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Ērgļu novada pašvaldības domē

Latvijas dzinējsuņu izstāde Ērgļos

Pārskats par 2017. gada augusta domes sēdē lemto

26. augustā jau trešo reizi Ērgļos notika atklātā Latvijas dzinējsuņu izstāde. Izstādē piedalījās 27 suņi. Galvenā
izstādes šķirne ir un paliek Latvijas
dzinējsuņi, kuru skaits arī šogad bija
pārāks par citām šķirnēm.
Kuplā skaitā bija arī takši. Divi vācu
īsspalvainie putnu suņi, viens basets
un viens suns, kurš ieceļojis no Bavārijas - vācu Deuche brak. Viņa atrašanās šajā izstādē nebija nejaušība,
kaut gan pašreiz vēl ir kucēna statusā,
bet ar skaidru nolūku draudzēties ar
Latvijas dzinējsuņa meitenēm jaunas
asinslīnijas veidošanai.
Laika apstākļi bija kolosāli, tieši
tādi, kādi nepieciešami gan suņiem,
gan ekspertiem, gan skatītājiem. Kā
konsultants bija pieaicināts arī FCI sistēmas kinologs-eksperts Mārtiņš Dreiblathens, kura
uzdevums bija izvērtēt ne tikai suņus, bet arī sniegt savu redzējumu par Latvijas dzinējsuņu
kluba kinologu veikumu un darbu. Patīkami bija dzirdēt, ka viss ir labā kārtībā un ka kinologi
ir augstā līmenī. To pierāda arī gūtie rezultāti.
Izstādes izskatīgākais Latvijas dzinējsuns ir pašmāju Zinta Āboliņa-Ābola KARLO, alu suņu
ringā labākā bija taksene LONČITA no Jēkabpils. Žēl, ka pārējo suņu bija mazāk un nebija
iespējams izvēlēties labāko, jo to atļauj tikai zināms īpatņu skaits.
Čempionāta “pa asinspēdu” kausu aizveda čempione taksene NUNNU no Igaunijas, īpašnieks Jaan Vahar.
Neuzvarams pārbaudēs alu suņiem joprojām paliek Ilgvara Kvanta vācu medību terjers, trīskārtējs darba čempions RONDO.
Par izcilām dāvanām atsevišķs paldies mednieku veikalam HUBERTS, kā arī visiem pārējiem
šī jaukā un nepieciešamā pasākuma atbalstītājiem.

aIzskatīja G.Velča personīgo iesniegumu un Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu A.
Spailes, M. Oltes, I. Bites un J. Rešņas iesniegumu, nolēma saglabāt Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgu līdzšinējā apmērā.
aNolēma atlikt R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” administrācijas ēkas projektēšanas uzsākšanu un indikatīvo izmaksu segšanu no Ērgļu novada pašvaldības budžeta un
Valsts kases aizdevuma līdzekļiem līdz 2017. gada novembrim.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6 ”Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2006. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ērgļu
novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada
pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aNolēma ar 2017. gada 1. septembri segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas audzēkņiem.
aNolēma izīrēt trīs Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus - daudzbērnu ģimenei,
ģimenei ar mazu bērnu un ģimenei ar jaundzimušu bērnu.
aIzbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības divām personām un nolēma, ka šī zeme
piekrīt Ērgļu novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu
parādu kopā EUR 4737,69 apmērā no 22 zemes īpašniekiem.
aIzvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumu un nolēma
izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Ērgļu novadā - Rīgas
ielā 10, Ērgļos.
aNolēma iznomāt privātpersonai Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto apbūvēto zemes
vienību 0,5 ha platībā viņas lietošanā esošo ēku uzturēšanai un mājsaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.
aPiešķīra EUR 224,00 no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu
līdzekļiem ēdināšanas izdevumiem Ērgļu novada bērniem - deju kolektīva “Vizbulīte” 16
dejotājiem - deju nometnes laikā no šā gada 28. līdz 31. augustam, nodrošinot ēdināšanu
vienu reizi dienā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

2017. gada 24. augustā				
domes sēdes protokols Nr.5,
3.§
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1
“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”:
1. izteikt punktu 1.4.1. šādā redakcijā:
“1.4.1. finanšu un attīstības komiteju 9 locekļu sastāvā”;
2. papildināt nolikuma 1.9. punktu ar 1.9.7 punktu šādā redakcijā:
“biedrība “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”” ;
3. papildināt nolikuma 1.9. punktu ar 1.9.8 punktu šādā redakcijā:
“biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija””.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10
„Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamƯbas pamatojums

2. Ʈss saistošo noteikumu satura
izklƗsts

3. InformƗcija par saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par saistošo
noteikumu ietekmi uz sabiedrƯbu
(mƝrƷgrupƗm) un
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm

NorƗdƗmƗ informƗcija
1.1.VietƝjƗ pašvaldƯba ir vietƝjƗ pƗrvalde, kas ar pilsoƼu vƝlƝtas
pƗrstƗvniecƯbas - domes un tƗs izveidotu institǌciju un iestƗžu
starpniecƯbu nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldƯbas brƯvprƗtƯgo iniciatƯvu
izpildi, ievƝrojot valsts un attiecƯgƗs administratƯvƗs teritorijas
iedzƯvotƗju intereses.
1.2. PašvaldƯbas darba organizƗciju nosaka Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas nolikums
2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaƼƗ ar likuma „Par
pašvaldƯbƗm” 21. panta pirmƗs daƺas 1. punktu un 24. panta pirmo
daƺu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mƝrƷis ir pilnveidot pašvaldƯbas
pƗrvaldes organizƗciju, lƝmumu pieƼemšanas kƗrtƯbu, kƗ arƯ citus
pašvaldƯbas darba organizƗcijas jautƗjumus.
PlƗnotie grozƯjumi neietekmƝ pašvaldƯbas budžetu
Nav attiecinƗms

5.1. InformƗciju par saistošo noteikumu piemƝrošanu var saƼemt
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas administrƗcijƗ.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratƯvƗs procedǌras
un nemaina privƗtpersonƗm veicamƗs darbƯbas lƯdzšinƝjo kƗrtƯbu.

6. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

6.1. KonsultƗcijas ar sabiedrƯbas pƗrstƗvjiem par grozƯjumiem nav
notikušas.
6.2. Saistošo noteikumu projekts izskatƯts domes finanšu un
attƯstƯbas, kƗ arƯ sociƗlo, izglƯtƯbas, kultǌras un sporta jautƗjumu
pastƗvƯgajƗ komitejƗ.

7. Cita informƗcija

Nav

G.Velcis,
pašvaldības
domes priekšsēdētājs
G.Velcis, pašvaldƯbas
domes
priekšsƝdƝtƗjs
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Armands Cirsis, Latvijas dzinējsuņu kluba valdes priekšsēdētājs
Armanda Cirša foto

„Zīļuku” vasaras karuselis
Ir nemanāmi paskrējusi vasara. Tā šogad
laika apstākļu ziņā aizgāja, tā arī nemaz īsti
nesākoties. Arī ilgi gaidītais skolēnu brīvlaiks
jau ir beidzies.
Ar krāsainiem asteru un dāliju pušķiem sagaidīts jaunais mācību gads, saņemti laba vēlējumi par labām sekmēm, par interesantiem
pasākumiem skolā, bet vēl un vēl gribas kaut
nedaudz pakavēties „Zīļuka” vasaras karuseļa
notikumos. To šogad ir bijis ne mazums.
Jūnija un jūlija vidus mūs nelutināja ne ar siltu, ne saulainu laiku, bet tas netraucēja mūsu
bērniem baudīt piedzīvojumiem bagātas un
darbīgas dienas vasaras nometnēs, kas šogad
bijis ne mazums. Nometnes tika organizētas
ar mērķi parādīt bērniem, ka viņi ir mīlēti, izcelt viņu talantus, ieaudzināt viņos atbildības
sajūtu pret apkārtni un tautu. Jūnijā nometne
„Otrā Elpa” notika tepat Ērgļos - „Ērgļu Spārnos”, par kuru bērni bija īpašā sajūsmā. Jūlijā
bērni pavadīja interesantu nedēļu nometnē
„Veņec” Ropažu novada „Norkalnos”. Vēl
mūsu bērniem bija iespēja atpūsties nometnēs
Liepājā un Līgatnē. Sakām sirsnīgu paldies
mūsu labdariem - Dmitrijam Bortņikovam un
viņa komandai, Andrim Reiteram un Salaspils luterāņu draudzei par iespēju mūsu bērniem piedalīties nometnēs.
Daudz brīva laika vasarā bērni pavadīja
pie datoriem, spēlējot spēles un darbojoties
sociālajos tīklos. Dienas tika pavadītas, arī
sportojot - spēlējot basketbolu, peldoties, cik
nu mums šogad vasara to ļāva, spēlējot spēles
ar vietējiem bērniem, kā arī, protams, domājot par ziemu - kopīgi lasot ogas, vācot zāļu
tējas, kā arī siltumnīcā lutinot un audzējot, un
nu jau arī novācot pašu audzētu ražu.
Šogad esam devušies arī vairākās ekskursijās. Pateicoties Anastasijai no Rīgas, kas
jau daudzu gadu garumā ir mūsu atbalstītāja,
bijām Motormuzejā un Zoodārzā. Ar Rīgas
Ekonomikas Augstskolas studentiem kopā
bijām batutu parkā „Jump Space”, kā arī mielojāmies Mežaparkā ar Pica „LuLū” picām.
Mūsu paši mazākie „zīļuki” bija īpašā sajūsmā - Mežaparkā bijām uz lielu spēļu un atrakciju laukumu, kur bērni varēja iztrakoties, šūpoties un šļūkt no dažnedažādām atrakcijām.
Augusta beigās, pateicoties Hermaņu ģimenei
no Amerikas, bijām izklaides parkā „Avārijas
brigāde”, bet pēc tam ēdām garšīgas pusdienas „Ragāļu” krogā.
Lielu prieku sagādāja ilggadējo zviedru
draugu un mūsu atbalstītāju no Ēlandes salas
kārtējā viesošanās namiņā. Paldies Tomasam,
kurš ar savu autobusu 23. augustā mums atveda 24 mīļus un gaidītus ciemiņus! Šogad
rit mūsu draudzības 18. gads. Visi kopīgi jau
otro gadu pabijām Santas Lasmanes- Radzvilavičas „Sniķeru” saimniecībā pie kaziņas

