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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada septembra domes sēdēs lemto
aDome, izvērtējot “FIRMA MADARA 89” SIA iesniegumu par Ērgļu novada būvvaldes 2016.
gada 10. augusta Atzinuma Nr.28 par būves pārbaudi atcelšanu, nolēma atstāt Ērgļu novada būvvaldes Atzinumu negrozītu.
aPamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, dome ievēlēja Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā Vinetu Bagatsku un Ērgļu novada bāriņtiesas locekļa amatā Sandru Konovalovu, Lilitu Knēziņu
un Daci Dombrovsku.
aDome apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi savstarpējiem norēķiniem uz vienu audzēkni mēnesī, sākot ar 2016. gada 1. septembri: pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” EUR 181,54, Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā EUR
54,87, Sausnējas pamatskolā EUR 132,74, Ērgļu vidusskolā EUR 84,21.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības budžetā 2016. gadam. Pamatbudžetā palielināja
ieņēmumus par EUR 20154, samazināja nesadalītos līdzekļus par EUR 17642 un palielināja izdevumus par EUR 37796. Saistošie noteikumi Nr. 7 ”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 Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, 2016. gada 14. septembra izsoles protokolu, īpašums izsolīts par summu EUR
8500,00.
aIzvērtējot biedrības “Ērgļu Skati” valdes locekļa Mārča Feldberga iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt biedrības ieceri izveidot metāla skulptūru jeb svečturi, izmaksu tāme EUR 305, dome
nolēma nepiešķirt Ērgļu novada pašvaldības finansējumu biedrības “Ērgļu Skati” iecerei radīt metāla svečturi, pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 24.04.2014. apstiprināto nolikumu
“Par Ērgļu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas un izlietojuma kontroles kārtību biedrībām
un nodibinājumiem”, kurā noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts projektiem,
kur nav paredzēts pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums.
aIzvērtējot personīgos iesniegumus, dome deva atļauju vienai personai deklarēt dzīves vietu pašvaldībai piederošā dzīvoklī.		
aIzvērtējot personīgos iesniegumus, dome nolēma kā atlīdzību par uzturēšanu Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā pieņemt no divām personām kā dāvinājumu dzīvokļus.
aNodeva lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aDome nolēma nodot uz 10 gadiem nomas lietošanā ar apbūves tiesībām (komercdarbības objektu apbūve) Ērgļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 8A, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080554, platība 0,0595 ha. Noteica nomas maksu 1,5%
apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības (nomas tiesību izsoles gadījumā tas būs sākummaksas apmērs). Noteica minimālo nomas maksu 28 eiro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir
mazāka nekā 28 eiro gadā. Noteica: ja zemes nomnieks divu gadu laikā neuzsāk būvniecību Latvijas
Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā, Ērgļu novada pašvaldībai ir tiesības nomas līgumu
lauzt. Saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem informācija par pašvaldības īpašuma nomu izlikta
Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā.
aNolēma uzsākt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta realizēšanas 2. kārtu un tajā iekļaut
objektu Nr.2 no projektā iekļaujamo pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksta to sakārtošanai
prioritārā secībā: ceļš Kaivēni-Brantēni-Sausnējas p., pārbūvējamais garums 2,35 km; ceļš ZiediņiPaņķēni, pārbūvējamais ceļa garums 3,50 km; ceļš Daktas-Kņapēni-Saimniecēni, pārbūvējamais
ceļa garums 1,30 km.
aApstiprināja kārtību mērķdotācijas sadalei izglītības iestādēm Ērgļu novada pašvaldībā.

Par komandējumu Portugālē

No 2016. gada 21. līdz 27. septembrim man bija iespēja Guimaraes pilsētā Portugālē pārstāvēt
Ērgļu novada pašvaldības domi Vidzemes Tūrisma asociācijā projekta “CHRISTA” pirmajā darba
seminārā, kā arī ECTN (European Culture Turism Network - Eiropas Kultūras Tūrisma Tīkls) 9.
starptautiskajā Eiropas kultūras tūrisma konferencē, kā arī iepazīties ar „Dao Zaļo ceļu”, kas ir
likvidēta dzelzceļa līnija.
Īsumā par projektu - CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš
2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības
(ES) valstīs. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un
popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās
prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.
Projektā plānotie lielākie ieguvumi Ērgļu novada pašvaldībai - nodrošināta dalība starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour” Rīgā 2017., 2018. un 2019. gadā, kā arī novada kultūras tūrisma materiālu izplatība starptautiskajās tūrisma izstādēs - gadatirgos Berlīnē (Vācija), Tallinā (Igaunija), Viļņā
(Lietuva); kā arī iesaiste Vidzemes Kultūras tūrisma Rīcības plāna sagatavošanā.
Pirmais projekta darba seminārs tika uzsākts ar projekta vadības grupas sanāksmi, kurā tika pārrunātas projekta tehniskās un organizatoriskās aktualitātes. Dienas otrā daļa tika veltīta nemateriālā
kultūras mantojuma tēmai, partneriem daloties pieredzē, kā arī pārrunājot dažādās pieejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tā izmantošanā tūrisma biznesā. Turaidas muzejrezervāta
apmeklētāju centra vadītāja prezentēja Vidzemi un Turaidas muzejrezervātu kā labās prakses piemēru šajā jomā. Pasākuma ietvaros projekta partneri devās studiju vizītē, apmeklējot Ave reģiona nemateriālā kultūras mantojuma apskates objektus, kā arī iepazīstot dažādās senās prasmes un
amatus. Viesojāmies Guimaraes tradicionālās amatniecības un vietējās vēstures muzejā „Casa da
Memoria” („Atmiņu nams”), kas atklāts 2015. gada aprīlī, Dzelzceļa muzejā, seno apavu (koka
zole ar ādas virsmu) darināšanas muzejā, iepazināmies ar kalnu reģiona tradicionālo gastronomiju
kalnu ciemā (arī dažādu ēdienu pagatavošanas veidiem kā, piemēram, maizes un dažādu konditorejas izstrādājumu cepšana) un vietējo folkloras ansambli, apmeklējām šim reģionam tradicionālās
„nūju cīņas” nodarbību.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

“Padarīsim Latviju zaļāku!”
27. septembrī
pirmsskolas
izglītības
iestādi “Pienenīte”
apciemoja Māris Olte ar Toyota Baltic komandu “Padarīsim
Latviju zaļāku!”. Par kampaņu
- līdz gada beigām Toyota par
ikvienu interesentu, kurš dosies
testa braucienā ar Toyota hibrīdu, ziedos vienu telpaugu Toyota
telpaugu fondā. Rezultātā Areka
palmas, kuras saskaņā ar NASA
pētījumiem esot vislabākais gaisa attīrītājs pasaulē, tiks nodotas
Latvijas bērnudārziem. Akcijas
gaitā Latvijas bērnudārziem tiks
uzdāvināti 1000 gaisu attīroši istabas augi Areka Palm.
Māris pastāstīja bērniem saprotamā valodā par gaisa tīrību, par tā nozīmību un par to, cik ļoti mums
ir paveicies, ka dzīvojam tik tīrā vidē kā Ērgļos. Arī mūsu iestāde saņēma 10 Areka palmas, par kurām
katrā grupiņā bērni rūpējas un tās laista.
Paldies Mārim un Toyota Baltic komandai “Padarīsim Latviju zaļāku”!

Šoreiz citādāk!

29. septembrī arī pirmsskolas izglītības
iestāde
“Pienenīte” svinēja Miķeļdienu, taču šoreiz nedaudz
citādāk. Mēs uzaicinājām
ciemos bērnu tēvus un vectēvus šo dienu nosvinēt kopā.
Atsaucība bija necerēti liela un pasākums, manuprāt,
izdevās. Miķelītis (sporta
skolotāja Kristīne Puziņa)
un zaķis (mūzikas skolotāja
Evita Šreibere) visus tēvus
un vectēvus sadalīja trīs komandās, kurām vajadzēja iziet trīs stacijas. Pirmajā stacijā bija sporta aktivitātes, kur tēvi un vectēvi kopā ar bērniem varēja parādīt savu veiklību un spēku.
Otrajā stacijā bērni kopā ar viesiem gatavoja gardāko un interesantāko sviestmaizi, ko pēc tam, protams, varēja gardi notiesāt. Trešajā stacijā tēviem un vectēviem kopā ar bērniem veidoja Miķeļdienas
dārzeņu pārvērtības. Darbiņi izdevās tiešām interesanti un dažādi.
Arī bērni, kuriem šoreiz nebija atnācis neviens viesis, visur darbojās, izmēģināja savu mazo rociņu
gan sviestmaižu gatavošanā, gan dārzeņu pārvērtību veidošanā.
Prieks bija par bērnu mirdzošajām acīm - tas ir mans tētis, mans opis, kas ir ar mani šodien! Katrs
viesis saņēma diplomu kā vislabākais tētis un vislabākais vectēvs.
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto
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Eiropas Kultūras tūrisma tīkla (ECTN) konferencē tika akcentēta kultūras tūrisma nozīme Eiropā
(kas jau no 20. gadsimta 50. tajiem gadiem ir tūrisma galamērķis Nr.1 pasaulē). Kultūras tūrisms arvien pieaugošs. Tas spēj pozitīvi ietekmēt biznesa attīstību, līdz ar to jāstiprina, jāapzina aizvien
jaunas jomas un jāattīsta kā tūrisma biznesa pievienotā vērtība. Jo kultūrvēsturiskais mantojums
palīdz radīt un veidot vietas unikalitāti. Un ne tikai materiālais, jāstiprina arī nemateriālais mantojums kā līdz galam neapzināts resurss biznesa attīstībai.
Konferences gaitā iepazinām dalībvalstu prezentēto nemateriālo kultūrvēsturisko mantojuma
daļu, kas ietvēra dažādus senos amatus, prasmes, tradīcijas. Piemēram, Polijas pārstāvis prezentēja
siena savākšanu kalnu reģionos valsts dienvidos kā seno prasmju piemēru, Bulgārijas Burgasas pilsētas pārstāvji izklāstīja savu ideju par sena zvejnieku ciema atjaunošanu gan tā vēsturiskajā izskatā, gan seno zvejniecības tradīciju atdzīvināšanā, savukārt Pafosas pilsētas (Kipra) pārstāvji iepazīstināja ar senās aušanas tradīcijām. Šis nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums tiek apzināts
un atdzīvināts ar mērķi sekmēt vietas identitāti, kā arī padarīt to par pievienoto vērtību tūrismam.
Patīkami, ka konferences laikā Turaidas muzejezervāts saņēma ECTN Award 2016 galveno balvu
kā gada labākais kultūras tūrisma galamērķis (23 dalībnieku konkurencē).
Vizītes laikā bija iespēja izbraukt ar velosipēdiem „zaļo ceļu” „Ecopista do Dao” 40 kilometru
garumā, kas patiesībā ir kādreizējais dzelzceļš. Tas izbūvēts triju pašvaldību teritorijā, katrā no
tām uzklājot citas krāsas asfalta segumu, izmantojot ES fondu finansējumu. Pamatdoma ir - drošs
ceļš velosipēdistiem, kājāmgājējiem un citiem nemotorizētiem pārvietošanās veidiem. Visā 40 km
posmā bija izbūvēti vairāki atpūtas laukumi ar info stendiem, apmēram trases vidū mūs sagaidīja
neliels restorāniņš vecā stacijā. Velonomu visa ceļa garumā piedāvāja viens uzņēmējs, kuram piederēja arī viesu māja. Bija interesanti iepazīties ar izbūvēto infrastruktūru (segums, tilti, ceļu šķērsojumi, atpūtas laukumi) pieejamo servisu, jo arī Ērgļi - Rīga dzelzceļa līnija varētu tikt izmantota
līdzīgā veidā.
Vizītes laikā gūtā informācija par materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, identificēšanu un izmantošanu kā pievienoto vērtību tūrismā bija ļoti vērtīga, ņemot vērā,
ka mūsu novadā ir bagāts šāda veida mantojums - gan muzeji, gan citi kultūrvēsturiski objekti. Redzētais apstiprināja, ka jāturpina darbs pie mūsu novada materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas, kas ietver gan mūsu muzejus, gan tautas mākslu.
Tāpat vērtīga bija informācija par „GreenWay”, jeb „zaļo ceļu” situāciju Portugālē, ņemot vērā, ka
Ērgļi ir bijušā dzelzceļa galapunkts. Iegūtā informācija vistiešākajā veidā būs noderīga iespējamā
šīs līnijas iespējamai izmantošanai, pārveidojot par „zaļo ceļu” tuvākajā nākotnē, jo Vidzemes Tūrisma asociācija gatavo projekta pieteikumu ES fondu finansējuma saņemšanai „Zaļo ceļu” izveidei
Vidzemē, iekļaujot arī mūsu bijušo dzelzceļa līniju.
G. Velča teksts un foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Mākslinieks rudens ar savām otām un
dažnedažādo krāsu paleti visapkārt ir
radījis brīnumskaistu gleznu, kurā vienkopus attēlota krāšņā Latvijas daba. Nu
katrs koks ar savdabīgajiem izliekumiem un necilajām formām ir pārtapis
par patiesi skaistu mākslas šedevru,
kuram nav iespējams izveidot kopiju.
Vēsajos vakaros iekurot guni pavardā,
dzerot siltu tēju un raugoties rudens radītajos brīnumos, arī dvēselei kļūst silti
un tā tiek patīkami uzlādēta, par spīti
tam, ka dienas kļūst drēgnākas un ātrāk
satumst. Līdz ar dvēseles piepildījumu
parādās arī darba spars. Tādēļ īsajās
dienās aizvien vairāk un vairāk gribas
padarīt kādus labus darbus. To var pamanīt ne tikai mājās, bet arī skolā.
Pagājušajā mēnesī Ērgļu vidusskolā
esam paveikuši krietni daudz darba,
piemēram, no 22. līdz 26. septembrim, norisinoties skolēnu apmaiņas
programmai, esam uzņēmuši nīderlandiešu skolēnus un skolotājus, pastāstījuši viņiem gan par Ērgļu vidusskolu
un izglītību šeit, gan izstaigājuši dažas
interesantākās vietas mūsu novadā un
Latvijā. Esam iepazīstinājuši viesus ar
savu dzimteni, atbildējuši uz dažādajiem jautājumiem, kā arī, pats galvenais, esam ieguvuši jaunus, sirsnīgus un
aktīvus draugus no Nīderlandes.
Dažas Ērgļu vidusskolas klases jau ir
paspējušas izmantot laiku mācību ekskursijām.
Taču tas nav viss. Katru gadu septembra beigās skolas „bosi” organizē 10.
klases iesvētības. Arī šogad septembra
pēdējā nedēļā 12. klase bija sagatavojusi interesantus pārbaudījumus desmitajiem. Jauno vidusskolas klasi iesvētīja
un oficiāli uzņēma vidusskolas kolektīvā.
Nezūdoša tradīcija ir arī skolēnu domes atskaite un jaunās domes vēlēšanas. Iepriekšējā mācību gada skolēnu
dome septembrī pastāstīja par katra
padarītajiem darbiem, pienākumiem un
pieredzi. Tika pieteiktas jaunās domes
velēšanas un aicināti piedalīties audzēkņi, kuri ir gatavi aktīvi darboties
jaunajā - 2016./2017. - mācību gada
skolēnu domē. Sveicu jauno domi!

