Ērgļu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (141)

Īsziņas
�rg�u novad� rekultiv�s
tr�s normat�vo aktu pras�b�m
neatbilstošas izg�ztuves

2018. augusts

Blaumaņu
dzimtasdarbs
3. salidojums
Br�vpr�t�go
�rg�u novada

Zintas Saulītes foto

muzejos

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
viesn�c�.
Blaumaņu dzimtaiarodvidusskolas
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izveidojušies
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sanāk
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lai
cits
citu
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aR. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” jūlijā zirgu stallim atjaunoja niedru jumtu.
tirdzniec�bas
m�rketinga
koledž�
Aus-salidojums, uz kuru bija ieradies kupls
ce�iem.
Mar- notika
�rg�u novada dome piedal�s IgauniProjekt� tiks izstr�d�ts starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas
saites.
12.
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jau
trešais
Blaumaņu
dzimtas
Vecais jumts bija nolietojies, kļuvis plāns, vēja dēļi satrūdējuši, veicinot ēkas bojāšanos.
trij�,Tālākie
bet turpm�k
par saimniemaršruta- mar��jujas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrut� tiks uzst�d�tas pulciņš
40 dalībnieku.
- nom�c�sies
ASV, Vācijas
un Ālandu salām.
Zirgu stallim tika uzklāts jauns niedru jumts 155 m2 laukumā un 25 cm biezumā, nomainīti
c�bassaieta
m�rketinga
skolot�ju.
Ja �sum� un daudzināšanu. Blaumaņu dzimta
ezera izveidota
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas
Pasākums
sākās Ērgļu
namā ar
viesu godināšanu
vējdēļi, atjaunota kore. Darbus veica SIA „Niedres.lv”. Kopējās izmaksas 11918,77 EUR.
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Liliju Greidāni, kura ir arī bijusi
novietota
no- b�tu j�raksturo
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os lepojas
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības finansējums 10 000 EUR, Ērgļu novada pašvaldības operdziedātāja un šobrīd
k� cilv�ks
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ir �oti
simp�tisks,
strādā
Latvijas
Mūzikas
akadēmijā, viņa ir pasniedzēja profesore.
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
līdzfinansējums 1918,77 EUR.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
Projekta ieviešanasAbu
laiksmeita
ir no š�Kristīne
gada Blaumane ir pasaules atzīta čelliste. No Vācijas ceļu uz Latviju bija mēpartneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iek� darbinieks
– lab�ku
nevar�tuiriedorojusi
Valda
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mīļi un dod tik daudz pozitīvas enerģijas.
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audziVistālākie
ciemiņi
no Amerikas - Dace Blaumane un viņas dzīvesbiedrs Jānis Grāmatiņš,
tiks izdota
ro- bija
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik�
n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
J��u
vakar� Brakos,
jauki unorganiz�ts
sirsnīgi cilvēki, kas ASV kopj latvisko, dzied korī un irKristi�ns
tik daudz
palīdzējuši
muzejam
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu,
noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at23. j�nij�.
un
Blaumaņa
biedrībai,
sniedzot
finansiālu
atbalstu.
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
Blaumaņu
dzimtā čakli un rosīgi ir Gertneru ģimene no Valmieras, kupls ir izveidojies Veinizdotas velot�risma broš�ras
un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
bergu dzimtas zars, kura saknes saistītas ar Vecpiebalgu, Taurupi, Liepāju, Rīgu, Ālandu salām
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
(Somija). Blaumaņu dzimtā ir sakuplojuši Bērziņu, Kartenbeku, Rudzīšu, Pavasaru, Kubuliņu,
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Purkalnu,
Krūmu zari. Lai arī daudziem vairs nav uzvārda Blaumanis, tomēr pirmsākumos
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
ir blaumaniskais,
Inform�cijas
speci�liste apziņa un lepnums, ka esmu piederīgs latviešu klasiķa Rūdolfa Blaumaņa
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesdzimtai.
nans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
atbild�go iest�di un �rg�u novada
domi k� nans�juma sa��m�ju tika
parakst�tas vienošan�s par tr�s normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �stenošanu. Šos projektus �stenos Madonas rajona �rg�u novad� Eiropas
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dznans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietvaros.
Pirm� projekta ietvaros tiks rekultiv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta izg�ztuve “Lemp�ni”.

Otr� projekta ietvaros – normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidrabi�i”.
Savuk�rt treš� projekta ietvaros paredz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumurdas pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sast�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas
Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iegulda �rg�u novada dome.
Min�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

kumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

Salidojuma viesi saņēma dāvanā grāmatu “”Brakos” ir varen jauki” un Blaumaņu dzimtas
bukletu, kura dizaina autore ir Aina Pidika.
Pasākumu saieta namā kuplināja mazie dziedātāji - Aksels Zommers, Kristena Picka, Undīne
Ceplīte, viņu skolotāja Ieva Vilnīte. Paldies vidējās paaudzes deju kolektīvam „Rūdolfs” un
vadītājai Antrai Grinbergai. Prezentācijas autore - Antra Diča-Milne.
Pēc svinīgā sarīkojuma viesi devās uz Blaumaņa pieminekli, kas atrodas pie Ērgļu slimnīcas.
Blaumaniskās noskaņās iešūpoja pūtēju duets - Pēteris Leiboms un Dace Kārkliņa. Stāstu par
pieminekļa tapšanu izklāstīja Anna Kuzina. Tad mirklis Blaumaņa kapos, lai noliktu ziedus un
ieklausītos Mārītes Breikšas vārdos par tiem, kas no Blaumaņu dzimtas atdusas kapsētā, bet
mūzikas skaņās aicināja ieklausīties pūtēju duets. “Paldies viņiem par jauko skanējumu!” to
atzinīgi novērtēja Blaumaņu dzimtas piederīgie.
Vakars noslēdzās „Brakos”, kur lustīgi, azartiski un sirsnīgi izskanēja Jumurdas pagasta sieviešu vokālā ansambļa „Ievziedi” dziesmas (vadītāja Ieva Vilnīte), kas mijās ar lasījumiem no
viesu grāmatas, kuros skaistus un vērtīgus ierakstus gadu ritumā ir atstājuši Blaumaņu dzimtai
piederīgie.
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Krišj�nis Barons, b�dams T�rbatas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes students, 24 gadu vecum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
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Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos
darbos
–
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�Ilzes
Daugiallo
foto
laboratorijā”.
Barona takas dal�bnieki Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
dams �rg�u apk�rtni.
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�- dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kuJau piekto gadu notiek velomaratons Barona taka, kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m Sarun�s noskaidroj�m vi�u domas par mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
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„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi- dziesmu, pasveicin�j�m skulpt�ru
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11. j�lija vakar� š� gada Barona talīdz “Meņģeļiem”!
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�oti pat�k organimantuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 ga- (26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas
zēšanā.
Vi�us p�rsteidz ar� tas, ka pie mums, b�rniem.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada jūlija domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā www.ergli.lv
a Apstiprināja Ērgļu vidusskolas nolikumu.
a Apstiprināja Ērgļu novada PII “Pienenīte” nolikumu.
a Reģistrēja novada iedzīvotāju informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā
esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
a Nolēma ierīkot invalīdu autostāvvietu Rīgas ielā 5, Ērgļos, uzstādot attiecīgās ceļazīmes un
uzlabojot vides pieejamību publisko ēku un būvju teritorijā.
a Nolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības amatu sarakstā, iekļaujot tajā papildu pavāra amata vienību Ērgļu novada pašvaldības PII “Pienenīte”, lai turpmāk nodrošinātu
valsts un pašvaldības apmaksātu veselīgu ēdināšanu visiem Ērgļu novada Ērgļu pagasta izglītojamajiem atbilstoši prasībām.
a Piešķīra finansējumu EUR 1200 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Ērgļu novada jauno
basketbolistu atbalstam, Madonas BJSS U12 komandas dalībai Baltijas basketbola līgas posmā posma dalības maksas, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšanai.
a Apstiprināja Strūves ģeodēziskā loka pārvaldības plānu 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā.
a Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu īpašniecei Ērgļu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu - 1/7 domājamo daļu no zemes vienības, uz kuras atrodas viņai piederoša ēkas domājamā daļa, nosakot pārdošanas cenu EUR 304,44.
a Precizēja zemes vienības platību zemes vienībai, kas atrodas Stacijas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, no 3,80 ha uz 4,82 ha.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, izsoles rezultātu - izsoles objekts nosolīts fiziskai personai par EUR
17 000.
a Nolēma par Ērgļu novada pašvaldības iesaistīšanos Vidzemes Tūrisma asociācijas uzsāktajā Interreg Europe programmas projektā Cult-CreaTE, kurā paredzēts veicināt kultūras, radošo
industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, garantējot no Ērgļu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem līdzfinansējumu dalībai projektā.
a Nolēma apmaksāt EUR 336,00 no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem
finanšu līdzekļiem pusdienu izdevumus pēc piestādītā rēķina Ērgļu novada bērniem - deju
kolektīva “Vizbulīte” 24 dejotājiem deju nometnes laikā no šā gada 27. līdz 30. augustam,
nodrošinot ēdināšanu vienu reizi dienā.
a Nolēma rīkot Ērgļu novada pašvaldībai piederošās daļas no lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības, kas atrodas “Cīrulīšos”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, 11,7 ha platībā,
(12,7 ha kopplatībā), nomas tiesību izsoli, jo pašvaldības noteiktajā termiņā uz to ir pieteikušies vairāk par vienu pretendentu.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SIA „ŪDAS” aktualitātes vasarā
Savāda vasara kādreiz bij; vasara bija tikai vienu dienu; cik karsta ir vasara,
tikpat auksta būs ziema. Par vasaru ir sacerēts daudz dziesmu, uzņemtas filmas.
Skaisti. Vasara ir atvaļinājumu laiks un arī laiks darbam. Centīšos pastāstīt par
SIA „ŪDAS” paveikto un ne tikai par to.
Ir nomainīts maģistrālais ūdens noslēdzošais krāns Zaļās ielas sākumā. Tagad
avārijas gadījumā var noslēgt šo atzaru, neietekmējot pārējiem iedzīvotājiem saņemt ūdeni. Novērsti trīs slēptie ūdensvada bojājumi. Ir sarežģīti atklāt bojāto
ūdensvadu gandrīz divu metru dziļumā. Taču, kad tas izdarīts, samazinās ūdens zudumi. Esam
sagatavojuši ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu Cēsu, Mazās un Mehanizatoru ielas rajona iedzīvotājiem. Šo mēnesi veiksim testu un, ja spiediens paaugstināsies līdz divām vai vairāk
atmosfērām, varēsim piedāvāt pieslēgties kopējam ūdensvadam Cēsu un Mehanizatoru ielas iedzīvotājiem. Arī tiem, kuri jau lieto ūdeni, lielāks ūdens spiediens šo lietošanu padarīs ērtāku.
Pašlaik ir salaboti trīs ugunsdzēsības hidranti, tagad ugunsdzēsēji var pieslēgties uguns nelaimes
gadījumā. Tātad lietošanas kārtībā ir visi 30 hidranti Ērgļos.
Ir pieņemti saistošie noteikumi „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Ērgļu novadā”. Viens no punktiem ir obligāta prasība
uzstādīt tauku uztvērējus tajās iestādēs, kurās tiek gatavots ēdiens, produkti sabiedriskai ēdināšanai. Lūdzu līdz šī gada beigām to izdarīt, jo neattīrītie tauki nodara lielu postījumu kanalizācijas
sistēmai. Šie noteikumi attiecas arī uz brīvlietošanas krāniem. Neviens nav atļāvis piebraukt ar
transportu un iepildīt kannās ūdeni dārzu laistīšanai un lopu dzirdināšanai. Ir bijušas pārrunas
ar šādiem ūdens „lietotājiem”. Pagaidām sodi nav piemēroti, bet, ja tādi fakti tiks konstatēti vēl,
tad bez soda neizmukt.
Lietojot kanalizāciju, jāatceras, kam tā ir domāta. Pretējā gadījumā pārsūknēšanas akās atrodam
slotas, pudeles, pamperus un citas “interesanta” lietas, kuras aptur kanalizācijas darbību.
Parādu apjoms lēnām samazinās, bet ir izveidojusies zināma iedzīvotāju grupa, kuri ir privatizējuši dzīvokļus pilnībā vai daļēji, taču nemaksā par patērēto ūdeni un citiem pakalpojumiem.
Šobrīd diemžēl gatavojam materiālus tiesai, lai lielākajiem parādniekiem dzīvoklis tiktu tiesas
ceļā atsavināts. Skumji, jo ir taču iespējams noslēgt vienošanos un parāda nastu samazināt abpusēji pieņemamā veidā bez tiesas.
Vēl ir viens ļoti jūtīgs moments. Elektrības cenas pēc tirgus atvēršanas 2014. gadā pieauga par
7 līdz 12 procentiem. 2017. gada 1. janvārī tika palielināts dabas resursu nodoklis - konkrēti ūdenim. Ja līdz šim par ūdens 1 m3 tas bija EUR 0,03, tad no 1. janvāra tas ir EUR 0,041. Pieaugums
ir 27 procenti. Kanalizācijā attīrītā ūdens dabas resursu nodoklis ir palielināts par 20 procentiem. Saistībā ar Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”, kas
paredzēja akcīzes nodokļa celšanu naftas produktiem 2018. gadā, jau no 2018. gada 1. janvāra šo
izmaiņu ietekmē benzīna akcīzes likme pieauga par 4 centiem litrā, dīzeļdegvielas - par 3,1 centu
litrā. Papildus akcīzes likme apliekas ar PVN 21 % apmērā, kā rezultātā no šā gada uz akcīzes
pieauguma rēķina degvielas cena kāpa par 4,8 centiem benzīnam, par 3,8 centiem dīzeļdegvielai.
Pieaugusi minimālā darba alga. Bet mēs joprojām dzīvojam 2011. gada ūdens tarifa apstiprinātā
ciparā, kaut gan realitāte liek rosināt jautājumu par ūdens tarifa lieluma izmaiņu. Ja mēs veicam
jebkādas darbības, kurās ir nepieciešams papildu elektrības patēriņš (konkrēti ūdens spiediena
paaugstināšana Cēsu un Mehanizatoru ielā), pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prasības mums obligāti ir jāveic tarifu izmaiņas. Tarifam ir jābūt atbilstošam
reālajam stāvoklim, tam jābūt tādam, lai veidotos zināms uzkrājums, kas nepieciešams esošās
aparatūras remontiem, nodokļiem, elektrības un pārējām izmaksām. Aprēķini tiks iesniegti Ērgļu
novada domei, un deputāti varēs lemt, kā tālāk dzīvot.
Jau tagad iedomājos, ka daļa iedzīvotāju teiks - agrāk viss bija labāk: zāle zaļāka, debess
skaidrāka. Tā, iespējams, arī bija. Taču ir jādomā un jādara tā, lai arī šobrīd un nākotnē būtu
iespējams Ērgļu iedzīvotājiem piegādāt tikpat kvalitatīvu dzeramo ūdeni un pārējos iespējamos
pakalpojumus. Starp citu, pēdējās veiktās bioloģiskās un ķīmiskās ūdens analīzes parāda, ka
ūdens kvalitāte ir tikpat augsta kā tiem minerālūdeņiem, kurus pērkam veikalos.
Izrunāsim problēmas, sapratīsim cits citu, un dzīve kļūs saprotošāka.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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Sadarbības līgums ar dzīvnieku patversmi
Ērgļu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, kur nepieciešamības gadījumā var izmitināt klaiņojošos dzīvniekus. Ērgļos dzīvnieku
patversmes nav, tādēļ pašvaldība organizē bez saimnieka uzraudzības palikušo dzīvnieku nogādāšanu dzīvnieku patversmē. Dzīvnieku patversmē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvniekiem tiek nodrošināta veterinārā-medicīniskā aprūpe. Ja dzīvnieka īsto
saimnieku 14 dienu laikā neizdodas atrast, tad dzīvnieku patversmes darbinieki organizē jaunu
saimnieku meklēšanu.
Klaiņojoša vai bez saimnieka uzraudzības palikuša dzīvnieka noķeršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē ir maksas pakalpojums. Dzīvnieka saimniekam, kuram ir noklīdis dzīvnieks,
ir jāatmaksā izdevumi, kuri radušies, ķerot un nogādājot ķepaini dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”.
M. Grīnbergs, Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors

