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Br�vpr�t�go darbs
�rg�u

muzejos

novada

Visā Latvijā no 5. līdz
Foto no Lienes Opincānes personīgā arhīva
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

ta padome, Siguldas novada dome. Kop�jais projekta budžets ir 1519238,13
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�bas programmas nans�jums, 5% valsts
l�dznans�jums, 10% partneru l�dznans�jums.

Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un
�rg�u apk�rtni.
�rg�u mazais velo maršruts tiks pied�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vestienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots

semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�risma kartes.

Sandra Lauberte, Tautas lietišķās mākslas studijas “Ērgļi” vadītāja
Leonīda Stankeviča foto

„Eņģeļi mīl maigāk” - Ērgļu teātra jaunākā izrāde

Ilze Daugiallo,
Inform�cijas speci�liste

Barona taka ar� �rg�os
Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbaAndra Latkovska foto
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jaunieši?!vairāku romānu autores un dramaturģes
st�sta, ka
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada marta domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2019. gada 24. janvārī apstiprinātajā
Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, Ērgļu vidusskolas amatu sarakstā iekļaujot sporta bāzes labiekārtošanas strādnieka 0,3 amata vienības.
aApstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa nolikumu, paredzot nolikumā noteiktajam balvu fondam finansējumu no R. Blaumaņa memoriālajam muzejam „Braki” plānotajiem 2019. gada budžeta līdzekļiem.
aPiešķīra finansējumu EUR 450,00 apmērā Latvijas Orientēšanās federācijai Elīzas Madsenas finansiālam atbalstam, sedzot sacensību dalības maksas un transporta izdevumus, piedaloties viņai Eiropas jauniešu čempionātā ziemas orientēšanās sportā, kas norisinājās no 2019.
gada 18. marta līdz 25. martam Pitea, Zviedrijā.
aNolēma deklarēt dzīvesvietu divām novada iedzīvotājām Ērgļu novada pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2019. gadam.
aNolēma neuzdot pašvaldības izpilddirektoram pieņemt darbā projektu un attīstības speciālistu.
aNolēma neparedzēt 2019. gada budžetā (~EUR 5000 - 7000) finansējumu novada dzīvojamā
fonda apsekošanai un tālākās politikas veidošanai.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Bezmaksas konteineru izmantošana
Ērgļu novada pašvaldība piedāvā bez maksas izmantot konteinerus lielgabarīta atkritumu
savākšanai. Konteineru novietošanas laiki un vietas:
Jumurdā:
- no 29.04. līdz 05.05. pie Jumurdas Saieta ēkas Ezera ielā 2;
Sausnējas pagastā:
- no 29.04. līdz 05.05. pie Sausnējas pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos.
Ērgļos:
- no 06.05 līdz 12.05. J. Grota ielā 1 (pie dzīvojamās mājas); Mehanizatoru ielā 1 (pie dzīvojamās mājas);
- no 13.05. līdz 19.05. Rīgas ielā 22 (pie katlu mājas); Parka ielā 20 (pie veikaliņa);
- no 20.05. līdz 26.05. Oškalna ielā 10 (pie katlu mājas); Zaļajā ielā 31 (pie dzīvojamās mājas).
Konteineri paredzēti nederīgu mēbeļu un citu lielgabarīta atkritumu novietošanai. Ja vēlaties
atbrīvoties no nolietotās sadzīves tehnikas, to lūgums nemest konteinerā iekšā, bet novietot
tam blakus. Konteineri nav paredzēti, lai atbrīvotos no parastiem sadzīves atkritumiem, šīfera
un citiem azbestu saturošiem priekšmetiem.

Publiskā apspriede par Jumurdas ezera
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem

Ērgļu novada pašvaldība
saredzēja
nepieciešamību
izstrādāt Jumurdas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus. Nodibinājuma
,,Vides risinājumu institūts”
speciālisti Jumurdas ezerā veica zivju sabiedrības
stāvokļa izvērtēšanu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: veikt pētniecisko kontrolzveju, atbilstoši kontrolzvejas rezultātiem sagatavot zivju krājumu raksturojumu; novērtēt zivju sugu sastāvu un
biomasu, zivju augšanas ātrumu, zivju barošanās paradumus; novērtēt līdzšinējo zivsaimniecisko apsaimniekošanu; izstrādāt ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Šā gada 4. aprīlī Jumurdas pagasta Saieta ēkā notika veikto darbu publiskā apspriešana. Darbu veicēji darīja zināmu, ka Jumurdas ezera ūdens kvalitāte ir apmierinoša, zivju barības bāze
pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. Jumurdas
ezers atrodas dabas liegumā “Jumurdas ezers”. Peldošo līdzekļu izmantošana jāveic saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” normatīvu prasībām. Jumurdas ezerā esošā apsaimniekošanas sistēma, kad ezera zivju resursu izmantošana tiek regulēta ar vispārējo makšķerēšanas
noteikumu palīdzību, uzskatāma par piemērotu šāda izmēra ezeriem - ezera zivju sabiedrībai
ilgtermiņā draudu nav. Speciālisti iesaka veikt šādas darbības: 1) Jumurdas un citu Ērgļu novada ezeru kontrolē ieteicams iesaistīt pašvaldības pilnvarotās personas. 2) Plēsēju (līdakas,
zandarti) saudzēšana - samazināt lomā paturamo zivju skaitu no piecām uz trīs. 3) Noteikt
minimālo izmēru (30cm) asarim, pēc kura sākas lomā paturēšanas ierobežojums ne vairāk kā
trīs zivis vienai dienas licencei. 4) Ieteicams veikt ālanta mazuļu ielaišanu. Vienlaikus ar iepriekšminētajām aktivitātēm svarīga ir arī ezera lietotāju informēšana plašsaziņas līdzekļos un
izvietojot informatīvus stendus ezera piekļuves vietās. Uz Latvijas ūdeņu zivju resursiem lielu
ietekmi vēl arvien atstāj maluzvejnieki. Spriežot pēc sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem, ezera uzraudzības personām, pēdējo gadu laikā ezerā malu zvejas aktivitātes, pārkāpumu skaits
pakāpeniski samazinās. Populārākais pārkāpumu veids vēl joprojām ir nelegāla tīklu likšana,
lai gan šobrīd tiek novēroti tikai atsevišķi gadījumi. Ziemā izplatīta ūdu likšanas noteikumu
neievērošana - neregulāri, bet īpaši lielos apjomos no makšķernieku-iebraucēju puses. Īpaši
svarīga ezera kontrole ir zivju nārsta laikos. Starp iespējamiem uzlabošanas pasākumiem minami: iedzīvotāju informēšanas semināri par ūdenstilpes ekosistēmu, apsaimniekošanu, skolēnu dabas izzināšanas nometnes ezera krastā, publiska zivju izlaišana. Ap ezeru uzlabot efektīvi
kontrolējamu makšķerēšanas infrastruktūru. Piemēram: veidot jaunas makšķerēšanas laipas,
ierīkot laivu nolaišanas vietas un piebraukšanas punktus. Jumurdas ezerā zvejniecības attīstība pagaidām netiek plānota. Vēlams ik pēc diviem gadiem veikt ūdenstilpes ūdens kvalitātes
parametru mērījumus, ik pēc pieciem gadiem atkārtot zivsaimniecisko izpēti. Šīs darbības ļaus
sekot izmaiņām ūdens ekosistēmā un attiecīgi pielāgot apsaimniekošanas metodes. Publiskās
apspriedes laikā interesenti uzdeva jautājumus un izteica vēlmi Jumurdas ezeru nenoslogot ar
trauksmi, troksni.
Apstiprinātie Ekspluatācijas noteikumi Jumurdas ezeram būs pieejami iedzīvotājiem Jumurdas pagasta pārvaldē un Ērgļu novada mājaslapā.
Agitas Opincānes teksts un foto Jumurdas pagasta pārvaldē
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Par valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga Saliņkrogs ceļa posma km 0,00 - 19,00 rekonstrukciju
Pašvaldība nosūtīja vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Satiksmes ministrijai ar lūgumu veikt
valsts reģionālā autoceļa P33Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs ceļa posma km 0,00 - 19,00 rekonstrukciju. Tika saņemta šāda atbilde: ,,Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi” speciālistiem ir izskatījusi Jūsu vēstuli par valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga
- Saliņkrogs ceļa posma km 0,00 - 19,00 rekonstrukciju un atsevišķa posma, km 6,5 - 7,0, apstrādi
pret putēšanu. Skaidrojam, ka valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek
veikta, balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā
veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.
2018. gadā valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posmā km 0,00 - 1,20
asfalta segums novērtēts ar vērtējumu ļoti slikts un posmā km 1,20 - 19,00 grants segums novērtēts ar vērtējumu slikts. Atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem satiksmes intensitāte uz
šī autoceļa ir 453 transportlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā 27% - kravu transports. Ņemot vērā, ka
valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 377,6 km valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu un ļoti sliktā
stāvoklī ir 1332 km valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu pašlaik autoceļu nozarei pieejamā
finansējuma ietvaros minētā autoceļa asfaltēšanas darbi netiek plānoti. Pašreiz ir izstrādāta “Valsts
autoceļu tīkla veicamo darbu programma 2019.-2021. gadam” un tajā ir iekļauti autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posmā no km 1,10 līdz 7,00 grants seguma un ūdens novadīšanas
sistēmas atjaunošanas darbi. Tos paredzēts veikt 2020. gadā.
Papildus informējam, ka valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posmam
no km 6,50 līdz km 7,0 pēc grants seguma posma atjaunošanas tiks izvērtētas iespējas veikt bituminizēto divkārtu virsmas apstrādi, lai novērstu putēšanu.
Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas nākamajam periodam no 2020. līdz
2022. gadam, izvērtēsim iespējas tajā iekļaut autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posma
no km 7,00 līdz km 19,00 grants seguma un ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanas darbus pieejamā valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posmā km 0,00 19,00 stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai
C uzturēšanas klasei gan ziemas, gan vasaras sezonā. Ļoti krasu laika apstākļu maiņas dēļ šī gada
ziemā uz autoceļiem bieži veidojās apledojums, atkala, piesalstošs lietus uz sniega utml., tādēļ C
uzturēšanas klases ceļi kļuva slideni un bīstami satiksmei vairākas reizes dienā. Šādos apstākļos,
arī neņemot vērā ceļu Uzturētāja operatīvu rīcību, ceļus ir grūti pastāvīgi uzturēt satiksmei drošā stāvoklī.
Izvērtējot 2018./2019. gada ziemas sezonā veiktos ikdienas uzturēšanas darbus,
autoceļš P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs tika uzturēts atbilstoši MK noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” C
uzturēšanas klases prasībām.”
Informāciju sagatavoja Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē

