks, atvieglojums, žēlums un kauns. Kauns un žēlums par savu mazdūšību,
neuzņēmību, vienaldzību, samierināšanos. Prieks par līdzcilvēkiem,
kuri liepkalniešiem nākuši talkā ar ierosmi, iniciatīvu, un reālu palīdzību. Atvieglojums par to, ka beidzot esam pamodināti, esam ceļā
uz savu Dieva namu Liepkalnē.
Liepkalniešu un Sausnējas pagasta pārvaldes silts paldies Iršu pagasta ļaudīm, kuri uztur draudzīgas attiecības ar Iršu kolonistiem
un viņu pēctečiem un kopīgi iedegās idejā par sakoptu Liepkalnes
baznīcas kalnu, par vietu, kur atgriezties visiem aizbraukušajiem,
kur pulcēties, atcerēties bijušo, izlūgties un saņemt Dieva žēlastību
nākotnei.
Tagad galvenais neapstāties, bet rīkoties. Liepkalnes baznīcas kalns
gaida izdarīgas rokas, gudrus prātus un atvērtas sirdis. Rīt baznīcas
kalniņš varētu Dievu un cilvēkus priecēt kā dārzs, kas ziedos ieskauj
baisas vēstures balta mūra liecību.
Tālākais atkarīgs no mums pašiem.
Linda Šmite
Valijas Leles foto

Aicina palīdzēt novada
lielģimenēm

Ērgļu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas diakonija sadarbībā ar “ORA” fondu kopš pavasara regulāri atbalsta grūtībās esošas daudzbērnu ģimenes, kurām ir gana daudz spēka
un dzīvesprieka, bet pietrūkst līdzekļu un iespēju labākai dzīvei.
Fonds “ORA” Latvijā kā neatkarīga institūcija darbojas kopš
2005. gada. Mērķis ir garīgs, sociāls un materiāls atbalsts trūkumā nonākušiem cilvēkiem neatkarīgi no tautības, sociālās un reliģiskās piederības. Organizācija regulāri atbalsta apmēram 200
ģimenes Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valdemārpilī, Tērvetē, Smiltenē,
arī Ērgļu novadā un citur. Materiālie resursi atbalstam nāk gan no
vietējiem ziedotājiem, gan Stichting ORA, zending & hulpverlening Holandē un ORA International.
Savukārt diakonija ir kristīgās kalpošanas nozare, kuras uzdevums
ir palīdzēt grūtībās esošiem cilvēkiem. Ērgļu draudzes diakonijas
pārstāve Zane Lazdiņa pastāstīja, ka draudze fonda piedāvājumam
atsaukusies tūdaļ. Sprieduši, ka varētu uzņemties gādību par piecām ģimenēm. Taču novada sociālā dienesta darbinieki piedāvāja
palīdzēt 10 ģimenēm, un kopš augusta diakonijas draugu lokā ir jau
14 daudzbērnu ģimenes. Grūtībās nonākušos cilvēkus diakonijas
nozares meitenes meklē arī, apjautājot kaimiņus, kolēģus, bērnu
skolas biedrus. Uzzina, ka dziļi laukos kādai ģimenei ir grūti, sēstas mašīnā un dodas apciemot.
Kopš pavasara ģimenēm sarūpētas ne tikai pārtikas pakas, bet arī
nepieciešamās mēbeles, virtuves piederumi, mazā mājsaimniecības tehnika, apģērbs, apavi, citas noderīgas mantas. Skolas lietas
jaunā mācību gada sākumā ir saņēmušas 14 ģimenes, kopskaitā 37
bērni.
Lielu paldies diakones saka tiem ērglēniešiem, kuri atsaucās un
palīdzēja izvadāt mantas, aizdeva transportu.
Zane atzīst, ka palīdzība un sadraudzība maina ne tikai apstākļus
ģimenēm, bet arī pašus diakonijas kalpotājus. Ginta, Iveta, Inita un
arī pati Zane sajutušas, ka sirds kļuvusi plašāka, mīlestības pilnāka
un tikšanās ar ģimenēm devušas daudz patiesa prieka. Arī ģimenes
atsaucas sadraudzībai, palīdz atvest no Rīgas mantas, sakārtot tās
un nogādāt citām ģimenēm.
Turpinot rūpēties par grūtībās esošajiem cilvēkiem, Ērgļu
baznīcas diakones aicina iesaistīties šajā svētīgajā darbā un
ziedot tās lietas, kas vēl ir labas un darba kārtībā, bet vairs
nav vajadzīgas. Ja vēlaties un ir iespēja atbalstīt ģimenes, lūgums
sazināties ar Gintu - 29737868 vai Initu - 26589135. Dažām ģimenēm nepieciešams telpu remonts. Iespējams, ka kāds var piedāvāt
tapetes, tapešu līmi, otas krāsošanai, krāsas un citus materiālus, kas
palikuši pāri pēc remonta un vairs nav vajadzīgi. Daudzas lietas,
ko atzīstam par liekām, citām ģimenēm ar bērniem var noderēt un
atrisināt kādu no neskaitāmajām vajadzībām.
Arta Ciša
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Mazie ērglēnieši uzstājas
Sausnējā