Disku golfa sacensības Ērgļos

Visas vasaras garumā teritorijā, kur ziemā atrodas Ērgļu slēpošanas trase, notika aktīvi
uzturēšanas un pilnveidošanas darbi jaunizveidotajai disku golfa trasei. Trasi vēlējāmies
sakārtot tā, lai tā būtu interesanta un aizraujoša gan pašu mājas spēlētājiem, gan te varētu
rīkot sacensības plašākā mērogā.
4. augustā disku golfa parka “Ērgļi” jaunajā laukumā notika pirmās lielās sacensības - Latvijas kausa noslēguma 4. posms. Tajā piedalījās 57 dalībnieki. Cīņa par pirmajām vietām
ritēja spraigi, līdz pat pārspēlēm (vienāda rezultāta gadījumā). Ļoti labi startēja vietējā kluba
“Ērgļu gaisa spēki” spēlētāji. Pro Open vīriešu klasē mūsējie palika uzreiz aiz pirmā trijnieka. Pro Open sieviešu klasē 1. vieta Alisei Oltei, 2. vieta - Sanitai Skujai. Master /40+/ klasē
1. vieta Dzintaram Spunam, 2. vieta Aldim Oltem. Malači! Lai labi lido!
Paldies vārdus par labi sagatavoto trasi dzirdējām gan no viesiem, gan pašu mājas spēlētājiem. Pateicos visiem, kas ar savu darbu veicināja laba laukuma sagatavošanu. Īpašs paldies
SIA “Būve IG” un personīgi Ivaram un Gatim par nopirktajiem un piegādātajiem jaunajiem
starta laukumiem. Paldies par atbalstu zemju īpašniekiem, uz kuru īpašumiem atrodas trase:
Ērgļu evaņģēliski luteriskajai draudzei, Ērgļu HES un Rolandam Krastiņam, Kārlim Šmitam.
Veiksmi visiem! Tiekamies nākamajās sacensībās!
Aldis Jēkabsons, kluba “Ērgļu gaisa spēki” biedrs
Foto no Alda Jēkabsona personīgā arhīva

Sporta aktivitātes Iršos

24. jūlija rītā Ērgļu SAC klienti Veronika, Ruta, Antoņina, abi Gunāri un Vladimirs brauca
uz Iršiem. Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa Iršos mūs uzaicināja piedalīties sadraudzības
sporta spēlēs “Kustos, lai labi justos”. Sportistu vidējais vecums mūsu komandai 78 gadi.
Mūsu konkurenti - SAC “Kastaņas” un mājas saimnieki, sporta spēļu organizatori. Karstais
laiks mūs nežēloja, bet mēs ar uzdevumiem tikām galā ļoti labi. Krājām uzvaras punktus
konfekšu un baranciņu veidā un spēļu noslēgumā iesniedzām žūrijai. Laiks pagāja ātri. Izgaršojām spēka putru, dzērām atspirdzinošus dzērienus un baudījām lieliskas pusdienas. Tad
jau arī pats gaidītākais notikums - apbalvošana un koncerts. Bijām patiesi priecīgi par ziņu,
ka nākamgad sporta spēles notiks Ērgļos. Ceļojošo kausu un diplomu, ziedus, kā arī dāvaniņas saņēma visi komandas biedri. Liels paldies spēļu organizatoriem par lieliski pavadītu
dienu! Uz tikšanos nākamgad Ērgļos!
Ināra Tirzmale, Ērgļu SAC sociālā rehabilitētāja
Inetas Bērzkalnes foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiki!
Jau otrais vasaras mēnesis ir paskrējis
vēja spārniem.
Liels karstums, ūdens, saule, smiekli. Daudz emociju Latvijas simtgades
Dziesmu un Deju svētkos, kā arī liela
noguruma sajūta darbā. Taču netrūkst
arī prieka un gandarījuma sajūtas par
padarīto un iesākto.
Šī gada vasara ir krāšņa un karsta, patiešām ļoti karsta. Šajā svelmainajā vasarā
ir jauki patverties koku ēnā un izbaudīt
vēsu dzērienu. Taču nevar nepamanīt,
ka pēc nepilna mēneša jau atkal sāksies
skaistais mācību laiks. Šogad skola mūs
sagaidīs ar jaunu sparu un izskatu.
Jau pavisam drīz atkal dzirdēsim skolas zvanu, un mazie pirmklasnieki pirmo
reizi nokļūs skolā, pirmo reizi mēs visi
- no 1. līdz 12. klasei - būsim vienā ēkā.
Kā gan tas būs?
Novēlu jums visiem izbaudīt atlikušo
vasaru un piedzīvot vēl daudz jauka.
Tiekamies jau pavisam drīz!
Ausma, 12. klases skolniece

Īsziņas

23.08. - Ērgļu novada pedagoģisko
darbinieku konference
3.09. - Zinību dienas pasākumi Ērgļos
un Sausnējā
4.09. - Adaptācijas diena Ērgļu vidusskolā
12.09. - Vecāku kopsapulce un klašu
vecāku sapulces Ērgļu vidusskolā
14. 09. - Dzejas un mākslas diena
17. 09.- Skolēnu domes vēlēšanas
17. - 21. 09. - 10.klases uzņemšana tematiskās dienas
21. 09.- Olimpiskā diena - tenisa zīmē
27. 09.- Miķeļdienas tirdziņš
28. 09.- „Iespējamā misija”- stundas
vada 12. klase