SIA „ŪDAS” PAZIŅOJUMS PAR ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU IZMAKSAS MAIŅU
Ar 2019. gada 1. aprīli SIA”ŪDAS” paaugstina asenizācijas pakalpojumu maksu
uz EUR 21,40 (bez PVN), EUR 25,89 (ar PVN).
Tas attiecas uz īpašniekiem, kuriem ir jāizsūknē nosēduma akas un sausās tualetes.
Izmaiņa ir nepieciešama, lai segtu reālās asenizācijas mašīnas un attīrīšanas iekārtu
izmaksas.
Aicinām privāto māju īpašniekiem pieslēgties pie kopējās kanalizācijas sistēmas,
ja tāda iespēja ir. Visu nepieciešamo informāciju var saņemt SIA „ŪDAS” birojā Parka ielā 33.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Pakalpojumi Ērgļu
bibliotēkā:
# 4 Grāmatu rezervēšana tiešsaistē
Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek
piedāvāta iespēja sev
interesējošos izdevumus
rezervēt attālināti. Lai to
varētu izdarīt, bibliotēkā
jāsaņem autorizācijas dati
un rezervācijai jāizmanto
bibliotēkas elektroniskā
kataloga saskarne- https://madona.biblioteka.
lv/Alise/lv/home.aspx
Piedāvātā attālinātā autorizēšanās taupīs jūsu laiku, jo jūs varēsiet, nenākot uz bibliotēku,
iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam,
pārraudzīt savu bibliotēkas kontu - apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu
nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.
Sadarbība = radīts prieks
Spēja radīt ir dota katram, tikai dažreiz to ir vairāk vai mazāk “jāpamodina”. Ir vietas, kur radošumu “modina”, trenē, veicina, ieaudzē ik brīdi. Viena no tādām vietām ir mūsu Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas mākslas nodaļa. Mākslinieki spēj raudzīties ārpus garlaicības robežām. Un, vienu
tādu robežu pārkāpjot, tapa mazliet nejauša, bet mērķtiecīga sadarbība ar Ērgļu bibliotēku.
Viss sākās ar jautājumu no mākslas nodaļas puses par īso dzejoļu atlasi ar mērķi jaunajiem, topošajiem māksliniekiem tos ilustrēt dzejoļu grāmatiņās. “Mētājot” idejas, radās doma, ka tapušos
darbiņus būtu labi iznest un parādīt ārpus mākslas nodaļas nodarbību telpām. Tomēr arī ar to radošumam netika pielikts punkts, bet sākotnējai idejai tapa vēl viens papildinājums, kas paredzēja
iekārtot izstādi ar pievienoto vērtību. Topošajiem māksliniekiem, pievienojot klāt vēl citus talantus
- mūzikas un deklamācijas mākslu, tapa ļoti skaists, iedvesmojošs, pašiem prieku radošs pasākums
sociālās aprūpes centros Ērgļos un Liepkalnē.
Mākslas nodaļas audzēkņi prot ne tikai darboties krāsās un materiālā, bet arī muzicē, dzied un prot
uzstāties ar dzejoļu deklamēšanu. Ērgļos dzīvo un aug talantīga, radoša, vispusīga, daroša jaunā
paaudze.
Man bija patiess prieks un gods strādāt ar iesaistītajiem audzēkņiem un skolotājiem, jo prieks, ko
guvām no skatītājiem, un, darbojoties pie šī projektiņa, lika saprast, ka ir radīta laba augsne tālākai
sadarbībai, kurā, cerams, tiks radīts vēl vairāk prieka, vērtību un izdošanos.
Es ticu, ka spēja radīt ir ikvienam. Lūk, pierādījums, kā laba ideja spēj pārtapt brīnišķīgā piedzīvojumā, kas radīta, kopā sadarbojoties.
Ar prieku sadarboties Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja
Leldes Strazdiņas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. aprīlis

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Gads iet uz beigām. Aprīlis jau tūlīt
būs beidzies, atlicis vēl tikai viens mēnesis. Strauji tuvojas ilgi gaidītā vasara, bet līdz tai vēl jānodzīvo. Pavasaris jau rit pilnā sparā, un koncentrēties
kļūst arvien grūtāk. Negribas mācīties,
gribas izbaudīt sen nejusto siltumu, bet
jāpiespiež saņemties, jo tik maz vēl palicis, un tad jau viss.
Pagājušais mēnesis paskrēja nemanot,
it īpaši manai klasei, jo mums bija ne
tikai pavasara brīvlaiks, bet arī angļu
valodas eksāmens, kuram cītīgi gatavojāmies. Tas pavisam nebija garlaicīgs
mēnesis. Liela daļa skolēnu piedalījās
Rīgas rogainingā, pie mums viesojās
“Ghetto Games”, skolas deju kolektīvi
piedalījās skatē, dažas klases devās izbraucienos, piemēram, 11. klase paviesojās Valmierā.
Aprīlis bija tikko sācies, bet man jau
tāda sajūta, ka tas pagājis. Bet nedrīkst
skriet laikam pa priekšu. Katra diena ir
jāizdzīvo, izmantojot to lietderīgi.
Viktorija

Īsziņas
14.04. Fotoorientēšanās jaunsargiem
20.04. Forsētais pārgājiens jaunsargiem
23.04. Lieldienu olu ripināšana skolā
25.04. Publiskās runas konkurss vidusskolā
26.04. Lielā talka, Ērgļu vidusskola
28.04. Lielā talka, jaunsargi
29.04. 8. klases ekskursija “Skolas somas” ietvaros
10.05. Mātes dienas pasākums
17.05. Pēdējais zvans 9. un 12. klasei

Problēmraksts.
Eksāmenu laiks
Viens eksāmens aiz muguras, vēl daži
priekšā.
Lai gan eksāmens angļu valodā jau nokārtots, vēl ir jāmācās, jo mācību gads taču turpinās.
Maijā mūs, visu 12. klasi, sagaida divi obligātie eksāmeni - latviešu valodā un matemātikā. No eksāmeniem neizbēgsim, taču
mulsina tas, ka starp valsts pārbaudes darbu
datumiem ir tikai viena diena, kas nozīmē
to, ka atpūtas nebūs, jo ātri jāmēģina pārslēgties.
Manuprāt, Valsts izglītības satura centram
ir vairāk jāizvērtē laiks, ko piešķir starp eksāmeniem.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. aprīlis
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Uzvara reģionālajā lasīšanas
konkursā pamatskolām
2019. gada 14.
martā
Madonas
novada bibliotēkā
notika “Skaļās lasīšanas” sacensību
Madonas reģiona
fināls. Par vietu
dalībai finālā cīnījās 16 dalībnieki
no pieciem novadiem. Ērgļu vidusskolu pārstāvēja
Liene Feldberga
(5. klase), Rūdolfs
Venškevics (5. klase) un Alīna Muša
(6. klase).
Spraigā konkurencē Čempiona lenti
un godu 18. maijā
pārstāvēt mūsu reģionu “Skaļās lasīšanas” sacensību
nacionālajā finālā
Rīgā ieguva mūsu
LIENE!
Pēc konkursa laureātus intervēja laikraksta “Stars” žurnāliste Inese Elsiņa. Piedāvājam
fragmentu no intervijas.
“Pastāsi par sevi!
Ikdienā lasu diezgan daudz. Eju uz vietējo bibliotēku, un man patīk
grāmatas par piedzīvojumiem un dzīvi. Mana mīļākā grāmata no bibliotēkas ir “Nikijas dienasgrāmata”. Šodien gan izvēlējos lasīt fragmentu no Astrīdas Lindgrēnes stāsta “Lennebergas Emīls”, jo man to
ieteica vecmāmiņa. Gribēju pārsteigt savu vecmāmiņu ar to, ka grāmatu izlasīšu. Varu atklāt, ka grāmata man tiešām patīk.
Kā izdevās uzvarēt?
Kā gadījās, tā gadījās! Kaut esmu ļoti pārsteigta, nu būs jābrauc
uz Rīgu. Sacensībām trenējos un skaļi lasīt mēģināju pati, esmu ļoti
priecīga par uzvaru.
Kā aizpildi savu brīvo laiku ikdienā?
Eju mākslas skolā, man patīk zīmēt, gleznot un veidot kaut ko no
māla. Esmu bijusi uz vairākiem konkursiem saistībā arī ar mākslas
skolu. Gribētu piedalīties teātra nodarbībās, bet tam laika vairs nepietiek.
Lai sagatavotos “Skaļās lasīšanas” finālam Rīgā, Liene ir apņēmības
pilna sadarboties ar vietējām bibliotekārēm, vēlas pakonsultēties ar
klases audzinātāju un, protams, padomu vaicās mammai un tētim.
Prieks, ka uz konkursu varēsim braukt visa klase. Tas ir kā Latvijas Televīzijas pārraidē “Gudrs, vēl gudrāks”, kur skolotāja un visi
klasesbiedri brauc līdzi. Citiem iesaku lasīt nevis konkrētu grāmatu
(jo gaumes ir atšķirīgas un uzspiest savu es nevēlos), bet jālasa tādas grāmatas, kas aizkustina, kas tiešām patīk, lai pēc tam var par to
pastāstīt citiem un prieks būtu pašam. Kad lasu grāmatas, ieeju pati
savā pasaulē. Lasu un iztēlojos, iedziļinos stāstā un nevaru vien beigt
grāmatu lasīt. Man tā gadījies patiešām daudzreiz.”
Ja vēlaties noskatīties un noklausīties Vidzemes TV reportāžu no
konkursa un interviju ar Lieni, to var atrast youtube com - “Skaļās
lasīšanas” reģionālais konkurss Madonā.
Informāciju apkopoja Indra Rone
Foto no Madonas novada bibliotēkas facebook.com vietnes

Lielā diena sākumskolā
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Skaļās lasīšanas burvība

Sākumskolas skaļās lasīšanas konkursa finālisti.

