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2019. maijs

�rg�u novad� rekultiv�s tr�s normat�vo
pras�b�m svētkiBr�vpr�t�go darbs �rg�u novada
Baltāaktu
galdauta
muzejos
neatbilstošas izg�ztuves
Daces Freivaldes foto

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Atbalstot un stiprinot
4. maijair Baltā
galdauta
Kristi�nam
20 gadu.
Vi�š irsvētku
m�c�jiestradīciju, baltu galdu ar baltu galdautu
šogadce�iem.
klājāmMararī “Ērgļu
sargsuņu”
lapenē. koledž� Austirdzniec�bas
m�rketinga
�rg�u novada dome piedal�s IgauniProjekt� tiks izstr�d�ts starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas
Ilzes šrut�
Daugiallo
foto
Šīs īpašās
dienas laikapstākļi
mums
visiem
tāds kā atgādinājums par to, ka arī mūsu
trij�, bet turpm�k
m�c�sies
parbija
saimnietiks uzst�d�tas
maršruta
mar��jujas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – ZieLatvijas
brīvības
stāsts
ir
bijis
vētrains,
ar
patiesi
skarbiem
brīžiem, bet arī saule vienmēr ir
c�bas
m�rketinga
skolot�ju.
Ja
�sum�
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota
4.
maijā,
Baltā
galdauta
svētkos,
saieta
namā
godā
tika
celts
Ērgļu
iedzīvotāju
un
viesu
bijusi
līdzās.
b�tu
j�raksturo
Kristi�ns,
tad
j�saka
t�:
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os novietota velo noaustais
Baltais galdauts.
Tikavadošais
veidots īpašs
galda
klājums
- galdu
rotājavai16 mazas
ziedu
kom-vidusskolas.
Spītējot aukstajam k�
un cilv�ks
nemīlīgajam
laikam,
svētkiem atnākušie Ērgļu novada ļaudis sasilKristi�ns
ir �otiuz
simp�tisks,
vietne
pie �rg�u
un Dienvidigauniju”.
Projekta
No liel�
velo
maršruta
tiks veidoti
pozīcijas un no dabas materiāliem austas sedziņas. Izstādi papildināja audēju jaunākie darbi. dīja lapeni ar savu klātbūtni,
ar vi�u pat�kami
un domām
viegli kontakt�ties,
baltajām
par
novadu un valsti kopumā.
Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iek� darbinieks
– mūsu
lab�kudomas
nevar�tu
iedoApmeklētāji bija priecīgi un pārsteigti par “ziedošo galdu”. Veidoto izstādi varēja aplūkot no
Lai
balts
ne
tikai
galdauts,
bet
arī
un
rīcība turpmāk un ik dienas!
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzi4. līdz 10. maijam.
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik� tiks izdota ro- n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
Kristi�ns
J��u
vakar� Brakos,
Sandra Lauberte
Lelde
Gangnuse-Bērziņa
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at23. j�nij�.
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Laureāti
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
A grupā:
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
1. vieta Ernestam Rūdolfam Rijniekam
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves(pedagogs A. Kloppe, J. Norviļa Madonans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
nas mūzikas skola);
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
atbild�go iest�di un �rg�u novada
domi k� nans�juma sa��m�ju tika
parakst�tas vienošan�s par tr�s normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �stenošanu. Šos projektus �stenos Madonas rajona �rg�u novad� Eiropas
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dznans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietvaros.
Pirm� projekta ietvaros tiks rekultiv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta izg�ztuve “Lemp�ni”.

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

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

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

“Jaunais mežradznieks 2019”

Barona taka ar� �rg�os

2. vieta Ralfam Rafaelam (pedagogs
G. Evelons, E. Dārziņa mūzikas skola); Daņilam Miščenko (pedagogs G.
Evelons, E. Dārziņa mūzikas skola) un
Oliveram Tomasam Švānam (pedagogs
D Tarasovs, J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas
skola);
3. vieta Sniedzei Melamedai (pedagogs
D. Tarasovs, J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola) un Valteram Martam Kļaviņam (pedagogs M. Miķelsons, Juglas
mūzikas skola).

Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbatas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes students, 24 gadu vecum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rg�iem, Koknesei, Skr�veriem,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
B grupā:
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns
Braku
sakopšanas
talk� 17.Skujam
apr�l�.
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�1. vieta
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(pedagogs
G.
Evelons,
P.
Jurjāna
mūzij�m Dundag�. �rg�os vi�š ierabild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalokas skola)
un Emīlijai
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mūzikas
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tad par vi�u ir tikai viena atbilde – grij�, kad mums
b�s lab�ka
siskola);
�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
b�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a
tu�cija.
2. vietaPar
Paulam
Ādamsonam
(pedagogs
tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
it��u puisi
Lorenzo Bianco
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darbos
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�Barona takas dal�bnieki Brakos.
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un uzkopj
lons, gan
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dams �rg�u apk�rtni.
telpas,
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muzeja Urmas
pas�ku3. vieta
Ukugan
Astover
(pedagogs
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�- dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os.
Jau piekto gadu notiek velomamu organiz�šan�.
Lorenzo
akt�vi str�d�
Himma,
Tartu 1. mūzikas
skola).
ratons Barona taka, kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m Sarun�s noskaidroj�m vi�u domas par
mums, latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas iztiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u
veides un septembr� pl�no noorganiz�t
C grupā:
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar- dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij�
m�zikas
pas�kumu.
1.
vieta
Matīsam
Lektaueram (pedagogs
Barona takas idejas autore ir neform�l� ar savu erud�ciju par Latvijas augu un žu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zi- pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirJaunieši
ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
G.
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simfoniskā
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un
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p�av�s
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Jurj�nu
dz�vesst�stu,
tuv�k
iepazina
s�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�,
un It�liju vi�iem
liekoties
pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. Nebaitais
profesors,sl�pušos
LatvijasLejas
Nacionālā
simfoniskā
orķestra
ilgga- 3. vieta Konrādam Rezņikovam (pedagogs G. Evelons, E.
Šogad
dalībnieki
četrās
vecuma
gru- par
aku, kur�
esot tas lab�muzeja
apk�rtni,
priec�j�s
Pulgoš�a
bet
pirmskonkursā
5 gadiempiedalījās
pirmoreiz 30
�stenoja
daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
pās
no Latvijas - Gulbenes mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa Rī- dējs bijušais mežragu grupas koncertmeistars Arvīds Klišāns. Dārziņa mūzikas skola).
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
Pirmajā konkursa dienā izskanēja 1. kārtas konkursa proggas 1. mūzikas skolas, Jāņa Norviļa Madonas
mūzikas skolas,
zemes aizraut�ba un azartiskums droši muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Veloma- dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints, Iespaidi, kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�ramma:
R. Plom “Vakara dziesma”, A. Klenickis “Šokins”, D grupā:
Juglas mūzikas skolas, Emīla Dārziņa mūzikas
skolas,
Rīgas
nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki
Kārlim Matīsam
(pedagogs
Šults,
J. MeJurjānu
Andreja
“Barkarola” un skaņdarbi pēc izvēles. Uz 1. vietamazpils�t�,
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un
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�rg�u
jaunieši
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Melburnas olimpisko sp��u �empiones vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten�
diņa
Rīgas
mūzikas
vidusskola);
Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas, kā arī no Igaunijas - Tartu otro konkursa kārtu tika izvirzīti 22 dalībnieki, kuri konkursa
sveši
cilv�ki
viens
otru
sveicina.
�rg�os
ar�
jaun�ko
klašu
skol�ni
v�las
to
dar�t,
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze
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11.
j�lija
vakar�
š�
gada
Barona
tamūzikas
skola);
V.tasA.gandr�z
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str�d�jis
par
audzin�t�ju
b�rnu
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vi�am
�oti pat�k
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mūzikas
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un par
kur�m
j�r�p�- tika
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speci�liste
Zinta Saul�te,
„tom�r kopīgo
ugunskura
risin�j�s
saruna
par �rg�u Emīla
Uz tikšanos
augšas,
direktors nākamajā
atrodas tikgadā!
jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
dalībnieku
mežragu
kura
skanējumā
izpil-muzeja
tra
nacionālo
mākslu
vidusskolas
Dārziņa
mūzikas
izstaig�j�m
Braku s�tu,
izt�loj�t� savas
darb�bas
apzin�s
senatni projektu
un šodienu
ar gr�matas
„�rg�i v�lreiz
t�luOtsing
no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpin�s l�dz oktobra
beig�m.
Lelde Strazdiņa
dītas
visu trīsjas”,
Baltijas
valstu
tautasmisiju
dziesmas
Kaido
skolas
vadītāja
un izglītības
metodiķe,
komponismies laiku,
kad dz�vojis
gadsimtos”
autor�m Inesi
Mai- spēles
n�, un katrs jaut�jums ir j�saska�o ar
Anna Kuzina,
Ievas Vilnītes
foto
vadībā.R�- Vita Jaunzeme.
tedesmit
Agneta
Krilova-Bērziņa,
mežraga
pedagogs,
Tartu rakstnieks
M�r�te Breikša
Braku muzeja vad�t�ja
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1

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada aprīļa domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aApstiprināja uzturēšanās maksu vienam klientam ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks” EUR
20,07 apmērā ar 2019. gada 1. jūniju.
aApstiprināja Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ārpakalpojuma
cenu ēdināšanai citu novadu izglītības iestāžu skolēniem un bērniem pasākumu un nometņu
laikā, kas norisināsies Ērgļu vidusskolā no 2019. gada 1. jūnija - brokastis EUR 2,08, pusdienas EUR 2,69, vakariņas EUR 3,90, cenā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
aNolēma izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības privātpersonai uz daļu no zemes vienības 0,2470 ha platībā, atdalīt to, piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
aApstiprināja Ērgļu bibliotēkas attīstības stratēģiju 2019.-2021. gadam, Ērgļu bibliotēkas
nolikumu jaunā redakcijā un Ērgļu bibliotēkas lietošanas noteikumus jaunā redakcijā.
aApstiprināja Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas attīstības stratēģiju 2019.-2021. gadam.
aApstiprināja Jumurdas bibliotēkas darbības stratēģisko plānu 2019.-2021. gadam un izdarīja grozījumus Jumurdas bibliotēkas lietošanas noteikumos.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, tajā iekļaujot pamatdarbības struktūrvienības vadītāja (komunālo pakalpojumu jomā) vienu amata vienību.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Bāriņtiesa informē, ka ar 2019. gada 1. maiju stājas spēkā likuma “Par nodokļiem un
nodevām” grozījumi, ar kuriem ir aizliegts veikt skaidrā naudā nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus. Tātad - ne fiziska, ne juridiska persona nav tiesīga par skaidru
naudu pirkt vai pārdot nekustamo īpašumu.
Aizliegums veikt darījumus ar nekustamo īpašumu skaidrā naudā attiecas uz visiem nodokļu maksātājiem, tajā skaitā, fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību.
Nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019. gada 1. maija
un kuru darbība turpinās pēc šī datuma, skaidras naudas aizlieguma norma piemērojama ar
2020. gada 1. janvāri. Šādu pārejas periodu paredz likuma grozījumu pārejas noteikumi.
Aicinu šo informāciju ņemt vērā visiem, kuri gatavojas slēgt darījumus par nekustamo
īpašumu pirkšanu vai pārdošanu.
V. Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