Darbīgā vasara
Arī Ērgļu novada pašvaldība piedalījās
Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Tā ietvaros skolēni vecumā no 15 līdz
20 gadiem, kuri mācās un turpinās mācības
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā, vasaras brīvlaikā var strādāt valsts līdzfinansētās
darba vietās.
Ērgļu novadā tika piedāvātas 16 darba vietas kā labiekārtošanas strādniekiem. Viens
skolēns Jumurdā gan piedalījās pašpārvaldes
teritorijas sakopšanā, gan palīdzēja bibliotēkas grāmatu fonda šķirošanā, sakārtošanā.
Seši skolēni Sausnējas pašpārvaldes teritorijā novāca kritušos zarus, nopļauto zāli, pļāva
ceļmalas, palīdzēja sakopt kapsētas teritoriju.
Ērgļos deviņi skolēni rūpējās par pagasta
skaistajiem apstādījumiem, kā arī novāca
nokaltušos kokus kapsētā.
Diemžēl nebija iespējams visus audzēkņus,
kuri vēlējās strādāt, nodrošināt ar darba
vietām. Daļa skolēnu strādāja arī novada
uzņēmumos, iekrājot savu kabatasnaudu.
Ļoti gaidām, ka nākamajā gadā arī uzņēmēji
iesaistīsies Nodarbinātības Valsts aģentūras
projektā.
Reiņa Braķa, ceļu uzturēšanas dienesta
vadītāja, sniegto informāciju
apkopoja Indra Rone, Ērgļu vidusskolas
latviešu valodas skolotāja
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. augusts
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2018./2019. mācību gada pārmaiņas Ērgļu vidusskolā
Šis mācību gads nesīs daudz pārmaiņu Ērgļu novada izglītībā. Tās
nosaka tendences, kas visā Latvijā iezīmējas lauku attīstībā jau vairāku gadu garumā - samazinās iedzīvotāju skaits un, optimizējot resursus izglītībā, tiek apvienotas vai slēgtas mazās izglītības iestādes.
No 2018. gada jūlija beidz pastāvēt profesionālās izglītības iestāde,
kuru kādreiz saucām par Ērgļu arodvidusskolu. Ar Ērgļu novada domes janvāra lēmumu no 2018. gada 1. augusta Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskola tiek pievienota Ērgļu vidusskolai. Šīs pārmaiņas arī nosaka procesus, kas mūs visus skar un kas prasa risinājumus.
Pieņemot lēmumu par Sausnējas pamatskolas pievienošanu Ērgļu vidusskolai, notika pedagogu un vecāku sapulces, kurās tika uzklausīti
viedokļi par apvienošanās labāko gaitu. Tā kā valsts finansējums mazas skolas pastāvēšanai ir nepietiekams, tad uzsvars tiek likts uz labas
1. - 6. klases un pirmsskolas pastāvēšanu Sausnējā, aicinot 7. - 9. klases skolēnus mācīties Ērgļos, kur ir pieejami kvalitatīvi mācību kabineti un profesionāli pedagogi dabas zinību apguvei. Taču 2018./2019.
mācību gadā, iezīmējot pārejas posmu un uzklausot vecāku lūgumu,
Sausnējā tiek saglabāta apvienota 8. - 9. klase, bet 7. klases skolēni
aicināti pievienoties saviem vienaudžiem Ērgļos. Būtiska bija vecāku
prasība par bērnu ērtu nokļūšanu Ērgļos un pēcpusdienā mājās, tādēļ
ir mainīts autobusu satiksmes grafiks, un Sausnējas bērni bez pārsēšanās līdz plkst. 8.30 nokļūs Ērgļos, kur pārvadātājs sola piebraukt
un izlaist bērnus pie skolas, bet pēcpusdienā varēs izvēlēties laiku
mājupceļam atkarībā no stundu skaita un vēlmes iesaistīties interešu
izglītības pulciņos.
Profesionālās skolas slēgšana prasīja steidzami risināt skolēnu ēdināšanas jautājumus, jo līdz šim 7. - 12. klases skolēniem ēdināšanas pakalpojumus nodrošināja šīs skolas ēdnīca. Lai turpmāk nodrošinātu
pašvaldības apmaksātas pusdienas šo klašu skolēniem, vidusskolas
telpas tiek pielāgotas, izveidojot telpas ēšanai, ēdiena sadalei un roku
mazgāšanai atbilstoši higiēnas prasībām. Iepriekšējos gados labas
bērnudārzā gatavotas pusdienas saņēma mazo klašu bērni, tādēļ tika
nolemts, ka arī pārējie skolēni ēdīs bērnudārzā gatavotu veselīgu un
garšīgu ēdienu. Pašreiz tiek paplašināta bērnudārza virtuve, lai varētu
pagatavot pusdienas visiem 220 Ērgļu vidusskolas skolēniem. Nācies
uzklausīt viedokļus par ēdināšanas neatbilstību mūsdienu prasībām,
taču vēlos uzsvērt, ka tieši šis ēdināšanas veids prasa vismazākos resursus ilgtermiņā, jo katra saimniece zinās, ka, vienā katlā gatavojot
ēdienu lielākam ēdāju skaitam, tērējam mazāk darbaspēka un elektroenerģijas resursus. To vienmēr uzsvēruši arī mūsu sadarbības partneri
Oststellingverfā Nīderlandē, brīnoties par mūsu saimniecisko sadrumstalotību.
Trešā lielā pārmaiņa ir sākumskolas pārcelšanās uz lielo skolu. Zinām, kā sākumskolas klases nonāca ēkā Rīgas ielā 10 pēc vecās koka
ēkas bojāejas ugunsgrēkā 1973. gadā. Izprotot tendences par skolēnu
skaita samazināšanos, Ērgļu novada attīstības plānā tika ierakstīta attīstības vīzija - lielās un mazās skolas apvienošana izglītības procesam
zem viena jumta. Tas norādīts arī skolu akreditācijas priekšlikumos,
atzīstot iekštelpu un ārējās vides neatbilstību drošības un higiēnas prasībām. Veicot attīstības iespēju izpēti un modelējot piebūves izveidi
un nepieciešamo finansējumu, nonācām pie atziņas, ka piebūve sākumskolai būtu skaisti, taču finansiāli neiespējami, jo prasīja vismaz
pusmiljonu ieguldījumu. Tādējādi nācās domāt citādi un atrast iespējas, kā sadzīvot, pārveidojot pašreiz esošo.
Pavasarī sākumskolas vecāku kopsapulcē stāstījām, kā tiks izveidota
atsevišķi nodalīta zona sākumskolas vajadzībām - klašu telpas, tualetes, garderobes skapji. Tas nozīmē arī tualešu un garderobes telpu pārveidi citām klasēm. Sākumskolas klases tiek labiekārtotas, paredzot
katrā vietas darbam ar datoru, jaunus mūsdienīgus un ergonomiskus
galdus un krēslus, izvietojot projektorus un skaņas ierīces.
Ļoti svarīgs bija drošības jautājums skolas apkārtnē, lai automašīnu
stāvvieta nebūtu pašā galveno ieejas durvju priekšā un neradītu draudus skolēniem. Par to īpaši spilgti pārliecinājāmies šajā siltajā pavasarī, kad skolēni spēlēja “sunīšus” un rotaļājās skolas priekšā - stāvlaukumā, vienlaicīgi izvairoties no mašīnām. Pašreiz īstenotais skolas
apkārtnes labiekārtošanas projekts paredz nodalītu skolas pagalmu ar
bruģa segumu un iežogotas sākumskolas zonas izveidi, kurā mazie

skolēni varēs atpūsties un brīvi izskrieties, lai ar jaunu enerģiju ķertos
pie mācībām pēc pusdienām.
Pašreiz vēl celtniecības darbi rit pilnā sparā gan iekštelpās, gan ārpusē. Termiņi ir saspringti, jo iepirkumā par projektēšanu nepieteicās
neviena firma, nācās meklēt un uzaicināt, kas prasīja laiku. Arī atklātajā iepirkumā par celtniecības darbiem pieteicās tikai viens izpildītājs
- vietējā firma SIA ”Būve IG”, kas bija gatava riskēt un paveikt lielāko daļu darbus, kas ir būtiski mācību procesa uzsākšanai, līdz skolas sākumam. Lai nodrošinātu darbu izpildi, pašvaldība ņēma kredītu
valsts kasē iekštelpu pārveidei un apkārtnes labiekārtošanai saskaņā
ar projektu.
Un visbeidzot vēl viena pārmaiņa, kas notiek, pateicoties vecāku
iniciatīvai. No 2018./2019. mācību gada sākuma Ērgļu vidusskolas 1.
- 4. klases skolēniem būs skolēnu forma - tumši zila veste un džemperis ar Ērgļu novada logo un zils vai balts polo krekls, bet svētkos
balta blūze vai krekls. Par to vecāki vienojās pavasara kopsapulcē pēc
tam, kad bija veikta vecāku aptauja. Izsverot piedāvājumus, formas
sagādāt apņēmās vecāku pārstāvis Edgars Vanags, un 3. septembrī,
kad visi atkal pulcēsimies mūsu skolā, sākumskolas skolēni atšķirsies
no visiem pārējiem, tērpjoties tumši zilā vestē ar logo un baltā blūzē
vai kreklā. Daudzi vecāki ir iegādājušies arī pelēkus svārkus vai sarafānus meitenēm un tumšas bikses zēniem, kas ir vecāku brīva izvēle. Neskumstiet, ja kāda iemesla pēc neesat varējuši sagādāt formu,
joprojām ir spēkā balta blūze vai krekls un tumši svārki vai bikses
skolas svinīgajos pasākumos.
Nobeigumā gribētos kliedēt kādas šaubas - par vidusskolas pastāvēšanu Ērgļos. Pašreiz 10. klasē pieteikušies 16 skolēni, un atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem tas ir pietiekami, lai Ērgļu novadā pastāvētu vidusskola.
Pārmaiņas, pat ja tās ir vajadzīgas un labas ilgtermiņā, rada neērtības
un stresu. Lai to mazinātu, sarunāsimies, prasīsim padomu cits citam,
izteiksim priekšlikumus. Centīsimies saprasties, sākotnēji pieņemt neērtības un sadarboties, lai atrastu labākos risinājums.
3. septembrī satiksimies Ērgļu vidusskolā, lai svinētu jaunā mācību gada sākumu plkst. 9.00 Sausnējā,
plkst. 10.00 Ērgļos.
12. septembrī pulcēsimies vecāku kopsapulcē un tai sekojošās
klases vecāku sapulcēs, lai kopā strādātu un sasniegtu labākus rezultātus.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Valdas Griezānes foto

Sengaidītā tikšanās
35 - tie ir tikai cipari, aiz tiem eksāmeni un izlaidumi, talkas un
ugunskurā cepti kartupeļi, pirmās mīlestības, draudzības, strīdi un izlīgumi, blēņas un viss cits, kas pieder skolas dzīvei.
Kad Ērgļi aicināja uz novada svētkiem, mums, trim klasesbiedrenēm, radās vēlme atcerēties skolas laikus un mēs aicinājām arī pārējos
uz satikšanos pie Ogres upes Krasta ielā. Sarunas sprēgāja tikpat jautri
kā pagales ugunskurā, un arī mēs vārījāmies kā zupa lielajā katlā.
Tā kā skolā notiek lieli remontdarbi, tās pamatīgāku apskati nācās
atlikt uz nākamo gadu, kad atkal tiksimies novada svētku piektdienā
pie nākamās klasesbiedrenes, kura gaidīs mūs vēl plašākā pulciņā pie
sevis Blaumaņa ielā.

Uz jauko tikšanos bijām sanākuši 15 klasesbiedri no 1980. gada
(pamatskolu beigušie) un 1983.
gada (vidusskolu beigušie) izlaiduma klasēm.
Paldies Initai par uzņemšanu!
Tiekamies atkal nākamgad!
Daira, 1983. gada Ērgļu
vidusskolas absolvente
Foto no Ilzes personīgā arhīva
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Ērgļu vidusskolas durvis aizverot

Ērgļu vidusskolas skolēniem, nu jau absolventiem, iepriekšējais mācību gads bijis trauksmains, sākot ar eksāmenu kārtošanu martā, maijā un jūnijā, tad sirsnīgs un saviļņojošs
vakars, atvadoties no skolas, pateicoties vecākiem, skolotājiem, audzinātājai Olgai Elksnei,
kura visus pamatskolas un vidusskolas gadus vadījusi, lolojusi, bīdījusi gan nopietni, gan
ar jokiem pa zinību apgūšanas ceļiem. Jūnija beigās satraukums, saņemot centralizēto eksāmenu sertifikātus - vai rezultāti būs pietiekami augsti, lai varētu apgūt profesijas iecerētajās
mācību iestādēs. Jūlijs un augusts - laiks pārdomāt izvēles, iesniedzot dokumentus, gaidot
apstiprinājumu vai noraidījumu par uzņemšanu. Laiks izlemt - vai vispār vēl skaidrs, kādu
profesiju izvēlēties mūsu mainīgajā darba pasaulē, varbūt vispār kādu gadu labāk iepazīt
pasauli aiz mūsu mīļā, mazā novada robežām.
Šobrīd vairāki mūsu absolventi ir izvēlējušies šādus nākotnes ceļus • SIA HIBITECH “Zivkopis” - darbs un paralēli mācības Daugavpils Universitātē dabas
zinātņu un matemātikas fakultātes bioloģijas programmā;
• Nacionālā Aizsardzības akadēmija - sauszemes spēki;
• Latvijas Universitātes Filoloğijas fakultāte, angļu valoda;
• Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte, starptautiskais mārketings un reklāma;
• Alberta koledža, izklaides industrijas vadīšana un producēšana;
• Biznesa vadības koledža, iestāžu darba organizācija un vadība;
• Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecības fakultāte, būvniecība (specializācijā - transportbūve).
Vairāki absolventi vēl pārdomā, vai īstenos savas ieceres - Andra Rača -Astrologu skola, Latvijas Sporta akadēmijas Fizioterapijas fakultāte, Latvijas Universitātē jurisprudences
studijas, Medicīnas koledža - zobārstniecība.
Vēlam veiksmi tālākajos dzīves ceļos!