Bonijas. Tur brīnišķīgā gaisotnē mielojāmies
ar daudz un dažādiem sieriem, kopīgi piknikojām, klausījāmies stāstu par kaziņām, kā
arī apskatījām, mīļojām un kopīgi fotografējāmies ar kaziņām. Atpakaļceļā uz māju pusi
iegriezāmies „Podnieka” namā pie Andra
Džiguna. Mājas saimnieks mums stāstīja un
rādīja, kā strādāt ar mālu. Kopīgi ar zviedru
draugiem darbojāmies keramiķu darbnīcā.
Tagad tik jāgaida, kāds būs mūsu darba rezultāts.
Ir pienācis kārtējais septembris. Nu tā diena ir klāt! Neziņa, apņēmība, gaidas, dusmas,
prieks... Šaubos, vai kāds, kam jāiet skolā,
var palikt vienaldzīgs, kad pienācis 1. septembris. Ir sakrāmētas skolas somas, mazie
bērni ir gatavi bērnudārzam, un ir aizsācies
jaunais mācību gads. Šogad mums jaunajam
mācību gadam sagatavoties palīdzēja Andris Reiters un Salaspils luterāņu draudze. 1.
septembrī viņi mūs pārsteidza ar gardo kūku.
To mums pēc Andra Reitera personīgā lūguma
atveda Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs Ivars
Cišs ar draudzes loceklēm. Paldies Dacei Kārkliņai par brīnišķīgo saksofona spēli.
Mūsu jaunais mācību gads ir sācies ar jaunām cerībām un optimistisku noskaņojumu.
Lai tas mums visiem ir veiksmīgs!
„Zīļuku” vārdā vadītāja - Rudīte Jansone
Intas Skrabes foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiki, lasītāji!
Ar sparu ir sācies jaunais mācību gads.
Lēnām jāatvadās no vasaras un jāsāk
koncentrēties mācībām. Tāpat kā mainās gadalaiki, arī mūsu skolas avīzei
mainījās redaktoru komanda. Tagad
katru mēnesi par “Skolas Ziņām” rūpēšos es, Viktorija Vīgube, Madara Salnīte un Ausma Ozola. Mums visām liekas, ka mūsu mazo ziņu atvērumu vajag
nedaudz atdzīvināt un piešķirt tam jaunu garšu. Protams, tas nebūs tik viegli paveicams, kā liekas, bet mēs esam
idejām bagātas un laika gaitā centīsimies tās īstenot. Aicinām ikvienu skolasbiedru vērsties pie mums, ja ir kas
tāds, ko pastāstīt mums un arī citiem.
Vasara ir bijusi notikumiem pilna un radoša. Ticu, ka lielākā daļa mūsu skolas
audzēkņu to izbaudīja, kā vien spēja.
Tika apmeklētas nometnes, iegūta jauna pieredze, draugi un, protams, jaunas,
neaizmirstamas atmiņas.
Nedaudz par to, kas šajā vasarā piedzīvots, varēsit uzzināt, turpinot lasīt. Kā
arī būs mazliet par 4. septembri, kad
mūsu skolā viesojās komanda no “Zinoo” centra, un kaut kas arī pavisam
jauns. Ar šo gadu avīzītē varēs izlasīt
arī pāris kuriozus no mūsu pašu skolas
dzīves.
Ar priecīgu uztraukumu gaidu, ko šis
gads mums nesīs un kādas iespējas pavērs. Ceru, ka ikviens ies uz mērķi un
neapstāsies pie grūtībām.
Viktorija Vīgube,
11. klases skolniece

Īsziņas
12. 09. - Dzejas diena Ērgļu
vidusskolas 5.-7. klasei, piedalās
Ieva Samauska
18. 09. - Dzejas diena Ērgļu
vidusskolas 1.- 4. klasei, piedalās
Evija Gulbe
19. 09. - Dzejas diena Ērgļu
vidusskolas 8.-12. klasei,
piedalās Toms Treibergs
22. 09. - Skolēnu domes vēlēšanas
Ērgļu vidusskolā
- 10. klases uzņemšanas
pasākums Ērgļu
vidusskolā
- Olimpiskā diena 2017
29. 09. - Miķeļdienas tirdziņš
02. 10. - Skolotāju dienas apsveikums
06. 10. - „Iespējamā misija” ,
Ērgļu vidusskolas skolotāju lomā
12. klases skolēni

2017. gada SEPTEMBRIS

Apsveikums
nezinu kas vēl cits tik ļoti man piederētu
kā pieder prieks zelta putekšņi lūpu kaktiņos
vieglītēm viegli

Skolas gada ieskaņa Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolā

zelta putekšņi tieši virs plakstiņiem
nodzēš ik ēnu
prieks katru rītu mani liek šūpolēs
darot par bērnu
M. Laukmane

Daudz mīļu un jautru sveicienu skolotājai Maigai Pickai
dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Adaptācijas diena
Ērgļu vidusskolā
Lai atzīmētu jauno mācību gadu un uzzinātu ko jaunu, 4. septembrī
mūsu skolā viesojās “Zinoo” centra komanda. Viņi bija padomājuši
par interesantām nodarbībām, nelielām balviņām un par to, lai ikviens
izbauda dienu. Bija sagatavots arī neliels eksperimentu šovs, kuru vadīja “Zinoo” centra darbinieki Pēteris un Monta. Par laimi, pēc šī šova
izdevās viņus noķert un uzdot pāris mums interesējošus jautājumus.
1. Apmēram cik ilgi jūs jau strādājat “Zinoo” centrā?
Pēteris: Man drīz būs gads, bet Monta šeit strādā jau trīs gadus.
2. Kāpēc jūs izvēlējāties šo profesiju, kas bija veicinošie faktori šādas
karjeras izvēlē?
Pēteris: Es vēlējos kaut ko mainīt, un “Zinoo” centrs ir tāds, kur katra diena ir savādāka, jādara pilnīgi atšķirīgas lietas, jābūt kreatīvam,
jābūt labai saskarsmei ar bērniem, viss ir diezgan aizraujoši un līdz
šim vēl nav iestājusies rutīna.
Monta: Man interesēja zinātne, un ”Zinoo” centrā katru dienu ar to
ir jānodarbojas.
3. Kas jums jūsu darbā patīk visvairāk?
Monta: Droši vien tas, ka neiestājas rutīna, visu laiku arī pašam ir
jāmācās.
Pēteris: Jā, neiestājas rutīna, jābūt ļoti elastīgam. Vienu dienu es varu
zāģēt darbnīcā un vienkārši piezvana, sakot, ka jāiet vadīt šovu, tad es
arī nopurinu putekļus un dodos.
4. Vai paši darbinieki arī izdomā kādu eksperimentu, vai tikai atkārto
jau redzēto?
Pēteris: Es vēl neesmu neko jaunu pilnībā izgudrojis, varbūt vēlāk,
vēl jāpaciešas.
Monta: Es esmu daudz eksperimentējusi un pārbaudījusi, bet no jauna izdomājusi gluži nē. Mēs paši eksponātus veidojam.
Pēteris: Jā, mums “Zinoo” centrā ir apmēram 100 eksponāti, un lielākā daļa ir pašu rokām taisīti.
5. Vai, apbraukājot Latvijas skolas, prātā ir palicis kāds spilgts atgadījums?
Pēteris: Spilgtu notikumu ir bijis ļoti daudz. Tāda viena konkrēta laikam nav.
Monta: Mums ir bijušas skolas, kur mēs braucam trīs dienas pēc kārtas, tas arī mums ir diezgan liels piedzīvojums. Bērni vienmēr paliek
atmiņā.
Pēteris: Jā, atsaucīgi bērni vienmēr paliks atmiņā.
6. Kāds ir jūsu iespaids par Ērgļu vidusskolu un tās jauniešiem?
Pēteris: Ērgļos ir ļoti atsaucīgi bērni. Ir grūti vadīt nodarbības, ja neklausās un savā starpā sarunājas. Ir grūti atrast vidusceļu. Ir tādi, kas
baidās pateikt kaut ko nepareizu un klusē, un ir tādi, kas ļoti daudz
runā un bļaustās. Šeit bija tas vidusceļš, kad bērni nebaidās.
Monta: Bērni klausījās un iesaistījās.
7. Vai ir kas tāds, kas paliks atmiņā no mūsu skolas?
Monta: Garšīgā zupa.
Pēteris: Jā, jā, jā! Pirmo reizi mēs kaut ko tādu piedzīvojām, nekas
tāds nav bijis.
Monta: Ārā paši taisījāt, tas tiešām tā ļoti jauki.
Liels paldies jums!
Pēteris: Paldies jums un droši vien uz tikšanos!
Intervēja Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
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1. un 9. klases audzēkņi Zinību dienā kopā ar
skolotāju Daci Dombrovsku.
Ir patiess prieks apzināties, ka daudzo tūkstošu Latvijas skolu audzēkņu
vidū, kuri uzsākuši jauno mācību gadu, ir arī 42 mūsējie - Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas skolēni.
Pirmo skolas dienu ar nepacietību gaidīja abi pirmklasnieki, kuriem 1.
septembrī sākušās skolas gaitas Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā. Ingus
Zunde un Markuss Jātnieks, klases audzinātājas Daces Dombrovskas iedvesmoti, ir apņēmības pilni iepazīt pasauli un čakli mācīties grāmatu
gudrības.
Šis mācību gads būs sevišķi nozīmīgs mūsu devītajiem - Ieviņai Briņģei
un Kristeram Edgaram Grāvītim, kuri pēc veiksmīgi nokārtotiem eksāmeniem saņems izglītības dokumentu. Taču līdz tam vēl ejams diezgan tāls
ceļš, tādēļ novēlēsim viņiem neatlaidību, darba sparu un veiksmi ikdienas
darbā. Direktors Andris Dombrovskis šogad pildīs arī 8./9. klases audzinātāja pienākumus, un šajā darbā viņam noderēs pedagoga darba bagātā
pieredze.
Direktora rūpju lokā ir skolas uzturēšana, sadarbība ar pedagoģisko kolektīvu un tehnisko personālu, un skolēnu saimes vadīšana. Skolas dzīvē
ļoti būtiska ir sadarbība ar skolēnu vecākiem un aizbildņiem, kā arī ar
novada un pagasta vadību.
Andris Dombrovskis: „Skolas pienākums ir ikvienam bērnam radīt iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. Mūsu skolā strādā 11 pedagogi, ir saglabājies samērā stabils, saliedēts skolotāju un darbinieku kolektīvs. Skolotāji
ir apzinājuši bērnu spējas un vajadzības, pratuši panākt katra izglītojamā
spējām atbilstošus mācību rezultātus. Notiek sadarbība ar vecākiem, aizbildņiem un ĢAC „Zīļuks” pedagogiem.
Mācību gada noslēgumā tiek plānots skolas telpu remonts, kuru īstenojam vasaras brīvdienās. Remontdarbus veic skolas tehniskie darbinieki
un citi pieaicinātie speciālisti. Šovasar virtuvē ir izflīzētas sienas, veikti
pamatīgi darbi tualešu telpās. Šīs telpas tagad ir mājīgākas, gaišākas, modernākas. Paveikts arī visu skolas telpu kosmētiskais remonts. Pateicība
par apzinīgu, godprātīgu darbu pienākas visiem astoņiem mūsu skolas
tehniskajiem darbiniekiem.
Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 24 audzēkņi. Ikdienas nodarbībās
ar mūsu vismazākajiem iesaistās četri darbinieki.
Pateicības vārdi pienākas Ērgļu novada pašvaldības domei, tās priekšsēdētājam Guntaram Velcim un deputātiem. Ģimenes, kuru bērni apmeklē
Sausnējas skolu, jūt novada vadības ieinteresētību un rūpes par audzēkņu
nodrošināšanu ar mācību piederumiem, bezmaksas ēdināšanu un transporta pakalpojumiem.
Jaunajā darba cēlienā skolēniem novēlu mācīšanās prieku, mērķtiecību
un apņemšanos sasniegt labus rezultātus, pedagogiem - darba prieku un
gandarījumu par ikviena audzēkņa sasniegumiem. Tehniskajiem darbiniekiem - spēku un darba sparu. Vecākiem - pacietību un mīlestību.”
Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Benitas Feldbergas foto

