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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
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jas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zieprogramm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa
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Brauciens pl�nots

Tikšanās prezidenta pilī

klausītāji un skatītāji bija sevišķi atsaucīgi, uzmundrinoši, atbalstoši “Ievziedu” izpildītās
,,Taču” dziesmas laikā.
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�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�no 15.05. līdz 21.05. Oškalna ielā 10 (pie katlu mājas); Zaļajā ielā 31 (pie dzīvojamās mājas.)
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Konteineri paredzēti nederīgu mēbeļu un citu lielgabarīta atkritumu novietošanai. Ja vēlaties
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�atbrīvoties no nolietotās sadzīves tehnikas, to lūgums nemest konteinerā iekšā, bet novietot
j�m Dundag�. �rg�os vi�š ieratam blakus. Konteineri nav paredzēti, lai atbrīvotos no šīfera un citiem azbestu saturošiem
d�s t�p�c, ka te dz�voja studiju
priekšmetiem.

tavojoties Latvijas Valsts simtgades atklāšanai šā gada 4. maijā, Valsts prezidents, Latvijas
Valsts simtgades patrons Raimonds Vējonis Rīgas pilī tikās ar Latvijas Valsts simtgades norišu
veidotājiem.
Uz svinīgo darba tikšanos bija pulcējušies vairāk nekā 300 simtgades svētku organizatori.
Ērgļu novadu šajā svinīgajā pasākumā pārstāvēja novada speciāliste - kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa.
Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents izteica pateicību simtgades notikumu rīkotājiem par
līdz šim padarīto darbu un aicināja iesaistīt svētku organizēšanā pēc iespējas vairāk Latvijas
iedzīvotāju: “Simtgades svētkus veidosim mēs paši ar saviem sapņiem, savu enerģiju un idejām. Šī būs lieliska iespēja parādīt citiem, ko mēs esam sasnieguši un ko vēl plānojam paveikt.
Tas, kā noritēs svētki, būs atkarīgs no mums pašiem - vai spēsim simtgadi izveidot par visas
tautas svētkiem, vai spēsim aizraut pārējos,” teica Raimonds Vējonis.
Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” austuvē pieredzējušu audēju uzraudzībā 31. martā
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā „Satiec savu meistaru!” uzsākts darbs
pie Latvijas simtgadei veltītā 9 metrus garā Ērgļu Baltā galdauta darināšanas, kura tapšanā
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
tiek aicināts piedalīties ikviens Ērgļu novada iedzīvotājs.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada marta domes sēdē lemto
aDome nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Dancigas”, platība 76,1 ha, kas atrodas Ērgļu novada Ērgļu pagastā, sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 70540010029, 70540010050, 70540010069, 70540010073, pēc nekustamā
īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.
a Noteica, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70920070086, kura ir nekustamā īpašuma “Rožkalni” ar kadastra Nr.70920070031 sastāvā, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
70920080206, kura ir nekustamā īpašuma “Dālijas” ar kadastra Nr.70920080206 sastāvā, ir Ērgļu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme, ir izmantojama personīgo palīgsaimniecību vajadzībām un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
a Izsniedza SIA “3Dpro” atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē ”Zaļumi”, kas
atrodas Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nekustamajā īpašumā “Vēveri”, laika periodam līdz 2042. gada
1. martam.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, kadastra Nr.70540080699, 2017. gada 15. marta izsoles rezultātu. Īpašums izsolīts par
summu EUR 2350 apmērā
a Apstiprināja maksu par Ērgļu bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem:
1. kopēšana un izdruka - melnbalta: izdruka, melnbalta 1 lapas puse - EUR 0,05 (bez PVN); kopēšana
melnbalta 1 lapas puse - EUR 0,05 (bez PVN);
2. krāsu izdruka no interneta, citiem datu nesējiem 1 lapas puse
- EUR 0,10 (bez PVN).
a Izvērtējot pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas pamatojumu lietveža amata nepieciešamībai, lai iestādē nodrošinātu labai praksei atbilstošu dokumentu apriti, personāla lietu sakārtošanu, organizētu arhīva darbu un citas ar lietveža funkcijām saistītas darbības, dome neapstiprināja
lietveža amata iekļaušanu Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” amatu sarakstā.
a Nolēma atbalstīt finansiāli deju kolektīva “Rūdolfs” dejotāju dalību festivālā Francijas pilsētā
Bouxwiller Elzasas apgabalā laikā no 2017. gada 21. līdz 25. jūlijam, piešķirot daļēju brauciena izmaksu segšanai pašvaldības finansējumu EUR 800,00.
a Nolēma atbalstīt finansiāli biedrības „Ērgļu skati” pasākuma „Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts” organizēšanu, piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības finansējumu - EUR 250,00.
a Reģistrēja Ērgļu novada iedzīvotāju pašvaldības informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
a Apstiprināja maksu par R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” sniegto gida pakalpojumu: grupa
līdz 10 cilvēkiem - EUR 8,26 (bez PVN), grupa no 11 līdz 20 cilvēkiem - EUR 16,53 (bez PVN),
grupa no 21 līdz 30 cilvēkiem - EUR 24,79 (bez PVN), grupa 31 un vairāk cilvēku
- EUR 33,06
(bez PVN).
a Apstiprināja maksu par Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” sniegto gida pakalpojumu:
grupa līdz 10 cilvēkiem - EUR 6,20 (bez PVN), grupa no 11 līdz 20 cilvēkiem - EUR 12,40 (bez
PVN), grupa no 21 līdz 30 cilvēkiem - EUR 18,60 (bez PVN), grupa 31 un vairāk cilvēku
EUR 24,79 (bez PVN).
a Izslēdza no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites komunālā maksājuma parādu EUR
108,80 sakarā ar to, ka parādnieks miris.
a Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, atļāva
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Guntaram Velcim savienot domes priekšsēdētāja
amatu ar biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” valdes locekļa amatu.
a Atzina Ērgļu novada pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas HYNDAI GETZ, reģ.
Nr. GD6642, 12.01.2017., organizēto izsoli par nenotikušu, jo uz izsoli nepieteicās neviens pretendents. Nolēma organizēt atkārtotu izsoli un apstiprināja izsoles noteikumus:
Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas Vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI GETZ
IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas - automašīnas HYUNDAI GETZ - atsavināšana atbilstoši Publiskās personas mantas
atsavināšanas likumam.
1.1. Izsoli organizē Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļa atsavināšanas komisija.
1.2. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) - EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).
1.4. Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu vai vienīgajam
pretendentam par nosacīto cenu.

1.5. Izsoles laiks un vieta: 2017. gada 26. aprīlis plkst.11:00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā.
1.6. Izsole notiks starp personām, kuras pieteikušās līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst.11:00.
2. ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU
Izsolē tiek piedāvāta Ērgļu novada pašvaldības kustamā manta:
Vieglā pasažieru automašīna HYUNDAI GETZ, izlaiduma gads 2006, VIN KMHBU51BP6U570676,
reģistrācijas Nr. GD6642, spidometra rādījums 165990 km, kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 800,00 (astoņi simti eiro).
3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija - rakstisku pieteikumu pieņemšana notiek Ērgļu novada pašvaldībā
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst.11:00.
3.2. Tie pretendenti, kas iesnieguši rakstisku pieteikumu, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. Ierodoties uz izsoli, viņiem jāuzrāda šādi dokumenti:
3.2.1. fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
3.2.2. juridiskām personām - apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv
amatpersona ar paraksta tiesībām - juridiskās personas izdota pilnvara.
3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā, kurā norāda šādas ziņas:
3.3.1. izsoles objekts;
3.3.2. izsoles dalībnieka kārtas numurs;
3.3.3. fiziskām personām - izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
3.3.4. juridiskām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja
(pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis.
3.3.5. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles karti numuru, kas atbilst uzskaites žurnālā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
3.3.6. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un,
pamatojoties uz atsavināšanas komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam
pretendentam.
4. IZSOLES NORISE
4.1. Izsole notiek, ja uz to reģistrējušies vismaz 2 (divi) izsoles dalībnieki.
4.2. Izsoli vada atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
4.3. Izsoles gaita tiek protokolēta.
4.4. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs iepazīstina ar atsavināšanas komisiju, nosaucot personu uzvārdus,
raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu un summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek
paaugstināta (izsoles soli).
4.5. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu:
„Kas sola vairāk?”.
4.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti - numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāk piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu.
Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāk solījumu un pārdošana ir
noslēgusies.
4.7. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.8. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.
4.9. Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles.
4.10. Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods HABALV22,
konts Nr.LV39HABA0551034000143.
5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
5.1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu
sagatavo 3 (trīs) eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, domei).
5.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto
mantu eiro.
5.3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir
tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
5.4. Septiņu dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanaspieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
5.5. Sūdzības par atsavināšanas komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Ērgļu novada pašvaldības domei.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

SIA „ŪDAS” aktualitātes

Ātriem soļiem ir atnācis pavasaris. Arvien biežāk saule
atgādina par sevi. Gājputnu kāši rotā debesis. Daba atver
sevi vairāk un vairāk. Arī SIA „ŪDAS” darbinieki ieiet
šajā pavasarī ar darbiem, kuri, domājams, būs noderīgi
Ērgļu iedzīvotājiem.
Ko esam padarījuši laikā no jaunā gada līdz šim brīdim?
Ir novērsti četri apslēptie ūdens vada bojājumi. Pagājušā gadā tika pazaudēti 35% ūdens. Ja saražojām 59 000
m3 ūdens, tad pie iedzīvotājiem nonāca 38 000 m3 ūdens.
Starpība pazuda, iespējams, zemē. Normālos apstākļos
Ērgļu iedzīvotāji patērē 150 - 160 m3 ūdens dienā. Veicām
izpēti, jo ūdens patēriņš auga un pat sasniedza 240 m3. Atradām slēptos bojājumus, un ūdens arī pats parādīja sevi
avotiņa veidā. Ir arī iespēja, ka ne par visu ūdens patēriņu
mēs zinām, jo ūdens skaitītāji nav uzstādīti visās mājās,
dzīvokļos. Tanīs mājās, kur to nav, tiek piemērota maksa
4,5 m3 uz katru deklarēto iedzīvotāju. Šī norma attiecas
uz labiekārtotiem dzīvokļiem, kuros ir vanna un tualete.
Vai tas ir korekti attiecībā pret tiem, kuri veic uzskaiti ar
ūdens skaitītājiem? Domāju, ka ne, jo ir gadījumi, kad lietotāju ir vairāk nekā deklarēto iedzīvotāju. Pēc Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1013, 17.8 punkta, ja dzīvoklī
vai mājā nav uzstādīts skaitītājs, tad ūdens patēriņa norma ir nosakāma ne vairāk kā 10 m3 uz katru dzīvoklī dzīvojošu personu. Šobrīd Ērgļos apstiprinātā norma ir 4,5
m3 labiekārtotos dzīvokļos vai mājās. Ja ūdens zudumi
turpināsies, būsim spiesti šo normu palielināt. To darīt
negribētos. Lai pilnībā sakārtotu patērētā ūdens uzskaiti,
aicinu pieteikt ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai arī veikt to
pašiem, informējot par šo faktu SIA „ŪDAS”. Pēc Eiropas
Savienības prasībām, ūdens skaitītājs būs obligāts 2020.
gadā. Laiks jau ir gana garš, bet kāpēc gaidīt līdz pēdējam
brīdim. Darbojamies ar tiem iedzīvotājiem, kuriem kādu
iemeslu dēļ ir sakrājušies parādi par pakalpojumiem SIA
„ŪDAS”. Lai atvieglotu parādu nastas likvidāciju, esam
apturējuši soda procentus VISIEM maksājumu kavētājiem. Tie vairs nepieaug. Kad tiek likvidēta parāda summa, soda procenti tiek nodzēsti. Diemžēl gatavojam arī
vairākus tiesas procesus pret tiem iedzīvotājiem, kuri pilnībā ignorē parāda naudu. Šeit nedarbojas paruna: ”Miers
baro, nemiers posta.” Lai šie vārdi strādātu, ir vajadzīga
abpusēja sapratne un sadarbība.
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Esam veikuši dzeramā ūdens ķīmiskās un bioloģiskās
analīzes. Rezultāti ir teicami - visi parametri, ieskaitot
dzelzs saturu ūdenī, ir atbilstoši un labi lietošanai. Mēs
lietojam dzeramo ūdeni, kuram vides reakcijas ph līmenis ir 7,4, kas ir gandrīz neitrāls, bet ar virzību uz sārmainību. Mūsu organisms ir pārāk skābju saturošs, jo
lietojam pārtikā lietas, kuras tam nav veselīgas, tāpēc
sārmainas vides uzturēšana ir organisma svarīgākā bioloģiskā funkcija. To palīdz izdarīt ūdens, kuru ikdienā
lietojam no Ērgļu ūdens ieguves vietas un kuru attīra SIA
„ŪDAS” apkalpotie filtri.
Arī attīrītās kanalizācijas ūdeņu testēšana tika veikta
šā gada 22. martā. Notekūdeņu pārbaudi veica Latvijas
Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijas
darbinieki un atzina to par kvalitatīvu un atbilstošu prasībām.
Kas attiecas uz kanalizācijas ūdeņiem, tad aicinu personisko māju īpašniekiem izrādīt aktivitāti un pieslēgties
pie esošā kanalizācijas vada. Palīdzēsim ar dokumentācijas izveidi un ieteiksim labāko pieslēguma variantu.
SIA „ŪDAS” ir veikuši elektronisko rēķinu nosūtīšanu
klientiem. Paldies visiem, kuri sameklēja un informēja
mūs par saviem e-pastiem. Arī ūdens skaitītāju rādītāji
tiek atsūtīti mums elektroniskā veidā vai arī noziņoti telefoniski. Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas izveidot elektroniskās pasta adreses, mēs nogādāsim rēķinus
kā līdz šim uz mājām, neņemot par to papildu samaksu.
Atgādinām, ka ūdens skaitītāja rādījums ir jāpaziņo regulāri - katra mēneša pēdējā nedēļā.
Strādājam pie zīmola jeb atpazīstamības logo izveides.
Saprotam, ka vislabākā atpazīstamība ir labs darbs, kas
patīk iedzīvotājiem. Arī pie tā turpinām strādāt. Izveidosim arī SIA „ŪDAS” mājaslapu, kur iedzīvotāji varēs
internetā sekot jaunumiem un uzdot jautājumus.
Darāmā vēl daudz. Bet tāpēc jau mēs esam, lai strādātu
jums un darītu ikdienu labāku.
Ir tāds Lieldienu ticējums:
„Ja Lieldienu rītā pirms saules nomazgājas „ŪDU” dotā
ūdenī, tad to vasaru nav karsti un arī neviens nevar nekā
ļauna padarīt.” Lai jums tas piepildās!
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Par runāto pensionāru
kopsapulcē
29. martā Ērgļu novada saieta namā notika pensionāru kopsapulce. Par paveikto aizvadītajā gadā stāstīja biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes priekšsēdētāja Līvija Groza.
2016. gadā pensionāri turpināja savas tradīcijas: 70 un 75 gadu jubilāru sveikšanu, piedalīšanos pavasara talkā, sportošanu Ērgļu novada svētkos, aktīvu darbošanos Senioru
dienā. Devās ekskursijā uz Zemgali, ciemos sagaidīja Mārupes novada pensionārus,
kurus iepazīstināja ar mūsu novada darbīgajiem cilvēkiem un kultūrvēsturiskajām vietām. Piedaloties Ērgļu pašvaldības projektu konkursā ar projektu „Sirds veselībai”,
tika sagādāti jauni trenažieri vingrotavai. Interesi raisīja pašdarbnieku koncerta apmeklējums kultūras centrā „Ziemeļblāzma”, ievērību un atzinību guva rokdarbnieču
izstāde decembrī Ērgļu saieta namā.
Klātesošie noklausījās biedrības valdes locekles Ināras Strazdiņas un revidentes Vijas
Porietes ziņojumus.
2017. gads ir jubilejas gads Ērgļu pensionāriem, jo 1997. gada 20. janvārī tika dibināta sava organizācija - Pensionāru padome, kuras pirmais priekšsēdētājs bija Pēteris
Gulbinskis, priekšsēdētāja vietniece Ārija Balode, sekretāre Elga Žīgure. Jubilejas
gadā plānots apkopot Ērgļu pensionāru organizācijas vēsturi. Par pensionāru aktivitātēm 20 gadu garumā stāsta raksti Ērgļu avīzēs. Plašs ir fotogrāfiju klāsts par pensionāru darbību pēdējos gados, bet vēstures materiālu papildināšanai noderētu fotogrāfijas
no organizācijas izveidošanas sākuma gadiem. Tāpēc aicinām pensionārus pārskatīt
foto albumus un iesniegt fotogrāfijas, kas liecinātu par aktivitātēm 20. gs. beigās un
21. gs. sākumā. Lūdzam šīs fotogrāfijas iesniegt Līvijai Grozai. Ja vēlēsieties tās saņemt atpakaļ, tad pēc ieskenēšanas atdosim.
2017. gada februārī sadarbībā ar LPF (Latvijas Pensionāru federācija) ne tikai Ērgļu
pensionāriem, bet visiem novada iedzīvotājiem, kas to vēlējās, tika sagādāta iespēja
noteikt kaulu blīvumu.
Šogad plānots turpināt iesāktās tradīcijas - jādomā par vasaras ekskursijas maršrutu,
par piedalīšanos jaunos projektos. Jau tuvākajā laikā būtu vēlams biedrībai „Ērgļu
pensionāri” iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas dotu iespēju piesaistīt
vairāk ziedotāju. Viens no pirmajiem lielākajiem pasākumiem saistīts ar Jurģu dienas
pavasara tirdziņa organizēšanu, kurā ar daiļdārznieces Mārītes Gailītes atbalstu tiks
plānota arī kādas Ērgļu vietas labiekārtošana un izvēlēts stādāmais materiāls tās apzaļumošanai.
Jaunu informāciju par aktualitātēm Latvijas pensionāru dzīvē sniedz Latvijas Pensionāru federācijas bezmaksas izdevums „Latvijas Pensionārs”, kas kopš šī gada janvāra
iznāk sadarbībā ar SIA „Latvijas aptieka”. Īpaši vērtīgi padomi izlasāmi pielikumā
„Labai Dzīvošanai”. Ar ikmēneša izdevumu iespējams iepazīties mūsu novada visu
triju pagastu bibliotēkās, pansionātos, kā arī pensionāru valdes telpā.
Mārīte Breikša
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Nesen paskatījos kalendārā un apmulsu! Jau aprīlis! Sāku aizdomāties,
kur ir pazudis laiks? Kur tas steidzas?
Vai arī mēs paši pārāk steidzamies un
pazaudējam laiku? Te tikko rīts, pamirkšķini - jau vakars, bet šķiet, ka
vēl tikko tikai diena sākās. Reizēm
iedomājos, ka, ja būtu iespējams, vēlētos palēnināt to, lai noķertu skaistākos brīžus, paildzinātu tos un no
sirds izbaudītu, lai dvēsele uzlādējas no prieka. Citādi to vien dari, kā
steidzies no viena darba pie otra un
pazaudē visu burvību, kas tanī laikā
notiek tavā apkārtnē. Apstājies, jo,
koncentrējoties uz vienu punktu, tu
nemani pārējo! Šādi steidzoties, pat
lielākos dabas brīnumus var palaist
garām. Arī kāds gudrs cilvēks saka:
„Steiga - lūk, patiesais mūsu kļūdu
cēlonis.”
Lai gan es ļoti daudz un ilgi varētu
runāt par laiku, steigu, tomēr mans
pienākums jums, lasītāji, ir izstāstīt,
kas tad jauns un interesants ir noticis
Ērgļu vidusskolā un kas ir gaidāms
turpmākā mēneša laikā.
Piemēram, 1. aprīlī Madonā norisinājās Dziesmu un deju svētku deju repertuāra pārbaudes skate, kurā Ērgļu
vidusskolas skolēniem veicās salīdzinoši labi. Jāpiemin, ka 4. aprīlī skolēnu dome devās apmaiņas braucienā
uz Lubānas vidusskolu, lai iepazītos
ar jauniem draugiem un apmainītos
ar dažādām idejām. Pēc šī labi padarītā darba seko arī atpūta, jo 14.
un 17. aprīlī - Lieldienu brīvdienas.
Tomēr esam gatavi pēc brīvdienām
atkal nodoties gan mācību, gan arī
fiziskajam darbam, jo 18. aprīlī konkursa „Domā! Zini! Mācies!” 4. kārta, bet 21. aprīlī jāķer līdzi grābekļi
un jādodas sakopt Ērgļu apkārtne.
Tāds nu solās būt aprīlis. Dzīvosim,
darbosimies, baudīsim un ķersim jaukās dienas aiz astes, un turēsimies pie
tām ar abām rokām, lai pašiem jautrāks prāts!
Lāsma
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Sākam risināt problēmu