2016. gada OKTOBRIS

Apsveikumi

20. - 21.10. - Nīderlandes-Latvijas skolēnu apmaiņa, Ērgļu
vidusskolas skolēni
Ostellingwerfā
24. - 28.10. - Rudens brīvdienas
10.11. - Mārtiņdienas ķekatnieki
11.11. - Lāčplēša dienas pasākums, lāpu gājiens
17.11. - Latvijas Valsts dzimšanas dienas pasākums Ērgļu
vidusskolā
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. oktobris

Nīderlandiešu draugu uzņemšana

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds
arvien no jauna silst.
/K. Apškrūma/
Daudz laba vēlējumu
Daigai Začai
dzīves jubilejā!
Nīderlandiešu draugu uzņemšanas Ballīte.

Ir tik svarīgi uz šīs pasaules
apzināt sevi esam,
dzīvot, citiem
un sev prieku nesot,
sajust sevi kā daļu
un daļu no sevis dot,
nostāvēt straumes vidū
un tās plūdumu pārveidot,
saņemt no citiem mīlestību
un kādam no sevis to dot...
Ko vairāk gan sirds var iekārot?

Septembris bija ļoti saspringts mēnesis 11. un 12. klases skolēniem, jo viņi
organizēja Ērgļu sadraudzības pilsētas Ostellingwerfas Nīderlandē skolēnu
uzņemšanu. Gan viesiem, gan ērglēniešiem piecas dienas mājas bija Ērgļu
vidusskola. Kādas bija izjūtas, piedzīvojumi, stāsta paši projekta dalībnieki.
Tā bija noteikti viena no labākajām nedēļām manā mūžā. Iepazinu jaunus
cilvēkus, kuri kļuva par ļoti labiem draugiem, ar kuriem sēdējām un runājām
caurām naktīm.
Izvedām viņus ekskursijā pa Latviju. Bijām gan tuvākās, gan tālākās vietās
gan Ērgļos, gan Rīgā, gan Siguldā un Turaidā.
Vienkārši ideāli!
Jau kaļam plānus, ko darīsim, kad brauksim pie viņiem uz Nīderlandi.
Rimants Stankevičs, 11. klases skolnieks

/G. Kraulere/
Vissirsnīgākie sveicieni
Ivaram Budzem skaistajā
dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime

Iepazīstieties - jaunā skolēnu dome!
Pirmajā jaunās skolēnu domes sēdē 5. oktobrī notika skolas prezidenta
vēlēšanas un tika sadalīti amati. Vienbalsīgi par Ērgļu vidusskolas prezidentu šajā mācību gadā tika ievēlēts 12. klases skolnieks Jēkabs Purviņš. Viceprezidente un prezidenta labā roka būs Lāsma Hermane (12. kl.),
saimnieka pienākumus pildīs Arvis Zeibots (11. kl.), sporta darba organizators būs Rimants Stankevičs (11. kl.), kultūras darba organizatore - Anete
Podjava (11. kl.), sociālajā jomā darbosies Endija Dalbiņa (9. kl.), par dokumentāciju atbildīga būs lietvede Linda Jansone (9. kl.), izglītības jomā
strādās Lauma Zača (7. kl.), bet skolēnu domes maciņu jeb finanses pārvaldīs Ilona Riekstiņa (7. kl.). Vēlam radošu garu un neizsīkstošu enerģiju,
iedvesmojot skolasbiedrus un izkrāsojot skolas dzīvi!
Sintija Māliņa,
Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore

Pie mums viesojas

Septembra nogalē man kopā ar vairākiem klasesbiedriem tika dota iespēja
piedalīties apmaiņas programmas pirmajā posmā, uzņemot Nīderlandes skolēnus Ērgļu vidusskolā. Pasākums norisinājās vairākas dienas, kuru laikā bija
dažādi pasākumi, aktivitātes un ekskursijas. Es personīgi guvu ļoti interesantu pieredzi un patīkamus iespaidus, uzzināju daudz ko jaunu par šo valsti un
tās iedzīvotājiem, kas apgāza daudzus no maniem iepriekšējiem stereotipiem
par šo valsti. Šāda veida pasākumi ir labs veids, lai apgūtu ko jaunu, mācītos
izprast visu savādāko un paskatītos uz lietām no cita skatupunkta.
Jānis Bukovskis, 12. klases skolnieks
Apmaiņas programmas pirmā daļa bija neaprakstāmi fantastiska. Nebiju gaidījusi, ka sastaptie cilvēki, nu jau draugi, būs tik superaktīvi un jautri cilvēki.
Esam dažādas dabas, tomēr, dzīvojot kopā, bijām viena kopīga komanda. Labākus komandas biedrus nevar vēlēties!
Sabīne Solovjeva, 11. klases skolniece
Kad pie mums brauca Nīderlandes jaunieši, likās, ka tas būs kaut kas šausmīgs, jo es nezināju, kas mani sagaida, bija bailes. Bet, kad viņi ieradās, izrādījās, ka jaunieši ir ļoti draudzīgi un forši, bet galvenais, ka tādi paši kā
mēs - jautri, ar humora izjūtu. Man šis laiks, kad viņi bija pie mums, paliks
ilgi atmiņā, īpaši visi piedzīvotie brīži. Ar nepacietību gaidu tās dienas, kad
mēs dosimies pie viņiem.
Arvis Zeibots, 11. klases skolnieks
Mēs kopā ar apmaiņas skolēniem no Nīderlandes apskatījām daudzas vietas, kurās pat es iepriekš nebiju bijis. Piemēram, Ērgļu bunkurus, Līgatnes
bunkurus. Pārbaudījām un uzlabojām savas svešvalodu prasmes. Visvairāk
man patika vakari, kad kopā spēlējām volejbolu, skatījāmies filmas vai centāmies iemācīties vārdus nīderlaniešu valodā. Ieguvu jaunus draugus, no kuriem tik viegli nebūs šķirties. Es noteikti turpināšu uzturēt kontaktus arī pēc
projekta beigām. Lai gan esam no dažādām valstīm ar atšķirīgu vēsturisko un
politisko situāciju, starp mums kā jauniešiem lielas atšķirības nepamanīju.
Jēkabs Purviņš, 12. klases skolnieks

Lāsma

Īsziņas
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Viesos Neretas vidusskolas skolotāji.
15. septembrī pieredzes apmaiņas vizītē Ērgļu vidusskolā viesojās Cēsu
novada skolu direktori un direktoru vietnieki audzināšana jomā, bet
30. septembrī - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāji.
Prezentējām Ērgļu vidusskolas audzināšanas darba metodes un skolas tradīcijas. Stāstījām par personības izaugsmes pasākumiem, kurus īstenojam
mūsu skolā - plānotāju jeb skolēna izaugsmes orientieri, motivācijas spēli
“Izkrāso IKdienu!”, projektiem un pētnieciskajiem darbiem, tēmā balstītu
mācīšanos sākumskolā. Rādījām video no tematiskajām akcijām – “Dzeja
pievelk!”, “Labie vārdi”, “Dzeja pavedina!”. Kolēģu padziļinātu interesi un
apbrīnu izpelnījās Ērgļu vidusskolas plānotājs, kas ir gan skolēnu palīgs ikdienas darbu plānošanā un sasniegumu atspoguļošanā, gan mācību priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju darba forma vērtīborientēta mācību
un audzināšanas procesa nodrošināšanā. Saņēmām kolēģu atzinību par
ieguldīto darbu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu, kuru kā labo
pieredzi un paraugu viņi izmantos arī savā darbā.
Sintija Māliņa, Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore
Marutas Bitītes foto

Šīs dažas dienas, iespējams, bija pašas labākās dienas manā mūžā. Prieks
par to, ka bija tik lieliska iespēja iegūt jaunus draugus. Manuprāt, asaras acīs,
kad pavadījām mūsu ciemiņus, to patiesi pierādīja. Man bija sajūta, ka šos
cilvēkus pazīstu jau ilgu laiku.
Kristiāna Purviņa, 11. klases skolniece
Šajās dažās dienās sastaptie cilvēki un piedzīvotie notikumi sniedza daudz
jaunu iespaidu un emociju. Ik diena tika pavadīta ar prieku un jautrību, piedaloties atraktīvos pasākumos. Tā bija lieliska pieredze, komunikācijas un
sadarbības veidošana ar jauniešiem no ārzemēm, kuru ikdienā skolas solā nevar iegūt. Manuprāt, šī tikšanās ar jauniešiem no Nīderlandes pierādīja to, ka
valstu robežas un valodu atšķirības nav šķērslis jaunai un skaistai draudzībai.
Lauma Kodola, 11. klases skolniece
Šī nīderlandiešu un latviešu jauniešu apmaiņas programma bija dzīvespriecīgs pasākums ar nacionālo tradīciju iezīmēm. Mēs iepazīstinājām nīderlandiešus ar tautasdziesmām, tautas dejām, parunām, latviešu virtuvi, vēsturi un
sportisku, veselīgu dzīvesveidu. Reizē paši mācījāmies, kā uzņemt viesus,
pārbaudījām savas angļu valodas zināšanas un pats galvenais - ieguvām sev
draugus un nezūdošas atmiņas.
Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
Foto no Sabīnes Solovjevas personīgā arhīva
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Vecāku kopsapulce - jautājumi un atbildes
Ievērojot Ērgļu vidusskolas un vecāku sadarbības tradīcijas, 14.
septembrī skolas zālē norisinājās vecāku kopsapulce, kurā tika atspoguļota Ērgļu vidusskolas izpratne par mūsdienīgu mācīšanos,
dots priekšstats par skolas attīstības iespējām un noskaidroti vecāku viedokļi par to, ko viņi sagaida no skolas. Sniedzam paplašinātas atbildes par jomām, kuras vecāki pieminēja vairākkārt.
Pašlaik sabiedrībā ļoti daudz tiek runāts par skolēnu noslodzi un
mājas darbiem. Mēs uzskatām, ka mājas darbiem ir jābūt, bet ar
nosacījumu, ka tie ir jēgpilni un to pildīšana neaizņem ļoti daudz
laika. Mājas darbi palīdz:
• atkārtot un vingrināties zināšanās un prasmēs, ko skolēni jau ir
apguvuši skolā;
• mācīties izmantot dažādus informācijas avotus mājās, bibliotēkā,
katalogos, uzziņu krājumos, enciklopēdijās, internetā;
• izzināt apgūstamo jautājumu dziļāk vai plašāk nekā ierobežotajā
laikā klasē.
Katrs skolotājs izvērtē mājas darbu apjomu un lietderīgumu.
Skolēniem jāiemācās arī plānot savs laiks, ja mājas darbs ir uzdots,
piemēram, trešdienā uz pirmdienas stundu, kāpēc tas ir jāpilda
tikai svētdienas vakarā? Ja domrakstam vai radošajam darbiņam
ir paredzētas divas nedēļas, kāpēc tas jāraksta beidzamajā vakarā?
Runājot par prezentāciju un uzstāšanās prasmju pilnveidošanu, šīs prasmes tiek veidotas, prezentējot savus zinātniski pētnieciskos darbus, projektus. Skolēniem diezgan bieži jāgatavo arī
prezentācijas mācību priekšmetos gan individuāli, gan grupās,
kas reizē attīsta arī sadarbības prasmes. Mēs esam novērojuši, ka
skolēni arvien labāk prot informāciju pasniegt precīzi, lakoniski
un pārliecinoši, izmantojot vizuālās uzskates materiālus. Skolēni
uzstāšanās prasmes izkopj literatūras un svešvalodu stundās, kā arī
vadot dažādus pasākumus. Skolotāji tiek rosināti arī citos mācību
priekšmetos novērtēt skolēnu mutiskās atbildes.
Šobrīd vienotas sistēmas valstī, kā skolās ierobežot mobilo telefonu lietošanu stundu laikā, nav. Tehnoloģiju laikmetā mācību
vidē telefons var būt labs palīgs. Ērgļu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, ka stundās mobilo telefonu lieto tikai
ar skolotāja atļauju. Pilnīgi nepieņemama ir telefona izmantošana
stundās personiskām vajadzībām.
Ejot līdzi laikam un apzinoties skolēnu vajadzības, Ērgļu vidusskolā ne tikai nodrošinām valstī noteiktā izglītības satura apguvi,
bet cenšamies darbā izmantot arī mūsdienīgas mācīšanās metodes. Sākumskolā tā ir tēmā balstītā mācīšanās, ar kuru vecāki tuvāk iepazīsies klašu sapulcēs. Vecākajās klasēs šajā mācību gadā
mērķtiecīgi centīsimies integrēt dažādu mācību priekšmetu saturu
vienā stundā, lai mācības tiktu pietuvinātas dzīvei, kurā dažādi
procesi darbojas kopsakarā. Par rezultātiem varēsim runāt vecāku
sapulcēs pavasarī.
Tāpat kā vecāki, uzskatām, ka skolai jābūt radošai, motivējošai
un iedvesmojošai, tāpēc:
• Jau trešo gadu ikdienas darbam un sava laika plānošanai skolēni
un skolotāji lieto Ērgļu vidusskolas plānotāju, kas atspoguļo skolēnu ikdienu un sasniegumus, palīdz skolotājiem aktualizēt skolas
vērtības - cieņa, mērķtiecība, sadarbība.
• 2. septembrī skolēni neapmeklēja tradicionālās mācību stundas,
bet gan iejutās skolas vidē, tās noteikumos un apguva sadarbības
prasmes adaptācijas dienā. Dienas pirmajā daļā bērni satikās savās klasēs ar klasesbiedriem un audzinātāju, pārrunāja drošības
noteikumus, bet dienas otrajā daļā, sadarbojoties ar citām klasēm,
piedalījās pedagogu sagatavotās aktivitātēs dabaszinībās, valodās,
sociālo zinību priekšmetos. Nobeigumā visi kopā baudījām zupu
skolas pagalmā un katra klase veidoja savu „iedvesmas sēni”, kas
šobrīd rotā skolas zāli.
• Atzīmējot Dzejas dienas, organizējām zibakciju „Logs” - noteiktā laikā atvērās skolas logi un skolēni kopā ar skolotājiem runāja
dzejas rindas, pēc tam logos parādījās arī teksts. Gatavošanās process notika latviešu valodas un literatūras stundās, kā arī audzināšanas stundās.
• No 22. līdz 27. septembrim 11. un 12. klases skolēniem bija
iespēja piedalīties starptautiskā projektā - Ērgļu vidusskolā vieso-