Jāņa Jaunsudrabiņa literārā
konkursa noslēgumā

8. septembrī es un Viktorija Vīgube tikām uzaicinātas uz Jāņa Jaunsudrabiņa 140. gadadienai veltītu konkursa noslēguma pasākumu. Literāros darbus
jau rakstījām 10. klasē, bet rezultāti tika paziņoti tikai jaunajā mācību gadā.
Ceļš no Ērgļiem līdz Neretai - „Riekstiņiem” - bija garš. Nonākot tur,
tikām laipni sagaidīti ar iespēju pirms pasākuma apskatīt muzeju. Plkst.
12.00 sākās pasākums, kurā katrs uzaicinātais bērns tika apbalvots un saņēma grāmatu, kurā bija apkopoti labākie literārie un zīmētie darbi. Grāmata
tika izveidota speciāli šim konkursam. Kad tika apbalvoti laureāti, bija interesanti klausīties citātus no katra bērna literārā darba, lai kaut nedaudz
iepazītu, par ko viņš rakstījis. Kā arī patika tas, ka bija iespēja redzēt daļu
no zīmētajiem darbiem. Apbalvošanas laikā bija muzikālās pauzes, kad jaunieši spēlēja ģitāras un dziedāja, kas pasākumu padarīja daudz jaukāku.
Pēc konkursa noslēguma pasākuma katrs no klātesošajiem bija laipni aicināts baudīt pusdienas - pupas ar krējumu un dažādas uzkodas. Tad jau bija
laiks doties mājās. Bija ļoti interesanti aplūkot muzeju un saņemt grāmatu,
kurā bija arī mans darbs. Man tagad ir lieliska iespēja iepazīties arī ar citu
bērnu darbiem un uzzināt, par ko katrs ir rakstījis. Ļoti ceru, ka arī citus
gadus tiks rīkoti līdzīgi konkursi.
Lilita Saulīte, 11. klases skolniece
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Ģeogrāfijas konference
Sākot ieskatīties 9. klases ģeogrāfijas grāmatā, vaicāju skolēniem par savu novadu. Kur atrodas Kaķarags, kur Roma, kur
Ziesta kalns? Atbildes uz daudziem jautājumiem nesaņēmu. Ļoti
svaigā atmiņā man kā ģeogrāfijas skolotājai bija šīs vasaras Ģeogrāfijas konferencē pavadītās divas dienas ar Latvijas Universitātes vadošajiem speciālistiem Ērgļos un Ērgļu novadā.
Katru gadu konferenci Latvijas Ģeogrāfijas biedrība kopā ar LU
Dabaszinātņu fakultāti organizē kādā no Latvijas novadiem, lai
iepazītu novada dabu, ekonomiku, cilvēkus. Ērgļiem tika svētku
reize - biedrības pastāvēšanas 25. jubilejas gads.
17. augustā visi tika sagaidīti Ērgļu vidusskolas zālē ar agro rīta
kafiju un foto izstādi par Ērgļu kultūrvēsturiskajām vietām un ievērojamākajiem, skaistākajiem dabas brīnumiem. Visi kopā esam
daudz darījuši novadpētniecībā, jo grāmatu klāsts par Ērgļiem un
Ērgļu cilvēkiem, ko pētījuši mūsu pašu cilvēki, bija gana plašs.
Konferenci sākām ar apli, jo Zeme ir apaļa. Katram bija jāiepazīstina ar sevi un jāatbild uz jautājumu, ko tu zini par Ērgļiem.
Bija prieks, ka dzirdējām atbildes par slēpošanu, “sniedziņu”,
skaisto dabu, ainavisko ceļu un, protams, arī par Blaumani, Jurjāniem un Grotu. Konferences dalībnieki bija ieradušies kuplā
skaitā no Saldus, Jēkabpils, Limbažiem, Gulbenes, Rīgas, Jūrmalas, Rēzeknes un citiem Latvijas novadiem. Kopā 52 ģeogrāfi
vēlējās iepazīt Vidzemes augstieni, jo daudzi Ērgļos bija pirmo
reizi.
Konferences mērķis - novadpētniecība - sava novada, pilsētas
izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei. Nopietni strādājām pirmajā daļā.
Konferenci atklāja Natālija Buile, galvenā šī pasākuma organizētāja, Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs, un
Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa.
Anna Kuzina sniedza ieskatu par savu monogrāfiju “Reiz Ērgļos...”, par skolotāju un botāniķi Jāni Ilsteru (1851-1889) pastāstīja profesors Māris Laiviņš, ieskatu par Vidzemes augstienes
ģeoloģisko uzbūvi un reljefa galvenajām iezīmēm sniedza LU
ĢZZF asociētais profesors Ivars Strautnieks. Visus satrauc Latvi-

jas iedzīvotāju skaita samazināšanās. Kādi ir demogrāfiskie
procesi Latvijas novados, par
to ieskatu sniedza LU ĢZZF
profesore Zaiga Krišjāne. Par
to, kā mainījusies apdzīvotība,
kā cilvēku darbība izmainījusi
ainavu, uz konkrēta ciema parauga Vidzemē - Amatciemā
- pastāstīja LU ĢZZF docente
Ineta Grīna.
Kad bija uzkrātas un atjaunotas zināšanas, devāmies dabā.
Sadalījušies divās grupās, lielisko gidu Mārītes Breikšas,
Natālijas Builes un Indras Rones vadībā devāmies iepazīt
Ērgļu kultūrvēsturiskās vietas.
Biju kopā ar Mārīti un klausījos visu kā no jauna. Paldies
Mārītei!
Pēcpusdienā izbraukums uz
“Brakiem”, Sestu kalnu - Strūves ģeodēzisko loka punktu
-un Augļēnkalna dižozolu.
18. augusts tika veltīts apkārtējās vides iepazīšanai un izzināšanai profesora Ivara Strautnieka vadībā. Devāmies braucienā pa Ērgļu un Madonas novada
ievērojamākajām dabas teritorijām Vidzemes augstienē - Jumurda, Jumurdas muiža, Jumurdas ezers ar lielisko stāstnieci Agitu
Opincāni, Bākūzis un tā apkārtne, Gaiziņš, Bolēnu avots, Ilziņa
ezers, Vestiena, Kāla ezers un salas, brāļu Jurjānu muzejs. Katrā
vietā savs stāsts par veidošanos, par augiem, savs skaistums un
varenība.
Pasākums noslēdzās ar skatu uz Ērgļiem no Kaļvu kalna skatu

punkta. Kopā pavadītas divas piesātinātas dienas, dzirdēti daudz
paldies un izbaudīts prieks par skaistumu, kas ir Ērgļos un ap
Ērgļiem. Latviešu valodas un vēstures skolotāja, kura bija pirmo reizi kopā ar ģeogrāfiem, teica: “Tagad man ir skaidrs, kā tie
pakalni un ezeri ir veidojušies.” Lai mūsu bērni zinātu, kur kas
Ērgļu apkārtnē atrodas, iesim, brauksim, iepazīsim visi kopā!
Antra Grinberga, Ērgļu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja
Indras Rones foto