Lūdz no saules, lūdz no ziediem,
Lai ir gaismas jūdzes garas,
Lai tās brīnumus vien dara Aizdzen paguruma stundas,
Lai vien gaišas domas junda!
/M. Bārbale/

Vislabākie novēlējumi Gundegai Kurilovičai dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Ērgļu vidusskolas olimpiāžu uzvarētāji
Skaļās lasīšanas olimpiāde
5. klase
1. Anete Rudzīte
2. Estere Caune
3. Madara Purviņa
Vizuālā māksla

5. klase
1. Santa Kalniņa
2. Guna Nikolajeva
3. Lielupe Sanija

6. klase
1. Signe Solovjeva
2. Sofija Lote Galzone
3. Sindija Rudzīte
7. klase
1. Anda Reine
2. Benita Kārkliņa

8. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Ralfs Bolzans
3. Sanda Leimane
9. klase
1. Monta Masaļska
2. Edīte Alekse
3. Ance Ludborža
Bioloģija
7. klase
1. Veronika Ivanova
2. Anda Katrīna Reine
3. Artis Milnis
8. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2. Ilvija Seska
3. Lauris Saulītis

Novadu (Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu)
apvienības olimpiāžu uzvarētāji
Liāna Bite - ģeogrāfijā atzinība
Marta Simona Štila - ģeogrāfijā atzinība
Ieva Radzvilaviča - ģeogrāfijā atzinība
Alīna Muša - latviešu valodā 3. vieta
Anete Rudzīte - 3.vieta skaļās lasīšanas konkursā
Viktorija Vīgube - I pakāpe skatuves runas konkursā
Datus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

SEB banka Ērgļu vidusskolai

Velkam visus līdzi!

Ērgļu novada “Skolu Ziņu” marta numurā informējām par starptautisko projektu EFFeCT, kurā iesaistīti Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēni,
skolotāji un vecāki. Projekta mērķis ir, lai mācīties būtu interesanti, lai
mācību process būtu saistīts ar reālo dzīvi. 8. klases skolēni veido mazo
projektu - risina vienu no problēmām: klases saliedēšana kopīgā pasākumā, kas dotu labumu arī Ērgļiem un Ērgļu viesiem.
Skolēni iesaistījās prāta vētrā „Ja es būtu ceļotājs, ko es varētu darīt brīvdienās Ērgļos: kā varētu to uzzināt.”
Skolēni domā, ka vajadzētu:
• veidot Vikipēdijas lapu par interesanto Ērgļos;
• uzfilmēt video par Ērgļiem;
• safotografēt interesantas vietas un izveidot digitālo karti;
• izveidot orientēšanās aplikāciju un geočekinga punktus;
• uzcelt skatu torņus Briežakalnā, Rata kalnā un Kaļva (Tanka) kalnā;
• ierādīt grafiti sienu, kuru varētu interesanti apzīmēt;
• izveidot interesantu ceļazīmi „Ērgļi”, pie kuras tūristi vēlētos fotografēties.
Prieks par audzēkņu radošajām idejām Ērgļu vides uzlabošanā, jo secinājām, ka skolēni ir radoši, gatavi darbam. Savukārt no skolotājiem nepieciešams atbalsts matemātiskiem mērījumiem, ekonomiskiem aprēķiniem, aptauju veidošanai un analīzei, plānošanai - problēmas risināšanai,
izmantojot starppriekšmetu saiti. Tādas ir skolēnu un skolotāju ieceres.
Vecāki, ko jūs vēlētos ieteikt?
Ko dara projekta kolēģi
5. aprīlī Ērgļu vidusskolas skolotāji mācījās kopā ar projekta kolēģiem
no Tirzas pamatskolas. Ērglēnieši kolēģiem prezentēja savu kopīgo veikumu, savukārt no viesiem uzzinājām, ka viņi izvēlējušies vecās ābeļu
gatves atjaunošanu gar iebraucamo ceļu Tirzā.
Inese Zlaugotne, Ērgļu vidusskolas informātikas skolotāja
Ineses Zlaugotnes foto

Tautas deju skate „Māras zeme”

Īsziņas
18.04.- Lieldienu olu ripināšana
20.04.- 10. un 12. klases mācību
ekskursija
21.04. - Lielā talkas diena
25.04. - Madonas novada direktoru seminārs Ērgļu vidusskolā
28. 04. - Karjeras pasākums
- absolventu veiksmes stāsti,
Ērgļu vidusskolas prezentācija
apkārtnes pamatskolām
12.05. - Mātes dienas pasākums
Pēdējais zvans 9. un 12. klases
skolēniem
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Ērgļu vidusskolai jau vairākus gadus ir veiksmīga sadarbība ar SEB
banku, tāpēc lūdzām atbalstu projektā, lai palīdzētu nodrošināt skolēnus ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.
Ļoti priecājamies par desmit saņemtajiem datoriem ar darbstacijām.
Tie atrodas mūsu bibliotēkā un dod iespēju plaši izmantot tehnoloģijas informācijas atlasei, sistematizēšanai, prezentēšanai.
Darbstacijas dod iespēju gan strādāt uz vietas bibliotēkā, gan klēpjdatoru pārvietot uz klasēm, kabinetiem, citām vietām, kur notiek darbs,
gan veicot projektus, gan izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.

Gatavoties deju kolektīvu skatei mēs, Ērgļu vidusskolas dejotāji, sākām jau
septembrī. Deju mācīšanās process bija diezgan grūts, jo dejas ir sarežģītas.
Taču vissaspringtākais mēģinājumu laiks sākās ar jauno gadu, kad līdz skatei
bija atlikuši tikai daži mēneši.
Mēģinājumos atdevām sevi visu, lai nodejotu labāk un sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultātus. Pirms skates bijām ļoti satraukti, jo pašiem nešķita,
ka gūsim labus rezultātus. Taču, ņemot vērā deju horeogrāfa Agra Daņiļēviča
ieteikumus par attiecību saspēli dejās, ar plašiem smaidiem devāmies uz skatuves un atdevām sevi pilnībā.
Dejojām divas dejas - “Vanags un irbe”, kā arī deju kolāžu “Visi ciema
suņi rēja”. Pēc uzstāšanās bijām atviegloti, taču ļoti satraukti par gaidāmajiem
rezultātiem.
Bet mūsu darbs vainagojās ar salīdzinoši augstiem rezultātiem, piemēram,
vidusskolas kolektīvam tie bija 43 punkti no 50 maksimālajiem! Esam ieguvuši 1. pakāpi! Arī 3. - 4. klases deju kolektīvs sasniedza ļoti labus rādītājus,
iegūstot 1. pakāpi.
Sakām paldies mūsu deju skolotājai Antrai Grinbergai par pacietību, izturību un laiku, ko viņa ir ieguldījusi, mūs mācot!

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Ineses Šaudiņas foto

Dejotāju vārdā - Lāsma Hermane, 12. klases skolniece
Santas Ludboržas foto
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Aktivitātes bērniem un vecākiem

Skolā vienmēr ir gaidīti ciemiņi, kas var kaut ko interesantu parādīt vai pastāstīt. Pēc skolēnu pavasara brīvdienām Ērgļu vidusskolas sākumskolas klašu audzēkņiem un vecākiem ir bijusi iespēja
piedalīties interesantās nodarbībās, kuru atbalstītāji ir Ķelnes -Reizīkes un Ērgļu sadraudzības biedrība. Paldies vācu draugiem!
31. martā bērniem bija lieliska iespēja apskatīt, samīļot, pabarot
dažus neparastus mājas mīluļus, piemēram, pundurtrušus, smilšu
un degu peles, šinšillu un Kairas adatpeles, kā arī Āfrikas pundurežus, jūras cūciņu, dažādas žurciņas, tūkstoškāji, bruņurupuci,
sesku, protams, arī kaķi (“Kanādas sfinksu”) un suni. Tā bija tikai
neliela daļa no Undīnes Liepiņas kolekcijas. Savu kāmīti uz skolu
bija paņēmis arī ceturtklasnieks Haralds Masaļskis.