Skaļās lasīšanas sacensību tradīcijai Latvijā nav ilga pieredze, jo pirmais konkursa fināls 11-12 gadus veciem skolēniem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pirms diviem gadiem. Izrādās, ka Nīderlandē
šāda veida sacensības notiek jau 25 gadus.
Tā kā lasīšanas pamatprasmes pamatā tiek apgūtas sākumskolā, tad
jau no janvāra visās sākumskolas klasēs notika mērķtiecīga gatavošanās konkursam.
Kā tas notika?
„Lasīt ir stilīgi!”, „Ne dienu bez grāmatas!”, „Kā var nelasīt?” - tādus uzmundrinošus plakātus var joprojām ieraudzīt gan klasēs, gan
gaitenī.
Rīts klasēs sākās ar grāmatu lasīšanu un izlasīto minūšu reģistrēšanu.
Februārī un martā uzmanība tika pievērsta latviešu tautas pasaku lasīšanai (gan skaļai, gan klusai), ilustrēšanai un stāstīšanai.
Pēc pavasara brīvdienām klasēs notika skaļās lasīšanas konkursi,
kad skolēni izteiksmīgi lasīja izvēlēto pasakas fragmentu. Tika vērtēts
gan tas, cik pareizi tiek lasīts, gan lasīšanas temps. Piemēram 2. klases skolēniem bija arī iespēja izvērtēt savu klasesbiedru sniegumu un
izvēlēties, kuri skolēni varētu pārstāvēt klasi skolas konkursa finālā.
Pēc tam mums palīgā devās skolas bibliotekāre Maruta Bitīte, sameklējot katram finālistam latviešu tautas pasaku, bet Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska apņēmās sarīkot konkursa finālu 28.
martā, iesaistot palīgos 12. klases skolnieci Viktoriju Vīgubi. Lai 12
dalībniekiem un līdzjutējiem būtu interesantāk, savu lasītprasmi demonstrēja arī labākie 5. - 6. klases lasītāji - Liene Feldberga, Alīna
Muša un Rūdolfs Venškevics. Savukārt žūrijā darbojās Skolas prezidente Katrīna Dudko, bibliotekāres Maruta Bitīte un Inga Razenovska.
Par saldajām medaļām parūpējās mūsu draugi no Ķelnes-Reizīkes.
Un kuri tad šogad ir paši veiksmīgākie? Tie ir: Undīne Ceplīte,
Klāvs Konovalovs un Nikola Sofija Fiļipova. Jāpiebilst, ka Klāvam
un Nikolai Sofijai būs iespēja pārstāvēt mūsu skolu lasīšanas konkursā Madonā. Tur gan ar tekstu varēs iepazīties piecas minūtes pirms
uzstāšanās.
Ieguldītais darbs nevienam nav bijis veltīgs. Joprojām, turpinot lasīšanu pirms stundām un skaļo lasīšanu, sākumskolas skolēni to dara
labāk! Lasīt ir stilīgi!
Sandra Stankeviča, 2. klases audzinātāja
Sandras Stankevičas foto
Nāc, nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
			
(L.t.dz.)
Katru gadu martā ir brīdis, kad dažas dienas diena un nakts ir vienādā
garumā, un tad arī sākas pavasaris. Tāpēc 20. martā visas sākumskolas
klases kopā svinēja Lielo dienu. Par svētku norisi galveno rūpi uzņēmās
4. klase, jo viņi taču ir paši lielākie.
Klasēs tika izdziedātas dziesmas par sauli, mājās tika sameklētas sīpolu mizas, pirmie pavasara ziediņi. Trešdienas rītā daudzi skolēni līdzi uz
skolu ņēma malkas pagales lielajam ugunskuram. Pirms pusdienām klasēs ar lielu rūpību tika ietītas olas, un visi varējām doties skolas pagalmā.
Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem, kas mums palīdzēja sakurināt
ugunskuru un sameklēt pašu lielāko katlu olu krāsošanai.
Izdziedot saulei veltītas dziesmas un izdejojot rotaļas, tika nosvinēta
Lielā diena un sagaidīts pavasaris. Paldies vecākiem par atbalstu!
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Deju skatē Vecpiebalgā

4.- 5. klases deju kolektīvs un skolotāja Antra Grinberga.

Latviešu tautai jau izsenis paticis dejot. Jau kopš latviešu tautas pirmsākumiem dejas bija
būtiska latvieša dzīves sastāvdaļa - rotaļas, rituālās dejas, etnogrāfiskās dejas. Un arī mūsdienās šīs prasmes mums nav svešas. Tiesa, tagadējā skatuves deja krietni atšķiras no iepriekšējo
gadsimtu dejošanas tradīcijām. Jā, protams, mūsdienās līdzās dažādiem šo laiku kultūras sasniegumiem arvien vairāk jauniešu apšauba latviešu tautas deju nepieciešamību, tomēr ir arī
tādi, kas labprāt dejo un atdod visus savus spēkus un centienus, lai kopīgiem spēkiem paveiktu
ko skaistu, īpašu un neparastu.
Arī šogad Ērgļu vidusskolas kolektīvi piedalījās skatē, kurā izvērtēja dejotprasmi. 2.-3. klases
kolektīva dejotāji ieguva pirmo pakāpi. Otro pakāpi ieguva vidusskolas deju kolektīvs, 6.-7.
klases dejotāji, 4.-5. klases un 1. klases dejotāji.
Paldies deju skolotājai Antrai Grinbergai!
Ausma Ozola, 12. klases skolniece, deju kolektīva dalībniece
2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki, kuriem jāsāk gatavoties jau šajā mācību gadā. Šogad skatēs noteikti jāparāda sevi
tiem, kuriem ir vēlēšanās piedalīties Dziesmu un deju svētkos, jo nākamgad jauni kolektīvi
vairs nevarēs pretendēt uz svētku dalībnieku statusu. Tāpēc šogad katrā grupā dejo jaunāki
dalībnieki, lai nākamgad trāpītu īstajā vecuma grupā.
Tā kā mums ir mazs novads, žūrija nebrauc pie pieciem kolektīviem. Tādēļ mēs pievienojāmies Cēsu deju apriņķa skates dalībniekiem. Šī skate notika Vecpiebalgā, jo tā ir tuvāk
Ērgļiem.
Šogad žūrija bija ļoti stingra. Dejas ir sarežģītas, deju ritmi nav tik mūsdienīgi, lai uzrunātu
katru jaunieti, tāpēc grūti jauniešus pievērst dejai. Ir skolēni, kam svarīga skaista stāja, ritma
izjūta. Ir vecāki, kas motivē savus bērnus, atbalsta paguruma brīžos.
Deja ir darbs, grūts darbs. Gatavojot visus kolektīvus skatei, nācās strādāt ar 100 skolēniem.
Dejā svarīga ir gan soļu prasme, gan deju tērpa, tā elementu atbilstība un kārtība, gan matu
sakārtojums. Paldies tiem vecākiem, kuri savus bērnus sagatavoja skatei. Sevišķa pateicība
Kristīnei Liģerei, kas sakārtoja 1. klases tērpus, un mammām, kuras noadīja rakstainās zeķes.
Paldies skolas kolēģiem, kuri palīdzēja skates laikā.
Sāksim gatavošanos nākamā mācību gada svētkiem. Strādāsim ar tādu atdevi, lai XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā uz deju laukuma būtu visi pieci kolektīvi.
Antra Grinberga, Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu vadītāja
Evitas Punovskas, 5. klases audzinātājas, foto