„Braku” muzejam 60
Skaistā, saulainā un
siltā 8. maija dienā
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” svinēja savu 60.
dzimšanas dienu, lai
atskatītos uz gadu
gaitā paveikto un atklātu jaunu izstādi
„„Braku” muzejam
- 60”.
Pāršķirstot vēstures
lappuses, nonākam
1958. gada pavasarī,
kad sākās vērienīgi
muzeja atjaunošanas
darbi, lai visu veidotu līdzīgi kā rakstnieka R. Blaumaņa laikā. Pirmo uzbūvēja dzīvojamo
māju, un 1959. gada 10. maijā muzeju svinīgi atklāja. Plūda apmeklētāju straumes, bet atjaunošanas darbi turpinājās - uzcēla pirtiņu, drēbju klēti, riju un govju kūti. Pamazām sakopa
apkārtni, izveidoja ābeļdārzu, stādīja kokus, iekārtoja takas ar apskates objektiem. 1980. gadu
beigās un 1990. gadu sākumā atjaunoja sīklopu kūti, labības klēti un zirgu stalli. Muzejs auga
un attīstījās, sagaidot daudzos tūristus, organizējot pasākumus, tikšanās, rīkojot izstādes un
gaidot ciemos teātriniekus, lai no sirds izspēlētu R. Blaumaņa drāmas un komēdijas.
Laika gaitā muzeju prasmīgi ir vadījuši Jānis Ķirškalns, Pēteris Liepa, Jānis Putra (Meldrājs),
Ligita Bogdanova (Arkliņa), Baiba Vīksna (Kampe), Līvija Volkova, Anna Kuzina. Šobrīd
vadītāja ir Zinta Saulīte. Tikpat čakli ir rosījušies zinātniskie līdzstrādnieki, speciālisti un tehniskie darbinieki - katrs ar savu mīlestību un sirds degsmi. Vislielākais paldies Annai Kuzinai,
kura „Braku” muzejā ir nostrādājusi 40 gadus, būdama ilgus gadus vadītāja, šobrīd vecākā
speciāliste. Viņa vislabāk zina „Braku” vēsturi un muzejā piedzīvoto, veicot nozīmīgus pētījumus, kas aplūkojami izstādēs, lasāmi presē un viņas veidotajās grāmatās.
Jubilejas pasākumu vadīja Zinta Saulīte un baronlielskungs Tranzē (Valdis Zirnis), par muzikālo ietērpu rūpējās Zane Imša, prezentāciju veidoja Antra Diča- Milne. Kopīgi iepazinām
muzeja vēsturi 60 gadu ritumā - gan klausoties stāstījumā, gan aplūkojot senās fotogrāfijas
(prezentācijas materiālā). Muzejs pateicās darbiniekiem, kas strādājuši gadu gaitā, atzinīgus
vārdus teica iestādēm un organizācijām, kas ir sadarbības partneri, kaimiņu muzejiem, īpaši
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, jo daudzus gadus „Braki” bija tā filiāle. Kā
jau svētku reizē, muzejs saņēma daudz laba vēlējumu un dāvanu. Paldies par to! Daudzi ziedi
un skaistie puķu podi nu rotā dzīvojamo māju, skulptūru „Rozes mātei”, bet citi - rakstnieka
R. Blaumaņa atdusas vietu kā pateicība mūsu dižgaram.
Pasākuma 2. daļā ciemiņi devās aplūkot jauno izstādi „„Braku” muzejam - 60”, kuru veidojuši muzeja darbinieki, bet dizaina autore Aina Pidika. Katrai desmitgadei savs stends un
informācija, bet pēdējai - divi stendi, jo daudz notikumu muzeja dzīvē un galvenais - veikts
pamatīgs pētnieciskais darbs, veidojot vairākas kultūrvēsturiskas grāmatas. Annas Kuzinas
nozīmīgākās - „Blaumanis tuvplānā”, „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Reiz Ērgļos”. Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas sakārtotās grāmatas - „Blaumaņu dzimtas līkloči”, „Blaumanis. Braki.
Mājas”, „Teātris Blaumaņa zīmē”, „„Brakos” ir varen jauki”, „Ērgļu novads skan”.
Kad aplūkota izstāde, galvenā saimniece Agita Opincāne aicināja uz svētku pusdienām kārtīgu lauku zupu ar zaļumiem un oliņām. Un tam visam līdzi Agitas jaukais un sirsnīgais
smaids un īsta sava darba mīlestību. Ciemiņi ēda slavēdami un neatteicās arī no otras porcijas.
Vēlāk, dzerot tēju vai kafiju un baudot svētku kliņģeri, pīrāgus un maizītes, varēja sirsnīgi
aprunāties un doties mājup ar jauku noskaņojumu un laba vēlējumiem muzejam - saules mūžu
„Brakiem”!
Uz tikšanos 70 gadu jubilejā!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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SIA „ŪDAS” maijā. Pārdomas
Atnācis pavasaris. Ar lietu, salnām, vēju. Normāli. Daba sper savus soļus, atlido
gājputni. Visu, ko dara daba, cilvēks nevar ietekmēt. Ar to var sadzīvot un priecāties, ja tas atbilst mūsu iedomātajam scenārijam. Pārējais ir jāpieņem kā dabas
spēku.
Tad, kad es mācījos Elektromehāniskajā tehnikumā 1974. gadā, pastāvēja tā sauktais dzelzs
priekškars. Viss, kas notika kapitālistiskajās valstīs, bija slikti, sociālismā - labi. Lēnām atnāca
muzikālās dvesmas no ārzemēm, varēja dabūt skaņuplates ar ārzemju izpildītāju ierakstiem. Tos
rakstījām magnetafona lentēs. Vienas plates iznomāšana dienā maksāja 3 rubļus. Pati plate maksāja
50 - 60 rubļus. Daudz. Tehnikumā saņemtā stipendija bija 30 rubļu apmērā. Ar nosacījumu, ka tu
mācies sekmīgi. Ar savu draugu sakrājām naudu un iegādājāmies pirmo plati, kuru iznomājot uz
dienām, sakrājām rubļus nākamajām, un beigās mums bija astoņas plates. Tas bija godīgs bizness,
jo pastāvēja noteikums - ja tu esi paņēmis plati uz vienu vai vairākām dienām, tad tā ir jāatdod un
jāsamaksā nomas nauda. Savādāk nevarēja būt. Un tas ļāva mums veidot uzkrājumu, lai papildinātu plašu skaitu un ļaut citiem šo mūziku ierakstīt un klausīties. Un tagad kāds varētu jautāt - kāds
tam visam sakars ar ūdeni un visu pārējo, ko dara „ŪDAS”?
Mēs piegādājam kvalitatīvu ūdeni un attīrām kanalizācijas notekūdeņus. Mēs maksājam par
patērēto elektroenerģiju un aparatūru. To visu darām ar apziņu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki Ērgļos būtu apmierināti. Ja būtu vairāk ieņēmumu, varētu uzlabot ūdensvada un kanalizācijas tīklus,
lai vairāk iedzīvotāju varētu tiem pieslēgties. Godīgs bizness. Lielais vairums mūsu klientu godīgi
veic maksājumus par saņemto pakalpojumu. Tāpat kā ar mūzikas platēm, ja salīdzinām ar iepriekšējo domas gājienu. Bet tagad interesanti dati - 72 iedzīvotāju parāds SIA „ŪDĀM” sastāda EUR
57 614. Ohoo! Sarakstos parādās šādas piebildes: „Reti maksā, atgādinājums, nemaksā, ārzemēs.”
Ko varētu izdarīt ar šiem EUR 57 000? Daudz. Pašlaik nobeiguma fāzē ir ūdens spiediena paaugstināšanas projekts Mehanizatoru un Cēsu ielā. Vien “Latvenergo” pieslēgums izmaksās EUR 1004
un projekta papīru izmaksas - EUR 500. Lai ieguldītu kanalizācijas tīklu Priežu ielā, aptuvenās
izmaksas ir EUR 12 000. Var jau teikt - parāds nav brālis. Var arī dzīvot ar apziņu - ko man var
padarīt, un krāt šo parādu arvien lielāku. Taču jāsaprot, ka, nesamaksājot kādu naudiņu, atliekot to
uz vēlāku laiku, paši parādnieki iegrimst arvien dziļākā purvā. Brīnumi jau notiek ļoti reti un laimēt
loterijā ne jau katram ir dots. Kaut vai veicot regulāros maksājumus pa daļām, ir iespējams sakārtot
parādsaistības, jo parāda procentu nav jau sen. Ir jau arī iedzīvotāji, kuri ir maznodrošināto statusā.
Pagājušajā gadā Ērgļu sociālais dienests nāca šiem cilvēkiem pretim un ieskaitīja zināmu naudas
summu, lai dzēstu parāda daļu. Tikai vajag aiziet, aprunāties, izstāstīt savu sāpi. Ja būs pamatoti
argumenti, būs arī palīdzība. Padomājam un izdarām, kā liekas pareizi.
Esam atraduši un novērsuši ūdensvada slēptos bojājumus, kā rezultātā nezūd ikdienā 20 - 24
m3 ūdens. Viens no tiem bija pie jaunā ugunsdzēsēju depo. Tagad ūdens piegāde uz Ērgļiem ir
pastāvīga un pagaidām stabila. Ūdens kvalitātes analīzes ir lieliskas. Tās tika veiktas Ērgļu bērnudārzā. Tās veicām paplašinātā veidā - gan ķīmiskās - 10 elementiem, gan bioloģiskās. Ūdens ph
līmenis ir 7,7, kas norāda uz nelielu sārmainību. Tas cilvēkiem ir veselīgāks, jo neitralizē tos skābos
produktus, kurus apēdam.
Daba turpinās iet savās gaitās. To mēs neietekmēsim. Bet mēs varam ietekmēt savu domāšanu
un attieksmi, lai arī kopā ar „ŪDĀM” ietu uz priekšu stabilāk un izdarīt daudz vairāk.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Mums patīk “Medus monēta”
Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem no 2019. gada 25. marta līdz 7. aprīlim rīkoja ikgadējo sabiedrības aptauju “Latvijas gada monēta 2018”, kurā varēja nobalsot par kādu no sešām
monētām, kā arī zinību resursā Letonika.lv ikviens varēja iesaistīties erudīcijas spēlē ”Izzini
Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” un sacensties par balvu - vienu no šīm monētām.
Arī četri Jumurdas bibliotēkas lasītāji piedalījās šajā spēlē un bija to skaitā, kuri atbildēja
pareizi uz visiem jautājumiem. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt, pēc iespējas ātrāk
precīzi atbildot uz astoņiem jautājumiem, bija 10. No visiem spēlētājiem šādu rezultātu sasniedza tikai viens dalībnieks. Mūsu “komandai” labākais rezultāts ir 9,88 un 182. vieta no 500
pareizi atbildējušajiem, kuru sasniegums bija virs 8,3 punktiem.
Visi šie dalībnieki piedalījās izlozē, un pieci laimīgie balvā saņēma monētu “Kuršu ķoniņi”
(mākslinieki Arvīds Priedīte, Ligita Franckeviča). Mūsējiem šoreiz nepaveicās, bet toties ieguvām jaunas zināšanas par Latvijas kultūrvēsturi un Latvijas Bankas izdotajām monētām.
26. aprīlī Latvijas Banka zināšanu centrā “Naudas pasaule” uz noslēguma svinīgo pasākumu
aicināja pārstāvjus no četrpadsmit Latvijas bibliotēkām, kuru lietotāji bija visaktīvākie erudīcijas spēlē un uzrādīja vislabākās zināšanas par Latvijas monētu mākslu.
Galvenās balvas no Latvijas Bankas - kolekcijas monētas “Likteņdārzs” (mākslinieki Frančeska Kirke un Ligita Franckeviča) - saņēma pieci to bibliotēku vadītāji, kuru lietotāji visaktīvāk iesaistījās erudīcijas spēlē un balsošanā par Gada monētu.
Kategorijā “Pagastu bibliotēkas” visaugstāko rezultātu ieguva Liezēres pagasta Mēdzūlas
bibliotēka, vadītāja Indra Goba, bet par trešo labāko rezultātu tika sveikta arī Jumurdas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate. Noslēguma pasākumā tika sveikti mākslinieki - šo monētu
autori. Par Latvijas Gada monētu atzīta “Medus monēta” (mākslinieks Artūrs Analts), par kuru
bija nobalsojuši vairāk nekā 2700 balsotāju. Arī no mūsu balsotājiem šī monēta ar savu inovatīvo dizainu izpelnījās vislielāko atzinību.
Vairāk par monētām un to autoriem var izlasīt Latvijas Bankas mājaslapā, kā arī Letonika.lv
Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkas vadītāja

Ziņas no Sausnējas bibliotēkas
26. aprīlī Madonā notika Grāmatu svētki.
Uz tiem varēja doties jebkurš interesents individuāli. Es uzrunāju čaklākos bibliotēkas
lasītājus, lai aicinātu līdzi uz pasākumu, jo
pagasta pārvalde nodrošināja transportu. Visiem, kuri atsaucās, saku lielu paldies, sevišķi šoferītim Aināram. Ceru, ka visiem tā bija
pilnvērtīga un iespaidiem bagāta diena.
Šis pavasaris bibliotēkā man kā bibliotekārei
ir diezgan saspringts, jo gatavojos bibliotēkas akreditācijai. Daudz laika un enerģijas
jāiegulda dokumentācijas sakārtošanā, taču
turpinās arī ikdienā veicamie darbi. Aprīlī bibliotēkas krājums tika papildināts ar 22
jaunām grāmatām. Varēsiet lasīt gan latviešu
autoru, gan tulkotos daiļliteratūras darbus:
Arnolds Auziņš “Sieviete neprot zaudēt” ,
Uldis Berķis “Mīlestības saldais lāsts”,
Dace Judina “Lāsts”,
Hermanis Paukšs “Pele slazdā”,
Guna Roze “Sadursme”,
Sandra Švarca “Gliemezis uz rīta takas” un
“Klusumu meklējot”,
Sandra Vensko “Adele”,
Džesika Barija “Brīvais kritiens”,

Svens Birkerts “Esejas”,
Diāna Čemberlena “Vijolniece”,
Zigfrīds fon. Fēgezaks “Baltiešu gredzens”,
Undine Radzevičūte “Asinis zilas, debesis
pelēkas”,
Zigfrīds Lencs “Pārbēdzējs”.
Grāmatas mazākiem un lielākiem bērniem:
Maribella Lečuga “Dzīvnieku mājoklīši”,
Anete Felkere “Zēns, meitene, internets un
gadījums”,
Filips Pulmans “Putekļu grāmata” 1. daļa,
Agnese Vanaga “Plastmasas huligāni”,
Agnese Zarāne “Slīdošās kāpnes”.
Vēl trīs grāmatas tiem, kam patīk teātris, mūzika un dārzkopība:
Inga Jēruma “Teātra bērni”,
Inguna Bauere “Jānis Lūsēns trešais”,
Andrejs Svilāns “Eksotiskie koki un krūmi
Latvijas dārziem”.
Uz tikšanos bibliotēkā! Ļoti gaidīšu!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

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

Redakcijas sleja
Maijs. Viens no gaidītākajiem mēnešiem mācību gada laikā. Tūlīt būs
pienākusi godam nopelnītā vasara un
brīvlaiks. Nespēju noticēt, ka šis ir
mans pēdējais mēnesis, esot Ērgļu vidusskolas skolēnam. No vienas puses
- mazliet skumji, bet no otras - nevaru
sagaidīt, kad beidzot šis dzīves posms
būs noslēdzies un varēs sākties jauns.
Aprīlis paskrēja vēja spārniem. Manuprāt, galvenā lieta, kas pārņēma skolēnu prātus, ja ne visus, tad vidusskolēnus noteikti, šajā mēnesī bija publiskās
runas konkurss. Vēl šajā mēnesī bija
ekskursijas, dažādi jaunsargu pasākumi
un, protams, arī Lieldienas.
Tā vien liekas, ka klāt jau vasara, var
just siltumu un baudīt ziedu krāšņumu, bet nedrīkst skriet notikumiem pa
priekšu. Mums vēl šis tas ir jāizdara, lai
varētu ar labi padarīta darba sajūtu doties brīvlaikā. Šomēnes mani un manus
klasesbiedrus sagaida pēdējais zvans,
eksāmeni, gatavošanās izlaidumam. Es
ticu, ka arī visām pārējām klasēm vēl ir
daudz darbu, kas jāpadara. Novēlu visiem veiksmi mācību gada noslēgumā
un nepazaudēt spēkus arī tad, kad aiz
loga ir visskaistākais laiks.
Viktorija

2019. gada MAIJS

Apsveicam

Uz tevi, uz tevi šīs puķes iet,
Uz tevi - šīs ziedošās domas.
Sirds saule tevī lai nenoriet!
To lūdz mūsu gaidošās domas.
Tev vēlam mirdzošās debesis,
Tev - zaļos kalnus un lejas!
Lai tavās acīs šis vēlējums ir
Kā daļa no mūžīgās dzejas...

