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Braku muzeja vad�t�ja
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Ērgļu novada
pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada decembra
domes sēdē lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var
noklausīties pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aNolēma nodibināt reālservitūtu Ērgļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā, piešķirot tiesību uz laukumu 955,6
m2 platībā būvju uzturēšanai par labu būvēm: dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, trīs artēziskās akas paviljoni, divi tīra ūdens
rezervuāri, pārslēgšanas kamera, un slēgt servitūta līgumu ar
Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” par lēmumā noteiktā reālservitūta
nodibināšanu.
aNolēma neapstiprināt grozījumus Ērgļu novada domes 2006.
gada 21. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”, izsakot punktu 1.4.1. šādā
redakcijā -“1.4.1. finanšu un attīstības komiteju sešu locekļu sastāvā” - G. Velcis, I. Bite, A. Dombrovskis, M. Olte, J. Rešņa un
A. Spaile.
aNolēma nelikt par pienākumu speciālistei kultūras darba organizatorei veikt analīzi un sniegt rakstisku atskaiti “Par kultūras
pārvaldību Ērgļu novadā” par 2017. un 2018. gadu, kā arī par
plānotajiem kultūras pasākumiem Ērgļu novadā un saieta namā
2019. gadā.
aNolēma nelikt par pienākumu “Braku” muzeja vadītājai veikt
analīzi un sniegt rakstisku atskaiti “Par kultūras pārvaldību “Braku” muzejā” par 2017. un 2018. gadu un negatavot rakstisku atskaiti par to, kad un kā muzeja vadība pēdējo desmit gadu laikā
ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu risināt jautājumu par muzeja
fondu - krājumu saglabāšanai atbilstošu apstākļu radīšanu un to,
vai ir veikti pasākumi, lai apzinātu, kādā veidā un kur tiek organizēta muzeja fondu - krājumu uzglabāšana citos līdzīga veida
un apjoma Latvijas muzejos.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Īsziņa

SIA „ŪDAS” jaunajā gadā
Jaunais gads parasti ierodas ar jaunām
domām, ticību, cerību. Lai tas viss piepildās katrā no mums! Ja ticēsim, tad
notiks tas, ko mēs vēlamies.
SIA „ŪDAS” darbības pamats ir strādāt tā, lai iedzīvotāji būtu apmierināti ar
saņemto ūdeni un pārējiem pakalpojumiem, ko sniedzam.
2018. gadā esam panākuši, lai iedzīvotāji saliek savos mājokļos ūdens skaitītājus. To ir izdarījuši 93% ērglēniešu.
Apmēram 7% joprojām spītīgi to nav izdarījuši. Kuri šobrīd
ir vinnētāji? Ja jums nav ūdens skaitītāja, ir jāmaksā pēc
noteiktajām ūdens patēriņa normām. Katrs deklarētais iedzīvotājs patērē līdz 4,5m3 mēnesī. Ja dzīvoklī dzīvo viens
cilvēks, kas ir jāizdara, lai šo normu notērētu? Bieži jāmazgājas, daudz jāgatavo ēdiens, trauki arī regulāri jāmazgā.
Nesen bijām aizbraukuši pie vienas cienījama vecuma kundzes, kura pēc skaitītāja uzlikšanas mēnesī bija notērējusi
tikai 0,8m3 ūdens. Ir jāsaprot, ka pēc ūdens skaitītāju uzlikšanas ieguvēji būs tikai iedzīvotāji. SIA “ŪDAS” materiālā
ziņā iegūs mazāk, bet mūsu uzdevums ir strādāt jums, nevis
„uzvārīties”, piegādājot pakalpojumus.
Joprojām tiek grēkots ar ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanu. Vai ir tik sarežģīti katra mēneša pēdējā darba nedēļā
apskatīties to un vai nu elektroniski, vai telefoniski mums
to paziņot. Tiek zvanīts mēneša sākumā, vidū, vai pat vispār netiek dota informācija. Tā veidojas starpība starp patērēto un noziņoto ūdens daudzumu daudzdzīvokļu mājās.
Ministru kabineta noteikumi nr. 174, 41. pants nosaka: „Ja
ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakalpojuma sniedzējam ziņas par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par attiecīgo norēķina
periodu, pakalpojuma sniedzējs patērēto ūdens daudzumu
attiecīgā periodā nosaka pēc ūdens vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos.” Tas attiecas arī uz
tiem, kuri nedzīvo dzīvokļos un nav informējuši mūs par to,
ka ūdens netiek patērēts. Vai ir tik grūti būt korektiem citam
pret citu un atcerēties noziņot rādītājus?
Ir problēmas, par kurām vēlos pastāstīt. Elektrības cenas
pēc tirgus atvēršanas 2014. gadā pieauga par 7-12 procentiem. Ērgļos kanalizācijas ūdens attīrīšanā tiek izmantotas
deviņas pārsūknēšanas stacijas, jo reljefs ir ļoti paugurains.
Tās ir lielākās elektrības patērētājas attīrīšanas sistēmā. Pagājušā gada beigās elektrības cenu lēciens bija vienkārši
fantastisks. Ja visu 2018. gadu par 1 MWh maksājām EUR

39, tad 2019. gadā cena pieauga par 1MWH līdz EUR 58.
Tas nozīmē, ka katru mēnesi mūsu elektroenerģijas rēķini
pieaugs par 49 procentiem. 2017. gada 1. janvārī tika palielināts dabas resursu nodoklis. Kanalizācijā attīrītā ūdens
dabas resursu nodoklis ir palielināts par 20 procentiem. Augušas degvielas izmaksas. Pieaugusi minimālā darba alga.
No 2011. gada kanalizācijas notekūdeņu tarifs nav mainījies,
kaut gan realitāte liek rosināt jautājumu par tarifa lieluma
izmaiņu. Tarifam ir jābūt atbilstošam reālajam stāvoklim,
tam jābūt tādam, lai veidotos zināms uzkrājums, kas nepieciešams esošās aparatūras remontiem, nodokļiem, elektrības
un pārējām izmaksām. Aprēķini iesniegti Ērgļu novada domei. Jau tagad dzirdu, ka daudzi būs ar to neapmierināti, bet
jau pašā ūdensapgādes projekta sākuma aprakstā bija prasība, ka tarifi jāmaina ik gadus. Diemžēl tas netika darīts, bet
situācija ir krasi mainījusies.
Tagad par skursteņu tīrības jautājumu. Tas ir samērā sāpīgs
un svarīgs. Daudzi māju iemītnieki, kuras apsaimnieko SIA
”ŪDAS”, ir parādnieki mums. Un ne jau dažus eiro, bet tūkstošus. Veidojas apburtais loks, jo netiek maksāta apsaimniekošanas nauda, daži maksā, bet uz kopējā fona tas nav
daudz. Daži uzskata, ka maksāt nav vērts. Bet tajā pašā laikā
aizmirst par skursteņu tīrību. Mēs veicam un veicām skursteņu tīrīšanu, pārmūrēšanu neatkarīgi no tā, vai apsaimniekojamās mājas iedzīvotājs ir parādā vai nav. Apsaimniekošanas līgumos nav konkrēti atrunāta šī funkcija, bet tuvākajā
laikā rīkosim iedzīvotāju kopsapulces, lai kopīgi vienotos
par apsaimniekošanas atbildību. Iespējams, ka izdevīgāk apsaimniekošanu ir pārņemt pašiem iedzīvotājiem un atteikties
no mūsu darbībām, kuras veicam finansiālu iespēju robežās.
Jāsaprot, ka esošie skursteņi ir paredzēti krāsnīm, nevis kamīniem, kuri uztur siltumu, pateicoties tā lēndarbībai, piemēram, „Jotul” tipa krāsniņas. Uzturot krāsnī zemu temperatūru, uguns skurstenī veido darvu, kura tur uzkrājas un rada
aizdegšanās iespēju. Ja ir doma dzīvoklī ievietot lēndarbības
kamīnu, tad skursteņa cukā ir jāliek metāla vai keramikas
kanāls.
Pozitīvi ir tas, ka ūdens analīzes joprojām ir teicamas.
Kad redzu cilvēku, kas veikalā nopērk 1,5 litri minerālūdens
bez gāzes par 50 centiem, tad iedomājos, ka 1000 litri mūsu
saražotā ūdens tādā pašā kvalitātē maksā EUR 1,61. Ir starpība.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Aizvadītais gads Dzimtsarakstu nodaļā

Foto no K. Bukovskas personīgā arhīva

aĒrgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, piedaloties
projekta “Meklē Jūras ābeci bibliotēkā” pasākuma “Bibliokuģis” īstenošanā, saņēma ielūgumu uz Eiroparlamentu Briselē.
Decembrī kopā ar skolotājām un bibliotekārēm no visas Latvijas tika gūti jauni iespaidi un pieredze, apmeklējot Eiropas
Parlamentu un tā sēžu zāli, Eiropas Parlamenta apmeklētāju
centru “Parlamentarium”, kā arī ievērojamākos vides un kultūrvēsturiskos objektus.

Tūrisma uzņēmēju tikšanās
8. janvāra pēcpusdienā Ērgļu saieta namā satikās lielākā daļa
novadā esošo uzņēmumu un iestāžu vadītāji, pārstāvji, kuru
darbība saistīta ar tūrisma pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu. Tikšanās dalībnieki apmainījās ar informāciju, kas aktuāla katram savā saimniekošanas vietā, veidā. Klātesošie uzzināja
par jaunāko uzņēmumu, kas pievienojušies Ērgļu novada tūrisma uzņēmumiem - SIA “Ērgļu stacija” un SIA “Mailīšu Fabrika” -, darbību un pakalpojumu piedāvājumu klāstu. Interesanta
bija informācija par Ogres upes izmantošanu gan laivotājiem,
gan makšķerniekiem, gan dabas baudītājiem. Visu par plašo
piedāvājumu klāstu var uzzināt mājaslapā: www.ogreskraces.
lv. Procesā ir attīstības plānojums Jumurdas ezera apsaimniekošanai un ieceres projektu realizācijai ezera apkaimē. Saimniecība “Griezītes” ir iekļuvusi TOP 10 dzīvnieku apskates vietās Latvijā. Uz priekšu virzās juridisko jautājumu sakārtošana
par SIA “Latvijas dzelzceļa” īpašumā esošo bijušo dzelzceļa
līnijas vietu. Diskusijas izraisījās par norāžu zīmju vienota dizaina nepieciešamību uz dabas objektiem un novadā, par velo
un pastaigu maršrutiem, par privāto īpašumu izmantošanu un
īpašnieku vēlmju akceptu maršrutu un pastaigu taku izveidē.
Jādomā par formām un iespējām, kā novada tūrisma dažādību
piedāvāt plašākam interesentu lokam. Pozitīvu noskaņu radīja
izskanējušie viedokļi, ka novadā ir, ko piedāvāt ciemiņiem, ir
veiksmīga un atbalstoša savstarpēja sadarbība. Mazliet tika iezīmētas ieceru vīzijas nākotnes darbībai. Daudz ir paveikts, bet
daudzas lietas ir tikai sākotnējā stadijā, kuru realizācijā jāiegulda vēl ne mazums enerģijas, spēka, ideju un finansiālo resursu.
Prieks, ka novadā ir cilvēki, kuriem ir ieceres, vēlme un griba
dzīvot savā dzimtajā vietā, atrast šeit veidu, kā darboties, uzturēt ģimeni. Un ikviens novada cilvēks ir mūsu lielākā vērtība
un bagātība.
Vēlot veiksmi katram un visiem kopā informācijas speciāliste Ilze Daugiallo
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Laulību ceremonija meža ielokā, “Velna klēpja” tuvumā.

Gadu mija mēdz būt atskaites punkts daudziem, kad katrs
atskatās uz padarītajiem darbiem, izsijā gūtās atziņas un izvērtē pieredzi. Sniegšu ieskatu par darba gaitām Ērgļu novada
dzimtsarakstu nodaļā.
2018. gadā Ērgļu novadā ir reģistrēti 16 bērniņu dzimšanas
fakti, no tiem septiņas meitenes un deviņi zēni. Divus vārdus
vecāki ir devuši tikai diviem bērniņiem, mazie novadnieki ir
tikuši gan pie populāriem vārdiem, gan arī tādiem vārdiem,
kas nav ierakstīti kalendārā. Novēlu vecākiem izturību, pacietību un nebeidzamu mīlestību savu atvašu audzināšanā.
Savukārt laulības 2018. gadā noslēdza 14 pāri. Viens pāris
laulībā stājās pie garīdznieka, pārējās laulības notika dzimtsarakstu nodaļas telpās vai ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Patīkami pārsteidza pāru izdoma laulības vietas izvēlē. Ceremonijas notika ezerā uz plosta, meža viducī, Skanstes kalna
virsotnē. Ar nepacietību gaidu, ko izdomas ziņā nesīs šis gads.
Visvairāk diemžēl tika aizpildīti miršanas reģistri, jo iepriekšējā gadā mēs atvadījāmies no 39 novadniekiem. Mirušas ir
20 sievietes ar vidējo mūža ilgumu - 86 gadi un 19 vīrieši ar
vidējo mūža ilgumu - 81 gads.
2018. gadā tika šķirtas četras iepriekšējos gados Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētās laulības. Daudzi pāri,
izirstot attiecībām, laulības šķiršanai izmantoja tieši notāra

palīdzību, nevēršoties tiesā.
2018. gadā tika turpināta skaista tradīcija. Jau trešo gadu tika
godināti iepriekšējā gadā dzimušie Ērgļu novadnieki. Katrs
bērniņš saņēma īpašu dāvanu no Ērgļu novada pašvaldības sudraba karotīti ar tajā iestrādātu Ērgļu novada ģerboni. Pasākumu ar savu klātbūtni, atraktivitāti un dziesmām bagātināja
daudzu bērnu iemīļotās lelles no televīzijas raidījuma “Kas
te, es te” - Lupe un Konstantīns. Šajā vasarā tiks uzrunāti visi
2018. gadā dzimušie novadnieki un mīļi jo mīļi aicināti uz
pasākumu “Esi sveiks, mazais novadniek!”.
Pašas skaistākās emocijas, ar kurām es saskaros sava darba
ikdienā, ir mīlestība. Šīs jūtas patiesi mēdz virmot tieši kāzu
dienā. Sirdij vajag mīlestību. Ne drusciņu, bet daudz, pilnu
ezeru, veselu jūru. Un, akcentējot kāzu nozīmi pāru attiecībās,
pagājušajā vasarā “Braku” muzejā apmeklētāji varēja vērot
izstādi “Viss par un ap kāzām”, kur bija izstādītas dažādas ar
kāzām saistītas lietas.
Jaunajā gadā vēlu, lai skaistākie sapņi iekrīt plaukstās - nelūdzot, neprasot, negaidot - un skaistākās cerības dzimst no
jauna - mīlot, ticot un pielūdzot!
Baiba Bukovska,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Valda Salmiņa foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. janvāris
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Apsveikums

Redakcijas sleja
Sveiciens visiem jaunajā, 2019., gadā!
Jauns gads, jaunas iespējas, jaunas apņemšanās. Šis gads būs ļoti interesants,
un es pat nezinu, ko no tā sagaidīt, jo šis
būs pārmaiņu laiks manā dzīvē. Pēdējais
semestris šeit. No vienas puses - nespēju sagaidīt, kad varēšu sākt jaunu posmu
dzīvē, bet no otras puses - gribas ilgāk
palikt tepat.
Pagājušais mēnesis bija notikumiem
bagāts: godam sagaidījām Ziemassvētkus, Jauno gadu un kārtīgi atpūtāmies
brīvlaikā, lai būtu gatavi šī mācību gada
otrajam cēlienam. Šajā mēnesī mūs sagaida “Paldies diena”, vecāku dienas,
kuras noslēgsies ar pasākumu, un diviem mūsu skolas skolēniem šis laiks
tiks veltīts zinātniski pētnieciskā darba
veikšanai.
Novēlu ikvienam veiksmi un izturību
šajā mācību gadā. Noticiet saviem spēkiem un ķeriet ikvienu mirkli, ko pavadāt kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem!
Ceru, ka ikvienam jaunais gads būs pieredzes un notikumiem bagāts.
Viktorija

Īsziņas
23. - 25. 01. - Vecāku dienas
25.01. - Skolas padomes un skolēnu
domes pasākums

2019. gada JANVĀRIS

Šo dienu, Dieviņ, manam mūžam pieraksti klāt.
Nākamo dienu - rītdienu - atļauj man piedziedāt,
Piesāpēt, piegavilēt, just līdzi un dot, un dot...
Nākamo dienu - rītdienu - dod, Dieviņ, man sidrabotu.
Māci man iesēt cerību vietā, kur prāts negrib ticēt,
Un ļauj aiz prieka tik laimes asarām ritēt.
Māci man viegli ritināt kamolu, Tevis doto,Šo rītu, šo mirkli, šo dieniņu, šo mūžu sidraboto...