Ērgļu jaunsargi nometnē Ķelnē – Reizīkē
Šajā vasarā aprit 15 gadi, kopš noslēgts sadarbības līgums ar ĶelniReizīki Vācijā, kaut gan pirmās vēstules uz Ērgļiem atceļoja pirms
vairāk nekā 20 gadiem. Gadiem ritot, sadarbība ieguvusi jaunu saturu, tajā iesaistījušies jauni cilvēki. Arī skolēnu nometnes jau kļuvušas par tradīciju, jo nu tām jau ir sešu gadu vēsture. Pagājušā gada
augustā Ērgļos ciemojās vācu jauno ugunsdzēsēju grupa, lai kopā
darbotos ar mūsu jaunsargiem, bet šogad no 7. līdz 13. augustam
neliela grupa Ērgļu vidusskolas un Sausnējas pamatskolas jaunsargu
kopā ar instruktori Kristīni Puziņu un nu jau bijušo ārpusklases darba organizatori Sintiju Māliņu, kā arī nelielu pieaugušo grupu devās
uz nometni pie vācu draugiem, atsaucoties uz viņu ielūgumu.
Tālāk stāsta Lilita Saulīte:
„Ķelnē-Reizīkē tika aizvadīta notikumiem pilna nedēļa. Vācu jaunie ugunsdzēsēji bija sagatavojuši dažādas aktivitātes, kurās piedalīties visiem kopā. Lai varētu cits citu labāk iepazīt, visi jaunieši tika
sadalīti dažādās komandās, ar kurām kopā tika veikti uzdevumi. Ļoti
aizraujoša spēle, kas man ļoti patika, bija teniss, ko pati spēlēju pirmo reizi. Kā piemiņu no nometnes mēs ieguvām auduma mugursomas, kuras paši varējām aprakstīt, apzīmēt.
Nometnē bija iespējams iegūt daudzas un dažādas jaunas zināšanas.
Ceru, ka vēl kādreiz būs iespēja atkārtoti doties uz Vāciju.”
Sanda Leimane, atceroties nometni, saka:
„Nometne Vācijā bija savādāka nekā citas vasarā aizvadītās nometnes. Būdami jaunsargi, esam pieraduši pie sportiskām aktivitātēm,
kas šajā nometnē nebija tik daudz, kā varbūt gribētos. Tieši tādēļ, lai
šo problēmu labotu, mēs paši vakaros devāmies uz sporta zāli spēlēt
florbolu un vienkārši labi pavadīt vakarus.
Aktivitātes, par kurām bija parūpējušies mūsu draugi, arī nebija
sliktas. Mēs paši varējām iepazīt ciematu, kurā dzīvojām, gan dienas
gaismā, gan nakts melnumā. Tā kā mūs uzņēma jaunie ugunsdzēsēji,
mums arī bija iespēja darboties ar ugunsdzēsēju piederumiem.
Katrā ziņā šī nometne bija izdevusies, un mēs jutāmies ļoti gaidīti.
Patīkami bija arī tas, ka atkal visi varējām vienoties vienai kopīgai
dziesmai. Tas bija gluži tāpat kā iepriekšējā gadā, kad vācu draugi
ciemojās pie mums Ērgļos.
Anete Podjava ir mēģinājusi atcerēties, kāda bija nometnes ikdiena:
Pirmdiena. „Kautrīgi un bailīgi pēc tik ilgas neredzēšanās visi satikāmies Ķelnes-Reizīkes sākumskolā. Vēlāk mūs sadalīja pa grupām,
kurās bija gan vācu, gan latviešu jaunieši, lai mēs cits citu labāk
iepazītu un būtu iespēja vairāk sadraudzēties. Vakarā, atklāšanas ceremonijā, vācu draugi bija sagatavojuši gan runas, gan uzaicinājuši
mūzikas grupu „The Money Brothers” no blakus esošās Elmshornas
pilsētas. Vakarā, lai gan nebijām gulējuši vairāk nekā 30 stundas,
vienalga mums pietika spēka kārtīgi izdejoties un iztrakoties.
Papildināšu Aneti ar fragmentu no avīžraksta, kas nākamajā dienā
bija ievietots Elmshornas avīzē kopā ar vairākām fotogrāfijām no
nometnes atklāšanas.
“Ceremonijā piedalījās birģermeistare Kerstina Frings-Kippenberga, Ērgļu un Ķelnes-Reizīkes biedrības priekšsēdētājs Harms
Minsters un apgabala prezidents Burkhards E. Tīmanis. Latviešu
grupa tika sveikta ar draudzīgiem vārdiem un viņiem tika novēlēta
jautra un atraktīva nedēļas pavadīšana Ķelnē-Reizīkē. Birģermeistare mēģināja apsveikt latviešu draugus latviešu valodā, par ko viņa izpelnījās skaļus aplausus. Sevišķi viņa pateicās draudzības biedrības
locekļiem, bez kuru “trakā darba nekas nevarētu notikt.”
Tīmaņa kungs, kas vada apgabala pilsētu sadarbību, pasniedza Ērgļu
pagasta domes sekretārei Sintijai Māliņai un Ķelnes-Reizīkes pagasta birģermeistarei Atzinības rakstu par 15 gadus ilgu sadarbību starp
abiem pagastiem.” Prieks bija dzirdēt arī pagājušā gada nometnes
dalībnieka Bjanes Jakobsena runu, kurā viņš atcerējās jaukus mirkļus no 2016. gada nometnes. Uz Vāciju aizceļoja pagājušajā gadā
veidotās mandalas, kuras tika gatavotas kopā ar Andri Džigunu. Un
vēl, atklājot nometni, pirmo reizi tika pacelts Ērgļu novada karogs,
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kuru vedām kā dāvanu.
Otrdiena. Pēc brokastīm un pēcpusdienā
devāmies orientēties
un iepazīt Ķelni-Reizīki. Dalībnieki nonāca gan pie atjaunotā
soliņa, kas uzstādīts
Ērgļos un arī šeit, gan
paguva ciemoties pie
vietējiem fermeriem
un izpildīt viņu sagatavotos uzdevumus,
kā arī darboties vietējā ugunsdzēsēju depo.
Šeit savas prasmes
varēja parādīt arī mūsu
grupas ugunsdzēsēji - Mārtiņš Zariņš un Aigars Ķipēns.
Trešdiena. Šajā dienā devāmies uz dabas parku „Schwarze Berge”,
kas atrodas Hamburgas dienvidos. Tas līdzinājās mūsu zooloģiskajam dārzam, tikai tur daudzi dzīvnieki brīvi pārvietojās pa parku.
Dažās vietās parka darbinieki stāstīja par viņu paradumiem. Kā pārsteigums man bija tas, ka stirnas staigāja brīvā dabā un nebaidījās no
cilvēkiem, un viņas ēda no mūsu rokas, jo apmeklētājiem ir iespēja
iegādāties dzīvniekiem barību. Atceļā bija neliela ekskursija ar autobusu pa Hamburgu.
Ceturtdiena. Devāmies uz apgabala ugunsdzēsības centrāli Tornešā-Ārenlohē. Biju pārsteigta par dažādo ekipējumu un inventāru.
Ļoti patika lielās ugunsdzēsēju mašīnas un to dažādība, likās interesanti arī ugunsdzēsēju kvadracikli. Interesanti bija piedalīties arī
ugunsdzēsēju izdomātās spēlēs. Mums parādīja, kā salikt šļūtenes,
lai dzēstu aizdegušos māju. Mūsu gadījumā mācību māja tika piepildīta ar mākslīgajiem dūmiem, un tie nāca ārā pa logiem. Mācību
mājā varēja apskatīt divu veidu trenažierus, kuri ir nepieciešami,
lai pārbaudītu ugunsdzēsēju fizisko sagatavotību. Viens trenažieris
bija ar skrejceliņu, kas imitē skriešanu kalnā. Otrs trenažieris bija
automātiskās kāpnes, kāpjot augšup, tās automātiski iet uz leju. Atceļā bijām liecinieki tikko notikušai avārijai. Tā kā uz centrāli bijām
devušies ar ugunsdzēsēju mašīnām, tās tūdaļ apstājās un sagaidīja
mediķus un policiju.
Pēc pusdienām mēs devāmies peldēties uz āra baseiniem Elmshornā - gan tādiem, kas paredzēti maziem bērniem, gan cilvēkiem, kas
nemāk peldēt, gan labiem peldētājiem. Es nopeldējos visos baseinos
un izmantoju visas iespējas, jo ūdens bija patīkami silts. Tur bija arī
liela slidkalniņa caurule, pa kuru vajadzēja šļūkt lejā guļus stāvoklī.
Pārvarēju sākotnējās bailes un pēc tam nevarēju atturēties no šļūkšanas vēl un vēl.
Piektdiena. No rīta devāmies spēlēt tenisu. Uz katra tenisa laukuma bija četri cilvēki un viens treneris, kas pamācīja nezināmās
spēles pamatus. Beigās laiks ātri paskrēja, un treneris teica, ka mums
ļoti labi sanācis.
Pēc pusdienām notika jautras pašmāju olimpiskās un ūdens spēles.
Bija jāmet pēc iespējas tālāk gumijas zābaks, tējas maisiņš, uz pēdas virspuses uzlikta ola. Tika skaitīts komandas labākais rezultāts.
Vēl mums bija stafete, kur vajadzēja vienam ar ķiveri galvā, uz kuras bija piestiprināta glāze ar ūdeni, sēdēt ķerrā. Citam komandas
biedram skrienot jāstumj ķerra pa visādiem šķēršļiem, un trases galā
ūdens glāze jāizlej traukā. Bija arī slapjais futbols, kur divas komandas ar ugunsdzēsēju šļūtenēm šļāca ūdeni uz bumbas.
Pēcpusdienā pagasta sporta hallē piedalījāmies teikvando nodarbībā. Teikvando ir cīņas sports. Izrādās, ka
daži no vadītājiem ir Vācijas izlases dalībnieki. Man
ļoti patika visi sitieni, ko mācīja, un tās kombinācijas,

ko mēs pielietojām. Mēs sadalījāmies pa pāriem un iemācīto likām
lietā, cīnoties savā starpā. Mūsu treneris mums parādīja arī, kā ātri
atbrīvoties no kāda cilvēka, kurš uzbrūk un rauj tevi aiz rokas.
Atgriežoties nometnē, mūs gaidīja vācu bērnu vecāki, un mēs mielojāmies ar viņu mājās gatavotajiem ēdieniem un iepazināmies ar
viņu ģimenēm. Es mēģināju vairāk sarunāties ar vāciešiem, jo mēs
visi tikai mācāmies runāt angliski. Piektdienas vakarā notika ieplānotā nakts trase. Tajā mēs sadalījāmies lielākās grupās un devāmies
skriet un veikt dažādus uzdevumus. Tas bija aizraujoši!
Sestdiena. Sestdienas rīts iesākās ar nelielu izbraucienu uz Elmshornu. Pēc pusdienām apguvām „Slabato”. Tās ir afrikāņu bungas,
kuras tiek spēlētas ar plaukstām. Man šī nodarbība ļoti patika, jo pati
savā brīvajā laikā spēlēju džambu. Mums mācīja dažādus ritmus un
lika tos atkārtot dažādā secībā. Tas bija vareni, ka vairāk nekā 30
cilvēki darbojās kopā.
Vēlāk apgleznojām savas mugursomas, kuras bija kā dāvana visiem
nometnes dalībniekiem. Lielu jautrību sagādāja vizināšanās uz īpaša
paklāja, kas bija piestiprināts pie traktora. Pēc vakariņām gājām uz
diskotēku.
Svētdiena. Pēdējā dienā Ķelnē-Reizīkē. Uzspēlējām kārtis kopā ar
vācu draugiem. Labi pavadījām vēl pēdējos brīžus kopā. Atvadu ceremonijā pateicāmies organizatoriem par interesanto nedēļu, pasniedzām jaunsargu sarūpētās dāvanas. Atvadoties visi aplī dziedājām
dziesmu „Mēs esam bērni, mēs esam pasaule”.
Šis ceļojums ļāva iepazīt jaunus draugus un, protams, nelielu daļu
no vācu kultūras. Daudziem šajā nedēļā bija grūti pierast pie ēdiena,
jo vācieši uzturā lieto ļoti daudz maizes. Bet tagad es domāju, ka tas
bija piedzīvojums arī mums visiem, jo ne jau katru dienu ir iespēja
izmēģināt ko tādu, ko ikdienā mēs nedarām.”
Nobeigumā saku paldies draudzības biedrības priekšsēdētājam Harmam Minsteram un viņa palīgiem par interesanti organizēto nedēļu,
kā arī Ērgļu novada pašvaldībai par atbalstu. Paldies Ķelnes -Reizīkes draudzības biedrībai arī par finansiālo atbalstu Ērgļu vidusskolas
sociāli aktīvo skolēnu atbalstīšanā, kā arī sākumskolai, pirmsskolas
izglītības iestādei, „Braku” muzejam, luterāņu baznīcai un jaunsargiem dažādu projektu īstenošanā. Paldies Lienai Bukovskai par tulkošanu! Cerams, ka vasaras nometņu tradīcija turpināsies.
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja
Foto no autores personīgā arhīva
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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Gada gaidītākā nedēļa
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Jaunsargu vasara 2017

Šīs vasaras ar piedzīvojumiem bagātākā nedēļa noteikti bija “Ceļa un
piedzīvojumu meklētāju” nometne. Tā ir kristīga nometne bērniem un pusaudžiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Arī šogad 9.-16. jūliju pavadīju
nometnē. Lai gan vairs neesmu “ceļa meklētājs”, es biju kā palīgs skolotājiem.
Šī nometne man ir ļoti īpaša. Esot tajā, es jūtos kā citā pasaulē. Tas liekas
kā lielisks sapnis, kad tukša pļava pārtop par vietu, kur satiekas bērni, pusaudži, skolotāji un klubu direktori no visas Latvijas. Katrs klubs no koka
konstrukcijām uzbūvē savu virtuvi un rada citas ērtības.
Šī bija 20. nometne. Ērgļu klubā esmu jau no tā pirmās dibināšanas dienas, tādēļ mums tas bija 9. gads. Šī gada nometnes tēma bija “Vienmēr
uzticīgs”. Katru sanāksmi mūs uzrunāja viesrunātājs - mācītājs no ASV.
Vakaros mūs sagaidīja pārsteigumu bagātais teātris, kurā parādīts notikums ar Danielu un viņa draugiem, kas aprakstīts Bībelē.
Katra diena bija piepildīta. Katram bērnam bija iespēja nopelnīt nozīmītes par dažādām tēmām, piemēram, haizivis, klinšu kāpšana, zīmju valoda
u.c. Ceturtdiena ceļa un piedzīvojumu meklētājiem ir īpaša, jo tā ir pārgājiena diena. Es noteikti varu teikt, ka šis bija vislabākais pārgājiens. Tam
sākoties, sākās arī stiprs lietus un negaiss, kas mūs pavadīja līdz pašām
pārgājiena beigām. Tas mums netraucēja nemaz! Pa ceļam gadījās arī kāda
dubļu kauja un skrējieni pa peļķēm.
Tik daudz piedzīvojumu un pozitīvu emociju, ko saņemu vienā nedēļā kopā ar šiem cilvēkiem, to nevaru saņemt nekur citur visa gada laikā.
Esmu ļoti pateicīga Ērgļu kluba direktorei un Dievam par tik neaizmirstamu piedzīvojumu.
Anete Plendišķe, 11. klases skolniece
No Anetes Plendišķes personīgā arhīva