Mīļi sveicam skolotāju Anitu Mušu skaistajā jubilejā! Lai
nākamās dienas nāk ar jauniem sapņiem un darbiem, dāvājot
prieku, laimi, mīlestību!
Sausnējas skolas saime

Vidzemes novadu ģeogrāfijas
olimpiāde Ērgļos

17.05. Pēdējais zvans 9.,12. klasei
23.05. Jaunsargu nometne Lejasciemā
27.05. Jaunsargu svinīgais solījums
30.05. Skolēnu domes un skolas padomes brīvdabas pasākums pie skolas
31.05. Veiksminieku torte un balva
Liecību izsniegšana
Jaunsargu pārgājiens uz Trijupēm

„Domā! Zini!
Mācies!”
Jau trešo gadu dabaszinību metodiskā komisija rīko konkursu „Domā! Zini! Mācies!”.
Tas notika trijās kārtās no janvāra līdz aprīlim. Konkursa pirmā kārta bija veltīta matemātikai, otrā kārta - fizikai, ķīmijai, trešā
kārta - ģeogrāfijai, bioloģijai.
Konkursā piedalījās 18 komandas ar trīs
dalībniekiem, kurās vienam skolēnam bija
jābūt no 5. līdz 6. klašu grupas, vienam no 7.
līdz 8. klasēm, vienam no 9. līdz 12. klašu
grupas.
Konkursā uzvarēja komanda „Grizlilāči”:
Mikus Štils, Ilona Riekstiņa, Rūdolfs Venškevic;
2. vietā - „Citādie”: Alens Kārkliņš, Liene
Feldberga, Estere Caune;
3. vietā - „Jenotu bars”: Aina Zemzare, Sofija Galzone, Anda Reine.
Kā balva skolēniem bija ekskursija uz Klaipēdu 8. maijā.
Izvērtējot, ko deva piedalīšanās konkursā,
skolēni raksta, ka bija interesanti piedalīties,
varēja iemācīties ko jaunu, iegūt pozitīvas
emocijas un jaunākus draugus, deva papildu
zināšanas un informāciju par skolu, bija vērts
piedalīties, lai aizbrauktu uz citu valsti.
Ekskursijā skolēniem visvairāk patika delfinārijs un delfīnu šovs, interesanti bija apskatīt Melno kāpu, Jūras muzeju. Viss likās ļoti
interesants.
Skolēnu viedokļus apkopoja Indra Rone
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. maijs

Skolas olimpiāžu uzvarētāji martā, aprīlī
Bioloģijā
7. klase
1. Santa Kalniņa
2. Guna Nikolajeva
3. Aleksandra Vihtodenko

9. klasē
1. Veronika Ivanova
2. Anda Katrīna Reine
3. Ilona Riekstiņa, Artis Milnis
Atzinība - Lauma Zača

8. klase
1. Alise Olte
2. Signe Solovjeva
3. Katrīna Rešņa

10. klasē
1. Ieva Radzvilaviča
2. Marta Simona Štila
3. Rinalds Žuks

Krievu valodā
6. klasē
1. Alīna Muša
2. Ivars Matīss
3. Samanta Ungure

12. klasē
1. Anete Plendišķe
2. Viktorija Vīgube
3. Kristaps Kartenbeks, Sintija
Zābaka

7. klasē
1. Aleksandra Vihtodenko,
Santa Kalniņa
2. Andrejs Kulišs
3. Guna Nikolajeva, Madara
Purviņa
Atzinība - Estere Caune,
Anete Rudzīte, Elizabete Spaile

Publiskās runas konkurss
Latviešu valodā - Ieva Radzvilaviča
Angļu valodā - Anete Plendišķe
Krievu valodā - Dace Kārkliņa

8. klasē
1. Sindija Rudzīte
2. Kārlis Žīgurs
3. Alise Olte, Katrīna Rešņa
Atzinība - Samanta Bringule
9. klasē
1. Veronika Ivanova
2. Artis Milnis
3. Lauma Zača
Atzinība - Anda Katrīna Reine,
Kristers Gruziņš, Santa Tipaine

Īsziņas

Madonas novada ģeogrāfu metodiskās apvienības vadītāja Laimdota Jansone rudenī piedāvāja Vidzemes ģeogrāfijas olimpiādi 8. klašu
skolēniem rīkot Ērgļos. Tā kā mūsu skolas vadība piekrita, tad 16. aprīlī uz olimpiādes 2. kārtu mūsu skolā ieradās komandas no dažādiem
Vidzemes novadiem.
1. kārta notika novados vai novadu apvienībās, bet uzvarētāji tika
izvirzīti tālākām sacensībām. Pavisam startēja 18 komandas vai 54
skolēni, jo šajā olimpiādē novadu pārstāv trīs cilvēku komanda. Katru
gadu olimpiāde ir par kādu Eirāzijas reģionu, šā gada tēma bija “Baltijas valstis un Somija”.
Skolēnus sirsnīgi sagaidīja mūsu skolas skolēnu dome un iepazīstināja
ar skolu, sekoja direktores uzruna. Un tad jau sākās olimpiādes uzdevumu risināšana, kurus bija sagatavojis Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs
Gatis Kampernovs. Viens uzdevums bija dabā pie ūdenskrātuves. Tā
notiek arī pasaules ģeogrāfijas olimpiādēs.
Kamēr skolēni risināja, vērtētāji laboja, komandas pavadošie skolotāji iepazinās ar “Mailīšu Audumu fabriku”. Bet pēc olimpiādes un
gardām pusdienām arī skolēni devās uz pilskalnu apskatīt mūsu jaunos
vides objektus, nedaudz iepazinās ar Ērgļiem. Viņu gidi bija 8. klases
meitenes.
Apbalvošanā visus sveica direktore un priecēja Dace ar savu saksofona spēli. Visi dalībnieki saņēma diplomus un balvas.
Ērgļu vidusskolas skolēni Alise Olte, Katrīna Rešņa, Deivids Valainis izcīnīja 3. vietu. Prieks par tik labiem rezultātiem!
Antra Grinberga, Ērgļu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja
Marutas Bitītes foto

Izrāde “Labie bērni”
29. aprīlī Ērgļu vidusskolas astotā un divpadsmitā klase devās uz
Valmieras teātra izrādi “Labie bērni”.
Japāņu izcelsmes amerikāņu rakstnieces Naomi Iizukas luga “Labie bērni” balstīta uz dokumentālu stāstu par amerikāņu futbola
komandu ASV, kura pēc kādas spēles sarīkoja ballīti. Kāds gadījās
neīstā laikā, neīstā vietā, kaut ko nofilmēja, un pēc tam uzpūtās
milzu burbulis, un kā nu kurš interpretēja nofilmēto. Lai gan notikumi risinājušies Amerikā, ir lietas, kas visur vienādas - pusaudžu
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Angļu valodā
4. klasē
1. Karolīna Keita Vanaga
2. Līna Madsena
3. Guste Strazdiņa
Atzinība - Patrīcija Dreiblate,
Linards Fiļipenkovs, Inese
Seska, Kristers Zeimulis
5. klase
1. Brenda Briņķe - Balode
2. Liene Feldberga, Gustavs
Dūdums
3. Megija Elisa Jeršova
6. klase
1. Alīna Muša
2. Samanta Ungure
7. klasē
1. Beatrise Ļebedeva. Natālija
Andersone
2. Estere Caune, Guna Nikolajeva, Marta Purviņa, Anete
Rudzīte, Jurģis Zommers
3. Andrejs Kulišs, Aleksandra
Vihtodenko
8. klasē
1. Aleksis Einišs
2. Alise Olte, Katrīna Rešņa,
Mikus Štils
3. Elīza Madsena, Sindija
Rudzīte, Mareks Sesks

Latviešu valoda un literatūra
8. klasē
1. Sabīne Cielava, Alise Olte,
Katrīna Rešņa
2. Elīza Madsena, Ieva Poča,
Signe Solovjeva
3. Samanta Bringule
Atzinība - Emīls Kristaps Iesalnieks, Valts Masaļskis, Asne
Stankeviča, Kārlis Žīgurs
Mājturība un tehnoloģijas
6. klasē
1. Keita Una Daumane, Laura
Gunita Lapiņa
2. Samanta Ungure
7. klasē
1. Santa Kalniņa, Ieva Milne
2. Guna Nikolajeva, Madara Purviņa, Marta Purviņa
3. Beatrise Ļebedeva, Elizabete
Spaile
9. klasē
1. Anda Katrīna Reine, Lauma
Zača
2. Benita Kārkliņa, Santa Tipaine
3. Daniela Krista Ieleja
Starpnovadu olimpiāžu
uzvarētāji
Evelīna Šmite - informātikas
olimpiādē atzinība
Marta Simona Štila - vizuālās
mākslas olimpiādē atzinība
Liene Feldberga - skaļās lasīšanas
konkursā 1. vieta
Klāvs Konovalovs - lasīšanas
konkursā atzinība
Latgales zonas atklātajā latviešu valodas olimpiādē Alīnai
Mušai - 3. vieta
Alise Olte, Katrīna Rešņa,
Deivids Valainis - Vidzemes
reģiona ģeogrāfijas komandu
olimpiādē 3. vietā

attiecības, pusaudžu grupas, kurās ir līderi, un jaunieši, kas labi
mācās, bet nav visai labi ieredzēti.
Latvijas Kultūras akadēmijas studentu diplomdarba izrādē, kas
iekļauta arī Valmieras teātra repertuārā, jaunieši sarunājas ar vienaudžiem viņiem saprotamā valodā - atklāti, nedaudz skarbi un uz
pārdomām mudinoši.
Manuprāt, izrāde ir pamācoša. Ir jāizvērtē tas, ko publicē sociālajos tīklos. Esi uzmanīgs!
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
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Publiskās runas konkurss Ērgļu vidusskolā
Publiskās runas konkurss ir
viens no veidiem kā jauniešiem
apgūt nepieciešamās mūsdienu dzīves prasmes - paust savu
viedokli, argumentēt, pārliecināt, prezentēt. 25. aprīlī Ērgļu
vidusskolas Valodu metodiskā
komisija organizēja Publiskās
runas konkursu vidusskolēniem, kurā piedalījās drosmīgākie 10.-12. klašu pārstāvji. Skolēni pēc brīvas izvēles varēja
sagatavot savu uzstāšanos latviešu, krievu vai angļu valodā.
Uzcītīgākie konkursa dalībnieki bija sagatavojuši uzstāšanos
pat divās valodās.
Konkursa dalībniekus uzklausīja klasesbiedri, uzdeva viņiem
jautājumus un deva atgriezenisko saiti, uz lapiņām uzrakstot
savu vērtējumu un ieteikumus.
Kopumā skolēni atzina, ka publiskās runas konkurss ir nepieciešams, jo tas ir lielisks savu iekšējo baiļu pārvarēšanas un
uzstāšanās pieredzes iegūšanas veids. Pēc iepriekš sagatavotiem kritērijiem skolēnus vērtēja arī žūrija - latviešu valodas un svešvalodu skolotājas un aicinātās žūrijas pārstāves
Kaiva Bukovska un Sintija Māliņa. Žūrija izteica atzinību
visiem konkursa dalībniekiem un uzteica skolēnu interesi,
izpratni un motivētu pārliecību par savām izvēlētajām tēmām, kā arī prasmi veidot komunikāciju - runāt un klausīties, veidot dialogu un sadarbību ar auditoriju, argumentēti
atbildēt uz jautājumiem.

Sausnējas skolas komandas dalībnieki no kreisās:
Diāna Kišmarija, Kristiāns Suncelis, Samanta Alise Dreimane.