Dižajā 85 gadu jubilejā vissirsnīgākos sveicienus un stipras veselības vēlējumus sūtām skolotājai un bijušajai Sausnējas skolas
direktorei Mariannai Jukņevičai.
Sausnējas skolas saime

Vienmēr jaunā “Sniegbaltītes skola”
„Sniegbaltītes skolas” teksta autors
ir krievu rakstnieks
Georgijs Landaus, bet
mūzikas autors Grigorijs Tepļickis. Luga ar
lieliem panākumiem
tika izrādīta Maskavā. Tika nolemts, ka to
vajadzētu iestudēt arī
citās padomju republikās. Pie mums tā savu
popularitāti
ieguva
pēc 1954. gada Latvijas Radio iestudējuma,
un ar šo pasaku ir izaugušas trīs paaudzes
visā Latvijā.
2015. gadā no ieraksta tapšanas brīža bija
pagājuši
sešdesmit
gadu. Neņemot vērā
to, ka tikuši iestudēti simtiem citu darbu,
pēdējos gados aizvien
biežāk un biežāk ļaudis taujājuši pēc „Sniegbaltītes skolas”. Latvijā šīs izrādes fantastiskie panākumi slēpjas mūsu pašu cilvēkos.
Jaunajā radioiestudējumā dziesmas iedziedājuši populāri
mūziķi, izveidoti interesanti aranžējumi pazīstamajām
melodijām. Šo izrādi iestudējis arī Liepājas teātris, Latvijas Leļļu teātris.
Tā nu arī Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākumam
tika izvēlēta daudziem vecvecākiem, arī vecākiem tik
pazīstamā luga, kuru viņi ir klausījušies platēs, radioierakstos.
Gatavojoties uzvedumam, tika izlemts tajā iesaistīt gan
skolēnus, gan skolotājus, tāpēc vajadzēja vairāk lomu. Un
tā Meža vectēva jeb Salatēva, Sniegbaltītes un viņas skolēnu teksta daļas tika piešķirtas jaunajiem tēliem - matemātikas skolotājai Pūcei, sporta skolotājam Zaķim, meža
kārtības uzturētājai Lapsai. Ļoti organiski uzvedumā izdevās ievīt arī deju kolektīva, koklētāju ansambļa priekšnesumus. Sākumskolas un pamatskolas klašu dziedātāji,
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. janvāris
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Intervija ar Aldi Olti
Ziema un aukstums uzņem arvien lielākus apgriezienus. Ērgļos jau kādu laiku atvērta slēpošanas trase un arī slidotava.
Aktīvs un sportu mīlošs cilvēks
novadā ir Ērgļu vidusskolas
sporta skolotājs Aldis Olte. Aicināju viņu uz sarunu par ērglēniešu attieksmi pret ziemas
sporta veidiem.
Cik ilgi jūs strādājat par sporta skolotāju?
- 22 gadus strādāju Ērgļu vidusskolā.
Kas pa šiem gadiem ir mainījies sporta dzīvē Ērgļos?
- Mainījies ir daudz kas. Pirmkārt, jau jaunieši un viņu dzīvesveids. Arvien straujāk attīstās
tehnoloģijas, un tas ir iemesls,
kāpēc jaunieši mazāk vēlas nodarboties ar dažādām fiziskām
lietām, viņi dod sev atlaides,
negrib “pamocīties”. Mana mīļā
slēpošana ir sporta veids, kas dod kaifu, bet ir jāpieliek lielāka slodze.
Tā principā ir ar visiem sporta veidiem. Daudzi negrib papūlēties vairāk
un iesākt vai jau turpināt sportot.
Kur jūs rodat motivāciju turpināt strādāt?
- Pirmkārt, motivāciju rodu dabā, jo sports ir tāda mācību stunda, kas
var notikt svaigā gaisā, dabā visu laiku. Otrkārt, maniem bijušajiem un
arī esošajiem audzēkņiem nākotnē noder tās lietas, kas ir iemācītas stundās. Es redzu, ka daudzi, kuri teikuši kādu reizi nē sportošanai, apdomā
un pēc tam pievēršas aktīvākam dzīvesveidam un sportošanai. Vēlāk to
jau dara arī kopā ar saviem bērniem. Un tā ir galvenā motivācija.
Kā jauniešus mūsdienās var pievērst sportam?
- Tas ir ļoti grūts jautājums, jo, kā es smejos: „Atstājiet pasauli uz trīs
dienām bez interneta, un visi sāks darīt ko citu.” Diemžēl lielākais ikdienas laiks tiek pavadīts, lietojot internetu. Ir grūti kaut ko piespiest
darīt, ja ir internets. Īstenībā tas ir darbs arī ģimenēs. Ja vecāki paši ir
aktīvi un sporto, tad arī bērni ir tādi kā viņi.
Vai piekrītat apgalvojumam, ka Ērgļi ir kā sporta centrs?
- Protams. Tas jau ir daudzus gadus. Ērgļi ir, bija un būs sporta centrs.
Es jūtu, ka šeit ir lieliska vieta sportošanai, jo mums ir ziemā slēpošanas
trase, slidotava. Šeit nav viss mierīgs un kluss, visi darbojas, un cilvēki
izmanto, kas ir dots Ērgļiem ziemā.
Kā plānots nākotnē attīstīt sporta dzīvi?
- Tas balstās uz mūsu dullumu un radošumu. Piemēram, ziemā ir slēpošanas trase, bet vasarā to lieliski var izmantot tādam sporta veidam
kā disku golfam. Līdz ar to mēs varam attīstīt divus sporta veidus vienā
sporta bāzē. Ir plašas attīstības iespējas.
Paldies! Vēlu aizrautīgus sportotājgribētājus!
Aldi Olti intervēja Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Problēmraksts. Pirmssvētku stress

zvēriņu - Sniegbaltītes skolas audzēkņu - lomu izpildītāji
dziedāja gan pirmā iestudējuma, gan mūsdienu aranžējumu melodijas. Klausoties tekstus, kas varbūt reizēm ir
panaivi, tomēr var saskatīt tik daudz līdzību ar mūsdienu
skolu, kurā ir gan drosmīgi un apzinīgi, gan centīgi, bet
kautrīgi, gan draiski jeb hiperaktīvi skolēni - kā mazais
Vilcēns. Bet visi alkst būt kopā ar draugiem.
Pēc izrādes mūs tāpat kā citugad apciemoja vecāku padomes sarunātais Ziemassvētku vecītis. Jāteic, ka viņa palīgi
rūķi šogad aizskatuvē laikam pārāk ilgi bija runājušies ar
Vilcēnu, jo gribēja klašu kolektīviem izsniegt nepareizos
dāvanu maisus. Labi, ka Ziemassvētku vecītis viņus tik
modri uzraudzīja!
Lai draudzīgs, līksms Jaunais gads!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Marutas Bitītes foto

Pēdējā mēneša laikā esmu saskārusies ar kādu problēmu. Es uzskatu, ka
tāda neesmu vienīgā. Tā ik gadus skar ne tikai mūsu skolu, bet gandrīz
visas Latvijas skolas.
Katru gadu viens no skaistākajiem, bet tajā pašā laikā nervozākajiem
laikiem ir Adventes laiks, Ziemassvētku gaidīšanas laiks un atzīmju izlikšanas semestrī laiks. Protams, ka paši skolēni arī ir līdzvainīgi pie šīm
satraucošajām situācijām, jo cer, ka slinkošanu visa semestra laikā spēs
saglābt vienā nedēļā. Uzskatu, ka tas nav gluži pareizi - pēdējā semestra
nedēļā likt tik daudz pārbaudes darbu. Jā, es saprotu, noslēdzas nodaļas,
jāsaņem atzīmes, lai būtu, no kā izlikt semestra vērtējumus. Bet kāpēc
tieši pēdējā nedēļā? Es pat neiebilstu par to, ka visi pārbaudes darbi ir
vienlaicīgi. Bet kāpēc tā nevar būt pirmspēdējā nedēļa pirms atzīmju izlikšanas? Lai ir vēl viena nedēļa, kad tikt galā ar nepabeigtajiem darbiem,
nedomājot par to, cik maz laika ir atlicis.
Man pašai pagājušajā semestrī sanāca salīdzinoši daudz kavēt stundas,
un arī no pēdējās nedēļas nokavēju trīs dienas. Pa šīm trīs dienām biju tik
daudz kontroldarbus iekavējusi! Nācās tos visus uzrakstīt divu dienu laikā, bet arī tajās divās dienās bija paredzētas ieskaites. Galu galā labāk vai
sliktāk, tomēr visu paspēju. Bija jāpaspēj! Saku milzīgu paldies visiem
saprotošajiem skolotājiem, kas palīdzēja, kā vien varēja, un atbalstīja. Es
ceru, ka kāds šo rakstiņu izlasīs un padomās par manu minēto ieteikumu,
jo domāju, ka skolotājiem arī nav viegli izlabot visus kontroldarbus un
izlikt atzīmes vienā nedēļā.
Skola ir vieta cilvēkiem - gan lieliem, gan maziem. Uzskatu, ka vienīgais veids, kā mēs varam labi sadarboties, ir uzklausīt citam citu. Centīsimies būt saprotoši un rast atbildi kopā, jo, tikai strādājot kopā, mēs varam
sasniegt vairāk.
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
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Orientierista ziema

Brauciens uz Nacionālo
bibliotēku
Mūsu 6. klase piedalījās projekta “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!” veidotajā viktorīnā, kurā bija jāatbild uz diezgan grūtiem jautājumiem, izmantojot bibliotēkā atrodamās grāmatas.
Man patika jautājumi, kuros bija jāmeklē atbildes par dažādiem jūrniecības terminiem. Piemēram, lote ir ierīce dziļuma
mērīšanai, pūpe ir kuģa vai jahtas pakaļgala kajīte. Tad mēs
tikāmies mūsu, Ērgļu, bibliotēkā ar projekta vadītāju bocmani
Gintu un kuģa kapteini, kuri mums par piedalīšanos viktorīnā
iedeva īstus dzintarus. No skolēniem, kuri piedalījās viktorīnā, bocmanis Gints izlozēja mani - Evelīnu Esteri Jansoni - un
Agniju Trimpeli uz noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Elīzas karte.

Atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadiem ziema šogad ir
izlēmusi mūs palutināt ar sniegu. Orientieristiem tas netraucē,
jo varam skriešanas apavus nomainīt pret slēpēm.
Ziemā orientieristiem visvieglāk fizisko formu ir uzturēt, trenējoties kā distanču slēpotājiem, slēpojot četras līdz septiņas
reizes nedēļā. Lai agrāk sāktu intensīvi trenēties gaidāmajai
sezonai, ir iespējas piedalīties dažādās treniņnometnēs. Pirms
Latvijā uzsniga pirmais sniegs, man bija iespēja piedalīties
šādā nometnē, kura norisinājās Zviedrijā divu nedēļu garumā. Uz šo nometni devās astoņi sportisti un treneris. Katru rītu
cēlāmies 8.00, lai skrietu rīta rosmi. Ir svarīgi ik pa laikam paskriet, lai pierastu, ka nav tikai jāslēpo. 8.30 ēdām brokastis,
kas katru reizi bija putra. Ap 11.00 devāmies uz slēpošanas trasi, kur mums iedeva saspraudītes ar norādītu laiku, kurā drīkstam slēpot. Pēc treniņa vajadzēja veikt arī nelielu skrējienu.
Kad treniņš pagājis, tika taisītas pusdienas. Ēst gatavoja sportisti, katru reizi bija cits pavārs. Ap 16.00 gājām uz otro treniņu. Tas norisinājās līdzīgi kā pirmais, taču katram bija citādāks
ilgums un uzdevums. Pēc treniņa tika gatavotas vakariņas. Pēc
tām vienmēr uznāca liels nogurums, tādēļ agri gājām gulēt.
Nometne bija izcils sākums šai sezonai, jo bija lieliska iespēja gūt fizisko sagatavotību pirms svarīgām sacensībām. Šogad
esmu piedalījusies divās sacensībās. Abas norisinājās Daugavpilī, un abās es ieguvu pirmo vietu.
Orientēšanās ar slēpēm ir pavēles distance pa iebrauktām dažādu platumu špūrēm. Katrā kontrolpunktā var nokļūt pa vairākiem maršrutiem. Ātrākā ceļa izvēle, ņemot vērā reljefu un
špūres platumu, ir uzvaras pamatā. Ja sacensību apkārtnē ir
maz sniega vai ir sērsna, iespējams distanci saīsināt, braucot pa
taisno, pa vietām, kur nav iebrauktas špūres.
Ar sarkanām līnijām kartē noteiktā secībā savienoti kontrolpunkti, zaļās rāda ievilkto sliežu tīklu, pa kuru pie tiem var
nokļūt.
Atšķirībā no vasaras - ziemas orientēšanās treniņu poligonu
izveidot grūtāk. Plašā teritorijā jāsagatavo milzums dažāda kalibra sliežu. Tāpēc specifiskās kartes lasīšanas iemaņas lielākoties nākas slīpēt sacensībās. Būtiski novērtēt ne tikai reljefu,
bet arī špūres platumu.
Elīza Madsena, 8. klases skolniece

Gaidām makulatūras vākšanas
2. kārtu skolā
Vietnē tirailatvijai.lv varam lasīt ļoti patīkamu
informāciju:““Zaļā josta” rīkotās makulatūras vākšanas kampaņā līderos izvirzās skolēni no Lielvārdes, Ērgļiem un Ludzas.”
Otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros jau 15. reizi organizācija “Zaļā josta” iesaista bērnus un jauniešus makulatūras vākšanā. Lai arī kampaņa tikko sākusies, līdz
2018. gada beigām pārstrādei nodotas 326,7 tonnas papīra un
kartona atkritumu. Papildus otrreizējo izejvielu šķirošanai mācību iestādēs kampaņas laikā “Zaļā josta” bērniem skaidro makulatūras pārstrādes nozīmi, atkritumu šķirošanas pamatprincipus
un mudina meklēt arvien jaunus, efektīvus veidus, kā saudzēt
dabu.
Noskaidrotas arī TOP3 aktīvākās makulatūras vākšanas kampaņas dalībskolas. Līdz 2018. gada beigām līderos izvirzījās
Lielvārdes pamatskola, pārstrādei nododot 9 tonnas makulatūras. Otro vietu ieņem Ērgļu vidusskola, savācot 8,255 tonnas
makulatūras. Savukārt labāko trijnieku noslēdz Ludzas pilsētas
ģimnāzija, kuras audzēkņi pārstrādei savākuši 7,9 tonnas makulatūras.
Informācijas avots: https://tirailatvijai.lv
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Evelīna un Agnija ar režisoru Jāni Streiču.