Pārbaudījums spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”
Šā gada 3. aprīlī, vecāku un klasesbiedru atbalstīta, Lienīte (Ērgļu vidusskolas 5. klases skolniece Liene Feldberga) piedalījās LTV spēlē ,,Gudrs,
vēl gudrāks”. Mēs esam gandarīti par
viņas enerģiskumu, mērķtiecību, zinātkāri un drosmi sevi pierādīt.
Veiksme ir Lienes labākā draudzene,
kas viņai allaž bijusi klāt. Nav nemaz
tik viegli sagaidīt pozitīvo ziņu, ka esi
viena no 12 dalībniekiem 5. klašu vidū,
kas izturējusi sīvo konkurenci. Lienei
paveicās, jo starp 93 Latvijas skolām
un vairāk nekā divsimt dalībniekiem
viņa tika pamanīta, lai jau 3. maijā ikviens ērglēnietis redzētu savos televīzijas ekrānos Lienes triumfu.
Šī spēle ir iespēja sevi pierādīt. Liene pierādīja, ka ir gudra meitene, kas
turpinās arī pēc šīs spēles ieraksta krāt
zināšanas ik dienas, ko sniedz viņai
dažādie mācību priekšmeti Ērgļu vidusskolā un Ērgļu Mākslas un mūzikas
skolā. Vecāku un vecvecāku atbalsts,
mīlestība un gudrs padoms īstajā brīdī
ļaus uzmirdzēt Lienes talantiem, drosmei un enerģiskumam ceļā pretī jauniem izaicinājumiem.
Priecē tas, ka Lienes piemērs iedvesmoja arī klasesbiedrus riskēt, būt daudz pārliecinātākiem
par savām spējām un būt tiem, kas jau jaunajā sezonā pretendēs kā 6. klases skolēni titulam “Vēl
gudrāks”! Liene, klase ar tevi lepojas!
Pati Liene par savām izjūtām stāsta šādi: “Sāksim ar to, ka man ļoti patika Latvijas Televīzijā!
Bet stāsts sākās šādi.
Mamma pieteica mani šim raidījumam, man nezinot, un es domāju, ka noteikti netikšu. Un ja
godīgi, es cerēju, ka netikšu. Bet tad mamma atsūtīja īsziņu, ka esmu tikusi! Un tad man sākās
„panikas lēkme”. Man bija jāizdomā, kā es ģērbšos, kādi man plakāti ir jāsataisa, kas mani vedīs, cik klasesbiedrus es varēšu ņemt līdzi. Pats grūtākais bija izdomāt, kuri būs tie klasesbiedri,
jo visus es paņemt nedrīkstēju. Bet tad viss nokārtojās, un mēs visu izdarījām laikā.
Kad ieradāmies Latvijas Televīzijā, man tiešām bija ļoti bail, bet es bailes neizrādīju, lai kļūtu
stiprāka.
Tad pie mums pienāca kāda sieviete un pateica, ka filmēšana aizkavēsies, jo pirmā grupa vēl
nav pabeigusi filmēties. Mani un skolotāju pasauca uz grimētavu. Pēc tam iegājām telpā, kur mūs
filmēja. Tajā brīdī es atslābu, un man vienkārši palika vieglāk.
Man un manai skolotājai bija jāpaņem zīmīte ar vārdu, lai mūs varētu izsaukt spēles laikā.
Mums bija jāatpūšas un jāgaida, kad pieliks mikrofonus. Tad bija daudz mēģinājumu, lai varētu
kārtīgi nospiest pogu, jo, izradās, ne vienmēr pults nostrādā. Tad, kad sākās spēle, nebija nemaz
tik grūti nospiest - jā vai nē. Un es biju ļoti priecīga par to, ka tiku arī otrajā kārtā. Kad tiku arī
trešajā kārtā, tad parādījās uztraukums, jo, ja tu zināji pareizo atbildi, spiedi pogu, bija jāsniedz
atbilde mutiski. Bija arī tādi gadījumi, ka mēs visi zinājām atbildi un visi spiedām pogu, bet bija
jāgaida, pie kura pienāks signāls un kurš varēs atbildēt. Ja būtu nospiedusi pogu kādu pussekundi
ātrāk, būtu ieguvusi vairāk punktus. Finālā netiku, bet priecājos arī par iegūto trešo vietu. Man
tiešām patika šis piedzīvojums un iesaku pieteikties arī jums visiem.”
Liene Feldberga, 5. klases skolniece
Evita Punovska, 5. klases audzinātāja
Evitas Punovskas foto

Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes
Ir sācies mums ļoti aktīvs laiks, taču noteikti jāpastāsta par aktivitātēm, kuras jau notikušas.
Tātad skolēnu pavasara brīvlaikā uz 3. līmeņa nometni devās Marta Simona Štila, Kristaps
Gūts, Matīss Nils Griģuško un Vits Ādams Olte. Jaunsargi stājās pretī dažādiem pārbaudījumiem un jau kārtoja savus pirmos eksāmenus jaunsardzē, iegūstot sertifikātu, ka ir nokārtojuši
3. līmeņa pārbaudes. Kamēr citi brīvdienās laiskojās pa mājām, tikmēr šie jaunieši stiprināja
sevi fiziski un psihoemocionāli. Mūsu jaunsargiem teicami rezultāti bija pirmās palīdzības
sniegšanā, ieroču testos, drošības testos, granātu mešanā, ierindas mācībā, lauku kaujas iemaņās, maskēšanās. Noslīpējām iemaņas tūrismā un orientēšanās sportā. Šaušana notika ar
G36 mazkalibra ieroci, tur mums gāja dažādi, jo dažiem labāk gāja piešaudē, citiem ieskaitē.
Jāpiebilst, ka laiks mūs nelutināja, jo uzsniga sniegs, un vējš nebija no rāmākajiem. Taču, par
spīti visam, jaunsargi bija pozitīvi, ieguva jaunus draugus. Bija arī lekcija par 4. maija deklarāciju, kā arī uzstājās vīru koris ar tiešām skaistām latviešu dziesmām, kas radīja patriotiskas
noskaņas. Uzskatu, ka šīs prasmes jaunsargi iegūst ne tāpēc, lai būtu ķeksītis par apmeklētu
nometni, bet gan viss iegūtais ir arī turpmākajai dzīvei, jo tādas dzīves prasmes un sociālās
vērtības ir augstu jāvērtē. Tas arī mūsu jauniešus audzina par kārtīgām latviskām personībām.
23. martā devāmies uz 6h Rīgas rogainingu 26 jaunsargu sastāvā. Šī mums jau ir kā tradīcija.
Pasākums notika kultūras centra “Ziemeļblāzma” teritorijā. Jaunsargi startēja dažādās vecuma
grupās. Katrai komandai gāja dažādi. Bet, lai nu kā bija, bet tomēr šis ir labs veids, kā pārbaudīt savu fizisko sagatavotību un pilnveidot orientēšanās prasmes, kā arī maršruta plānošanu.
Svarīgi ir pareizi izplānot kontrolpunktu maršrutu, un katrās sacensībās tas ir izaicinājums.
Apsveicam Janu Gulbi un Sandu Leimani, kuras savā vecuma grupā kāpa uz goda pjedestāla, jo izcīnīja 3. vietu. Jautrs atgadījums -meitenēm komandas nosaukums bija “Svetlana un
Cepums”. Gan reģistrējoties, gan apbalvošanā visi domāja, ka komandā kādai no meitenēm ir
vārds Svetlana, bet tad iznāk, ka otru meiteni sauc Cepums.
Viktorijai Vīgubei un Alenam Kārlim Kārkliņam jau otro gadu pietrūkst dažu punktu, lai
iegūtu 3. vietu. Ceru, ka izdosies nākamajā posmā. Starp citu, tāpat jau ir ļoti labs rezultāts,
jo konkurence ir liela, jo kopumā šajās sacensībās startē vairāki tūkstoši dalībnieku no visas
Latvijas un citām valstīm. Gribu paslavēt jaunāko grupu puišus Rihardu Balodi Bertmani,
Andreju Kulišu un Ričardu Kārkliņu, jo viņi startēja pirmo reizi, kā arī orientēšanās pasaulē
tikai tagad ir spēruši pirmos soļus. Puiši spēja atrast pat diezgan sarežģītus kontrolpunktus.
Paldies, protams, Ilgvaram Ratniekam, Jānim Kalniņam, Eduardam Kodolam, Markusam Šaicānam, Matīsam Nilam Griģuško, Markusam Užānam, Ilonai Riekstiņai, Benitai Kārkliņai,
Mikum Štilam, Samantai Bringulei, Līvai Grētai Tirzmalei, Ievai Počai, Martai Simonai Štilai
un Lilitai Saulītei, jo katrs rogainings mums katram ir kā maza uzvara pār sevi. Beigās vienmēr
iegūstam pieredzi, rodas piedzīvojumi, atmiņas, skaistas medaļas un gandarījums par paveikto.
30. un 31. martā mums notika nometne/pārgājiens jaunākajām grupām, kur liels atbalsts
bija Ilgvars Ratnieks un Aizsardzības akadēmijas kadets Kristers Kalniņš. Devāmies tepat,
Ērgļu tuvākajos mežos, kur ierīkojām apmetnes vietu. Jaunsargi mācījās, kā veidot pāru nojumes no “teltenes”, kā pareizi ierīkot ugunskuru, kā sagādāt malku (kritušos kokus) visai
naktij un dienai, kā ierīkot labierīcības lauku apstākļos. Lielai daļai jaunsargu šis pārgājiens
bija pirmais. Tādēļ šī pārgājiena mērķis bija apgūt pašus pamatus. Tie ir - formas nēsāšanas
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Jaunāko grupu nometne/ pārgājiens.

reglaments, lauku higiēna, apmetnes vietas iekārtošana, nakšņošana, ēst gatavošana, maskēšanās, pārvietošanās, lauku kaujas iemaņas, roku signāli, komandas darbs, disciplīna. Paldies
Rūdolfam Venškevicam, Artūram Tiltiņam, Viesturam Baužim, Rodrigo Ralfam Graudiņam,
Megijai Elisai Jeršovai, Tīnai Tirzmalei, Līvai Grētai Tirzmalei, Janai Gulbei, Kristīnei Annai
Prauliņai, Samantai Ungurei, Agnijai Trimpelei, Santai Valainei, Andrejam Kulišam, Markusam Renckulbergam, Aigaram Putniņam, Ričardam Kārkliņam. Jāteic, ka jaunsargi bija ļoti
disciplinēti, nometnes teritorijā tika ievēroti noteikumi (ar maziem izņēmumiem). Pēc tam visi
kopīgi pasportojām. Redzu jauniešos labu potenciālu.
Turpinām darboties. Mūsu nākamie pasākumi:
20.04.2019. - forsētais pārgājiens;
28.04.2019. - Lielā talka. Sakopsim sportošanas zāli.
Papildus aprīlī būs foto orientēšanās, fiziskās sagatavotības testi.
Maijā gaidāmie pasākumi: 4. līmeņa nometne Alūksnē, Turlā kauss, Vīru spēles, TET Rīgas
maratons, muzeju naktis “Brakos”, šaušanas treniņu nometne Lejasciemā, izdzīvošanas pārgājiens, Jaunsargu svinīgais solījums, vecāku sapulce, atvērtā treniņu nodarbība, kā arī sporta
spēles Mālpilī.
Aktīvi notiek treniņi gan vecākajām grupām, gan arī jaunajiem sportotājiem. Vasarā arī mazajiem būs vairāk treniņu. Ir jau redzama izaugsme tiem, kuri regulāri apmeklē treniņus. Atcerēsimies, ka bez sistemātiska darba nekas nenotiek, jo, vienu reizi atnākot, nevar sasniegt
mērķus. Paldies, turpinām darboties!
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Foto no Kristīnes Puziņas personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. aprīlis

“Ghetto Games” Ērgļos!