Ko par redzēto saka 3. klases bērni?
Man ļoti patika bruņurupucis, jo es viņu paņēmu rokās, un viņš
ļoti kutināja tās. Man vēl patika kaķis. Žēl, ka viņš bija kautrīgs!
Man patika arī Haralda kāmītis.
Linards Leimanis
Man ļoti patika šinšila, jūrascūciņa, bruņurupucis, tūkstoškājis.
Vēl gribētu kādreiz apskatīt šāda veida dzīvnieciņus. Paldies par
iespēju aplūkot interesantos dzīvnieciņus!
Markuss Pardencis

Mūsu jaunie basketbolisti
Kāruma kausa 3. posmā

14. martā Madonā un 15. martā Aizkrauklē attiecīgi U-10
un U-11 vecuma grupās norisinājās VEF Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas 3. posma turnīri jaunajiem basketbolistiem.
Mūsu U-10 vecuma puiši piedzīvoja zaudējumu pret spēcīgo Limbažu komandu, bet pārliecinoši uzvarēja Rēzeknes
novada komandu. Kopvērtējumā ar 4 uzvarām un 4 zaudējumiem ieņemot 16. vietu 57 komandu konkurencē.
Mūsu U-11 komandas puiši, kurā gan vairākums bija U-10
grupas vecumā, izcīnīja uzvaras gan pār Smiltenes, gan mājinieku, Aizkraukles, komandām. Ar bilanci 6 uzvaras un
2 zaudējumi atrodamies 13. vietā 57 komandu konkurencē.
I. Teteris, treneris
Kaivas Bukovskas foto

Basketbols Madonas skolēnu
reģionālajā starpnovadu
spartakiādē

Piektdien mūsu skolā bija ciemiņi. Tie bija zvēriņi. Tur bija eži,
bruņurupucis, sesks, truši, tūkstoškājis un kaķis. Man visvairāk patika sunītis! Viņš bija ļoti mīļš! Žēl, ka visi zvēriņi bija sabijušies.
Mūsu skola viņiem bija jauna vide. Mēs viņus iepriecinājām ar
našķiem - burkāniem un maizi.
Liene Feldberga
Turpretī vecākiem, pateicoties vācu draugu atbalstam, bija iespēja
satikties ar izglītības psiholoģi Margrietu Broku. Runājot par bērnu tiesībām, viņa pieminēja situācijas, ar kurām ir nācies sastapties
ikdienas darbā. Tas varbūt lika padomāt vecākiem par savu rīcību
šobrīd un kā tas varētu ietekmēt bērna turpmāko dzīvi.
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja
Sandras Stankevičas foto

Makulatūras vākšanas konkursa
„Tīrai Latvijai” 2. kārta
Ērgļu vidusskolā no 01.03. līdz 03.03.2017. notika 2. kārta
makulatūras vākšanas konkursam „Tīrai Latvijai”. Šoreiz savācām 2996 kg. Čaklākie bija 7. klases skolēni - 816 kg jeb
48,03 kg uz vienu audzēkni, 11. klase - 451 kg jeb 34,69 kg
uz vienu audzēkni un 2. klase - 713 kg jeb 33,9 5 kg uz vienu
audzēkni. Pavasara kārtā aktīvākie bija Betija Liepiņa (2. klase) 579 kg, Alise Olte (6. klase) - 270 kg, Arvis Zeibots (11.
klase) - 167 kg, Artis Milnis (7. klase) - 141 kg, Lauma Zača
(7. klase) - 136 kg, Sofija Lote Galzāne (6. klase) - 121kg un
Alise Andriksone (11. klase) - 101 kg.
Kopā 2016./2017. mācību gadā nodevām Līgatnes papīrfabrikai pārstrādei 10 tonnas makulatūras.
5.- 12. klases grupā 1. vieta - 11. klasei (137 kg uz vienu
audzēkni);
2. vieta - 7. klasei (75 kg uz vienu audzēkni;
3. vieta - 6. klasei (67 kg uz vienu audzēkni.
1.- 4. klases grupā 1. vieta - 2. klase (78 kg uz vienu audzēkni);
2. vieta - 4. klasei (42 kg uz vienu audzēkni);
3. vieta - 1. klasei (16 kg uz vienu audzēkni).
Februāra beigās noslēdzās arī izlietoto bateriju vākšanas
konkurss. Kopā savācām 128 kg bateriju.
5. - 12. klases grupā 1. vieta - 11. klasei, kopā savākti 30 kg
(2,35 kg uz vienu audzēkni);
2. vieta - 7. klasei, savākti 18 kg (1,03 kg uz vienu audzēkni)
un 10. klasei - 9kg (1,03 kg uz vienu audzēkni);
3. vieta - 5. klasei, pavisam savākti 22 kg (0,8 kg uz vienu
audzēkni).
1.- 4. klases grupā 1. vieta 1. klasei - 20,5 kg (1,58 kg uz
vienu audzēkni);
2. vieta - 3. klasei - 20 kg (1 kg uz vienu audzēkni);
3. vieta - 2. klasei - 5 kg (0,24 kg uz vienu audzēkni).
Visvairāk bateriju savāca Madara Purviņa (5. klase) - 21,07
kg, Lauma Kodola (11. klase) -13,77 kg, Dāvis Ludboržs (3.
klase) - 9,5kg un Madara Salnīte (10. klase ) - 9,3kg.
Šobrīd konkursi ir noslēgušies, bet turpināsim šķirot atkritumus, lai TĪRA LATVIJA!
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece saimnieciskajā darbā
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Mūsu novada bērni un jaunieši vairāku mēnešu garumā piedalījās Madonā rīkotajās starpnovadu sacensībās basketbolā.
Cīnījāmies sešu vecuma grupu un dzimumu turnīros. Iepriecina tas, ka pilnīgi visas mūsu komandas tika pie medaļām.
Vispirms par puišiem - vidusskolu grupā tika izcīnīta 3. vieta. 8.-9. klašu grupā mūsu novadu pārstāvēja divas komandas.
Sausnējas skolas komanda ar tās līdera Nika Valaiņa milzīgu
ieguldījumu izcīnīja 3. vietu, bet Ērgļu vidusskolas komandai
mazliet pietrūka veiksmes finālā un rezultātā - sudrabs. 6.-7.
klašu grupā mūsējiem tāpat kā vidusskolēniem - bronza.
Par meitenēm stāsts atsevišķs. Piecas Ērgļu vidusskolas 6.
klases meitenes - J. Gulbe, A. Bukovska, A. Stankeviča, L.
Tirzmale, A. Olte, kā arī B. Kārkliņa no 7. klases cīnījās trijās vecuma grupās. Vidusskolu grupā pārāk respektējām sešus
gadus vecākās pretinieces un rezultātā tikai bronza. Toties
pārliecinoša uzvara 8.-9. klašu grupā. Savā, 6.-7. klašu vecuma, grupā bija tikai viena pretinieču komanda, jo domāju,
ka potenciālās pretinieces pārāk respektē Ērgļu meitenes un
izvairās no cīņas ar viņām. Tā vienīgās pretinieces -Barkavas
meitenes - tika pārspētas ar rezultātu 88: 2.
Līdz ar to mūsu 6. klases meitenes ir kļuvušas nu jau septīto
reizi par Madonas skolēnu reģionālās starpnovadu spartakiādes čempionēm (un viena 3. vieta ) basketbolā. Kas, man
liekas, ir diezgan unikāls fakts.

Jaunsargu aktivitātes
februārī - martā

No februāra sākuma līdz marta noslēgumam jaunsargi piedalījās
Pulkveža Oskara Kalpaka sacensību tūrē, kur kopvērtējumā starp
skolām ieguva trešo vietu. Mūsu spēcīgās puses ir spēks, izturība,
medicīna, ierinda. Bet jāpiestrādā pie Latvijas vēstures zināšanām,
latviskās dzīves ziņas un patriotiskās dziesmas. Paldies jaunsargiem
par piedalīšanos!
Viktorijai Vīgubei patika: „O. Kalpaka sacensībās startēja gan vidusskolas komanda, gan pamatskolas komanda sešu cilvēku sastāvā.
Degumniekos mēs, vidusskolas komanda, ieguvām divus kausus.
Ieguvām otro vietu militārajā stafetē, kur bija jāveic dažādi šķēršļi,
kā arī ieguvām trešo vietu - Latvietis Zemkopis - bija jānosauc firmas nosaukumi, produkti jāatpazīst pēc izskata.”
Lilita Saulīte uzsver: „Jau otro gadu mūsu jaunsargu vienība brauc
uz O. Kalpaka kausu. Šogad tajā piedalījos arī es. Kopā no mūsu
skolas piedalījās divas komandas, taču uz katru sacensību posmu
komandu sastāvi mainījās. Šajās sacensībās guvām diezgan labus
panākumu. Protams, bija dažādas nesaskaņas, bet kopumā tikām
pāri visām ķibelēm, bija jautri, centāmies būt pozitīvi un saliedēti.”

Rīgas rogainings 26. martā
Jau trešo reizi Ērgļu jaunsargu vienība piedalās 6 stundu orientēšanās sacensībās Rīgā - šoreiz tā bija Mežaparka apkārtne. Jaunsargi
pārbauda ne tikai savu izturību, bet arī komandas darbu un spēju
orientēties apvidū. Kopā piedalījās piecas komandas. Meiteņu komanda veica 34,44 km un iekļāvās 6 stundās, puišu komandas kopumā ap 50 km un iekļāvās 6 stundās. 1. komanda - Marta Simona
Štila, Anete Podjava, Lilita Saulīte, Kristīne Puziņa (savā vecuma
grupā 19. vieta, grupa ir jauktā - nav junioru, jo startē arī jaunsargu
vadītāja). 2. komanda - Arvis Zeibots, Kristers Kalniņš (ieguva
2. vietu savā vecuma grupā), 3. komanda - Viktorija Vīgube, Linda
Jansona (4. vieta savā vecuma grupā), 4. komanda - Jānis Serovs,
Rimants Stankevičš, Leonards Kaspars (5. vieta savā grupā ), 5.
komanda - Vits Ādams Olte, Kristaps Gūts, Ilgvars Ratnieks, Rihards Vasels (6. vieta savā vecuma grupā). Ar šiem jaunsargiem var
lepoties, jo noskriet 6 stundas ir varoņdarbs. 29., 30. aprīlī braucam
uz Usmas pagastu uz 12 stundu orientēšanās rogaininga sacensībām. Varu uzslavēt Arvi Zeibotu, Lilitu Saulīti, Viktoriju Vīgubi,
Vitu Ādamu Olti, Leonardu Kasparu par teicamu kartes lasīšanu.
Kristers Kalniņš uzsver: „6 stundas rogainings - tas man ir kas
jauns. Šis pasākums man bija izaicinājums jau trešo reizi, lai pārbaudītu sevi un lai katru reizi mācītos no savām kļūdām, lai būtu
izaugsme, lai pārbaudītu sevi grūtībās, fizisko izturību, psiholoģisko
noturību - vai es spēju pārvarēt brīžus, kad es vēlos padoties. Ar Arvi
ir viegli sastrādāties, un kopvērtējumā ieguvām otro vietu, kas ir labs
sasniegums.”
Arvis Zeibots: „Šī izcīnītā otrā vieta nāca ļoti smagi gan fiziski, gan
psiholoģiski, jo šajās sacensībās piedalās augstas klases orientieristi
ne tikai no Latvijas. Meiteņu un zēnu komandas uzrādīja augstus
rezultātus. Sacensties ar spēcīgiem konkurentiem nav viegli.”
Viktorija Vīgube: „Es komandā startēju ar Lindu Jansoni, kopā 6
stundu laikā nogājām un noskrējām 30,3 km. Visu sarežģīja dzelzceļa sliedes, ap kurām apbūvētas sienas, bija grūti atrast izeju vai
pāreju. Maldoties gar sliedēm, zaudējām vismaz 30 min, bet visumā
ir tikai pozitīvi iespaidi, jo tas ir liels izaicinājums un piedzīvojums.
Man bija prieks par iespēju piedalīties.”
No 13. līdz 16. martam Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi Valmieras militārajā bāzē pavadīja brīvdienas 3. līmeņa nometnē, kur
izbaudīja īstu militāro disciplīnu, slodzi un pilnveidoja savas zināšanas medicīnā, šaušanā ar mazkalibra ieročiem, ieroču jaukšanā un
salikšanā, LKI1, LKI2, orientēšanās, tūrismā, biatlonā, fiziskajā sagatavotībā, Airsoft, ierindas mācībā, ierindas skatē. Ir jaunieši, kuri
pavasara brīvdienās atpūtās, bet ir jaunieši, kuri stiprināja savu psiholoģisko garu un raksturu, kā arī pilnveidoja zināšanas, iemaņas un
izturību, jo ne katrs jaunietis to spēj. Jaunsargi gulēja divdesmitvietīgās teltīs (apkurināmas, pašiem pa dežūrām jākurina), ēdienreizes
bija svaigā gaisā ārā. Paldies jums par izturību un vēlmi pilnveidot
sevi - Lilita Saulīte, Kirsters Kalniņš, Andris Siliņš, Rihards Vasels,
Jānis Serovs, Anete Podjava, Kārlis Zariņš!
20. - 22. notika mazo jaunsargu nometne Degumniekos, kur
5. klases jaunsargi mācījās gūt iemaņas militārajā jomā, arī pilnveidoja savu noturību un fizisko sagatavotību. Nometnē bija minifutbols, virves vilkšana, Karoga spēle, peintbols, nakts trase ar
orientēšanos. Nometnes otrajā dienā visi devāmies uz Valmieras
Augstskolu uz telpu orientēšanās čempionātu, kas jaunsargiem bija
kaut kas jauns. Lai gan sākumā jaunieši bija nobijušies, taču, jau
skrienot otro trasi, tika uzrādīti uz pusi labāki laiki un acīs jau bija
azarts. Vakarā jaunsargiem bija pelde baseinā un naksniņas. Paldies mazajiem par izturību - Daniēla Vanaģele, Megija Lielupe,
Sanija Lielupe, Patrīcija Nikola Bolzane, Elizabete Anna Marija
Leice, Rihards Balodis Bertmanis, Markuss Keisis, Andrejs Kulišs.
Marta beigās notika Nacionālas Aizsardzības akadēmijas
nometne, kur vecākās grupa jaunsargus atlasīja uz studijām Aizsardzības akadēmijā. Artis Jansons veiksmīgi ir izturējis pārbaudījumus
un praktiski jau uzņemts Akadēmijā, tikai jāiztur vēl veselības pārbaude. Lai izdodas! Artis Jansons nometnē iepazinās ar Cēsu instruktoru skolu. Dzīvoja istabiņās gan zēni, gan meitenes. Sastapās
ar armijas disciplīnu, tādēļ bieži tīrīja kāpņu telpu ar pārējiem jaunsargiem, jo disciplīna vēl pieklibo. Artis Jansons uzsver: „Kopā bijām 37 jaunsargi, kuri bija nometnē. Pirmo nedēļu pavadīju Ādažos,
kur mūs iepazīstināja ar visu NBS struktūru un iespējām būt NBS
karavīram vai Akadēmijas studentam. Sākot no SUV, jūras spēki,
gaisa spēki, sauszemes spēki, beidzot ar MP struktūru un iespējām,
prasībām. Nometnē arī vajadzēja pildīt svešvalodas testu. Ļoti labi
ēdināja. Bija jāspēj darboties komandā, kā arī individuāli. Kopumā
viss bija pozitīvi.”
Jauniešu domas apkopoja Kristīne Puziņa

“Skolu Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

I.Teteris, treneris
Anetes Bukovskas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. aprīlis

Gatavojamies Lielajai talkai
Sākusies Lielās talkas 2017 plānošana Latvijā un Eiropā. Izrādās, ka Latvija ir viena no
aktīvākajām talkotājām pasaulē, tādējādi rādot
priekšzīmi daudzām citām pasaules valstīm,
kurās apkārtnes kopīga sakopšana vēl ir jauna
ideja. Šogad pirmo gadu latvieši organizēti talkos arī citviet Eiropā - savās mītnes zemēs.
Protams, arī Ērgļu vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki atkal atbalstīs šo
kustību, strādājot piektdien, 21. aprīlī. Katru
gadu parūpējamies par vecās Burtnieku skolas
vietas sakārtošanu, palīdzam sakopt atsevišķas vietas slimnīcas parkā, taciņas
ap un uz pilskalnu. Bet varbūt Ērgļos ir citas vietas, kuras, jūsuprāt, skolēni
varētu palīdzēt sakārtot, īstenojot šā gada talkas moto „Latvijai būt zaļai!”. Aicinām ieteikt šos objektus, zvanot Ērgļu vidusskolas direktorei Inesei Šaudiņai
vai direktores vietniecei saimnieciskajos jautājumos Valdai Griezānei.

Skolu literārā avīze 			
“Skolu Ziņu” turpinājums.