Uz Latvijas Nacionālo bibliotēku mēs devāmies skolēnu
ziemas brīvdienās kopā ar bibliotēkas vadītāju Kaivu Bukovsku. Tur mūs cienāja ar kliņģeri un tēju. Tikāmies sirsnīgās
sarunās ar režisoru Jāni Sreiču, viceadmirāli Gaidi Andreju
Zeibotu, bocmani Gintu, projekta veidotājiem un skolēniem
no citām Latvijas skolām, kuru audzēkņi piedalījās projektā.
Gida pavadībā izstaigājām visus 12 stāvus, pabijām grāmatu
krātuvē, aiz slepenajām durvīm apskatījām grāmatas, kuras ir
dāvinātas. Parakstījāmies kuģa līstē.
Šīs brīvdienas bija ļoti aizraujošas. Man bija ļoti liels prieks
par to, ka piedalījos konkursā. Tā bija neaizmirstama diena,
kas paliks ļoti ilgi atmiņā. Pasākuma laikā mums uzdeva jautājumus, kas bija uzdoti jau viktorīnā. Par pareizām atbildēm
varēja saņemt balvā grāmatu.
Paldies par iespēju piedalīties projektā! Projekts man ļoti
patika, uzzināju daudz ko jaunu.
Laimīgu jauno gadu!
Evelīna Estere Jansone, Agnija Trimpele,
6. klases skolnieces
Kaivas Bukovskas foto

“Medicines for Worlds Ghettos”
starptautiskā konference

Viktoriju iedvesmojošā fotogrāfija Lorenzo Pinciroli (Itālija) prezentācijā.

Pagājušā gada 10. un 11. decembrī man bija lieliska iespēja
piedalīties Ghetto Games rīkotā starptautiskā konferencē “Medicines for Worlds Ghettos”. Es ne tikai varēju būt viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kam bija iespēja klausīties ļoti noderīgas
un interesantas lekcijas, bet arī varēju gūt pieredzi, darbojoties
Ghetto TV komandā, jo biju viens no cilvēkiem, kas filmēja tiešraidi.
Uz šo konferenci bija ieradušies 17 runātāji no visas pasaules
un stāstīja, kā sākuši no pašas apakšas un sasnieguši virsotnes.
Tajā skaitā tādi cilvēki kā reperis Ģirts Rozentāls a.k.a. Ozols,
danku elites vadītājs Simon Piechowski no Lielbritānijas, profesionāls stuntraideris Rafals Pasierbek no Polijas, vispasaules
pasākumu vadītājs un “Uzlecošās zvaigznes” futbola frīstaila sacensību kreatīvais direktors Lorenzo Pinciroli no Itālijas un citi
ielu sportā ievērojami un sevi pierādījuši cilvēki, kuru galvenais
mērķis ir palīdzēt citiem un sniegt jauniešiem iespēju pierādīt
sevi, sasniegt savus mērķus un lietderīgi pavadīt laiku.
Daudzi cilvēki nesaprot to, cik ļoti nozīmīgs ir ielu sports, jo
mūsdienās viss tiek uztverts pārāk nopietni. Ja piedalies kādās
sacensībās, tad vienmēr jābūt labākajam, vienmēr jāiegūst pirmā
vieta, bet tas nav neviena sporta veida galvenais mērķis. Cilvēki
sāka pārāk daudz konkurēt cits ar citu, un tas atņēma prieku,
padarīja panākumu gūšanu par obligātumu.
Prezentācija, kura man vislabāk patika, bija “Uzlecošās zvaigznes” futbola frīstailā, par ko runāja Lorenzo Pinciroli no Itālijas. Vienā no slaidiem bija redzama divu jauniešu fotogrāfija.
Viņi bija tikko beiguši sacensības un gaidīja rezultātus. Divi konkurenti. Viens iegūs godalgoto pirmo vietu, bet otrs saņems sāpīgo otro vietu. Viņi skatījās viens uz otru un neviltoti smaidīja,
jo tas nebija svarīgākais brīdis tajās sacensībās. Svarīgākais bija
jau gūtais, iespēja pierādīt sevi un parādīt savu talantu citiem.
Ko tādu visbiežāk var redzēt tikai ielu sportā, jo esam pieradināti
vēlēt pretiniekiem tikai to sliktāko. Šī fotogrāfija man tiešām lika
padomāt par to, kā mēs vērtējam sacensības.
Šo dienu laikā guvu neaprakstāmi daudz pieredzes gan saistībā
ar ielu sportu, gan ar darbu ar kamerām, filmēšanu, aparatūras
uzstādīšanu. Atmosfēra bija uzlādējoša, un apkārt strāvoja pozitīvas emocijas. Žēl, ka uz šo konferenci ieradās tik maz jauniešu,
jo viss, par ko tika runāts, bija ļoti vērtīgs. Diemžēl daļu no sacītā
palaidu garām, jo nācās daudz uzmanības veltīt kamerai. Noteikti piedalīšos šajā konferencē arī šogad un aicinu arī citus pieteikties un aizbraukt smelties pieredzi. Ja rodas vēlme paklausīties
kādu no prezentācijām, tad katru runātāju vēl ir iespējams redzēt
tiešraides video konferences mājaslapā - http://www.conference.
ghetto.lv/speakers/
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Foto no Viktorijas personīgā arhīva

Projekta “Vēstures skolotājs” dalībnieku atkalsatikšanās
21. decembrī mēs, Emīlija, Ance un Madara, devāmies uz televīzijas projekta „Vēstures skolotājs”
dalībnieku atkalsatikšanās
pasākumu televīzijas ēkā
Zaķusalā. Tā bija vēl viena
fantastiski pavadīta diena.
Šajā dienā saņēmām arī
pirmā semestra liecības.
Un tā uz patīkamas nots
un labā garastāvoklī devāmies uz „Vēsturisko satikšanos”, kā bija rakstīts
ielūgumā. Pasākuma laikā
tika godināta raidījumu radošā komanda, dalībnieki
un viņu skolotāji. Visapkārt valdīja ļoti patīkama,
sirsnīga un jautra gaisotne.
Mums visiem bija iespēja satikt savus cīņubiedrus
un nu jau labos draugus. Sirsnīgas sarunas valdīja visapkārt.
Mūs visus priecēja arī jauniešu grupa „KLICKS”. Viņu izpildītā mūzika bija patiešām lieliska, viņi spēja iekustināt ikvienu, jo izstaroja lielu pozitīvismu. Netrūka arī gardumiņu.
Lielu jautrību un nelielu apmulsumu izraisīja nelielais konkurss. Bijām 16 komandas, kas iesaistījās šajā projektā, astoņi
izzinoši raidījumi. Komandām, kas filmējās 1. – 4. raidījumā,
bija jāatbild uz jautājumiem par 5. – 8. raidījumu un otrādi.
Āķīgi jautājumi par katru vēstures posmu. Bija, ko
palauzīt galvu!
Ne katram ir šāda iespēja satikt un darboties kopā

ar tik lieliskām, radošām un atraktīvām personām. Liels prieks
par šo noslēguma pasākumu, kas bija izdevies! Tas bija piedzīvojums, ko neaizmirsīsim ilgi. Paldies raidījuma veidotājiem par šo interesanto iespēju!
Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Alises Gulbes foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2019. janvāris

10. klase lasīja Noras Ikstenas stāstu “Četru brauciens”. Tā
iespaidā skolēni atcerējās, kuru gadalaiku katrs izjūt kā sev
visraksturīgāko. Iedomājoties, ka ir viens no četriem rakstnieces stāsta varoņiem pirms došanās sapņu un atmiņu jūrā, viņi
uzrakstīja savu stāstījumu. Ar kādām atmiņām tev, lasītāj, saistās kāds gadalaiks?

Mans jaukais un sirsnīgais pavasaris…
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“Skolas Ziņu” turpinājums.

Otrklasnieku pirmā ekskursija

13. decembrī 2. klases
skolēni kopā ar vecākiem
devās savā pirmajā ekskursijā. Pirms iekāpšanas autobusā visi saņēma darba
lapas ar uzdevumiem, uz
kuriem atbildes jāpamana
brauciena laikā.
Dienas plānojums tapa
pamazām. Jau oktobrī skolēni uzsāka apgūt drošības
noteikumus Indras Dičas
vadībā, tāpēc bija labi sagatavoti, lai centrā „Dardedze” varētu doties ceļojumā
pie Drošuļa Džimbas. Tas ir
drošības tēls, kas ieradies
uz dzīvi Latvijā, palīdzot bērniem apgūt prasmi droši rīkoties brīžos, kad nejūties droši. Nodarbības laikā
skolēni izdzīvoja dažādas situācijas, kad nepieciešams
pasargāt sevi no ļaunprātīgas, cietsirdīgas vai vardarbīgas rīcības. Piemēram, zinot no galvas vecāku telefona
numuru, var gan pastāstīt par izmaiņām dienas plānojumā skolā vai palūgt atļauju apciemot klasesbiedru,
kā arī pabrīdināt, ka pie dzīvokļa durvīm zvana svešinieks. Nodarbība bija aizraujoša. Klase tika sadalīta divās grupās. Bērni, cītīgi darbojoties, varēja saņemt īpašo Džimbas naudu. Cik jauka bija tikšanās ar Džimbu!
Kamēr bērni cītīgi darbojās centrā ”Dardedze”, vecāki
devās apskatīt Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai pēc
tam pastāstītu par redzēto un parādītu fotogrāfijas.
Tad visi kopā devāmies uz Dabas muzeju. Šoreiz bijām izvēlējušies nodarbību par Latvijas dzīvniekiem.
Nodarbības vadītājas rosināti, pētījām gan dzīvnieku
lielumu, gan nagus, gan ēdienkarti. Ja uzmanīgi ie-

klausījās stāstījumā, tad pēc tam nebija grūti izpildīt
uzdevumus darba lapā. Nodarbībā varējām piedalīties,
iesaistoties programmā „Latvijas skolas soma”.
Dodoties uz autobusu, ekskursijas dalībnieki varēja
apskatīties, kā Rīgas centrs saposts Ziemassvētkiem,
kāda noskaņa valda tirdziņā Doma laukumā.
Daloties iespaidos par redzēto, laiks pagāja ātri, jo
ekskursijas nobeigumā iegriezāmies uzņēmumā „Ķeipenieši”. Izrādījās, ka visi šeit bija pirmo reizi, tādēļ
bija interesanti dzirdēt uzņēmuma saimnieka stāstījumu par piparkūku mīklas gatavošanu, piparkūku vīriņu
kolekciju. Bija iespēja arī piedalīties konkursos, nogaršot mīklu un gatavas piparkūkas. Nobeigumā visi ekskursijas dalībnieki varēja izrotāt savu piparkūku.
Domāju, ka brauciens bija izdevies, jo par redzēto vēl
bieži tiek pārrunāts.
Sandras Stankevičas,
klases audzinātājas, teksts un foto

Sadraudzība ar Cesvaines vidusskolu

Gada izskaņā, 7. decembrī, Ērgļu vidusskolas deju
kolektīvs „Ērgļu jaunieši” devās uz 13. sadraudzības
pasākumu Cesvainē „Ziemas vitamīns”. Šī sadarbība ir
izveidojusies, pateicoties mūsu deju skolotājai Antrai
Grinbergai un Cesvaines deju kolektīva vadītājam Jānim Šķēlem.
Ērgļu jaunieši vienmēr gaida šo atraktīvo, sportisko
un jautro pasākumu. Neņemot vērā to, ka mūs, vairākus
deju kolektīvus no Lubānas, Alūksnes, Preiļiem, Madonas, Varakļāniem, Ērgļiem, saved kopā tieši tautas
deja, cesvainieši šo pasākumu ir iesākuši organizēt ar
sportiskām aktivitātēm. Katram kolektīvam ir jāpiedalās nopietnās stafetēs, kurās tiek noskaidroti veiklākie
un ātrākie jaunieši.
Pēc gardām un sātīgām pusdienām mūs gaida skatuve
un mēģinājumi.
Kad esam pārliecināti par to, ka visu protam, kad kāĒrgļu novada skolu izdevums 2019. janvāris

jas pašas dodas dejā, tad laiks iet gatavoties lielajam
koncertam. Ar lepnumu velkam deju tērpu un esam gatavi uzstāties. Satraukums vienmēr ir liels, jo zāle ir
pārpildīta ar dejotājiem, kuri pārzina katru tavu soli un
zina, kā tos izdejot. Tāpēc visi cenšas parādīt to labāko.
Pēc skaistā koncerta vienmēr visi gaida jautro balli ar
īpaši gatavotiem kolektīvu priekšnesumiem. Laiks tiek
pavadīts ļoti jauki kopā ar savu kolektīvu. Prieks arī
par to, ka iegūti jauni draugi un izveidoti jauni kontakti
ar citiem deju kolektīviem.
Paldies skolotājai Antrai, ka mums ir tāda iespēja dejojot radīt un dāvāt prieku sev un citiem! Kurš zina, kur
mūs aizvedīs nākamais ceļš? Varbūt skolotāja Antra?
Katrīna Dudko, 11. klases skolniece
Foto no Viktorijas Vīgubes,
12. klases skolnieces, personīgā arhīva