Apkopojot rezultātus, tika noteikti konkursa uzvarētāji:
Ieva Radzvilaviča (10. kl.) - runa latviešu valodā;
Dace Kārkliņa (12. kl.) - runa krievu valodā;
Anete Plendišķe (12. kl.) - runa angļu valodā.
Paldies pasākuma vadītājām Viktorijai Vīgubei (12. kl.)
un Martai Simonai Štilai (10. kl.) un visiem, kas piedalījās
publiskās runas konkursa organizēšanā un norisē. Uz tikšanos nākamgad!
Sintija Māliņa, žūrijas komisijas locekle
Marutas Bitītes foto

4. līmeņa jaunsargu nometne
1. maijā, kamēr citi cilvēki baudīja maija sākuma brīvdienas, es un divas manas klasesbiedrenes - Lilita Saulīte un
Dace Kārkliņa - devāmies uz NBS kājnieku skolas militāro
poligonu “Lāčusils”, kur pavadījām piecas dienas 4. līmeņa
jaunsargu nometnē, lai pārbaudītu savus spēkus, gūtu jaunas
zināšanas un galu galā nokārtotu 4. līmeņa jaunsardzes testus.
Pirmajā nometnes dienā mēs ieradāmies “Lāčusilā”, iekārtojāmies istabiņās un devāmies uz atklāšanas ceremoniju. Man
paveicās, jo tiku vienā istabiņā kopā ar Lilitu un vēl divām
ļoti foršām meitenēm. Mūsu nodaļa bija viena no mazākajām,
bet tomēr tajā valdīja ļoti patīkama gaisotne. Visas meitenes
tajā bija saprotošas, izpalīdzīgas un jautras.
Ar otro nometnes dienu sākās apmācības. Šajā dienā mūsu
uzdevums bija nokārtot ierindas mācības testu un darbošanos
ar mazkalibra G36. Mācības turpinājās arī trešajā un ceturtajā nometnes dienā. Šajās dienās mums bija jāapgūst darbs ar
karti un orientēšanās, lauka kaujas iemaņas, pirmā palīdzība,
granātas mešana un šaušana, protams, visa tā laikā ievērojot
drošības noteikumus un prasības, kuras mums atkārtoja pirms
katras nodarbības.
Katrā dienā bija padomāts par kaut ko interesantu, ko darīt
pēc apmācību beigām, piemēram, bija ieradušies vairāki militārie pārstāvji no dažādām skolām un vietām, kur jaunieši var
turpināt savu karjeru militārajā jomā. Nometnes trešās dienas vakarā mēs varējām piedalīties dažādās sporta spēlēs, bet
ceturtajā dienā pie mums ieradās vīru kopa “Vilki”, un mēs
svinējām Baltā galdauta svētkus.
Nometnes piektā diena bija visgaidītākā, jo tajā mēs beidzot
varējām pierādīt sevi un kārtot testus par visām apgūtajām
tēmām. Pēc testu nokārtošanas sekoja noslēguma pasākums.
Mums izsniedza apliecības par 4. līmeņa pabeigšanu un uzšuves.
Es uzskatu, ka šī bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un
pārbaudīt, uz ko esam spējīgas. Lai gan no sākuma negribējām
braukt, neviena no mums nenožēlo, ka piedalījās un bija daļa

Nometnes dalībnieces Viktorija, Lilita, Dace kopā
ar instruktori Kristīni.

no šī notikuma. Esam lepnas par paveikto un uzrādītajiem labajiem rezultātiem testos. Par to mums atkal jāsaka milzīgs
paldies mūsu instruktorei Kristīnei Puziņai, kura vienmēr mūs
pamudina sasniegt vēl vairāk.
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Lielā pavasara talka

Aprīlis jau izsenis tiek uzskatīts par Spodrības mēnesi, kad
pēc ziemas uzpošam apkārtni. Arī Ērgļu vidusskolā 26. aprīlis bija alternatīvā mācību diena, kurā skolēni uzposa skolas
apkārtni.
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Konkurss “Lieliskais
četrinieks” Pērses sākumskolā

Šogad 1. klases skolēni gāja nolasīt atkritumus gar Oškalna ielas malām, 2. 4. klases
skolēni strādāja, uzkopjot sporta stadionu
- nokasot lapas un pērno zāli, 5. 6. klase
sakopa teritoriju no stadiona līdz Skolas
ielai - lasīja zarus un kasīja pērno zāli, 7.
klases skolēnu uzdevums bija uzpost ceļa
malu gar Jumurdas ielu, ar ko viņi veiksmīgi tika galā. 8. klase ir skaitliski vislielākā, tāpēc neliela grupiņa stādīja liepiņas,
turpinot apstādījumu veidošanu. Pārējiem
bija jānogrābj lapas bērzu birztaliņā. 9.-10.
klases skolēnu darba rīki bija ne tikai grābekļi, bet arī lāpstas un kapļi, jo uzdevums
- sporta stadiona skrejceļa sakopšana. Kā
katru gadu, arī šogad 11.-12. klase strādāja
“Brakos”.
Paldies visiem, kas ieradās uz talku ar grābekļiem un citiem darbarīkiem. Paldies visiem skolēniem un darbiniekiem, kas talkoja!

2019. gada 8. maijā Kokneses novada Pērses sākumskolā
pulcējās kaimiņu novadu skolu 4. klašu skolēnu komandas,
lai, stiprinot tradīciju, startētu konkursā “Lieliskais četrinieks”. Šogad konkursā piedalījās skolēni no Mazozolu, Pērses, Meņģeles, Taurupes, Vestienas skolas. Startēja arī mūsējie - Ērgļu vidusskolas struktūrvienības Sausnējā 4. klases
skolēni. Komandas sastāvā bija trīs skolēni: Samanta Alise
Dreimane, Diāna Kišmarija, Kristiāns Suncelis.
Kad ieradāmies Pērses skolā, saimnieki mūs aicināja pusdienās. Pēc garšīgajām pusdienām devāmies uz skolas zāli,
kur sākās pasākums. Tā vadītāja - Pērses skolas direktore
Santa Kalniņa - sveica ciemiņus un iepazīstināja ar konkursa
norisi. Visu komandu dalībnieki iepriecināja pārējos klātesošos ar nelielu apsveikumu un pasniedza dāvanas.
Konkursa uzdevumus bija sagatavojuši Pērses sākumskolas pedagogi. Komandas strādāja sešās stacijās šādos mācību
priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabaszinībās un sociālajās zinībās, mūzikā, sportā. Komandu
darbam sekoja skolotājs, punktus pierakstīja žūrijas pārstāvis. Viss noritēja veikli, bez kavēšanās vai steigas. Noslēgumā visi saņēmām pateicības par piedalīšanos konkursā, klases audzinātājas - pavasara ziedu pušķus un pateicības par
bērnu sagatavošanu šim pasākumam. Mūsu komandai tika
pasniegts Atzinības raksts, bet 1., 2., un 3. vietas ieguvējiem
- kauss un medaļas. Nobeigumā sekoja kopīgs foto.
Sausnējas skolas komandas dalībniekiem par šo konkursu
ir tikai pozitīvas atsauksmes. Bērni priecājās, ka bija atbraukuši uz kaimiņu skolu un startēja konkursā. Gūta laba pieredze, pārstāvot konkursā savu skolu, rasta iespēja satikties ar
vienaudžiem no citām mazajām skolām.
Samanta vērtē konkursu: “Man vislabāk patika sporta stafete. Tur bija jāmet kūlenis, jālec pāri barjerai, jāizlien cauri
vārtiem, jāsamet bumbiņas grozā. Stafetes noslēgumā bija
jāsaliek puzle. Ar puzli mums neveicās, bet pārējos uzdevumus izpildījām. Mūzikā bija jāuzmin dziesmas, kuras spēlēja
mūzikas skolotāja. Mēs ieguvām 10 punktus, jo pareizi atminējām visas dziesmas. Angļu valodā bija vairāki uzdevumi,
bet visinteresantākais likās tas, kur, atminot pareizos vārdus
un izkrāsojot laukumiņus, iznāca sarkankrūtīša attēls. Latviešu valodā rakstījām un minējām vārdus, atbildējām uz
jautājumiem.”
Diāna priecājas: “Man patika skaistā Pērses skola. Mūzikas
uzdevumi bija viegli, mēs zinājām visas dziesmas. Sportā
bija interesanta stafete, bet sociālajās zinībās - interesanti
jautājumi. Man viss patika. Labi, ka mēs aizbraucām un piedalījāmies.”
Kristiāns dalās iespaidos: “Man patika Pērses skola, gaišā
ēdnīca un lielā sporta zāle. Viss skaisti izdekorēts. Man konkursā veicās angļu valodas uzdevumi, skolotāja mani uzslavēja par labu darbu.”
4. klases audzinātāja Elita Leiboma atzīst, ka šādi konkursi
veicina skolu sadarbību un noder pedagogiem pieredzes apmaiņai. Vienmēr ir patīkami tikties ar kolēģiem un apspriest
dažādus jautājumus.
Paldies Pērses skolai par sirsnīgo uzņemšanu un labi noorganizēto pasākumu! Paldies mūsu Normundam Ūdrim par
nelielo ekskursiju uz Iršiem un ieteikumu iegādāties Iršu
kulinārijā ceptos pīrādziņus un smalkmaizītes! Tā patiešām
bija lieliska diena ne tikai “Lieliskajam četriniekam”, bet
mums visiem!
Elita Leiboma, Sausnējas skolas 4. klases audzinātāja
Elitas Leibomas foto

“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas saimniece
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. maijs

Pavasarim vārti vaļā!

Jānis Kačanovs, 1. kl. skolnieks
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“Skolas Ziņu” turpinājums.

Orientēšanās sezona sākusies
10. aprīlī Mežaparkā jau ceturto
reizi norisinājās lielākie Latvijas
skolu orientēšanās svētki - Latvijas skolu orientēšanās kauss, kas
pulcēja 800 skolēnus no 92 skolām. Šajās sacensībās piedalījās
septiņi Ērgļu vidusskolas skolēni: Lilita Saulīte, Elīza Madsena,
Alise Olte, Līna Madsena, Paula
Konovalova, Sendijs Vīgups un
Klāvs Konovalovs. Kopvērtējumā
tika summēti trīs labākie rezultāti
no kvalifikācijas skrējiena, un rezultātā iegūta 29. vieta. Labākos
rezultātus sasniedza Līna Madsena - 14. vieta (90 dalībnieki), 21.
vieta Lilitai Saulītei (47 dalībnieki), 23. vieta Elīzai Madsenai (61
dalībnieks).
No 9. aprīļa katru otrdienu notiek orientēšanās sacensību seriāls
“Madonas kausi 2019.”
Pēc pirmā mēneša kopvērtējumā
labākie ir:
Elīza Madsena 3. vieta SE grupā;
Una Sipčenko 2. vieta S10 grupā;
Paula Konovalova 1. vieta S12
grupā;
Līna Madsena 2. vieta S12 grupā.
Ikviens ir aicināts piedalīties
orientēšanās sacensībās katru otrdienu no plkst. 16.00. Sacensību
kalendārs: www.okarona.lv

Ērgļu vidusskolas komanda.

Baiba Kaļva, orientēšanās
pulciņa vadītāja
Foto no Baibas Kaļvas
personīgā arhīva

Samanta Alise Dreimane, 4. kl. skolniece
Vai cilvēks kaut ko vēl tik nepacietīgi gaida, kā pavasari atnākam?
Visiem sen apnicis pelēkais sniegs,
lēni kūstošais ledus un garā ziema.
Beidzot ir pavasarim vārti vaļā!
Pa tiem ienāk zaļie zāles stiebriņi,
plaukstošie pumpuri, ieskanas gājputnu klaigas. Atmostas daba un
cilvēki.
Dabas atmodu vislabāk vērot laukos, esot tai tuvu klāt, tajā ieklausoties, ieskatoties. Mēs uzmanīgi pētām, vērojam un apbrīnojam dabas
norises, un savas izjūtas attēlojam
dažādos daiļdarbos krāsu, melodiju,
dzejas valodā. Cilvēka iztēle un radošā gara izpausmes ir bezgalīgas!
Sausnējas skolā vizuālās mākslas
stundās bērni ar krāsu palīdzību
uzbur pavasara ainavas un attēlo
brīnišķīgus dabas skatus. Skolotāja Dace Dombrovska sākumskolas
bērniem rosina ielūkoties dabā un attēlot dabas daudzveidību. Par to,
ka pavasaris ir piemērots radošā darba tematam, liecina mūsu skolas
bērnu zīmējumi.
Materiālu sakārtoja skolotāja Elita Leiboma

Pavasarī, kad atkal sāk rosīties kurmji, no alām izlien āpši, 2. klases skolēni latviešu valodas stundās lasīja
latviešu tautas teikas. Tās iedvesmoja pašiem izdomāt, kā mārītes tikušas pie punktiņiem un kāpēc āpši
ziemā neēd. Dažas no tām piedāvājam avīzes lasītājiem.
Kāpēc mārītei melni punktiņi

Reiz senos laikos mārīte bijusi sarkana, bez punktiņiem. Bet reiz viņa
pielidoja pie egles un pielipa pie tās sveķiem tā, ka knapi tika prom. Lidojot pār pļavām, spārniņi aplipa ar ziedu putekšņiem, nosmērējās un kļuva
melni. Pārlidojusi mājās, mārīte mazgājās rasas lāsītēs. Drīz spārniņi atkal kļuva sarkani, vien dažas melnās magoņu sēkliņas neizdevās noberzt.
Kopš tā laika visām mārītēm melni punktiņi.
Una Sipčenko

Kāpēc mārītei ir punktaini spārni

Tas tāpēc, ka bizbizmārīte nokavēja ceļojumu. Dievs teica, ja nepaspēsiet,
tad kļūsiet punktainas. Bizbizmārīte nepaspēja, bet viņas draugi paspēja.
Mārīte nepaspēja, un viņu nokrāsoja sarkanu ar melniem punktiņiem.