Šīs vasaras visiespaidīgākais
notikums - Latvijas simtgades
Dziesmu un Deju svētki
Nezinu pat, kā to visu aprakstīt. Neaizmirstami. Televizora ekrānā var redzēt visskaistākos koncertus no Dziesmu svētkiem, bet viss jautrais un smieklīgais notiek tieši aizkulisēs.
Ģērbšanās, uztraukums un joki - aizkulisēs pirms koncerta.
Gājiens šoreiz bija pirmais - pirms mēģinājumiem un koncertiem. Cik daudz tur bija kolektīvu! Ielas malās sastājušies cilvēki plaudēja un gavilēja. Sajūtas ir neaprakstāmas. Vaigi
sāpēja no smaidīšanas. Redzējām arī Valsts prezidentu. Kad vakarā atgriezāmies, lai pārģērbtos, gājiens vēl turpinājās! Un vēl - vējš, kas tieši gājiena dienā pūta tā, ka grūti bija
noturēt rokās mazos Latvijas un Ērgļu karodziņus.
Par mēģinājumiem. Dejās mainījās virzieni, raksti un arī daži soļi. Bija jāiegaumē cipari
katras dejas laukumam un arī jāpaspēj laikā uz tiem nokļūt. Sākumā mēģinājām mazajos
laukumos, pēc tam stadionā. Daugavas stadions tiešām ir milzīgs! Uzkāpjot tribīnēs, sapratām, cik skaisti zīmējumi veidojas, ja visi paspēj nokļūt vietās un nolīdzināties. Tad arī labāk
izpratām virsvadītājus, ko viņi mēģinājumos grib no mums panākt.
Mēģinājumu un deju laikā paspējām iepazīties ar blakus dejojošajiem bērnu kolektīviem.
Brīvajā laikā iepazinām Rīgu. Pastaigājāmies, bijām Vēstures muzejā, Motoru muzejā, tirdziņos Vērmanes dārzā un Esplanādē. Protams, neizpalika arī “Maķītis” un “Rimčiks”.
Mēs - mazie - ļoti labi sapratāmies ar pieaugušo deju kolektīvu “Labākie gadi”, ar kuriem
kopā dejojām “Ienes Māras baznīcā”. Dejojām pašā pirmajā rindā, tik tuvu skatītājiem! Laba
sadarbība izveidojās ar dejas ”Kristī mazus, kristī lielus” “krustmātēm” un “krusttēviem”
no vidējās paaudzes deju kolektīviem, kuriem nācās meitenēm sapīt matus pēc iepriekšējās
dejas, un nervozējot, vai paspēs sagaidīt puišus no “koku upes”. Pie tam visi tik vienādi,
vienādos tērpos! Ej nu atrodi savējos!

Audzinātājas Olgas Elksnes ziņas apkopoja Indra Rone
Klāva Andriksona foto

Sveicināta, Ērgļu vidusskola!

Vai esat dzirdējuši, ka kādreiz var noskumt arī varavīksne? Izrādījās, ka tā bija noticis Ērgļos 16. jūnijā. Kāpēc? Ērgļu vidusskolas 9. klases skolēni - 21 enerģiska, spilgta, krāsaina
personība - savā izlaidumā, viņasprāt, lika varavīksnei nobālēt. Līdzinot sevi ar Imanta
Ziedoņa “Krāsaino pasaku” tēliem, absolventi un viņu audzinātājs Aldis Olte atklāja savus
un skolasbiedru sapņus, ieceres, raksturus.
Prieks par tādiem košiem jaunajiem cilvēkiem. Bet ko viņi izvēlējušies darīt tālāk? Vislielākais gandarījums, ka 15 skolēni mācības turpinās Ērgļu vidusskolā. Kopā ar jaunpienācēju
no Mazozoliem 10. klasē būs 16 audzēkņi.
Ko izvēlējušies darīt pārējie?
• Smiltenes tehnikums - veterinārārsta asistents;
• Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola;
• Ogres tehnikums - mediji, datorzinības;
• Jēkabpils Valsts ģimnāzija - humanitārais virziens.
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā Ērgļu vidusskolā!
Interesantu, piepildītu jauno mācību gadu visiem!
Aldis Olte, klases audzinātājs
Klāva Andriksona foto
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Man šķiet, ka mums visiem patika nakts koncerti. Gaismas spīdēja ļoti spoži un skaisti.
Rozā mākoņi rotāja debesis. Mūzika sadrebināja visu ķermeni. Skatītāji plaudēja. Cilvēku
sejas varēja saredzēt spožajās gaismās. Es domāju, ka būt tur - tribīnēs - un redzēt šo visu
koncertu klātienē ir neazmirstami.
Bet ir arī aizkulises. Skriešana uz nākamo deju, matu ķemmēšana, pārpīšana, pārģērbšanās
un uztraukums... Tas viss ir aizkulisēs, bet bez tā arī nevar.
Pēc koncerta - uz autobusu un uz mūsu 1. Valsts ģimnāziju. Tur sagaida balle ar dzīvo mūziku - orķestri. Arī mēs - mazie - tajā paballējām.
Es domāju, ka Dziesmu svētkus vajadzētu izbaudīt visiem, kas vien var. Veselu nedēļu ar
savu deju kolektīvu būt kopā! Tas tik ir kaut kas!
Alīna Muša, 5. klases skolniece
Šogad es biju Dziesmu un Deju svētkos. Šie svētki bija atšķirīgi no citiem, jo šoreiz mēs
piedalījāmies pieaugušo svētkos. Šajos Dziesmu un Deju svētkos sākumā bija daži brīži, kad
likās, ka ir ļoti grūti, bet pēc tam pieradām un tad jau likās vieglāk.
Pašā sākumā mēs gājām gājienā pa Rīgas ielām. Visi cilvēki slavēja mūs par izturību. Gājiena laikā bija neliels uztraukums, bet tas ar laiku pārgāja. Beidzot gājiens bija galā. Tad jau
pienāca rīts. Pēc pamošanās mēs devāmies brokastīs, kuras bija ļoti gardas. Tad jau lēnām
devāmies uz pirmo mēģinājumu Daugavas stadionā. Tā pagāja dažas dienas.
Atpūtas laikā mēs apmeklējām muzeju. Tad jau klāt ģenerālmēģinājums, kurā bija liels
uztraukums. Nākamajā dienā bija Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts. Viss noritēja labāk, nekā es cerēju. Pēc noslēguma koncerta nākamajā dienā mēs devāmies mājup pie
saviem mīļajiem.
Agnija Trimpele, 5. klases skolniece
Dziesmu svētkos jauki bija laiku pavadīt ar draugiem un doties uz dažādām vietām izklaidēties. Jautri bija dejot orķestra spēlētā ballē! Sliktais bija tas, ka puiši “sēdēja” tikai
telefonos.
Samanta Ungure, 5. klases skolniece
Bērniem pieaugušo Dziesmu un Deju svētkos reizēm tiešām bija grūti! Un tad bija liels
prieks par tām reizēm, kad varēja atpūsties. Kur un kā atpūtu vislabāk baudīt? Protams,
“Makdonaldā”. Paldies Ludboržu ģimenei par finansiālu atbalstu visu mazo dejotāju “garšīgās” atpūtas brīdim!
Evitas Punovskas un Indras Rones, kolektīva krustmāšu, foto kolāža

Ērgļu novada skolu izdevums 2018. augusts

Sportiskās aktivitātes Marijas dienā

22. jūlija rīts atausa
saulains, spirgts - gluži kā pēc pasūtījuma.
Marijas dienu kā svētkus Sausnējā atzīmē
jau vairākus gadus.
Vispirms devāmies uz
Sausnējas kapsētu, lai
atcerētos un vārda dienā godinātu skolotāju
Mariju Šmiti.
Jau iepriekšējā vakarā pie “Līdumiem” tika
iezīmētas
sacensību
vietas, izmērīti attālumi mešanas disciplīnās
un sagatavoti kontrolpunkti fotoorientēšanās
sacensībām.
Pasākuma ievadā pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre visiem novēlēja jauku dienu, labu
garastāvokli un sekmīgus startus.
Lielākais dalībnieku skaits - šautriņu mešanā, kur pieaugušo konkurencē sieviešu grupā 1.

vieta Karīnai Ozoliņai, 2. vieta Lindai
Purvlīcei, 3. Elitai Ūdrei. Vīriešu grupā 1. vieta Normundam Ūdrim, 2. vieta Kalvim Vinkam un 3. vieta Aināram
Vestfālam. Bērnu grupā 1. vieta Deividam Valainim, 2. vieta Linardam Leimanim un 3. vieta Andai Andriksonei.
Daudz dalībnieku pulcēja zābaka mešana tālumā. Sieviešu grupā 1. vieta
Ainai Ozolai, 2. vieta Elitai Ūdrei un 3.
vieta Gundegai Skujiņai. Vīriešu grupā
1. vieta Kalvim Vinkam, 2. vieta Jānim
Riekstiņam un 3. vieta Vairim Leibomam. Bērnu grupā 1. vieta Aigaram Putniņam, 2. vieta Deividam Valainim un 3.
vieta Andai Andriksonei.
Netrūka interesentu disciplīnā “Čība
uz auklas” (ar auklām kopā sasieti apavi
no attāluma jāuzmet uz nostieptas auklas). Sieviešu konkurencē uzvaras ar
vienādiem rezultātiem izcīnīja Karīna
Ozoliņa, Elita Ūdre un Ilze Ieleja. Vīriešu grupā 1. vieta Andrim Brimerbergam
un 2. vieta Valdim Ozolam.
Lielu dalībnieku skaitu pulcēja arī
“Bumbiņu mešana spainī”. 1. vieta Aigaram Putniņam. 2. vieta Andai Andriksonei un 3. vieta Aināram Vestfālam.
“Aklo vistiņu” spēlē (viens dalībnieks
ar aizsietām acīm uzlasa bumbiņas, bet
otrs viņa darbību koriģē). 1. vietu ieguva Elita Ūdre un Dzidra Riekstiņa, 2. vietu - Ilze Ieleja
un Madara Leiboma un 3. vietu - Inese Leiboma un Ilze Ieleja.
Komandu stafetē 1. vieta Vestfālu komandai, 2. vieta Ineses komandai un 3. vieta “Sidrabiņu”
komandai. Stafetē bija jāveic vairāki uzdevumi - pupiņu šķirošana, skriešana ar olu karotē,
lekšana maisos un barjeru joslas pārvarēšana lienot.
Fotoorientēšanās sacensībās 1. vieta Vestfālu komandai, 2. vieta komandai “Sidrabiņi”.
Par aktīvākajiem sacensību dalībniekiem tika atzīti Miks Ielejs, Gustavs Mežaraups un Dmitrijs Andrejevs.
Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem, medaļām un balvām. Goda nosaukumu “Sportiskākā ģimene” un kausu izcīnīja Vestfālu ģimene.
Jau no agra rīta uz ugunskura mutuļoja zupas katls. Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus, sacensību dalībnieki atguva spēkus, mielojoties ar garšīgu zupu.
Valijas Leles teksts un foto

Skolas gadi mūs kopā sauc

Tiešums. Darbs. Zeme

Skaisti ir atgriezties pagātnē.
2018. gada 14. jūlijā mēs, Ērgļu vidusskolas 1976. gada absolventi un audzinātāja Valentīna Pavlova, pēc divu gadu pārtraukuma atkal tikāmies Ērgļu pakalnos. Pirmās skolas vairs
nav, bet palikušas atmiņas, neizdzēšamas un siltas.
Kāpēc atkal? Zīmīgi, bet šogad lielākā daļa no mums ir nosvinējusi savas dzīves skaistāko
jubileju. Cik? Tas lai paliek noslēpums.
Satiekamies ziedoši, priecīgi, tieši kā toreiz - 1976. gadā, kad beidzām Ērgļu vidusskolu
un stāvējām lielās izvēles priekšā. Kopīga fotografēšanās pie skolas, atkalredzēšanās prieks,
tikšanās ar pirmo audzinātāju. Tad dodamies uz vakarēšanu “Braku” pusē, kur klusā meža
ielokā dzīvo mūsu klasesbiedri Valdis un Iveta un jau vairākus gadus mūs sasauc kopā. Pateicoties tieši viņiem, esam sabraukuši no vairākiem Latvijas novadiem. Un sākas atmiņu
stāsti par skolas gadiem. Tie ir tik dažādi, daži jau aizmirsti, bet tik nozīmīgi katram. Dzīvē
viss mainās un virzās uz augšu, mainās sievas, vīri un bērni, aiziet vecāki, savu dzīves uzdevumu izpildījuši, bet tikai klase paliek mums viena un tikai audzinātāja viena. Šīs vērtības
jāsaudzē, jo tās nav maināmas. Skolotājas novēlējums mums visiem - sargāsim, saudzēsim
to, kas ir, vairosim labo un dalīsimies ar to.
2018. gads ir īpašs ne tikai absolventiem, bet visai mūsu Latvijai. Savas jubilejas mēs svinam vienā gadā. Esam klase, no kuras neviens nav aizbraucis dzīvot svešumā. Lai cik grūti
ir gājis, par spīti visām valdībām un varām, mūsu saknes ir un būs šeit, Latvijā.
2020. gads - Ērgļu vidusskolas salidojuma gads. Tas nekas, ka mums jau sirmi mati, skola
būs tā pati, lepna un stalta. Tā gaidīs mūs kalna galā un atkal aicinās uz pirmo stundu. Uz
tikšanos!