Madonas reģiona
spartakiāde
orientēšanās sportā
6. oktobrī Liezēres pagasta Ozolos notika Madonas reģiona skolu spartakiādes sacensības orientēšanās sportā, kurās
piedalījās 110 sportisti no astoņām skolām. Skolēni startēja
astoņās dažādās vecuma grupās, kurās kopvērtējumā summēja divus labākos rezultātus katrā grupā. Ērgļu vidusskolu pārstāvēja 12 skolēni, no kuriem septiņi ieguva medaļas savās
vecuma grupās.

jās jaunieši no Oststelingverfas koledžas Nīderlandē. Vidusskolēni
ieguva ne tikai jaunus draugus, bet lietoja savas angļu valodas
zināšanas, apguva sadarbības prasmes, demonstrēja prezentācijas
prasmes, iepazīstinot viesus ar Latvijas vēsturi un kultūru.
Gan adaptācijas dienas, gan Dzejas dienas pasākumu video vecāki
var noskatīties skolas mājaslapā.
Interešu izglītības pulciņu skaitu un dažādību Ērgļu vidusskolā
nosaka valsts piešķirtais finansējuma apjoms un atbilstošu pedagogu pieejamība. Lai attīstītu skolēnu īpašās spējas un talantus,
Ērgļu vidusskola 2016./2017. mācību gadā piedāvā darboties
dažādos interešu izglītības pulciņos. Kultūrizglītības programmā tās ir tautu dejas un koris dažādām vecuma grupām, ir arī divi
jauni pulciņi - kokles spēle un dziedāšana, kā arī drāmas pulciņš.
Sporta izglītības programmā darbojas basketbola un volejbola pulciņš, sporta spēles un orientēšanās pulciņš. Tehniskās jaunrades
programmā darbojas koka un metāla apstrādes pulciņš. Šogad bija
iespēja pieteikties kulinārijas pulciņam, taču nepieciešamie 10
iesniegumi, lai nokomplektētu pulciņu, netika saņemti. Nākotnē,
sameklējot kompetentu pedagogu, plānojam organizēt robotikas
pulciņu, lai savas zināšanas varētu pilnveidot skolēni, kuriem interesē tehniskas nodarbes. Priecājamies par skolas padomes vecāku iniciatīvu veidot meistarklases reizi vai divas reizes semestrī,
piedāvājot apgūt tās prasmes, kuras nevar apgūt pulciņu ietvaros
- kulinārija, fotogrāfija, modernā deja utt.
Droša un mūsdienīga mācību vide ir viena no Ērgļu vidusskolas
prioritātēm, tāpēc mūsu nākotnes vīzija ir sākumskolas un vidusskolas apvienošana zem viena jumta. Vecāku kopsapulcē direktore
iepazīstināja ar pirmajiem vizuālajiem materiāliem - skolas piebūvi, kurā atradīsies 1.- 4. klase. Jau esošajās skolas telpās, tās
atbilstoši pārveidojot, plānojam atrast vietu ēdamzālei un mājturības kabinetiem. Pašreiz ar pašvaldības atbalstu tiek izstrādāts skiču
projekts, tad rēķināsim, cik tas var maksāt, un pieņemsim lēmumu
par turpmākajiem soļiem. Ir uzsākts risināt jautājumu par brīvām
skolas pusdienām visu klašu skolēniem, jo pašreiz tās saņem 1. līdz
4. klases skolēni un trīs un vairāk bērnu ģimeņu atvases.
Paldies tiem 59 vecākiem, kuri atrada laiku un iedvesmu, lai darba dienas vakaru pavadītu skolā, dalītos savās domās par tās lomu
bērnu dzīvē un idejās par skolas attīstības iespējām. No 10. līdz 14.
oktobrim tiksimies vecāku sapulcēs, lai klases vecāku kolektīvos
kopā ar klases audzinātāju uzzinātu par sava bērna dzīvi un mācībām savu vienaudžu vidū klasē. Par turpmāk plānotajiem skolas
un vecāku sadarbības pasākumiem šajā mācību gadā varat uzzināt
Ērgļu vidusskolas plānotājā ikmēneša kalendārā, informāciju par
ikdienas notikumiem un pasākumiem varat izlasīt iknedēļas atvērumā, parakstot to nedēļas beigās.

Vecākajā Am grupā 1. vieta Lilitai Saulītei, 4. vieta - Viktorijai Vīgubei, kopvērtējumā šajā grupā - 1.vieta. Az grupā
2. vieta Arvim Zeibotam, 5. vieta - Egīlam Elmondam Kārkliņam, kopvērtējumā - 2. vieta. Bz grupā 1. vieta Rihardam Vaselam, 2. vieta Vitam Ādamam Oltem, kopvērtējumā 1. vieta.
C m grupā 1. vieta Elīzai Madsenai, 3. vieta Katrīnai Rešņai,
kopvērtējumā - 1. vieta. Dz grupā 3. vieta Valteram Rešņam,
4. vieta Rūdolfam Venškevicam, kopvērtējumā - 1. vieta. Dm
grupā Anetei Rudzītei 7. vieta.
Paldies visiem dalībniekiem par labiem rezultātiem! Paldies
arī Katrīnas un Valtera tētim Jānim Rešņam par dalībnieku aizvešanu uz sacensībām!
Tiksimies 22. oktobrī Mailēs, kur notiks Madonas novada
čempionāts vidējā distancē. Sacensību noslēgumā Madonas
kausu kopvērtējuma apbalvošana.
Baibas Kaļvas,
orientēšanās pulciņa vadītājas, teksts un foto

Tēmu nedēļa sākumskolā

Sadarbosimies arī turpmāk!
Ērgļu vidusskolas vadība
Marutas Bitītes foto

Skolotāji rudenī

Kādi zinātniski pētījumi notiek Daugavpils Universitātē? Kā
cietoksnī iekļaujas mākslas centrs? Ko var redzēt Andrupenes
lauku sētā? Kas ir knipelēšana? Ar ko īpaša ir Pasienes katoļu
baznīca? Vai tiešām Ludza ir vecākā Latvijas pilsēta?
Kā atbildēt uz tik daudz jautājumiem? Visu noskaidrojot
klātienē! Tā kā arī šā gada bosi - 12. klase - iesaistījās „Iespējamajā misijā” un uz vienu dienu kļuva par pedagogiem,
Ērgļu vidusskolas skolotāji un tehniskie darbinieki kopā ar
visu novada izglītības iestāžu kolēģiem devās mācību ekskursijā. Vēlējāmies gan paši sev atklāt Latgales jaukās vietas, gan
noskaidrot, ko interesantu šajā novadā varētu atrast arī skolēnu
ekskursijām.
Daugavpils ir Austrumlatvijas ievērojamākais izglītības un
kultūras centrs. 6. lielākajā valsts augstskolā Daugavpils Universitātē iepazinām jaunās pirms diviem gadiem uzeltās Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusa laboratorijas. Tajās
modernā vidē var ne tikai mācīties studenti, bet pašlaik jau notiek
parazitoloģijas, hidroekoloģijas, ģenētikas, molekulārās bioloģijas
un citi pētījumi. Daži pētījumi notiek sadarbībā ar ārvalstu uzņēmumiem. Savukārt Daugavpils cietokšņa teritorijā, kas ir Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gadsimta pirmās
puses cietoksnis, varējām apjaust, kā vēsture savijas ar mūsdienām,
ar moderno mākslu. To veicinājis Artilērijas arsenāla ēkā izveidotais Marka Rotko mākslas centrs. Gatavojoties Daugavpilī dzimušā
izcilā amerikāņu mākslinieka simtgades svinībām, izveidojās veiksmīga sadarbība ar viņa bērniem, kuri atbalstīja centra tapšanu, kā
arī deva iespēju izstādīt dažus mākslinieka oriģināldarbus.
Lai gan nedaudz līņāja, tomēr varējām arī izbaudīt rudens skaistumu. Uzkāpjot 24 m augstajā Vasargelišķu skatu tornī, no putna lidojuma varējām aplūkot gleznainos Daugavas lokus. No tā paveras arī
skats, kas bija attēlots uz 10 latu naudas zīmes.
Mūs visus ļoti priecēja brīnišķīgās tikšanās ar jaukajiem Latgales cilvēkiem, kuri palīdzēja saskatīt, sasmaržot, saklausīt, sagaršot
un izdziedāt interesanto, savdabīgo šajā pusē. Andrupenes sētas
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saimnieces aizrautīgais stāsts un garšīgie vietējie ēdieni, muzikantu
lustīgās dziesmas ļāva ieskatīties tradīcijās, kas vieno un kas atšķir
vidzemniekus un latgaliešus. Zilupes gide uzsvēra, ka viņu novadā
cenšas saglabāt visu laiku un varu atstātos pieminekļus. Tā vienā
dienā redzējām gan brīnišķīgo 18. gadsimtā celto Pasienes katoļu
baznīcu ar poļu baroka iezīmēm, gan paplukušo Draudzības kurgānu - triju kaimiņvalstu robežu tikšanās vietu, kas celts 20. gadsimta
vidū Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas partizānu sadarbībai. Ļoti
ar skarbo atgādinājumu par karu kontrastēja gaišuma pilnā tikšanās
ar īpašu amatnieci - Vologdas mežģīņu knipelētāju. Bet Ludzas gide
mūs savaldzināja ar mīļumu un lepnumu par savu pilsētu, vecāko
Latvijā, jo dati par to esot atrodami pat 1177. gada hronikās, varbūt
pat 1174.
Divas dienas jaukā kompānijā ar Ērgļu novada izglītības darbiniekiem kolēģes Antras izplānotajā maršrutā pagāja lieliski. Esam
gatavi darbam!
Indra Rone, latviešu valodas un vēstures skolotāja
Aināra Stankeviča foto

Laikā, kad tiek runāts par uz kompetencēm balstītu mācīšanos, kas tiks ieviesta izglītībā tuvākajos gados, Ērgļu vidusskolas sākumskolas klasēs šāda veida mācīšanās notiek ne
tikai projektu nedēļā februārī, bet šogad arī rudenī, precīzāk,
septembra pēdējā nedēļā.
Izzinot latviešu tradīcijas, skolēni nedēļas laikā iepazina
gan Miķeļdienas tradīcijas, gan Jumīša zīmi, strādājot mācību stundās un arī pēcpusdienās. Rudens bagātības tika gan
atpazītas, gan nogaršotas, gan zīmētas, gan svērtas. Pirmdien
skolēni pamanīja, ka viņu ar augļiem, dārzeņiem un sēnēm
piepildītās burciņas sarindojušās improvizētajā pagrabā.
Šajā dienā pirmais priekšnesums bija koklētājiem, bet katra
klase bija iemācījusies arī kādu tautas dziesmu. Nedēļas gaitā
skolēni ik dienu veica kādu ar Miķeļiem saistītu uzdevumu, lai
dienas beigās izvērtētu, kas ir apgūts. Katrai klasei veicamie
darbi bija atšķirīgi, ņemot vērā skolēnu iespējas. Varbūt turpmāk, rīkojot tradicionālo tirdziņu, ikvienam būs saprotams,
ka nepietiek uzzīmēt afišu. Izrādās, ka izvēlēto kārumu varēsi
tirgot, ja izpētīsi pircēju vēlmes, sameklēsi recepti, mācēsi iegādāties vajadzīgās sastāvdaļas pietiekamā daudzumā. Vēl ir
nepieciešami gan trauki, gan vieta gatavošanai un vēl daudz
kas cits. Un kas ir peļņa? Katra klase nedēļā padarīto apkopoja. Jāpiebilst, ka svarīga ir arī prasme sadarboties, jo daudzi
uzdevumi tika veikti grupās.
Lai mums izdodas arī turpmāk strādāt radoši un mūsdienīgi!
Sandras Stankevičas,
Ērgļu vidusskolas sākumskolas skolotājas, teksts un foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. oktobris

Apsveikums Skolotāju dienā
No rīta skolotājus mīļi sveicām rīta līnijā. Visus skolas darbiniekus un skolotājus izsaucām priekšā un dāvinājām krāšņus tauriņus, kuri simbolizēja pozitīvismu un visu labo, lai skolotāji šajā
dienā justos pozitīvi.
Mums - 11. klasei - bija tas gods vadīt pasākumu, kurā apsveicām skolotājus. Lai jautri pavadītu šo pēcpusdienu, bijām izdomājuši dažādas atraktīvas aktivitātes, taču to norise tika improvizēta, jo pirms tam netika izdomāts plāns, pēc kura vadīties.
Ļoti patika tas, ka skolotāji un tehniskie darbinieki atbrīvojās,
un bija sajūta, ka mēs esam jau tik lieli, ka ar mums jau runā
savādāk.
Sākumā visus sagaidīja neliela iesildīšanās, bija jātēlo dažādas
profesijas mēmajā šovā. Tas likās ļoti interesanti. Un arī mums,
no malas skatoties, bija ļoti jautri. Skolotāji bija ļoti atvērti.
Tālāk mēs bijām sagatavojuši āķīgus jautājumus, kuru atbildēšanas laikā mēs visi uzzinājām ko jaunu par skolu un skolotāju aktieru talantu. Pēc jautājumiem skolotājus sadalījām komandās,
kurām bija jāattēlo kāda anekdote. Tas izvērsās ļoti smieklīgi.
Pēc tam pasniedzām tēju, kafiju un gardumiņus.
Man patika rudenīgi skaistā atmosfēra, kas valdīja multimediju
centrā pasākuma laikā - kļavu lapu dekorācijas, latviešu mūzika
un svecīšu liesmiņas.
***
Kamēr pārējie mūsu klasesbiedri sveica un izklaidēja skolotājus, mēs devāmies uz mazo skoliņu, lai pieskatītu jaunāko klašu
skolēnus. Gāja mums ļoti interesanti. Šķiet, ka bērniem mēs iepatikāmies, jo no ļoti daudziem skolēniem dzirdējām: „Atnāciet
pie mums vēl!”
11. klases kopdarbs

Pa to laiku skolā ...
Oktobra sākumā ir Skolotāju diena. Ērgļu vidusskolā ir iedibināta tradīcija – šajā dienā 12.klases skolēni iejūtas pedagogu lomā un
pasniedz stundas jaunāko klašu skolēniem. Gan skolotājiem, gan 12.
klases skolēniem bija interesanti uzzināt, kā šādu maiņu vērtē skolēni.
10. klases audzēkņi savu vērtējumu izteica, balstoties uz diviem principiem – kā veicās šīgada „jaunajiem skolotājiem”, un vai viņi paši
vēlētos pēc diviem gadiem pildīt „Iespējamo misiju”.
Šī diena bija interesanta, jo nebija kā ikdienas stundas, bet ar daudzām aktivitātēm - angliski stāstījām par sevi un uzdevām jautājumus
par citiem, zīmējām mūzikas pavadījumā, rēķinājām funkcijas, aktīvi
diskutējām, kā ir cēlies cilvēks. Šīs visas četras stundas tika aizvadītas
tīri labi, jo visās bija mācību priekšmeta skolotājs.
Dace, 10. klases skolniece

Jaunā skolotāja Lāsma ar mazo klašu audzēkņiem.