Mitra zeme un pirmais zaļums - tāds ir mans mīļākais gadalaiks. Kad
domāju par pavasari, man prātā nāc tu. Es, neaizverot acis, redzu mūs ejam
pa nožuvušo asfaltu, kamēr ielas malās brūnē jēli dubļi. Pirmais zaļums
ir dīvains. Vēl pērnā zāle zem sniega saglabājusi tumši zaļo krāsu un jaunie dzinumi spraucas pa vidu pavisam citā košumā. Laikam jau vislielāko
kontrastu dod mitrās zemes krāsa - fons, uz kura viss cits izceļas daudz
košāks un dzīvāks. Krokusi, sniegpulksteņi un kāda pārdroša māllēpe, un
seja atplaukst smaidā.
Atceros tavu matu smaržu, kas sajūtama tikai brīžos, kad esi pietiekami
tuvu. Tie smaržo pēc zīda un kaut kā silta. Tas reibina, un tādēļ tev tuvu
blakus izskatos dīvains. Visu pārējo laiku es dziļi elpoju pavasara smaržu.
Stāvam ezera malā - aiz muguras smaržo zeme un jaunā zāle, priekšā vēss
ūdens. Zeme un vējš. Divi pamatelementi, kas baro dvēseli. Tie triecas
mums sejā, bet mēs tikai smejamies. Viss mostas. Smaržo mizas un pat
metāls.			
Es atceros tavu roku kautrīgos pieskārienus manai plaukstai. Tie ir silti un
bezgala maigi. Tie ir pat labāki nekā skūpsts, kas mums nekad tā arī nebija.
Gaiss vēl joprojām ir auksts. Tik patīkami justies mazliet vēsi un tomēr
silti. Pēc ziemas smagajiem zābakiem jaunās kedas liekas brīnumaini vieglas, pat gaisīgas, un man gribas iet viegliem palēcieniem. Pa lauku ceļiem
pēdas jūt katru akmeni, katru bedrīti.
Atceros tavu balsi. Neatceros, par ko runājām, taču zinu, ka tas bija svarīgi. Tava balss, tās modulācija man vienmēr saistās ar pavasari. Kā tā sabalsojās ar vēju! Kā tā brīžiem pieklusa, brīžiem iesmējās. Cik daudz mēs
izrunājām un cik pēc tam jutāmies labi! Cik daudz mēs nepateicām, bet cerējām, minējām... Varbūt pateikt? Bet tomēr klusējām un smējāmies. Tavi
smiekli joprojām manī atskan. Tikko modušās putnu balsis, kaut kāda nenosakāma čala, kas varētu liecināt gan par atsalušu strautiņu, gan no jumta
tekošu ledus ūdeni. Attāli smiekli un auto rūkoņa arī bija daļa no pavasara.
Es atceros tavu seju. Tavas pelēkās acis vērās manējās stundām ilgi. Sākumā kā izturības spēle uz nesmiešanos, bet pēc tam smiekli vairs nenāca.
Tavu matu medainais zīds spēlējās ar vēju. Garās šķipsnas noplīvoja pēkšņās brāzmās, un manas domas plīvoja līdzi. Tavs augums, pavasara vēsumā sarāvies, un, ja tev būtu putna spalvas, tās visas būtu saboztas. Es lasīju
vārdus no tavām lūpām, kad tie bija pārāk klusi. Un, kad nelūkojāmies
viens otrā, mēs skatījāmies pavasari. Dubļus, kustību un jaundzimušās krāsas. Maigas gaisa pūsmas piepūš vārgajā saulē izkārtos palagus kā buras.
Kaķi sākuši skraidīt gar stūriem ar braši izslietām astēm. Velosipēdi izcelti
no šķūnīšu dzīlēm.
Ir pagājis ilgs laiks. Bet pavasaros es atceros tevi. Un man tevis pietrūkst.
Un tādēļ katru gadu pavasarī kaut vienu dienu izeju viens un atgriežos pie
ezera. Aizveru acis, un ir kā toreiz - skaņas, smaržas, sajūtas ataust atmiņā, un man atkal ir piecpadsmit. Elpoju dziļi, lai nenoreibtu un varētu to
visu noglabāt bezcerības brīdim. Tu esi mans pavasaris.
Lauris Saulītis, 10. klases skolnieks

Par vasaru!

Mums ir sapņi, atmiņas un vēlmes. Katrs sapņojam un atgriežamies kādā
laika posmā, kas ir bijis ļoti mīļš un svarīgs, nepieciešams un atmiņu vērts.
Noras Ikstenas stāsts “Četru brauciens” mani piesaista, jo stāsta varoņi kavējās atmiņās un sapņoja skaistā vakara stundā. Arī es vēlos ceļot laikā un
esmu kopā ar viņiem. Un ko es stāstītu?
Tas notiek vēlā vakara stundā, kad Henriete ar savu lukturīti nāk man
pretī. Henrietes kāju pirksti sandalēs ir melni, jo viņa brien pa smiltīm. Te
pēkšņi paveras skats uz skaisto jūru, kas šalc un sāļi smaržo, bet blakus
guļ skaista zvejnieka laiva. Laiva smaržo pēc jūras, zvejnieka un zivīm.
Šī smarža nobur. Bet kas sēž laivā? Tie ir Sīmanis, Tīna un Andžs. Un visi
trīs, draudzīgi sasēduši, dzer zāļu tēju.
Arī es viņiem pievienojos. Henriete iejūtas zvejnieka tēlā un aizvelk visus
savās domās uz jūru. Viņa katram iedala savu gadalaiku, un mans gadalaiks
sakrīt ar Tīnu. Mums ir vasara.
Stāstīt sāk Henriete par bērnību, ļoti aizraujoši; ievelk mani savās atmiņās
par bērnību. Turpina Tīna - par vasaru. Viņa stāsta par savu dzimto māju,
un man šķiet, ka esmu kopā ar viņu mājā, kas smaržo pēc vecmāmiņas linu
dvieļiem. Kad Tīna beidz, šķiet, ka esam jau jūras vidū. Laiks stāstīt man!
Es stāstu par vasaru, jo tad savu brīvo laiku varu pavadīt ar ģimeni pie
omes. Atceros, kad siltās vasaras dienās, kad laiks ir pateicīgs, mamma
mani ietērpj bišu kostīmā, pati arī apģērbjas un ņem mani līdzi pie bitēm.
Sākumā, pirms iešanas, vēl ir jāieliek un jāizdedzina dūmeklī satrupējis
koks, kas daudz dod dūmus. Un tad mēs varam doties.
Mums līdz bitēm ir jāiet viens kilometrs, kas bija nieks, jo manai vecmāmiņai pieder govis, kuras es pa ceļam varu samīļot un appētīt. Bet, kad
esam klāt, viss dūc, jo bites nes medu. Es jūtos kā mājās, viss liekas tik
skaists un mīļš. Mamma paceļ stropa vāku, uzpūš dūmus ar dūmekli, un
es redzu: viņa ceļ medus rāmjus, kas tek vasaras karstumā. Es kā mazs
ķipars uzkāpju uz bluķīša un paveros iekšā. Viss ir mazos kukainīšos... Tas
ir tik skaisti! Bet tomēr viena iekrīt manā zābakā un iedzeļ, es satrūkstos,
bet nomierinos. Mēs***
novācam medu un dodamies mājup, pēc tam sākam
rāmjus, kas pilni ar medu, likt sviedē un sviest. Mums ir sviede, kas jāgriež
ar roku, un tas ir fiziski grūti, bet apakšā, zem sviedes, tek ārā zeltainais
vasaras medus ar lauku garšu. Iemērcu pirkstu un jūtu visas pļavas, mežus
un dabu, cik tie ir garšīgi! Vēl ilgi gremdējos atmiņās, bet stāsts ir jābeidz.
Nākamais stāsta Andžs par rudeni. Es nevaru attapties, tādēļ īsti nedzirdu,
un sāk stāstīt Sīmanis. To es dzirdu, jo tas ir pretstats vasarai, iedziļinos
atkal un sajūtu vēsus vējus, aukstumu, un man ir auksti. Diemžēl mums ir
jābeidz. Tuvojas horizonts, bet patiesībā - rīta gaisma.
Jūtos apmierināta, jo atkal biju maza, tik maza, ka sajutu bērna sāpes, bet
tas nav nekas. Biju atkal maza un jutu mammas apskāvienus, ko varu just
pat tagad, bet stāstā tie bija visa mana dzīve, jo es biju maza!
Ance Millere
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Ražas laiks
Senās leģendas vēsta, ka cilvēkam ir četras
dzīves: viena sēšanai, viena augšanai, viena
ražas ievākšanai un viena sava darba augļu
baudīšanai. Mana dzīve pašlaik virzās arvien
tuvāk tās noslēgumam. Sēžot blakus bērnišķīgajai Henrietei (pavasarim), ziņkārīgajai
Tīnai (vasarai) un nosirmojušajam/ nosarmojušajam Sīmanim (ziemai), atskārstu, ka dzīvoju rudenī - ražas laikā.
Mana dzīve ir bijusi bagāta un auglīga. Ir
sajūta, ka jebkur, kur pielieku roku, gūstu
panākumus. Nejūtos tos pelnījusi, jo nebiju
tā, kas sējusi sēklu un gādājusi par to, lai tā
izaugtu un nestu augļus. Visu to ir darījuši
cilvēki, kas nākuši pirms manis. Tā ir ražas
dzīves svētība un posts, jo nevaru izvēlēties,
kādas sēklas augļus ievācu. Man ir laimējies,
jo līdz šim tie ir bijuši labi un to ievākšana
man ir sagādājusi prieku vien.
Es redzu sevi stāvam lauka malā ar sirpi
vienā rokā un pītu grozu otrā. Kā viltnieks,
kas zog svešu mantu, kas piesavinās to, ko
pats nav sējis. Bet tad rudens aukstie vēji norauj man no galvas zīļu vainagu un, bēgdami
prom, ne reizi neatskatoties atpakaļ, liek labības laukam manā priekšā līgoties un viļņoties. It kā atgādinot, ka ražas ievākšana nav
tas pats, kas tās baudīšana, un rudens ir ne
tikai vasaras noslēgums, bet arī ziemas sākums. Pie visa, ko es varētu iegūt, ir nepieciešams pielikt daudz darba. Nepieciešams
redzēt, kā saule ar katru dienu dod arvien
mazāk gaismas, kā zaļo un sulīgo zāli apcērp
salnas atstātās pēdas un kā raža ir nobriedusi
un gatava ievākšanai.
Ir pienācis ražas laiks. Un, lai gan redzu sava
darba augļus, es nebūšu tā, kas tos baudīs.
Tomēr domāju, ka ar šiem augļiem kāds kādreiz spēs paveikt ko ievērojamu un nozīmīgu.
Ceru, ka tos tālāk uzraudzīs gudrs, pazemīgs
un izdarīgs cilvēks. Varbūt pat kāds, kuru redzēšu stāvam labības lauka galā, kad mans
darbs drīz būs beidzies.
Ieva Radzvilaviča

Ziemassvētkos un Jaungadā bērniem
vislielāko prieku sagādā dāvanas gan to saņemšana, gan pats dāvināšanas prieks. Par to savas izjūtas dzejas rindās atklājusi 5. klase.
Lūdzu, lūdzu, es gribu ekskavatoru jaunu!
Bet cik tad var, ilgi būs vēl jāgaida?
Sāku čīkstēt un pīkstēt,
Bet dāvanas zem egles nav.
Salavecīt, ilgi es vairs negaidīšu,
Pusnaktī man miedziņš nāk.
Gustavs
Katru gadu dāvanas gādāju un saņemu,
Atverot tās, prieki vai bēdas pārņem mani.
Kamēr eglītē gaismiņas un bumbuļi laistās,
Es starp dāvanu kalniem pazudis esmu.
Evelīna

Brenda Briņķe - Balode ĒMMS 3. kurss
Lielā bērnu ballītē, kurā liela rosība,
Vecītis pa logu iekšā rāpjas.
Dāvanu tam daudz, grūti dabūt visas iekšā.
Bērni nav vairs agrākie, neiet vecim palīgā.
Pūzdams, elsdams noliek maisu,
Novelk biezo kažoku un prom no bērnu kņadas.
Svētkos tam ir darba daudz, jāiet visus apciemot.
Eduards
Zem eglītes ir dāvana,
Šoreiz tā nav ne man, ne tev,
Bet tiem, kam tā ir vajadzīga.
Tā ir bērniņam, kas ilgi slimo,
Tā ir bērniņam, kam jāpalīdz,
Tā ir bērniņam, kas šodien skumst,
Tā ir bērniņam, kam šodien grūti,
Tā ir bērniņam, kas tālu prom no mīļajiem.
Dāvana ir neliels brīnums
Tiem, kam gribi palīdzēt!
Alise
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7. klases skolēni padomāja, ar kādām izjūtām, domām katram saistās
Ziemassvētki!
Ziemassvētki, Ziemassvētki Kas tie tādi vispār ir?
Zvaigžņu ātrumā tie atnākuši,
Zvaigžņu steigā tie aizgājuši.
Vissvarīgākais Ziemassvētkos
Ģimene un draugi ir.
Dažiem maziem palaidņiem
Saldumu vietā žagars tiek.

Elizabete Spaile ĒMMS 5. kurss
Ziemassvētki nav tikai dāvanu laiks,
Un lielais Lego komplekts
Vairs nav dzīvē būtiskākais.
Ziemassvētki ir laiks,
Kad sanākt visiem kopā.
Aizmirst ļauno un atcerēties tikai labo,
Nosvinēt Kristus dzimšanas brīdi.
Pārstāt kašķēties vienam ar otru,
Apklust un ļaut sirdī ienākt mieram.
Vislabākā dāvana mums
Ir svētkos tavs laipnais un priecīgais vaigs!
Madara

Kas tie tādi Ziemassvētki
Bez kuplās eglītes?
Rotājot un pušķojot,
Dāvaniņas saiņojot!

Aina Zemzare Sausnējas skolas 6. klase
Sniegavīri danco apkārt
Eglītei ar spožām gaismiņām.
Salavecis dikti klusi
Dāvanas tiem sagādā.
Pašā nakts melnumā,
Lai neviens neko nepamana.
Bet Salavecis šonakt piekusis,
Skaisto cepuri eglē atstājis.

Tīna

Tad, kad sniedziņš sāka snigt,
Eglīte vairs neskuma.
Jau pavisam drīz
Kāds pēc tās uz mežu ies.
Istabā to izgreznos,
Dāvanas ap to izkārtos.
Eglīte būs laimīga,
Jo visi ģimenē priecīgi.
Raivo
Vai tu priecājies par dāvanu,
Ko es gribēju tev sarūpēt?
Veikalā tur viena skuma Lielā saldumu tūta.
Ziemassvētku vakarā
Gribēju to zem egles palikt.
Vai tu priecājies par dāvanu,
Kuru saiņojot, es pa pusei izēdu?

Pašā svētku vakarā,
Zem eglītes skatoties,
Dāvanās lūkojot, es attapos Vislabākā dāvana ģimene man ir.

Santa

Grezna sniegpārslu balerīna
Gar palodzes malu dejoja.
Izrotātā eglītē piparkūka
Egles zarā šūpojas
Un pa visu istabu
patīkamu smaržu izplata.
Māmiņas siltajā klēpī
Atkal ierausties grasos,
Svētvakaru kopā baudot.
Elizabete

Priecājies par to, kas Tu esi,
Priecājies par to, ko Tev dod!
Daudz spīguļu eglītē tad karinām
Un priecīgu vēsti izplatām.
Nav nozīmes šeit naudai,
Kad ap eglīti bērni stāv.
Šodien ikvienam acis spīd,
Kad dāvanas no sirds tiek sniegtas.