18. jūlijā, ļoti saulainā dienā, devos sumināt sava pagasta iedzīvotāju “Lielpavāros” Jāni Slapiņu. Jāņa kunga dzīves gadskārtai astoņdesmitais vijums. Savukārt par atmiņu pēcpusdienu
zem “Lielpavāru“ saudzējošiem ozoliem izvēlējāmies citu dienu, kad vasaras saules stari ļāva ar domām, atmiņām, vērojumiem piepildīt mūsu sarunu. Jāņa kungs dzimis 1938. gada 18.
jūlijā Liezēres pagasta “Bučās” Ludviga un Stefānijas Slapiņu
ģimenē. Sarunas laikā saprotu, ka māmuļa Jāņa kunga dzīvē svarīgākais cilvēks. Lauku darbi Jānim tuvi no bērnības. Drīz
vien par lielo palīgu kļūst māsiņa Janīna, kura ierodas plašajā
pasaulītē 1940. gadā. Ar sirsnību, saticību piepildīto ģimenisko
ikdienu pārtrauc Otrais pasaules karš. Jāņa tēvu iesauc leģionā,
māmuļa paliek viena ar mazajiem bērniem. Jāņa kungs atceras,
ka kara laikā tēvs sūtīja viņiem nelielas saldumu paciņas, kas
tika dotas karavīriem enerģijas uzturēšanai.
Jāņa kungs stāsta, ka Madonas pilsētas teritorija kara laikā
tika nemitīgi bombardēta, taču kādā reizē visas degbumbas izsviestas pļavā, nenodarot postījumus mājām, cilvēkiem. Mājai, kurā dzīvoja Slapiņu ģimene,
pietuvojās kara draudi. Naktī degbumba uzsviesta rijai, kurā atradās govs, sivēni, un visa
dzīvā radība sadega. Savukārt bērnus mamma slēpa kāpostu laukā, pirmo paslēpa Jāni, tad
devās pakaļ Janīnai. Kamēr māmuļa dodas pēc māsiņas, brālis skrien atpakaļ uz māju. Kurš
tad grib palikt viens tumsā. Kara ļaunumā ģimene izdzīvoja, tēvs atgriezās. Jānis zināšanas
apguva Viļķu skoliņā, tad devās mācīties uz Vecpiebalgas vidusskolu. Pēc tās absolvēšanas
turpināja profesijas apgūšanu Mālpils hidromeliorācijas un celtniecības tehnikumā. Pēc divu
gadu mācībām tika iegūta melioratora hidrotehniķa specialitāte. Meliorācija - lauksaimniecības zemju nosusināšana un drenāža - kļūst par Jāņa mūža darbu. Pēc skolas beigšanas darbs
Siguldas reģiona melioratoros. Alga bija 40 rubļi. Lai varētu iztikt, jāstrādā vēl arī citi darbi.
22 gadu vecumā Jāni iesauca obligātajā kara dienestā. Trīs gadi pavadīti Astrahaņā, Krasnojarskas pievārtē raķešu būvju objektos, strādājot dažādus darbus militāro objektu celtniecībā. Pēc
dienesta darba gaitas turpinās Vecpiebalgas meliorācijas sistēmu valsts pārvaldē. Jānis veic
brigadiera pienākumus, veido meliorācijas sistēmu plānus, ievieš projektus dabā. Seko darba
gads kolhozā “Alauksts”. Tomēr Jāņa noteiktais raksturs neļauj pakļauties priekšniecības vispārinātai attieksmei, un Jānis atgriežas iepriekšējā darbavietā. Kolēģa iedrošināts, Jānis projektē meliorācijas sistēmu drenu aku tīrītāju, kuru ved uz izstādēm. Jānis pats arī strādā ar šo
tīrītāju. Savas tehniskās zināšanas Jāņa kungs nemitīgi papildina, lasot tehnisko literatūru. Un
gūto zināšanu rezultātā uzbūvē traktoru. Traktora būvēšanai par stimulu kļuva tā laika resoru
attieksme. Jāņa kungs nopirka traktoru T-28, lai varētu palīdzēt māmuļai saimniecības darbos.
Savukārt pārvaldošo dienestu speciālists atnāca un traktoru konfiscēja, jo padomju pilsonim
nedrīkstēja piederēt ražošanas rīki. Caur padomju laika kurjerpastu jeb ,,sojuz posiltorg” tika
sarūpēts motors topošajam traktoram, pēc pusgada traktors gatavs darbiem. Līdz pārmaiņu
laikam Jānis ražīgi strādāja meliorācijas pārvaldē, taču 1993. gadā pārtrauc valsts pasūtījumus
lauksaimniecības zemju meliorācijas projektēšanai. No 1993. līdz 1997. gadam notiek MSVP
mehanizēto iecirkņu privatizācija, sistēma tika reorganizēta, sekoja grāvju, izteku izpļaušana,
aku tīrīšana ar rokām trīs gadu garumā un tad arī viss apstājās.
Vecpiebalgas pagasta slimnīcas laboratorijā strādāja Aina Ganģīte, tur Jānis iepazinās ar Ainas
kundzi, veidoja kopīgu ikdienu. 2009. gada decembrī Jāņa kungs kopā ar savu dzīves draugu Ainas
kundzi pārceļas dzīvot uz Jumurdas pagasta “Lielpavāru“ mājām, kuras atrodas Ainas kundzes bērnības māju “Pavāri” tuvumā. Ainas kundze ar savu sirsnīgo smaidu, rūpīgo saimniekošanu, sirds
siltumu uzsver, ka Jānis ir stingra rakstura cilvēks, viņš nekad nav pakļāvies cilvēciskām vājībām nesmēķē, nelieto alkoholu, kā arī sagaida no cilvēkiem noteiktību darbos, vārdos un uzvedībā. Aina
ar Jāni savu ikdienas darbu iegulda “Lielpavāru” pagalmā, savukārt stiprinājumu rod jaunās darba
iecerēs, neatlaidībā un savstarpējā sapratnē. Lai možs gars, ieceru piepildījums un saulainas dienas!

Mārīte Karņicka (Laipniece), 23. Ērgļu vidusskolas izlaiduma absolvente
Ojāra Iraida foto

“Lielpavāros” viesojās un uzmundrinājumu guva Agita Opincāne
Foto no jubilāra personīgā arhīva
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12. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI LATVIJAS 100gadē
“Apskausim Latviju! Pīsim vainagu! Tad kā ozoli būs mūsu
vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli. Tad pēc vēlreiz simts
gadiem atkal varēsim Jāņu vainagus vīt!”
Ar atkalredzēšanās prieku lieli un mazi ērglēnieši, draugi un
radi, viesi un savējie tradicionāli tikāmies jūlija pēdējā nedēļas
nogalē, lai kopā radītu un svinētu savus svētkus - Ērgļu novada
svētkus!
Piektdienas vakarā visiem trim pagastiem - Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas, satiekoties pie Ērgļu saieta nama, tika atklāti
mūsu novada 12. svētki. Kopā rotājāmies vainagiem, tika pacelti svētku karogi un ar svētku uzrunu mūs sveica festivāla
“Latvijas goda aplis” radošā direktore Diāna Čivle. Tūdaļ pēc
atklāšanas visi interesenti tika laipni aicināti uz literāro konferenci “R. Blaumanim - 155”, kurā piedalījās B. Kalnačs, J.
Zālītis, L. Grudule, E. Tišheizere, A. Kuzina un Z. Saulīte. Tikmēr azartiskākie Ērgļu novada kāršu spēlmaņi jau uzsāka Zoles maču Ērgļu vidusskolas sporta zālē, kas noslēdzās tikai rīta
gaismā ar uzvarētāju godināšanu.
Brīvdabas koncertzālē pie dambja dabas burvība savijās ar
mūzikas baudīšanu un satikšanās prieku grupas “RAXTU
RAXTI” koncertā. Pēc koncerta, kad jau bija iestājusies tumsa,
Dziesmu svētku mūzikas ritmu pavadībā debesīs uzdzirkstīja
salūts, kas lika aizrauties elpai gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēc salūta ikviens svētku apmeklētājs varēja izveidot
savu sirdspukstu vainagu emogrāfā uz Ērgļu novada domes
ēkas sienas, ko mums svētkos dāvināja apvienība “Latvijas
goda aplis”. Ja nogurums vēl nebija jūtams, tad uz saieta nama
sienas brīnišķīgā vasaras nakts atmosfērā varēja noskatīties I.
Selecka filmu “Turpinājums”, bet aktīvākie ballēties gribētāji
varēja turpināt dejas diskotēkas ritmos pie dambja.
Sestdienas rīts sākās ar 6. Ērgļu čempionātu Disku golfā atrakciju parkā “Braku takas”. Šogad otro gadu “Vizbuļu” šautuvē Katrīnā pie Kreveļu ozola mednieki sacentās meistarībā
šaušanas sacensībās pa māla paipalām. Ērgļu centrā no saieta
nama līdz pat vidusskolai norisinājās dažādas sacensības, izdarības un darbnīcas. Pie saieta nama varēja noskatīties satīrisku
Ērgļu teātra uzvedumu pēc R. Misūnes darba motīviem. Paralēli darbojās “Braku” un “Meņģeļu” māju saimnieču sagatavoto uzdevumu spēle un TLMS “Ērgļi” augu paklāja aušanas
meistarklase. Kā ierasts, bērni visvairāk pulcējās Dzeņu ģimenes dzīvnieku fermas izveidotajā mīluļu stūrītī, kur varēja paglaudīt, samīļot un pat paņemt klēpī peles, žurkas (gan ar, gan
bez spalvas), jūras cūciņu, nutriju, ezīti, gigantisku gliemezi,
bruņurupuci, dažādus trušus, milzu prusaku un vēl citus kustonīšus. Pēc teātra izrādes garšas kārpiņas ikviens varēja palutināt ar vietējo kūku cepēju (Dairas Plešas, Vinetas Bagatskas,
Ligitas Truksnes un Sanitas Suščenko) gardumiem un izvērtēt,
kura kūka tad ir Latvijas 100gades cienīga. Visā svētku laikā
saieta namā apskatei bija izveidotas trīs izstādes: Ērgļu bibliotēkas piedāvātā izstāde “Pieķerts lasot”; vizuāli informatīvie
uzskates materiāli - “Novada kultūrvēsturiskie objekti” un Ērgļu mākslas skolas audzēkņu izstāde “Ērgļu novada simbols”,

kur par sev tīkamāko zīmējumu vēl var paspēt nobalsot līdz pat
septembrim.
Virzoties no saieta nama uz Ērgļu vidusskolu, kur, sīvi cīnoties
par uzvarām, norisinājās 3×3 basketbols gan sievietēm, gan vīriešiem. Pa ceļam ikkatrs varēja iemēģināt roku Lielo koka spēļu meistarībā profesionāla spēļu meistara vadībā Oškalna ielas
sākumā. Ejot tālāk pa Oškalna ielu, nevarēja paiet garām Nasko
pirkstiņu radošajai darbnīcai bērniem, kur varēja gan izveidot
savu galvas rotu, gan sapņu ķērāju, ledusskapja magnētu un pat
čiekuru salūtu, kā arī apskatīt pagājušā gada bērnu veidotos karodziņus un atrast pagājušajā gadā paša rokām darināto. Dodoties uz priekšu, varēja atbalstīt veiklākos bērnus - riteņbraucējus, kas ieņēma startu uz velo šķēršļu joslas, un seniorus, kuri
sacentās vīru un dāmu konkurencē savās sacensībās.
Orientēšanās sacensībās piedalīties varēja gan paši mazākie
orientieristi - līdz 6 gadu vecumam, saņemot balvā šokolādes
medaļu, gan lielāki bērni un pieaugušie.
Turpat blakus, vidusskolas stadionā, ar pretiniekiem varēja
spēkoties dažādos sīkmačos: “maisa mešanā”, “bumbiņu sišanā mērķī”, “pīļu skrējienā”, “disku golfa metienos”, “šautriņu
mešanā” un “jautrības stafetē”. Blakus basketbola laukumam
sakarsušie sportisti varēja veldzēties brīvdabas dušā. Un aktīvākie lēkātāji varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās.
Ūdenspriekus baudīt gribētāji visas dienas garumā varēja veldzēties peldvietā pie dambja un arī izmēģināt veiklību sup dēļu
un kajaku izbraucienos. Kad airi bija iemēģināti, tad varēja arī
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Māras Liepiņas foto

sacensties gan pāru braucienā ar kajakiem, gan sup dēļu braucienos.
Paralēli aktīvajām nodarbēm centrā, Ērgļu stacijā, gardēži
varēja baudīt belašus ar uz ugunskura vārītu zupu, Kaspara Jansona gastronomisko meistarklasi un pusdienu piedāvājumu, un
kafiju ar kūkām. Bērniem tikmēr bija iespēja pagatavot ravioli.
Pēcpusdienā, kad pamatīga lietus gāze bija veldzējusi dabu,
pie saieta nama pulcējās orientēšanās pastaigas “100 soļi Ērgļos” dalībnieki un vietas pie starta estakādes ieņēma auto moto dalībnieki ar saviem spēkratiem. Ekipāžām bija jāveic
maršruts, kurā bija iekļauti dažādi uzņēmumi Ērgļu novadā.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm Ērgļu luterāņu baznīcā varēja ļauties pārdomām, klausoties Sintijas Gravas piedāvāto
koncertprogrammu.
Savukārt tie, kam sirdij tuvs teātris un māksla, devās uz Pārsteigumkalnu, kur norisinājās pirmais mākslas un teātra festivāls “Optižūns”. Festivāls piedāvāja bērnu un jauniešu centra
“Rīgas skolēnu pils” teātra “Zīļuks” izrādes “Sprīdītis” un “Gadījums”, kā arī improvizācijas teātra priekšnesumus un gleznu,
un vides objektu izstādi.
Atgriežoties Ērgļos, konditorejas “Našķotava” pagalmā varēja

Turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. augusts

Turpinājums.
iepazīt senos amatus: pirts slotu siešanu, sviesta kulšanu, kokles spēli, rotu kalšanu, rakstīšanu ar spalvu un rakstāmmašīnu,
vilnas kāršanu un labības kulšanu, kā arī dziedāt karaoke senās
tautasdziesmas kopā ar ansambli “Ievziedi”.
Pēc tik piesātinātas un daudzveidīgas dienas atlika vien apbalvot sacensību uzvarētājus un visiem kopā baudīt koncertu
un zaļumballi estrādē, kurā muzicēja Laimis Rācenājs kopā ar
grupu “Neaizmirstulītes”. Pēc pusnakts, kad mazākie ballētāji
devās mājās, bet lielākie lustētāji turpināja dejas, uz skatuves
kāpa grupa “Kompromiss” un zaļumballe turpinājās līdz pat
rīta gaismai.
Agrā, agrā svētdienas rītā pie dambja pulcējās brašākie novada makšķernieki, lai spēkotos ar saviem lomiem. Ne asakas!
Vecajā stadionā pie Ogres upes satikās pludmales volejbolisti.
Blakus volejbola laukumam ikvienam bija iespēja izmēģināt
spēkus bamperfutbolā un loka šaušanā, kā arī iekāpt zorbā ūdens bumbā Ogres upes līcī. Otro gadu pēc kārtas lielu atsaucību ieguva spēle “Desas”, kas veidota uz visiem labi zināmās
krustiņu un aplīšu vilkšanas rūtiņās, bet šoreiz dalībniekiem
bija jācenšas trāpīt bumbiņas automašīnu riepās.
Pa to laiku estrādē - “Dzimis Latvijai”! Šogad izrotāto bērnu
ratiņu parādē piedalījās veselas desmit ģimenes un visi izcēlās
ar īpaši radošu pieeju, bet mazo rāpotāju sacensībās - seši mazuļi. Bet mazliet lielāki bērni varēja piedalīties radošajā darbnīcā pie mākslas skolas skolotājas - Ievas Veipas. Turpat blakus
estrādei visas dienas garumā darbojās piepūšamās atrakcijas,
kur mazie dalībnieki varēja izlēkāties pēc sirds patikas. Turpinot svinēt svētkus, skatītājus iepriecināja “Teātris un ES” izrāde visai ģimenei “Mana dzimšanas diena”.

Kamēr bērni baudīja savas izklaides, tikmēr pieaugušie turpat pie
estrādes varēja nobaudīt veselīgus
ēdienus un iepazīties ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem
un iespaidojošiem faktoriem, ko
mums piedāvāja “Veselības klubiņa” aktīvisti interaktīvajās un izzinošajās darbnīcās.
Turpinoties sporta aktivitātēm,
stadionā pie Ogres upes iestiprināties un remdēt izsalkumu sportisti
un citi svētku apmeklētāji varēja,
baudot draudzīgajā mielastā zivju
zupu, putraimu putru, kā arī īpaši
gardu medījuma gaļas šašliku, ko
svētkiem bija sarūpējuši Zintis
Āboliņš - Ābols.
Bet Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas Jāņa Sprancmaņa diriģētais Ērgļu koris ieskandināja
akciju “100 dižkoki no 100 novada ģimenēm”. Pirmos kokus - liepu un ozolu - iestādīja “Gada
farmaceite 2017” Inta Olte un Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Sprancmanis ar savām ģimenēm. Pēc akcijas ieskaņas, spītējot lielajai svelmei, skatītājus priecēja Ērgļu novada amatiermākslas kolektīvi ar dziesmām un dejām pie R. Blaumaņa pieminekļa slimnīcas pagalmā.
Turpinājumā - tikšanās ar rakstnieci Ingūnu Baueri un izstāde “Manā dārzā…” Livonijas laika
velvju pagrabiņā turpat pie slimnīcas.
Pie saieta nama bērni baudīja savu svētku kulmināciju - Putu ballīti, kur varēja pēc sirds patikas
iztrakoties putās.
Atgriežoties estrādē, varējām noskatīties Ērgļu novada stiprāko vīru un dāmu sacensībā lauku
un klasiskajā Ccrossfitā, kur sacensību dalībnieki gan vēla siena rulli, gan uz ātrumu mainīja
mašīnai riepas, gan pārlēja mucu ar ūdeni un cilāja svarus. Svētku noslēgumā baudījām motosportista Andra Grīnfelda piedāvāto ekstrēmo motošovu, kas lika aizrauties elpai skatītājiem un
vēl jo vairāk brīvprātīgajiem, kuri drosmīgi gulēja estrādē uz speciāli noklāta paklāja, kamēr pāri
lēca sportists ar moci.
Noslēgumā tika apbalvoti svētdienas sacensību dalībnieki.
Lai dzīvo svētki!
Uz tikšanos 13. Ērgļu novada svētkos!
Rakstu sagatavoja Lelde Strazdiņa

Turpinājums nākamajā lpp.
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Turpinājums.

12. Ērgļu novada svētkos strādāja:

Organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Sandra Avotiņa, Aldis Jēkabsons, Lelde Strazdiņa, Ivars Teteris, Gatis Truksnis, Aina Braķe, Reinis Braķis, Toms Rota, Ieva Rota, Mārcis
Feldbergs, Atis Koklačovs, Inta Olte, Laimonis Kļaviņš, Andris Milnis, Antra Diča- Milne,
Māris Olte, Inese Olte, Nemo Olte, Vits Olte, Marta Štila, Lilita Saulīte, Ilze Daugiallo,
Sandra Konovalova, Maiga Picka, Zintis Āboliņš - Ābols, Aivis Masaļskis, Ivo Solovjevs,
Signe Masaļska, Juris Jakunovs, Kaspars Cers, Oļegs Jegorskis, Baiba Kaļva, Andris Stalīdzāns, Edgars Rudzītis, Andris Rudzītis, Valdis Zirnis, Roberts Čeičs, Ilmārs Kaņķelis,
Aldis Olte, Iveta Olte, Indra Rone, Andris Džiguns, Inga Bite, Sanita Skuja, Matīss Palsāns,
Ilona Palsāne, Kaiva Bukovska, Mārtiņš Bukovskis, Eduards Bukovskis, Monta Masaļska,
Estere Jungfermane, Līva Āboliņa - Ābola, Sabīne Svilpe, Dzintra Nikolajeva, Rita Dudko,
Igors Dudko, Justs Jēkabsons, Dace Jēkabsone, Jānis Serovs, Rimants Stankevičs, Ervīns
Salenieks, Elvijs Ludboržs, Armands Cirsis, Ingus Akulovs, Ivans Vihtodenko, Aleksandra Vihtodenko, Alise Andriksone, Artūrs Vīgants, Ainārs Zvelnieks, Evita Kārkliņa, Mārīte
Avotiņa, Sergejs Ļebedevs, Liene Ļebedeva, Māris Lupiks, Sergejs Vasiļjevs, Mārīte Gailīte, Liene Opincāne, Nikola Jegorska, Niks Jegorskis, Aigars Bārbals, Gerda Jegorska, Jānis
Gedušs, Kate Jēkabsone, Ance Jēkabsone, Sanita Jansone, Dace Bērziņa, Pēteris Lukstiņš,
Arnis Leitāns, Jānis Rešņa (seniors), Jānis Bernhards, Līga Ezergaile, Dace Salnīte, Egīls
Ezergailis, Alla Vaišļa, Lienīte Šmite, Iluta Kurzemniece, Valda Griezāne, Anita Žīgure,
Uldis Braķis, Zeltīte Cepurīte, Ilva Baņukalne, Gunta Bērziņa, Ieva Veipa, Māris Grīnbergs,
Vineta Bagatska, Sanita Suščenko, Ligita Truksne, Daira Pleša, Terēzija Kaimiņa, Ralfs
Šmīdbergs, Sandra Lauberte, Inga Šreibere, Vineta Dāve, Inese Koklačova, Ieva Lapiņa,
Baiba Mika, Dzintra Leiboma, Mārīte Taškāne, Antra Grinberga, Auseklis Knope, Rolands
Krastiņš, Mārīte Krastiņa, Ingūna Bauere, Ieva Vilnīte, Zinta Saulīte, Anna Kuzina, Elita
Ūdre, Valija Lele, Inese Leiboma, Ināra Strazdiņa, Agita Opincāne, Ivars Cišs, veselības
klubiņa darbinieki - Agris Bērziņš, Baiba Bērziņa, Judīte Purviņa, Ineta Nikolajeva, Monika
Purviņa u.c.

12. Ērgļu novada svētkus atbalstīja:

“Latvijas goda aplis” (Diāna Čivle) SIA “AIBI” (Artis Ielejs), “ELBRA” (Atis Koklačovs),
tipogrāfija “ERANTE” (Jānis Eriņš), Ērgļu spēkstacija (Rolands Krastiņš), Ērgļu slimnīca
(Aina Braķe), Ērgļu luterāņu draudze (Ivars Cišs), z/s „Mālkrogs”, SIA „Ceļotājs” (Svetlana
Maija Čeiča), BENU aptieka Ērgļos (Inta Olte un Baiba Mika), “Ērgļu Stacija” (Māris un
Inese Oltes), biedrība “C&U” (Armands Cirsis), SIA “Trailer Baltia”, Zintis Āboliņš-Ābols,
„Braku takas” (Ilmārs Kaņķelis), Ērgļu vidusskola (Inese Šaudiņa), Ērgļu mākslas un mūzikas skola (Iveta Pedele).