Šogad 5. aprīlis mūsu skolai bija īpašs. Šo datumu gan es, gan daudzi citi mani skolasbiedri
gaidījām ar nepacietību, jo Latvijā lielākā ielu
kultūras un sporta kustības “Ghetto Games” dalībnieki viesojās mūsu skolā un parūpējās par to,
lai šī piektdiena nebūtu tāda kā visas pārējās. Viņi
mums to padarīja īpašu.
Jau no paša rīta varēja redzēt prieku un entuziasmu viņu sejās. Viņi bija gatavi darboties ar
mums, iedvesmot un uzmundrināt. Pie mums ieradās astoņi aizrautīgi cilvēki, kurus sagaidījām ar
tēju, kafiju un cepumiem. Vēl pirms visa sākuma
mums, divpadsmitajiem, bija iespēja apsēsties un
kopā ar viņiem parunāties un nedaudz apspriest
iecerēto.
Mums bija tas gods savā skolā uzņemt bijušo
Latvijas basketbolistu Haraldu Kārli, kurš visiem
vadīja iesildīšanos un vēlāk ar viņu varēja sacensties 1 pret 1 strītbolā, “Ghetto Games” TV seju
Lauri Zalānu, ar kuru kopā varēja uzspēlēt 1 pret
1 futbolu pannā. Jaunieši no Ghetto akadēmijas palīdzēja visu uzstādīt, dalījās sociālajos tīklos un vadīja spēka stafeti, bet Raimonds Subatovičs, Ralfs
Alksnītis un Gustavs visu iemūžināja fotogrāfijās
un video. Biju ļoti patīkami pārsteigta par to, cik
patiesībā mēs bijām daudzi un cik aktīvi iesaistījāmies, jo, spriežot pēc sporta dienām, domāju, ka
atsaucība būs mazāka. Protams, ne visiem bija pa
prātam un ne visi iesaistījās, bet simtprocentīgu
brīvprātīgu dalību nemaz nevar vēlēties.
Pēc sportiskajām aktivitātēm Haralds un Lauris dalījās ar stāstiem par to, kā viņi ir nonākuši līdz “Ghetto Games” un kam viņiem ir bijis jāiet cauri, lai sasniegtu savas virsotnes. Domāju, ka būtiskākais, ko viņi vēlējās mums pateikt, ir tas, ka galvenais ceļā uz panākumiem
ir neatlaidība un mērķis, jo mums katram ir vajadzīgs kaut kas, uz ko tiekties. Mani nedaudz
apbēdina tas, cik maz cilvēku iesaistās Ghetto akadēmijā, jo uzskatu, ka tā ir vienreizēja
iespēja, lai attīstītu sevi.
Diemžēl es nevarēju palikt ar mūsu viesiem līdz pašām beigām, jo man bija jāsteidzas uz

deju skati, bet zinu, ka mani klasesbiedri viņus izveda nelielā ekskursijā pa skolu un kārtīgi
no viņiem atvadījās. Man ir liels prieks, ka mūsu skola varēja būt viena no tām, uz kurām
“Getiņš” atbrauc, jo ne visas skolas, kas gribēja, varēja būt daļa no skolu tūres. Ceru, ka
ikviens no šīs dienas sev kaut ko guva. Ja tā nebija kāda no balvām, tad vismaz pieredze un
labi pavadīts laiks.
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Raimonda Subatoviča foto

“Studentu anatomija”

Ekskursija uz Valmieru

Mans pēdējais gads šajā skolā iet uz beigām, tāpēc
cītīgi jādomā par nākotnes iespējām. Ar šādu domu
es pieteicos “Studentu anatomijai” Vidzemes Augstskolā. Tā bija kā Ēnu diena, tikai vienīgā atšķirība,
ka es neēnoju kādas profesijas pārstāvi, bet gan studentu, kurš mācās tieši to, ko plānoju mācīties es.
Jau ilgāku laiku biju apsvērusi turpināt mācības
tieši Valmierā, Vidzemes Augstskolā. Kad uzzināju,
ka ir šāda iespēja - ieskatīties studenta dzīvē, pabūt lekcijās, apskatīt kopmītnes un vēl iepazīties ar
cilvēkiem, kas nākamos gadus varēs man palīdzēt
-, zināju, ka man šī iespēja ir jāizmanto. Varēju izvēlēties starp vairākiem studentiem. Divi bija no 3.
kursa un viena meitene bija no 1. kursa. Domāju,
ka jāizvēlas tas cilvēks, ar kuru man ir vismazākā
vecuma atšķirība, tāpēc pieteicos visu dienu pavadīt
kopā ar pirmkursnieci Ditu.
Plkst. 8.30 Dita mani sagaidīja Valmieras autoostā
un kopā devāmies uz kopmītnēm. Viņa teica, ka ir
arī labākas kopmītnes par tām, kurās viņa dzīvo, bet
tās ir nedaudz dārgākas un atrodas tālāk no skolas.
Bet, patiesību sakot, arī tās, kurās dzīvo Dita, man
nelikās tik sliktas salīdzinājumā ar tām, kādās esmu
bijusi. Arī viņas istabas biedrene bija ļoti komunikabla. Viņas abas man pastāstīja visu, ko gribēju zināt par mācībām un dzīvi Valmierā. Augstskola atrodas aptuveni 10 minūšu gājienā no kopmītnēm,
un visas lekcijas tajā dienā notika angļu valodā, jo tur mācās arī “Erasmus” programmas apmaiņas
studenti. Ditas kurss nav liels, un pilnīgi visiem studentiem viņas kursā ir budžeta vietas. Jau sākot
ar pirmo kursu, ir jāmeklē prakses vietas, un tās nav nemaz tik grūti atrodamas. Piemēram, Ditas
istabas biedrene tieši tajā dienā tika pieņemta praksē “Aizliegtajā paņēmienā”.
Domāju, ka spēju iztēloties sevi, dzīvojot un mācoties tur. Iesaku visiem izmēģināt tādu lietu kā šī,
jo zinu, ka arī citas augstskolas tādas iespējas piedāvā. Piemēram, Latvijas Universitātē ir tā sauktās “Studentu kurpes”, kur var iegūt šādu pieredzi, kas sniedz visprecīzāko ieskatu par studentu
dzīvi. Un tikai tie, kas tur mācās, var vislabāk atbildēt uz interesējošajiem jautājumiem. Papildus
tam var iegūt draugus un paziņas, kas atrodas tieši tajā pašā jomā un vienmēr būs, pie kā vērsties
pēc palīdzības.
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Atvērto durvju dienas
Jau pavisam drīz 12. klases skolēniem būs
jāsper plats solis un jāatver durvis uz jaunu
pasauli jeb jāizvēlas skola, kurā iegūs augstāko izglītību. Taču ir tik daudz iespēju, bet kā
neapjukt šajā klāstā un izvēlēties pareizo skolu? Tāds jautājums ir daudziem. Skolēniem ir
lieliska iespēja apmeklēt Atvērto durvju dienas
Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
Tā ir lieliska iespēja iepazīt savu nākotnes
studiju vidi, uzzināt vairāk par studiju programmām, satikt pasniedzējus. Svarīgi ir tas, ka var
aprunāties arī ar studentiem. Viņi varēs pastāstīt
ne tikai par studiju vidi, bet arī par ārpusstudiju
aktivitātēm, sadzīvi. Studenti ir ļoti atsaucīgi,
viņi var labāk pastāstīt, kā tas ir - būt studentam. Mani klasesbiedri izmantoja iespēju būt
kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
Ir patīkami dzirdēt, ka kāds no viņiem pēc šī
pasākuma ir sapratis, ka noteikti mācīsies tajā
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. aprīlis

skolā, kuru apmeklēja. Bet citiem vēl ir šaubas,
tas ir pilnīgi dabiski. Ir gūta pieredze, un tas ir
pats labākais. Ja rodas šaubas, noteikti vajadzētu apmeklēt vairākas skolas, jo tikai tad daudz
labāk varēs saprast, ko izvēlēties. Jo plašāka
pieredze iegūta, jo labāk var izveidot savu prioritāšu sarakstu. Nevajadzētu paļauties tikai uz
kāda teikto vai izlasīto, to visu vajag izbaudīt
pašam uz savas ādas. Nevajag nobīties, vajag
būt atvērtam, komunikablam, vajag rīkoties!
Atvērto durvju diena nav vienīgā iespēja, kuru
var aizmantot topošie studenti. Iesaku izbaudīt
arī pasākumu “Iekāp studentu kurpēs!”, kur vienu dienu var sekot kādam no studentiem. Iespēju ir daudz. Noteikti vajag tās izmantot. Noticiet
sev, izvirziet mērķus, dariet, un tieši jūs varat
iekarot pasauli!