Kāpēc āpsis neēd ziemā

Nadīna Kaļva

Reiz lapsa Kuplaste bija saslimusi, un tādēļ saslima arī āpsis. Tajā brīdī,
kad viņš saslima, ārā bija ziema. Āpsis jutās tik savārdzis, ka aizmiga. Visi
āpši, to redzēdami, darīja tāpat. Un no tā laika viņi ziemā guļ un pamostas
tikai pavasarī. Tādēļ āpšiem ziemā nesanāk paēst.
Paula Simona Spaile

***

Kāpēc āpsis neēd ziemā

Jana Gulbe, 8.kl.
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. maijs

Agrākos laikos āpsim bija slinkums it visā... Vasarā jau viegli atrast
barību, bet ātri vien pienāca ziema. Āpsis gāja pie visiem meža dzīvniekiem un prasīja ēst. Visi atteica un sacīja, ka nevajadzēja pašam slinkot un
draiskoties. Tad āpsis apvainojās un aizgāja dziļā miegā, un pamodās tikai
pavasarī. Kopš tā laika āpsis neēd ziemā.
Stella Tetere

Egita Vaska, 8.kl.
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Zemtekstu valoda, puķu valoda… Vai vārdi vienmēr viegli nāk pār lūpām, vai vienmēr tie pasaka patiesībā domāto? 12. klases skolēnu pārdomas pēc Imanta Ziedoņa dzejoļa “Mēs runājām
tikai caur puķēm” izlasīšanas.
ar nātri, mums vispirms tā ir jānoplūc un jāriskē, ka mēs paši
varam savainoties un sāpināt paši sevi. Arī vārdi, ko sakām,
dažreiz var sāpināt ne tikai citus, bet arī mūs, un tomēr mēs
riskējam. Varbūt tas tāpēc, ka šis cilvēks mūs jau kādreiz bija
sadzēlis vai vienkārši mēs nedomājam par to, cik ļoti viņam
sāpēs.
Nav viegli runāt caur nātrēm, jo mēs apzināmies visus riskus, kas tam var sekot, bet, ja reiz uzdrīkstējāmies, nav tik
viegli apstāties. Ikviens grib sev paturēt pēdējo vārdu. Ikviens
vēlas iziet no spēles visnesadzeltākais.
Nātre

Anda Katrīna Reine, 9.kl.

“Mēs runājām tikai caur puķēm”

Imants Ziedonis

Katram dzīve patiesībā ir kā bieza grāmata, kurā mūžs aprakstīts ar vissīkākajiem burtiem un atstarpes starp vārdiem
tikko pamanāmas. Protams, ne visiem stāsts var būt skaists
mīlas romāns ar laimīgām beigām, kādam tas ir asa sižeta trilleris, kurā noslēgums nav tas skaistākais.
Tu dzīvo ikvienu savu dzīves dienu, tiecoties uz perfekto
stāstu, bet, kā nav to laimīgo brīžu, tā nav. Kā tā var būt, ka
aprakstītais kāda rakstnieka grāmatā ir tikai fantāzija, tas
šķiet neticami. Pienāk laiks, un arī tava mīlestība nāk, apkārt
pēkšņi viss tādās košās krāsās, un pat negribot sāc smaidīt,
ieraugot mīļoto cilvēku. Kas spētu iedomāties, ka tiešām tā
ir un ka grāmatas nav tādi izdomājumi vien? Ar visu sirdi un
dvēseli esi domās par kādu cilvēku, no rīta pieceļoties un vakarā aizejot gulēt, domas ir pilnas prieka.
Bet valoda starp mums - tā ir… Mēs varētu stundām ilgi
sēdēt viens otram blakus, neteikt ne vārda, viss būtu ideāli.
Tomēr, tikko kāds otram ko saka, tas izklausās kā ironija, kas
līdzi nes sāpes. Jā, mēs “runājām caur puķēm”, bet ne jau
caur tām skaistajām margrietiņām vai cēli sarkanajām rozēm.
Usnes - tas būtu īstais apzīmējums. Patiesībā no tāluma tās
izskatās skaistas, tāpat kā mēs abi divi, tomēr kādēļ tad tās
tiek pieskaitītas pie nezālēm, kādēļ tās sāpīgi iedzeļ, kad tām
pieskaras? Un tad jau nāk arī apskaidrība, nav tādas “perfektās” dzīves, pat ja tev izskatās, ka kādam ir tāds stāsts. Tu
maldies, jo paskaties uz šo puķi, paskaties uz usni! Pat tagad
es runāju caur puķēm, un tu jau saproti pats, caur kuru, viņa
vienmēr nesīs līdzi sāpes un aizvainojumu, lai arī cik skaista
būtu mana valoda.
Un, lai arī cik skaists būtu mīlas romāns, tomēr arī tam var
būt sliktas beigas. Nekad neaizmirsti, ka vārdi var būt maldinoši un to patiesā nozīme ir pavisam pretēja.
Usne

Marta Purviņa, 7.kl.

Mēs runājam tikai caur puķēm peonijām

Peonijas ir vieni no skaistākajiem ziediem. Kad karstā vasaras dienā veros uz milzīgo ziedu krūmu, nevaru vien beigt
domāt par tā krāšņumu. Tā ziedi ir cits par citu kuplāki un sārtāki, bet tomēr tik vienādi. Katram savs ziedlapu skaits, kāds
tūlīt vērs savas lapas pasaulei, bet kāds vēl tikai mazs pumpurs. Paņemot vienu no ziediem rokā, tas klāj visu plaukstu.
Runāt caur peonijām nozīmē runāt skaisti, maigi, runāt
daudz un bez gala. Daudzās ziedlapas var pielīdzināt sīpola kārtām, kuras šķietami nekad nebeidzas. Bieži dzirdu cilvēkus runājam, aizskarot tikai pašu zieda virspusi - pasakot
daudz, bet nozīmes tam nav. Runājot vienkārši un varbūt pat
lieki. Aizskarot tikai zieda augšu, apslēpts paliek viss pārējais
milzīgais zieds. Cilvēki tur sevi noslēpumā un neatklāj dziļās
ziedlapas apkārtējiem, un varbūt tas nemaz nav vajadzīgs. Tā
nemaz nevar - runāt ar visiem caur veselu peonijas ziedu, tā
var tikai ar dažiem cilvēkiem.
Bet ir īpaši cilvēki, ar kuriem var izrunāt visu peonijas ziedu.
Runāt caur visām ziedlapām, visām neskaitāmajām maigajām
lapiņām un justies brīvs. Runāt ilgi un dziļi, par sāpēm un
priekiem, un sajust mieru. Katram vajag šādu draugu - milzīga peonijas zieda sarunas vērtu draugu.
Mēs esam tik dažādi un runājam pilnīgi citādāk, bet galvenais, ka viens otru saprotam. Arī peonijas ziedi ir dažādi,
tomēr pieder vienam krūmam, un tiem ir vienas saknes. Mācīsimies no ziediem - redzēsim mūsu atšķirības, tomēr ieklausīsimies viens otrā caur šiem skaistajiem, kuplajiem ziediem.
Peonija

Artis Milnis, 9.kl.

Runājot caur nātrēm

Ir pavasaris, un visapkārt atplaukst visdažādākie ziedi. Tie
piepilda pasauli ar krāsām, smaržām un brīnišķīgām sajūtām,
bet ne vienmēr cilvēkiem tie liek justies labāk, ne vienmēr,
esot apkārt ziediem un burvībai, cilvēki to saredz un sajūt.
Dažreiz viss, ko mūsu acis pamana, ir nātres. Asas, nejaukas,
dažreiz biedējošas un negaidītas nātres.
Vai kādreiz esi kādam metis ar nātrēm? Skrējis pakaļ, biedējis un vēlējies, lai otrs cilvēks tiek sadzelts? Es esmu. Protams, tā bija tikai kā rotaļa, un mēs visi smējāmies, bet ir
viens brīdis, kad jautrā spēle pārtop par dziļu vēlmi kādam
nodarīt pāri. Tieši tāpat notiek ar vārdiem. Dažreiz mēs sākam
aizvainot kādu tikai pa jokam, tikai pa draugam, bet pēkšņi
saproti, ka nevar apstāties. Jo labāk tev izdodas kādam asi
atcirst pretī vai izteikt kādu sarkastisku piezīmi, jo tas liek
sajusties pārākam. Var justies tā, it kā izdevās viņu noķert un
pieskarties ar nātri. Izdevās uzvarēt. Tad vairs nav svarīgi, cik
stipri šis cilvēks tika sadzelts.
Uzbrucējs zina, cik asi var būt šie vārdi, jo tas prasa lielu
uzdrīkstēšanos - tos pacelt. Mēs zinām, ka, lai kādu sadurtu
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Megija Lielupe, 7.kl.

Mēs runājām caur asterēm

Viņi bija pazīstami jau sen, tikai grūti bija pieiet vienam pie
otra un sacīt, sacīt visu, ko sirds stāsta. Grūti bija spert pirmo
soli. Šīs bailes un drosmes trūkums it kā attālināja vienu no
otra, bet vajag pavisam maz, bet varbūt daudz, lai divu cilvēku dzīves savītos kopā. Reizēm pietiek arī ar vienu vienkāršu
asteru pušķi.
Ziediem ir liela nozīme cilvēku dzīvē. Bieži vien viņi to
īsti neapzinās. Arī Viņš mīlēja ziedus. Tie palīdzēja sakārtot
domas, jūtas un sniedza iekšējo mieru. Viņš izveidoja nelielu
dārziņu pie mājas. Tikai nelielu, bet tam jau īsti nav nozīmes. Galvenais, ka puķes pašu rokām sētas, lolotas. Ziedu tur
bija daudz. Vieni noziedēja, turpretī otri uzziedēja. Tie nepārtraukti dāvāja vislielāko dāvanu cilvēkam - prieku, mīlestību
un harmoniju. Rudens jau bija pilnbriedā, viss tika novākts un
sakārtots, sakārtotas tika arī domas, tika uzklausīta sirds un
dvēsele. Viņš ieklausījās savā sirdī, tā teica: „Paraugies ap-

kārt, tu noteikti ieraudzīsi.” Tur, mazajā dārziņā, rudens miglā vēl bija ietītas asteres. Tās bija īpašas, lai arī bija nelielas
un ne pašas skaistākās puķes, tās izcēlās ar savu vienkāršību
un skaistumu. Viņš nogrieza ziedus un tos sasēja pušķī. Ziedi
Viņu padarīja spēcīgāku, deva drosmi. Tas šķiet dīvaini, bet
tie deva drosmi spert pirmo soli. Kad durvju slieksnis bija
sasniegts, atlika vienīgi pieklauvēt. Viņa, ieraugot asteres,
atplauka platā smaidā. Vārdi vairs nebija jāmeklē, tie nāca
paši, jo abi saskatīja caur asterēm viens otrā dvēseles skaistumu, patiesumu. Caur puķēm runāt ir vieglāk, jo Viņa savu
skatienu vērš tikai uz tām, Viņa bija laimes apmirdzēta jau no
ziediem vien, tāpēc Viņam nebija jāsaka nekas sarežģīts un
izdomāts. Viņš iepriekš baidījās no tā, ka nespēs pateikt kaut
ko ļoti skaistu, kas spēs aizkustināt Viņas sirdi. Nekas nebija
samākslots, viss bija pavisam vienkāršs, gluži kā asteru ziedi - ne pārāki par citiem, nelieli, bet krāšņi savā vienkāršībā.
Abi atplauka smaidā, vārds pa vārdam arvien tuvāk un tuvāk
vedināja viņus abus kopā. Viņi abi runāja caur asterēm, Viņa
saprata, ka Viņš viņu patiesi mīl. Jo tieši Viņš bija atnesis šos
parastos, paša lolotus ziedus. Vienīgi Viņš bija sapratis, ka
skaitums un patiesa mīlestība slēpjas dziļāk un ka to var tikai
sajust, ne ieraudzīt. Asteru ziedu vidiņi vienmēr ir līdz galam neatvērti, tajos vēl slēpjas noslēpums, un ne katrs to spēj
sajust. Saka - daba, dārzs un ģimenes papildina viens otru.
Un tā arī patiesi ir - ar mīlestību veidojot kopīgo apkārtni, tā
kļūst krāšņa un harmoniska, radot arvien vairāk mīlestības tās
veidotājos. Ziedi atplauka vienīgi viņiem, un arī viņi atplauka viens otram, radot neatkārtojamu izjūtu pasauli. Izveidojot
ziedu dārzu, Viņš izveidoja telpu mīlestībai. To kopjot, Viņš
padarīja mīlestību spēcīgāku. Un kopā ar asterēm šī mīlestība
tika nodota Viņai. Ikkatrs to var izdarīt - ikkatrs var likt savai
dzīvei ziedēt.
Viņš dāvāja patiesu, nesamākslotu mīlestību. Kā vēl labāk
to parādīt, ja ne uzdāvinot paša audzētus ziedus, jo tie taču
nozīmē daudz vairāk kā vienkārši nopirkti.
Astere

Patrīcija Bolzane, 7.kl.