Lubānas skolēnu
sadraudzības pasākums
4. aprīlī Ērgļu vidusskolas domes pārstāvji Jēkabs Purviņš, Linda Jansone, Rimants
Stankēvičs, Endija Dalbiņa un Sintija Māliņa devās uz Lubānas vidusskolu, lai piedalītos skolēnu pašpārvalžu sadraudzības pasākumā. Tajā piedalījās skolēnu pārstāvji arī
no Meirānu pamatskolas, Ļaudonas vidusskolas, Dzelzavas pamatskolas, Degumnieku
pamatskolas un Lubānas vidusskolas.
Pasākuma ievaddaļā notika savstarpēja iepazīšanās, katrai skolai bija uzdevums izdomāt
vienu aktivitāti, lai labāk iepazītos. Pēc tam
bija sagatavotas stafetes, kurās piedalījās
jauktas skolu komandas. Bija ļoti interesanti
un izglītojoši, kā arī iepazināmies tuvāk ar
citu skolu pārvalžu locekļiem un sadraudzējāmies. Devāmies arī uz Lubānas tūrisma
centru, kur mūs iepazīstināja ar Lubānas
vēsturi, māksliniekiem un citiem sabiedrībā
zināmiem cilvēkiem, kas nākuši no šīs puses. Vēlāk devāmies uz jauniešu centru, kur
mums stāstīja, ko jaunieši tur var darīt savā
brīvajā laikā.
Man personīgi ļoti ieinteresēja šāds jauniešu
centrs, jo bez dažādu sadzīvē nepieciešamu
lietiņu izgatavošanas viņi apgūst arī mūzikas
instrumentu spēli un pat uzstājas.
Pasākuma noslēgumā pateicāmies Lubānas
vidusskolas skolēnu pašpārvaldei par tik brīnišķīga pasākuma noorganizēšanu un vienojāmies pāris kopīgās dziesmās.
Pasākums bija izdevies, un Ērgļu vidusskolas skolēnu dome devās mājās ar lielu gandarījumu par izdarīto un iegūtām daudzajām
idejām, kuras noteikti īstenosim Ērgļu vidusskolā.
Jēkabs Purviņš, 12. klases skolnieks

Rūpējoties par savu un
skolasbiedru drošību
Šķiet, ka pavasara tuvošanās ir elektrizējusi Ērgļos dzīvojošos skolēnus. Pēdējā laikā
izraisījušies vairāki konflikti, kuri risināti ar
skaļiem strīdiem, fizisku ietekmēšanu, tā apdraudot savu un vienaudžu drošību un veselību. Tas attiecināms arī uz vēl vienu problēmu
- iepazīstot pieaugušo dzīvi, jaunieši nepārdomāti lieto atkarību izraisošās vielas, palīdz
tās iegādāties nepilngadīgajiem.
Ērgļu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu 24. punktā ir uzsvērts: “Lai neradītu
draudus savai un skolasbiedru drošībai un
veselībai, skolā un tās teritorijā aizliegts
ienest, glabāt un lietot alkoholu, cigaretes,
narkotiskās vielas, toksiskās un psihotropās
vielas, gāzes baloniņus un pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.”
Lai atgādinātu skolēniem, kādas sekas var
būt nepārdomātai rīcībai, iekšējās kārtības
noteikumu ignorēšanai, 11. aprīlī skolā visām klasēm tika organizēta tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektoriem no Madonas.
Inspektori uzsvēra arī vecāku atbildību par
audzēkņu izdarītajiem nopietnajiem pārkāpumiem.
Ceram, ka šī tikšanās palīdzēs turpmāk izprast konfliktu mierīgas risināšanas ceļus.
Sandra Konovalova, sociālā pedagoģe
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. aprīlis

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas
latviešu valodas un vēstures skolotāja

2017. gada aprīlis Nr. 4 (146)
Ērgļu vidusskolas otrās klases skolēni ielūkojās fantāzijas pasaulē.
Palasiet, ko viņi piedzīvoja!

Ērmotais notikums

Tas notika slimnīcas parciņā. Pulksten 13:00 mēs ar draudzenēm spēlējāmies. Uz dažām sekundēm es aizgriezos, lai apskatītu vāveri lēkājam pa zariem. Kad es pagriezos
atpakaļ, manu draudzeņu tur vairs nebija. Es nodomāju, ka viņas slēpjas no manis.
Bet, nē, viņas bija prom! Es viņas ne redzēju, ne dzirdēju. Tas bija savādi! Tad es gāju
uz māju. Es aizgāju gulēt. Vissavādākā lieta bija tā, ka es draudzenes redzēju savā
sapnī. Viņas izskatījās baltas un caurspīdīgas. Es nepamodos no sapņa.
Patrīcija Dreiblate
Es kaut kur ap 12:00 gāju uz deltaplāniju. Es lidoju ar deltaplānu. Pati to nevadīju. To
stūrēja pilots. Mēs lidojām ātri un strauji. Man palika bail. Es pat redzēju mākoni, kurš
bija līdzīgs man. Kad izkāpu no deltaplāna, man reiba galva. Es nokritu un aizmigu.
Nikola Sofija Fiļipova
Reiz kādā dienā pie pļavas notika sapulce. Tur sanāca visādi dzīvnieki. Viņi devās uz
Akmeņupīti. Lapsa skrēja pa priekšu un iekrita upītē. Noskanēja blīkšķis. Visi skatījās
uz nabaga lapsu. Nu tā bija samirkusi! Viņa aizgāja uz mājām. Tad visi devās uz citu
mežu. Arī tur bija upīte. Tagad lācis skriedams, klupdams iekrita upē. Nu, jā! Tā visi
devās uz mājām, jo bija jau deviņi vakarā.
Manuela Hofmane

Benita Kārkliņa, Ērgļu vidusskola 7.kl.

Pavasara gaišajās noskaņās jau 68. gadu vēl arvien ieskanas pa skumjai notij. Atceres brīdī pie Piemiņas akmens stāvošo rinda
kļūst arvien mazāka. Kas no viņu stāstītā ir aizskāris Ērgļu vidusskolas 11. klases skolēnus, viņi pauž dzejoļos “25. marts”.
Vagoni grab, sliedes klaudz…
Latvietis kārtējo asaru trauc,
Jo viens ir viņš, bet krievu tik daudz.
Latvijā mīlēt bij’ ļauts,
Sibīrijā gaidīs sals un mokas.
,,Kā manai mīlai sokas?’’
Sapņus dvēselēs mēs turam,
Sirdī ugunskurus kuram.
Un tā dienu un nakti šis vilciens ….
Latvietis ir viens, bet krievu tik daudz.
Varbūt kādreiz Latvijā man
Arī būs ļauts atgriezties…
Monta
Manas acis skumjām pilnas,
Tikai vilšanās un bēdas.
Asaras birst, un sirds man sāp,
Esmu vēl jauns, bet vecākus ved prom.
Bailes bija visu mūžu,
Nekad tās mani nepameta,
Tur sapņi mani palika,
Viss, kas sirdij dārgs ar bij’,
Jo nav ne māmiņas, ne tēta.
Dienu un nakti pa svešu zemi,
Dienu un nakti vilcieni skrien,
Vagonu restes tik svešumā dārd…
Ik dienu klausos, vai viss jau nav beidzies,
Bet atnāk pie manis smaga nopūta,
Tava māte un tēvs svešumā mira…
		
Anete

Guna Kalniņa, Ērgļu vidusskola 8.kl.

Linda Jansone, Ērgļu vidusskola 9.kl.

Sabīne Cielava, Ērgļu vidusskola 9.kl.

Šī nu bija rūgta diena, pelēka un bezgalīga.
Kas gan būtu domājis, ka tāda būs tā varas kāre.
To, ko šai dienā tu darīji, par to mums veci ļaudis stāstīja.
Pat vēl filmu parādīja, cik tā dzīve var būt nežēlīga.
Izrāva no gultas ārā, salika kā lopus valgā…
Lielas bēdas
*** veļas pāri
Tā kā migla pār Sibīrijas tāli.
Citi devās lūgt, citi slēpt,
Bet no likteņa, kas tev lemts, tu neaizbēgsi…
Aizveda Sibīrijas tālēs, kalnainajās stepēs.
Daudzi bija izmisuši, daudzi arī izsalkuši,
Veda dienu, veda divas, veda dienas divdesmit divas.
Kas to būtu domājis, ka tāls šis ceļš,
Tāls šis ceļš, lai izdzīvotu, sūri grūti strādājot.
Izdzīvot tur jāmāk bija, ne kurš katrs izdzīvoja,
Ne kurš katrs atpakaļ uz mājām tika…
Gaudot sāka Ziemeļu vēji pār stepi svešādo,
Gaudot sāka latvju tauta par likteni savējo.
Niks
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Pavasaris

Kad siltie dūraiņi un šalles salocītas, ziemas cepures skapju dziļākajos plauktos noglabātas, tad pienācis laiks priecāties
par pavasari. Var jau redzēt, kā dienu no dienas ziema ar pavasari spēkojas, bet sirdī klusi un nemanāmi ir iezagusies
pavasara bezrūpība. Ērgļu vidusskolas 6.klases skolēni labprāt apsilda degungalus siltajā pavasara saulītē, izloka skanīgās balsis un ļaujas sajūtu un krāsu virpulim sev visapkārt. Bet Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 5.-9.klašu skolēni
pavasara dabas norises attēlo vizuālās mākslas visdažādākajās tehnikās. Ļaujies, lai pavasaris ienāk sirdī un domās!
spārniņiem. Šie mazie, baltie punktiņi, kas drīz vien kūst, rada
sajūsmu un prieku, ka tās ir atvadas no ziemas un pavasaris vairs
nav aiz kalniem!
Elīza
Apkārt var ieraudzīt daudz krāsu, jo sevišķi pavasarī. Es pastāstīšu par savu mīļāko krāsu - zilo. Šī krāsa man asociējas ar paliem,
jo dabā viss kūst, visapkārt ir daudz ūdens. Kad daba mostas,
čalot sāk ūdeņi, dziedāt putni un dīgt zaļa zālīte. Tikai pavasarī
plaukst tādas puķītes kā vizbulītes. Tās ir tik skaistas, zilas, mazas, jo aug īsiem kātiņiem. Parasti, kad dzirdu vārdu vizbulītes,
tas man asociējas ar pavasari. Manuprāt, pavasarī ir arī viszilākās
debesis. Jo ārā siltāks laiks iestājas, jo negribīgāk es dodos uz
skolu mācīties. Man labāk patīk vakarpusē debesīs vērot oranžīgi
dzeltenās nokrāsas.
Markuss U.

Pūpoliņi. Oksana Jefimova, Sausnējas skola 7.kl.
Viens no pārgājieniem katru pavasari ved mani uz Akmeņupīti.
Pa ceļam uz šo ūdenskritumu var salasīt daudz zaļu lapiņu, kuras
tautā dēvē par savvaļas ķiplokiem - lakšiem. Tie aug Ogres upes
stāvajās krasta nogāzēs. Pa tām klaiņojot, bieži nākas redzēt, kā
pa upi traucas sarkanas, dzeltenas, pelēkas … Kas, kas? Neuzminējāt, tās ir tūristu laiviņas.
Ja bērnu prieku - vizināšanos uz ledus gabala pa upi palu laikā
aizliedz -, atliek dzert sulas. Ja gribas saldas, tad jābauda tās no
kļavām, ja veselīgas - no bērziem. Bet pirmās sulas var baudīt
arī ļoti agrā pavasarī, agri no rīta jāiet meklēt lāstekas, ko var
atrast kļavu zaru galos, nolauz zaram galiņu, un tev garda sula
jau februārī!
Kad piesaulītē spraucas zaļi asni, mežā vēl sniegs ir aizkavējies
baltajās kupenās. Tad gar mežmalu, Akmeņupītes krastos, zvēri
redzami lielākos baros. Tuvējos laukos var sastapt arī dzērves,
kas deju uzsākušas līdz brīdim, kad purvi atkusīs. Būtu interesanti uzzināt, ko darītu bērni, ja lielais skolas brīvlaiks būtu pavasarī? Cik daudz viņi savā brīvajā laikā spētu uzzināt!
Nemo

Pavasaris ir krāsu virpulis. Marts, aprīlis, maijs - košākie mēneši
gadā, jo pavasarī daba sāk mosties. Viss plaukst un zeļ. No zemes
ārā lien dažādu augu asni, tiem ir visdažādākie zaļie toņi. Arī
koku lapas plaukst. Dārzos, mežos un pļavās ziedi sāk plaukt, tie
mostas un smaržot sāk, pretī saulei tiecas, krāsainos ziedus apskatīt ļauj. Daudzi ziedi ir dzeltenos toņos, arī tulpes neatpaliek,
tās redzamas rozā, sarkanā, lillā krāsā. Debesis kļūst koši zilas,
dzeltenā saule silda arvien vairāk.
Aizbraucot uz pilsētu, arī var redzēt pārmaiņas. Cilvēki sākuši
krāsaini ģērbties. Cilvēku sejas ir priecīgākas nekā aukstajos ziemas mēnešos. Visi ir tik priecīgi manā mīļākajā gadalaikā!
Maikls

Sniegpulkstenītes. Inese Altāne, Sausnējas skola 9.kl.
Krāsas ir visur, tās ir gan gaišas un tumšas, gan košas un bālas.
Šīs krāsas vislabāk var saskatīt dabā, veroties ārā pa logu, nevis
kādā krāsu kastē vai zīmuļu komplektā. Krāsas mainās tāpat kā
gadalaiki. Vasara laistās dzeltenos, zilos un zaļos toņos, rudens
vizuļo sarkanā, oranžā un brūnganīgā krāsa, ziema spīd baltā un
gaišzilā tonī. Tieši pavasarī var redzēt krāsu daudzveidību, jo tas
ir krāšņākais gadalaiks.
Pavasarī mūs priecē zaļā krāsa ar jauno, dīgstošo zāli, pa kuru
lēkā mazi putniņi un basām kājām skrej līksmi bērni. Arī pelēcīgos koku zarus modina jaunās lapiņas. Daudziem šķiet, ka pavasarī nav pelēkās krāsas, jo pelēcīgos mākoņus ir aizstājušas
zilas debesis. Tā nav, jo kūstošais sniegs atklāj gan mazus, gan
lielus akmeņus, kas vēlas sasilt pavasara saulītē. Arī baltajai krāsai ir svarīga nozīme, jo pavasara siltajos vējos lēnām sniegu no
māju jumtiem pārvērš lāstekās. Cilvēki priecājas par pirmajiem
uzplaukušajiem sniegpulkstenīšiem!
Signe
Ārā ziema ar pavasari cīnās. Sniega kupenas pamazām nomaina
lietavas, zemi pārklāj dubļi. Tie smērē mazajiem bērniem izmazgātās bikšu staras, rotaļājas uz gumijnieku purngaliem. Jācer,
ka saulīte sāks spoži spīdēt un tos izkaltēs! Bet, kamēr ārā nav
plaukušas puķes, cilvēki tās meklē lielveikalos. Dažu mājokļu
puķupodos plaukst baltas, violetas un rozā hiacintes. Tās ar savu
reibinošo smaržu rada pavasarīgu noskaņu. Kad nezini, ārā ir
ziema vai pavasaris, hiacintes tik zied, kļūstot par pavasara vēstnešiem. To ziedēšana liecina, ka pavasaris ar straujiem soļiem
tuvojas. Ļausim ziemai doties pelnītajā atvaļinājumā un gaidīsim
pavasari!
Ieva

Pasaka par ietiepīgo Pērtiķēnu

Pavasaris klāt! Samanta Ērgle, Sausnējas skola 6.kl.
Katru pavasari, kad saule izkausē balto sniegu, daba kļūst koša.
Dodoties ārā, es apstājos, jo viss ir kļuvis spožs un košs. Vislabāk
man patīk dzeltenā un koši zaļā krāsa. Dzeltenā saulīte sasilda
gaisu, ļauj visam plaukt - ziediem, zaļai zālītei, kas pārklāj mežus un pļavas. Raisās arī kokiem lapas. Man patīk ievas, kas baltiem ziediem plaukst, jo tad viss mežā kļūst balts. Tie ir pirmie
plaukstošie krūmi zaļajā mežā, to ziedi arī reibina ar smaržu. Nedaudz vēlāk es apbrīnoju plūmju un ķiršu ziedus savā pagalmā.
To smarža pievilina mazos kukainīšus, piemēram, bites, lapsenes
un kamenes. Pavasaris ir košs un krāsains, jo saules staros viss
pelēkais kļūst spožs!
Sabīne

Sniegpulkstenītes.
Lauris Miezītis,
Sausnējas skola 5.kl.