Kopā ar Vidzemes Augstskolas studentiem.
Mēs, 11. klase, 29. februārī devāmies ekskursijā uz Valmieru, kur iepazināmies ar Vidzemes
Augstskolu, noskatījāmies Valmieras Drāmas teātrī izrādi “Nekas”, kas ir iestudēta pēc Jannes
Telleres grāmatas motīviem, un pabijām pie Sietiņieža.
Pirmā pieturvieta bija Vidzemes Augstskola, kurā uzzinājām daudz un dažādas jaunas lietas
par augstskolu, kā arī par studiju programmām. Visu šo laiku, kamēr mēs atradāmies mācību
iestādē, mūs pavadīja divi otrā kursa studenti, kuri specializējas IT jomā. Viņi mums izrādīja
augstskolu un izstāstīja visas interesantās lietas, kas mūs interesēja par studentu dzīvi.
Pēc augstskolas apmeklēšanas mēs devāmies uz Valmieras Drāmas teātri, lai noskatītos izrādi “Nekas”. Pats interesantākais šajā izrādē bija tas, ka tā notika mazajā zālē, kurā pat nebija
skatuves, bet bija četri podesti, apmēram 50 sēdvietas, kuras, pats interesantākais, bija apliktas ar miskastes maisiem. Tikai izrādes beigās bija saprotams, kāpēc tas tā bija domāts. Pati
izrāde izvērsās diezgan spraiga un intriģējoša, tā lika padomāt par dzīves vērtībām un to, ka
dzīvē kaut kam tomēr ir jēga un ka mēs, cilvēki, neesam šeit pasaulē tāpat vien. Pēc izrādes
saņēmām katrs pa vēstulei, kurā bija vairāki jautājumi par dzīves jēgu, kuri lika mums uz mazu
brīdi aizdomāties.
Pēdējā, trešā vieta, uz kuru devāmies, bija Sietiņiezis. Šeit mēs pastaigājāmies pa takām,
apskatījām gleznaino dabu un izbaudījām skaisto laiku.
Pateicoties Ritai Dudko, kura bija galvenā šīs ekskursijas plānotāja, mēs apskatījām visas šīs
izzinošās vietas un labi pavadījām laiku.
Kristena Grāvīte, 11. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Madara Salnīte, 12. klases skolniece
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Kas 6. klasei ir nozīmīgas lietas, par kurām nevar nerakstīt? Tās var būt izdomātas situācijas, kuras
atklāj mūsu sapņus un sarūgtinājumus. Tie var būt fantāzijas darbi, kas palīdz dienu darīt krāsaināku.
Tās var būt jautras bērnības atmiņas.

Par to nevar nerakstīt

Šis neaizmirstamais notikums risinājās kādā vēlā rudens dienā. Tas bija ļoti krāšņs un skaists rudens vakars. Saule rietēja tik zeltaini, tā bija rotāta ar pašām
skaistākajām un dārgākajām zelta kaklarotām. Tas izskatījās tik krāšņi un apbrīnojami kā lielajās Holivudas
filmās. Likās jau, ka par šo skaisto vakaru nevar nerakstīt, bet notika kas vēl maģiskāks.
Es izgāju pastaigāties ar savu suni un pie reizes noķert kādu skaistu foto pie zeltainajām lapiņām vai milžu kokiem. Palaikam vējš uzpūta savu vēso dvašu, bet
bija tīri patīkami. Mēs ieskrējām kādā pļaviņā, un, kamēr mans suns spēlējās ar kastaņiem, es iekritu lielā
lapu kaudzē un aizvēru acis. Dzirdēju, ka vējš sāk svilpot kādu melodiju. Es neticēju savām ausīm! Lapas no
manas kaudzes sāka ritināties prom. Es piecēlos kājās
un lūkojos apkārt. Mans suns bija paķēris kādu stūrainu zaru un skrēja pie manis. Atlaidās vairāki putni un
dziedāja man. Lapas, uz kurām gulēju, pacēlās gaisā un
virpuļoja man apkārt. Es biju pārsteigta, un izskatījās,
ka mans suns arī. Vai tā varēja būt īstenība? Varbūt es
lapu kaudzē aizmigu un tagad sapņoju? Kaut gan šīs
bija tikai pāris sekundes, likās, ka kaut uz brīdi biju
pasakā.
Un tikpat ātri kā atnācis, šis brīdis bija prom. Es vēl
kādas piecas minūtes stāvēju pļavas vidū diezgan pārsteigta. Putni nekad tik skaidri un skaisti nav dziedājuši, vējš nesvilpo tik skaistas melodijas. Lapas parasti
nedejo cilvēkiem apkārt precīzā riņķa tunelī! Ja kādam
citam to pastāstītu, neviens neticētu, tādēļ nolēmu
uzrakstīt. Ja kāds pats to piedzīvotu, būtu tikpat pārsteigts kā es.
Kad gāju mājās, saule bija norietējusi un iedegās lapas. Likās, ka zvaigznes dejo un mēness smaida. Kaut
tas notiktu vēlreiz!
Alīna Muša

Un tad pienāks rudens, koki būs sarkani kā saule, lapas
lēnām sāks nobirt, visas būs jāsagrābj kaudzēs. Bērni
spēlēsies lapu kaudzēs.
Bet tad atkal atnāks ziema, būs auksti, auksti. Tomēr
tai ir savs labums, un tas ir slidošana, slēpošana, braukšana ar ragaviņām
Tā tie gadalaiki paies sekundi pa sekundei, minūti pa
minūtei, stundu pa stundai, gadu pa gadam. Un tad pienāks pavasaris, kad tu kā vecs večuks pieiesi pie koka
un atcerēsies, cik mazs tas bija, kad tev bija desmit
gadu. Atcerēsies bērnības atmiņas, kā ar draugiem pie
šī koka spēlējies un kā pagāja gads pa gadam. Un tad tu
aiziesi mūžībā, bet gadi ies un ies, un pasaule griezīsies
un griezīsies.
Edgars Priedītis

Egita Vaska 8. klase
Es vienu vasaru meklēju gliemežus un taisīju ralliju,
kurā varēja piedalīties tikai gliemeži. Es salasīju daudzus un uzrakstīju uz čaulas numurus, sataisīju trasi ar
tramplīnu un dīķi, kas bija 20 centimetrus garš.
Tad es pieliku gliemežus pie starta līnijas, uzstādīju kameru, noskaitīju līdz trīs un aizgāju. Viens gliemezis
aizrāpoja prom un noslīka, viens pazuda, bet pārējie
finišēja.
Uzvarētājs bija ar septīto numuru. Pēc tam es visus pabaroju ar kāpostu lapām un palaidu brīvībā.
Rodrigo Graudiņš

Alise Olte 8. klase
Es šodien gāju uz pastaigu pļavā, tās smarža bija kā
svaigs bišu medus. Saule spīdēja spožāk nekā parasti,
un debesis bija daudz zilākas par manu kreklu. Mākoņi
nedaudz līdzinājās cukurvatei, un tie veidoja dažādus
dzīvniekus. Zāle bija nedaudz par zaļu vai arī tā atspīdēja no spožās saules. Sajūta bija brīnišķīga, un šķita,
ka man ir spārni un es varēšu lidot! Es vēl joprojām
atceros, ka es ticēju burvestībai, ka man tādi būs. Bet
gadi paskrēja, un es vairs burvestībai neticēju. Es atradu, kam ticēt, un tas ir Dievs. Dieviņam es ticu, jo man
šķiet, ka tas uzklausa jebkuru cilvēku, kurš tam tic.
Emīlija Grīnberga
Beidzot ir pienācis pavasaris, beidzot nav tas aukstais,
slapjais sniegs, kurš visiem tā nepatīk.
Pavasaris ir klāt, bet kociņi vēl ir tik pelēki kā pelni,
taču drīz viņos sāks plaukt pumpuriņi, drīz atvērsies
pūpoliņi, un drīz sāks ziedēt puķes.
Pēc tam nāks vasara, kad visi bērni būs laimīgi. Bērni
būs laimīgi, viņi varēs peldēties, braukt ar laivu, celt
smilšu pilis un, vislabākais, ēst saldējumu.