Mēs runājām tikai caur rozēm

Ziediem vienmēr ir bijusi kāda nozīme. Liela vai maza, tas
ir katra paša ziņā, bet ja nu tomēr varētu runāt caur ziediem?
Vai es saprastu, vai tu saprastu? Es esmu pieredzējusi to, kā ir
runāt caur ziediem no rīta un arī vēlās nakts stundās.
Viss sākās tik vienkārši... Visapkārt ziedēja tik daudz ziedu,
bet viņš nāca tur, tālumā, ar rozi, vienu baltu rozi. Šī roze nebija parasta, viņa bija vēl pumpurā, pavisam mazā, taču viņš
nāca ar mērķi. Mēs abi sēdējām zem liepas, neviena apkārt nebija, viss bija kluss, man šķita, ka es dzirdu viņu runājam, es
nekad nebiju dzirdējusi viņa balsi. Es raudzījos uz viņu, taču
viņa lūpas nekustējās. Pēc kāda laiciņa, mēs atvadījāmies un
tas šķita tik dīvaini, jo mazais rozes pumpuriņš arī atvadījās,
tikai ar vārdiem, skaistiem vārdiem.
Tad, kad es nokļuvu mājās, es manīju, ka rozes baltais pumpurs vairs nebija balts, tas bija sarkans, un es dzirdēju vārdus,
pavisam skaistus un patiesus, teiktus ar mīlestību, man šķita,
ka es sarunājos ar viņu. Uz katru jautājumu man bija atbilde,
uz katru vārdu „mīlu” pumpurs sāka plaukt. Tā vien šķita, ka
mēs ejam roku rokā, pat nesatiekoties. Mēs runājām pavisam
skaidri, taču ar mīlestību, ticējām laimei.
Bija tikko uzplaukusi roze, kuru viņš man dāvāja, un viņš
man deva solījumu, ka mēs būsim viens otram. Šo dienu es
atceros ļoti labi, jo es jutos tik laimīga un mīlēta, ka nekas cits
man prātā nebija, tikai viņš un šī roze, caur kuru mēs runājām.
Mēs sēdējām, cieši piekļāvušies viens otram, un runājām ar
uzticību un maigumu. Visapkārt viss bija lietains, taču tas mūs
netraucēja, tas tikai iedrošināja runāt vēl un vēl. Likās, ka šis
zieds tūlīt noziedēs, es ziedu aizmirsu. Bija asaras, es vairs
neko nedzirdēju, jutos viena, taču nāca viņš ar rozi rokās, ar
mūžam nevīstošu, viņš runāja caur to tik jutekliski, un viss
kļuva skaists, mēs visu atlikušo mūžu runājām caur rozēm.
Tikai caur rozēm mēs viens otru sapratām, mūs vieno mīlestība un rozes.
Roze
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Lielās talkas norises novadā
R. Blaumaņa „Brakos”

Ērgļu viduslaiku pils teritorijā

Zintas Saulītes foto

Talko Mednieku kolektīvs “Mednis”.
„Braku” muzejā notika trīs pavasara talkas - 13., 17. un 26. aprīlī. Pirmajā piedalījās mednieku
kolektīvs „Mednis”. Vīri uzstādīja aizsargbarjeru ceļam, kas ved „Braku” sētā, sakārtoja veco
Jumurdas ceļu, kas tālāk aizvirzās uz „Braku” krāteri, kā arī sakopa teritoriju ap stāvlaukumu.
Paldies galvenajam organizatoram Gunāram Plikausim!
Nākamā bija Rūdolfa dienas talka, kad čakli darbojās Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu
nodaļas mežziņi un Ērgļu novada pašvaldības darbinieki. Īpašais paldies Armandam Reinim par
uzņēmību un atbalstu „Brakiem”. Tika sakopta teritorija pie ieejas muzejā, ap ēkām, izzāģējot
krūmus, savācot kritušos kokus, grābjot pērnās lapas, veidojot un darinot vainagus augļu kokiem.
26. aprīlī talkoja Ērgļu vidusskolas 11. un 12. klase (audzinātāja Daina Dundure). Jaunieši grāba
pērnās lapas ap pirts dīķi, pie dzīvojamās mājas, sakopa „Braku” takas, līdzināja kurmju rakumus. Paldies skolēniem par paveikto, lai muzejs būtu skaists un tīkams apmeklētajiem!

Sociālās aprūpes centra “Ērgļi” teritorijā

Jau trešo gadu Ērgļu viduslaiku pils
teritorijā talku organizē biedrība “Ērgļu
sirds”.
Šī gada talka noteikti bija savādāka, jo
pirmo reizi tā notika labiekārtotajā teritorijā - blakus “Ērgļu sargsuņiem” un lapenei. Talcinieku sastāvā, kā ierasts, bija
gan lieli, gan mazi talkotāji, kopskaitā
apmēram 25 cilvēki, kuri ar grābekļiem,
lapu maisiem savāca pērnā gada lapas un
nogrieza jauno kociņu atvases, lai vasarā
teritorija būtu ērti pļaujama.
Neiztrūkstoša talkas sastāvdaļa bija talkas galvenās šefpavāres Ilzes Feldbergas
“Blaumaņa tēva putra”, kura pēc darba
garšo tik labi un talciniekiem dod ne tikai
sāta sajūtu, bet arī patiesu baudījumu un
gandarījumu par padarīto.
Liela pateicība “Putnu mājas” Guntim
par lielo darbu, kas jau pirms talciniekiem
ieguldīts teritorijas sakopšanā!

Leldes Gangnuses-Bērziņas foto

Sausnējas pagastā
Lielās talkas mērķis Sausnējas pagastā bija sakopt pagasta teritorijas ceļmalas, nešķirojot,
vai tas ir valstij vai pagastam piederošs ceļš. Talkas dienā, 27. aprīlī, piedalījās vairāk nekā
30 cilvēki. No Sidrabiņiem visos virzienos devās talkas dalībnieki ar divu krāsu maisiem
rokās, jo tika atbalstīta Lielās talkas organizatoru ideja - atkritumus ne tikai vākt, bet arī
šķirot. Daudzi pagasta iedzīvotāji kādā sev izvēlētā ceļa posmā šo darbiņu bija veikuši jau
iepriekš un atlika vien savākt maisus. Patīkami, ka mūsu ideju atbalstīja un talkā piedalījās
arī Ērgļu pagasta iedzīvotāji. Kopumā tika savākti apmēram 100 atkritumu maisu.
Liels paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgs un piedalījās apkārtnes sakopšanā!

Jumurdas pagastā
Endija Baņģa foto

Ērgļu aprūpes centrā šogad notika Lielā talkošana 27. aprīlī, kad laika apstākļi lutināja ar
siltu saulīti un pa laikam atdzesēja arī ar kādu lietus lāsi.
Liela pateicība Endijam Baņģim un viņa komandai, kas brīvprātīgi pieteicās nākt palīgā.
Pateicoties Endijam un viņa komandai, aprūpes centra teritorijā tika iestādītas jaunas ābeles,
uzstādīti jauni soli, labiekārtota izvadāmās telpas teritorija, kā arī sakārtots viens no centra
šķūnīšiem.
Liels paldies aprūpes centra darbiniekiem, kas savu brīvdienu pavadīja, kopā talkojot un
gūstot pozitīvas emocijas visas dienas garumā. Paldies Mārītei Gailītei, kuras vadībā tika
labiekārtota izvadāmās telpas teritorija. Paldies par gudriem padomiem, stādot ābeles.
Rezultāts - emocijām pārbagāta diena, kvalitatīvi pavadīts laiks un skaista aprūpes centra
teritorija.

Šogad Lielās talkas laikā aicinājām
Jumurdas pagasta iedzīvotājus sakopt,
tīrīt un uzpost savu zemi, sētu pagalmus, apkārtējās teritorijas. Īpaši zemesgabalu, ēku īpašniekus vai nomniekus rast iespēju sakopt savus īpašumus
un tiem pieguļošās teritorijas. Šogad
savu organizēto talku 13. aprīlī pieteica Vējavas patrioti. Organizatore Maruta Vītoliņa ar savu atbalsta komandu
uzposa Vējavas vietakmeņa apkārtni,
Vējavas kapu teritoriju. Kopumā pagastā sakoptas ceļmalas, grāvji, vākti
un šķiroti atkritumi, izmantojot Lielās
talkas organizatoru piedāvātos maisus.
Paldies par paveikto tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri ir sakopuši ne tikai
savus īpašumus, bet arī vēl kādu zemes
stūrīti no labās gribas redzējuma. Savukārt pašvaldība piedāvāja bez maksas izmantot konteineru lielgabarīta
atkritumiem un sadzīves tehnikai, par
šo pakalpojumu maksāja pašvaldība atkritumu savācējiem.

Agitas Opincānes foto

Skolotājas Bērzkalnes atdusas vietas sakopšana.

Burtnieku skolas piemiņas vietā
Lienes Opincānes foto

Gar Ogres upes uzpludinājumu

Ērgļu pensionāru biedrība aicināja sakopt “Burtnieku” skolas piemiņas vietu. Talkas dalībnieki saposa laukumu pie piemiņas akmens - sakasīja pērnās lapas un zāli, savāca kritušos
koku zarus. Paldies visiem, kas piedalījās!

Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļos”
Ances Jēkabsones foto

27. aprīlī notika talka dambja malā, izveidojot pastaigu taku. Galvenais uzdevums bija attīrīt un atjaunot avotiņu un tā apkārtni. Tas tika veiksmīgi izdarīts, piedaloties 17 talciniekiem
visas dienas garumā, kurus pēc talkas ar gardu zupu pabaroja pavāre Ance.
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Plānotā 3. maija teritorijas sakopšanas talka slikto laika apstākļu dēļ tika pārcelta uz 10.
maiju. Neņemot vērā laika apstākļus, padarīts tika diezgan daudz. Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas un Ērgļu pašvaldības darbinieki, kā arī muzeja draugi kopīgiem
spēkiem sakopa daļu no lielceļa kalna nogāzes. Tagad garāmbraucējiem pavērsies brīnišķīgs
skats uz muzeju un skaisto Pulgošņa ezeru.
Pēc talkas visi pulcējās saimes istabā, kur baudīja uz malkas plīts vārīto nātru zupu un citus
gardumus.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās un padarīja skaistāku muzeja teritoriju!
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Ērgļu bibliotēka iesaistās projektā
“Mūsu mazā bibliotēka”
“Mūsu mazā bibliotēka” ir lasīt veicināšanas programma 4 - 8 gadus veciem bērniem, kurā
aicinātas piedalīties visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Bibliotēkas
Lasīt veicināšanas programma vienlaikus tiek īstenota sešās Eiropas valstīs - Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā, Polijā, Horvātijā un Slovēnijā. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir attīstīt bērnos
lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar
projektā iesaistīto valstu kultūru.
Projektā ietilpst sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts ir īpaši piemērots bērniem, kas
vēl tikai izkopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts šajās grāmatās ir vienlīdz svarīgi. Piecas
no “Mūsu mazās bibliotēkas” bilžu grāmatām ir tulkojumi, bet viena ir oriģināldarbs latviešu
valodā:
- Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?” (tulk. Ingmāra Balode);
- Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani!” (tulk. Ingmāra Balode);
- Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri man pasaciņu!” (tulk. Māra Gredzena);
- Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens” (tulk. Māra Gredzena);
- Hilli Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais” (tulk. Maima Grīnberga);
- Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”.
Visu grāmatu autori ir savās valstīs atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un ilustratori, kuriem
kā jau mazas valodas pārstāvjiem ir salīdzinoši grūti sasniegt citvalodu lasītājus. Tādējādi šis
projekts vienlaikus arī veicina kultūru dialogu.
Projekta galvenās aktivitātes ir darba burtnīcas par “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatām.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa” un Latvijas Republikas
Kultūras ministrija.
Paldies grupiņām “Zaķēni” un “Lāsītes” par interesantām
nodarbībām, kur kopā lasījām grāmatiņas, pārspriedām
par izlasīto, kopā pildījām atjautīgus, āķīgus uzdevumus
saistībā ar grāmatiņas tēmu, kā arī pildījām uzdotos uzdevumus darba burtnīcās. Tiksimies
nākamajās nodarbībās!