R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa

NOLIKUMS

Vasara ir aizritējusi, sācies jaunais mācību gads ar
jauniem pasākumiem un mērķiem. Atskatoties uz vasarā padarīto, var droši apgalvot, ka Ērgļu jaunsargu
vienība ir aktīva un piedalās dažādos pasākumos, sacensībās, sporta spēlēs u.c.
Vasara iesākās ar 3. novada nodaļas nometni R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Brakos”, kur ieradās apmēram 300 jaunsargi un instruktori no visas Vidzemes.
Par nometni var lasīt ĒN “Skolu Ziņu” jūnija numurā.
Jūnijā bija viens no jaunsardzes lielākajiem pasākumiem “Jaunsardzes sporta spēles”, kuras norisinājās Mālpilī. Šajās sporta spēlēs sacenšas novadi. Bija
ieradies arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Sporta spēlēs tika kārtoti fiziskie normatīvi, par
labiem sasniegumiem varēja iegūt jaunsardzes nozīmītes. No Ērgļu jaunsargu vienības piedalījās 40
jaunsargi, kas ir ļoti liels skaits no vienas vienības.
Mūsu komanda uzrādīja teicamus rezultātus fiziskajā sagatavotībā, basketbolā, spēka trasē, tūrisma trasē
un krosā. Jāpiestrādā pie futbola un florbola iemaņām.
Jāpiebilst, ka mūsu novads uzvarēja, Ērgļu jaunsargu
vienības 40 jaunsargi ir aptuveni ¼ daļa no kopējā novada dalībnieku skaita. Ērgļu jauniešiem ir spēks!
Jūlijā jaunsargi devās uz nometni Skaistkalnē, kur
vecākās grupas jaunsargi darbojās kā nodaļu komandieri, bet jaunāko grupu jaunsargi pierādīja savus
spēkus un pilnveidoja iemaņas dažādās distancēs
- streetbols, Airsoft, šaušana ar paintball ieročiem,
orientēšanās labirints, tautas bumba, laivošana u.c.
Šajā nometnē liels pārbaudījums bija laika apstākļi, jo
mūs pārsteidza liels negaiss un lietus, taču izturējām
un mācījāmies, kā labāk pasargāties lietus laikā. Šī nometne vairāk bija vērsta uz jaunākās grupas jaunsargu
pamatprasmju pilnveidi.
Jūlijā vēl devāmies ekskursijā, kurā jaunsargi piedalījās Indoor Airsoft spēlē sadarbībā ar Airsoftlatvia.
lv. Jaunsargi pilnveidoja iemaņas gan dažādos taktikas
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. septembris

uzdevumos, gan pilnveidoja šaušanas iemaņas.
Augusta lielākie pasākumi bija došanās uz Vāciju
pie Ķelnes-Reizīkes jaunajiem ugunsdzēsējiem, kur
mūs sagaidīja ļoti silti. Atklāšanas pasākumā bija ļoti
jauks koncerts, kā arī sagaidīšana. Bija gan dažādas
fiziskās aktivitātes, gan pieredzes apmaiņas pasākumi.
Ļoti interesantas bija visas aktivitātes, kuras saistītas
ar ugunsdzēsējiem, jo tā bija jauna pieredze. Nedēļa
paskrēja ātri, jo katra diena bija pārdomāta un citādāka, plašs spektrs ar aktivitāšu daudzveidību.
Vasaras noslēgumā ļoti svarīgs notikums bija Pasaules čempionāts 24h rogainingā, kas notika Rāznas nacionālajā parkā. Šīs sacensības bija vienas no
grūtākajām ne tikai fiziskā ziņā, bet arī psiholoģiskā
līmenī. 24h orientēties un veikt distanci - tas nav viegli. Noteikti svarīgi ir apavi, uzturs un pareizi sadalīt
atpūtas. Ļoti palīdzēja tas, ka visas komandas startēja
kopā, jo mēs cits citu atbalstījām. Šis tiešām bija liels
pārbaudījums, tāpēc atkal pierādās, ka Ērgļu jaunsargi
ir spēcīgi un motivēti jaunieši.
Šis bija atskats uz vasaras lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem. Jāatceras, ka vēl notika citi pārgājieni un nometnes, treniņi. Jaunieši vasarā izvēlas
ne tikai atpūsties, bet arī sportot, piedalīties, izaicināt
sevi un izkāpt no savas komforta zonas. Tas noder ne
tikai ikdienas dzīvē, bet arī pilnveido katra raksturu un
personību. Ja esmu kādu pasākumu kādam atteikusi,
tad noteikti neaizmirstam, ka esmu tikai cilvēks. Es
nespēju paveikt visu, nevaru visus motivēt, pāraudzināt, jo ir lietas un pienākumi, kuri jāveic ne tikai man.
Tomēr es ticu jauniešiem, es zinu, ka jūs spējat daudz.
Paldies jums visiem par atbalstu! Vēlu jaunsargiem izturību šajā mācību gadā, jo kopā mēs varam paveikt
lielas lietas.
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Foto no Kristīnes Puziņas personīgā arhīva

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R.
Blaumani un viņa dzīves un darbavietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un
speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7.-9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa.
2. R. Blaumaņa darbos gūtās atziņas.
3. „Kur bērns tēva un mātes prātam dara pretī, tur labs nevar iznākt.”
(R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”)
10.-12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Krāsas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā.
2.Man tuvie R. Blaumaņa darbu ekranizējumi.
3. „Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.”
(R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2017. gada 20. oktobrim pa pastu vai
elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu,
klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
LV - 4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa
memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste
*** valodas un literatūras skolotāja
Mārīte Breikša - latviešu
Linda Šmite - Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,
rakstniece
Sanita Dāboliņa - filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2017. gada 15. novembra „Braku” muzeja
mājaslapā www.braki.lv
Apbalvošana - 2017. gada 2. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7.-9. klase
10.-12. klase
1. vieta - 70 eiro
1. vieta - 100 eiro
2. vieta - 50 eiro
2. vieta - 70 eiro
3. vieta - 30 eiro
3. vieta - 50 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
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Ērgļu novada “Skolu Ziņās” var izlasīt Lilitas rakstu par Jānim Jaunsudrabiņam veltītā literāro darbu konkursa noslēgumu, kurā piedalījās divas Ērgļu vidusskolas skolnieces. Konkursa dalībnieki varēja izvēlēties sev tuvāko no četrām tēmām. No vairāk nekā 130 iesūtītajiem
darbiem tika izvēlēti 60. Atzinību ieguvušo vidū arī Lilitas un Viktorijas darbi - pārdomas par
cilvēku un dzimteni.
„Kas cilvēks ir bez dzimtenes,
Bez tēvijas, bez mājām?
- Tik puteklis un pameslis
Zem svešu tautu kājām.”

Jānis Jaunsudrabiņš

Tagad ir 2017. gads. Pagājuši 140 gadi, kopš dzimis mūsdienās labi zināmais rakstnieks,
gleznotājs un grāmatu ilustrators Jānis Jaunsudrabiņš. (..) Lasot viņa darbus, iespējams aizceļot vairāk nekā simts gadu tālā pagātnē. Kaut vai sēžu tikai dīvainā, liekas, esmu tur, kur
rakstnieks smēlās iedvesmu ikvienai jaunai iecerei. (..) Šķiet, ka ikviens J. Jaunsudrabiņa
sarakstītais stāsts, dzejolis vai kāds tēlojums ir par svarīgāko un īpašāko vietu uz zemes - par
dzimteni.
Es iekāpju laika mašīnā un domās iztēlojos vietu un laiku, kur tagad vēlētos atrasties - 1877.
gads, Neretas „Krodziņi” - vieta, kur pasaulē nāca rakstnieks. Kopš brīža, kad viņš ievilka pirmo elpas vilcienu un ieraudzīja saules starus, sākās mīlestība pret dzimteni, pret vietu, kuru nu
varēja saukt par tēviju, par mājām. Nav ilgi jāgaida, kad laika mašīna mani aizved trīs gadus
tālāk uz „Riekstiņu” mājām. Pāris minūšu laikā, ejot cauri gadiem, ieraugu rakstnieka pirmos
soļus izglītībā, pēc laika redzu viņu jau darbā kā palīgskolotāju. Mācības turpinās.
Nemanot esmu aizceļojusi 1896. gadā, kad J. Jaunsudrabiņš uzrakstīja dzejoli „Ziemas
nakts”, kurā atklāja domas par skaisto visapkārt un savā dzimtenē. Arī par to, ka šajā brīdī ir
tik daudz cilvēku, kuri dzīves smaguma dēļ klusībā vēlētos būt tālu prom aiz zvaigznēm, bet
es gribētu vēl vairāk izjust to, kā J. Jaunsudrabiņa darbos tiek attēlota mīlestība pret tēviju,
tādēļ straujiem soļiem dodos uz 1922. gadu, kad klajā nāca viens no izcilākajiem rakstnieka
darbiem - „Baltā grāmata”. Tajā viņš stāsta par savu bērnību, par dzimtajām mājām, spēj
atcerēties ik mirkli no tās, jo rakstnieks savā prātā paturēja pat vismazāko sīkumu. (..) Manuprāt, nevienam nav noslēpums, ka rakstnieka bērnība kā kalpu zēnam ir bijusi sūra, jo maizi
nopelnīt nācās grūti, tomēr viņš to darīja ar prieku un lepnumu. Šajā brīdi mans prāts domā
par to, ko nespēju izprast agrāk, es nekad neesmu spējusi novērtēt to, kas man ir dots, šķiet, ka
vienmēr ir par maz, ka varētu būt daudz labāk. Skatoties uz to, kāda ir bijusi J. Jaunsudrabiņa
bērnība, pat asaras acīs sariešas, bet tas ir brīnumaini, kā viņš izsakās par zemi, kurā pavadījis
bērna dienas. Ne katram par savu dzimteni izdotos pastāstīt tik labi kā rakstniekam.