Manuprāt, šī tradīcija ir jāturpina, jo arī es pēc diviem gadiem vēlos parādīt, ka es to varu un spēju vadīt stundas. Jau pagājušajā gadā
es biju skolotājas lomā, man tas bija liels izaicinājums. Šāda diena
dod pieredzi. Būt skolotājam ir grūti, taču gandarījums par paveikto ir
vienmēr. Arī es vēlos būt skolotāja šajā skolā uz vienu dienu!
Ausma, 10. klases skolniece
Pēc manām domām, „Iespējamā misija” ir laba tradīcija Ērgļu vidusskolā. Ir labi paskatīties, kā 12. klases skolēni mēģina iejusties skolotāju lomā. Tas nemaz nav tik vienkārši. Diemžēl dažas klases kā, piemēram, 5. un 6. nebija valdāmas, jo viņi nāca kabinetos stundu laikā.
No 12. klases vislabākais skolotājs bija Jēkabs Purviņš, kas mums
vadīja matemātikas stundu. Stundas sākumā viss notika nopietni, bet
beigās pēc smaga darba varējām klausīties savu iemīļoto mūziku.
Sintija, 10. klases skolniece
Man ļoti patika piektdiena, jo 12. klase bija ļoti atbildīga, spēja pasniegt interesantas stundas. Ar prieku darījām visu, ko jaunie skolotāji
lika.
Vienā brīdī jutos ļoti slikti, jo 5. klase nespēja novērtēt 12. klasi. Mazie lēkāja pa galdiem, bļaustījās.
Alise, 10. klases skolniece
12. klases skolēni bija ļoti atsaucīgi, ja mēs kaut ko nezinājām, viņi
palīdzēja mums rast atbildes.
*** 10. klase

“Jaunie” pedagogi.
Manuprāt, šogad 12. klasei izdevās parādīt, cik viņi ir labi skolotāji
saviem skolasbiedriem. Stundas bija interesantas un jautras.
*** 10. klase
Man ļoti patīk, ka katru gadu stundas vada 12. klase. Tomēr, manuprāt,
agrāk bija interesantāk, aizraujošāk. Šķiet, tagad stundas ļoti līdzinājās parastajām. Manuprāt, šīs dienas stundām jābūt citādākām. Visās
stundās, izņemot angļu valodu, mums bija jāmācās kā parastā stundā.
Gribētos, lai šī tradīcija turpinās, jo vēlos 12. klasē vadīt stundu un
saprast, kā tas ir - būt par skolotāju.
*** 10. klase
Foto no Eduarda Dundura personīgā arīva

Mūsu bagātā diena

10. klases uzņemšana
vidusskolā

Šī gada septembrī mēs tikām iesvētīti. Liels paldies 12. klasei
par ieguldīto darbu un pacietību! No 27. līdz 30. septembrim katru dienu bija jāpārģērbjas.
27. septembrī mēs uz skolu nācām ar neizdevušos make-up.
Tad, kad ieraudzīju to, kā mani klasesbiedri ir sakrāsojušies, es
pat nobijos. Cits par citu uzjautrinājāmies, kā arī “uzlabojām”
make-up. Tās dienas uzdevums bija pavisam vienkāršs, bet tajā
pašā mirklī arī bailīgs. Mūs nosēdināja pie galdiem, kur pretī sēdēja kāds no 12. klases. Uz galda bija divi šķīvji. Nevis vienkārši
tāpat, bet otrādāk apgriezti. Uzdevums: pagriezt šķīvi pret pretī
sēdošo personu un skatīties acīs. Jādara viss, ko viņi saka. Tā nu
sākās uzdevums, un visi brauca ar pirkstiem pa šķīvi un tad pa
seju. Rezultātā mūsu sejas bija melnas ar kvēpiem. Bija jautri!
28. septembrī mēs pārģērbāmies par slavenībām. Lielākā daļa
klases bijām Rihannas, Mylie Cyrus, kā arī Snoop Dog. Dienas
uzdevums bija dziedāt līdzi šo slavenību dziesmām. Mēs dziedājām un paralēli tam arī dejojām. Sods tiem, kuri nebija tik aktīvi,
kā vajadzēja, bija bargs. Viņi ēda ābolus ar sinepēm.
29. septembrī mēs bijām bezpajumtnieki. Katru starpbrīdi mēs
staigājām kopā. Liels paldies skolotājiem un skolasbiedriem, kuri
mūs atbalstīja! Dienas uzdevums bija šāds: uz galvas jāuzvelk
zeķubikses, kurās ielikts ābols, rindā saliktas pudeles. Tās pudeles mums bija jāapgāž ar ābolu, kas bija zeķubiksēs. Vakarā bija smērēšanās. 12. klase mums bija sagatavojusi jautru un
netīru piedzīvojumu, iesākot savu ceļu lielajā vidusskolā. Visi,
kas piedalījās, to nenožēlo un apliecina, ka ir guvuši fantastiskas
emocijas.
30. septembrī mūsu uzdevums bija pārģērbties par multeņu
tēliem - minjoniem. Mūsu galvenais pārbaudījums bija apēst banānu, neizmantojot rokas. Grūti, bet jautri. Iesakām visiem to
izmēģināt. Vakarā notika pasākums, kuru vadīja 12. klase. Paldies! Mums patika!
10. klases domas apkopoja Lāsma Hermane,
12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. oktobris

Mēs, 6. klase, 29. septembrī devāmies ekskursijā uz Ziemassvētku
kauju muzeju, Ložmetējkalnu, lidostu „Rīga”, Aviācijas muzeju un
uz “Zelta boulingu”.
Gatavojoties ekskursijai, meklējām atbildes uz skolotājas uzdotajiem jautājumiem un vēstures stundā skatījāmies filmu par strēlniekiem.
Ziemassvētku kauju muzejā mūs sagaidīja gids, tērpies strēlnieku kaujas tērpā.
„Uzzināju, ka šogad decembrī no Ziemassvētku kaujām aizritēs
100 gadi. Ja ierauga bumbu, kas vēl nav sprāgusi, nedrīkst to aiztikt,
bet jāzvana 112”.
Sindija
„Uzzināju, kuros mēnešos notika Ziemassvētku kaujas, un šie
mēneši bija decembris un janvāris. Šīs kaujas notika ziemā, jo tad
varēja vieglāk pārvietoties pa purvainu vietu. Vēl es uzzināju, cik
dažādas ir rokasgranātas, redzēju nocietinājuma modeli.”
Alise
„Bija interesanti, bet sākumā viss likās dīvaini, jo tomēr bija savi
noteikumi. Es biju vienas komandas kapteinis, Nemo - otras. Pildī-

jām dažādus uzdevumus. Ja kāds nebija dzirdējis noteikumus, bija
jāpumpējas. Kad bijām veikuši dažādus uzdevumus, gājām pa meža
taku līdz zobenam. Tika dots uzdevums saskaitīt priekšmetus, kuri
saistīti ar kara tēmu. Lai gan no meža izgājām pa nepareizo pusi, jo
nebijām dzirdējuši uzdevumu līdz beigām, gāja ļoti forši.”
Markuss U.
„Sapratu, no kā sastāv patronas un ierocis. Sapratu, cik grūti bija
karavīram, jo pats iejutos karavīra lomā.”
Kārlis
„Mēs iemācījāmies strādāt komandās. Gids bija ļoti jautrs un foršs.
Muzejā varējām aiztikt mantas un visu aptaustīt”.
Līva
„Ziemassvētku kauju muzejā es uzzināju, kā cilvēki dzīvoja agrāk,
kā vīrieši karoja un kā tagad viss ir mainījies. Uzzināju, kur strēlnieki slēpās un kā viņi izdzīvoja.”
Sofija

Lidosta „Rīga” ar jauko gidu Mārtiņu
Lidostā mēs uzzinājām, kā lidmašīnas paceļas, kā nolaižas. To arī
redzējām. Uzzinājām, ka lidmašīnu lielākie traucēkļi ir putni. Izgājām arī caur kontroli, kur mūs pārbaudīja, vai neienesam neatļautus
priekšmetus. Mums pastāstīja, kā jāiegādājas un jāreģistrē biļete.
Blakus lidostai atrodas Aviācijas muzejs. Mēs tur varējām staigāt
un skatīties daudzās lidmašīnas un helikopterus. Tur atradās arī kara
laika lidmašīnas: gan vācu, gan krievu iznīcinātāji. Te labi varēja
redzēt, kā mainījusies aviācija un attīstījušās tehnoloģijas. Mums
vislabāk patika milzīgs zaļš helikopters, kura spārni bija kā skolas
sporta laukums.
Pēc tik daudziem apskates objektiem bijām priecīgi, kad nokļuvām „Zelta boulinga” centrā. Šo boulinga spēli mēs ļoti gaidījām.
Gāja jautri. Pat tie, kuri nekad nebija spēlējuši, ātri saprata noteikumus.
Šī ekskursija bija forša.
Ieva Poča, 6. klases skolniece
Līgas Tirzmales foto

Rudens ekskursija - iedvesmojošs mācību gada sākums
Ceturtdien, 15. septembrī, mēs - 9., 8. un 7. klases skolēni - devāmies saulainā un noslēpumainā ekskursijā. Mūs gaidīja pārsteigumi.
Vispirms mēs bijām Cesvaines pilī, kur gids mums pastāstīja par
seno, skaisto pili un tās vēsturi. Uzkāpām tornī, no kura pavērās
brīnumains skats - krāšņi, rudenīgi mežu plašumi, kurus apspīdēja
spožā saule.
Pēc pils apmeklējuma braucām uz Gulbeni, apskatījām dzelzceļa
staciju, vilcienu depo un kompartijas vagonu. Bija iespēja izbraukt
ar drezīnu. Tas bija kas jauns un iepriekš nepieredzēts. Pēc tam devāmies uz Stāmerienas staciju, no kuras ar bānīti braucām uz Alūksni.
Bānītis uz priekšu kustējās lēni, brauciena laikā apskatījām skaisto
apkārtni.
Negaidīti mūs sasniedza Lielais Pārsteigums. Līdz Alūksnei neaizbraucām. Bānītis sāka kustēties pavisam lēni, līdz apstājās. Pa
logiem ieplūda dūmi, vagonā ieskrēja divi vīrieši ar ieročiem, ģērbušies kā pirāti. Tie centās mūs iebiedēt, bet patiesībā tas bija smieklīgi
un nenopietni. Mūs visus izdzina laukā. Izrādījās, ka bijām nokļuvuši “Bānīša Laupītāju Valstī”. Laupītāji mums lika atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, pēc tam mums bija jāpiedalās stafetēs
un sportiskās aktivitātēs. Tad mēs cepām maizi ugunskurā (tā bija tik
garšīga) un atpūtāmies.
Pēc labi pavadīta laika devāmies mājup, pa ceļam iegriežoties lielveikalā. Mājupceļš bija jauks, pa logu vērojām rudens ainavas un
klausījāmies mūziku.
Protams, mums bija visam jāseko līdzi, jo šī bija mācību ekskursija. Mēs uzzinājām, kā fizikas likumi un sakarības tiek
izmantotas reālajā dzīvē un ikdienā. “Bānīša Laupītāju
Valstī” guvām daudz jaunu ideju sportisku aktivitāšu
organizēšanai. Domāju, ka pratīsim organizēt dažādas

atraktīvas un jautras stafetes, kā arī būt saliedēta un draudzīga komanda.
Kopumā šī ekskursija bija jautra, patīkamu un iedvesmojošu brīžu
pilna. Laikapstākļi mūs lutināja ar siltu sauli. Diena bija pavadīta
jaukā gaisotnē un saliedētā draugu lokā.
Gunitas Rasas, 9. klases skolnieces, teksts un foto
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Dzejas dienas 2016

Dzejas dienu noskaņas iedvesmoja arī Ērgļu vidusskolas 4. klases
skolēnus sacerēt savus darbiņus par krāšņo rudeni. Kā izdevies?
Dzejas diena, Dzejas diena,
Manā skolā Dzejas diena,
Tev un man tik skaista diena tā.
Dzeju skandēsim visi Gan tie lielie,
Gan tie mazie palaidņi.
Linards Lukašovs,
4. klase

Skolu literārā avīze 			

Kādas lapas stāsts

2016. gada oktobris Nr.10 (140)
Es piedzimu pavasarī. Biju skaista, zaļa. Es dzīvoju augstu
kokā un redzēju, kā stirniņa dzēra pie strauta un baroja savus
mazuļus. Rudenī redzēju, kā krīt āboli un kā bērni skrien uz
ābeļdārzu un salasa tos. Dažreiz garām pabrauca lielas mašīnas un traktori. Es domāju, varbūt nozāģēs koku, kurā es
dzīvoju, bet tā nenotika. Oktobrī es kļuvu pavisam krāsaina
un skaista. Kādā lietainā un vējainā dienā es nokritu no koka.
Deivids Valainis, 6. klases skolnieks

Bagātais rudens
Ai, rudeni, rudentiņ,
Tavu lielu bagātību.
Tavā grozā gardas lietas,
Augļi, dārzeņi un ogas.
Nāc tu šeit ar skaistu tērpu,
Visās krāsās nokrāsotu.
Pagaidi, vēl nesteidz projām,
Gribas redzēt tevi vēl!
Nāc pie manis ciemos iekšā,
Atnes cienastu tik gardo!

Endija Dalbiņa 9. klase

Rinalds Freivalds,
4. klase

Mazā lapiņa bija septiņus mēnešus augusi un vērojusi šo brīnišķīgo pasauli, šūpojoties kļavas zarā, bet rudenī tā nokrita
zemē. Pēc kritiena viņa domāja, ka nekad vairs netiks atpakaļ
koka zarā pie savām draudzenēm. Drīz vien arī draudzenes
bija nobirušas... Lapiņa domāja, ka drīz jau uzsnigs sniegs
un pienāks ziema. Viņa sev teica: „Es izturēšu, pārvarēšu
aukstumu un palikšu dzīva!” Kāda meitene paņēma skaisto
lapiņu un uzrakstīja šo stāstiņu.
Diāna Kristiāna Grāvīte, 6. klases skolniece

Santa Valaine 4. klase
Rudens atnācis pie mums ne tikai kā bagātas ražas un
tumšo lietus mākoņu nesējiņš, bet arī kā mākslinieks, kas ar
savām neredzamajām otām nokrāso lapas visdažādākajos
toņos. Pats viņš rada šo skaistumu, pats arī izposta, talkā
ņemot vējus un salnas.
Ir svarīgi ieraudzīt gadalaiku maiņu dabā un attēlot to
zīmējumā vai uzrakstīt kādu daiļdarbu. Sociālo zinību skolotāja Sarme Kantāne piedāvāja 5. - 7. klases skolēniem
iejusties kādas lapas dzīvē, bet vizuālās mākslas skolotāja
Dace Dombrovska rosināja 4. klases bērnus attēlot rudens
lapu skaistumu zīmējumos. Ielūkosimies Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas bērnu darbos un priecāsimies par krāšņo Latvijas rudeni!