Logā zvaigznītes kad mirgo,
Gaidu vēlēšanos, kad tā piepildīsies.
Kaut māmiņa man būtu,
Kas paņemtu klēpī, mani samīļotu!
Kaut tētis man būtu,
Kas svētku eglīti pārnestu mājās!
Kaut omīte un opis man būtu,
Kas mani izlutināt ļautu!
Kaut mazs sunītis vai kaķītis man būtu,
Ko arī es apmīļot spētu,
Tad šajā pasaulē tik vientuļš vairs nebūtu!
Elizabete
Dāvis

Mīļo, dārgo Salaveci, kur tik ilgi kavējies?
Gaidu tavu sārto maisu, pilnu dāvanām.
Šogad lielajā steigā neskrien garām manai mājai.
Gaidu tevi ceptām piparkūkām un klātu svētku
galdu.
Megija
Ziemeļbriedis skrien pret vēju,
Nes tas bērniem dāvanas.
Katrā māju durvju priekšā
Egļu zaros sveces spīd.
Šogad Salavecis joko Ielien maisā paslēpties.
Tikai sārtā cepure
Tam no maisa ārā spīd.
Atnāk bērni skatīties,
Kas nu durvju priekšā atbraucis?
Verot vaļā maisu,
Tiem mīkstās mantas pretī lido.
Ilgi skatos, kā tie bērni priecājas.
Un ziemeļbrieža kamanās
Arī man ir spoži rozā velosipēds!
Ziemassvētku vakarā
Lielas un mazas dāvanas
Zem svētku eglītes,
Kaudžu kaudzēm sakrautas.
Esmu tik priecīgs
Par tām, kas dāvātas no sirds.

Santa Kalniņa ĒMMS 5. kurss

Brenda

Dmitrijs

Apkārt viss tik kluss un balts,
Kā to visu lai vārdā sauc?
Vai tas ir tas laiks, ko par brīnumu sauc?
Tas ir laiks, kad Ziemassvētku vecītis mājās tiek
gaidīts
Un no sārtā maisa kāroto mantu pretī man
sniedz.
Tas ir laiks, kad mandarīnu smarža
Ir patīkamāka par visām citām.
Tas ir laiks, kad piedod spējam
Un ļaujamies noticēt brīnumiem Ziemassvētku
laikā.
Estere

Aivija

Salavecim gara bārda
Un vēl tam ir jaka sārta.
Zābaki tam melni,
Netīri kā pelni.
Tam ir arī gara josta
Un personīgā autoosta.
Citu gadu satiku es Santu,
Kurš iedeva man jauku pantu
Un dāvanu varen jauku,
Ko par mīļu es pat saucu.
Jurģis
Mazs rūķītis zem Ziemassvētku eglītes
Norūpējies pieri rauc.
Katru gadu cilvēki
Pazaudē dāvināšanas prieku.
Šogad tas stingri nolēma,
Neļaut zem eglītes dāvanas laicīgi stumt,
Centās tas cilvēkiem atgādināt,
Kā bērnībā tie spēja radīt dāvanu no nekā.
Tikai tad rūķis pamanīja,
Ka cilvēkiem dāvanas atkal sagādā prieku,
Ka viens ar otru priecāties spēj.
Mazs rūķītis zem Ziemassvētku eglītes
Apmierināts visus kopā vēroja.
Elizabete
Kad krāsaini bumbuļi,
Kad svecītes un garas virtenes
Ir iekārtas eglītē,
Kad pārslas aiz loga vizuļo
Un grib bērnus iepriecināt,
Kad ziemeļbrieži satraukti
Grib steigt pie bērniem kamanās,
Kad sajust var svētku smaržu
Un Salavecis ar sārtu maisu nāk
Pa nama durvīm istabā
Un saldas tūtas dalīt sāk,
Tad arī labo darbu sarakstu
Svētku vakarā šķetināt var.
Patrīcija

Ziemassvētki ir kopā būšanas laiks,
Kad ģimene kopā sanāk,
Kad mandarīni un piparkūkas
Strauji uz galda plok,
Kad vēderi visiem pilni top.
Markuss
Lai Salavecim prieks,
Kad māju skursteņi tīrīti tiek.
Kad istabas vidū
Dāvanas zem egles tiek liktas,
Kad cilvēku sejās
Starojošs smaids nenozūd,
Acis spīguļo kā eglītes rotājumi.

Sanija Lielupe ĒMMS 5. kurss

Markuss

Keita Una Daumane ĒMMS 4. kurss
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ziemassvētku noformējumu
konkurss “Ziemassvētku mirdzums”

Gada nogalē Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar Ērgļu saieta namu jau otro gadu pēc kārtas organizēja Ziemassvētku
noformējumu konkursu “Ziemassvētku mirdzums”. Konkursa
mērķis ir attīstīt vizuālo noformējumu un sabiedrības ieinteresētību svētku noskaņas radīšanā Ērgļu novadā. Ziemassvētku
noformējumi tika vērtēti trīs kategorijās: privātmāju, uzņēmumu un daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums.
Konkursa vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā - Iveta
Pedele, Ieva Rota un Lelde Strazdiņa - apskatīja un izvērtēja noformējumu atbilstību Ziemassvētku specifikai, konkursa
nosaukumam, kompozīcijas un idejas oriģinalitāti, materiālu
pielietojumu un krāsu risinājumu, kā arī pirmo iespaidu.
Diplomi par Ziemassvētku sajūtas radīšanu Ērgļu novadā
piešķirti - pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”, Mehanizatoru ielas Nr. 1. nama iedzīvotājiem, Krastiņu ģimenei un
Šaudiņu ģimenei.
Atzinības raksti par Ziemassvētku sajūtas radīšanu Ērgļu
novadā - Bērziņu ģimenei Jumurdā, “Lejas Stauģēnu” māju
saimniekiem Sausnējas pagastā, “Mažņēnu” māju saimniekiem
Sausnējas pagastā, “Zemnieku” māju saimniekiem Sausnējas pagastā, “Skujiņu” māju saimniekiem Sidrabiņos, “Atvaru” māju saimniekiem Sidrabiņos, Jurkovsku ģimenei, Vaišļu
ģimeni, Blūmu ģimenei, Demko ģimenei, Jurim Aperānam,
Boktu ģimenei, Ceplīšu ģimenei, Inesei Maltavniecei, Rūniku
ģimenei, Picku ģimenei, Madžuļu ģimenei, Bilinsku ģimenei,
Braķu ģimenei, Strazdiņu ģimenei, Blaumaņielas Nr. 7. nama
iedzīvotājiem, Stalidzānu un Opincānu ģimenēm un “Saules”
servisam.
Paldies Ērgļu novada iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību Ērgļu
novada sakopšanā, izdaiļošanā un svētku noskaņas radīšanā!
Lelde Strazdiņa
Ilzes Daugiallo foto

Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem biedrība “Ērgļu sirds” pasniedz
dāvanu Ērgļu iedzīvotājiem un viesiem

2018. gada 15. decembrī Ērgļu novada
iedzīvotāji piedzīvoja
kādu īpašu notikumu
- labiekārtotās Ērgļu
viduslaiku pils teritorijas atklāšanu. Šis ir
vērā ņemams tūrisma
un apskates objektu
papildinājums Ērgļu
novadā, kas priecēs
pilsētas un novada viesus ar savādāku Ērgļu
panorāmu, kas paveras
no jaunizveidotās lapenes un divām metāla
skulptūrām - Tīzenhauzena sargsuņiem.
Lai saudzīgi, bet efektīvi izmantotu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, 2018. gada nogalē biedrība “Ērgļu sirds”, piesaistot
LEADER finansējumu un Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu, Ērgļu novada iedzīvotājiem un viesiem pasniedza dāvanu -projekta “Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana” (Nr.16-05-AL23-A019.2201-000009) realizāciju.
Projekta idejas pamatā ir leģenda par kādreizējo pils saimnieku - Tīzenhauzenu dzimtu un tās dārgumiem, kuri vēl
joprojām esot atrodami pils pazemē un tos sargājot divi lieli
dzelzī kalti suņi. Ērgļu iedzīvotāji uzskata - kamēr vien šie
dārgumi tiks nosargāti, pastāvēs arī Ērgļi.
Realizētā projekta ietvaros Ērgļu viduslaiku pils teritorija ir piedzīvojusi vērā ņemamus uzlabojumus. Pirmkārt, jau
pirms projekta realizēšanas tika sakopta viduslaiku pils teritorija - izzāģēti vecie un bīstamie koki. Ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu izkopts pils kalna stāvkrasts, no kura šobrīd
izveidojusies brīnisķīga panorāma uz Ogres upes lokiem.
Pašā kalna galā izveidota un novietota koka lapene, kas kļuvusi par pieturpunktu lieliskā skata baudīšanai. Tās griestos
ir atspoguļoti vēsturiski zīmējumi, savukārt jumta kori rotā
vēja rādītājs ērgļa veidolā, kas ir gluži tāds pats kā Ērgļu novada ģerbonī. Tas ik dienas no visām pusēm pārrauga Ērgļu
novadu un tajā notiekošo. Taču ērglis nav vienīgais simbols,
kas uzraudzīs Ērgļu iedzīvotājus.
Galvenie Ērgļu viduslaiku pils teritorijas objekti ir Tīzenhauzena sargsuņi. Tās ir dzelzī kaltas vācu dogu šķirnes suņu
skulptūras, kas simbolizē Tīzenhauzenu ģimenes suņus, kuri

SIA “Mailīšu Fabrika” atklāšana
21. decembrī no saules lēkta līdz pat ziemas sākumam
bija vērojama neierasta kustība citkārt samērā klusajā Rūpniecības ielas posmā, no kura nogriežas ceļš uz
Ogres upes ieleju, kur atrodas “Zemzaru” mājas. Jau
ceļa krustojumos varēja lasīt īpaši izliktas norādes
“AUŠANAS DARBNĪCA”. Gadalaiku mijas dienā,
kad sākas īstais ziemas laiks, viesos tika aicināti interesenti, lai piedalītos SIA “Mailīšu Fabrika” atklāšanā.
Divu gadu garumā notika Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai LEADER programmā iesniegtā
projekta “Mailīšu audumu fabrikas izveide Ērgļos” īstenošana. Projekta iesniedzēja ir ērglēniete Ilze Mailīte, bet pie ideju ģenerēšanas un arī realizācijas lielu
atbalstu sniedza mamma Inese Mailīte un draugs Artūrs Bačs. Un tā Ziemassvētku priekšvakarā interesenti
varēja iepazīties ar projekta realizācijā sasniegto. Viesus sagaidīja jauna ēkas piebūve, aprīkota ar dažādos
laikos izgatavotām stellēm: trizuļu un sviru stelles, Latvijā izgudrotās un patentētās divu veidu Pētera Viļumsona vienpaminas stelles, t.s., 20. gadsimta datorstelles
un Somijā ražotās un uz Latviju atgādātās programmējamās stelles, t.s., 21. gadsimta datorstelles.
Kāda atšķirība datorstellēm no mums jau ierastajām
un pazīstamajām trizuļu vai sviru stellēm? Sarežģītāku
un daudzu paminu veidotu audumu var noaust, nominot vienu paminu (20. gs. Viļumsonu stellēm) vai mazu
pedālīti (21. gs. datorstelles), pārējo, kā jāstrādā nīškārtām, zina izdarīt pašas stelles. Izklausās vienkārši, bet,
lai nonāktu līdz veiksmīgam gala rezultātam, ir jāveic
rūpīgi izplānots un veikts sagatavošanas darbs.
Darbnīcas telpā savu goda vietu ir atradis komponista un diriģenta Voldemāra Ozoliņa restaurētais kabinetflīģelis. Plašajā telpā aplūkojami jau darinātie austie izstrādājumi un Ilzes vecmammas Lidijas izšūtais
galdauts, par kuru viņai piešķīra liktenīgo 1940. gada
Dziesmu svētku lielās rokdarbu izstādes zelta medaļu,
kas rokdarbnieci tā arī nesasniedza. Interesenti tiek
iepazīstināti ar dažādo steļļu darbību, ceļu no diega
pavediena līdz gatavam audumam. Viesošanās reizē
neizpaliek arī praktiskās nodarbes - vēlējuma gatavošana, sveču liešana. Neiztrūkstoša ir arī mielošanās ar
novadā gatavotu cienastu.
Fabrikas darbībā notiks ne tikai audumu ražošana
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Projekta idejas autore Ilze Mailīte pie Somijā
ražotajām datorstellēm.

ar īpašo stāstu, kura pamatā būs gatavā izstrādājuma
izmantotā izejviela, krāsu salikums, iedvesmas avots,
tradīcija utt. SIA „Mailīšu Fabrika” mērķis ir kļūt par
sava veida kultūras laukumu, kurā apvienosies vairāki punkti: tautasdziesma, tautastērps, stelles, mūzika.
Katrs no minētajiem punktiem ir pagātnes un tagadnes
gudrību apvienotājs, līdz ar to šie punkti tiek definēti kā
gadsimtu viedie punkti.
Fabrikas darbinieki netur sveci zem pūra un aicina
interesentus paviesoties, apskatīties, iepazīties. Lūgums gan iepriekš pieteikties. Lai to vieglāk izdarītu,
interesentu zināšanai tiek pausta šāda informācija - adrese: mājas “Zemzari” Ērgļos; mobilais tālrunis +371
28622820; e-pasts: mailisufabrika@gmail.com.
Darba un ieceru daudz. Sākoties jaunajam gadam, SIA
“Mailīšu Fabrika” darbiniekiem vēlēsim sekmīgu sapņu piepildījumu.
Ilzes Daugiallo,
informācijas speciālistes, teksts un foto

sargā dzimtas bagātības. Šie suņi tiek uzskatīti par lielākajiem un spēcīgākajiem suņiem un pieder pie senākajām suņu
dzimtām pasaulē, tāpēc apgalvojums, ka tieši šie suņi reiz
varēja būt Tīzenhauzenu ģimenes suņi, ir uzskatāms par ticamu. Ērgļu sargsuņi sevī iemieso gan drošību un uzticību,
gan pārliecību, draudzību un saimnieka mīlestību, tāpēc Ērgļu iedzīvotāji tic, ka šī suņa galvas noglāstīšana ir veids, kā
iegūt suņu un to saimnieku Tīzenhauzenu labvēlību, kā arī
bagātības.
“Ērgļu pils vietas vēsture ir sena un pamatīga. Šī vieta sevī
glabā daudzu gadsimtu notikumus. Man ir patiess prieks, ka
ar šo projektu varam dot iespēju šai teritorijai turpināt dzīvot
- ne tikai atmiņās un fotogrāfijās, bet arī klātesot. Tie, kas
pabijuši Ērgļos, zina, cik tur ir skaisti un īpaši. Gados vecāki cilvēki dzīvo atmiņās par vilciena “Sniedziņš” laikiem,
savukārt viņu bērni atceras “Pārsteigumkalna” un “Briežkalna” laikus. Es ceru, ka tie, kas uz Ērgļiem atbrauks tagad
un apmeklēs Ērgļu viduslaiku pils teritoriju, sev līdzi aizvedīs jaunu stāstu - stāstu par Ērgļu sargsuņiem,” stāsta Lelde
Gangnuse-Bērziņa, biedrības “Ērgļu sirds” valdes locekle un
projekta vadītāja.
Ērgļu sargsuņu stāstam iespējams sekot līdzi facebook
lapā: (@erglusargsuni).
Ksenija Mirošņika,
“Ogilvy PR Latvia” komunikācijas konsultante
Sandras Lielmežas foto