24. augustā sausnējiešus ar koncertiņu priecēja Ērgļu mūzikas
skolas jaunie izpildītāji. Ievadā pedagogi M. Taškāne un P. Leiboms iepazīstināja ar koncerta dalībniekiem. Pūtēju orķestris izpildīja vairākus skaņdarbus. Sausnējā jaunie mūziķi šogad viesojas
jau trešo reizi. Šoreiz koncerts notika brīvā dabā - estrādē. Tas piedeva izpildījumam īpašu skanējumu.
Mazās dziedātājas Sausnējā dzirdējām pirmo reizi. Priekšnesumā
tika iesaistīti arī skatītāji. Vispirms saņēmām dziesmu tekstus, tad
uztvērām melodiju, un kopkoris gatavs. Skanēja lieliski!
Nobeigumā M. Taškāne izteica cerību vēl daudzreiz tikties ar
skatītājiem Sausnējā - PŪTĒJU GALVASPILSĒTĀ. Šis apzīmējums mums ļoti iepatikās. Acīmredzot tas radies muzejā redzētā
iespaidā.
Pagasta pārvaldes vadītāja E. Ūdre pateicās mazajiem māksliniekiem par sniegumu un vēlēja daudz radošas veiksmes visam Ērgļu
mūzikas skolas kolektīvam.
Inga un Ilga, kocerta skatītājas
Ilgas Kronītes foto

Aicina Ērgļu saieta nams
Ērgļu saieta nama amatieru mākslas kolektīvi apvieno tos cilvēkus, kas vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku un radīt prieku
ne tikai sev, bet arī apkārtējiem ļaudīm. Tajos darbojas dziedātāji, dejotāji, audēji, teātra mākslas cienītāji, līnijdejotāji
u.c. aktivitāšu cienītāji. Bet arvien mēs, kultūras darbinieki
un kolektīvu vadītāji, esam priecīgi par katru jaunu dalībnieku. Tāpēc aicinām izvērtēt savas brīvā laika izmantošanas
iespējas un jaunajā sezonā piedalīties šādos kolektīvos:
jauktajā korī „Ērgļi” (diriģents-Ralfs Šmīdbergs),
e-pasts: ralfens@inbox.lv
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki
dziedātāji, mēģ. piektdienās plkst.18.30;
deju kolektīvā ”Pastalnieki”
(vad. Mārīte Taškāne, mob. 26528369)
e-pasts: marite.taskane@inbox.lv
mēģinājumi piektdienās plkst 20.00
un svētdienās plkst. 11.00;
jauniešu deju kolektīvā „Rūdis”
(vad. Antra Grinberga, mob. t. 26498175),
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: sestdienās plkst.17.00;
vidējās paaudzes deju kolektīvā „Rūdolfs”
(vad. Antra Grinberga, mob. t. 26498175),
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: piektdienās. plkst. 19.00;
dāmu deju grupā „Varbūt”
(vad. Antra Grinberga, Taiga Sirmā)
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: ceturtdienās plkst.18.00;
bērnu deju kolektīvā “Pienenīte”
(pirmsskolas, vad. Antra Grinberga , mob. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi otrdienās, trešdienās plkst.11.00
pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”;
bērnu vokālajā ansamblī „Ķipari”
(vad. Ieva Vilnīte, mob.t. 29328543)
e-pasts:ieva.vilnite@inbox.lv;
Ērgļu teātrī
(režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426)
e- pasts: tereza.k@inbox.lv;
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi”
(vad. Sandra Lauberte, mob. t. 28372607);
Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”
(vad. Inese Maltavniece, mob. t. 26391466);
līnijdeju kolektīvā „Raibā līnija”
(vad. Emma Cera, mob. t. 26468124)
mēģinājumi: trešdienās plkst. 19.00;
līnijdeju kolektīvā seniorēm
(vad. Baiba Bistere, mob. t. 28306010)
mēģinājumi: pirmdienās plkst. 19.00;
eksotiskajās dejās
(vad. Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe -Tirzmale)
nodarbības otrdienās plkst. 18.00;
sporta deju klubā “Vizbulīte”
(vad. Sandra Avotiņa, mob. t. 26528132)
e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
nodarbības pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no plkst. 16.30;
mūzikas kursos - darbojas Virdzīnijas Burovas vadībā,
personīgi vienojoties.
Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU, Sandra Avotiņa, Ērgļu
novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
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Ilga Dreimane, dzimusi Avotiņa,
dzīvo skaistu un bagātu mūžu