6

Reiz bija maza meitenīte Elīna. Viņa bija skaistākā
meitene, kurai bija vaigi kā sārtākās rozes, mati tik zeltaini sarkani kā uguns liesmas un acis tik zilas kā zilākā
jūra. Elīnai nebija grūti iegūt draugus, jo viņa visiem
patika.
Tad, kad Elīna auga lielāka, tad viņa kļuva vēl skaistāka. Diemžēl meitenei sākās problēmas ar jauno klasesbiedreni, kuru sauca Sāra. Sāra nebija tik skaista, bet
viņa kļuva greizsirdīga Elīnas skaistuma dēļ. Elīna bija
arī labsirdīga un mīļa, gribēja sadraudzēties ar Sāru, bet
jaunā klasesbiedrene bija tik dusmīga, ka pat neteica ne
vārda. Visi bija izbrīnīti.
„Kā Sāra var dusmoties uz Elīnu?” noteica meitenes
labākā draudzene Ieva. „Es pat nezinu!” piebilda klasesbiedrs Emīls. „Elīna ir tik skaista un mīļa!”
Sāra sāka melot par to, ka Elīna nav tik skaista un
mīļa, kā visi domā. Vienu dienu Sāra bija teikusi, ka
Elīna valkā parūku. Ieva to izdzirdēja un pateica Elīnai.
Sāras naids pret Elīnu kļuva lielāks un lielāks. Vienu dienu Emīls aizgāja pie skolotājas un pastāstīja, ko
Sāra dara Elīnai. Tad, kad Elīna gāja 10. klasē, viņa bija
tik skaista, ka Sāra nevarēja atraut acu skatu no viņas.
Elīna tika uzlūgta uz daudzām ballītēm, bet Sāra nē.
Tad Sāra sāka arvien trakāk aizvainot un apcelt meiteni.
Dažreiz Sāra Elīnu nosauca par neglīteni.
Vienu reizi Sāra ar savām draudzenēm Santu un Andu
gāja pa ledu, un Sāra ielūza un netika ārā. Draudzenes
nobijās un aizbēga. Tā, kas izglāba nelaimē nonākušo
meiteni, bija Elīna.
Sāra saprata, cik nejauka bijusi pret meiteni. Abas no
tā laika kļuva labas draudzenes.
Keita Una Daumane

Reiz senos laikos kāds burvis nobūra pļavu. Šajā pļavā tika izkaisīti burvju putekšņi, kuri varēja likt jebkam lidot.
Drīz vien šo pļavu atklāja laumiņas, kuras pirms tam neprata lidot. Viņas
izmantoja šos putekšņus, lai varētu pārvietoties ātrāk - lidojot.
Tomēr dažas laumiņas nebija tik jaukas un draudzīgas, kā visiem varētu
šķist. Laumiņām bija ciltis. Viena no ciltīm ir uguns laumiņas. Tās prot
rīkoties ar uguni un savaldzināt visus ar savām ugunīgajām acīm. Otra
cilts ir ūdens laumiņas. Viņas ir daudz maigākas par pārējām ciltīm un māk
pavēlēt ūdenim, taču nevēlas iesaistīties strīdos. Taču trešā cilts ir dabas
laumiņas. Viņas mīl dzīvniekus un augus, bet viņām riebjas uguns. Šīs laumiņas uzskata, ka uguns neko nemāk, tikai postīt. Un beidzamā cilts ir sala
laumiņas. Viņas ir skarbākās un rupjākās. Ja pateiksi kādu vārdu ne pa prātam, smagi nožēlosi. Viņu saltā dvaša ir tik neomulīga, ka metas zosāda.
Uz noburto pļavu atlidoja katras cilts pārstāve, lai ievāktu putekšņus. Galvu ieurbušas zemē, lasot putekšņus, tās visas sasitās ar pierēm. Mirkli pasēdējusi zemē, uguns laumiņa sāka kliegt: “Vai jūs vispār skatāties, kur jūs
ejat? Bezkauņas!”
Ar šo teikumu viņa bija sadusmojusi visas laumiņas, un vienā mirklī
izcēlās milzīgs un naidīgs strīds. Arī ūdens laumiņa bija aizkaitināta un
pat negrasījās atkāpties no strīda. Drīz vien skarbā sala laumiņa uzpūta
savu auksto dvašu visām pārējām, taču uguns laumiņa pati sevi sasildīja
un turpināja uzbrukt citām.
Tā viņas turpināja pusstundu no vietas, līdz izcēlās milzīgs vējš un mazās laumiņas, kuras ir īkšķa lielumā, aizpūta katru uz savu pusi līdz ar
maģiskajiem putekšņiem, kurus vējš aiznesa tālu, tālu debesīs. Laumiņas
apstulbušas devās katra uz savu cilti kājām, jo bija iztērējušas salasītos
putekšņus strīdoties.
Un tieši šī strīda dēļ mēs nevaram redzēt laumiņas, kuras lidotu apkārt, un
nekad nespēsim lidot, jo noburtā pļava uz mūžiem ir zudusi.
Alīna Muša

Elizabete Spaile 7. klase

Margrietiņas un Naktsvijoles strīds

Reiz vienā dienā pļavas karaliene Vīgrieze visus pļavas iemītniekus sasauca uz sapulci, lai uzaicinātu uz balli. Atnāca visi, jo gribēja zināt, kas
karalienei ir padomā. Karaliene uzkāpa uz akmens un teica: “Mani mīļie pļavas iemītnieki! Es jūs uzaicinu uz savu balli, kura notiks rītvakar
pēc saulrieta.” Nu visi pļavas iemītnieki gatavojās karalienes ballei. Īpaši
šai ballei gatavojās Margrietiņa un Naktsvijole. Laika nebija daudz, tāpēc
abas draudzenes laikus sāka pucēties.
Margrietiņa sarunāja ar Naktsvijoli, ka abas dosies uz Mārītes veikalu,
lai nopirktu skaistas kleitas. Runāts darīts. Ieejot veikalā, abas draudzenes
noskatīja sev vienu un to pašu kleitu. Un nu sākās strīds, kurai labāk tā
piestāvētu.
Naktsvijole teica: “Šī kleita der tikai man, jo es esmu skaistākā puķe un
arī vissmaržīgākā.”
“Bet es esmu slaidākā puķe pļavā,” atcirta Margrietiņa.
„Nē, nē! Tu esi par prastu šai kleitai,” noteica Naktsvijole.
„Beidziet strīdēties!” teica Mārīte. „Jūs taču esat draudzenes!”
„Jā,” piekrita Margrietiņa, „te taču ir tik daudz kleitu. Es izvēlēšos citu.”
Margrietiņa atrada tikpat skaistu kleitu, un draudzeņu strīds bija beidzies.
Vakarā abas aizgāja uz balli un tā izdejojās, ka sāpēja kājas. Abas draudzenes bija priecīgas, ka kleitu pirkšana neizbojāja viņu draudzību.
Rinalds Freivalds

***

Emīls Bernāns 6. klase
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Ērgļos skan koru mūzika
23. februārī Ērgļu saieta namā izskanēja koncerts
“Kori sadzied Ērgļos”, kurā aicināti dziedāt bija četri kori.
Bērzaunes pagasta vīru koris GAIZIŅŠ (dir. Antra Āboltiņa), Amatas novada ZAUBES jauktais koris (dir. Rihards
Rudzītis), Salaspils jauktais koris LŌJA (dir. Ģirts Gailītis)
un, protams, mājinieki - jauktais koris ĒRGĻI (dir. Ralfs
Šmīdbergs). Koncertu ieskandēja ērglēnieši. Krāšņu skanējumu sniegumam piedeva koncertmeistares Mārītes Taškānes
klavieru pavadījums un Paulas Konovalovas flautas solo Selgas Mences dziesmā “Kur tu biji, bāleliņi”. Kora GAIZIŅŠ
vīri ar klasiķa E. Dārziņa dziesmas “Mirdzi kā zvaigzne” izpildījumu klausītājiem neklātienē lika iedomāties atmosfēru Dziesmu svētku lielajā estrādē. Amatas novada ZAUBES
jauktais koris bija īpašs ar savām piemīlīgajām sieviešu balsīm Z. Liepiņa dziesmā “Es atnācu uguntiņu”. Kā īpašu lomu
jauktais koris LŌJA (kora nosaukums Lōja - tulkojumā no
līvu valodas - laiva) ir izvēlējies līvu kora mūzikas, valodas un tradīciju izpēti un popularizēšanu kopā ar kormeistari
Annu Rudzīti. Koncerta noslēgumā apvienotā kora sniegumā izskanēja Mārtiņa Brauna dziesma “Mīla ir kā uguns”,
kas noslēgumu padarīja ar spēcīgu skanējumu suģestējošu.
Prieks, ka zālē bija ievērojams skaits klausītāju, kas liek domāt, ka kora dziesma ir spēks, kas mūsu tautas apziņā mīt arī
laikā starp Dziesmu svētkiem.
Sandra Avotiņa, speciāliste, kultūras darba organizatore

Pavasara gaidīšana SAC „Kastaņas”

Gatavojamies dzimšanas dienai

Lai arī ļoti lēni un negribīgi, tomēr tuvojas pavasaris ar
saules siltumu un putnu dziesmām. Marta mēnesis sociālās
aprūpes centrā „Kastaņas” ir
bijis rosīgs un emocionāliem
notikumiem bagāts. Mēneša
skaistākais notikums, īpaši visām dāmām, bija 8. marts, kad
visas aprūpes centra sievietes
tika sveiktas ar pavasara ziediem. Tos no sirds dāvināja
gan paši iemītnieki, gan arī aprūpes centra darbinieki. Dienas
izskaņā ar emocionāli aizkustinošu koncertu visas dāmas
sveica Zane Imša. Skaistās
dziesmas aizkustināja ne vienu
vien iemītnieku un lika noraust
pa aizkustinājuma asarai.
Mēneša vidū „Kastaņās” viesojās Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska kopā ar
saviem jaunākajiem lasītājiem.
Bērnu balstiņas pieskandināja aprūpes centru ar skanīgām
dziesmām un jautriem dzejoļiem. Kā izstāde pie mums tika atvestas aplūkošanai
pašu bērnu radītas grāmatas no dažādiem materiāliem. Radošos darbiņus interesanti
aplūkot bija ne tikai iemītniekiem, bet arī darbiniekiem.
Īpašs notikums aprūpes centrā bija dziedātājas Marijas Naumovas apciemojums,
kura sadarbībā ar labdarības biedrību NSUS un tās vadītāju Līgu Uzulnieci palīdzēja piepildīt sapni - aprūpes centram iegādāties klientu pacēlāju, kas turpmāk ļoti atvieglos personāla ikdienu. Ciemošanās notika sirsnīgā gaisotnē, dziedātāja iepazinās ar aprūpes centru, aprunājās ar „Kastaņu” iemītniekiem un kā ciemakukuli bija
atvedusi garšīgus kliņģerus un augļus, lai aprūpes centra iemītniekus iepriecinātu
ar kādu gardumiņu.