Pavasaris ir laiks, kad mostas daba. Atlido gājputni, kas apkārtnē
ienes dzīvīgumu un pavasara noskaņu. Uzspīd saule, uzlīst silts
lietus, un no zemes spraucas ārā pirmie zaļie asni. Upes krastos
sāk ziedēt zilas vizbulītes. Pļavās un grāvmalās zied dzeltenas
māllēpes. Kokiem briest pumpuri, kas katru dienu paliek lielāki
un zaļāki. No baltajiem un staltajiem bērziem tek sulas. Vēlāk
dabā parādās citas krāsas, zied krokusi, tulpes, narcises, viena
par otru krāšņāk. Īpaši skaisti ir pieneņu ziedēšanas laikā - viss ir
dzeltens. Dzeltenā un zaļā krāsa rāda pavasara burvību. Cilvēks,
redzot krāsu un smaržu virpuli, kļūst priecīgs un smaidīgs.
Emīls

Sniegpulkstenītes.
Kristena Marta Grāvīte,
Sausnējas skola 9.kl.
Pavasaris ir krāsām bagāts, bet baltā ir maiga kā melodija, kura
nospēlēta ar maigiem pirkstiem un plūstošiem viļņiem. Pavasara
pūkainajos cukurvates mākoņos baltā krāsa parāda, cik maiga un
trausla tā spēj būt. Bet asajos ledus gabalos redzamas pat vairākas baltās krāsas nianses. Tieši ledus gabali palu laikā pierāda,
ka baltā krāsa ir spējīga mainīties, saskaroties ar ūdens virsmu
un zaudējot savu ledus kristālu stingrību. Pavasara saules staru
mudžeklī krīt ar kāda sniegpārsla, it īpaši aukstajos rītos. Sniega
pūkas glāsta mūs pēdējoreiz ar saviem skaistajiem, gleznajiem
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Pavasarī debesis nav tik košas un skaidras kā vasarā, kad var
redzēt lidmašīnu atstātos putekļu dūmus, baltās pūkas. Tagad tās
ir pelēkas un drūmas, jo ir apmācies. Mākoņi ir piepildīti pilni ar
neganto lietu. Tas kuru katru brīdi centīsies izlauzties un apliet
kādu jau izmirkušu augu vai dzīvnieku. Lietus mākonis piepilda
arī netīrās peļķes uz lielceļiem.
Bet šajā pelēcīgumā pa koku zariem tekalē mazās vāveres, kas
meklē kādu vientuļu sirsniņu. Tās skraida no viena koka uz otru,
meklējot ko graužamu. Slapjajā gadalaikā, marta sākumā, kokiem nav nevienas pašas zaļas lapiņas, kas tos izdaiļotu! Pavasaris kavējas, nav zaļuma, egļu un priežu skujas rada vienīgo zaļumu dabā. Tik pēc brīža parādīsies mazie sniegpulkstenīši, sāks
celt savas baltās galviņas.
Asne

Vendijas Kažemakas zīmējums
Reiz Āfrikā dzīvoja kāds Pērtiķēns, kurš darīja visu, kas vien
ienāk prātā, un ēda to, ko gribēja. Viņš ēda tikai un vienīgi banānus, jo tie viņam ļoti garšoja. Banāni rītā, banāni pusdienā,
banāni vakarā - un tā katru dienu...
Pēkšņi stūrgalvīgais Pērtiķēns sajuta sāpes vēderā, un mamma izsauca ārstu. Džungļu dakteris teica, ka slimības iemesls
ir vienveidīgs uzturs. Lai izveseļotos, jāmaina paradumi, jālieto daudzveidīgs uzturs. Pērtiķēns apņēmās pildīt ārsta norādījumus, jo viņam gribējās būt veselam.
Ēdīsim veselīgi!
Vendija Kažemaka, Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas 5. klases skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Vēbera mūzikas pasaulē

Mūziķi kopā ar pedagogu Ivaru Rutmani.
Skaistā un saulainā 8. aprīļa dienā saieta namā notika Ērgļu mākslas un mūzikas skolas flautu, saksofonu un ģitāru koncerts pedagoga
Ivara Rutmaņa vadībā. Tas bija veltīts slavenajam britu mūziķim Endrjū Loidam Vēberam (1948).
Komponists kļuva populārs 1970. gadu sākumā, kad teātros iestudēja viņa mūziklu „Jēzus Kristus superzvaigzne”. Vislielāko slavu
viņš guva ar mūzikliem šoviem - „Kaķi”, „Zvaigžņu ekspresis” un
„Operas spoks”. Vēbera veiksmes pamatā ir laba un melodiska mūzika, šovs, kā arī stingri autortiesību noteikumi iestudētājiem.
Koncertā varēja klausīties brīnišķīgos, emocionālos un jaukos Vēbera skaņdarbus. Tie ir ļoti mūsdienīgi, kuros veiksmīgi sakausēts
klasiskais un modernais. Prieks par flautas 1. klases audzēkni Aiviju
Putniņu, par 2.- 4. klases nu jau drošajiem spēlētājiem - Paulu Konovalovu, Līnu Madsenu, Sendiju Vīgubu, Alīnu Mušu, Evelīnu Jansoni, kā arī lielajiem, 5.- 6. klases, audzēkņiem - Beatrisi Ļebedevu,
Gunu Nikolajevu, Martu Purviņu un Alisi Olte. Koncertā muzicēja
absolventi - Dace Kārkliņa (saksofons, ģitāra) un Lilita Saulīte (flauta, saksofons).
Paldies skolēniem par jauko un dvēselisko koncertu, kurā līdzās
Vēbera mūzikai skanēja arī Bēthovena, Mocarta skaņdarbi. Dzirdējām dziesmas „Nē, manis nav”, „Nesaki man neko” un „Meita gāja
uz avotu”, kuras audzēkņi gan dziedāja, gan spēlēja ģitāru un flautu
pavadījumu.
Pateicības vārdi skolotājam Ivaram Rutmanim, kas jau daudzus gadus organizē šos pavasara koncertus, kas ir kā atskaite par paveikto
visa gada garumā. Spēlēt ansamblī - tas nav viegli, ir jāiegulda liels
darbs, jāmāk sadzirdēt un saklausīt. Prieks, ka paveiktais sasildīja
sirdis vecākiem, brāļiem un māsām, vecmāmiņām un radiem. Mūzika iekrāso ikdienu, jo īpašs prieks, ja tie ir mūsu bērni.
Vecāku vārdā - Zinta Saulīte
Zintas Saulītes foto

“Braku” viesi

B. Kalnačs, E. Eglāja-Kristsone un R.Fīlmanis “Brakos”.
Aprīļa pirmajās dienās “Braku” muzeju apmeklēja augsti viesi
- literatūras zinātnieki, Blaumaņa daiļrades pētnieki: Rolfs Fīlmanis no Ķelnes universitātes Vācijā, Benedikts Kalnačs un Eva
Eglāja-Kristsone no Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras
un mākslas institūta. Viņu ceļa galamērķis bija Daugavpils Universitāte, kur 5.-6. aprīlī notika starptautiska zinātniska konference, kurā jau minētie zinātnieki uzstājās ar referātiem par Rūdolfa
Blaumaņa daiļrades tēmām: Dr. Rolfs Fīlmanis (Rolf Füllmann) Rūdolfa debesbraukšana: Rūdolfa Blaumaņa literārā vīzija „Tur,
kur neviens nav bijis” simbolisma un jaunromantisma kontekstā.
Dr. Rolfs Fīlmanis strādā Ķelnes Universitātes Filozofijas fakultātē, Vācu valodas un literatūras institūtā.
Dr. Fīlmanis jau trešo reizi uzstājas ar vieslekciju Latvijā. Šoreiz
viņš pie mums ir ieradies saistībā ar projektu „Rūdolfs Blaumanis
un vācu literatūra”, kas tiek īstenots ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu.
Dr. Benedikts Kalnačs - „Glezniecība un literatūra 19. un 20.
gadsimta mijā: Rūdolfa Blaumaņa piemērs”. Kopš 2004. gada
Dr. Benedikts Kalnačs ir Liepājas Universitātes profesors un no
2011. gada Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks un Literatūras nodaļas vadītājs. Dr.
Kalnačs ir daudzu zinātnisku publikāciju autors.
Literatūrzinātnieces Evas Eglājas-Kristsones izpētes tēma ir
“Sieviešu tēli R. Blaumaņa daiļradē”.
Viesi priecājās par dabas atmodu “Braku” kalnā, iepazinās ar
muzeja ekspozīciju un novērtēja šīs vietas izcilību rakstnieka
dzīvē.
Anna Kuzina
Zintas Saulītes foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. aprīlis

Ainavu koki Ērgļu novadā
Koks ir tas, kas ainavā izceļas visvairāk, augot vienatnē vai
grupās, gan lauka vidū, gan upes un ceļa malā. Dabā koki veido vertikālo telpu, kas piesaista uzmanību un atdzīvina vai rada
akcentus lielos lauku masīvos. Visā valsts mērogā par to runā arvien vairāk un vairāk. Par to var uzzināt, iepazīstoties ar projektu
“Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”, kas veltīts
Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības
fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
finansiālu atbalstu https://ainavasruna.lv
Iestājoties pavasarim, arvien vairāk aktivitātes cilvēki veltī
koku kopšanai pie mājas vai īpašumā, saprotot ar to, ka ir jāzāģē
zari vai pat tie jānozāģē dažādu saimniecisku vai drošības apsvērumu dēļ. Aicinu novada iedzīvotājus, zemju īpašniekus ieraudzīt
šos ainavu kokus un par tiem parūpēties, lai pēc iespējas ilgāk tie
priecētu mūs, mūsu bērnus, mazbērnus, sasniegtu dižkoka izmērus un tie būtu īpaši un nozīmīgi mums. Šiem kokiem ir arī savas
prasības un tie nekautrējas izrādīt savas vajadzības, tie pastāvīgi
mēģina iekarot aizvien lielāku zemes daļu un bieži vien nav ieinteresēti “sadzīvot ar kaimiņiem”. Viņi ir īpaši!
Kāpēc tāds koks ainavā ir nepieciešams? Koks attīra gaisu,
ražo skābekli un uzkrāj sevī CO2. Tie nodrošina ēnu un aizvēju,
zaros un dobumos ligzdo putni, noskata medījumu un atpūšas
tālāku pārlidojumu starplaikā. Kokā dzīvo tūkstošiem kukaiņu!
Daļa no tiem strādā par apputeksnētājiem apkārtējos laukos, citi
kļūst par barību putniem, vēl citi cīnās ar citiem kukaiņiem, kuri
kaitē kultūraugiem. Uz koka stumbra dzīvo īpašas sūnas, sēnes,
ķērpji un arī tie veic savu lomu visaptverošajos dabas procesos.
Koks pasargā augsni no izžūšanas un auglīgās kārtas izpūšanas
putekļos. Un, ja tie ir vairāki kopā, tad ļoti labi noķer trokšņus.
Bet varbūt to ir stādījis, kopis tavs vecvectēvs vai kāds novada
iedzīvotājs!
Dižkoki! Šo savu bagātību mēs vēl paši neesam īsti sapratuši un kā to pasniegt starptautiskai novērtēšanai. Latvijā dižkoku
kritēriji ir nesamērīgi augsti. Igaunijā un Lietuvā mēs dižkoku
sarakstos atradīsim ozolus un liepas ar stumbra apkārtmēru, sākot
jau ar trīs metriem. Latvijā dižozola kritērijs stumbra resnumam
ir milzīgs - 5 metri (Ministru kabineta noteikumu Nr.264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā „Aizsargājamie koki - vietējo un
svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)”. Visiem
šāda vecuma kokiem jau ir dobums vai stumbra trupe. Ozoli un
liepas kā svētie koki spēj augt gadu simteņiem tikai ar stumbra

Ērgļu novada zemledus
makšķerēšanas sacensības
„Pēdējais caurums”

2017. gada 19. martā notika Ērgļu novada atklātās zemledus makšķerēšanas sacensības uz Pulgožņa (Āķēna) ezera. Uz sacensībām
kopā pulcējās 26 makšķernieki no dažādiem novadiem. Piedalījās
deviņas komandas. Vērtēja arī individuāli vīriešus, sievietes un jauniešus līdz 16 gadiem.
Sieviešu konkurencē:
1. Ilze Barūkle (2,325 kg)
2. Liene Strušeļe (2,030 kg)
3. Silvija Strode (1,690 kg)
Vīriešu konkurencē:
1. Sandis Gribuška (7,045 kg)
2. Aleksandrs Suško (4,790 kg
3. Andris Rudzītis (4,765 kg)
Jauniešu konkurencē:
1. Juris Deiko (5,165 kg)
2. Raivis Viļevičs (1,165 kg)
3. Guntis Bogotais (0,590 kg)
Komandu konkurencē:
1. “Aglona-Dinaburga” (12,890 kg)
2. “Preiļi” (9,900 kg)
3. “Vecie Līņi” (7,045 kg)
Lielāko zivi noķēra Valdis Barūklis, kuras svars bija 0,160 kg
(plicis).
Papildus notika sacensības, kurš visātrāk izvilks zivi. Un tajās
uzvarēja - Anatolijs Pupics.
Kopējais loms bija 63,220 kg.
Liels paldies jāsaka sponsoriem Pēterim Leitānam, Oļegam
Jegorskim, veikalam „Magnolija”, „Mēness aptiekai”- Anitai Auzānei, vetaptiekai ”Ērgļos”- Ilvijai Madsenai , veikalam „Našķotava”- Inesei Koklačovai, veikalam „Mālkrogs”, viesnīcai
„Kore”- Antai Velcei un Ērgļu novada pašvaldībai.
Liels paldies arī atbalstītājiem: pavārītei Zentai Štilai par garšīgo biezputru un tēju, Mārim Oltem, kas palīdzēja pie apbalvošanas, Kārlim un Aigaram Ķipēniem, kuri palīdzēja meklēt sponsorus, Ilzei Barūklei par palīdzību sacensību organizēšanā, Ievai
Vilnītei par diplomu un sarakstu drukāšanu.
Liene Strušeļe, sacensību organizētāja

Galda spēļu turnīrā
18. martā skolēnu pavasara brīvdienās Ērgļu vidusskolas sporta
zālē norisinājās galda spēļu turnīrs, kuru galvenais organizators
bija Aldis Jēkabsons. Turnīra rezultāti:
Vīru konkurencē:
Novusā:
1. vieta - Auseklis Picka
2. vieta - Ainārs Strazdiņš
3. vieta - Egīls Ezergailis

Vīru konkurencē:
Galda tenisā:
1. vieta - Ainārs Strazdiņš
2. vieta - Aldis Jēkabsons
3. vieta - Auseklis Picka

Sieviešu konkurencē:
Novusā:
1. vieta - Līga Tirzmale
2. vieta - Ance Jēkabsone
3. vieta - Līva Tirzmale

Sieviešu konkurencē:
Galda tenisā:
1. vieta - Līga Tirzmale
2. vieta - Līva Tirzmale
3. vieta - Ance Jēkabsone