Vienas lapas stāsts

Mazā lapiņa bija iesprostota iekšā pumpurā. Pumpura stūrītī
bija ielauzies mazais saules stars. Ar katru dienu pumpurs
atvērās arvien vairāk, un lapiņa caur spraudziņām ieraudzīja
pasauli, kura bija citādāka, nekā viņa to iztēlojās.
Kādu dienu lapiņai tieši acīs iespīdēja spoža saules gaisma.
Viņa redzēja daudz sīku lapiņu sev visapkārt. Mežā kaut kas
iečabējās, un no krūma paslēptuves iznāca mazs briedēns ar
savu māmiņu. Māte stāvēja stalti, un viņas modrās acis apņēmīgi vēroja apkārtni. Mazais briedēns ieraudzīja lapiņu un
pasmaidīja. Tad viņi ar māti aizgāja, un lapiņa palika viena.
Gāja laiks, lapiņa auga lielāka un kļuva arvien skaistāka.
Viņai patika dzīve mežā blakus citām lapām. Ik rītu vējš viņu
maigi papurināja, ikdienu skanīgāku darīja strautiņa burbuļošana. Visvairāk mazajai lapiņai patika vakaros vērot jāņtārpiņus spīdam.
Rudenī zaļā lapiņa iekrāsojās violetā tonī. Daudzi viņas
brāļi un māsas jau bija nobiruši, un visbeidzot vējš norāva
arī lapiņu. Viņa sajuta zāles stiebru pieskārienus un ieslīga
mūžīgā miegā. Tā beidzās mazās lapiņas mūžs. Viņa atdeva
savu spēku kokam, satrūdot pie tā stiprajām saknēm.
Vendija Kažemaka, 5. klases skolniece
Es pavasarī biju pavisam mazs pumpuriņš. Visu garo vasaru
augu arvien lielāks un lielāks. Es redzēju, kā celtnieki būvē
jaunas mājas. Es vēroju, kā traktors siena vālus pļauj un zemnieki rudenī ražu vāc. Es dzirdēju, kā zāģis mežā kokus zāģē.
Tad atnāca rudens, un …
Adrians Potapovs, 5. klases skolnieks
Kādā mežā, kurā auga daudz koku, dzīvoja kāda lapa, kurai bija daudz brāļu un māsu. Šī lapa nejutās vientuļa starp
daudziem bērziem, eglēm, liepām, apsēm, ozoliem un ievām.
Lapai ļoti gribējās uzzināt, kas ir tur - zemē. Viņa ļoti vēlējās nokrist no zara, lai sajustu zemes siltumu. Kādu dienu
stiprais vējš sagrāba mazo lapiņu un norāva to zemē. Lapiņa
gulēja sūnās un aizmiga. Ar to arī beidzās šis stāsts.
Valentīns Kozlovskis, 5. klases skolnieks
Es biju mazs pumpuriņš un bērnībā man gribējās lēkt un
skriet, bet nevarēju, jo bija jātup zara galā. Vasarā no pumpura pārvērtos par lapu. Rudenī skatījos, ka lielās, dzeltenās lapas krīt, un man kļuva bēdīgi. Tad kāda smalka balstiņa man
teica, lai nebēdājos, jo viss man vēl priekšā. Es uzklausīju
šos padomus un kļuvu prātīgāka un laimīgāka.
Ingus Altāns, 6. klases skolnieks
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Pašā kļavas galotnē auga mazs, skaists pumpuriņš. Pumpurs
atvērās un parādījās lapiņa, kuras vārds bija Klapa. Viņa redzēja visapkārt daudz citu lapu, un tās kļuva par viņas draudzenēm. Klapa saprata, ka tārps ir viņas ienaidnieks, no kura
jābēg. Vasara pagāja, noziedēja skaistie ziedi, lapas iekrāsojās košās krāsās. Bija iestājies rudens!
Vējš norāva skaisto lapiņu, un tā atlidoja līdz Sausnējas skolas pagalmam. Kāda meitene paņēma lapiņu un ielīmēja savā
lapu kolekcijā. Klapa atkal bija laimīga.
Samanta Ērgle, 6. klases skolniece
Kādu dienu vējš mani norāva no koka, uz kura es biju pavadījusi ilgu laiku. Es virpuļoju pa gaisu un nokritu uz kādas
cepures. Cepure piederēja kādam vīram, kas devās uz veikalu. Veikalā es redzēju dažādas mantas. Vīrs pieliecās, un
es nokritu no cepures, bet mani paņēma savās rokās maza
meitene. Mēs gājām pa ielu un atnācām līdz meitenes mājai.
Viņa ienesa mani stabā, kur bija daudz dažādu lapu, ziedu un
augu. Tā es nonācu dabas pētnieka mājās.
Arnis Mārtiņš Ozols, 7. klases skolnieks

Artis Milnis 7. klase
Rudens!
No galotnes, no lapotnes krīt zirneklītis mazs,
Un maza zēna roka tam pretī pastiepjas.
No debesīm caur mākoņiem krīt saules stariņš mazs,
Un maza zēna acis tam pretī atveras.
No domām vai no lūpām krīt vārdiņš mīļš un mazs,
Un maza zēna dvēsele tam klusi atsaucas.
Agnija Trimpele, 4. klase

Lielajam ozolam bija daudz pumpuru, no tiem izauga skaistas, zaļas lapas. Viena lapa bija ļoti priecīga par silto sauli un
skaisto vasaru. Viņa sarunājās ar savām draudzenēm, nenojaušot, ka tuvojas negaiss. Drīz sāka līt lietus, zibeņoja un
rūca pērkons. Lapa nevarēja aizmigt, jo baidījās no pērkona
un zibens. Pēkšņi zibens iespēra lielajā ozolā, un tas aizdegās.
Artūrs Zemzars, 7. klases skolnieks
Pavasarī pumpuriem atvērās acis, bet sākumā tās bija maziņas. Acis vēroja bērnus, kuri pa ceļu devās uz skolu, un
priecājās. Rudenī bērni lasīja skaistās lapas, bet viena lapiņa
jutās bēdīga. Viņa bija neglīta, tāpēc viņu neviens nepaņēma.
Lapiņa pārdzīvoja un raudāja, bet kāds zēns ieraudzīja asaras
un paņēma lapiņu sev.
Ivo Suncelis, 7. klases skolnieks
Skaista, dzeltena lapa ar punktiņiem,
Dzeltenu lapu ģimenē aug tā.
Oša kungs un kundze viņu sveicina,
Dzelteni ķipari tai blakus draiskojas.
Mēs kokus audzēsim, saudzēsim,
Lai vienmēr ir skaista šī zeme!
Aigars Putniņš, 7. klases skolnieks
Es ieraudzīju zemi pavisam savādāku, nekā biju to iztēlojusies savos sapņos. Kad atvēru acis, skatam pavērās plaši lauki, pļavas, meži un lielas mājas. Man patika tas, ko es
redzēju. Es dzirdēju skanam skolas zvanu, un pēc brīža pa
skolas durvīm izskrēja bērnu bariņš. Viņi priecīgi sarunājās,
smējās un skraidīja pa pagalmu.
Endijs Magons, 7. klases skolnieks
Esmu dzeltenzaļa lapiņa ar tumšiem punktiņiem un iebrūniem plankumiņiem. Pasaulē esmu dzīvojusi trīs mēnešus un
zinu, ka man ir brāļi un māsas, kuri ir man ļoti līdzīgi. Mums
ir robainas maliņas un spics galiņš. Lapiņai viena puse ir gluda, bet otra ar pūciņām. Tādi mēs esam!
Mareks Kaņķelis, 7. klases skolnieks
Rudens lapa nokrita no oša Tāda skaista un koša.
Tik jauna, tīra un laba
No visskaistākā zara.
Tāds ir rudens lapas stāsts,
Vai gribi nokļūt tur pats?
Oksana Jefimova, 7. klases skolniece
Materiālu publicēšanai sagatavoja Jāņa Zālīša
pamatskolas skolotāja Elita Leiboma

Sindija Rudzīte 6. klase
Lapas lidojums
Viena sārta lapa nokrita no koka,
Paņēma to mana maigā roka.
Viņas mazā māsa arī sārta tapa,
Rāvās nost no koka mūsu mazā lapa.
Norāvās un lidoja augstu, augstu gaisā,
Ka tik neiekristu brūno lapu maisā!
Lidoja tā cauri visai pilsētai,
Līdz smiltis acī iebira tai.
Ieskrēja tā mazā zēnā,
Apreiba un palika ēnā.
Tad satikās ar otru lapu,
Kas stāstīja par vienu garu taku.
Tā vedot cauri biezoknim
***
Un lielu lapu virpulim,
Taču beigās nokļūstot
Tur, kur raizes pazūdot.
Mazā lapa nodomāja:
Esmu laba lidotāja!
Sāka lidot lapa mazā,
Bet... nokļuva tā rokā manā.
Alīna Muša, 4. klase

Linda Jansone 9. klase

Lūdzu, nobalso par manu dzejoli „Domājošais sniegavīrs” sadaļā „Dzeja
no sirds” draugiem.lv!
Alīna Muša
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Pārdomu brīdis
Šogad ir bāriņtiesu divdesmitais darbības gads. Es neteikšu, ka
tie ir svētki, bet pārdomu laiks gan. Atceros, kā visi sākām darbu
faktiski no baltas lapas. Tā īsti pat nebija kam padomu paprasīt,
jo katra situācija tad tika piedzīvota pirmo reizi. Bet jebkuras
zināšanas un pieredze rodas darbā, mācoties, “taustoties” un mēģinot izprast, kā tas ir izdarāms vislabāk.
Latvijā pašreiz darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņtiesas, un
Ērgļu novada bāriņtiesa ir viena no tām. Šajos 20 darba gados ir
pieaugušas prasības bāriņtiesu darbiniekiem, likumdošanas bāze
pastāvīgi tiek pilnveidota, bet bāriņtiesas galvenais uzdevums paliek nemainīgs - rūpes par bērniem un viņu tiesību aizsardzība.
Mazliet aplams ir pieņēmums, ka bāriņtiesas nodarbojas tikai ar
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, kaut gan arī tas diemžēl vēl arvien ir aktuāli.
Šobrīd savā darba ikdienā es priecājos par veiksmīgo bāriņtiesas
un sociālā dienesta sadarbību, priecājos, ka tepat novadā ir saņemami psiholoģes Indras Dičas pakalpojumi. Izjūtu gandarījumu
par mūsu četrām audžuģimenēm. Vineta Laizāne gan kādu laiku
savā audžuģimenē nevienu bērniņu neuzņems, toties Regīna un
Pēteris Kārkliņi, Gunta un Gunārs Jurkovski, Vineta Andriksone
savu sirds siltumu dāvina audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.
Regīna un Pēteris šajā statusā jau ir ar stāžu - 11 gadus, toties
Guntai un Gunāram, Vinetai A. šogad tas viss ir pirmo reizi. Dzīvoju līdzi viņu priekam, viņu uztraukumiem. Paldies audžuģimenēm par uzdrīkstēšanos! Tomēr arī bez bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm, manuprāt, vēl ilgu laiku nevarēsim iztikt. Tāpēc
ir labi, ka novadā ir mūsu ģimenes aprūpes centrs “Zīļuks”, kurā
mājas uz laiku atrod arī mūsu novada bērni.
Tā tas ir - katram bērnam ir vajadzīga ģimene! Mīloša ģimene.
Bet tad nāk tie skumjie stāsti, kad ģimenes jūk, kad sākas egoisma un aprobežotības pilnas cīņas starp vecākiem. Tad bērni kļūst
kā graudi starp dzirnakmeņiem un jūs, mammas un tēti, esat tie,
kas paši saviem spēkiem “samaļat” un kropļojat savu bērnu nākotni. Diemžēl bāriņtiesa šajos gadījumos var līdzēt tikai tad, ja
vecāki nolemj dzirdēt un redzēt. Kad tā nenotiek, tad vienīgā cerība ir uz veiksmīgu tiesvedību rajona tiesās. Bet daudz vienkāršāk un labāk bērniem būtu, ja vecāki atcerētos un pielietotu dzīvē
seno gudrību “miers baro, nemiers posta”.
Gribu atgādināt vecākiem, kuri dodas darbā ārpus valsts robežām - ja bērnu atstājat pie personas, kas nav otrs vecāks, tad, lūdzu, laikus par to informējiet bāriņtiesu, lai vajadzības gadījumā
bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par bērna nodošanu citas personas
aprūpē un sagatavot pilnvaru.
Saku paldies savām bāriņtiesas loceklēm Vairai Grahoļskai un
Baibai Feodorovai par kopīgo darbu 10 gadu garumā. Turpmākais darba cēliens būs kopā ar bāriņtiesas loceklēm Lilitu Knēziņu, Sandru Konovalovu, Baibu Cielēnu un Daci Dombrovsku,
kura bāriņtiesas kolektīvam pievienojas pirmo reizi.
Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dzeja - uz asfalta Sausnējā

Tēva diena Ērgļos - jautra, atraktīva un saulaina
Skaistajā, siltajā septembra otrajā svētdienā jau trešo reizi Ērgļos
ar dažādām radošajām darbnīcām, sportiskām un izzinošām aktivitātēm tika atzīmēta Tēva diena.
Kā jau ierasts, apmeklētājiem tika piedāvātas daudz un dažādas
aktivitātes. Šogad darbnīcu un aktivitāšu gatavošanā liela uzmanība tika pievērsta tam, lai visi uzdevumi būtu veicami, sadarbojoties tētim (vectēvam, krusttēvam, mammai vai kādam citam
pieaugušajam) ar bērnu. Ar domu par lieliski pavadītu dienu kopā,
veicot kopīgus darbiņus.
Šī gada īpašā tēma tika veltīta elektroenerģijai un jo īpaši taupīgai
un efektīvai tās izmantošanai. Kā īpašie viesi pie mums uz svētkiem bija atbraukuši Elektrum energoefektivitātes centra pārstāvji
ar īpašiem stendiem un ierīcēm. Katram pasākuma dalībniekam
bija iespēja uzzināt, kā taupīgāk saimniekot un saprast efektīvas
elektroenerģijas izmantošanas knifus. Bija pat iespēja izmēģināt,
cik daudz paša spēku būtu jāpieliek, lai darbotos dators un dažas
citas elektroierīces, ja elektrisko strāvu radītu mēs paši, minoties
uz velosipēda.
Elektrum pārstāvjiem
līdzi bija atbraukuši divi
jaunieši - jaunie zinātnieki (FIZMIX), kas ļoti
atraktīvi un aizrautīgi rādīja dažādus, uz fizikas
un ķīmijas gudrībām balstītus, eksperimentus. Šie
paraugdemonstrējumi un
eksperimenti, ko arī katrs
svētku dalībnieks pats varēja izmēģināt, izpelnījās
lielu interesi kā mazo, tā
lielo vidū. Nevienu vienaldzīgu neatstāja eksperiments - sprādziens, kad mazliet sabijās
mazākie un nelielu apjukumu piedzīvoja pieaugušie, tomēr interese par to, kā tas panākts, ņēma virsroku.
Arī mūsu pašu darbnīcu un aktivitāšu vadītāji kā vienmēr bija
uzdevumu augstumos, piedāvājot Tēva dienas svētku dalībniekiem
dažādas interesantas, aizraujošas un jautras izdarības.
Gudrība un attapība bija dalībnieku sabiedrotās aktivitātē “elektriskā ķēde”, kur elementi elektriskajā ķēdē bija jāsavieto tā, lai
iedegtos spuldzīte. Bērni un pieaugušie izmēģināja savus spēkus
arī “trāpīgajās” aktivitātēs kā, piemēram, disku golfs, šaušana ar
pneimatisko šauteni, rotaļlietu vākšana. Veiklība bija nepieciešama
aktivitātē - “apmet pankūku” , kur pieaugušajam tika dots uzdevums cept un apgriezt otrādi pankūku, metot to gaisā. Kā balva
tika saņemts ievārījums uz pankūkas. Izturību nācās ņemt talkā
zāģēšanā ar divroci un sportiskajā aktivitātē - karāšanās pie stieņa.
Ļaujot izpausties dalībnieku mākslinieciskajam garam, tika piedāvātas dažādas radošās darbnīcas. Darbnīcā “Uzbūvē ugunsdzēsēju depo” dalībnieki no koka klučiem varēja uzmodelēt savu
redzējumu uz topošo depo ēku. Kopīgais zīmējums “Tētis Ērgļos”
ļāva tētiem paskatīties uz sevi no malas bērna radītajā zīmējumā.
Kā katru gadu, lielu popularitāti un atzinību izpelnījās darbnīca,
kur katrs varēja izgatavot kādu koka lietu. Šogad katrs savā īpašumā varēja iegūt - sviesta nazīti vai klabekli (t.i., rīks ritmizēšanai),
vai atslēgu piekariņu, vai rotaļlietu - vilciņš.