,,Manas vecvecmammas dzimtās mājas bija Jumurdas pagasta „Vēveri”, kur iemītas bērnības
takas. Tā ir vieta, ap kuru vijas vissiltākās bērnības atmiņas. Daudz laika pavadīts Valolas upes
krastā, kur sirdij tuvas ūdens čalojošās skaņas.
Dienas kopā ar brāli Andreju Avotiņu nebija garlaicīgas. Vasaras vakaros abiem razbainiekiem
patika vēžot, dienās kopā ar pieaugušajiem piedalīties siena vākšanā, kad pļavas šķūnīšos sienu
veda iekšā, kraujot uz „lapām”, tas nozīmē - uz
bērzu meijām, izkaltētu, sausu sienu uzkrāva
virsū, priekšā aizjūdza zirgu. Pats jautrākais bija
uz „lapām” vizināties, pēc tam šķūnī mīdīt sienu,
kūleņot, klausīties pieaugušo dziesmās. „Vēveros” vienmēr dzīvojuši muzikāli cilvēki, mājās
bija flīģelis, kuru spēlējis vecaistēvs, īpaši svētdienās, Dievvārdu laikā. Reiz Līgo svētkos, kad
sanākuši līgotāji, Ilga un Andrejs nočiepuši alus
glāzi, sēdējuši zem galda, mērcējuši glāzē pirkstu, tā nogaršojot brūvējumu. Kā jau Līgo svētkos pienākas, pieaugušie dziedājuši Jāņu dziesmas, arī brālītis un māsiņa, zem galda sēžot,
mācījušies dziesmas un vilkuši līdzi meldiņam.
Atmiņās iespiedies notikums ar rūniķi - tas ir
zirgu kastrētājs. Kādā dienā mājās ienācis rūniķis kastrēt kumeļu. Abiem bērniem kumeļa esot bijis ļoti žēl, bet brālītim bijis
bail, ka ar viņu pašu arī kaut kas nelāgs nenotiek, tāpēc meties
mežā bēgt, māsiņa skrējusi līdzi sargāt.
Ilga bērnībā bija kārtīga „menedžere”. Viņai paticis brālīti komandēt: „Puisīt, atnes, puisīt, aizej…” Mieru mājās iztraucēja
karš. „Vēveri” atradās tieši frontes līnijā, tāpēc vajadzēja doties
bēgļu gaitās. Apšaude pat īsti vēl nebija sākusies, bet bēgļi jau
gabaliņu bija devušies pa lielceļu, kad, atskatoties uz dzimtajām
mājām, pamanījuši, ka visas 18 ēkas apņēmušas liesmu skavas.
Jau tad radās aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, vēlāk aizdomas apstiprināja arī runas tautas valodās. Kara laiku Avotiņu
ģimene pārlaida Amatas novada ,,Kārļos”. Dažas naktis pārnakšņoja kādā mājā, bet viena nakts izrādījās liktenīga, tieši šai
ēkai tika uzmesta aviācijas bumba. Par laimi, tieši šajā naktī
visi bija apmetušies mežā, bedrē, kur arī tika pavadīts visvairāk laika. Atgriežoties „Vēveros”, ēku vairs nebija, bet zeme
zem bērnu kājām staigājot līgojās un netālu no kūts mūriem
no zemes ārā rēgojās vācu armijas karavīra zābaka purns. Tas
liecināja, ka zem bērnu kājām ir kritušie.
Tā kā nebija, kur palikt, tad ģimene atgriezās mammas dzimtajās mājās „Pietrēnos”, kur joprojām rit Ilgas dienas. Taču dzīve
vairs nekad nešķita tik bezrūpīga kā pirms kara šausmām. No