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore

čaulu vien. Mūsu tēvzemē no senčiem ir atstāts milzīgs dižkoku
mantojums, un Latvijā ļoti resno, veco koku ir apmēram simt reižu vairāk nekā citās Austrumeiropas zemēs.
Kā saglabāt un rūpēties par šiem kokiem? Aram, braucam
un pļaujam tikai līdz vainaga projekcijai uz zemes, lai nebojātu saknes; nezāģējam apakšējos zarus tuvu stumbram; neļaujam
lauksaimniecības dzīvniekiem berzēties gar koka stumbru un
nomīdīt piesaknes; vainaga projekcijā pret mājlopiem uzbūvējam žogu vai sētu, lai tie nenoblīvē augsnes virskārtu, ka rezultātā
samazinās skābekļa piekļuve saknēm.
Ja mūsu kokam vairāku gadu garumā ir jau veidojies tā augšanas
zonā citu koku apaugums un ir veikts noēnojums, tad atbrīvošanu
veicam pakāpeniski - ik pa 2- 3 gadiem 8- 10 gadu laika periodā.
Lielākās un masīvākās koka zaru daļas var atstāt vainaga projekcijā vides daudzveidības veicināšanas nolūkos. Lai tas būtu izdarīts pareizi, konsultējieties ar speciālistiem par šādu koku kopšanu (www.kokiem.lv) un ļaujiet tiem sasniegt dižkoka izmērus.
Izaicinājums! Atstājiet jaunus koku, sargājiet tos no cilvēkiem,
tehnikas, mājdzīvniekiem un meža dzīvniekiem, lai pēc 100 un
vairāk gadiem tie būtu lieli un vareni un atstātu liecības par mūsu
paaudzi un Latvijas ainavas neatkārtojamību!
Vēlu veiksmi!
Andra Spailes, kokkopja-arborista teksts un foto
Rakstā ir izmantotas atziņas no https://ainavasruna.lv un projekta

Ērgļu teātra pirmizrāde
„Laulības treniņu aģentūra”

8. aprīļa vakarā krietns pulks ērglēniešu un arī viesu pulcējās saieta namā uz Ērgļu teātra pirmizrādi - Monikas Zīles
komēdiju “Laulības treniņu aģentūra”.
Kad žurnāliste Nora (Elita Ūdre) nejauši nopludina sociālajos tīklos ziņu, ka nodibināta “Laulības treniņu aģentūra”,
Brigitas (Iveta Pedele) adīšanas studijā sāk ierasties interesenti un sākas pārpratumu virkne. Pirmais ienāk Kramkalānu
ciema galdnieks Gunārs (Ainārs Strazdiņš). Viņš izmisīgi
cenšas atrast sev sievu, kas viņa lēnīgā rakstura un jestrās,
valdonīgās mātes (Maiga Picka) dēļ līdz šim nav izdevies.
Caur dažādām jautrām un komiskām situācijām viņam izdodas sasniegt mērķi un bildināt adīšanas salona grāmatvedi
Janīnu (Ieva Vilnīte), kurai, pēc neatlaidīgiem pūliņiem, nekādi nav izdevies tikt pie vīra. Arī pastniecei Gustei (Sandra
Konovalova) apnikuši ”seksuālie migranti, kuri tikai pieklīst, sasildās, uzēd mūli un satin makšķeri”. Arī viņa beidzot
grib atrast normālu veci. Pārliecinoši greizsirdīga vīra, kuram nav sveši arī “kreisie soļi”, lomu nospēlēja Valdis Zosārs. Spilgtas bija arī mazās raksturlomiņas - salona klienti:
lišķīgais un glumais (Normunds Ūdris) un kašķīgais, nejaukais (Pēteris Leitāns). Savdabīgs bija arī ziedu salona kurjers, kuru pārliecinoši notēloja Normunds Ūdris.
Monika Zīle savā lugā neskopojas ne tikai ar kolorīto valodu, bet sniedz arī daudz vērtīgu padomu laimīgai laulības
dzīvei: “Laulības dzīve ir sava veida šahs, kur jāparedz dažus gājienus uz priekšu, lai tevi neatspēlētu kāda ieziepēta glodene”, “…laulības dzīve ir kā stadions, kur vienmēr
nepieciešama izcila sportiska forma”, “…vīrietim uzslava
ir tikpat kā runcim baldriāni: uzreiz acis spīd un uz varoņdarbiem gatavs”, “…meitenes izaug par sievietēm, zēni visu
mūžu ir lieli puikas, viņiem vajag mīļumu un rotaļlietas”…
Liels paldies skatuviskā ietērpa veidotājiem -Ievai Rotai
un Laimonim Kļaviņam, skaņu un gaismas operatoram - Tomam Rotam un, protams, arī režisorei - Terēzai Kaimiņai!
Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto
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“Hei, zaķi, līnijās!”
Sausnējā

Ir pavasarīga Pūpolsvētdiena, 9. aprīlis, un līdz ar to
dejotprieks, kas saucās “Hei, zaķi, līnijās!”. Tā šoreiz
skanēja Sausnējas līnijdeju grupas “Dzīvojam dejā” rīkotais līnijdeju pasākums ar draugu kolektīvu piedalīšanos. Visi priecājās gan par “zaķiem”, kas bija satupuši kā
svētku noformējums ielās un laukumos, gan lustīgajiem
un kustīgajiem “zaķiem” deju laukumā. Smiekli, smaidi
un kustību prieks valdīja Sausnējas pamatskolas zālē piecu stundu garumā, izdejojot 76 līnijdejas. To arī turpmāk novēlēja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita
Ūdre, kura sveica visus pasākuma dalībniekus. Patīkams
pārsteigums no kaimiņpagasta Vietalvas līnijdeju grupas “Smaidas” dalībniekiem, kuri “rāceni” vilka kopā ar
pasaku tēliem un svētku dalībniekiem -“zaķiem”, talkā
ņemot seno deju “Letkis”. Amizantas apsveicējas - Ērgļu
līnijdejotājas “Raibā līnija”, kā arī mazā Emīlija un viņas
mamma Aiga.
Pasākuma “Hei, zaķi, līnijās!” dalībnieki dejoja sparīgi,
jautri un iespaidīgi. Prieks, ka kolektīvu rindas šosezon ir
papildinājuši jauni dalībnieki - Anda Andriksone, Santa
Valaine, Aina Zemzare, kā arī Karīna Ozoliņa, Anita Platpiere un Rudīte Jansone.
Draudzēties ar dejām, tās iemācīties ir vajadzīgas prasmes un to mums netrūkst. Nāciet pulciņā - pamēģināsim,
varbūt izdosies arī jums un tad kopā svinēsim dejotprieku!
Anita Sarmone, Sausnējas līnijdeju kolektīva
“Dzīvojam dejā” vadītāja
Ineses Leibomas foto

Muzeju vasaras sezona
“Meņģeļos” jau pavisam drīz!
Ziemas periods ir laiks, kad šķiet, ka muzeji guļ ziemas
miegā, bet tā nemaz nav. Šajā laikā „Meņģeļos” tiek strādāts
pie krājuma priekšmetu aprakstu ievadīšanas Nacionālajā
Muzeju krājuma kopkatalogā, veikta fotogrāfiju skenēšana,
priekšmetu aprakstu papildināšana, tiek plānoti pasākumi un
veikti dažādi saimnieciskie darbi.
Šoziem kopā ar R. Blaumaņa muzeja „Braki” kolēģēm strādājām pie Ērgļu novada ansambļu, koru, orķestru muzicēšanas vēstures pētniecības. Informācija tiek meklēta gan
muzeja krājumā un senajos laikrakstos, gan aptaujājot iedzīvotājus. Darbs tiek ieguldīts pamatīgs, un domāju, ka galarezultāts būs lielisks.
Februārī saņēmām ziņu, ka esam ieguvuši finansiālu atbalstu Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā projektam „Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi””. Tas nozīmē, ka jau
šajā gadā „Meņģeļos” skanēs daudz vairāk skaņu, melodiju
un teritorijā tiks uzstādītas glītas informatīvas plāksnes un
stendi.
Lai gan oficiālā vasaras darba sezona sāksies maijā, aprīļa beigas „Meņģeļos” būs rosīgas. 21. aprīlī gaidām muzeja
draugus un atbalstītājus uz teritorijas sakopšanas talku. Savukārt no 21. aprīļa līdz 23. maijam „Meņģeļos” būs apskatāma Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novada mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkursa
meitenēm un zēniem darbu izstāde „Zaļā pasaka”.
Jau 22. aprīlī „Meņģeļos” notiks meistarklase „Solis līdz
audumam Pētera Viļumsona stellēs”. Šis pasākums ir par
godu tam, ka šajā gadā muzejā būs apskatāmas slavenās Pētera Viļumsona stelles. Viļumsona stelles ir liels retums un
tagad arī pie mums „Meņģeļos”, pateicoties Inesei un Ilzei
Mailītei, ikvienam būs iespēja gan vērot aušanas procesu,
gan pašam izmēģināt roku aušanā.
Un tad jau klāt J. Jurjāna starptautiskais konkurss „Jaunais
mežradznieks” ar dalībnieku viesošanos muzejā.
Uz tikšanos pasākumos!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja
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Vecvecāku apciemojums
Martā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”
bija sirsnīgs pasākums,
veltīts tieši mūsu mīļajiem vecvecākiem. Mīļā
omīte un sirds gudrais
opītis ir tie, kas samīļo,
palutina mūsu mazuļus,
kad vecāki ir savās ikdienas rūpēs.
Koncertiņā bērni veltīja saviem vecvecākiem
dziesmiņas, dejas un dažādus dzejolīšus. Bērnu
acīs bija mirdzums un
prieks par vismīļākajiem
viesiem. Gan lieli, gan
mazi apzinīgi dziedāja
un centās atcerēties grūtos deju soļus.
Pēc koncertiņa vecvecāki tika sadalīti trijās
komandās. Katra komanda devās uz savu darbnīciņu, kur bija uzdevums.
Vienā darbnīcā gatavoja
interesantas sviestmaizes, ko gardi varēja pēc tam arī notiesāt. Otrajā
darbnīcā kopā ar mazbērnu omītes un opīši gatavoja sev interesantu
dāvaniņu. Trešajā darbnīcā bija fotografēšanās stūrītis, kur, izmantojot dažādus atribūtus, varēja iegūt sev skaistu fotogrāfiju kopā ar
mazbērnu.
Pasākuma beigās vēl bija pāris rotaļas kopā ar mazbērnu un lielā
mielošanās ar gardumiem savās grupiņās. Tieši te varēja dzirdēt
kādu mazu blēņu stāstu vai nelielu piedzīvojumu kopā ar mazbērniem.
Paldies visiem mīļajiem vecvecākiem, kuri atrada laiku pavadīt
jauku pēcpusdienu kopā ar savu mīluli!
Evitas Lielupes,
pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

Pavasara noskaņas sociālās aprūpes
centrā “KASTAŅAS”

Daba mostas pavasarim, aizvien biežāk un siltāk spīd saulīte. Reizē
ar pavasara atnākšanu arī sociālās aprūpes centra iemītnieku sirsniņās mostas vairāk dzīvesprieka un možuma.
Mēneša sākumā „Kastaņās” tika atzīmēti 8. marta svētki, kuros mūs
visus priecēja dāmu grupa „Varbūt” ar skaistām dejām un burvīgiem
tērpiem, kā arī vienmēr dzīvespriecīgās „Pīlādzīša” kundzes. Paldies viņām par jaukajām emocijām!
Azartiskā un jautrā noskaņā kopā ar Ērgļu aprūpes centra komandu
pavadījām galda spēļu mačus. Citam veicās labāk, citam ne tik labi,
taču jaukā kopā būšana gan pie spēļu galdiņiem, gan arī pie kopīgas
kafijas tases visiem gāja pie sirds un neveiksmes spēļu rezultātos ātri
tika aizmirstas.
Savukārt mēneša izskaņā aprūpes centrā atkal valdīja sajūta kā
Ziemassvētkos. Pateicoties mūsu, var teikt, eņģelim Līgai Uzulniecei no labdarības biedrības NSUS, kuras projekta „Vecie cilvēki arī
sapņo...” ietvaros visiem iemītniekiem tika dota iespēja izteikt katram kādu lielāku vai mazāku sapnīti. Ir patiess prieks par cilvēkiem
mums apkārt, kuri nekavējoties atsaucas šāda veida aicinājumiem
iepriecināt vecos un vientuļos cilvēkus. Tas ir pārsteidzoši, ka laikā,
kad apkārt valda tik daudz negatīvā, ir līdzcilvēki, kuri spēj radīt
daudz prieka, aizkustinājuma asaru un atgriezt ticību brīnumam
mūsu aprūpes centra iemītnieku sirsniņās. Paldies viņiem!
E. Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Vijas Cielavas foto

Īsumā par norisēm Jumurdas saieta namā
24. marta pēcpusdienā Jumurdas pagasta Saieta ēkā
tikāmies ar vides veselības
saimniecības ,,Lejas Kāķupi” saimnieci, veselīga
dzīvesveida gudrību zinātāju, pirtnieci Agritu Gailīti. Savā saimniecībā, vācot
augus, Agrita gatavo tējas,
uzlējumus, ziedes. Uzzinājām, kā uzmundrināt
savu organismu, prātu un
garu šajā pavasarī, kā saglabāt mieru sevī, ap sevi.
Un to var panākt galvenokārt ar mūsu pašu dabas
veltēm. Šobrīd jābauda bērzu sulas, priežu, bērzu, liepu pumpuri.
Gaidām pirmos zaļumus pļavās, kuros vitamīnu, minerālvielu ir tieši
tik daudz, cik mums nepieciešams.
2. aprīlī Jumurdas pagasta ļaudis varēja vērot Lauteres kultūras
nama amatierteātra ,,Aronieši” iestudēto Jukuma Paleviča komēdiju ,,Preilenīte”, režisore Laima Vanaga. Lugas autors, Maskavas
Universitātes Juridiskās fakultātes students, dzīvojis īsu, bet spilgtu mūžu. Komēdija tapusi studiju gados, pirmoreiz publicēta 1903.
gadā, pirmoreiz izrādīta Jaunajā Latviešu teātrī tā paša gada 13.
oktobrī. Komēdijā satiekas slinkā meita ar smuko, čaklo pameitu,

Amatierteātra ,,Aronieši” izpildījumā komēdija ,,Preilenīte”.
neīstais un īstais precinieks - tas ir sens un jocīgs stāsts par cilvēku
vājībām, tikumiem. Bet, lai gan ir mainījušies laikmetu gadsimti,
būtībā lugā attēloti tie tikumi un netikumi, cilvēku vājības, kas
latviešiem ir mūžīgas. Centrā - precības un mūžīgi grūtā ideālas līgaviņas, „īstā” precinieka izvēle. ,,Aroniešiem” komēdijas žanra darbs
izdevās ar vieglu, pamācošu raksturu, ar trāpīgu uzsvaru uz šodienas
dzīves norisēm.
Agitas Opincānes teksts un foto