Vislielāko sajūsmu un prieku izraisīja aktivitāte “Izrīko
tēti!”, kuras nosaukums jau
vien dažos bērnos izraisīja
azartu. Lai varētu piedalīties
aktivitātē, tētim aizsēja acis
un, vadoties pēc bērna dotajām komandām, viņam bija
jāsameklē un jāsavāc groziņā visi zālājā izbērtie knaģi.
Kaut arī sākotnējā doma bija
bērni “komandē” tēti (mammu, vectēvu utt.), tomēr daudziem mazajiem gribējās arī
pašiem ar aizsietām acīm
rāpot un salasīt knaģus. Brīžam stacijā skanēja sajūsmas
spiedzieni, brīžam burkšķēšana. Interesanti bija vērot ģimeņu sadarbības taktikas - viens vectēvs pat nogūlās zemē, ar rokām kā spārniem pārmeklēja vienu
laukuma daļu, atrodot knaģus, pēc tam pārvietojās tālāk.
Mēģinot noskaidrot,
cik
daudz un cik “svarīgi”
dalībnieki
šogad apmeklēja
pasākumu,
dalībniekiem
bija
jāveic procedūra
- ģimenes svēršanās. Šogad piedalījās vairāk nekā
septiņas
tonnas
dalībnieku,
kas
ir par trīs tonnām
vairāk nekā pagājušajā gadā.
Lai uzdevumu veikšana būtu interesantāka un motivējošāka, dalībniekiem par piedalīšanos visās svētku dienas aktivitātēs un darbnīcās tika dāvināta īpašā balviņa - magnēts ar mūsu šī gada Tēva
dienas noformējumu.
Pasākuma noslēgumā ikviens varēja nobaudīt turpat uz ugunskura vārīto svētku zupu un saldumus.
Vēlreiz liels, liels paldies visiem lieliskajiem Tēva dienas darbnīcu vadītājiem, organizatoriem, palīgiem! Paldies Ērgļu novada
domei par telpu izmantošanas iespējām un Ērgļu vidusskolai par
aparatūras aizlienēšanu! Kā arī paldies Ērgļu novada uzņēmējiem
par atbalstu svētku tapšanā! Pateicoties viņiem, pasākuma apmeklētāji varēja justies brīvi un ātri atrast vajadzīgās darbnīcu vietas
un saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, jo visi organizatori bija tērpušies Tēva dienas īpašajos T-kreklos. Arī Tēva dienas
magnētiņi, saldumi, materiāli darbnīcām, produkti zupai tika sagādāti, pateicoties sponsoru finansiālajam atbalstam.
Uz tikšanos nākamgad Tēva dienas svinībās Ērgļos!
Tēva dienas organizatoru vārdā - Kaiva Bukovska
Montas Grinbergas foto

Septembris sociālās aprūpes centrā „KASTAŅAS”

Dzeju kāds raksta uz papīra, cits datorā, daži arī uz māju sienām, to var apkopot un izdot grāmatā, bet Sausnējā 21. septembrī
dzejas rindas dažādos rokrakstos gūlās uz jaunā asfalta seguma.
Tam par godu ceļa malas tika izrotātas ar krāsainiem baloniem un
lentēm. Pasākumu atklāja pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre,
aicinot sapulcējušos skolas bērnus un pieaugušos saudzīgi izturēties pret mūsu kopējām vērtībām (šoreiz - asfaltu) un nepieciešamības gadījumā to atgādināt arī apkārtējiem. Tūlīt pēc uzrunas ar
dažādiem krāsainiem krītiņiem sākās jaunā asfalta ”iesvētīšana”.
Un te nu katrs pēc savas izvēles rakstīja dzeju, novēlējumu vai
zīmējuma veidā atstāja kādu sveicienu. Ceļa malā māju iedzīvotāji bija pat salikuši skaistas rudens puķes un kā zaldātiņi rindā
blakus vēlējumam bija sarindoti ābolīši. Pie vecās noliktavas,
kur ceļš saiet no trim pusēm, kopā ar “pīlādzītēm” Ainu un Viju
asfaltam tika arī muzikāls sveiciens. Noslēgumā visi pulcējāmies
parka estrādē, kur varējām apskatīt bērnu zīmētās krāsainās Dzejas dienu afišas, te bērni runāja arī dzeju.
Dzejas pēcpusdiena bija nedaudz vējaina, bet saulaina un skaista. Lai tās norise varētu izdoties veiksmīgi, saku sirsnīgu paldies
skolas direktoram Andrim Dombrovskim par atbalstu, skolotājām Ligitai Bērziņai, Elitai Leibomai, Benitai Feldbergai, Sarmei Kantānei un skolas bērniem par piedalīšanos. Ar Sausnējas
bibliotekāres Ingas sarūpētām balviņām īpašs paldies tika Vendijai, Līgai, Kristenai, Aivijai, Nikam, Alenam un Laurim par radošumu, piedaloties Dzejas pēcpusdienā ar pašsacerētām dzejas
rindām. Paldies Ainai un Vijai par dziesmām, kā arī visiem pārējiem, kas piedalījās!
Novada mājaslapā ir apskatāma Dzejas pēcpusdienas galerija.
Dainuvīte Liepkalnes bibliotēkā
Valijas Leles foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. oktobris

Krāsains kā pati rudens daba un notikumiem bagāts aizritējis septembra mēnesis sociālās aprūpes centrā „Kastaņas”. Mēneša sākumā aprūpes centrā viesojās kinologs Viktors Mucenieks ar kanisterapiju. Kopā ar savām suņu meitenēm Dafi, Gesi un Barbi viņš
priecēja vecos ļaudis, kuriem draudzīgie suņi ļāvās gan glaudīt,
gan sabužināt un pat uzgulties. Bija aizkustinoši vērot, kā sunīšu
patiesais labestīgums atvēra visnoslēgtākās sirdis un lika atplaukt
sejā smaidam pat tādiem iemītniekiem, kuri
par sevi radījuši iespaidu, ka nemaz nemāk
vairs smaidīt. Paldies Litai Akmanei, ar kuras
atbalstu šis pasākums notika.
Mēneša vidū „Kastaņu” iemītniekus apciemoja un lielu prieku sagādāja nu jau ilggadēji
draugi no Kopingsvikas draudzes Zviedrijā.
Tālie ciemiņi ieradās ar katram iemītniekam
īpaši sagatavotu dāvaniņu un kārumiem. Liels
paldies viņiem par nesavtīgo draudzību un arī
atbalstu jau daudzus gadus! Savukārt ciemiņiem lielu prieku sagādāja ansamblis “Pīlādzītis”, kas kopā ar iemītniekiem sniedza nelielu
koncertu. Īpaši emocionāls tas bija Zviedrijas
latvietim Dzintaram Roskem, kas arī dziedāja
līdzi savām jaunības dienu dziesmām. Sirsnīgā gaisotnē saulainā rudens pēcpusdiena pagāja nemanot un drīz vien nācās atvadīties no
ciemiņiem līdz nākamajai tikšanās reizei.

Rudens tuvojas ne tikai ar tumšu un vēsu laiku, bet arī ar krāšņu dabas rotu un bagātīgu
ražu, kā arī ar dažādām dārza veltēm. Jumurdas iedzīvotāji jau tradicionāli mūsu aprūpes
centra iemītniekiem atsūtīja veselīgu dāvanu
- dažādus dārzeņus kopīgam virtuves galdam.
Liels paldies viņiem par dāsnumu un nesavtību!
Sirsnīgu pārsteigumu mūsu senioriem sagādāja Vecbebru internātvidusskolas 9. klases skolēni kopā ar audzinātāju Daigu. Akcijas „Eņģeļa pasts” ietvaros viņi atveda ar pašu roku
rakstītas apsveikumu kartītes Starptautiskajā
veco ļaužu dienā katram aprūpes centra iemītniekam. Vecos ļaudis šis mazais apsveikums
ļoti aizkustināja, jo lielai daļai no viņiem jau
gadiem neviens nav atrakstījis īstu vēstulīti.
Dažam pat noritēja pa asarai. Paldies bērniem
un audzinātājai par veltīto laiku un pozitīvajām
emocijām mūsu iemītniekiem!
Lai arī drīz būs klāt gada tumšākais laiks, mūsu visu sirdis silda
atziņa, ka līdzās ir cilvēki ar gaišu sirdi, kam nav vienaldzīgs līdzcilvēku liktenis un kuri atrod veidu un iespējas, kā izkrāsot veco
ļaužu ikdienu. Paldies visiem viņiem!
Evitas Vaskas,
SAC „Kastaņas” sociālās darbinieces, teksts un foto
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Vasaras atskaņas
„Zīļukā”
Ar straujiem soļiem aizsteidzās vasara, jūtam pirmās, nopietnās
rudens vēsmas, un ir sācies jaunais mācību gads. Mūsu mazajiem
un lielajiem “zīļukiem” saulaino vasaras piedzīvojumu ir bijis ne
mazums, tāpēc gribas pakavēties atmiņās vēl un vēl.
Kaut vasara šogad mūs lutinājusi ar saulīti un siltām dienām ir
ļoti maz, daudz brīvā laika, kā jau ne mazums bērniem, aizritēja, baudot vasaras priekus - peldoties, atpūšoties, spēlējot spēles.
Domājot par ziemas krājumiem, kopīgi lasījām ogas un vācām
zāļu tējas. Svinot dzimšanas dienas vasaras jubilāriem, kopīgi
aizvadījām dienu ekskursijā pa Ērgļu novadu - bijām “Meņģeļos”, kopīgi cepām desiņas, peldējāmies Āķēna ezerā un atpūtāmies pie tā.

Andrejam Jurjānam - 160
Andrejs Jurjāns jeb, kā tolaik teica, Jurjānu Andrejs bija piektais
bērns ģimenē, taču pirmais uzsāka nopietnas mūzikas studijas.
Muzikālo izglītību A. Jurjāns gūst Pēterburgas konservatorijā
trijās specialitātēs: ērģeļu spēlē pie L. Homiliusa 1880. g., kompozīcijā pie N. Rimska-Korsakova un J. Johansona 1881. g. un
mežraga spēlē pie F. Homiliusa ar lielo sudraba medaļu 1882.
g. Cik vienkārši tas nācās lauku puikam impērijas galvaspilsētā, katrs pats, zinot vēsturi, var saprast. Taču viņa labestība un
atvērtība pret citiem, pilnībā piemirstot sevi, bija leģendāra, jo
latviešu studenti pulcējās kopā, ne tikai nacionālu jūtu vadīti, “...
pie Andreja vienmēr atradām riecienu godīgas Ērgļu rupjmaizes
un kulīti ar knapsieriem - tik cietiem, ka tikai ar cirvja palīdzību
tos veikt varējām, bet - ak, cik gardiem! Un ziņa, ka pie Jurjāniem pa skursteni iebraucis kāds smaržīgs žāvēts Ērgļu šķiņķis, vienmēr vēja ātrumā izplatījās pa plašo Pēterpili,”, bet vai
Andrejs to pārdzīvoja? “...mūžīgi skaļiem smiekliem uz lūpām,
pilns nebēdu, staigājot pa Pēterpils parketu drusku vēl pa laucinieciski, ne viscaur gludām manierēm, bet tomēr personība, kas
nekur nepalika nepamanīta, kā svaigā gaisā uzaugusi... Kā kuriozu pieminu, ka Andrejs tanī laikā cita piedienīga apģērba trūkuma dēļ pasniedza daļu privātstundu frakā” (Burtnieks, VIII, 1931.
J.Vītols, Vaļējas lapas no latvju mūzikas vēstures. II Atmiņas par
Jurjānu Andreju).
E. Dārziņš savulaik ir teicis: „Ja latviešiem kādreiz rakstīs
simfoniskās mūzikas vēsturi, tad pirmā lapa piederēs Jurjānu
Andrejam.” Minot Jurjānu Andreja devumu mūzikā, manuprāt,
kā nozīmīgākais un galvenais jāmin - latviešu simfoniskās mūzikas pamatlicējs. Un, lai arī viņa “Simfonisko Allegro” (1880)
par dižāko simfonisko pērli nosaukt būtu pārgalvīgi, tas tomēr
bija un paliks pirmais latviešu simfoniskais darbs. Šajā pašā gadā
tapa arī “Latvju vispārīgo dziesmu svētku maršs”, kas pieredzējis
nesalīdzināmi vairāk atskaņojumu. Pavisam A. Jurjāns ir radījis
14 nelielas formas orķestra darbus. Kā veiksmīgākie un populārākie vēl jāmin “Latvju dejas”, “Elēģiskais koncerts” čellam
ar orķestri, “Barkarola” mežragam ar orķestri, simfoniskais tēlojums “Latvju tautas brīvlaišana”. Pirmā kantāte “Belzacara
dzīres” (1880) tapa kā konservatorijas diplomdarbs, taču starp
pavisam piecām publikas atsaucību visvairāk guvušas “Tēvija”
un “Līgojiet, līksmojiet!”. Ar Jurjānu Andreja komponista darbību sākas jauns posms arī kora dziesmas attīstībā. Viņa tautas
dziesmu apdares koriem rakstītas gan a capella, gan ar klavieru
pavadījumu, pavisam 44 apdares jauktajiem koriem, 25 vīru koriem un 37 skolu koriem.
Jurjānu Andreja mūža darbs, līdzīgi Krišjānim Baronam, ir latviešu tautas dziesmu melodiju vākšana, apkopošana, pētīšana,
skaidrošana un “Latvju tautas mūzikas materiālu” (6 burtnīcas,
1894-1926) zinātniska publicēšana. Pavisam folklorista vākumā
var saskaitīt apmēram 3000 melodiju, kas bija par pamatu un ierosmi nākamajiem pētījumiem.
Zinot Jurjānu Andreja milzīgo devumu latviešu mūzikā, parasti
piemirstas fakts, ka visu savu darba mūžu viņš pavadīja ārpus
Latvijas. Diemžēl liktenis pret šo dziļi nacionālo komponistu bija