„Pietrēnu” mājām Ilga uzsāka skolas gaitas. Dzīvojot šeit, sev
tuvi un mīļi cilvēki tika pavadīti uz Sibīriju, meža darbos smagi
saslima mamma, tādēļ tikai ar grūtībām varēja atbalstīt savus
bērnus. Laikā, kad mamma ārstējās slimnīcās, atbalstu sniedza
vecmamma. Bērniem nācās daudz strādāt. Ilgai un Andrejam
10, 11 gadu vecumā nācās pļaut sienu ar garkātu izkapti. Mamma tīruma malā, balstoties uz kruķiem, strīķēja bērnu izkaptis.
Tā gāja gadi… Ērgļu vidusskolas pēdējā klasē Ilga iepazinās ar
vietējo jumurdieti Jāni Dreimani, kas kļuva par līdzgaitnieku
viņas visa mūža garumā. Tā nu dzimtu koki savijās un tika
izaudzēts jauns zars, kura kuplojumu turpina divas meitas, deviņi mazbērni, vienpadsmit mazmazbērni (šim mazmazbērnu
pulciņam vēl esot jāpieaug skaitā, un Ilga cer piedzīvot arī mazmazmazbērnus).
2016. gada 30. augustā mūsu mīļā vecvecmāmiņa nosvinēja
savus skaistos, ziedošos 80.
Mīļo Ingacīt, sirsnīgi sveicam Tevi lielajā jubilejā!”
Šo sirdssilto stāstu par savu vecvecmāmiņu uzrakstīja Lāsma
Hermane. Paldies ,,Pietrēnu” māju ļaudīm par darba tikumu, par
dzimtās zemes mīlestību, par stipras dzimtas sakņošanos mūsu
Latvijā! Paldies!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Foto no Ilgas Dreimanes personīgā arhīva