Ilzes Daugiallo foto

Turpinājums nākamajā lpp.
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SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:

Turpinājums.
ZOLES MAČS
(Kopējais dalībnieku skaits - 34)
Amatieru grupa
1. Andris Brimerbergs
2. Gunta Purviņa
3. Oskars Burmeisters
Zolmaņu grupa
1. Kārlis Kļaviņš
2. Kaspars Vītoliņš
3. Jānis Gedušs
Atrakciju parka “BRAKU
TAKAS” rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits - 27)

Vīru konkurencē
1. Markuss Užāns
Andris Vasiļevskis
Niks Nīgalis
2. Reinis Braķis
Kaspars Felkers
Rihards Vasels
3. Sandris Ābels
Ritvars Lapsa
Oskars Burmeisters
ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 32)

Meistaru klase Bērni (MB)
1. Augusts Zosārs

Zēni (līdz 10 g.)
1. Rihards Gedušs
2. Jorens Vezetiu
3. Rūdolfs Venškevics

Meistaru klase Vīrieši (MV)
1. Rūdolfs Zosārs
2. Ingus Akulovs
3. Justs Jēkabsons

Meitenes (līdz 10 g.)
1. Līna Madsena
2. Paula Luīze Piebalga
3. Paula Konovalova

Meistaru klase Sievietes (MS)
1. Sanita Skuja
2. Alise Olte
3. Elīza Dalbiņa

Zēni (līdz 15 g.)
1. Artems Babins
2. Mārcis Graudums
3. Emīls Bernāns

Amatieru klase Vīrieši (AV)
1.Kaspars Cers
2. Jānis Tīronis
3. Mārtiņš Picka

Meitenes (līdz 15 g.)
1. Elīza Madsena
2. Anete Strauta
3. Trīne Lazdiņa

Amatieru klase Sievietes (AS)
1.Alise Andriksone
2. Iveta Olte
3.Ance Kaimiņa

Vīri (V)
1. Kalvis Kaļva
2. Arvis Rudzītis
3. Andris Mikijanskis

DISKU MEŠANA GROZĀ
(kopējais dalībnieku skaits - 119)

Dāmas (S)
1. Daina Stonka
2. Līva Dāve

Disku metieni pirmsskolas vecuma bērnu konkurencē
1. Klāvs Konovalovs
2. Sabīne Geduša
3. Liene Karla Katlapa
Disku metieni no 7 līdz 14 gadu
vecu bērnu konkurencē
1. Augusts Zosārs
2. Ketija Tipaine
3. Jēkabs Kapustāns
Disku metieni pieaugušo konkurencē
1. Arvis Knēziņš
2. Jānis Opincāns
3. Arvis Rudzītis
ŠAUŠANAS SACENSĪBAS
MEDNIEKIEM
(kopējais dalībnieku skaits - 20)
1. Jānis Bērzkalns
2. Dāvis Bērzkalns
3. Uldis Cirsis
3×3 BASKETBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 30)
Dāmu konkurencē:
1. Enija Jungfermane
Madara Zosāre
Ieva Dūduma

Vīri (virs 40 g.)
1. Dzintars Svilpis
2. Māris Lazdiņš
3. Artis Dāvis
Dāmas ( virs 40 g.)
1. Ilvija Madsena
2. Spodra Švarca
BĒRNU ORIENTĒŠANĀS
PASTAIGĀ (PIEDALĪJĀS 55
DALĪBNIEKI)
SENIORU SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 22)
Dāmas
1. Rita Bērziņa
2. Silvija Treigute
3. Līvija Groza
Vīri
1. Bruno Bērziņš
2. Andis Krūmiņš
3. Jānis Līcītis
VELO SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 13)
Vecuma grupa (no 4 līdz 7 g.)
1. Oto Strazdiņš
2. Miks Ielejs
3. Miks Smeilis

2. Līva Tirzmale
Jana Gulbe
Gunita Konovalova

Vecuma grupa (no 8 līdz 11 g.)
1. Jorens Vezetiu
2. Manuela Hofmane
3. Estere Truksne

3. Ranita Berķe
Ilze Feldberga
Līga Tirzmale

Vecuma grupa (no 12 līdz 16 g.)
1. Gabriels Bērziņš
2. Kaspars Bebris
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SĪKMAČI
MAISA MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 172)
Meitenes (līdz 12 gadiem)
1. Evelīna Jansone
2. Samanta Ungure
3. Ketija Tipaine

Vīru konkurencē
1. Zigmis Bauže
2. Edgars Bauže
3. Māris Lazdiņš
KAJAKU SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 43)

Zēni (līdz 12 gadiem)
1. Rūdolfs Šmits
2. Emīls Bernāns
3. Artūrs Tiltiņš

Dāmu konkurencē
1. Ance Kaimiņa un Krista Picka
2. Jolanta Lapiņa un Dagnija Konončuka
3. Ieva Šreibere un Arita Šreibere

Dāmas
1. Līga Tirzmale
2. Daira Pleša
3. Renāte Pleša

Vīru konkurencē
1. Zigmis Bauže un Edgars Bauže
2. Māris Lazdiņš un Paula Lazdiņa
3. Jānis Bokta

Vīri
1. Raivis Priede
2. Vairis Leiboms
3. Raimonds Kaimiņš
BUMBIŅU SIŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 163)

AUTO ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 18)
Auto orientēšanās
1. Reinis Braķis
2. Kaspars Balodis
3. Mārtiņš Zariņš

Bērniem (līdz 12 gadiem)
1. Evelīna Jansone
2. Paula Luīze Piebalga
3. Kristers Beļajevs

ORIENTĒŠANĀS PASTAIGA
“100 soļi Ērgļos”
(kopējais dalībnieku skaits - 7)

Pieaugušajiem
1. Zigmis Bauže
2. Viktorija Kiseļova
3. Andris Mikijanckis

1. Alīna Muša, Anita Muša, Imants
Muša, Keita Daumane
2. Linda Liepiņa, Oskars Burmeisters, Kristīne Rutka

JAUTRĪBAS STAFETE
(kopējais dalībnieku skaits - 98)

MAKŠĶERĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 21)

1. Gatis Truksnis un Līga Svetlova
2. Raimonds Kaimiņš un Ance
Kaimiņa
3. Imants Muša un Jānis Bokta

Kopējais loma svars - 18,027 kg

PĪĻU SKRĒJIENS
(kopējais dalībnieku skaits -107)
Bērnu konkurencē
1. Augusts Zosārs
2. Dāvis Neijs
3. Rūdolfs Šmits
Dāmu konkurencē
1. Dace Freivalde
2. Ance Kaimiņa
3. Dace Ostrovska
Vīru konkurencē
1. Uvis Konovalovs
2. Toms Ielejs
3. Vairis Leiboms
ŠAUTRIŅU MEŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 233)
Bērnu konkurencē
1. Viktorija Dravniece
2. Simona Laurinoviča
3. Reinis Pāns
Dāmu konkurencē
1. Inga Grinberga
2. Ance Kaimiņa
3. Sandra Šreibere
Vīru konkurencē
1. Raimonds Kaimiņš
2. Ainārs Strazdiņš
3. Ainis Šmits
SUP DĒĻU SACENSĪBAS
( kopējais dalībnieku skaits - 12)
Dāmu konkurencē
1. Dagnija Konončuka
2. Jolanta Lapiņa
3. Līga Tirzmale

Bērnu konkurencē
1. Jānis Spaile - loma svars 0,329
kg
Dāmu konkurencē
1. Ilze Barūkle - loma svars 2,081
kg
2. Inga Grīnberga - loma svars
0,480 kg
3. Liene Štruseļe - loma svars
0,445 kg
Vīru konkurencē
1. Viktors Ūdris - loma svars
2,919 kg
2. Andris Rudzītis - loma svars
1,601 kg
3. Valdis Barūklis - loma svars
1,482 kg

Karlas Katlapas un Klāva Kristera
Beļajeva ģimenēm par atsaucību
un radošumu izrotāto bērnu ratiņu
parādē.
Par spīti pamatīgajai svelmei,
skatītājus un dalībniekus uzmundrināja lielais Benu putns. Visi
mazulīši un viņu ģimenes saņēma
dāvaniņas no mūsu sponsoriem Intas Oltes un Ērgļu BENU aptiekas. Kā ierasts, katra mazulīša garderobi tagad papildinās arī Ērgļu
novada svētku krekliņš.
SPĒLE “DESAS”
(kopējais dalībnieku skaits - 48)
1. Gotfrīds Jungfermanis
2. Laura Laurinoviča
3. Dace Svilpe
VOLEJBOLS
(dalībnieku skaits - 66)
Dāmas
1. Jana Gulbe
Līga Tirzmale
Rita Pučekaite
Sofija Lote Galzone
Elīza Hermane
2. Ilze Bičevska
Gunta Jaunozoliņa
Baiba Bruņeniece
Gunita Konovalova
Līva Āboliņa - Ābola
3. Annija Viktorija Zaķe
Alise Olte
Ilze Feldberga
Ance Kaimiņa
Santa Dejus
Linda Katlapa
Vīri
1. Krišs Rudzons
Mārtiņš Ūdris
Jānis Purviņš
Jānis Kalniņš
2. Uldis Cirsis
Ralfs Bite
Marts Bičevskis
Juris Sirmais
3. Andris Bērziņš
Uvis Sarkanābols
Dainis Builis
Niks Nīgalis

Mazākā zivs
Andris Broks - 0,002 kg

LAUKU CROSSFIT
(kopējais dalībnieku skaits - 9)

Lielākā zivs
Andris Rudzītis - 0,566 kg

Dāmu konkurencē
1. Sintija Ābele
2. Signe Cepurīte
3. Edija Zommere

MAZULĪŠU RĀPOŠANA
SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 6)
“DZIMIS LATVIJAI!” sākās ar
sešu mazuļu sacenšanos “mazulīšu
rāpošanā” un turpinājās ar desmit
radošu ģimeņu piedalīšanos izrotāto bērnu ratiņu parādē.
Mazo rāpotāju distanci visātrāk
veica Ulvis Rihards Tērauds, aiz
kura palika Olivers Dombrovskis,
Jūlija Mača, Miķelis Opincāns,
Bella Denisova un Lelde Majore.
Paldies Ulvja Riharda Tērauda, Elzas Pundures, Auroras Abramovas,
Leldes Majores, Toma Avotiņa,
Karlīnas Keitas Leibomas, Kārļa Trukšņa, Jūlijas Mačas, Lienas