ļoti nežēlīgs, jo tūlīt pēc konservatorijas beigšanas 1882. gadā
tas aizveda komponistu darbā uz Harkovas Ķeizarisko mūzikas
skolu un noturēja tur visu mūžu, līdz 1916. gadā slimība spieda
darbu atstāt. Bet atgriezties dzimtenē lēma vien pāris gadus pirms
aiziešanas mūžībā. Līdz ar to mazāk pētīts un zināms ir Jurjānu
Andreja ikdienas pedagoģiskais darbs, tāpat arī ērģelnieka un diriģenta ceļi tālajā Harkovā. Toties labi zināma ir viņa darbība III,
IV un V dziesmu svētkos gan kā komponistam, gan kā organizatoram un virsdiriģentam. Viņam pieder arī ērģeļnieka un virtuoza mežradznieka slava - koncertēšana pa visu Latviju (baznīcās
un brīvā dabā) kopā ar brāļu Jurjānu mežraga kvartetu, studiju
laikos ērģeļu koncerti dievnamos.
Atis Zālītis par A. Jurjānu raksta tā: „...jaunajām tautas audzēm
Jurjānu Andreja personība, lai būtu gaišs piemērs: atdot sevi savai tautai, augt lielam, cēlam un palikt skaidram, baltam - tad
Latvijai būs piešķirtas saulainas dienas.”
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Foto no muzeja krājuma

„Darbu un mīlu - tos centies dzīvē iegūt par biedriem”

Piedzīvojumiem bagātas dienas aizritēja šīs vasaras nometnēs,
kur bērniem bija iespēja atpūsties, gūt dažnedažādus iespaidus,
piedalīties sportiskās aktivitātēs un baudīt vasaras priekus. Jūlijā
nometne „Pasaka 2016” notika Krimuldā atpūtas bāzē „Brūveri”. Vasaras nometne „Otra elpa” pulcēja interesentus tepat Ērgļu
pagasta „Ērgļa Spārnos”. Liels paldies par to mūsu ilggadējam
labdarim Dmitrijam Bortņikovam un viņa komandai!
Arī augusts bija interesants. Pateicoties zviedru draugiem, kuri
jau daudzu gadu garumā ir mūsu atbalstītāji, labvēļi un draugi, arī
šogad aizbraucām vasaras ekskursijā. Tā mūs aizveda uz Valmieras „Sajūtu parku”, kurā sajutām 15 dažādus seguma veidus un
nogājām turpat divus kilometrus. Basām kājām gājām pa oļiem,
egļu un priežu čiekuriem, mizu mulču un kastaņiem, izbaudījām
dubļu vannas. Pēc pastaigas palutinājām kāju pēdas siltās ziedu
vanniņās ar pumpuriem un ziediem. Lielajiem un drosmīgākajiem audzēkņiem bija iespēja pastaigāt 5 līdz 8 metrus virs zemes
Valmieras piedzīvojumu takas kokos. Vēl apmeklējām Vecpiebalgas Porcelāna darbnīcu un panašķojāmies ar Hesburger labumiem. Ar ilggadējās atbalstītājas Anastasijas no Rīgas ierosmi
un palīdzību tika noorganizēta neparasta sporta diena. Tajā visi
kopīgi sportojām, zīmējām uz asfalta, cepām šašļikus un ar prieku baudījām skaisto dienu.
Lielu prieku mums visiem sagādāja zviedru draugu un mūsu
atbalstītāju viesošanās namiņā. Paldies Tomasam, kas ar savu autobusu 9. septembrī mums atveda 25 mīļus ciemiņus! Šogad rit
mūsu draudzības 17. gads! Daudzi no atbraucējiem ir kļuvuši par
sirsnīgiem draugiem, citi Latvijā un pie mums ciemojās pirmo
reizi. Visi kopīgi pabijām Santas Lasmanes-Radzvilavičas „Sniķeru” saimniecībā pie kaziņas Bonijas. Tur brīnišķīgā gaisotnē
degustējām daudz un dažādus sierus, apskatījām un samīļojām
kaziņas, fotografējāmies un kopīgi atpūtāmies. Zviedru ciemiņi bērnus priecēja ar nepieciešamajiem skolas piederumiem un
gardiem saldumiem. Viesošanās laikā viņi apskatīja, kā namiņa
labiekārtošanā ir izlietoti viņu dāvinātie līdzekļi. Visi kopā pārdomājām un izvēlējāmies turpmākās sadarbības virzienu. Liels
paldies visiem mūsu atbalstītājiem!
Pēc jaukajiem vasaras piedzīvojumiem esam gatavi un apņēmības pilni veiksmīgi aizvadīt jauno mācību gadu.
“Zīļuku” vārdā - vadītāja Rudīte Jansone
Intas Skrabes foto
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Kāpēc 160 gadu jubilejā atceramies novadnieku Pēteri Blauu
(22.09.1856. - 05.08.1930.)? Cilvēka vērtību nosaka viņa paveiktais. Ja Latvijas kultūras mantojumā ierakstīts Pētera
Blaua vārds, tad tam ir pamats, jo viņa devums ir daudzveidīgs.
Ērgļu pagasta rakstvedis. Dzimis Ogres pagasta „Vecpriekšēnos”, mācījies Liepkalnes un Jaunbebru pagastskolās un Vecpiebalgas draudzes skolā, strādājis Ogres pagastskolā par palīgskolotāju un Ogres pagastā par rakstvedi, 34 gadu vecumā Pēteris Blaus
kļūst par Ērgļu pagasta rakstvedi, kārtojot dokumentus gan latviešu, gan krievu valodā. Viņš darbojās arī Ērgļu Labdarības biedrībā,
iekārtoja bibliotēku, bija kora dalībnieks, aktieris, režisors, dekorāciju veidotājs lugu iestudējumos. „Viņš mums visiem bija ļoti mīļš,
jo viņš starp mums bija it kā vecākais mājās” (K. Skalbe).
Folklorists, tautasdziesmu un melodiju vācējs. Ierosme folkloras vākšanai nākusi no mātes. „Uzrakstīju ne vien tās dziesmas,
kuras māte zināja, bet apmeklēju un izmantoju zinātājus visā apkārtnē,” teicis P. Blaus. Ir minēts, ka viņš iesūtījis apmēram 10 000
folkloras materiālu, tai skaitā vairākus tūkstošus tautasdziesmu Kr.
Baronam, 70 melodijas Jurjānu Andrejam, pierakstījis pasakas, teikas, tautas tradīcijas, Liepkalnes un kaimiņu pagastos dzirdētus
vārdus, kāda raksta nosaukums ir „Par dzīparu maderēšanu un sieviešu apģērbu senākos laikos”.
Aktīvs 1905. gada revolūcijas ideju atbalstītājs. Kad P. Blaus
iesaistījies 1905. gada aktivitātēs, daudzi ērglēnieši brīnījušies, kā
tik kārtīgs cilvēks tā varot aizrauties. „Tava „Jātnieka dziesma”
(Hervēga dzejas tulkojums) 1905. gadā kā liesma pārņēma visu
Latviju. Latvijas dēļ tu zaudēji mantu, mājas, mieru, laimi. Par taisnību un tiesībām tu cīnījies kā bruņinieks, bez bailēm un bez viltus”
(K. Skalbe). Nonākot soda ekspedīcijas uzmanības lokā, P. Blauam
jādodas emigrācijā. Viņš nokļūst Šveicē, un Cīrihes universitātē
apmeklē lekcijas, kas dod tiesības vēlāk strādāt par miertiesnesi
Alūksnē un notāru Jūrmalā. Bet pirms atgriešanās Latvijā 1909.
gadā tiek apcietināts Harkovā, draud nāves sods. Vien pateicoties
Ērgļu un Vecpiebalgas draudzes mācītāju liecībām, tiek attaisnots.
Žurnālists. P. Blaus strādājis laikrakstā „Latvija”, bijis laikrakstu „Jaunais Vārds” un „Baltijas Ziņas” redaktors, čakls almanaha „Jaunā Raža” līdzstrādnieks, un pats atzinis, ka žurnālistika ir
viņa sirdslieta. Varbūt tieši žurnālistika rosināja veidot lakonisku,
sentencēm bagātu valodu: „Tas, ko citi tev paskaidros,/ Tev liela
prāta neiedos,/ Caur to, ko atradīsi pats,/ Tev apskaidrosies prāts
un skats.”
Sabiedrisks darbinieks. Viens no latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības dibinātājiem 1917. gadā, bijis arī tās pirmais
priekšsēdētājs. No 1923. gada bijis rakstnieku un žurnālistu pils
pārvaldnieks Siguldā. Siguldas grāfs - tā viņu dēvēja rakstnieki.
Jānis Grots ir teicis, ka P. Blaua „ierašanās bij vienmēr it kā patiesa, silta, ar nolūku nesagatavota svētku diena, it kā klusa un dziļa
atdzimšana.”

(Pēteris Blaus)

Dzejnieks. Dažādos gados sarakstītie dzejoļi sakopoti vairākos
krājumos: „Asnu mēnesis”, „Silti vēji - agras salnas”, „Miglas
tēli”, „Starp pagātni un nākotni” (visi krājumi izdoti 1912. gadā),
„Ziemas diena”(1914), liroepiski darbi „Ādams” un „Maharadža
Visvamarga” (1924). Dzejas temati - mīlestība, cilvēka dvēseles
atklāsme, daba, pasaules notikumi, Latvijas valsts izveidošanās
- kļuva tuvi daudziem lasītājiem. „Pēteris Blaus, viens no klusākiem un savrupākiem sava laikmeta dzejniekiem, mīlējis savu
tautu un brīvību” (P. Ērmanis).
R. Blaumaņa domu un laika biedrs. R. Blaumaņa kopoto rakstu sējumos atrodamas 20 vēstules, adresētas P. Blauam. Tās rakstnieks sūtījis no 1889. gada līdz 1906. gadam. Te lasām par tā
laika notikumiem, pārdomām par dzīvi, vēlmi uzzināt P. Blaua
domas par sarakstītajiem darbiem. R. Blaumanim svarīgs bijis
drauga vērtējums, tas izlasāms rindās: „Tu esi labs kritiķis nevis
tādēļ, ka Tu mani briesmīgi lielī, bet tādēļ, ka Tu rakstnieku centies saprast un arī saproti.”
Sausnējas pagasta Liepkalnē P. Blauam veltītā piemiņas plāksne
pie „Vecpriekšēnu” mājām (atklāta 1989. gadā) vienmēr atgādinās par cilvēku, kura devums latviešu kultūrā nav aizmirstams.
Mārīte Breikša
Foto no muzeja krājuma
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„Ienāc manā istabā, kaut uz
mazu mirkli”

Šīs rindas no Ingrīdas Zepas dzejoļa kļuva par vadmotīvu aicinājumam uz dzejas
un mūzikas stundu Ērgļu bibliotēkā 13. oktobra pēcpusdienā.
Ingrīda ir no Gulbenes puses, strādā par grāmatvedi, dzejai pievērsusies pirms
pāris gadiem un viņas darbi ir publicēti septiņos kopkrājumos, kurus izdevusi izdevniecība „Domu Pērles”.
Pārdomas vārsmās - tāds ir šo grāmatu nosaukumu apakšvirsraksts. Mīlestība,
skumjas, ilgošanās pēc otra cilvēka, nodevība, bailes no nezināmā, cerības - šādas
pārdomas skan arī Ingrīdas Zepas dzejas rindās, kuras izskanēja autores lasījumā.

Vēl viena diena
Andreja Jurjāna mūzikas burvībā
15. oktobrī Ērgļu saieta namā viesojās Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi ar koncertlekciju,
kas veltīta Jurjānu Andreja 160. jubilejai. Koncertā dziedāja jauktais koris diriģentes Solveigas Vītoliņas vadībā un pūtēju orķestris, kura mākslinieciskais vadītājs ir Aivars Radziņš. Programmu vadīja Benita Zvīgule.
A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā mūziku mācās audzēkņi vecumā no 7 līdz 20 gadiem, kuri apgūst mūziku
sešās dažādās nodaļās. Skolā darbojas taustiņu instrumentu nodaļa, stīgu instrumentu nodaļa, kordiriģentu nodaļa,
vokālās mūzikas nodaļa, populārās un džeza mūzikas nodaļa un pūšamo instrumentu nodaļa.
Sākoties jaunajam mācību gadam, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola atsāk koncertlekcijas, veltītas izciliem
komponistiem to mainīgajās dzīves jubilejās. Tā šajā sestdienā Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi savu dāvanu koncertu „Jurjānu Andrejam - 160” - bija atveduši uz Ērgļiem - Brāļu Jurjānu dzimto pusi.
Koncerta sākumā pūtēju orķestra izpildījumā skanēja simfoniskie darbi - „Ačikops” un „Dziesmu svētku maršs”.
Pūtēju kvartets atskaņoja skaņdarbu „Šitā zēni dzīvodami”.
Tad klausītājiem bija iespēja dzirdēt Andreja Jurjāna divas solo dziesmas „Jel nevaicā” un „Kā zagšus” vokālās
nodaļas audzēkņu Klintas Āboliņas un Alises Dzērves izpildījumā.
Tad uz skatuves stājās mūzikas vidusskolas audzēkņu jauktais koris. Jurjānu Andrejs sarakstījis apmēram 30 kora
dziesmas. Lielākā daļa no tām ir patriotiskas. Tajās atspoguļota brīvības tēma un mīlestība pret Tēviju. Jauktā kora
izpildījumā skanēja kantāte “Tēvijai” (A. Jurjāna vārdi), kas sacerēta 1886. gadā. Programmas vadītāja Benita Zvīgule klausītājiem pastāstīja, ka kantāte ir viendaļīga, bet veidota trijdaļu formā. Vidusdaļā ir soprāna solo “Lūgšana”. Pirmo reizi tā atskaņota III Dziesmu svētkos (1888. g.) un atkārtota citos Latviešu dziesmu svētkos. Arī šodien
daudzos kora mūzikas svētkos šis skaņdarbs ir koncerta programmās.