Jauniešu deju kolektīva “Rūdis” koncerts
“Siržu zagļi”

Es esmu “Rūdis” - pievilcīga, izglītota būtne. Draugi saka, ka esmu atvērts trakiem piedzīvojumiem! Manu ģērbšanās stilu izcili novērtē pat profesionāla žūrija.
Jāatzīst, ka man ir vien 18 gadu. Bet vai tāpēc būtu mazāk pieredzējis? Nebūt ne! Man patīk dejas līdz pagurumam un liela jautrība, bet esmu arī gudrs un zinātkārs. Spēlējot galda spēles, varu
aizrauties līdz himnai rīta radio. Vārdu sakot, labs ķēriens! Pajautā jebkuram!
Patiesībā esam vesels kopums “Rūdu”, kas 13. aprīlī kopā ar draugiem “Kodoliņu” (Jaunjelgava), “Žuburiem” (Lubāna), “Dejotprieku” (Rīga), “Raito soli” (Cēsis), “Koknesi” (Koknese),
“Metieniņu” (Lēdurga) un “Rūdolfu” (tas mūsu pašu - vietējais) sagaidīja savu lielo dienu, savu
pilngadību. Lai pierādītu, ka līdz ar gadiem esam kļuvuši nopietnāki, visi kopā lasījām Rūdolfa
Blaumaņa lugas “Zagļi” fragmentus. Mēs taču tādi arī esam - īsti “siržu zagļi”! Ar savu šarmu,
jauneklību un jestro dejas soli esam “zaguši sirdis” ikkatram skatītājam, katram nejaušam garāmgājējam, kas, pametis acis saieta nama logos, allaž ieraudzīja tur mūsu smaidus. “Siržu zagšana” turpinājās arī ballē, kur spēles rezultātā atradām lielāko “zagli”. Prieks, ka ar šādu titulu
šobrīd lepojas kāds Ērgļu jaunietis - varam būt droši, ka jaunā paaudze turēs līdzi!
Un tomēr tikai viens pāris no “Rūda” sasala kopā. Bet vai tāpēc citiem nokārt degunus?
Mēs joprojām meklējam kādu, kas radīs sevī neaprakstāmu prieku, vērojot mūsu deju soļus,
grāciju un neveikluma brīžus. Tādu, kam, skatoties mūsu smaidošajās sejās, neviļus celsies rokas
- celsies, lai ar aplausu jūru godinātu mūsu centienus “zagt sirdis”! Nekas, ja tev reizēm nobirst
kāda asara - par to mēs mīlēsim tevi vēl vairāk.
Ja tu esi mūsu skatītājs, mēs ķersim tevi ciet un cieši, cieši turēsim 2020. gada 18. aprīlī!
Atnāc, nenožēlosi!
DACE un SIMONA
Ilzes Daugiallo foto

“Dzīvojam dejā!”

Iesaisties, piedalies, jo Tētis mums ir tikai viens!
Vai arī Tu esi tāds tētis, kas daudz laika pavada kopā ar bērniem?
Ērgļu bibliotēka aicina tēvus Ērgļu novadā atnest/iesūtīt savas fotogrāfijas, kur esi kopā ar
saviem bērniem.
• Uzņem (vai savā ģimenes albumā atrodi nesen uzņemtu) fotogrāfiju, kur Tu esi redzams kopā
ar savu bērnu/bērniem.
• Uzraksti īsu aprakstiņu/moto par to, kā Tu raugies uz savu tēva lomu ģimenē.
• Atnes/iesūti vienu fotogrāfiju uz Ērgļu bibliotēku līdz 1. augustam.
Bildes var sūtīt uz e - pastu: erglbiblio@tvnet.lv
Mēs tās izvietosim izstādē, ko, sākot ar septembri, varēs apskatīt Ērgļu bibliotēkā un 8. septembrī Tēva dienas pasākumā Ērgļos.
P.S. Pēc izstādēm iesniegtās fotogrāfijas varēs saņemt atpakaļ.
Inga Razenovska, Ērgļu bibliotekāre
R. Dudko un I. Razenovskas foto
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Šādi saucas līnijdeju entuziastu grupa Sausnējā. Nemanot paskrējušas veselas 15 sezonas,
kopš kolektīvs darbojas. Ir mainījušās gan dejotājas, gan apgūstamās dejas. “Tas ir aizraujoši,”
tā saka pašas dejotājas.
Sausnējas pamatskolā 28. aprīlī norisinājās līnijdeju tusiņš ar nosaukumu “Ak, pavasar, ak,
pavasar!” Šī ballīte pulcināja līnijdejotājus no tuvākas un tālākas apkaimes, lai izdejotu veselas 80 dejas... Sākums jautrs, nenopietns ar vietējo dejotāju sagatavotu priekšnesumu, kas
vienmēr ir pārsteigums visiem pārējiem pasākuma dalībniekiem... Un tad sākas deju maratons.
Tikai starplaikos, kas plānoti nelielai atpūtai, apsveikumi gan no viesiem, gan mazmeitas Emīlijas, par kuras netradicionālo deju apguves prasmēm priecājās pasākuma dalībnieki. Prieks un
laba atmosfēra valdīja pasākumā, kā arī labi padarīta darba sajūta.
Interesanti ir tas, ko saka dažas kolektīva dalībnieces:
Anita B.: Daudzo gadu laikā esam apguvušas krietni daudz deju, kas atmiņā no pirmsākumiem
- izdzirdot mūziku, bieži kājas jau zina, kā jākustas.
Karīna: Šīs ir tādas dejas, kurām nav vajadzīgs partneris, jo tās ir bezkontakta. Daudzām
dejām ir karstasinīga mūzika un kustības, kas priecē...
Anda (13 gadi - jaunākā dalībniece): Man šīs dejas rada prieku. Labi, ka man ir šāda iespēja
nodarboties ar līnijdejām.
Intiņa: Man sākumā ļoti grūti gāja - visi griežas pa labi, es pa kreisi un otrādi... Mulsināja,
ka deju kombinācijas jāizdejo uz visām četrām sienām. Bija pat asaras, bet ar laiku man sāka
veikties. Patīk izkustēties, dejot, satikties ar meitenēm. Priecē dejošana, kas pielāgota latviskai
mūzikai, ko parasti visas kopīgi izdomājam, ieskaitot tērpus un noformējumu pasākumiem,
kuros piedalāmies. Tas viss domāts, lai jautri arī skatītājiem.
Bija ballīte ne pa jokam! Līdz pat 80. dejai palika Madlienas dejotājas, kā arī pēdējā noslēguma dejā piedalījās mūsu pagasta pārvaldes priekšniece Elita Ūdre, kura rūpējās par pasākuma
muzikālo apskaņošanu. Paldies viņai! Un vēlreiz paldies visiem, kuri palīdzēja sarūpēt tik
jauku, pavasarīgu pasākumu!
Anita Sarmone, līnijdeju grupas vadītāja
Valijas Leles foto
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“Ar dejotprieku kabatā”

Šādu nosaukumu savam ikgadējam draudzības koncertam
izvēlējās deju kolektīvs “PASTALNIEKI”, kas aicināja draugus sportot, dejot un, protams, arī ballēties (par jauko mūziku
gādāja Guntars un Ilze).
Kabata taču ir viena laba lieta, tajā var daudz ko ielikt un
daudz ko izņemt ārā. Arī dejotprieku, kura netrūka visiem kolektīviem, kas bija ieradušies - “Austra” no Viļāniem (vad.
Lūcija Kukaine), “Virpulis” no Priekuļiem (vad. Uldis Blīgzna), “Aisma” no Vaboles (vad. Anita Šalkovska), ”Trejdeviņi” no Baložiem (vad. Līga Plēpe) un pasākuma organizatori
“Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne).
Kā parasti tikāmies ar draugiem estrādē, lai mērotos spēkiem
stafetēs, kas izraisīja lielu jautrību (paldies Andrim un Laimonim), piedalītos sīkmačos (paldies tiesnešiem Arnim, Sindijai,
Mārtiņam, Madarai, Viktorijai, Lilitai un Kristapam).
Laiks bija brīnišķīgs, tāpēc dažiem slapjās ūdens “procedūras” netraucēja labajam garastāvoklim un jaukajai atmosfērai,
kas valdīja visapkārt.
Nobaudījuši gardo zupu (paldies Līgai), dejotāji varēja posties koncertam.
Šogad kolektīviem nebija jādejo obligātās dejas skatēs, tāpēc

koncerta repertuārs bija dažāds un interesants, skatītāji varēja
vērot gan svinīgas un pacilātas dejas “Dimd Rīga. Ir 1873.
gads” (“Pastalnieki”, “Trejdeviņi”), gan zelta fonda repertuāru - “Audēju deja”, ”Baltu puķu guni kūru” (“Trejdeviņi”),
”Raibie cimdi” (“Pastalnieki”), gan jautras un humoristiskas
dejas - “Paunu kule” (“Aisma”), ”Kas bungoja sētiņā”, ”Jančuks dančuks”, (“Pastalnieki”), ”Ar tautieti runājot” (“Virpulis”), ”Krustamātes krakovjaks” (“Trejdeviņi”), gan dejas
dažādu pāru un dejotāju skaitam.
Koncerta beigās katrs kolektīvs saņēma savu “kabatu”, piepildītu ar dažādiem labumiem. Tika apbalvoti sīkmaču uzvarētāji un “Pastalnieku kausa“ ieguvēji - komanda “Trejdeviņi
2”.
Vēlreiz sakām paldies Sandrai par jauko koncerta vadīšanu
un visiem, kas palīdzēja noorganizēt jautros startus, piepildīt
“kabatas” (balvas kolektīviem) un, protams, draugiem, ka bijāt kopā ar mums. Lai ar dejotprieku ir pilnas visas kabatas
arī turpmāk!
Uz tikšanos nākamgad!
Mārīte un “Pastalnieki”
Elīnas Grēberes foto

Notikumu apskats Jumurdas pagastā

Agitas Opincānes foto
Lieldienu stafete.
aLieldienu gaidīšanas laikā Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate veidoja izstādi ,,Krāsainās Lieldienas”. Izstādes
eksponātus par Lieldienu tematiku uz bibliotēku atnesa lasītāji. Izstādē varējām aplūkot

Lieldienu apsveikumu kartītes, galda sedziņas,
sveces un dažāda noskaņojuma zaķu figūriņas. Savukārt 21. aprīlī pie Jumurdas pagasta
Saieta ēkas lielus un mazus svētku svinētājus
sagaidīja pats Lieldienu zaķis, par viņa klātbūtni parūpējās Sarmīte Dreiblate. Pavasarīgu
rosību, sacensību prieku organizēja Lieldienu
zaķa palīgi -Sarmīte, Daina, Ērika, Madara un
Alīna. Draudzīgā noskaņā piedalījāmies atrakcijās, veiklības stafetēs, minējām mīklas,
šūpojāmies, ripinājām olas, meklējām olas pa
krūmiņu krūmiņiem. Prieka dzirksts mājoja
kā mazos, tā lielos pasākuma dalībniekos. Sakarsušos svētku dalībnieku vaigus ik pa brīdim atvēsināja pavasarīgais vējiņš. Jumurdas
ezera krastā, pie pagasta lapenītes, baudījām
spēcinošu zupu, par kuras tapšanu gādāja Staņislava Milne, aizdaru zupai sarūpēja Piebalgas autoveikaliņa īpašnieki Anitra un Mārtiņš
Tupiņi. Paldies pavasara vēstnešiem, rosīgiem
pagasta ļaudīm, par sirsnīgo darbošanos, par
satikšanās prieku par saulīti sirsniņā!

*****
a,,Spīd zālē bezdelīgactiņas
Un pieneņu ziedu zelts,
Un debesis pār zemi nolaižas
Kā zilgana zīda telts.”
Kārlis Skalbe
Jau ceturto gadu par godu
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai 4. maijā Kultūras ministrija aicina svinēt
Baltā galdauta svētkus. Baltā
galdauta svētkos pie saimes
galda kopā pulcējas ģimene,
draugi, kaimiņi, pazīstami
un pavisam sveši cilvēki, lai
draudzīgā lokā svinētu valsts
esību, godinātu ļaudis, kuri
palīdzējuši Latvijas valsti veidot, nosargāt.
4. maijā Jumurdas pagasta sieviešu vokālais
ansamblis “Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte,
ar muzikālu sveicienu devās uz Vecpiebalgas novada Kārļa Skalbes memoriālo muzeju
“Saulrieti”. Pacilātā noskaņā “Saulrietu” pagalmā izskanēja Latvijas valsts himna, ābeļdārzā tika iestādīta jauna ābelīte. Savukārt
“Saulrietu” lielajā goda istabā visus vienoja

dziesmas par pavasari, dzimto zemi, ticību
labajam. Par Latvijas košumu, tradīcijām un
spēku varam aizdomāties, klausoties Kārļa
Skalbes rakstīto dzeju. Draudzīgie kopības
mirkļi dabas mātes rotātajos Vecpie-balgas
“Saulrietos” apstiprināja Kārļa Skalbes rakstītos vārdus - ,,Arī mūsu tautai ir zilas debesis”.
Agita Opincāne
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1. maijs - “Vizbulīšu”
laiks Ērgļos

Kā katru gadu 1. maija rīts Ērgļos sākas ar patīkamu satraukumu, kad saposušies dejotāji un uztraukušies vecāki ierodas
uz sarīkojuma deju festivālu “Vizbulīte”.
Kopā festivālā piedalījās: Cēsu bērnu un jauniešu centra
SDK “Reveranss”, Ķeipenes pamatskolas SDK “Saulstariņi”, Kapsēdes pamatskolas SDK, Rīgas 93. vidusskolas SDK,
Andreja deju skola, “Ēdelveiss” no Pļaviņām un “Rondo” no
Madonas, kā arī Igaunijas pārstāvji (Parnu) kolektīvs “Fox”.
Kā jaunums festivālā bija izveidota puišu solo grupa, kuri
tāpat kā meitenes (deju grupā meiteņu solo) izmēģināja savus spēkus, dejot vieni paši. Rezultātā puiši atzina, ka dejot
vienam ir ļoti grūti, jo nav atbalsta. Taču pieredze ļoti interesanta.
Pirmo reizi sporta deju kolektīva vecākie pāri iemēģināja
roku dalībnieku vērtēšanā un atzina, ka vērtēšana ir ļoti atbildīgs darbs un tas prasa lielu uzmanību. Lielie pāri sniedza
deju paraugdemonstrējumus. Vienā no tiem kā pārsteigums
bija iestudēta elpu aizraujoša deja - paso doble.
Lielu paldies sakām Sandrai Avotiņai par skaisto festivālu.
Paldies par ieguldīto darbu! Paldies par visu to, ko bērni iegūst, mācoties dejot! Paldies no vecākiem par tiem mirkļiem,
kad prieka asaras skrien pār vaigiem, redzot to, cik skaisti
dejo mūsu bērni.
Ievas Liepiņas teksts un foto