Signe Solovjeva

Ērgļu MMS 4. kurss

(..) jāizprot, cik svarīgi ir mīlēt savu zemi, tajā palikt mūžīgi un nekad to nepamest, un, ja
tomēr sanāk aizbraukt prom, vienmēr to paturēt sirdī un nekad nelaist vaļā. Ne tikai mazam
bērnam, bet arī pieaugušam cilvēkam ir grūti izprast, kāda ir tēvijas patiesā nozīme un kādēļ
ir svarīgi to mīlēt un nepamest. Tā, laikam ejot, esmu 1944. gadā, rodas turpinājums J. Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai” - „Zaļā grāmata”, kuru viņš nu jau vairs nesarakstīja Latvijā, bet
gan tālu prom no tās - Vācijā. Tajā autors tēlaini aprakstījis savus pusaudža gadus dzimtenē.
Es atrodos tieši blakus rakstniekam, kad ar drūmu seju viņš uz lapas uzraksta ik vārdu, ik pieturzīmi. (..) Rindām „bet visjaukākais vēl nāca pašā vakarā, kad pilnam mēnesim pie debesīm
piebiedrojās zilas, zaļas, sarkanas un visvisādas uguntiņas ap dejas laukumu. Tā man šķita
pasaka, ne īstenība” vajadzētu atnest prieku, bet tā nenotiek. Es uzreiz saprotu, kādēļ tā - šis
skaistais skats vairs nekad neatkārtosies, tās ir tikai un vienīgi tālas atmiņas (..).
Turpinot ielūkoties rakstnieka izcilo darbu sērijā, esmu laikā, kad tiek sarakstīts tēlojums
„Piemini Latviju!”, kas nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu latvieti. Ja citi J. Jaunsudrabiņa darbi
nav likuši aizdomāties par to, kas patiesi dzīvē ir svarīgs, tad šis spēs. (..) Kādā vēl pasaules
vietā ir iespējams dziedāt latviešu tautasdziesmas, ietērpties tautas tērpos un ēst Jāņu sieru?
Kur vēl Lieldienās krāso krāšņas olas un Meteņos iet ķekatās? Nav pat divu domu prātā, tā
ir Latvija. Tas, kā rakstnieks, esot tālu prom, spēj atcerēties ik sīkumu savā tēvijā, šķiet neticami. Pēdējās šī darba rindiņas ir kā apkopojums visam darbam: „Turi Latviju dziļi ieslēgtu
savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi
pats.” Ikkatram, izlasot šos vārdus, rastos pārdomas par to, kas notiek tad, kad zaudējam savu
tēviju. Mans prāts pāris minūšu laikā, izceļojot cauri gadiem, ir mainījies tik ļoti kā nekad
agrāk. Tas, kā es tagad skatīšos uz lietus lāsi vai parastu siena gubu laukā, būs mainījies, jo
tikai un vienīgi esot tur, kur esi piedzimis, uz to ir iespējams skatīties ar apbrīnu un prieku.
Nekad savas dzīves laikā nespēšu mīlēt zemi, kurā runās kādā svešā valodā un daba, pilsētas
izskatīsies citādāk nekā Latvijā. Protams, arī citu tautu kultūra ir skaista un apbrīnojama, bet
es to nespētu pieņemt kā savējo, tā nekad nespēs manī izraisīt tādu prieku un laimes sajūtu kā
Latvijā svinētie svētki (..)
Un visbeidzot es nonāku 1946. gadā, kad tiek sarakstīts J. Jaunsudrabiņa dzejolis „Bez dzimtenes”. Tas veidots tikai no trijām četrrindēm, tomēr izsaka daudz. Arī šīs vārsmas rakstnieks
sacerēja Vācijā. Ik vārds, ko viņš ir uzrakstījis, ir kā izņemts no manas mutes, jo tas atspoguļo
ik mazāko sajūtu manī. Iedomājoties kaut tikai uz sekundi, ka man būtu jāpaliek šeit, Vācijā,
visu atlikušo dzīvi, liek sagriezties pasaulei kājām gaisā. Es to nespētu, man jau šajā īsajā laika
posmā, esot kopā ar rakstnieku, ir vēlme būt atpakaļ savā dzimtenē. Ik daļa manis tiecas uz
vietu, kur esmu piedzimusi. (..)
Es pēdējo reizi iekāpju laika mašīnā un iedomājos 2017. gadu - mūsdienas. Tik ļoti mana
domāšana ir mainījusies. Prātā skan šīs rindas: „Kas cilvēks ir bez dzimtenes,/ Bez tēvijas, bez
mājām?/ Tik puteklis un pameslis/ Zem svešu tautu kājām.” (..)
Lilita Saulīte, 11. klases skolniece
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Jānis Jaunsudrabiņš
reiz teicis, ka cilvēks bez
dzimtenes, tēvijas un mājām nav nekas, tikai puteklis un pameslis. (..) Manuprāt, ikviens, kurš pamet
mājas, lai dotos plašajā
pasaulē, pamet arī daļu
sevis, protams, dažiem no
šiem cilvēkiem izdodas
atrast laimi, bet vienmēr
ir sajūta, ka kaut kā pietrūkst. Laiku pa laikam rodas vēlme atgriezties mājās, bet, ko darīt, ja māju
vairs nav?
Pasaule ir ļoti liela, un
tomēr it visur var sastapt
kādu, kurš ir pazudis. Nē,
tas nenozīmē, ka it visur
ir bez vēsts pazudušie. Tas
nozīmē, ka mēs bieži neievērojam cilvēkus, pat mums vistuvākos cilvēkus, kuri ir apmaldījušies
paši sevī, savās domās un jūtās, jo mājas un dzimtene nenozīmē tikai valsti, zemes gabalu vai
īpašumu. Mājas ir arī cilvēki, kas mums ir apkārt, rūpējas par mums, uztraucas un mīl mūs, un, ja
mums nav šādu cilvēku, tad kļūstam pazuduši un nepiederīgi.
Man šķiet, ka cilvēki, kuri noliedz savu piederību un aizmirst izcelsmi, lēnām aizmirst arī paši
sevi, paliekot tikai par putekļiem, jo kas gan mēs esam, ja mums nav pagātnes? Ikviens, kurš cenšas
aizmirst savu dzimteni, nespēj justies piederīgs, justies kā mājās, jo pie atmiņām par dzimteni pieder arī atmiņas par ģimeni,
senčiem un savu vēsturi.
(..) Un, pat ja ir sanācis
aizbraukt uz citu zemi
jaunas un, iespējams, labākas dzīves meklējumos,
ir jāņem līdzi arī atmiņas,
jo kas gan būtu jauns sākums, ja nebūtu, uz kā to
sākt. Mājas taču arī ceļ uz
pamatiem.
Viens no iemesliem, kāpēc būtu jācenšas saglabāt
savas saknes, ir tas, ka citas tautas nekad nesapratīs, kam mēs esam gājuši
cauri, lai nonāktu tur, kur
pašlaik atrodamies. Viņi
centīsies mūs apspiest un
lēnām iznīcināt, jo kas tad
mēs tādi esam? (..) Mēs
būtu kā putekļi. Kur vien mēs nolaižamies, mūs vēlas atkal noslaucīt, un mēs viegli paceļamies, nezinot, kas būs nākamā vieta, kur nolaidīsimies meklēt laimi - cerot atrast lielo laimestu, tikt labākajā
darbā, bet tā dzīvē nenotiek. (..)
Protams, ir cilvēki, kuri ir spiesti pamest savas mājas. Arī Jānis Jaunsudrabiņš bija viens no šiem
cilvēkiem. Viņš ar sievu kara apstākļu dēļ bija spiesti pamest Latviju un doties bēgļu gaitās uz
Vāciju. Ikviens no mums redz, cik šiem cilvēkiem ir bijis grūti, jo nācās atstāt aiz muguras it visu,
lai nonāktu drošībā un, iespējams, labākos dzīves apstākļos. Saucam viņus par bēgļiem, dažkārt
ar nicinājumu un izsmieklu, nepadomājot par to, ka šiem cilvēkiem nebija citas izvēles. Turpretī
tie, kuri paši izvēlas braukt prom no mājām, ir godājami un viņiem vēlamies līdzināties, vēlamies
braukt līdzi. Vai tas ir taisnīgi? Tikai tāpēc, ka paši izvēlamies aizbraukt, esam labāki? Man liekas,
ka ir tieši otrādi, jo daudzi no mūsdienu bēgļiem atdotu visu, lai viņiem būtu patstāvīgas mājas, tieši
tādas, kādas mēs izvēlamies pamest.
Tur - citur zāle vienmēr šķiet zaļāka. Pasaule ir tik liela, un laika ir tik maz. Mēs nepaspēsim
pārbaudīt ikvienas vietas zāli un vēl atgriezties tur, kur tā bija viszaļākā, kas, ļoti iespējams, būtu
mūsu pašu dzimtene. (..) Lai arī kur mūs nākotne aizvedīs, vienmēr ir jāatrod ceļš mājup, ceļš uz
dzimteni, tas radīs drošības sajūtu, jo, lai arī kas dzīvē notiktu, mums vienmēr būs, kur atgriezties,
vienmēr būs kāds, kas mūs sagaida.
Manuprāt, sliktākais, kas ar cilvēku var notikt, ir aizmiršana. Ik dienu mēs zaudējam kādas atmiņas. Neredzot cilvēkus ikdienā, mēs sākam piemirst, kā viņi izskatās. Nedzirdot tautasdziesmas
svētkos, mēs aizmirstam, kā tās skan. Neizsakot vārdus katru dienu, mēs pamazām tos aizmirstam.
Aizmirstam ģimeni, tradīcijas, valodu un paliekam vieni, tukši, neredzami kā putekļi. Lidojam,
cenšoties pieķerties, noturēties, bet nesanāk, jo vajadzīgas saknes. Tieši tāpēc ozoli stāv simtiem
gadu. Neiznīcināmi, vareni. Tieši saknes tos padara stiprus un diženus.(..)
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece

Skolas jociņi

Skolas ikdienu krāsaināku dara ikdienā novērotas jautras situācijas,
pārteikšanās stundās, spilgti skolēnu izteicieni. Tā radušās arī mūsu Ērgļu - vidusskolas anekdotes.
Skolotāja: Kas jādara pēc skriešanas?
Viktors: Jāieiet aukstā dušā.
Skolotāja: Bet pirms tam?
Viktors: Jānovelk botas.

***

***
Skolotāja: Kas sakomponēja “Saule, Pērkons, Daugava”?
Māris: Van Gogs.

Elza Agnese Koklačova
Ērgļu MMS 3. kurss

***
Kristofers skolotājai stundas laikā: Skolotāj, es varu
aiziet nokopēt tās lapas, man tāpat šeit nav ko darīt?
***
Pēteris Marijai: Tev ir tas caurspīdīgais lipeklis?
Kārlis: Viņš domā skoču.
***
Skolotāja: Dieviņš zina uz 10, Anna uz 9, skolotāja uz 8.

Santa Kalniņa
Ērgļu MMS 3.kurss
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Septembris ir sācies...