Ērgļu novada sociālās aprūpes centram nākamgad Lūdzam padalīties arī ar jebkāda veida informā1. janvārī gaidāmi lieli svētki. Svinēsim 60 gadu ciju, ja tāda ir pieejama, par policijas (milicijas)
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Iestājoties siltākam laikam, sākas rosība arī ārpus telpām. Gatavojoties Lielajai pavasara talkai, „Kastaņu” darbinieki un aktīvākie iemītnieki visi kopīgiem spēkiem
uzkopa aprūpes centra apkārtni. Jautrā un rosīgā noskaņā kopīgiem spēkiem ātri
darbs tika paveikts un visiem sirdī bija gandarījums par kopības sajūtu un paveikto
darbu, kā arī par sakopto apkārtni. Gaišā noskaņā visi kopā gatavosimies pavasara
svētkiem - Lieldienām.
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.
(Latviešu tautas dziesma)

Evita Vaska, SAC ”Kastaņas” sociālā darbiniece

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. aprīlis
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Pasākumu afiša
No 8. līdz 27. aprīlim Ērgļu bibliotēkā
izraēliešu iecienīto ēdienu fotoizstāde “Skati un baudi!”
Autors - latviešu fotomākslinieks Harijs Pelle
20. aprīlī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
basketbola mačs “Labais-Kreisais krasts”
21. aprīlī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Lieldienas lieliem un maziem
“Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā”
Piedalās jauno vokālistu konkursa “Cālis - 2019” dalībnieki un bērnu amatiermākslas kolektīvi. Atrakcijas un
spēles, Lieldienu zaķu parāde
21. aprīlī plkst.13.00 pie Jumurdas
pagasta Saieta ēkas
lieli un mazi ar krāsainām olām tiek gaidīti uz
Lieldienu pasākumu
Svinēsim pavasara svētkus kopā!
22. aprīlī plkst.12.00 Sidrabiņos pie
pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums “Raibu raibās Lieldieniņas”
No 23. līdz 25. aprīlim Ērgļu bibliotēkā
aktivitātes Bibliotēku nedēļas ietvaros
No 24. līdz 26. aprīlim Bibliotēku nedēļa
Jumurdas bibliotēkā
24.04. Jauno grāmatu diena
10.00 - 14.00 - Iepazīšanās ar 3td e-GRĀMATU bibliotēku
14.00 - Jauno grāmatu apskats
26.04. “Zaļā lasītava - nāc, paskaties, lasi!”
9.00 - 12.00 Pie Saieta ēkas varēs apskatīt nelielu daļu
no bibliotēkas krājuma
Varēs piedalīties minikonkursos par bibliotēku un grāmatām (būs patīkami pārsteigumi)
Apmeklētāji tiks aicināti piedalīties aptaujā par bibliotēkas darbu
Jautājumi un atbildes par bibliotēkas darbu
No 16.04. līdz 27. 04 apskatāmas izstādes: “Mūsu
krāsainās Lieldienas”; izraēliešu ēdienu izstāde “Skati
un baudi!”
No 25. līdz 26. aprīlim Ērgļos
Jura Jurjāna XXI Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss “Jaunais mežradznieks - 2019”
25. aprīlī no plkst.10.00 konkursa I kārta Ērgļu saieta
namā
plkst.18.00 Jauno mežradznieku sadraudzības vakars
Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
26. aprīlī Ērgļu saieta namā no plkst. 10.00 konkursa II
kārta;
plkst. 17.00 konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana, laureātu un mežragu kora koncerts

Jūsu veselībai!

28. aprīlī plkst.14.00 Sausnējas skolas zālē
līnijdeju kolektīvu saiets “Ak, pavasar, ak, pavasar!”

27. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos, Parka ielā
7 (pie slimnīcas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu 2,85 EUR
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām
u.c.):
• 1 projekcija 9,00 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
D vitamīna noteikšana 6,00
EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstu lūdzam veikt
pie ģimenes ārsta.

1. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
sarīkojumu deju pasākums
“Ērgļu vizbulīte - 2019”

Pieteikšanās platību
maksājumiem 2019. gadā

26. aprīlī plkst.15.00 Sidrabiņos pie
pagasta pārvaldes ēkas
“Viss manam dārzam”. Mainām un dāvinām
visu, kas aug zemē
27. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva “Pastalnieki”
draudzības koncerts
“AR DEJOTPRIEKU KABATĀ”
Koncertā piedalās: Austra (Viļāni), Trejdeviņi (Baloži),
Virpulis (Priekuļi), Jumis (Priekuļi), Aisma (Vabole)
Balli spēlē Ilze un Guntars. Ieeja ar ziedojumiem
27. aprīlī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā balle
Ieejas cena - 3,00 EUR

4. maijā no agra rīta Ērgļu saieta nama apkārtnē
ikgadējais PAVASARA GADATIRGUS
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji
4. maijā Ērgļu saieta namā
visi ērglēnieši un viesi tiek aicināti uz
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM
4. maijā plkst.13.00 pie Sausnējas vēstures
muzeja “Līdumi”
Baltā galdauta svētki Sausnējā

Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski sākās no 10.
aprīļa līdz šā gada 22. maijam. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs. Vienlaicīgi ar platību maksājuma pieteikumu var pieteikt
dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokli līdz 3. jūnijam.
Darba laiki Ērgļu novadā:
Sausnējas pagasta pārvaldē - otrdienās no plkst. 9.00 līdz
13.00;
Ērgļu novada pašvaldībā - trešdienās no plkst. 8.30 līdz 14.00
(sākot ar 17. aprīli );
Jumurdas pagasta pārvaldē - piektdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00. Tikšanās laiku iepriekš precizēt pa telefonu: 26117524.

No 4. līdz 10. maijam Ērgļu saieta nama mazajā zālē
Tautas lietišķās mākslas studijas “ĒRGĻI”
darbu izstāde “PIE BALTĀ GALDAUTA”

Diāna, lauku attīstības konsultante

8. maijā plkst. 14.00 „Brakos”
muzeja 60. dzimšanas dienas sarīkojums un jubilejas
izstādes atklāšanas svētki
10. maijā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas skolēnu amatiermākslas kolektīvu
MĀTES DIENAI veltīts koncerts
11. maijā plkst.18.00 Sausnējas estrādē
Ērgļu teātra izrāde M. Zīle “Eņģeļi mīl maigāk”
11. maijā Ērgļu bibliotēkā
radošā darbnīca “Manai māmiņai” (bērniem)
25. maijā no plkst.7.00 līdz 20.00 Ērgļu saieta namā
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas

Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas
skolu audzēkņi.
Žūrijas komisijā: LMA profesors mežradznieks Arvīds
Klišāns. Tartu MS direktors, mežradznieks Kaido Otsings
(Igaunija) un Mindaugas Gecevičius (Lietuva), komponiste PIKC NMS ĒM Dārziņa mūzikas skolas projektu
vadītāja, izglītības metodiķe Agneta Krilova-Bērziņa

Lieldienu dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzē Ērgļu Svētā krusta baznīcā:
Lielajā Sestdienā, 20. aprīlī, plkst. 12.00;
Lieldienās (svētdienā), 21. aprīlī, plkst. 12.00.
Ērgļu luterāņu draudzē
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Svētā Jāņa
baznīcā 21. aprīlī plkst. 10.00;
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums (Otrās Lieldienas) Vējavas kapličā 22. aprīlī plkst. 11.00.

Muzeju nakts 2019 18. maijā
„Brakos” pasākums
„Tālavas taurētājs
sauc”
19.30 - 21.00 - Tikšanās ar NBS Aviācijas bāzes Gaisa
spēku speciālistu.
21.00 - 23.00 - Aktivitātes un darbnīcas

„Braku” teritorijā.
• Izdzīvošanas spēks dabā (Danuta Kiopa).
• Pie zīmju gudrā tulka (Mārīte Breikša).
• Dziedāsim spēka dziesmas! (Vita Krūmiņa).
• Jaunsardzes aktivitātes dabā - šaušana, granātu mešana, ieroču salikšana, veiklības un drosmes vingrinājumi (Kristīne Puziņa).
• Tikšanās ar karavīru (Uldis Veliks).
• Orķestra jautrais uzmundrinājums (Pēteris
Leiboms).

Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
pasākums „VARAM un DARĀM!”
20.00 koncerts „Pūt, brālīt, vara tauri!”
20.30 - 23.00 sportiskas, muzikālas un radošas
aktivitātes „Meņģeļu” pagalmā.
• Bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde ”Ērgļi.
Latvija. Varonība”.
• Dziesmas pie ugunskura.
Sausnējas vēstures muzejā pasākums
„Varonība un tās izpausmes”
10.00 - 21.00 Izstāde un stāstījums
par varonības daudzveidību.

PIEMINAM
MIRUŠOS:
Nataļja Čeirāne mirusi 85. mūža gadā;
Jānis Pujāts miris 78. mūža gadā;
Lija Rone mirusi 86. mūža gadā;
Gunta Ķēniņa mirusi 74. mūža gadā;
Mārīte Felkere mirusi 66. mūža gadā;
Selga Laukmane mirusi 40. mūža gadā;
Gunta Sprancmane mirusi 84. mūža gadā;
Aleksandra Ābola mirusi 86. 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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