Skaistākie sapņi
Lai šodien iekrīt tavās plaukstās,
Ne lūdzot,
Ne prasot,
Bet iekrīt…
Vismīļākie vārdi
Lai atplaukst sirdī,
Sagaidot,
Novēlot,
Pavadot…
Viskvēlākās cerības
Lai dzimst no jauna,
Mīlot,
Ticot
Un klusi pielūdzot…
Ingrīdas Zepas darbi iekļauti krājumos:
l Ziedos sadeg pavasaris
l Mīlestības ziediem pasaule zied
l Mīlas vēstījums
lSirds kā vijole skan
l Zvaigžņu putekļi
l Ar mīlestības spārniem
l Dvēseles pieskāriens
Pārsteigumu klātesošajiem ar savu balsi un sniegumu sagādāja Kaspars Krastiņš,
kas izpildīja gan savas, gan arī jau zināmu autoru dziesmas. Kaspars ir no Rīgas,
strādā par galdnieku bērnudārzā, par sevi saka, ka ir namdaris, galdnieks, amatnieks, muzikants, dziedātājs, reizēm komponists un pa retam dzejnieks.
Dzejas dienas izskanējušas arī mūsu bibliotēkā. Paldies viesiem - Ingrīdai Zepai
un Kasparam Krastiņam, un visiem šī pasākuma apmeklētājiem!
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā
Ingas Razenovskas foto

„Jurjānu Andreja devumam ir svarīga kultūrvēsturiska nozīme, taču daudz no viņa veiktā ir arī būtiska mūsdienu
latviešu kultūras daļa: tā dzīvo Dziesmu svētkos, skolās, koncertdzīvē un pat ikdienā,” uzsvēra koncertlekcijas vadītāja Benita Zvīgule.
Koncertā neizpalika arī tautā iemīļotā skaņdarba „Barkarolla” atskaņojums Starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks”, kas norisinās Ērgļos, dalībnieka, Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņa Kārļa Renča izpildījumā. Programmu aizraujoši vadīja Benita Zvīgule.
Noslēgumā patīkami, ka mūzikas vidusskolas skolotāji atceras un priecājas skatītāju vidū redzēt bijušo direktoru
Jāni Sprancmani un Cēsu mūzikas vidusskolas absolventus Antu un Guntaru Velčus.
Prieks, ka uz koncertu kuplā skaitā bija ieradušies Ērgļu mūzikas skolas audzēkņi, jo varbūt pēc gadiem daudzi no
viņiem arī izvēlēsies turpināt mācīties mūziku, tā redzot savu turpmāko devumu tieši mūzikas pasaulē.
Sandras Avotiņas teksts un foto

Atklāj Ērgļu novadu no jauna!
Tūrisma attīstības valsts aģentūras vietējās tūrisma veicināšanas kampaņa “Atklāj Latviju no jauna!” iedvesmoja mani ar
līdzīgu saukli un domu atklāt no jauna 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.

“MEŅĢEĻI”

Kurš novadnieks gan nezina, kas ir “Meņģeļi”? Tās ir mājas, kas
atrodas Pulgošņa ezera krastā un kurās dzimuši mūziķi brāļi Jurjāni. Viņi 19. gs. 80.-to gadu vidū bijuši zināmi kā slaveni mežraga kvarteta dalībnieki. Trīs no brāļiem izglītojušies Pēterburgas
konservatorijā, vēlāk aktīvi piedalījušies Latvijas mūzikas dzīvē.
Visvairāk zināmais no brāļiem ir Jurjānu Andrejs, kas ir viens no
latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējiem.
Bet ir vairāki fakti, kurus pat mēs - sava novada patrioti - zinām
virspusēji vai nezinām nemaz.
Mūziķu vectēvs Juris 1813. g. aiziet uz „Meņģeļu” mājām par
kalpu no „Kalna Jurķēniem”. Uzvārdu došanas laikā 1926. gadā
Jūrgens, no 1934. g. - Jurjāns, ieskatās saimniekmeitā Madē,
apprecas - ģimenē aug 10 bērni. Vecākais dēls Andrievs (1820.1884.) ir nākamais „Meņģeļu” saimnieks, viņš pats pirms apmēram 160 uzceļ dzīvojamo ēku no pašreizējā muzeja ēku kompleksa. Andrievs apprecas ar Vecdzelzkāju saimnieku meitu
Annužu. Ģimenē auga 9 bērni: 5 dēli un 4 meitas.
Muzeja teritorijā ir apskatāmi divi XXII (1998. gada) Vispārējo
Dziesmu un deju svētku objekti - „Dziesmu kalns” un „Gaismas
ritenis”. Atmiņas par Latvijas koru salidojumiem “Meņģeļos”
cenšas saglabāt dažādos veidos - ar vides objektu „Mūziķu pēdas”, kur ikvienam no muzeja apmeklētājiem ir iespēja salīdzināt
savu plaukstu vai pēdu ar Latvijā zināmu un slavenu diriģentu
plaukstas un pēdas nospiedumiem (tapis 2003. g. Latvijas koru salidojumā). Savukārt 1999. gadā, Latvijas koru salidojuma laikā,
tika izveidota liepu aleja „Annužas gatve”, kura nosaukta mūziķu brāļu Jurjānu mammas vārdā. Katrs koris stādīja savu liepiņu
un, ikreiz atbraucot, dziedātāji savas liepiņas izpušķo un apdzied.
Staļļaugšā ir apskatāma 10. Latvijas koru salidojumā (2006. g.)
tapusī glezna, kuru gleznojuši dziedātāji kopā ar mākslinieci M.
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Jakoviču. Klētiņā redzami laba
vēlējumi no dažādiem Latvijas
koriem. Šogad ir pievienojies
liels zirnekļa tīkls ar maziem
draudzības zirneklīšiem.
Pašā pagalma vidū lepni gozējas piemiņas akmens, veltīts
brāļiem Jurjāniem, kurā redzami visu četru brāļu mūziķi
bareljefi. Šis lielais akmens
atrasts Ērgļu novada Sausnējas pagastā meliorācijas darbu
laikā. Piemiņas akmens izveidē piedalījās mākslinieki - Z.
Ķēde, M. Lukaža, arhitekts
I. Batrags. Piemiņas akmens
atklāšanas pasākums notika
1981. gadā, kas pulcēja lielu
apmeklētāju skaitu.
„Meņģeļos” laika gaitā ir stādīti daudzi koki. Pamazām ar
jaunām ābelītēm ir atjaunots
ābeļdārzs. Tajā ir iestādīti gan
velomaratona „Barona taka”
dalībnieku, gan Latvijas Televīzijas darbinieku un daudzu
citu aktīvu un atsaucīgu cilvēku sarūpētie kociņi. „Menģeļu” kalnā pie „Gaismas riteņa” aug
Kvēpenes dižozola „dēliņš”. Kvēpenē aug ievērojamais ozols,
kura attēls rotāja 5 latu naudas zīmi. Vides aizsardzības kluba
aktīvisti no šī dižozola zīlēm trīs jaunos ozoliņus iestādīja trīs
ievērojamās vietās: R. Blaumaņa muzeja teritorijā “Brakos”, brāļu Jurjānu muzeja teritorijā un Gaiziņkalnā. Savukārt netālu no
piemiņas akmens ir iestādīti četri ozoli - trīs no tiem ir spēcīgi un
lieli (tos iestādījuši diriģenti J. Zirnis, J. Bērziņš, J. Sprancmanis), bet viens - neliels un vājš (stādījis diriģents un komponists
G. Ordelovskis, kurš diemžēl 1990. gadā devās mūžībā).

Arī šis teiciens lai kļūst par vērtīgu atgādinājumu mums katram,
kā savu ikdienu vadīt „Mums, latvjiem, uz visām pusēm vēl daudz
ko cīnīties, tādēļ dziedāsim, tad netrūks spēka cīnoties!”. Tā ir
Jurjānu Andreja atziņa. Ieklausīsimies tajā!
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna, Lelde Gangnuse-Bērziņa
Ievas Vilnītes foto
P.S. Liels paldies memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītājai Ievai
Vilnītei par apkopoto informāciju un fotogrāfijām!
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Pasākumu afiša
23. oktobrī plkst. 12.00 Sausnējas saieta zālē „Līdumi”
Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena

***

28. oktobrī plkst. 14.00 „Brakos”
muzeja 57. darba sezonas noslēguma pasākums vakarēšana ar kāļu cepšanu, pieredzes apmaiņa ražas
uzglabāšanā, dažādu ēdienu degustācija, mīklu minēšana,
rudens dziesmu dziedāšana. Piedalās tautas mūzikas kopa
„Pulgosnieši” un sieviešu vokālais ansamblis „Pīlādzītis”.

***

29. oktobrī plkst. 13.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
uz muzikālu tikšanos
,,Tik vienkārši…” aicina MĀSAS LEGZDIŅAS
Par dziedāšanas un satikšanās prieku pasākuma
laikā parūpēsies vokālie
ansambļi ,,Mirklis”, ,,Mežābele”, ,,Ievziedi”
IEEJA - 3,00 EUR

***

29. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt” aicina uz kolektīva 15
radošā darba gadu jubilejas koncertu
„TIKŠANĀS SVEČU GAISMĀ ”
Aicinātas deju grupas no Raunas, Ķeguma, Priekuļiem,
Bebrenes, Madonas, Cesvaines, Stalbes,
Jaunjelgavas un Inešiem.

APSVEIcam

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Valentīna Krūmiņa
Aldis Ozoliņš
Daina Reitere
Ivars Olte
Lilija Sidorova
Guntis Zaretoks
Aina Doroško
Dzintra Osmiņina
Elmārs Jēkabsons
Antons Šņopsts
Valija Birze
Elza Pļaviņa
Ausma Skabarga
Leons Grunts

KRISTĪNI un ANDRI BĒRZIŅUS
ar dēla ERNESTA piedzimšanu!

SVEICAM,

***

kopīgo dzīves ceļu sākot,

1. novembrī plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem
„Baltais lācis - SUPERZVAIGZNE”
Ieejas maksa - 2,00 EUR

***

3. novembrī plkst. 17. 30 Senču spēka dziesmu
vakars - Veļu godināšana
Muzicēs Pēteris Štefāns, Signe un Monta Masaļskas,
Sandra Lauberte, Inita Lapsa, Andris Džiguns,
Vineta Dāve u.c.

***

11. novembra LĀČPLĒŠA DIENAI
veltītie pasākumi novadā:
plkst.16.00 svecīšu aizdegšana Liepkalnes kapos;
plkst.17.00 lāpu gājiens uz Sausnējas kapiem, pulcēšanās 16.50 pie Sausnējas vēstures muzeja „Līdumi”;
plkst. 17.00 lāpu gājiens no Ērgļu vidusskolas uz
atceres brīdi Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāņa Reitera
atdusas vietu Miera kapos.
Spēlēs pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā, Spēka
dziesmu dziedātāji Pēteris Štefāns un Signe Masaļska.

***

16. novembrī plkst.18.00 saieta zālē „Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgs pasākums
„Latvija, tu biji, esi un būsi!”
Piedalās Sausnējas pagasta pašdarbnieki.

***

17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 98. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums
Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu muzikāls uzvedums
„ ES TEVI ATRADĪŠU”
Svētku ballē spēlēs grupa “Baltie lāči”

Aicinām iesaistīties!
Lasi un vērtē!

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” Latvijā turpinās jau sešpadsmito gadu.
Mūsu bibliotēkā eksperti sākuši cītīgi lasīt savam vecuma posmam domātās grāmatas, bet tu vēl vari iesaistīties un ieņemt
vietu mūsu „Gudro Lasītāju vilcienā”.
Kā to izdarīt?

l Atnāc uz bibliotēku!
l Vaicā mums par „Bērnu, jauniešu, vecāku žūriju”!
l Izvēlies grāmatu!
l Izlasi to! Pieraksti, kas tev patika vai nepatika!
l Izlasi visas sešas sava vecuma grupas grāmatas!
l Aizpildi anketu, ko datorā tev atvērsim!
l Piedalies noslēguma pasākumā un saņem pārsteigumu!

Grāmatas tevi gaida!

Sarmīte un Inga Ērgļu bibliotēkā

UZMANĪBU!
Aicinu uz speciālistu bezmaksas konsultācijām Ērgļu slimnīcā:

3. novembrī no plkst 14.00 pacientes gaida
sieviešu uroloģe dr. Cauniņa.
Lūdzu ierasties pacientes ar hroniskām urīnceļu
saslimšanām, urīna nesaturēšanu u.c.
30. novembrī atkal mobilais autobuss ar
bērnu speciālistiem
- šoreiz okulists un
bērnu alergologs.
Lūdzu pieteikties
pie saviem ģimenes
ārstiem vai dr. Braķes, tel. 29441625
vai 6871471.

Lūdzu izmantojiet
šo iespēju!
Dr. Braķe

Paaudžu sadziedāšanās
pasākums „Meņģeļos”
Smaržojot ceptiem āboliem un zāļu tējai, 15. oktobrī Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” aizritēja tradicionālais paaudžu
sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”. Šis pasākums tiek organizēts ar mērķi sapulcēt lielus un mazus tautasdziesmu un ziņģu dziedātājus. Ikviens no pasākuma apmeklētājiem bija izvēlējies kādu sev sirdij tuvāko tautasdziesmu
vai ziņģi un kopā ar citiem tās izdziedāja. Pateicoties Pētera
Štefāna (Stephan) kokles skaņām, izdziedātās dziesmas skanēja īpaši skaisti. Dziedot melodiskās tautasdziesmas, pārliecinājāmies, cik liels spēks un enerģija ir mūsu tautas melodijās.
Pasākuma laikā tika sumināti akcijas „Gada brīvprātīgais muzeja draugs”. Un šogad tika sumināti trīs paši izpalīdzīgākie muzeja draugi: Sarmīte Kantāne, Kristīne Lūse un Inita
Lapsa.
Allaž ir prieks par tiem cilvēkiem, kuri atgriežas „Meņģeļos”
atkal un atkal. Ir tādi, kuri apmeklējuši paaudžu sadziedāšanos vairākkārt. Sirsnīga bija atkaltikšanās ar dzejnieci Ingrīdu
Zepu no Gulbenes, kura šoreiz bija paņēmusi līdzi savas dzejoļu grāmatiņas un ikviena sirdi sasildīja ar skaistām dzejas
vārsmām.
Paldies ikvienam pasākuma apmeklētājam, it īpaši jaunākajiem dziedātājiem, par izturību! Uz tikšanos nākamgad!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja „Meņģeļi” vadītāja

MATRONU KRAUĻU un
VALERJANU BUKOVSKI!

Paziņojums
Pasākums “Stipro ģimeņu vakars” tiek pārcelts uz 2016. gada 26.
novembri. Tiek aicināti
pieteikties visi tie pāri,
kas dzīvo Ērgļu novadā
un laulībā ir nodzīvojuši
20 un vairāk gadus.
Atliksim uz brīdi pie
malas ikdienas dunu un
steigu un atcerēsimies to
balto dienu pirms 20 un
vairāk gadiem, kad tika
slēgtas mūža derības.
Dalību lūdzam pieteikt Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļā vai zvanot pa tālruņiem -Baiba, 64871297,
Vineta -64871453.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aina Jansone
mirusi 100. mūža gadā;
Velta Elga Liepiņa
mirusi 85. mūža gadā;
Irma Rūtiņa
mirusi 90. mūža gadā;
Jānis Pilsētnieks
miris 59. 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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