Ziemassvētki

Pēc skaistā atskaites
koncerta uz Latvijas
Valsts svētkiem uzreiz
sākām plānot un domāt,
kā bērniem radīt neaizmirstamus Ziemassvētkus bērnudārzā. Vienmēr gribam atrast kaut
ko jaunu, interesantas
idejas. Tā, saliekot kopā
mūsu radošās, profesionālās galvas, izdomājām, ka šogad Ziemassvētkus svinēsim laukā.
Protams, ja ir pasākumi
pagalmā, vienmēr bažas
rada laikapstākļi. Taču
21. decembrī bija skaista un ziemīga diena.
Ziemassvētku pasākums sākās ar ļoti mazu
izrādi un rotaļām bērniem, kurās, aktīvi piedaloties, nebija auksti
ne mazajiem, ne viņu
vecākiem.
Un tad ar Ziemassvētku vilcieniņu iebrauca pagalmā mūsu visvairāk gaidītais
viesis - Ziemassvētku vecītis. Bērniem pārsteigums bija liels.
Bez Ziemassvētku vecīša bija sarūpēti arī citi pārsteigumi. Tāpēc grupas sadalījās, un katra devās uz savu darbnīciņu. Bija “Laimes vārti”, kur ģimene, kopā
izejot tiem cauri, varēja iedomāties kvēlāko vēlēšanos un iegūt balonu ar cerību
gaismiņu. Pārsteiguma namiņā varēja izvilkt katrs bērniņš sev mazu mantiņu.
Lielākie bērni visvairāk vēlējās izvizināties ar Ziemassvētku vilcieniņu. Visi,
kas bija nosaluši, varēja iestiprināties ar karstu tēju, pīrādziņiem, mandarīniem,
piparkūkām, zirņiem. Visnepacietīgākie bērni bija pie Ziemassvētku vecīša,
kur maziem vajadzēja drosmi, lai saņemtu lielo tūti. Lielie bērni deklamēja
dažādus dzejolīšus Ziemassvētku vecītim, ko jau iepriekš kopā ar vecākiem un
audzītēm bija apguvuši.
Ziemassvētki ir svētki bērniem, kad viņi vēl tic brīnumam un neparastajam.
Mēs vēlamies, lai bērni saglabā šo sajūtu sirsniņā pēc iespējas ilgāk!
Evita Lielupe, metodiķe
Ineses Eriņas foto
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Ar svētku gaismiņu sirdīs

Ziemassvētku tirdziņš
Jau vairākus gadus, biedrības „Ērgļu pensionāri” rosināts, saieta namā tiek atvērts Ziemassvētku tirdziņš. 2018. gadā tas notika no
11. decembra līdz pat gada izskaņai.
Ar saviem darinājumiem tajā piedalījās 50
dalībnieki - gan seniori, gan jaunāka paaudze.
Plašā klāstā bija adījumi, tamborējumi, tekstilijas, rotaslietas, sveces, apsveikumu kartītes, dekoratīvi iesaiņojumi dāvanām, filcējumi, interesantas un praktiskas rotaļlietas,
kas domātas pašiem mazākajiem. Netrūka arī
greznu piparkūku, gardu našķu, tējas, medus,
garšvielu.
Paldies visiem čaklajiem, izdomas bagātajiem dāvanu sarūpētājiem un atsaucīgajiem
tirdziņa apmeklētājiem! Prieks par to, ka daudzi apmeklētāji bija gandarīti par iespēju sagādāt dāvaniņas saviem tuviniekiem.
Līvija Groza
Ilzes Feldbergas foto

„Rumbas kvartets” dzied senioriem
Pārpildītā saieta nama skatītāju zāle 27. decembrī liecināja, ka Ērgļu novada pašvaldības
domes Ziemassvētku dāvana pensionāriem - grupas „Rumbas kvartets” koncerts - ir tieši tas,
ko seniori gaidījuši.
Kad 2013. gadā četri Kuldīgas vīri sanāca kopā muzicēt kādā pasākumā, viņi nevarēja iedomāties, ka visai drīz gūs atzinību visā Latvijā.
Tautā populārais kurzemnieku ansamblis Ērgļos viesojās pirmoreiz. „Rumbas kvartets” Guntis Stucers (tuba), Rolands Stucers (eifonijs), Gatis Lagzdenieks (sitamie instrumenti) un
Artis Šimpermanis (akordeons, balss) atsauca atmiņā senās, cauri gadu desmitiem un paaudzēm skanējušās melodijas. Ansambļa izpildījumā tās mums visiem pazīstamas un dzirdētas
arī tāpēc, ka „Rumbas kvartets” piecu gadu laikā ir guvis godalgotas vietas „Latvijas šlāgeraptaujā”, ir nominēts mūzikas ierakstu gada balvā „Zelta mikrofons 2015”, bet klausītāju balsojums jau sesto gadu pēc kārtas devis iespēju piedalīties „Latvijas sirdsdziesmas” lielajā finālā.
Klausījāmies pazīstamās Eduarda Rozenštrauha kompozīcijas, kas iekļautas trešajā studijas
albumā „Vecmeistara dziedātās dziesmas”. Starp citu, albumu kā grupas dāvanu īpašumā ieguva pirmais šī vakara deju pāris!
Aplausi liecināja, ka patika arī dziesmas „Pērses krasts”, „Tur, kur Pērse čalo”, „Kurzemes
krasts, Vidzemes krasts”, „Kuldīgas dziesma” u.c.
Kā viens mirklis paskrēja laiks, atsaucot atmiņā pirms gadiem zaļumballēs skanējušās tik
tuvās melodijas. No rokas rokā zālē ceļoja garšīgo piparkūku groziņš. Svētku noskaņa sildīja
mūsu sirdis, prieka dzirksts tika katram, kas vien to vēlējās.
Paldies visiem, visiem, kas sagādāja tik gaišu svētku brīdi! Lai aizsāktā tradīcija - koncerts
Ērgļu senioriem kā Ziemassvētku dāvana - turpinās arī nākamgad!
Mārīte Breikša

Skolēnu Ziemassvētku brīvlaikā aizvadīta
2. galda spēļu kārta

Decembrī svinam Ziemassvētkus, gatavojam dāvanas, iepriecinām cits citu un esam pilni apņēmības būt labāki, čaklāki un darbīgāki. Ziemas tumšajā laikā ir tik svarīgi dāvāt gaismu, ko
izstaro mūsu sirdis, būt kopā ar tiem, kam esam tik ļoti vajadzīgi.
28. decembrī pulciņš dziedošu sievu un vīru devās uz Ērgļu novada sociālās aprūpes centru
„Kastaņās”, lai iepriecinātu tā iemītniekus. Tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” dalībnieki Vinetas Dāves vadībā bija sagatavojuši skaistas un skanīgas dziesmas par ziemu, svētku laiku un
cilvēcisko attiecību skaistumu. Radīja sajūtu kā senāk, kad mūsu senči sanāca kopā, muzicēja,
skandēja un dziedāja. Dziesmas dāvāja prieku un mājīgumu sirdī un dvēselē. Savus sveicienus
sūtīja arī Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēni, sarūpējot pašdarinātas dāvaniņas un apsveikumus.
Tās „Kastaņu” ļaudīm nodeva viņu audzinātāja Vineta Dāve.
„Braku” muzejs sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” dāvināja Z. Saulītes un M. Breikšas sakārtoto grāmatu „Ērgļu novads skan”, lai „Kastaņu” iemītnieki
izzina Ērgļu novada, īpaši Liepkalnes un Sausnējas puses muzikālās dzīves vēsturi un personības.
Sirsnīgi, skanīgi un skaisti muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kurš allaž ir gaidīts ciemiņš. Ja
sākumā klausītāji tā kautrīgi dziedāja un dungoja, tad pamazām atraisījās un sāka dancot. Valdīja
jauka un priekpilna atmosfēra - kā jau svētkos, kad var izdziedāties, izdejoties un izlustēties no
sirds. Lai mums visiem gaišs, dāsns un svētīgs jaunais gads!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Uzmirdz “zvaigznes” Zvaigznes dienā
5. janvāra vakarā Ērgļu saieta namā pulcējās lieli un mazi amatiermākslas kolektīvu dalībnieki pašdarbnieku pateicības ballītē, lai ar pozitīvām emocijām kopīgi sveiktu cits citu jaunajā
gadā. Ar dejām, dziesmām un jaungada vēlējumiem amatiermākslas kolektīvus sveica jauktais
koris „Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs), bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”, Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi” (vadītāja Ieva Vilnīte) tautas deju kolektīvi „Pienenīte”,
“Rūdis” un “Rūdolfs”, dāmu deju grupa “Varbūt” (vadītāja Antra Grinberga), tautas deju kolektīvs “Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne), sporta deju kolektīvs „Vizbulīte” (vadītāja
Sandra Avotiņa), Ērgļu teātris (režisore Terēzija Kaimiņa), tautas lietišķās mākslas studija
“Ērgļi” (vadītāja Sandra Lauberte), tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve),
līnijdeju kolektīvs (vadītāja Baiba Bistere) un vēderdeju dejotāja Līga Krastiņa.
Pēc apsveikumiem visi varēja izdejoties ballītē un mieloties ar gardajām Kristīnes Liģeres
ceptajām piparkūku zvaigznēm.
Lai izturība, veselība un radošs gars jaunajā - 2019. - gadā visiem amatiermākslas kolektīvu
dalībniekiem!
Lelde Strazdiņa

Ziemassvētku maču rezultāti

Galda spēļu dalībnieki.

Rezultāti
Šautriņas bērniem:
1. vieta Oto Strazdiņš
2. vieta Evelīna Estere Jansone
3. vieta Megija Elisa Jeršova
Rezultāti pēc 2. kārtas:
1. vieta Evelīna Estere Jansone
2. vieta Oto Strazdiņš
3. vieta Alīna Muša
Šautriņas pieaugušajiem:
1. vieta Aldis Olte
2. vieta Kate Jēkabsone
3. vieta Imants Muša
Rezultāti pēc 2. kārtas:
1. vieta Aldis Olte
2. vieta Aldis Jēkabsons
3. vieta Kate Jēkabsone
Novuss sievietēm:
1. vieta Līga tirzmale
2. vieta Ance Jēkabsone
3. vieta Līva Grēta Tirzmale
Rezultāti pēc 2. kārtas:
1. vieta Līga Tirzmale
2. vieta Ance Jēkabsone
3. vieta Līva Grēta Tirzmale
Novuss vīriešiem:
1. vieta Ainārs Strazdiņš
2. vieta Aldis Jēkabsons
3. vieta Egīls Ezergailis
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Rezultāti pēc 2. kārtas:
		
1. vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Jānis Tīrons
Kāršu spēle “Duraks”:
		
1. vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Alīna Muša
3. vieta Ainārs Strazdiņš
Rezultāti pēc 2. kārtas:
		
1. vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Alīna Muša
3. vieta Estere Truksne
Dambrete: 1. vieta Estere Truksne
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Imants Muša/Aldis Jēkabsons
Rezultāti pēc 2. kārtas:
1. vieta Estere Truksne
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Aldis Jēkabsons
Bumbiņu mešanā “Samet Latvijai 100”
uzvarētāji:
bērniem - Elīza Mona Bērziņa
pieaugušajiem - Kaspars Andersons
Tiekamies trešajā - noslēguma - kārtā pavasara brīvlaikā!
Aldis Jēkabsons
Leldes Strazdiņas foto

Volejbola dalībnieki.

Aizvadīti Ziemassvētku mači basketbolā un volejbolā. Liels paldies sponsoriem - “IG Būve”,
personīgi Ivaram Tirzmalim un Gatim Truksnim, par sagādātajām dāvanām!
Rezultāti basketbolā
Jauktā grupa (meitenes un zēni):
1. vieta - Linards Leimanis un Jana Gulbe;
2. - vieta Gustavs Dūdums un Samanta Ērgle.
Trīs punktu iemetienu konkursā uzvarēja Gustavs Dūdums.
Vīru grupa:
1. vieta - Guntis Pētersons, Kristaps Kalve, Kristers Kalniņš, Artis Truksnis un Nauris Truksnis;
2. vieta - Niks Valainis, Ritvars Lapsa, Jānis Kalniņš, Viktors Prauliņš un Ivars Tirzmalis;
3. vieta - Jānis Bērzkalns, Rimants Stankevičs, Ritvars Šreibers, Jānis Opincāns un Niks Nīgalis.
Trīs punktu iemetienu konkursā uzvarēja Niks Nīgalis.
Rezultāti volejbolā
Sievietēm:
1. - vieta Alise Olte, Jana Gulbe, Lauma Zača, Benita Kārkliņs un Sanita Skuja;
2. - vieta Sofija Lote Galzone, Līga Tirzmale, Ilona Riekstiņa un Gunta Jaunozoliņa.
Precīzākās servētājas: Alise Olte, Lauma Zača un Līva Tirzmale.
Vīriem:
1. vieta - Juris Čeičs, Oskars Feodorovs, Sandris Sproģis un Modris Vilcāns;
2. vieta - Artis Jansons, Edgars Rudzītis, Jānis Sudārs un Uldis Cirsis.
Alda Jēkabsona teksts un foto
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Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks sociālās
aprūpes centrā “Kastaņās”

Baltie Ziemassvētki

SAC iemītniekus priecē PII “Pienenīte” audzēkņi.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Ērgļu sociālās aprūpes centra iemītnieki un darbinieki jutās
gandarīti par šo laiku, jo vairāk par dāvanām un brīvdienām ikdiena bija piepildīta ar brīnumiem, notikumiem. Mēs sakām Paldies. Adventistu draudzes pārstāvji sniedza mums koncertu “Gaidām Ziemassvētkus”, cienāja ar svētku piparkūkām, pasniedza grāmatas un žurnālus,
apsveikumus. Sandra no Smiltenes novada ar ņūfaundlendiešu šķirnes suņiem Dūdu un Zum
Zum sevi pieteica kā Latvijas čempioni. Viņi ir glābējsuņi uz ūdeņiem un kanisterapijas suņi.
Pasākuma laikā Sandra sniedza koncertu un noslēgumā dāvāja rūķi (roku darbs), kas palīdzētu
ikdienā. Sporta deju kluba “Vizbulīte” lielie un mazie dejotāji iedejoja gaidāmos svētkus. Paldies Sandrai, bērnu vecākiem, kas palīdzēja, lai viss izdotos. Bērnudārza “Pienenīte” kolektīvs
bija sagatavojis jauku kopā būšanu un priecāšanos, gaidot Ziemassvētkus. Mums ļoti patika.
Gaidīsim vēl. Vitas ģitāras spēlē klausījāmies un dziedājām sen zināmas dziesmas no mūsu
jaunības. Vita pastāstīja arī par mūzikas terapiju dažādiem projektiem. Kopā dziedājām spēka
dziesmas, saņēmām laba vēlējumus nākamajam gadam.
Garajās brīvdienās un gada nogalē ir iespēja pulcēties kopā pie pašu izgreznotās eglītes
Vecgada pasākumā. Koncertā piedalījās Jumurdas “Ievziedi”, “Ķipari”, vadītāja Ieva, Ērgļu
amartierteātra dziedošie aktieri - Pēteris, Valdis, Normunds. “Jūs bijāt kolosāli!” tā izteicās iemītnieks Kārlis. Rūķis Māra pildīja savus pienākumus - tērps brīnišķīgs, apsveikums, dāvanas.
Svētku gaidīšanas laikā iemītnieki un darbinieki noformēja telpas, pagalmu izrotāja ar adventes vainagu un spuldzīšu virtenēm. Gada nogalē iemītnieki saņēma apsveikumus un sūtījumus
no “Eņģeļa pasts” akcijas dalībniekiem. Paldies Līgai, kas šo akciju rīko! Paldies tuviniekiem,
labvēļiem, kas mūs iepriecināja ar labiem vārdiem, vēlējumiem un svētku kārumiem! Paldies
SAC “Kastaņas” ķekatnieku komandai!
Īsts Jaunā gada pārsteigums 1. janvārī, kad iemītniekiem bija iespēja klausīties Karlīnas
Īvānes un viņas ģimenes locekļu vijoles koncertu. Paldies Dainim Īvānam par dāsno medus
dāvinājumu! 1. janvāris -sociālās aprūpes centra dzimšanas diena - 59 gadi.
Jaunajā gadā visiem veiksmi, veselību, lai viss izdodas!
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ievas Dūdumas foto