Šogad vasara mūs nelutināja, taču bērni bija atpūtušies un izbaudījuši arī retās saulainās dienas. Pats jaukākais, ka bērni bija sailgojušies pēc atkaltikšanās ar saviem draugiem un mīļajām audzītēm.
1. septembrī jau uz vārtiem bērnus sagaidīja košs uzraksts “Sveicam Zinību dienā!”, skaisti rudens ziedi un krāsaini baloni.
Pasākumu vadīja mūsu nu jau lielākie bērni ar audzītēm “Bitīšu”
grupa. Katra grupiņa atcerējās savas grupas nosaukumu ar dziesmu
un kustībām. Lielie bērni bija sagatavojuši uzdevumus mazajām
grupām, pārbaudīja veiklību, uzmanību, atjautību. Noslēgumā mūzikas skolotāja Evita bērniem iemācīja divas jaunas rotaļas, kur pat
kautrīgākie bērni atrada sev draugu. Protams, neizpalika arī dāvanas,
svētku kliņģeris un pārsteigums - liels, košs, krāsains salūts.
Paldies grupu skolotājām Ilgai, Dzintrai un Dacei par uzburto svinīgo 1. septembra noskaņu!
Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto

„Brakos” joku luga „Trīnes grēki”
Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa lugas tautā ir kļuvušas mīļas
un tik daudz spēlētas uz lielākām un mazākām skatuvēm. Ik
pa laikam teātriem ir vēlme mūsu populārā dramaturga lugas
atvest un parādīt „Brakos”.
Tā arī šoreiz Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 9.
septembrī muzejā ciemojās Tērvetes novada kultūras nama
amatierteātris „Trīne”, lai jau 24. reizi izspēlētu tik iemīļoto
R. Blaumaņa komēdiju „Trīnes grēki”. Režisore Dzintra Zimaiša un viņas uzticamie aktieri vēlējās, lai izrādi noslēgtu
tieši „Brakos”. Tā būtu kā pateicība rakstniekam par viņa devumu un atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Tērvetes teātrim šis gads ir aizritējis jubilejas noskaņās, jo aprit 15 gadi, un
nosaukums „Trīne” arī radies par godu rakstniekam.
Izrāde tika izspēlēta saimes istabā, un tas aktieriem bija īpašs
izaicinājums, jo parasti tā notikusi brīvā dabā. Mājas radīja
patiesāku sajūtu, spēlējot „Trīnes grēkus”, jo darbība taču
norisinās istabā - „Mazbērzu” un „Lielbērzu” saimniecībā.
Komēdija skatītājus aizveda Blaumaņa radītajā pasaulē, kurā
galvenā tēma bija veltīta mīlestībai. Lai „Mazbērzu” Juris varētu ņemt par sievu savu iemīļoto Emīliju no „Lielbērziem”,
nākas izdomāt viltību, ka viņš precēšot čaklo kalponi Madi.
Tad nu sākās visa jautrība un pārpratumi ar nelaimīgo Brenci,
kas gandrīz ielēca akā, ar Trīni, kura tik ļoti gribēja precēties,
taču nekas tā arī nesanāca, ar lepno Rembēnieti, kura piedzīvoja neparastus notikumus. Komēdiju caurstrāvoja labestība,
sirsnība, bija patiess gandarījums skatīties aktieru meistarībā,
spēles dabiskumā un īstumā. Šajā izrādē Trīne tomēr dabūja
vīru, tas nekas, ka vecu un kalsnu, un komēdija noslēdzās ar

kāzām un patiesu jautrību. Paldies aktieriem par izjusto spēli,
enerģiskajai režisorei Dzintrai Zimaišai, sirsnīgajai izrādes
vadītājai Sandrai Vēverei un scenogrāfam Ivaram Novikam.
Pēc komēdijas noskatīšanās visi bija aicināti uz kāzu mielastu, kurā īpašā cieņā bija kārtīga lauku zupa, par ko paldies
saimniecei Amēlijai Vaišļai. Viņai vira bija sanākusi garda un
sātīga, un viesi ēda slavēdami. Paldies Tērvetes aktieriem,
kuri slapjajā, vēsajā un arī lietainajā dienā ienesa gaismu, sauli un daudz labestības. Uz tikšanos citu gadu!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto

“Kaziņa Bonija 2017”
Stāsts par to, KĀPĒC kaziņa Bonija, ir stāstīts daudzkārt un gan jau ka
tiks stāstīts atkal un atkal. Galvenais, lai kazu saimei ir sava Bonija.
Pirms gada saimniecībā “Sniķeri” aizsākās jauka tradīcija - “Kaziņas
Bonijas kronēšanas svētki”. Arī šogad, 19. augustā, visi interesenti un
kaziņdraugi bija aicināti ciemos pie kaziņām, lai kopīgiem spēkiem kazu
saimē atrastu to īsto - vismīļāko, draudzīgāko, visskaistāko utt., kaziņu,
kura godam nesīs nosaukumu KAZIŅA BONIJA - 2017. Lieli un mazi
gan no Ērgļiem, gan attālākiem Latvijas (un ne tikai) novadiem iepazinās ar kaziņām, balsoja par savu favorītu, piedalījās dažādās atrakcijās,
fotosesijās, radīja skaistus Bonijas pļavas tauriņus un Krāsainās kaziņas,
dienas izskaņā veidojot izstādi. Neizpalika arī lielais zupas katls ar īpašo
Sniķeru zupu un siera degustācijām. Mīļš paldies visiem, kuri iesaistījās
svētku veidošanā, un mīļš paldies visiem, kuri atbrauca ciemos. Smaidi
sejās un smieklu čalas liecināja par izdevušos dienu.

Svinam Zinību dienu!

Notikumā dalījās un bildēja “Sniķeru” saimniece
Santa Lasmane - Radzvilaviča

Vasara “Meņģeļos”

1. septembrī pēc svinīgā brīža vidusskolā un mākslas un mūzikas
skolā visi Ērgļu bērni bija aicināti uz Zinību dienas svinībām pie
saieta nama. Tikāmies, lai kopā uzzinātu, izmēģinātu, svērtu, klausītos, atrastu, radoši izpaustos un smietos.
Bērnus uzmundrināja un atraktīvi iedrošināja darboties Mārcis
Feldbergs. Sākumā katrs bērns saņēma tukšu “Skolnieka sertifikātu”, kurā bija jāsavāc punkti par katru no astoņām izpildītajām aktivitātēm.
Lasītavā bērnus ar uzdevumiem sagaidīja Gudrā Pūce (Kaiva Bukovska). Uz metamā kauliņa uzmetot attiecīgo ciparu, bija jāveic
kāds uzdevums: jāatrisina krustvārdu mīkla, jāatmin vecvārdi, jāizskaidro slenga vārdi, jāatmin kāds tēls no grāmatas vai jāizlasa
mēles mežģis.
Ciparnīcā Ciparu Vīrs (Aldis Jēkabsons) bija sagatavojis gan
atjautības uzdevumus un “cietos riekstus”, gan arī pārbaudīja, cik
precīzi ar svariem, izmantojot atsvarus, bērni māk nosvērt dažādas
rudens veltes.
Čivinātavā Runcis Herkuless (Sandra Avotiņa) lika atpazīt Latvijā
sastopamus putnus bildēs un noklausīties katram putnam raksturīgo
dziesmu.
Dziedātavā Nošu Pavēlniece (Sanita Jansone) piedāvāja atrast
kādas populāras dziesmas teksta piedziedājumu no sajauktā secībā
izkārtotiem dziesmu fragmentiem.
Mālētavā bērnus radoši darboties, uzzīmējot koku ar dabas materiāliem (bietēm, samtenēm, pieneņu lapām, suņuburkšķiem un citiem pļavas un dārza augiem) un ierakstot tajā savas ģimenes locekļu
vārdus, aicināja Ilze Feldberga.
Liela jautrība valdīja pie Burtu Meitiņas Citvalodas klasē, kur katrs
skolēns varēja pārbaudīt savas spējas lasīt un rakstīt “pupiņvalodā”.
Pie Sportista (Justs Jēkabsons) Bumbotavā roku varēja izmēģināt
basketbola bumbas driblēšanā un pārbaudīt precizitāti grozā mešanā.
Gara rinda bija izveidojusies arī pie Ķertā Profesora (Ainārs Strazdiņš) sagatavotā Eksperimenta. Izgaršojot četras dažādas garšas saldu, sāļu, rūgtu un skābu -, bija jāatrod vieta uz savas mēles, kur,
pēc zinātnieku domām, katra garša ir jūtama visintensīvāk.
Kad bija savākti visi punkti, tad “Skolnieka sertifikātā” Sekretāre
(Lelde Strazdiņa) iespieda zīmodziņu, un katrs bērns dāvanā saņēma
saldumus un īpašo Ērgļu novada pildspalvu.
Noslēgumā bērni devās uz kino, lai kopā noskatītos multfilmu Misija “Rieksti” 2: Trakā daba.
Liels paldies visiem organizatoriem un bērniem par piedalīšanos!

Nemanot pietuvojies rudens, kad
daudzos
dārzos
tiek novākta raža.
Arī Brāļu Jurjānu
muzejā “Meņģeļi”
šī vasara ir bijusi
ražena.
Par spīti tam, ka
laika apstākļi šovasar mūs nelutināja,
priecājāmies par
daudzajiem muzeja apmeklētājiem.
Acīmredzot, sliktos laika apstākļos
iedzīvotāji izvēlas
vairāk paceļot pa
mūsu skaisto zemi - Latviju. Turklāt daļa ceļotāju vēlas “Meņģeļos”
uzturēties vairākas stundas, gan iepazīstot brāļu Jurjānu devumu
mūzikā, gan arī vietējo mūziķu - Ērgļu folkloras kopas “Pulgosnieši”, Jumurdas pagasta sieviešu ansambļa “Ievziedi” - uzstāšanos un
nobaudot šīs puses ēdienus.
Ir jauki, ka “Meņģeļus” kā meditatīvu un dziesmotu vietu šovasar izvēlējās divas mākslinieces. Jūnijā skaistās balss īpašniece Ilze
Riže dalījās muzikālā “Dvēseles ceļojumā”. Savukārt augustā Ingas
Karpičas vadībā ikviens “Meņģeļu” kalnā varēja izbaudīt “Dziedināšanos caur tautasdziesmu”.
Jūlijā kopā ar “Braku” muzeju piedalījāmies Ērgļu novada svētkos,
kur ikviens svētku apmeklētājs varēja iegriezt “Ērgļu novada ratu”
un atbildēt uz kādu jautājumu vai pat nodziedāt dziesmu.
Un, jau rudenim pietuvojoties, septembra otrajā sestdienā organizējām Pirts dienu. Pirts diena ir diena, kurā biedrība “Latvijas pirts”
aicina apvienoties visiem pirts cienītājiem. Visvienkāršāk noformulētais Pirts dienas mērķis būtu ar laiku to padarīt par dienu, kurā tiktu
iekurināta ikviena Latvijas pirtiņa. Arī “Meņģeļos” šo tradīciju ievērojam. Šogad pirts zināšanās par SPA procedūrām latviskajā pirts
rituālā dalījās pirtniece Inita Lapsa.
Ir liels prieks, ka “Meņģeļus” kā kāzu ekskursijas pieturpunktu vai
pat ceremonijas vietu izvēlas jaunlaulātie, kuriem dažādus pārbaudījumus allaž sagādā jautrās “Jurjānu māsiņas”.
Paralēli ekskursijām pavisam drīz būsim realizējuši LEADER
projektu “Skaņu efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana
Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi””, kā arī esam iesnieguši projektu
Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijai par dzīvojamās mājas logu
nomaiņu.
Bagātīga šī vasara bija“Meņģeļos”. Brauciet skatīties un klausīties!