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 DZELZCEĻŠ UN STACIJA
Ja šobrīd mazāku apdzīvoto vietu “sirds”
lomu pilda kultūras iestādes un saieta
nami, tad pirms pārdesmit gadiem tās noteikti bija dzelzceļa pieturvietas - stacijas.
Sākotnēji dzelzceļa līnija Rīga - Ērgļi
tika izveidota kā posms no dzelzceļa
projekta Rīga - Ērgļi - Madona - Lubāna
- Kārsava. Dzelzceļš bija iecerēts kā Vidzemes centrālās daļas un Latgales dienvidaustrumu sasaiste ar valsts centru. Tā
mērķis bija veicināt tūrisma attīstību un
saimniecisko izaugsmi, saīsinot vietējo
iedzīvotāju ceļu līdz dzelzceļa stacijām
vidēji par 30 km līdzšinējo 40 -50 km vietā. Turklāt šim dzelzceļam bija arī militāri stratēģiska nozīme. Nesagaidot projekta izstrādi visā līnijas garumā, darbi steidzīgi tika uzsākti 1930. gadā.
Ekonomiskās krīzes laikā valsts budžetā nebija līdzekļu kredīta
izsniegšanai dzelzceļu jaunbūvēm, tāpēc darbi ritēja gausi. Visā
līnijā, lai samazinātu izdevumus, sliežu ceļiem izmantoja lietotas
sliedes no modernizētajām līnijām.
97,5 km garais dzelzceļa līnijas posms Rīga - Ērgļi tika atklāts
1937. gadā. Vietējie iedzīvotāji dzelzceļa atklāšanu esot sagaidījuši ar lielu prieku un entuziasmu, kaut arī svētku vilciens Ērgļus
sasniedza reizē ar sniegputeni. Ērgļu pagasta vecākais A. Saulītis, uzrunājot no Rīgas atbraukušos un arī savus pagasta ļaudis,
teica: “Jūs mums atvedāt dārgu mantu - dzelzceļa satiksmi.”
Dienā gāja divi pāri vilcienu, kas ceļā no Rīgas uz Ērgļiem
pavadīja 3 stundas, biļetes cena līdz Ērgļiem bija 3,35 lati. Tūrisma veicināšanai Dzelzceļa virsvalde 1937. gada decembrī uz
Ērgļiem atvizināja pirmos 226 Jaunā gada sagaidītājus.
Ērgļu dzelzceļa stacija kļuva par augstāko punktu visā līnijā
- 168,45 m virs jūras līmeņa. Tālākais 54 km garais posms Ērgļi
- Madona bija grūtākais šajā līnijā, jo bija jāšķērso Latvijas augstiene. Ērgļos tika izveidots uzbērums un uzcelts tilts pār Ogres
upi, tomēr nākamajos gados darbi apstājās un karš tos pilnībā
apturēja. Otrā pasaules kara laikā stipri cieta arī pati dzelzceļa
līnija, pēc tam dzelzceļa darbība atjaunojās pakāpeniski.
Savus ziedu laiku Ērgļu dzelzceļa līnija piedzīvoja ap 1980.
gadu, kad tajā bija intensīva gan pasažieru, gan kravu vilcienu
satiksme. Ziemā brīvdienās pat tika norīkots speciāls slēpotāju
vilciens “Sniedziņš”.

90. gadu sākumā sākās pirmās runas par kustības slēgšanu.
Saimnieciskās dzīves apsīkums samazināja vilcienu skaitu, savukārt sliežu tehniskais stāvoklis - ātrumu. Dīzeļvilciena ātrums
10 gadu laikā bija ievērojami palēninājies - ja 1982. gadā vajadzēja divarpus stundas, lai sasniegtu Rīgu, tad 1992. jau trīsarpus. Tomēr vēl 2005. gadā dzelzceļu izmantoja 88 660 pasažieru. 2007. gada 3. oktobrī automotrise sadūrās ar kravas auto, un
satiksme līnijā Rīga-Ērgļi uz laiku tika pārtraukta. 2009. gada
jūnijā tika pieņemts lēmums dzelzceļa līniju demontēt.
Šobrīd par bijušo dzelzceļu atgādina vien vairs stacijas ēka,
kura tieši šobrīd piedzīvo savu atdzimšanu, un aktīvistu bildes
un stāsti par to, kā ar velosipēdiem un/vai kājām tiek mērots
ceļš no Rīgas uz Ērgļiem pa veco dzelzceļa vietu. Iespējams, atgriežot “sirdsdarbību” stacijā, arī pats dzelzceļš reiz atgūs dzīvību - ja ne kā vieta vilcienu satiksmei, tad kā skaists kultūrvēsturisks maršruts ikvienam, kas sevī jūt spēkus nomīt vai noiet
daļu no reiz 97,5 km garā dzelzceļa līnijas posma Ērgli - Rīga.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna, Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no Latvijas Dzelzceļa muzeja arhīva
P.S. Rakstā plaši izmantota grāmatā “Dzelzceļi Latvijā” iekļautā informācija. Paldies Inesei un Mārim Oltēm par dalību raksta
tapšanā!
Ja kādam zināms, kur iespējams tikt pie veca vilciena vagona
vai vismaz vilciena riteņiem, lūgums sazināties ar Māri Olti (oltemaris@gmail.com).
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Pasākumu afiša

No 5. septembra līdz 30. septembrim Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē ( pārvaldes darba laikā ) apskatāma foto izstāde ,,Brīvprātīgi…uz Sibīriju”.
Stāsts par VALDA ZIRŅA piedzīvojumiem komjaunatnes triecienceltnē Rietumsibīrijā 1984.g-1988.g.