Atkal, nemanot vien, ir pagājis gads, aiznesot līdzi gan priecīgos, gan arī skumīgos
brīžus. Mēs visi gada beigās atskatāmies uz
notikušo, uz padarītajiem darbiem, ierakstām
sirdī skaistākos brīžus, kā arī pārdomājam
dzīves sūtītās mācības.
Sociālās aprūpes centrā “Kastaņas“ iemītnieki gada izskaņu pavadīja rosīgā gaisotnē
un svētku brīnuma gaidās. Jau trešo gadu
mūsu centra iemītnieki saņem Ziemassvētku
apsveikumus no visām pasaules malām. Tos
viņiem projektu “Enģeļa pasts” un “Īrijas
pasts” ietvaros sarūpē mīļi cilvēki gan tepat
Latvijā, gan Īrijā, gan sūta no dažādām citām
valstīm. Paldies šiem cilvēkiem par sagādātajiem emocionālajiem brīžiem mūsu aprūpes
centra iemītniekiem!
Mēs visi, neraugoties uz gada skaitli pasē,
sirdī glabājam to mazo bērnu, kurš gaida
Ziemassvētku brīnumu. Lai šis brīnums patiešām notiktu, pateicoties NSUS biedrības
rīkotajam projektam “Ziemassvētku vecīša
darbnīca”, aprūpes centra iemītnieki varēja
izstāstīt katrs savu sapnīti, ko viņi vēlētos saņemt Ziemassvētkos. Daudzi to darīja ar neticību, bet, kad tiešām dāvaniņas tika saņemtas, daudziem acīs mirdzēja aizkustinājuma
asaras, kā arī neticība, ka tas tiešām ir noticis.
Īpaši emocionāli tas bija tiem iemītniekiem,
pie kuriem ikdienā neviens neatbrauc, neatceras un arī nekad neko nav dāvinājis… Liels
paldies fantastiskajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās šajā projektā, un jo īpaši biedrības NSUS
vadītājai Līgai Uzulniecei.
Gaidot Ziemassvētkus, patīkamu pārsteiguEvitas Vaskas foto

„Caur dzīvi ejam
ar savas paaudzes,
ar sava laikmeta zīmogu sejā”
(Dz. Žuravska)

Ar dzejnieces Dzintras Žuravskas jaunākā
dzejoļu krājuma „Laikmetu atšalkās” rindām
iesākās biedrības „Ērgļu pensionāri” atskats
uz 2018. gadā padarīto. 9. janvārī Ērgļu saieta
namā kuplā skaitā bija pulcējušies biedrības
biedri. Valdes priekšsēdētāja Līvija Groza atsauca atmiņā pagājušā gada spilgtākos notikumus senioru dzīvē Ērgļu novadā.
Tie aizsākās pavasarī ar senioru piedalīšanos
sakopšanas talkā Burtnieku skolas piemiņas
vietā. Daudziem no mums te aizsākušās skolas
gaitas, atmiņā palicis pieredzētais un piedzīvotais. Tikai žēl, ka nesekoja šīs vietas labiekārtošanas turpinājums, un piemiņas akmens
grimst arvien dziļāk zemē. Ir vajadzīga gan
tehnika, gan vīru roku spēks. Vai tiešām šī vieta lemta aizmirstībai?
Vasaras ekskursija veda līdz Saulkrastiem un
Mazsalacai, apskatījām Balto kāpu, velosipēdu muzeju, Minhauzena muzeju, Salacgrīvu
un Skaņākalna parku. Jūlijā uzņēmām viesus pie mums ciemojās Rūjienas pensionāru biedrības „Rūjienas ievas” seniori, kurus iepazīstinājām ar Ērgļu kultūrvēsturiskajām vietām un
krāšņajām dabas ainavām. Pēc mūsu biedrības
iniciatīvas tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
kopā ar saviem atbalstītājiem piedalījās 1. senioru sadziedāšanās svētkos „Latvijas seniori valsts simtgadei” Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”. Apskatījām arī Lestenes Brāļu
kapus un Lestenes luterāņu baznīcu.
Rudenī valdes pārstāvji piedalījās Gulbenes
novada senioru biedrības „Atspulgs 5” un Gulbenes novada pašvaldības rīkotajā Vidzemes
konferencē „Aktīvs seniors vietā un laikā”. Tā
deva ierosmi jaunām aktivitātēm senioru dzīvē. Starptautiskajā Senioru dienā, 1. oktobrī,
notika saviesīga pēcpusdiena, atceroties Ērgļu
pensionāru organizācijas darbību 20 gadu garumā. Par to liecina arī divos albumos sakārtotie foto un preses materiāli. Rudenī aizsākās
jauna tradīcija - senioru pārgājiens. Saulainā
oktobra dienā atcerējāmies Ērgļu dzelzceļa
vēsturi, pabijām Vecmuižas ezera krastā, uzkāpām Rata kalnā un Ērgļu pilskalnā. Katram
pārgājiena dalībniekam bija savas atmiņas,
savi stāsti par šīm vietām. Senioru pastaigu

Par saņemto dāvanu priecājas
Dainis Kalniņš.
Sapulci atklāj biedrības priekšsēdētāja
Līvija Groza.

pārgājiens - tradīcija, kas noteikti turpināma
arī šogad!
Ziemas sākumā senioru organizētais Ziemassvētku tirdziņš - izstāde iepriecināja gan pašus rokdarbniekus, gan daudzus jo daudzus
apmeklētājus. Ērgļu novada pašvaldības senioriem dāvātais grupas „Rumbas kvartets”
koncerts bija skaists gada noslēgums.
Jaunā gada pirmajā pasākumā tika sveikti
biedrības biedri - 2018. gada jubilāri: Maija
Akmane, Līvija Nīgale, Ināra Strazdiņa - 70
gadu jubilejā, Ēriks Dundurs, Mārīte Krastiņa, Aija Neilande, Valentīna Silova - 75 gadu
jubilejā. Daudz emociju un pārdomu raisīja
jubilāru dzīves stāsti. Viņu agrā bērnība pagāja 2. pasaules kara gados un pēckara laikā.
Dzīves apstākļi, to laiku grūtības veidoja viņu
personības, noteica profesijas izvēli, dzīves un
darba vietas. Gadu gaitā sakrātās atziņas bagātināja ikvienu klausītāju. Jāpiekrīt Dz. Žuravskas dzejas rindās pateiktajam: „Laikmeta rokās,/mēs esam kā vasks,/kur dzīve atstāj savas
pēdas/ un nospiedumus.” Ar skanīgām dziesmām jubilārus sveica Ērgļu vidusskolas 1. klases skolniece Undīne Ceplīte un 3. klases skolniece Kate Zommere. Mīļš paldies meitenēm!
Biedrības valdes sarūpētais cienasts un atnestais groziņos garšoja visiem. Sarunas turpinājās, tika domāts par tālāk darāmo, un atziņas,
ko guvām šajā kopā sanākšanas reizē, noderēs
jaunajā gadā - ikdienā jāsaskata gaišais, vērtībās jāsmeļas spēks, neparastajā - iedvesma.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. janvāris

Mārīte Breikša
Andreja Brēmaņa foto

mu un izaicinājumu mūsu iemītniekiem sagādāja “Našķotavas” īpašniece Inese Koklačova, sarīkojot meistarklasi piparkūku cepšanā.
Paldies viņai par jauko un sirsnīgo dāvanu
“Kastaņu” darbīgajiem cilvēkiem!
Ir patiess prieks, ka mēs dzīvojam starp
sirdssiltiem cilvēkiem, kuriem nav vienaldzīgi līdzcilvēki, kuri gatavi ziedot savu laiku un
arī līdzekļus, lai iepriecinātu sociālās aprūpes
centra iemītniekus. Lai svētki būtu patiesi
līksmi, par mūziku Ziemassvētku ballē parūpējās Elita un Zigmunds, kuri vienmēr ir ļoti
gaidīti mūsu aprūpes centrā. Paldies arī mūsu
ilggadējiem draugiem no biedrības “Ģimenes
darbnīca”, kuri bija sarūpējuši dāvaniņas katram iemītniekam, kā arī “Smile Giver Īrija
- Latvija” komandai par sarūpētajām dāvanu
tūtām. Mīļu pārsteigumu sagādāja Bagatsku
ģimenīte, kura gādāja par Ziemassvētku karsto dzērienu, savukārt Mārtiņš parūpējās par
īstu svētku salūtu “Kastaņās”. Liels, liels
paldies visiem, kuri ir bijuši ar mums kopā,
atbalstījuši mūs visa gada garumā!
Pašā gada izskaņā ar Ziemassvētku dziesmām aprūpes centru pieskandēja folkloras
kopa “Pulgosnieši” un mūsu vienmēr gaidītais akordeonists Uldis Vabulis. Pateicoties
“Braku” muzeja vadītājai Zintai, “Kastaņu”
iemītnieki savam grāmatu plauktam ieguva
grāmatu “Ērgļu novads skan”. Jaukā noskaņā
tika dziedāts un arī uzdancots līdz pat vēlai
pēcpusdienai. Šķīrāmies ar norunu par drīzu
atkal satikšanos.
Jaunais gads ir atnācis ar jauniem sapņiem
un cerībām. Lai mums visiem ieceres piepildās! Laimīgu Jauno gadu!
Evita Vaska, sociālās aprūpes
centra “Kastaņas” sociālā darbiniece

Informācija ziemas sporta veidu cienītājiem
Šobrīd ziema sarūpējusi laika apstākļus,
Par slēpju saņemšanu pēc norādītā darba laikurus veiksmīgi var izmantot aktīvo ziemas ka interesēties, zvanot pa tālruni 29219384.
sporta veidu cienītāji. Aldis Jēkabsons parūInformācija ziemas sporta veidu cienītājiem
pējies par Ērgļu vidusskolas slidotavas ledus Izmaksas:
segumu,
Aldis
Olte savukārt
uzņēmieskurus
Ērgļu
1 stunda
- 3,00 EUR (personai), katra nākamā
Šobrīd ziema sarūpējusi
laika apstākļus,
veiksmīgi
var izmantot
slēpošanas
trašu
sagatavošanu
un
uzturēšanu
stunda
1,50
EUR
aktīvo ziemas sporta veidu cienītāji. Aldis Jēkabsons parūpējies par Ērgļu
kārtībā
slēpošanas
Paldies
Bērniem
12 gadiem: 1stunda - 1,50 EUR
vidusskolas
slidotavasinteresentiem.
ledus segumu, Aldis
Oltepar
savukārt
uzņēmieslīdz
Ērgļu
veikumu!
(personai), katra nākamā stunda - 0,75 EUR
slēpošanas trašu sagatavošanu un uzturēšanu kārtībā slēpošanas
Ģimenēm: 1 stunda - 6,00 EUR (2 pieaugušie
interesentiem. Paldies par veikumu!
Ērgļu slēpošanas trase
+ 2 bērni līdz 12 gadiem), katra nākamā stunĒrgļu
slēpošanas
trase trases ir sagatavotas ar da - 3,00 EUR
Distanču
slēpošanas
Distanču
slēpošanas
trases
sagatavotas
ar iespēju
īsākus
iespēju
izbraukt
īsākus
unir garākus
posmus
- izbraukt
Grupām
(no un
6 personām) 1stunda - 1,50 EUR
garākus
posmus
- līdzstundās,
5 km. Vakara
līdz plkst. (personai),
22.00, īsais trases
līdz
5 km.
Vakara
līdz stundās,
plkst. 22.00,
(grupas vadītājam par brīvu)
posmstrases
≈ 1,5 km
ir apgaismots.
īsais
posms
≈ 1,5 km ir apgaismots.
Ērgļu mūžizglītības
biedrība
piedāvā
distanču
slēpošanasĒrgļu
inventāra
nomu
Ērgļu
mūžizglītības
biedrība
piedāvā
distanvidusskolas
sporta laukuma slidoOškalna
ielā 6, Ērgļos
(Ērgļu
vidusskolas
sporta
ču
slēpošanas
inventāra
nomu
Oškalna
ielāzāle)
6, tava Ērgļos, Oškalna ielā 6
Ērgļos (Ērgļu vidusskolas sporta zāle)
Piedāvā iespēju slidot darbdienu pēcpusdienās un brīvdienās.
Slēpošanas inventāra nomas darba režīms:
Slēpošanas inventāra nomas darba režīms:
Darba laiks:
Kontaktpersona slēpju
Darbdienās: no plkst. 15.00 līdz
Diena
Plkst.
saņemšanai
18.00 -individuālie slidojumi; no
Pirmdienas plkst. 18.00 līdz 20.00 - hokejs
9-20
29219384
piektdienas
Sestdienās, svētdienā:
no plkst.
12.00 līdz 14.00 - individuālie sliSestdienas
9-14
26101152
dojumi; no plkst. 14.00 līdz 18.00
9-14
26101152
Svētdienas
- hokejs
14-20 26387188
Iespēju robežās ir iespēja izmantot

Par slēpju saņemšanu pēc norādītā darba laika interesēties, zvanotĒrgļu
pa vidusskolas pārziņā esošo slitālruni 29219384.
došanas inventāru.
Izmaksas:
1 stunda - 3,00 EUR (personai), katra nākamā stunda - 1,50 EUR Informāciju apkopoja informācijas
Bērniem līdz 12 gadiem: 1stunda - 1,50 EUR (personai), katra nākamā
speciāliste Ilze Daugiallo
stunda - 0,75 EUR
Ģimenēm: 1 stunda - 6,00 EUR (2 pieaugušie + 2 bērni līdz 12 gadiem),
9
katra nākamā stunda - 3,00 EUR
Grupām (no 6 personām) 1stunda - 1,50 EUR (personai), (grupas
vadītājam par brīvu)
Ērgļu vidusskolas sporta laukuma slidotava Ērgļos, Oškalna ielā 6