Rakstu sagatavoja Lelde Strazdiņa
Mārtiņa Bukovska foto

Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
“Meņģeļi” vadītājas, Ievas Vilnītes, teksts un foto

Radošā “Zinību dienas” darba grupa.
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Šajā sezonā
Ērgļu saieta namā

Aicinām izvērtēt savas brīvā laika izmantošanas iespējas un jaunajā sezonā piedalīties šādos kolektīvos:
Jauktajā korī „Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs, mob.t.
26458291), e-pasts: ralfens@inbox.lv
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki dziedātāji.
Deju kolektīvā ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne, mob.
26528369), e-pasts: marite.taskane@inbox.lv Mēģinājumi piektdienās plkst. 20.00 un svētdienās plkst. 11.00.
Jauniešu deju kolektīvā „Rūdis” (vad. Antra Grinberga, mob.t.
26498175) e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi sestdienās plkst. 17.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvā „Rūdolfs” (vad. Antra Grinberga, mob. 26498175) e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi piektdienās. plkst. 19.00.
Dāmu deju grupā „Varbūt” (vad Antra Grinberga, Taiga Sirmā)
e-pasts: samo@tvnet.lv
Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte”
(Pirmsskolas, vad. Antra Grinberga , mob. 26498175), e-pasts:
samo@tvnet.lv
Mēģinājumi otrdienās, trešdienās plkst.11.00 .
Bērnu vokālajā ansamblī „Ķipari” (vad. Ieva Vilnīte, mob.t.
29328543) e-pasts: ieva.vilnite@inbox.lv
Ērgļu teātrī (režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426)
e - pasts: tereza.k@inbox.lv
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi” (vad. Sandra Lauberte,
mob. 28372607).
Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši” (vad. Vineta Dāve, mob.t.
26498771).
Līnijdeju kolektīvā „Raibā līnija” (vad. Emma Cera, mob.
26468124).
Līnijdeju kolektīvā seniorēm (vad. Baiba Bistere, mob.
28306010).
Eksotiskās dejās - Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe -Tirzmale
(Nodarbības otrdienās plkst. 18.00).
Sporta deju klubā “Vizbulīte” (vad. Sandra Avotiņa, mob.t.
26528132) e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
Nodarbības pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 16.30.
Mūzikas kursos - darbojas Virdžīnijas Burovas vadībā, personīgi
vienojoties.
Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore
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Pasākumu afiša
22. septembrī plkst.17.00
Sausnējā saieta zālē “Līdumos”
Dzejas dienu pasākums “Ar dzejoli kabatā”
Ir labi, ka mēs katrs nedzīvojam vienatnē plašajā pasaulē, ka mums ir, ar ko parunāties, ar ko dalīties domās un jūtās, ar ko runāt vienā valodā. Tāpēc aicinām,
nākot uz pasākumu, izvēlēties sev sirdij tuvāko dzeju
un dalīties ar to ar citiem.

***

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

***

13. oktobrī no plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā
Putnu pašvaldību saiets
„PUTNU RAKSTI”

***

21. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt”
savus draugu kolektīvus no dažādiem Latvijas
novadiem aicina uz draudzības koncertu
„RENDEZ-VOUS!” (TIKŠANĀS)

APSVEIKUMS
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Alberts Reinbahs
Ērika Elstere
Alberts Keisis
Dzintars Kindzulis
Rita Kovaļčuka
Rūta Poļaka
Staņislavs Šanters
Biruta Tolmane
Agris Bērziņš
Pēteris Grigs
Gaida Līcīte
Eleonora Bērziņa
Gaida Fārta
Anna Pavlovska
Zelma Kalniņa

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt dzimumzīmes?
Ādas ārsts ir speciālists, kurš spēj atšķirt potenciāli labdabīgu
dzimumzīmi no melanomas, ņemot vērā dzimumzīmju plašo
daudzveidību. Melanoma ir visļaundabīgākais ādas audzējs - līdzīgi dzimumzīmēm, visbiežāk tas attīstās no pigmentšūnām jeb
melanocītiem, bet var gadīties izņēmumi. Bieži vien melanoma
var sākotnēji atgādināt labdabīgu dzimumzīmi un pat attīstīties jau
esošā dzimumzīmē.
Kad jāpārbauda dzimumzīmes?
• Dzimumzīme ir nesen izveidojusies vai arī tā ir lēni augoša.
• Dzimumzīme asiņo, niez vai ir kļuvusi jēla.
• Tā atšķiras no pārējām dzimumzīmēm.
• Tā atbilst arī kādam no šādiem kritērijiem:
air asimetriska;
aar nelīdzenu vai nevienmērīgu robežu;
anevienmērīga krāsojuma;
alielāka par 6 mm;
alaika gaitā aug vai mainās.
Ādas vēzi var sekmīgi ārstēt, ja tas tiek diagnosticēts agrīnā stadijā. Uz ādas var novērot arī citus labdabīgus vai ļaundabīgus veidojumus, kas dažkārt pieprasa īpašu ārstēšanu. Pārbaudes process
bērniem nav atšķirīgs. Bērna vecums var noteikt ārsta taktiku, jo
bērniem dzimumzīmes simetriska augšana vai jaunu dzimumzīmju
parādīšanās var tikt uzskatīta par normu.
Dzimumzīmju pārbaudes laikā pie dermatologa ārsts vispirms
apskata visu ķermeni ar neapbruņotu aci. Izdala dažādus dzimumzīmju riska līmeņus:
• Zema riska ādas veidojumi - nav kopīgu pazīmju ar ļaundabīgu
ādas audzēju.
• Vidēja riska ādas veidojumi - aizdomīgas dzimumzīmes, kurām ir
kopīgas pazīmes ar ļaundabīgu ādas audzēju, tās atbilst kādam no
kritērijiem vai arī izceļas pārējo vidū.
• Augsta riska ādas veidojumi - pastāv liela varbūtība, ka dzimumzīme ir ļaundabīga.
Dzimumzīmju dermatoskopija
Dermatoskopija ir ādas pārbaude ar speciālu optisku ierīci. Dermatoskops palielina dzimumzīmi vai ādas veidojumu, ļauj izšķirt
ādas struktūru un specifiskas pazīmes.
Dzimumzīmju pārbaudei visbiežāk izmanto digitālo dermatoskopu, kas ir saslēgts ar datoru (mūsdienās arī viedtālruni) un fotokameru. Šāds izmeklējums ļauj uzņemt ādas veidojuma (sevišķi
atipisku dzimumzīmju) fotoattēlus un vērot tā attīstību laikā, lai
nepalaistu garām pārmaiņas, kas var norādīt uz melanomas attīstību.
Ja ārsts uzskata, ka dzimumzīme ir ar lielu varbūtību, ka tā ir
ļaundabīga (augsta riska dzimumzīme) vai nav skaidrības par tās
dabu, tiek piedāvāts veikt dzimumzīmes noņemšanu un/vai biopsiju (ādas parauga paņemšanu dzimumzīmes labdabības noskaidrošanai).
Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju un pārbaudīt dzimumzīmes bez maksas.

ILZI un KLĀVU KUČINSKUS;
LINDU un INGU LIEPIŅUS.

Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.

28. septembrī Ērgļos, Parka iela 7, konsultācijas veiks dermatoloģe Lāsma Kalnbērza.
Pieraksts ģimenes ārstu praksēs.

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT:

PAZIŅOJUMS
25. oktobrī plkst. 17.00 mūzikas skolas telpās (ieeja
kultūras namā no otras puses, 2. stāvā) notiks bērnu
uzņemšana sagatavošanas klasē Ērgļu mākslas un mūzikas skolā. Informācija pa tel. 64871002, 26528369.

Uzmanību!
Miķeļi jeb MIĶEĻDIENA - latviešu rudens saulgrieži, gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Ja vasarā ir dūšīgi strādāts, tad
ar iegūto ražu noteikti var arī padalīties.
No 26. līdz 29. septembrim aicinām nogādāt uz Jumurdas pagasta Saieta ēkas zāli kādu
jūsu saimes izaudzētās ražas daļiņu. Kopīgi
veidosim Miķeļdienas labdarības izstādi,
rudens veltes pēc izstādes tiks nogādātas uz
Ērgļu novada sociālās aprūpes centriem.
Izstādes laikā čaklās saimniecītes aicinām
padalīties un uzcienāt ar kādu gardum gardu
burciņas saturu no šā gada gatavotajiem krājumiem. Ļausim uzplaukt dalīšanās priekam,
jo tas stiprina sirdi un silda dvēseli!
Kontaktpersona - Ērika Purviņa, tālrunis
26439620

Rudenīgs sveiciens jumurdiešiem
Vasara paskrēja nemanot, tikai pa brīdim mūs palutinot ar
saulīti un siltumu. Arī atvaļinājumi beigušies, un sākušies
ierastie darbi ar ikdienas rūpēm un jaunām iecerēm.
Jauns darba cēliens sācies arī Jumurdas bibliotēkā. Velga ir
nolēmusi laiku veltīt sev, atpūtai, savai ģimenei, tāpēc turpmāk orientēties grāmatu un informācijas pasaulē palīdzēšu
es - Sarmīte Dreiblate. Kā man tas izdosies, ir atkarīgs arī
no jums, lasītāji. Ja reizēm nesanāks “trāpīt desmitniekā”,
piedodiet un esiet pacietīgi. Centīsimies kopīgi visu atrisināt. Lai mēs labāk iepazītu cits citu - es jūs, bet jūs mani,
aicinu uz
Iepazīšanās pēcpusdienu bibliotēkā
27. septembrī plkst. 17.00
aVarēsiet uzzināt kaut ko par mani.
aIepazīsieties ar bibliotēkai sagādātajām jaunajām grāmatām.
aDalīties stāstos par to, kāda katram bijusi šī vasara.
Vēlams līdzi paņemt kādu interesantu vasaras stāstu, atradumu, fotogrāfiju u.c. un nelielu našķi pie tējas.
Visi laipni aicināti!
Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkā

27. oktobrī Ērgļos bērnu mobilais buss. Šoreiz acu
daktere dr. Daņilāne un osteopāte (fizioterapeite) dr.
Gaile. Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārsta.
Dr. Braķe

Svecīšu vakari Ērgļu novadā
Katrīnas kapos 16. septembrī plkst. 16.00
Runakalna kapos 30. septembrī plkst.16.00
Liepkalnes kapos 30. septembrī plkst.17.00
Vējavas kapos 7. oktobrī plkst.16.30
Sausnējas kapos 7. oktobrī plkst.17.00
Blaumaņa kapos 7. oktobrī plkst.17.00
Jumurdas kapos 7. oktobrī plkst. 18.00
Miera kapos 14. oktobrī plkst. 16.00
Sauleskalna kapos 14. oktobrī plkst. 18.00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Indulis Pīrants
miris 69. mūža gadā;
Aina Apalīte
mirusi 83. mūža gadā;
Jānis Āboliņš
miris 85. mūža gadā;
Vija Vinkmane
mirusi 83. 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.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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