***

17. septembrī par godu Jurjānu Andreja 160. jubilejai notiks
XIV Koru saiets
2016. gada 17. septembrī Ērgļu novada Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” notiks XIV Koru saiets, kas
veltīts Jurjānu Andreja 160. dzimšanas dienai. Tieši šis ir
jubilejas gads visiem brāļiem Jurjāniem, kas latviešu mūzikā ienākuši ar ko jaunu un nebijušu - Pēterim tiek atzīmēta 165, Andrejam - 160, Jurim - 155 un Pāvulam - 150
gadu jubileja.
Plkst. 11.00 Ērgļu luterāņu baznīcā notiks Garīgās mūzikas
koncerts, kurā piedalīsies Carnikavas kamerkoris „Vēja balss”
(diriģents Jurģis Cābulis), Garkalnes novada jauktais koris „Pa
saulei” (diriģenti Jānis Ozols, Marta Ozola, Margarita Dudčaka)
un Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris „Rīga”
(diriģentes Zane Zilberte un Evita Taranda).

APSVEIcam

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Marta Pardence
Paulis Šutka
Līvija Groza
Ausma Priede
Irina Šlesere
Roberts Vinks
Velta Kalniņa
Rita Pilsētniece
Gaida Fārta
Anna Pavlovska
Zelma Kalniņa

INESI un MĀRI OLTES
ar meitas LUĪZES ALTAS piedzimšanu!

INFORMĀCIJAI

Plkst. 13.00 „Menģeļos” uz Dziesmu kalna būs iespēja just līdzi
koru konkursa „Par skatuviskāku brāļu Jurjānu oriģināldziesmu
vai tautasdziesmu apdares izpildījumu” dalībniekiem.
Plkst. 17.00 Latvijas koru saietu noslēgs svētku koncerts, kurā
piedalīsies 70 Latvijas jauktie, sieviešu un vīru kori ar 2000
dziedātājiem, Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Rūdolfs” un pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts, koncertu vada Artis
Robežnieks.
Pēc koncerta ikviens aicināts uz balli ar Ērgļu novada pūtēju
orķestri.
XIV Koru saietu rīko Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru.
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

***

Dzejas dienas Sausnējā 21. septembrī plkst. 14.00
Sausnējas pagasta vēstures muzejs aicina piedalīties jaunā asfalta iesvētīšanā, ar krītu rakstot savas mīļākās dzejas vai dziesmas
rindas, novēlējumu utt. uz ceļa seguma. Pasākums sāksies pie
Sausnējas pamatskolas.

***

24. septembrī plkst. 9.00 no rīta pie
Ērgļu saieta nama un tā apkārtnē
RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem
Aicinām tirgoties ar visām rudens ražas bagātībām, kas izaugušas dārzā, meža veltēm un rokdarbiem.
Piedalīsimies loterijā, ja līdzi būsiet paņēmuši kādu no savām ziemai sagatavotajām veltēm.
Vērosim bērnu deju kolektīva deju sniegumu.

***

29. septembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
MIĶELDIENAS SPĒKA DZIESMU VAKARS
Dziesmas dziedās: Pēteris Štefāns (Stephan),
Monta un Signe Masaļskas
Vineta Dāve un Andris Džiguns

***

1. oktobrī plkst. 12.00 pie Ērgļu saieta nama
Starptautiskās senioru dienas ietvaros
pasākums aktīviem cilvēkiem
„KUSTIES TU, KUSTOS ES, KUSTAS
VISAS PAAUDZES”
Programmā:
• Trenažieru prezentācija, trenažieri iegūti projektā
„Sirds veselībai”.
• Nūjošanas trases veikšana kopā ar Ivetu Zosāri.
• Veselībai noderīgu deju kustību apgūšana Anitas Sarmones
vadībā.
• Citas sportiskas aktivitātes.

***

15. oktobrī plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
audzēkņu un pedagogu koncerts
Koncertā piedalās Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris Pētera
Leiboma vadībā.