Valentīna Seglere dzīve kā bites gājums
Dzīve kā bites gājums.
Tās kāres pilnas līdz
malām - tur godīgums,
sirds dāsnums, vienkāršība, prasme paņemt,
ko dzīve dod, un dalīties. Tur ieguldīts sirds,
dvēseles siltums. Tālajā
1928. gada 18. decembrī Daugavpils rajona
Ilūkstes pagastā Markeviču ģimenē iesākas Valentīnas dzīves gājums.
Tēvs Staņislavs, māmiņa Ludviga pateicas
liktenim par veselīgo,
ņipro meitiņu. Ģimenē
jau aug meita Helēna.
Abas māsiņas sagaida
trešo māsu Veroniku un
brāli Antonu. Valentīnas
tēvs strādā par plostnieku, ar plostiem braucot
pa Daugavu, bieži ir prom no ģimenes. Bērni agri uzsāk savas
patstāvīgās darba gaitas. Valentīna astoņu gadu vecumā jau strādā pie saimnieka. Deviņu gadu vecumā uzsāk mācības Dunavas
skolā. Tēvs mēdza teikt, ka skola jau maizi nedošot, galvenais
vajagot strādāt, bet Valentīnai ļoti patika mācības, kopā būšana
skolā. Savukārt Jersikas skolas skolotājs Pavārs apgalvoja, ka
Markeviču bērni ir talantīgi, tādēļ jāmācās. Valentīna savas darba gaitas organizēja pati, strādājot pie saimniekiem par dienas
meitu, gādāja sev iztikšanu. Smags dzīves posms - baisie kara
gadi. Tomēr jaunība, dzīves mīlestība un degsme ļauj dzīvei ritēt
ar prieku. 18 gadu vecumā Valentīna sadraudzējas ar Staņislavu
Segleri, kurš strādā Dunavas kokzāģētavā. Abi jaunieši nolēma
dzīvot kopā, nodibinot ģimeni. Pēc kara valda trūkums, smagi
jāstrādā, taču pamazītiņām Segleri nostiprina ģimenes pamatus.
1947. gada 11. jūlijā piedzima gaidītais dēls Dainis. Darbs, bērni,
saticība - viss ir tik labi. Taču 1949. gada 25. marta drūmā diena
Segleru ģimenei nepagāja garām. Neviens nepievērsa uzmanību
tam, ka Valentīna zem sirds auklēja bērniņu, kuram pavisam drīz
bija jāpiedzimst. Visa ģimene tika izsūtīta uz Sibīriju - Omskas
apgabala, Ļubinas rajona Boļšekovskas sovhozu. Garā brauciena
laikā nosargātā meitiņa Jeļena piedzimst 8. aprīlī Sibīrijā. Nav
laika baiļoties, gausties, jādomā par bērniem, par izdzīvošanu.
Valentīna Sibīrijas auglīgajā melnzemē audzē kartupeļus, savāra
tos kopā ar nātru novārījumu, gūstot spēcinošu ēdienu bērniem.
Maizīte ir liels retums, pa mazam kumosiņam tikai bērniem. Valentīnas darba vieta sovhoza fermā. Segleru ģimenīte Sibīrijā sakuplo, brālis Dainis pieskata savas māsiņas Jeļenu, Martu, Olgu.
1957. gada vasarā Valentīna atgriežas Latvijā. Dzīves pavērsieni
neļauj Valentīnai atslābt, jo atgriešanās prieks aizēnojas ar šķiršanos no dzīvesbiedra. Valentīna ar četriem bērniem pie rokas
nonāk Dignājas pagastā. Ir kāds brīdis, kad bijušais vīrs mēģina
atjaunot attiecības, bet Valentīna ir pārliecināta, ka “pie izdeguša
ugunskura vairs nevar sasildīties”. Nav viegli Latvijā izsūtītajiem rast dzīves un darba vietu, vientuļā māte ir apgrūtinājums
sabiedrībai. Labi, ka radi palīdz, paņemot lielākos bērnus pie sevis. Valentīna “ar asarām muti nomazgā” un dodas tālāk darbā,
dzīvē. Strādā lauku brigādē, sien, stata rudzu kūlīšus, strādā no
sirds, lai darbs nekaunas no darītājas. Atalgojumu saņem divreiz
gadā - jūnijā un janvāra sākumā. Valentīna audzina, skolo savus
četrus bērnus, ar atbildību veic darba pienākumus, dzīvo ar labu
vārdu, smaidu, piepildījumu. Savā darba mūžā vairāk strādājusi
zemes darbus, jo tie ir snieguši gandarījumu par paveikto. Kādu
laiciņu strādājusi arī pastā, fermā, Jēkabpils karjerā pie dolomīta
šķembu lentēm. Visi darbi bijuši fiziski smagi. Valentīnas dzīves lielākais sasniegums - izaudzinātie četri bērni, divpadsmit
mazbērni, vēl lielāks mazmazbērnu pulciņš un mazmazmazdēliņš Bruno. Vecmāmiņas acīs iemirdzas prieka asaras par kuplo
dzimtu, par jauniešu uzņēmību, par jaukajām satikšanās reizēm
Jumurdas pagasta “Valdiņos”. Valentīna dzīvo un saimnieko
kopā ar dēlu Daini kopš 1989. gada. Vasarā ļoti patīk dārza darbi. Ravēšana dod spēku, mundrumu. Valentīna savos skaistajos
90 gados lasa avīzes, žurnālus, ar prieku sagaida dēlu no svarīgo
darbu veikšanas. Valentīna novēl visiem mums redzēt, dzirdēt,
runāt ar prieku, novēl labvēlību, optimismu katrai dienai, siltumu sirdij.
Pie priekpilnās gaviļnieces viesojās Agita Opincāne
Foto no personīgā arhīva

PATEICĪBA
Katram dzīvē var pienākt brīdis, kurā ar pateicību atceramies līdzcilvēku atbalstu un palīdzību. Saku sirsnīgu paldies
izvadītājai Elitai Ūdrei, muzikantam Pēterim Leibomam,
Ženijai un Zigmundam Bērzkalniem, Ingai Sokolovai, Gundaram Blauam, Ingai Liepiņai, SIA “Krustaceles” darbiniekiem par izrādīto līdzjūtību, palīdzību, labestību un atbalstu,
organizējot un izvadot pēdējā gaitā Zelmu Reinbahu.
Meita Ausma Liepkalnē

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Pakalpojumi Ērgļu bibliotēkā
Arvien biežāk nākas secināt, ka ne vienmēr lasītājs - bibliotēkas
lietotājs ir zinošs par visiem bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un resursiem, tāpēc šoreiz un turpmāk rubrikā “Ērgļu bibliotēkas pakalpojumi” informēsim par iespējām, kuras pieejamas
ikvienam bibliotēkas lietotājam.
#1 Jaunums - Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA
„Tieto Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu “3td E-GRĀMATU bibliotēka”, nodrošinot iespēju
bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas.
“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Šobrīd lasītājiem tiek piedāvāti vairāk nekā simts „Zvaigznes
ABC” izdevumi (galvenokārt daiļliteratūra) - gan latviešu literatūras klasika, gan mūsdienu autoru darbi, kuri iemantojuši
lasītāju atzinību, biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra sacerējumi.
Lai lietotu šo pakalpojumu, piekļuvei ir nepieciešams bibliotēku
publiskā e-kataloga lietotājvārds un parole (ja tāda nav, tad to ir
iespējams saņemt savā bibliotēkā).
E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc
kura grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama, ja bibliotēkā nav
laikā atdotas visas grāmatas.
Vairāk informācijas bibliotēkā.

2018. gada nogales jaunieguvumi
Ērgļu bibliotēkā

Bērniem:
aKārls Jūhans Forsēns - Ērlins “Brašais Moriss. Nedēļa kājām
gaisā”
a“Čau, ko dari?” Bērnu anekdotes
aDžefs Kinnijs “Grega dienasgrāmata. Sabrukums”XIII
a“Kāpēc laikam vajag laiku” Lasāmgrāmata (5-8g.)
aModa Gabrielsone “Lookbook meitenē”
a“Pasaciņa 3 minūtēs”
aVija Znotiņa “Tu to vari” jautri eksperimenti
aVilis Plūdons “Zaķīšu pirtiņa”
aValdis Rūmnieks “Aiztaisi logu, tēti” dzejoļi
aKess Grejs “Deizija un nedienas zoodārzā”
aĶēstutis Kasparavičs “Īsi stāstiņi par šo un to”
aŠarūne Baltrušaitiene “Kā zaķis iepazina jūtas”
aNatālija Čuba “Lācēna Villija brīnumainie atklājumi mežā”
aLilija Berzinska “Lamzaks meklē Lamzaku”
aIngo Zīgners “Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti”
aEvita Vincūne “Miega čukčukbānis”
aIrēna Cimmermane “Mis Edisona. Mūsu ķertā skolotāja”
aReičela Renē Rasela “Nikijas dienasgrāmata 11. Ne gluži labākās ienaidnieces stāsti”
aTeodors Štorms “Ņiprais ķipars”
aDžeimss Patersons “Pamatskola. Kā es izdzīvoju cīņā ar huligāniem, brokoļiem un čūsku kalnu”
aInga Kalniņa “Pilnām mutēm” pavārburtnīca bērniem
aUldis Auseklis “Piparkūkas īkšķi tur” (dzejoļi)
aLilija Berzinska “Skelets skapī”
aLēlo Tungala “Sniegavīra Ludviga laime”
aKenets Greiems “Vējš vītolos”
aBarbara van den Špeilhofa “13 ņipri Ziemassvētku vīriņi”
aDace Markota “Mana pirmā enciklopēdija. Latvija”
aJuris Goldmanis “Latvijas vēstures ilustrēta hronoloģija”

Pasākumu afiša

17. janvārī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Filma Kurts Fridrihsons
Personisks Gundegas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu
- mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, ieslodzīto un
nonkonformistu Latvijas vēstures līkločos.
Biļetes cena 2,00 eiro
18. janvārī plkst.17.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumos”
Barikāžu laikam veltīta atceres pēcpusdiena
No 4. februāra līdz 4. martam saieta telpās “Līdumos”
izstāde “Viss par un ap svecēm”
Ērgļu novada ziemas sporta diena 16. vai 23. februārī
(atkarībā no laika apstākļiem)
16. februārī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
ar Vilsa Evansa & Valentaina komēdiju
“Kaudzēm naudas”
viesosies Cesvaines tautas teātris, režisore Alda Alberte

aLilija Berzinska “Meža pasaka”
aGunters Pauli “Siržu karalis. The King of Hearts” (bilingvāli
teksti)
aGunters Pauli “Vai āboli lido? Can Apples Fly? “ (bilingvālie
teksti)
aDeivids Bedīls “Vecāku aģentūra. Izvēlies savu mammu un
tēti”
aEleonora Barsoti “Ziemassvētkus gaidot”
aDens Grīns “Piedzīvojumu astronomija. Pazudis kosmosā”
aDens Grīns “Piedzīvojumu fizika. Šausmu atrakcija”
Jauniešiem:
aTerijs Pračets “Mazā brīvā cilts”
aMarija Turtšaninova “Kuģis Naondel. Sarkanā klostera hronika” 2
Latviešu daiļliteratūra:
aLaura Vinogradova “Izelpas. Stāsti”
aDaina Avotiņa “Soliņš pie Salacas”
aDace Judina “Amnēzija”
aĒriks Kūlis “Ervīna Krīva mīlestības”
aVelta Golubina “Kā sievas raibos brunčos” (dzeja)
aRolanda Bula “Stopētāju lieta”
aKārlis Kurzemnieks “Trīsreiz nogalināts”
aAnda Līce “Viss sākas šorīt”
aValdis Atāls “Uz domu stāvās kraujas” (dzeja)
aGuntars Račs “Reiz Ziemassvētkos”+CD
aKarīna Račko “Samaitātā”
aDaina Šadre “Sens attēls”
Cittautu daiļliteratūra:
aMišela Geibla “Dzīvoklis Parīzē”
aKarolīna Dž.Tjūdora “Krīta vīrs”
aAija Mikele “Kritušais eņģelis”
aFederiko Aksats “Vienīgā izeja”
aAija Mikele “Zelta būrītis”
aKlēra Makintoša “Es tevi redzu”
aBianka Bellova “Ezers”
aLinda Laplante “Atraitnes”
aEmma Hīlija “Elizabete ir pazudusi”
aSanta Montefjore “Greisijas kārdinājums”
aPaulu Koelju “Hipijs”
aLūsinda Railija “Itāļu meitene”
aTabea Baha “Kamēliju sala”
aMegana Miranda “Perfektā svešiniece”
aPaulīna Petersa “Rubīnsarkanā istaba”
aDžons Lucs “Terorists. Tallinas prelūdija”
aKārena Vaita “Vēlmju koks”
aHaruki Murakami “Vīrieši bez sievietēm”
Nozaru literatūra:
aIeva Pīgozne-Brinkmane “Latviešu apģērbs”
aAndris Račs “Mana nākotnes karte”
aGunters Pauli “Zilā ekonomika”
aLaine Pērse “Āzijas brīnumi. Ar stopiem apkārt pasaulei”
a“Dziesmu un deju svētku Tradīcijas. Anatomija”
aMāris Linde “Kari. Kaujas. Karavīri.” IV grāmata
aBrigita Ektermane “Latviešu zīmju spēks”
a“Latvija 1918- 2018. Valstiskuma gadsimts”
aJānis Šipkēvics “LV TOP100. Tautā izvēlētas visu laiku labākās dziesmas.”
a“Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos”
aRita Spalva “Dejas kompozīcija”
aGundega Repše “Tuvplāni. Džemma Skulme”
aAija Austruma “Rituālu grāmata”
aZane Zusta “Tarakāni manā galvā”
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Cienījamie ceļotāji!
Saka, ka otrreiz atgriezties vai iekāpt tanī pašā upē nevar. Satiekot Tāli Jaunzemu, ar kuru daudzi esam kopā apceļojuši Eiropu, vienojāmies vēlreiz baudīt Tāļa kā vadītāja
profesionalitāti un satikties gan vecā, gan jaunā kompānijā.
Uzaicināju viņu piedāvāt ceļojuma maršrutu gan tiem, kuri
kādreiz braukuši ar Tāli, gan tiem, kuri vēlas pievienoties.
Piedāvājumā:
Ceļojums uz Baltkrieviju - „Ciemos pie kaimiņiem - nezināmā Baltkrievija”.
Laiks 11.-14. jūlijs. Izmaksas - 275 eiro.
Galvaspilsēta Minska, populārais brīvdabas muzejs „Dudutki”, UNESCO sarakstā iekļautās Nesvizas un Miras pilis,
Lietuvas kņazistes pirmā galvaspilsēta. (Sīkāka informācija
piesakoties.)
Pieteikties pie Antras Grinbergas, tel. nr. 26498175

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Dreimanis
miris 90. mūža gadā;
Juris Kulešs
miris 68. 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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