Lieldienu pasākums Sausnējā “Raibu raibās oliņas”

Jaukajā un saulainajā 22. aprīļa dienā mazi un lieli Sausnējas pagasta iedzīvotāji tika aicināti
uz kopīgu otro Lieldienu pasākumu. Jau no agra rīta lielās šūpoles ap sevi pulcēja šūpoties gribētājus. Visiem sapulcējoties kopā, jauku, saulainu, atraktīvu, pārsteigumu un prieka
bagātu dienu mums novēlēja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre. Un tad jau
arī tika dots starts dažādām aktivitātēm. Paši mazākie steidzās meklēt Lieldienu zaķa paslēptās
oliņas. Un, kā izrādījās, šogad to lielākā daļa bija no šokolādes. Interesanti, vai ne? Sameklējuši
oliņas, nu varēja sākt arī to ripināšanu. Kamēr mazākie ripināja oliņas, lielākie mēģināja tikt pie
savām pārsteiguma balvām. Ar precīziem bumbiņu metieniem katrs varēja tikt pie savas balvas.
Pa to laiku citi, kuri vēlējās, varēja roku iemēģināt gleznošanā vai arī zīmēšanā uz asfalta. Tad
jau bija laiks arī komandu stafetei. Lieli un mazi nesa ūdeni, pūta balonus, precīzi meta bumbiņas un ripināja tās caur šķēršļiem. Un vēl nobeigumā stiprākajam no komandas mazākais līdz
galamērķim bija jānogādā ķerrā. Negāja jau nemaz tik viegli, bet visas komandas veiksmīgi tika
līdz finišam, balvās saņemot vitamīniem bagātas balvas. Izšūpojušies, izskrējušies un oliņas izripinājušies, tikām jau līdz izsolei “Zaķis maisā”. Nu tad sākās pats interesantākais! Solītāju un
pircēju sapulcējās liels pulks. Katrs gribēja uzzināt, kas paslēpts noslēpumainajās kastēs. Bet
uzzināja tikai tie, kas bija drosmīgi un solīja, nezinot, ko ieraudzīs, šo kasti atverot. Liels bija
pārsteigums, kad kastē bija paslēpies pats Lieldienu zaķis. Citā kastē pagalma saimnieks - gailis,
kas gan pamanījās izsprukt no savas paslēptuves. Bet mazie bērni bija veiklāki par viņu, un ātri
vien viņš tika noķerts. Kāds tika pie jaunas kartupeļu šķirnes, citam izsolē gadījās kas noderīgs
saimniecībā un dārza darbos. Rezultātā visi bija priecīgi un apmierināti ar saviem ieguvumiem.
Pa šo laiku jau mūsu pavāri bija krietni pastrādājuši, lai uz ugunskura pagatavotu Lieldienu
zupu. Pēc labi padarīta darba visiem tā garšoja lieliski. PALDIES par to mūsu bibliotekārītei
Ingai Grotei ar kungu Oskaru. Lai šī diena būtu tik ļoti izdevusies, par to LIELS PALDIES un
arī par pārsteiguma balvām Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi tās vadītājai Elitai Ūdrei,
SIA “Ūdņēni 2” veikalu vadītājai Ilgai Zvirgzdiņai, Aināram Vestfālam, Lūcijai Drinkai, Guntim
Einikam, Valijai Lelei, Diānai un Sanitai Suščenko, jo bez viņu atbalsta un palīdzības šie svētki
nebūtu tik jauki un izdevušies. PALDIES, protams, arī visiem apmeklētājiem!
Lai jums visiem jauka un saulaina vasara! Uz tikšanos atkal nākamajos pasākumos!
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore
Valijas Leles foto
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PII “Pienenīte” ziņas

Sezonas atklāšanas velo brauciens

Lieldienas

Krāšņi saulgriežu svētki ir Lieldienas, kurus svin
arī
pirmsskolas
izglītības iestāde
“Pienenīte”. Šogad
ciemos Lieldienās
atnāca zaķis, kas
ar savu trokšņošanu un bērnu kņadu
pamodināja arī lāci
no ziemas miega.
Lācis bija nesaprašanā, kas notiek
iestādes pagalmā bērni priecīgi dejo,
dzied pavasarīgas
dziesmas,
zaķis
stāsta par Lieldienu
tradīcijām, ticējumiem, pamāca arī
miegaino lāci.
Sadarbībā ar vecākiem bērni no mājām bija atnesuši izrotātu olu,
ko vārījām lielajā katlā uz ugunskura. Bērni tina vaļā un pētīja,
kas nu ir sanācis, izstāstot, ko un kā lipinājuši apkārt olai.
Nu jau kā tradīcija ieviesusies ir šokolādes olu meklēšana iestādes teritorijā. Mums ir vislieliskākais Lieldienu zaķis!
Pēc Lieldienu pasākuma visi našķojāmies vēl ar Lieldienu oliņām, dārzeņiem, siltu tēju, un bērni labprāt vēl padejoja, paspēlēja spēles, zīmēja ar lielajiem krītiņiem dažādas Lieldienu olas
uz bruģa.
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

5. maijā notika velo sezonas atklāšanas brauciens. Brauciens
sākās dambja malā, pretī strūklakai. Visu nedēļu laika ziņās
svētdien solīja labu laiku, bez nokrišņiem. Taču svētdien velo
brauciena laikā saskārāmies gan ar lietu, gan sniegu. Laika
apstākļu dēļ maršruts tika nedaudz mainīts, bet apskates objekts - Velna klēpis - palika tas pats. Pa ceļam uz Velna klēpi
tika piestāts Kaķaragā pie kādreiz Latvijas lielākās priedes,
kura jau pirms laba laika ir nolūzusi. Velna klēpī bija neliels
atpūtas mirklis, kura laikā tika dzerta karsta tēja, piekosti pī-

rādziņi un sakurts ugunskurs, lai varētu sasildīties un pažāvēt
drēbes, jo ārā bija tikai +2 grādi. Pēc atpūtas velo brauciens
turpinājās gar Mazozolu muižu uz Baltavas staciju, kur pa
veco dzelzceļu atgriezāmies Ērgļos.
No laika apstākļiem nenobijās un velo braucienā piedalījās
11 riteņbraucēji un divi nākamie riteņbraucēji, kas bija nedaudz par mazu, lai paši brauktu. Prieks par šiem braucējiem,
kas piedalījās.
Alda Jēkabsona teksts un foto

Sportiskās aktualitātes

Par konkursu “Cālis 2019”

Basketbols - “Kreisais krasts pret labo krastu”

Ik pavasari pirmsskolu “Pienenīte” pieskandina mazo dziedātāju konkursa “Cālis” dalībnieku balstiņas. Šogad konkursā
piedalījās 18 dziedātāji vecumā līdz pieciem gadiem - Rasa,
Dagne, Toms, Marta, Dārta. Hugo, Katrīna, Aksels, Šarlote,
Alise, Sofija, Diāna, Raiens, Roberts, Nikola, Melānija. Liels
prieks, ka dziedātāju pulciņš nemazinās.
Atbalstīt mazos māksliniekus viņu svarīgajā notikumā bija
ieradušies viņu vecāki un, protams, visi grupiņas biedri.
Šogad pie mazajiem dziedātājiem ciemojās Žurks -Jurks
(viņa lomā iejutās Sandra Avotiņa). Žurks - Jurks, izrādās,
visu gadu mitinājies bērnudārza klavierēs un tā uzzinājis, ka
šeit ir daudz talantīgu dziedātāju. Pasākumu atklāja un uzstāties iedrošināja Beāte, Kate, Kristena, kuras jau ir izaugušas
no “cāļu” vecuma, bet vairākus gadus bijušas aktīvas konkursa dalībnieces.
Katrs konkursants izpildīja vienu kopā ar skolotāju izvēlētu
dziesmiņu. Balstiņas skanīgumu un dziedātprasmi vērtēja žūrija - Taiga, Evita, Ieva. Četriem jaunākajiem dziedātājiem
šajā konkursā tikai trīs gadiņi. Katrs “cālēns” par uzstāšanos
saņēma diplomiņu un jaukas dāvanas.
Desmit drosmīgākie un skanīgākie “cālēni” tika ielūgti kuplināt Ērgļu saieta nama Lieldienu pasākumu, kurā bez mazajiem solistiem skatītājus priecēja arī tautas un sarīkojuma deju
dejotāji (skolotājas Antra Grinberga un Sandra Avotiņa), kā
arī vokālais ansamblis “Ķipari” (skolotāja Ieva Vilnīte). Bērniem uz skatuves drošāk sajusties palīdzēja Žurks-Jurks un
Cālis. Bet īstus Lieldienu zaķus gan samīļot, gan pabarot varēja ikviens Lieldienu rīta apmeklētājs.
Mazos dziedātājus konkursam sagatavoja mūzikas skolotājas
Evita Šreibere, Ieva Vilnīte. Jauku pārsteigumu sagādāja Emīlija Zommere, papildinot brāļa Akseļa dziedājumu ar ģitāras
pavadījumu.
Paldies Ērgļu saieta nama kultūras darba organizatorei Sandrai Avotiņai par ilggadēju sadarbību! Paldies visiem, kas uzstājās, un visiem, kas klausījās!
Evita Šreibere, PII “Pienenīte” mūzikas skolotāja
Evitas Lielupes foto

Disku golfs

Ērgļu vidusskolas sporta zālē 20. aprīlī notika basketbola spēle - “Kreisais krasts pret labo krastu”. Kopā notika
piecas spēles, kreiso krastu pārstāvēja 21 spēlētājs un labo
krastu 26 spēlētāji. Pēc katras spēles spēlētājiem bija jāmet
soda metieni, un visi rezultāti tika skaitīti kopā pēc piecām
spēlēm. Soda metienos uzvarēja labais krasts ar 57 pret 56.
Visas dienas garumā notika arī skatītāju soda metieni minī
grozā. Uzvarēja labā krasta līdzjutēji ar 89 pret 62. Šajā gadā
uzvarēja labais krasts ar rezultātu 185 pret 140. Paldies labajiem cilvēkiem par sagādātajiem kliņģeriem un noslēguma kūku! Tas viss bija ļoti gards! Tiekamies nākamā gada
Lieldienās!

13. maijā Rīgā, Mežaparkā - Ufo golfa parkā, notika Latvijas
kausa pirmais posms ar rekordlielu dalībnieku skaitu - 95 spēlētāji. Sacensībās piedalījās arī spēlētāji no Ērgļu Gaisa spēku
kluba ar dažādām sekmēm. Labākie rezultāti PRO klasē - 5.
vietā Rūdolfs Jānis Zosārs. Sievietēm 2. vietā Elīza Dalbiņa,
4. vietā Alise Olte. Vīrieši (40+) 3. vietā Dzintars Špuns, 5.
vietā Aldis Olte. U15 klasē 4. vietā Augusts Zosārs. Latvijas
kausa otrais posms notiks Ērgļos, Ērgļu Gaisa spēku trasē,
25. maijā, trešais posms notiks disku golfa parkā “Ērgļi” 22.
jūnijā.
Lai visiem labi lido!
Ziņas apkopoja Aldis Jēkabsons
Leldes Strazdiņas foto

Pasākumu afiša

Sācies ugunsnedrošais laikaposms
valsts teritorijā

1. jūnijā Ērgļu saieta namā
Latvijas Ordeņu brālības 21. salidojums valsts augstāko
apbalvojumu saņēmējiem - LOB biedriem
16. jūnijā plkst. 14.00 „Brakos”
Jāņu ielīgošana
Piedalās folkloras kopas un
Studenšu Prezidiju Konventa koris
21. jūnijā plkst. 16.00 brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
vasaras saulgriežu ieskandināšana
Līgo dziesmas, sieru degustēšana, pēršanās dūmu pirtiņā.
Pieteikšanās pa tel., nr. 29431659

Valsts meža dienests ar 2019. gada 19.aprīli ir noteicis ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties
uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta ģenerāldirektora 2019. gada 15. aprīļa rīkojumu Nr. 77 „Par
meža ugunsnedrošo laikposmu”.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

PIEMINAM
MIRUŠOS:

22. jūnijā plkst. 19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem
un ciemiņiem
23. jūnijā plkst.18.00 “Brakos” Līgo
ieskandināšanas uzvedums
29. jūnijā plkst. 14.00 „Brakos” brīvdabas izrāde
R. Blaumanis „Trīnes grēki”
Spēlē - Jēkabpils Tautas teātris

Antonija Mivriņika mirusi 93. mūža gadā;
Antoņina Andersone mirusi 90. mūža gadā;
Jānis Tomiņš miris 78. mūža gadā;
Artūrs Avotiņš, miris 31. 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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