***

15. oktobrī plkst. 16:00 Brāļu Jurjānu
muzejā “Meņģeļi”
paaudžu sadziedāšanās pasākums
“Man bij` dziesmu vācelīte”
Pasākuma laikā notiks muzeja “Meņģeļi” akcijas “Gada brīvprātīgais - muzeja draugs 2016” laureātu sumināšana. Aicināti lieli
un mazi dziesmu mīļotāji.
Līdzi ņemiet nelielu cienastiņu, mūzikas instrumentus un vismaz
vienu tautasdziesmas melodiju vai ziņģi.

***

17. oktobrī plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem „ĪKSTĪTE”
Biļetes cena - 2,00 EUR

***

22. oktobrī STIPRO ĢIMEŅU VAKARS Ērgļu saieta namā.

***

29. oktobrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā dāmu deju grupa
„Varbūt” aicina uz kolektīva 10. radošā darba jubilejas
koncertu „TIKŠANĀS SVEČU GAISMĀ”
Aicinātas deju grupas no Raunas, Ķeguma, Priekuļiem,
Bebrenes, Madonas, Cesvaines, Stalbes, Taurenes,
Kokneses, Jaunjelgavas un Inešiem.

Veselības inspekcijas izstrādātie
e-pakalpojumi
Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) iedzīvotāju un uzņēmēju/iestāžu ērtībām ir izstrādājusi e-pakalpojumus, kuri pieejami portālā www.latvija.lv un
Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv.
Portālā www.latvija.lv pieejamie e-pakalpojumi:
1. Veselības inspekcijas e-pakalpojumi;
2. E-iesniegums Veselības inspekcijai;
3. Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu identifikatora e-pieprasījums;
4. Apliecinājums par vides pieejamību ārstniecības iestādēm;
5. E-paziņojums par pakalpojumu sniegšanu skaistumkopšanas un tetovēšanas jomā;
6. Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu;
7. E-pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma
vai novērtējuma saņemšanai;
8. E-pieteikums atzinuma/novērtējuma saņemšanai par būvēm;
9. E-pieteikums atļaujai par zāļu iegādi;
10. E-paziņojums par zāļu reklāmas semināru;
11. E-ziņojums par zāļu atsaukšanu;
12. E-paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā
uzlikto pienākumu izpildi;
13. E-paziņojums par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem.
Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamie e-pakalpojumi:
14. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi veselības aprūpes iestādēm;
15. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēm;
16. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi skaistumkopšanas saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu
sniedzējiem;
17. Noderīga informācija vecākiem par izglītības un bērnu
pieskatīšanas iestādēm;
18. Noderīga informācija iedzīvotājiem par skaistumkopšanas saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.
19. Informatīvā lapa par Veselības inspekcijas informatīvajiem e-pakalpojumiem.
Informatīvie materiāli ir pieejami Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā „E-pakalpojumi” - http://www.
vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi .
Jautājumu gadījumā var rakstīt uz e-pastu: epak.info@
vi.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67507987

Uzņemšana Mākslas un mūzikas skolas
MŪZIKAS NODAĻAS SAGATAVOŠANAS
KLASĒ notiks 27. SEPTEMRĪ plkst. 17.00
mūzikas skolas telpās (ieeja saieta namā no
otras puses 2. stāvā). Tel. uzziņām: 64871002,
26528369

SVECĪŠU VAKARI
ĒRGĻU NOVADĀ 2016. GADĀ
KATRĪNAS kapos 17. septembrī plkst.16:00
RUNAKALNA kapos 24. septembrī plkst.16.00
LIEPKALNES kapos 24. septembrī plkst.17.00
VĒJAVAS kapos 1. oktobrī plkst.16 30
SAUSNĒJAS kapos 1. oktobrī plkst.17.00
R. BLAUMAŅA kapos 1. oktobrī plkst.17:00
JUMURDAS kapos 1. oktobrī plkst.18 00
MIERA kapos 8. oktobrī plkst.16:00
SAULESKALNA kapos 8. oktobrī plkst.18:00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Austra Ozola
mirusi 87. mūža gadā;
Anna Rūnika
mirusi 96. mūža gadā;
Ronalds Rolands Ķemers
miris 79. mūža gadā;
Marta Marija Lauska
mirusi 80. mūža gadā;
Aleksandrs Biķernieks
miris 85. mūža gadā;
Kārlis Milnis
miris 77. mūža gadā;
Georgine Zunde
mirusi 91. 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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