„Braki” gatavojas 58. darba sezonai
„Braku” muzeja darba sezona sākas pavasarī, kad kļūst siltāks un
patīkami atrasties ārā. Tad var aplūkot koka ēkas, izskriet takas un
sajust laiku, kad dzīvojis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Ziema parasti daudziem liekas kā muzeja klusais periods, taču tā nav. Šajā
laikā tiek veikti zinātniski pētījumi, strādāts ar krājumu, rakstīti projekti un plānoti pasākumi visam gadam.
Sākot no 2017. gada janvāra, Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK) ir ievadītas vairāk nekā 200 grāmatas, tās skenējot,
veidojot aprakstus, izvērtējot to lietderīgumu, veicot atlasi un esības
pārbaudi. Bieži vien grāmatas ir stipri nolietojušās, tāpēc nākas līmēt, sakārtot, salabot.
Ziemas periodā „Braku” darbinieki strādāja pie izstādes „Rūdolfs
Blaumanis dzīvē un literatūrā”. Tā dos vispusīgu ieskatu rakstnieka
personībā un daiļrades popularizēšanā. Dizainu veidoja mākslinieks
Kristaps Priede. 9. maijā aicinām uz izstādes atklāšanu un muzeja
58. darba sezonas atvēršanas svētkiem.
Sadarbībā ar Brāļu Jurjānu memoriālo muzeju „Meņģeļi” ir iesākta koru, ansambļu, orķestru vēstures pētniecība Ērgļu novadā, ciemojoties pie Jumurdas, Sausnējas, Liepkalnes, Ērgļu dziedošajiem
ļaudīm un tiem, kas organizēja muzikālo kultūras dzīvi. Paldies par
atsaucību un ieinteresētību J. Sprancmanim, M. Breikšai, S. Avotiņai, I. Mailītei, V. Jakunovai, A. Polei, Z. Nusbergai, L. Berģei, M.
Kovaļevskai, G. Velcim, I. Kronītei, E. Ūdrei, I. Leibomai, G. Skujiņai, S. Zīlei, M. Kursišai, E. Āderam, A. Grīvai, V. Vilmanei, V. Bērziņai, A. Opincānei, I. Lapsai, V. Dreimanei, L. Laizānei, S. Apīnei,
ansamblim „Ievziedi”. Ja kādam ir fotogrāfijas, vēstures materiāli
vai vēlme iesaistīties koru, ansambļu un orķestru izpētē, aicinu interesēties „Braku” muzejā vai zvanīt pa tel. 26388629.
Pavasaris ir talku laiks, taču muzejā ir čakli pastrādāts arī ziemā. Ir
izkopta teritorija ap Pieminekļa akmeni, atbrīvojot to no krūmiem,
vecajiem un bojātajiem kokiem, kā arī paretinot tos. Priekuļu tehnikuma Ērgļos arboristi marta mēnesī strādāja pie „Braku” dižās
liepas, mazinot tās vainagu, nedaudz koku „nosēdinot” un uzliekot
dinamisko koka stabilizācijas sistēmu (saiti). Tika sakopts osis pie
rijas un arī vītoli pie dīķa. Paldies skolotājam Dainim Penkam un

Andrim Spailem par sapratni un atbalstu! Aprīļa mēnesī turpināsies
teritorijas sakopšanas darbi, kad 19. aprīlī aicinām uz kārtējo Rūdolfa dienas talku, bet 21. aprīlī sadarbosimies ar Ērgļu vidusskolas
skolēniem.
Sezona ir muzeja pasākumu laiks. 20. maijā notiks kārtējā Muzeju nakts, kura šogad veltīta Eduarda Veidenbauma 150. dzimšanas
dienai. „Brakos” tā būs īpaša, jo muzicēs talantīgi un profesionāli
jaunieši no grupas „Voice of Instruments” - Ilmārs Šterns, Maija un
Daiga Solovjovas. Aicinām atnākt visus, kam patīk skaista, skanīga
un daudzveidīga mūzika. Pēc sarīkojuma būs dažādas radošas darbnīcas un nakts orientēšanās.
Šogad īpaši vēlamies ielīgot Jāņus 17. jūnijā, kad būs iespēja izbaudīt Līgo tradīcijas, ejot rotaļās, dziedot, vijot vainagus, izrotājot
pagalmu, strādājot radošajās darbnīcās. Kā noslēgums būs deju uzvedums „Velniņi”, kurā piedalīsies Jelgavas BJC „Junda” deju kolektīvi M. Bratkus vadībā.
Kā katru gadu, 2. decembrī notiks R. Blaumaņa literārās prēmijas
13. konkurss, kurā atkal aicināsim lasīt, pētīt un rakstīt par R. Blaumaņa personību un viņa atstāto literāro mantojumu, kā arī laureāti
saņems dāvanā grāmatu ar konkursa labāko autoru darbiem.
Šajā sezonā notiks arī vērienīgi infrastruktūras sakārtošanas darbi
- tiks atjaunota rija, nomainot apakšējo baļķu vainagu, niedru jumtu,
sakārtojot ūdens noteci. Iegūstot atbalstu no Valsts kultūrpieminekļu inspekcijas, arī zirgu stallis tiks pie jauna niedru jumta. Ar Ērgļu
novada pašvaldības atbalstu ir uzsāktas sarunas un arī darbība pie
ieceres būvēt jaunu, nelielu administrācijas ēku un veikt krājuma
pārvietošanu uz Ērgļiem, jo pašreizējā ēka atrodas avārijas stāvoklī. Ik pa laikam pil no jumta, krīt apmetums, jau gadiem esam bez
ūdens un citām ērtībām. Dzīvojam ar cerību, ka būsim uzklausīti un
saprasti.
Paldies muzeja sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā un
arī ikdienā - tautas mūzikas kopai „Pulgosnieši”, Ērgļu vidusskolai,
Priekuļu tehnikumam Ērgļos, Blaumaņa biedrībai un atrakciju parkam “”Braku” takas”!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. aprīlis

“Jautrā pastaliņa 2017”

“Jautrās pastaliņas” dalībnieki.
11. martā Ērgļu saieta namā vidējās paaudzes tautisko deju
dejotāji pulcējās uz ikgadēju jaunrades deju konkursu - koncertu “Jautrā pastaliņa”.
Šogad ciemos brauca vidējās paaudzes deju kolektīvi: “Dzēse”
(vad. Gita Skudra) no Skrīveriem, “Auda” (vad. Nadīna Neimane- Gardoviča) no Rīgas kultūras pils “Ziemeļblāzma”, “Mudurainis” (vad. Antra Grinberga) no Vecpiebalgas, “Atvasara” (vad.
Maija Rijniece) no Madonas, “Kokne” (vad. Kornērija Reisnere) no Kokneses, “Žuburi” (vad. Laila Ozoliņa) - jaunieši no Lubānas, un trīs pašmāju deju kolektīvi - “Pastalnieki” (vad. Mārīte
Taškāne), “Rūdolfs” (vad. Antra Grinberga), “Rūdis “- jauniešu
deju kolektīvs (vad. Antra Grinberga).
Dziedot dziesmiņu “Kur tad tu nu biji, āzīti manu”, uznāca šā
pasākuma vadītājs - Kazlēns (Sandra Avotiņa). Tas ir tieši tas
Kazlēns, kurš mācījās un iemācījās skaitīt līdz desmit. Ja saskaita
divus desmitniekus kopā, tad sanāk, ka šis ir jau divdesmitais
“Jautrās pastaliņas“ pasākums. Kad skatītāji ir iepazīstināti ar
deju kolektīviem un vadītājiem un tiek iedots spēka kumoss, lai
pietiktu jaudas un izturības visa vakara garumā, koncerts un arī

jaunrades deju konkurss varēja sākties. Šogad jaunrades dejas iestudēja tikai divi kolektīvi. Tie bija deju kolektīvs “Auda” ar deju
“Tumša nakte, zaļa zāle” (hor. Nadīna Neimane-Gardoviča) un
“Atvasara”, kas rādīja deju “Ceļinieki” Zanes Cakules horeogrāfijā. Zinošā un deju jomā prasmīgā žūrija, kura darbojās “in cognito”, pirmo vietu un ceļojošo kausu šoreiz piešķīra kolektīvam
“Auda”, kurā šīs dejas izpildījumā piedalījās tikai meitenes divos
sastāvos. Līdzvērtīgi nostartēja arī otrs kolektīvs.
Koncerts bija garš un interesants. Deju kolektīvi centās izdejot
jau apgūtās dejas no nākamo Dziesmu un deju svētku repertuāra,
gan iestudētās savam un skatītāju priekam. Jautra bija Kazlēna
saspēle ar dejotājiem un skatītājiem. Varējām uzzināt, kādos gadījumos mums jāskaita līdz desmit.
Pēc kolektīvu apdāvināšanas ar tradicionālajām tortēm, ko saņēma katrs kolektīvs, varēja sākties balle “Ballīšu muzikantu”
vadībā. Ballētājus priecēja arī sporta deju un eksotisko deju dejotāji.
Terēzija Kaimiņa
Ilzes Daugiallo foto

Lijas Vucānes gadskārtu raksti
Pavasaris, mīlestība, dzīvība - vērtības, kas sniedz cilvēkam
uzmundrinājumu, pārliecību, prieku, pievērš domas sapņiem,
bagātina dzīvi. Dzīve - brīnumainu ziedu pļava, kurā plaukst
cilvēku attiecību ziedi. Jo pārliecinātāks, uzņēmīgāks cilvēks,
jo košāka ziedu pļava.
1937. gada 4. aprīlis Alūksnes novada Veclaicenes pagasta
“Mišās” Vīksnu ģimenē prieka piepildīts - piedzimst meitiņa
Lija, košs pavasara ziediņš. Tēvs Voldemārs rūpējas par mūsu
Latvijas valsts robežu drošību, māmiņa Nellija - uzticīga vīra
dienesta prasībām, bieži tiek mainītas dzīvesvietas. Ģimenē
aug dēls Jānis, mazās Lijas sargātājs. Jānis piecus gadus vecāks
par Liju, visas dzīves gudrības, pasaules iepazīšana notiek ar
brāļa atbalstu. Bērnības debesis saskrāpē Otrā pasaules kara iznīcinošie notikumi. Lai pasargātu savas dzīvības, ģimene dodas
bēgļu gaitās. Kara norišu baisie gadi tiek pārdzīvoti, dzīvības
nosargātas, ģimene sev mājvietu rod Madonas novadā, Viesienā. Lija skolas gaitas uzsāk netālajā Gaiziņkalna skolā, pie kuras savu stalto cepuri augšup slej dižais Gaiziņš. Tur bērni aktīvi slēpoja, lēca no tramplīna. Lija mācījās 3. klasē, kad Latviju
pāršalca kārtējā postošo vēju brāzma - 1949. gada 25. marta deportācijas. Bērni skolā redzēja, kā aizved skolas biedrus ar zirgu pajūgiem, juta, kā apkārt virmo bailes, izmisums. Nedēļas
nogalē Lija ar brāli no internāta devās uz mājām. Brālis drošākiem soļiem pa priekšu iemin māsai taciņu, lai mazajai vieglāks
gājiens. Iedami bērni prāto, vai mājās kāds būs, vai arī… Liels
ir bērnu prieks, redzot savus mīļos sveikus un veselus. Satikšanās prieku pastiprina mazs vīstoklītis māmiņas gultā - ģimenē
jauna dzīvībiņa, māsiņa Mudīte. Tagad Lijai jāapgūst atbildības
pamati, jāpieskata mazā māsiņa. Gaiziņkalna skolā Lija ieguva
pamatizglītību, absolvēja skolu kā teicamniece. Tā laika skolas
absolventiem jākārto eksāmeni visos mācību priekšmetos. Pēc
Gaiziņkalna skolas absolvēšanas četrpadsmitgadīgā Lija dodas
uz Rīgu, lai mācītos 2. Rīgas medicīnas skolā feldšeres vecmātes profesiju. Ģimene pārceļas dzīvot uz Vējavas pagasta “Vairogiem”. Par bērnu labsajūtu rūpējas māmiņa, tēvs arestēts par
dienēšanu Latvijas armijā, izsūtīts uz piespiedu darbiem Krievijā Vorkutā. Tālajā zemē tēvs izdzīvoja, jo pieprata drēbnieka
arodu. Arī māmiņa, lieliska šuvēja, prata veidot interesantus
kleitu modeļus. Savos darinātajos tērpos vienmēr eleganta, arī
meitas iepriecināja ar pašas darinātām kleitām. Lija ar aizkustinājumu atceras, kā, māmiņas pavadīta ziemas salā, pa tumsu,
kājām, devās no Vējavas “Vairogiem” uz Ērgļu dzelzceļa staciju 15 kilometru garā ceļā, lai brauktu ar vilcienu uz Rīgas skolu. 2. Rīgas medicīnas skolā mācoties, Lija dzīvoja kopmītnēs.
Sadzīves apstākļi bija grūti, ziemās krāsnis kurinātas ar koku
saknēm. Pēc skolas absolvēšanas Lija izvēlas darbavietu tuvāk
vecāku mājām - Cesvaines pusē Kārzdabas veselības punktā.
Šajā laikā, braukdama uz vecāku mājām Vējavā, Lija sastop izdarīgu puisi no Latgales novada - Staņislavu Vucānu. Jauniešu
vidū rodas dvēseliska saikne, un 1960. gada 26. martā tiek no-

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. aprīlis

slēgta laulība. Kad Staņislavs savā
pārziņā iegūst
mājas “Saulītes” Vējavas pagastā,
Lija pārnāk
no Kārzdabas
uz
Vējavu.
“Saulītēs”
pavasara dzīvības spraigumā, 1960.
gada 13. maijā, Vucānu ģimene sagaida
savu meitiņu Sarmīti.
1962.
gada
11. augustā
ģimenē papildinājums
vīriešu kārtā
- dēls Valdis. Ilgus gadus Lijas darbavieta bija Ērgļu slimnīcā,
pildot māsiņas pienākumus terapijas nodaļā. Ērgļu slimnīcas
kolēģi - Gunta Sprancmane, Mirdza Ardava, Juris Krastiņš,
Ilze Miķelsone - zinoši, atsaucīgi speciālisti, slimnieku novērtēti ārsti. “Saulītēs”, Staņislava lolotā, ir piemājas saimniecība
ar dzīvām radībiņām. Ģimenei vienmēr darba pilnas rokas. Arī
šobrīd Lija rūpējas par kādu sīklopiņu kūtī, par saviem sargsuņiem Džoni, Kriksi. Lijas sirds stiprinājums - puķes, košās
dāliju dobes, kuras iepriecina arī pa lielceļu braucošos. Lijai ir
ievērojama mājas bibliotēka, patīk brīvos brīžos palasīt, izdzīvot kādu notikumu. Tomēr brīvu brīžu šobrīd nav daudz, jo Vucānu ģimenes atvases - Sarmīte un Valdis - uzņēmīgi, atbildīgi,
strādīgi cilvēki. Lūk, viņu dzīves bagātība - bērni - Kristaps,
Matīss, Annija, Zane, Liene, Rei-nis un mazbērni Rūdolfs, Kārlis, Elizabete, Jēkabs, Agija, Dārta, Olīvija, Nellija. Tā nu Lijai
dienu ritums piepildās, domājot par katru, gaidot “Saulītēs” savus mīļos - Sarmīti, Valdi, sešus mazbērnus, astoņus mazmazbērnus. “Saulītēs” vienmēr rīkoti ģimenes godi, radu satikšanās
pasākumi. Arī savā svētku dienā Lija sarūpējusi brangu maltīti, sagaidījusi daudzus mīļus suminājumus, gatavojas lielajam
radu saietam par godu savai jubilejai. Nākamajā dienā sekos
pavasara talka, kurā rosīsies lielas un mazas saulītes.
Lai saules apmirdzētas dienas, mierpilnas, gaišas domas!
Svētku dienā pie Lijas kundzes “Saulītēs”
ciemojās Agita Opincāne

“Ērgļu Cālis-2017”

30. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” visi tika aicināti uz jauno vokālistu konkursu „Ērgļu Cālis
- 2017”. Šajā pavasarī tas bija skaitliski bagāts - 12 dziedātāji. Jau no agra rīta noritēja balstiņu ieskandināšana, lai jaunie
izpildītāji varētu stāties žūrijas priekšā un rādīt savu prasmi.
Tā Katrīna Āzena (3 gadi) dziedāja „Mazie zaķēni”, Oskars
Feldbergs (3 gadi) ar iztēli izpildīja dziesmiņu „Palīdzi man
padziedāt!”, Aksels Zommers (3 gadi) drosmīgi iejutās Reizrēķina dziesmas izpildījumā, trīsgadīgā Sabīne Rāzmane dziedāja
„Mēs, mazie zaķīši”, Kristena Picka (4 gadi) dziedāja dziesmu
ar jautājumu „Nu, kā tā var?”. Beate Bukovska (4 gadi) skatītājiem skandināja dziesmiņu „Gaismiņa, gaismiņa”, četrgadīgais
Miks Fūrmanis dziedāja par sēņotājiem, to meistarīgi skatītājiem arī parādot. Emīlija Apsīte (5 gadi) dziedāja dziesmiņu
„Mežā dzīvo lācītis”, Undīne Ceplīte - „Es vēlos...”, Bernadeta Dmitrijeva Kaļiņina dziedāja dziesmiņu, kurā bija stāsts par
„Saķepošanos”, Valters Bērziņš (5 gadi) dziedāja īpaši svinīgi
dziesmu „Te ir mana Dzimtene”. Bērnus konkursam sagatavoja skolotājas Evita Šreibere un Ieva Vilnīte. Paldies viņām!
Konkursu vadīt ieradies bija Pats Gailis un visu uzmanīja, lai
godājamā žūrija - Vineta Dāve, Līga Šmite un Toms Rota - dalībnieku priekšnesumus vērtētu godīgi. Mazie dziedātāji saņēma pārsteiguma balviņas, „Gaiļa goda diplomus” un siltus apsveikumus no saviem grupiņas biedriem. Paldies visiem, kas
rūpējās, lai šie svētki dalībniekiem būtu īpaši un pavasarīgu
noskaņu piepildīti!
Sandra Avotiņa, speciāliste - kultūras darba organizatore
Evitas Lielupes foto

Aicinām atbalstīt
grāmatas izdošanu

Ir sagatavota izdošanai grāmata „Kolektīvā saimniekošana
Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos”, kurā atspoguļots nozīmīgs posms Latvijas lauku ļaužu dzīvē - kolektivizācija. Kolektīvo saimniecību dibināšanas un pastāvēšanas vēsturē ir
bijušas gan sākuma gadu grūtības, gan aplami pārkārtojumi,
kad augšupeja mijās ar lejupslīdi, gan trūkums un bezizeja,
gan uzplaukums un labklājība. Vēstures ratā ierautie likteņi
piedzīvojuši spožumu un postu, bet cilvēki, kuru darba mūžs
pagājis kolhozā, ir mūsu zelta fonds.
Grāmatā apkopoti Liepkalnes, Sausnējas un Sidrabiņu iedzīvotāju atmiņu stāsti, vēstures procesu atspoguļojums preses
izdevumos, fotogrāfijas un dokumenti no personīgajiem arhīviem. Izmantojām Madonas arhīvā un Sausnējas pagasta
vēstures muzejā pieejamos materiālus par kopsaimniecībām
mūspusē.
Paldies visiem un ikvienam par līdzdalību grāmatas tapšanā!
Pateicamies novada pašvaldībai par piešķirtajiem naudas līdzekļiem! Grāmatas izdošanai piešķirtajai summai ir nepieciešami papildu līdzekļi, kurus ceram iegūt, uzrunājot topošos
lasītājus un aicinot ziedot naudu.
Ziedojumam paredzēto summu lūdzam ieskaitīt kontā:
Pakalpojuma saņēmējs:- Ziedojumu konts
ĒRĢĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Reģ. Nr. 90002214379
Swedbank
Kods: HABALV22
Nor.konts: LV30HABA0551034000208 - Ziedojumu konts
Ar norādi - grāmatas „Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē,
Sausnējā, Sidrabiņos” izdošanai.
Iespējams arī personīgi iesniegt naudu Inesei Leibomai Sausnējas veikalā „Vārpas” vai Inetai Tolmanei Sausnējas pagasta pārvaldē Sidrabiņos. Ziedojumus lūdzam iesniegt līdz 15.
maijam.
Grāmatas pašizmaksa - EUR 10,00. Ziedotājiem grāmata tiks
dāvināta.
Sīkāka informācija - tel. 26369721 (Dzintra Ungera), epasts: el1el2@inbox.lv (Elita Leiboma)
Pateicamies par sapratni un atbalstu grāmatai ceļā pie lasītāja!
Foto no Sausnējas pagasta arhīva
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Pasākumu afiša
Līdz aprīļa beigām Ērgļu saieta namā skatāma
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 25 radošā darba gadu
jubilejai veltītā absolventu mākslas darbu izstāde

***

16. aprīlī plkst.12.00 laukumā pie Ērgļu saieta nama
BRĪNUMAINĀS LIELDIENAS
Dzied - jauno vokālistu konkursa „Ērgļu Cālis - 2017” dalībnieki.
Dejo bērnu deju kolektīvi.
Lieldienu rotaļas, sacensības un zaķu apskate!
Nepiemērotos laika apstākļos pasākums notiks saieta namā.

***

16. aprīlī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
Lieldienu pasākums lieliem un maziem

***
16. aprīlī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā

koncertē LNT Dziedošo ģimeņu 4. un 5. sezonas finālisti BAUMAŅU ĢIMENE
Ieejas biļetes cena - 5 EUR, skolēniem un pensionāriem - 3 EUR

***

17. aprīlī plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
Otrajās Lieldienās GALDA SPĒĻU TURNĪRS
Sīkāka informācija pa tel. 26101152 - Aldis Jēkabsons
17. aprīlī

***
plkst.12.00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums lieliem un maziem
“Lieldienu zaķis ciemos nāk”

***

No 21. aprīļa līdz 23. maijam Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novada
mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkursa meitenēm un zēniem
darbu izstāde „Zaļā pasaka”

***

22. aprīlī plkst. 11.30 Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
notiks meistarklase „Solis līdz audumam
Pētera Viļumsona stellēs”
Atvēršana klētiņā. Pusaizmirstās senās prasmes - aušana
P.Viļumsona stellēs. Steļļu restaurācija. Perfokaršu darināšana. P.
Viļumsona sastādītās un izdotās grāmatas. Nezināmais. Nenoskaidrotais. Gaidīts ikviens interesents.

***piedalās koru skatē Madonā
22. aprīlī Ērgļu jauktais koris
***

22. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā deju kolektīva
„Rūdis” draudzības koncerts „RAIDA RŪDIS!”
Piedalās kolektīvi: “Kodoliņš” ( Jaunjelgava) , “Koknese”
(Koknese) “Žuburi” (Lubāna), “Trejdeviņi” (Rauna), “Trīnītis”
(Kauguri), “Raitais solis” ( Cēsis), “Balga” (Vecpiebalga),
“Rūdolfs” un “Rūdis” ( Ērgļi).
Ieejas maksa uz visu pasākumu - 2,00 EUR
Pēc koncerta - balle. Spēlēs grupa „Kompromiss” (Valmiera)

***

23. aprīlī Ērgļu tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” piedalās
Baltica folkloras kopu skatē Cesvainē

***

27. un 28. aprīlī Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XIX Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks - 2017”
27. aprīlis
plkst. 10.00
- konkursa atklāšana
		
plkst. 10.25
izloze A un B grupai
		
plkst. 11.00
I kārta A grupai
		
plkst. 11.45
I kārta B grupai 		
		
plkst. 12.45
I kārtas rezultāti A un B
grupai
		
plkst. 14.30
izloze C un D grupai
		
plkst. 15.00
I kārta C grupai
		
plkst. 15.40
I kārta D grupai
		
plkst. 16.40
I kārtas rezultāti C un D
grupai		
		
plkst. 16.50
mežragu kora
mēģinājums
28. aprīlis
plkst. 10.00
- II kārta A grupai
		
plkst. 10.30
II kārta B grupai
		
plkst. 11.15
II kārtas rezultāti A un B
grupai
		
plkst. 13.00
II kārta C grupai
		
plkst. 13.30
II kārta D grupai
		
plkst. 14.40
II kārtas rezultāti C un D
grupai			

APSVEIcam

plkst. 14.45
mežragu kora mēģinājums
plkst. 16.30
laureātu apbalvošana un noslēguma koncerts
Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi.
Žūrijas komisijā: LMA profesors Arvīds Klišāns, BJB priekšsēdētājs Mārtiņs Jauģietis, LNO orķestra mežragu grupas mūziķis Andris Ādamsons, Tartu MS direktors Kaido Otsings ( Igaunija) un
Mindaugas Gecevičius (Lietuva).

***

28. aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 Sidrabiņos pie pagasta
pārvaldes ēkas pasākums
“Viss manam dārzam…”
Mainām, dāvinām visu, ko sēj un stāda zemē

***

29. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva “Pastalnieki” draudzības koncerts
„Dziedi ar “Pastalniekiem!””
Koncertā piedalās un ballē spēlē Ilze un Guntars Velči.
Ieejas biļetes cena - 2,EUR

***
1. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā

11. Starptautiskais sporta deju konkurss “Ērgļu vizbulīte - 2017”
Piedalās deju klubi no Rīgas, Valmieras, Aizkraukles, Madonas,
Cēsīm, Pērnavas ( Igaunija), Ķeguma, Mazozoliem un Ērgļiem.
Ieejas biļetes cena - 5 EUR

AGNESI un JĀNI ANCĀNUS
ar meitas EMĪLIJAS piedzimšanu;
GUNITU un UVI KONOVALOVUS
ar meitas KARLĪNAS piedzimšanu.

4. maijā saieta***
nama apkārtnē
ikgadējais pavasara gadatirgus Ērgļos
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

5. maijā plkst.18.00 ***
saieta telpās “Līdumi”

Mātes dienai veltīta tematiska pēcpusdiena
“Tu man viena, māmuliņ!”

***

6.maijā “Tiltiņos” Sidrabiņu ciemā
Ērču un karūsu ķeršanas čempionāts.
Vairāk http://www.erceskarusas.lv

***„Braku” muzejā
9. maijā plkst. 14.00
izstādes „R. Blaumanis dzīvē un literatūrā” atklāšana
***

10.-12. maijā Ērgļu saieta namā
Eduarda Medņa XIX Starptautiskais konkurss
„Jaunais mūziķis 2017”
10. maijā plkst. 18.00 konkursa atklāšana un koncerts. Pēc tam
uzstāšanās kārtības izloze visām grupām
11. maijs plkst. 9.30
I kārta - klarnetes A grupa
plkst. 9.50
I kārta - obojas A grupa
plkst. 10.50
I kārta - klarnetes B grupa
plkst. 11.15
I kārta - obojas B grupa
plkst. 11.35
I kārta - fagots B grupa
plkst. 12.00
I kārtas rezultāti
plkst. 14.00
I kārta - klarnetes C grupa
plkst. 14.40
I kārta - oboja C grupa
plkst. 15.00
I kārta - klarnetes D grupa
plkst. 16.50
I kārta - obojas D grupa
plkst. 17.15
I kārta - fagots D grupa
plkst. 17.50
I kārtas rezultāti
12. maijā plkst. 10.00
II kārta - klarnetes un obojas A grupa
plkst. 10.30
II kārta - klarnetes, obojas, fagots B
grupa
plkst. 11.45
II kārtas rezultāti
plkst. 11.50
II kārta - klarnetes, oboja C grupa
plkst. 14.30
II kārta - klarnetes D grupa
plkst. 15.45
II kārta - obojas, fagots D grupa
plkst. 17.00
II kārtas rezultāti
12. maijā plkst. 18.00 konkursa „JAUNAIS MŪZIĶIS”
apbalvošanas ceremonija un noslēguma koncerts
Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi.

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Jānis Kajaņecs
Anna Kuzina
Ludmila Zača
Antoņina Poltarenoka
Vija Rudzīte
Lija Vucāne
Biruta Kažmēre
Roberts Tālmanis

Lieldienu dievkalpojumi
Ērgļu luterāņu draudzē Ērgļu Sv. Jāņa baznīcā

Lieldienu nakts vigīlija 15. aprīlī plkst. 23.00
Pirmo Lieldienu dievkalpojums 16. aprīlī plkst. 10.00
Pirmo Lieldienu dievkalpojums Ērgļu SAC “Kastaņas”
(Liepkalnē) 16. aprīlī plkst. 16.00
Nakts lūgšana Augšāmceltajam Kungam Kristum 16. aprīlī
plkst. 22.00

Ērgļu katoļu draudzē Ērgļu Svētā krusta baznīcā

Lielās Piektdienas liturģija - 14. aprīlī plkst. 10.00
Lielajā Sestdienā - 15. aprīlī - plkst. 12.00
Lieldienās (svētdienā) - 16. aprīlī plkst. 12.00

***

19. maijā Muzeju nakts ietvaros Sausnējas
vēstures muzejā “Līdumos”
“Laiks” - pulksteņu un kalendāru izstāde

***

21. maijā plkst. 12.00 pie Ērgļu saieta nama
Ģimenes dienai veltīts pasākums „Tētis, mamma un
es - izveicīga ģimene”
Bērnu kolektīvu pavasara koncerts „Tauriņi lido!”

Muzeju nakts moto:
„LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS
KĀ VAGONA RATS”

INFORMĀCIJA

(E.Veidenbaums)
20. maijā R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”
notiks Muzeju nakts pasākums „Laiks dziesmai,
gudrībai un izklaidei”
19.30 - 21.00 Literāri muzikāls sarīkojums „Un ziedonis puķes
jau kaisa”. Muzicē grupa „Voice of Instruments” (Ilmārs Šterns
- balss, dzejas deklamācija, Maija Solovjova - klavieres, Daiga
Solovjova - saksofons, stabule).
21.00 - 23.00 Aktivitātes un darbnīcas „Braku” teritorijā
• Koks - laika liecinieks.
• E. Veidenbaums un R. Blaumanis - laikabiedri.
• Laika rats griežas.
• Mans laiks radošumam.
• Nakts orientēšanās „Skrējiens cauri gadsimtiem” ar dažādiem
pārbaudījumiem muzeja teritorijā un disku golfa trasē.
20.00 - 23.00 Atrakciju parks „Braku takas” - kāpelēšanas un
rūdījuma trase „Laiku lokos”. Maksas pakalpojums - ar īpašām
Muzeja nakts atlaidēm.

Foto: Zudusi Latvija

20. maijā no plkst. 19:00 līdz plkst. 23:30
Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
„Muzeju nakts” pasākums „Atgriežoties pagātnē...”
Pasākuma laikā būs iespēja atgriezties laikā, kad dzīvojuši brāļi
Jurjāni. Ikviens varēs vērot pirtīžas, piedalīties senajās spēlēs un
rotaļās, apgūt skolas gudrības, ieaust dzīparu P. Viļumsona stellēs,
veikt ikdienas darbus un būs citas interesantas nodarbes.
Tikai „Muzeju naktī” būs iespēja nobalsot par Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novada mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkursa meitenēm un zēniem darbu izstādes
„Zaļā pasaka” labāko darbiņu.
Siltumu sniegs ugunskurs un silta zupa.
Gaidīsim ciemos!
Ieeja - bez maksas!

21. aprīlī no plkst.10.00 līdz plkst. 17.00 Ērgļos, Parka ielā
7 (pie slimnīcas), MOBILĀ DIAGNOSTIKA ar pārbaudes
iespējām:
- mamogrāfija;
- rentgens plaušām, locītavām u.c.;
- iespēja noteikt D līmeni asinīs.
Pieteikties lūdzu pie ģimenes ārstiem.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Imants Kreicis
miris 76. mūža gadā;
Juris Krūmiņš
miris 63. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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