Vīru konkurencē
1. Zigmis Bauže
2. Edgars Bauže
3. Kaspars Balodis
KLASISKAIS CROSSFIT
(kopējais dalībnieku skaits - 7)
Dāmu konkurencē
1. Marta Simona Štila
2. Lilita Saulīte
3. Kristīne Puziņa
Vīru konkurencē
1. Andrejs Vasiļjevs
2. Kristers Kalniņš
3. Marats Priede
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No Saulkrastiem līdz Mazsalacai
18. jūlijā novada pensionāri, klausoties Līvijas Grozas, biedrības „Ērgļu
pensionāri” valdes priekšsēdētājas,
stāstījumu par to, kur nokļūsim, ko redzēsim, ko jaunu uzzināsim, ātri vien
sasniedza Saulkrastu Balto kāpu,
pirmo šīsvasaras ekskursijas apskates
vietu. 18 m augstā Baltā kāpa atrodas
Inčupes labajā krastā pie upes ietekas
jūrā. Ežu mamma Frīda, viens no interesantākajiem mākslinieka Ivara Drulles vides objektiem, mūs sagaida ceļā
uz jūru, kuras spirgtais vēsums apņem
karstajā dienā. Ejam garām Katrīnas
liepām. Nostāsts vēsta, ka Krievijas
imperatore Katrīna II ceļojuma laikā
no Pēterpils uz Rīgu 1764. gadā šeit
iestādījusi divas liepas. Skaistais skats
no Baltās kāpas uz jūru un, iebrienot
jūrā un skatoties atpakaļ uz Vidzemes
jūrmalas piekrasti, sajūsmina ikvienu,
kas to vēro. Pie Baltās kāpas uzņemti
vairāki skati Rīgas kinostudijas filmām
„Kā gulbji balti padebeši iet” (1956) un
„Nauris” (1957). Uzmanību piesaistīja
tādi vides objekti kā zaķis Fredis, Kukaiņu taka, bet taure „Ieklausies dabā”
aicināja ieklausīties jūras viļņu un priežu šalkoņā. Skanēja vareni!
Saulkrastu velosipēdu muzejs ir vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā
un lielākā Baltijā. Tēva un dēla Jāņa un Gunta Sereginu velosipēdu kolekcijas veidošana aizsākās
1977. gadā. Tagad varējām aplūkot apmēram 70 velosipēdu, kas reizē ir arī velosipēdu attīstības
vēstures liecinieki. Viens no senākajiem eksponātiem ir 1887. gadā Liepājā izgatavotais velosipēds. Muzejā redzējām dažādas lietas, kas saistītas ar velosipēdu ražošanu, lietošanu, riteņbraukšanas sportu, kā arī apskatījām velosipēdu emblēmu kolekciju ar vairāk nekā 1000 emblēmām no
visas pasaules.
Nav iespējams pabraukt garām Duntei, neiegriežoties Minhauzena muzejā. Tur nemanāmi pakļaujamies muzeja vadītāja Rimanta Lūša aizrautīgajam stāstījumam un noticam viņa teiktajam,
tāpat kā savulaik cilvēki ticēja barona Minhauzena brīnumainajiem piedzīvojumiem. Ir patīkami
reizēm ticēt neticamajam! Skatoties vaska figūru kolekciju, uzreiz pamanāms mūsu Rūdolfs Blaumanis, sēžot pie rakstāmgalda. Un noticam tam, ka, ja vien vēlamies, tad rakstnieks varētu ciemoties arī Ērgļos kādā pasākumā. Par to jāpadomā!
Gar Vidzemes akmeņaino jūrmalu dodamies tālāk, kur Salacgrīvā mūs sagaida gide Linda Kauliņa, ar kuru kopā iepazīstam šo Ziemeļvidzemes pilsētu. Linda stāsta, ka pirmo reizi vada ekskursiju
(tas nu gan nemaz nav jūtams), un ar lepnumu iepazīstina ar savu pilsētu. Pārejot pāri Salacas tiltam, nokļūstam promenādē. Tā būvēta, lai Salacas krastu pasargātu no erozijas, daudzos akmeņus
kā dāvanas saveduši vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi. 2014. gadā atklātā promenāde kļuvusi par
iemīļotu pastaigu vietu. Promenādes galā redzama bāka, četrstūrains balts tornis ar sarkanu laternu
galā. Kādreiz šai bākai, kas tagad gan vairs nedarbojas, sekoja zvejnieki, lai atrastu ceļu mājup.
Tagad tā ir pilsētas neoficiālais simbols.
Salacas pilskalnā, kas mazliet atgādina mūsu Skantskalniņu, reiz bijusi pils, tagad saglabājušies
vien cietokšņa vaļņi. Senatnē pilskalnu iekarojuši vikingu jūras laupītāji vadoņa Trommela vadībā.
Tagad pilskalna virsotnē ierīkota skatuve, te vasarās notiek brīvdabas pasākumi. Pilskalnam piekļaujas stalta luterāņu baznīca, kas celta 18. gadsimtā, gadu gaitā gan vairākkārt pārbūvēta. Bija
patiess prieks klausīties Lindas Kauliņas emocionālo stāstījumu. Lai arī turpmāk izdodas sastapt
ieinteresētus tūristus!
Skaņākalna parks ir Mazsalacas lepnums - Salacas ieleja ar krāšņām smilšakmens klintīm un
daudzām alām upes krastos. Izveidotās dabas takas iecienījuši ceļotāji, arī mēs iepazināmies ar tām.
Kurbada takas koka figūras nomainījuši dažādu putnu tēli. Daļa putnu skulptūru ir kustīgas. Tajās
var sajust, kā ir sēdēt putna mugurā, var izšūpoties dažādu veidu šūpolēs. Skābumbaļļas avotiņš,
Sapņu trepes, Vilkaču priede un vēl daudz kā cita neparasta un interesanta var ieraudzīt pie Skaņākalna, kurš šoreiz bija kluss un neatsaucās mūsu balsīm. Laikam nebijām nostājušies pareizajā
vietā.
Mājās atgriezāmies, pārbaudījuši paši sevi, izturot karsto dienu. Paldies Līvijai Grozai par uzņēmību un enerģiju, organizējot ekskursiju, paldies zinošajam un atsaucīgajam šoferītim Jānim
Mihailovam no Jaunpiebalgas, paldies Ērgļu novada domei par finansiālo atbalstu.
Patīkami ir pašiem braukt ekskursijās, patīkami arī sagaidīt ciemos viesus. Tā 25. jūlijā ar ērglēniešiem tikās Rūjienas pensionāru biedrības „Rūjienas ievas” seniori, lai iepazītos ar Ērgļu pensionāru
biedrības darbību, pastāstītu par savu biedrību, kā arī apmeklētu R. Blaumaņa vietas Ērgļu novadā.
Mārīte Breikša
Dzidras Riekstiņas foto

Pašā vasaras vidū Vējavas kapos
Ansis Vairogs (1919-2012)
Nora Vairoga (1920-2016)
Kad Latvijā bija izskanējuši varenie Dziesmu un
deju svētki, rāmā 10. jūlija
dienas pašā pusdienlaikā
Ērgļu novada Jumurdas
pagasta skaistajos Vējavas kapos sabrauca ļaudis - tuvinieki, draugi un
paziņas, lai aizvadītu līdz
Mūža mājām divus tālus un
mīļus ceļiniekus. No viņas
zemeslodes puses, no Austrālijas atvestas, dzimtenes
zemē guldīja urnas ar Anša
un Noras Vairogu pīšļiem.
Tādā pašā veidā atgriezušies daudzi mūsu Otrā
pasaules kara bēgļi, un
labi, ka viņi izvēlējušies šopusi, tādējādi stiprinot mūsu tautas sakņu sistēmu. Iespējams, ka
testamentā paustās vēlmes - savienoties ar Latvijas zemi - īstenošana svarīgāka ir testamenta
izpildītājiem un vēl dzīvajiem, jo balsta domu, ka dzimtene ir tikai viena, kaut svešas varas vai
paša griba aizvedušas tālu no vecāku mājām. Atjaunotās Latvijas gados atgriešanās pēc šīszemes
gaitu beigām bijusi dažāda - šķirstā vai urnā, vai arī pīšļi tuvinieku klātbūtnē klusi izkaisīti seno
īpašumu mežos, laukos, upēs vai Baltijas jūrā. Dažādas bijušas vēlēšanās, ko tuvinieki godprātīgi pildījuši.
Anša un Noras Vairogu urnas Vējavas kapos guldīja blakus Anša mātei Martai Dreimanei un
māsai rakstniecei Ilzei Kalnārei. Vējavas kapi ir vieni no skaistākajiem un koptākajiem, ko man
Latvijā nācies redzēt. Turklāt skats, kas paveras no kapu kalniņa, liek sirdij sažņaugties un elpai
aizrauties. Tālumā zilgo meži, pa starpu kopti lauki, un mākoņi, ko uzskatām par visskaistājiem
pasaulē, tajā dienā klusi slīdēja pa debess jumu, brīžiem dodot gaidīto lietu, brīžiem atvēlot
spraudziņu saules stariem.
Daudzi no bēru viesiem bija pazinuši Ansi un Noru Vairogus, jo ilgus gadus dzīvojuši vienā
kontinentā un vienā pilsētā - Melburnā. Tagadējo un bijušo melburniešu pulciņā bija Latvijas
Goda konsuls Jānis Dēliņš un Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels, kurš pastāstīja, ka Vairogi savā testamentā novēlējuši okupācijas muzejam nozīmīgu ziedojumu. Daudzi
vietējie cilvēki bija atnākuši, lai pieminētu arī Anša Vairoga māti un māsu, jo pēc atgriešanās no
Sibīrijas abas bija dzīvojušas turpat netālu Igalēs. Vietējās kultūras laba pazinēja Dace Zvirgzdiņa vēlāk stāstīja par Dreimaņu dzimtas līkločiem senā pagātnē. Ar Latvijas karogu rokās Vairogus godināja arī organizācijas Daugavas vanagi pārstāvis.
Skaistajā nelielajā koka kapličā, kuras atjaunošanu balstījis arī Ansis Vairogs, klusi skanēja
Ilgas Reiznieces kokle, un Esmeralda Ermale skandēja Ilzes Kalnāres dzeju. Anita Andersone
atklāja izvadīšanu, dodot vārdu savām meitām Jānai un Lijai, kuras nolasīja fragmentus no abu
Vairogu dzīvesstāstiem. Viss noticis tāpat, kā citiem pagājušā gadsimta 20. un 30. gados dzimušajiem mūsu bēgļiem - laimīga bērnība un jaunības gadi dzimtenē, sagriezusies dzīve pirmās
PSRS padomju okupācijas gadā un vācu laikā, tad bēgšana no Latvijas cerībā, ka pavisam drīz
varēs atgriezties, nometnes Vācijā un došanās tālāk. Vairogi iepazinās 1947. gadā Anglijā, kur
Nora strādāja par vecmāti, un 1956. gadā jaunais pāris emigrēja uz Austrāliju. Uz ekrāna projicētās fotogrāfijas atspoguļoja brīžus no Anša un Noras dzīves.
Kādreizējais leģionārs Ansis Vairogs bija principu cilvēks, un tāpēc padomju okupācijas gados
ne reizes neatbrauca uz dzimteni. Arī atjaunotā Latvija palika neredzēta. Varbūt tāpēc, ka pārāk
sāpēja mātes un īpaši māsas traģiskais liktenis. Toties latviešu sabiedrības dzīvē Austrālijā viņš
piedalījās ļoti aktīvi, gan vācot līdzekļus Melburnas Latviešu nama jaunās ēkas celtniecībai, gan
realizējot ideju par latviešu veco ļaužu mītnes celtniecību. Turpat, latviešu ciemā, Vairogu pāris
aizvadīja mūža nogali.
Pēc ierašanās Austrālijā Nora uzsāka dziedāt Melburnas latviešu korī, to kuplinot ar savu
skaisto balsi. Abus divus bieži redzēja latviešu sarīkojumos un dažādos pasākumos, kultūras
dienās, teātra izrādēs. Līdz pensijas vecumam Ansis strādāja diegu fabrikā, ko vadīja sievas
pusbrālis Hugo Misiņš.
Vairogu pārim nebija savu bērnu, bet savā ziņā par tādiem viņi uzskatīja savu draugu meitas
- Māru un Anitu Apsītes (tagad Anita Andersone) un arī Anitas un Greiema Andersonu meitas
kļuva par savējām. Tieši tāpēc Vairogi uzticēja Anitai piepildīt savu sapni - atvest urnas ar viņu
pīšļiem uz Latviju un apbedīt tās Vējavas kapos.
Šo vēlēšanos Andersonu ģimene paveica skaisti un no visas sirds, ar lielu mīlestību, kas apstaroja arī visus klātesošos. Anita šajā dienā bija saposusies Noras Vairogas tautastērpā. Tautastērpos ģērbušās, pa priekšu bēru gājienam Jāna un Lija nesa urnas un guldīja tās dziļi dzimtajā
zemē. Klātesošie tām pāri līdz ar trim smilšu saujām sūtīja laba ceļa domas. Pēc Latvijas paraduma kapu kopiņu apsedza ar egļu skujām un daudziem dzimtās zemes ziediem. Nu Anša un
Noras ceļojums apkārt zemeslodei ir guvis piepildītu noslēgumu.
Anna Žīgure
Gunāra Nāgela foto

Pasākumu afiša
18. augustā plkst.13.00 Jumurdas pagasta “Sniķeros”
Kaziņas BONIJAS kronēšanas svētki
Svētku laikā – draudzēšanās ar kaziņām un balsošana
par savu izvēlēto kaziņu; darbnīciņas un spēles kazu
gaumē; kazas siera degustēšana un zupas vārīšana; jaukas emocijas, prieks un atmiņas līdzņemšanai.
25.augustā
plkst.10.00 no
stāvlaukuma
Cēsu ielā 19,
Ērgļos (pretī SIA
“AIBI”),
starts Latvijas
simtgadei veltītajam velobraucienam pa trasi
“Latvijas kontūra Ērgļu novadā”

1. septembrī plkst. 14.30 „Brakos”
rakstnieka R. Blaumaņa 110. nāves atceres
gadadienas pasākums „Piemiņas
godi”. Muzicē viesi no Jūrmalas.

1. septembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
filma visai ģimenei pēc rakstnieces
Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā
romāna “Bille”motīviem

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Līcītis
miris 78. mūža gadā;
Ivars Tīss
miris 89. mūža gadā;
Jānis Uldis Jansons
miris 79. mūža gadā;
Voldemārs Kokins
miris 75. mūža gadā;
Imants Skuja
miris 88. mūža gadā;

8.septembrī plkst. 16:00 Brāļu Jurjānu muzejā
“Meņģeļi”
Latvijas Pirts diena
Tēma: Enerģētiskā masāža pirtī
Pirts zināšanās dalīsies pirtniece Līga Ende – Griķe.
Līdzi jāņem: pirts cepure, dvielis, viegls pirts apmetnītis,
gumijas čības. Pēc pirts ļoti noder siltas vilnas zeķītes.

Anna Šmite
mirusi 84. mūža gadā;

9.septembrī pie pašvaldības ēkas Rīgas ielā 10, Ērgļos,
TĒVU dienas pasākums

Dainis Čuibe
miris 56. mūža gadā.
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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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