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muzejos
noslēguma konference
neatbilstošas izg�ztuves
Naura Vasiļevska foto

2. j�lij� starp Vides ministriju k�
“InfraOtr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas
5. un 6. septematbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi”
papildin�jubrī mēs
- domes
domi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti
“Normat�vo
priekšsēdētājs
G.
parakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu pras�b�m neatbilstošo
Velcis izg�ztuvju
un novamat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
un
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas
da Kopienas
pašvaldības
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas Vides
normat�vajiem
akpārvaldītenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda
k� ar�
bas vad�bu,
un teritoridonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas jas
k� atbild�g�s
iest�plānošanas
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzl�mumiem
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra
speciāliste
L.
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas
Opincāne Koh�zi- pie„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu
dalījāmiesapstipristarpstošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
tautiskā projekros.
No Vides ministrijas
komunik�ciju
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� ieta (ES
COSME
Pirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v�
p r o g pazi�ojuma
rammas
v�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamalīdzfinansējums)
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
“Greenway HeIlze Mailīte un Vidzemes plānošanas
reģiona
pārstāvji Nr.490
pēc balvas
pasniegšanas.
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija
noteikumiem
„Notei-

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Radošo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jaunieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdienas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sintija Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja
Ieva Viln�te.
Vair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš
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�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Austrij�, bet turpm�k m�c�sies par saimniec�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzin�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at-

priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikušies sav�s p�rrun�s.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
un latviešiem k� par attur�giem zieme�niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labsird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
vai tas ir tikai kompliments mums.
Kristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir novad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rvalstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,

ritage” noslēguaVasaras izskaņā jau astoto gadu īpašā dārza svētku pasākumā Vidzemes plānošanas reģions ma konferencē,
sumināja apņēmīgus un veiksmīgus vidzemniekus, kurus par saviem profesionālajiem nopel- kas tika veltīta
projekta rezultāniem, drosmi, spītību un neatlaidību darboties reģionā izvirzījušas vietējās pašvaldības.
tu apkopošanai.
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tikastarptautisks
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Fabrika”pasaimpašvald�bas
ce�iem. Mar�rg�u novadakategorijā
dome piedal�s
Igauni- UZŅĒMĒJS
Projekt� tiks
izstr�d�ts
niece
Mailīte.
Sveicamsadarb�bas
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neizsīkstošu
enerģiju un spēku
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piepildījumā!
projekta
ideja
šrut�
tiks uzst�d�tas Šī
maršruta
mar��jujas - Ilze
Latvijas
p�rrobežu
velo
maršruts „Dienvidigaunija
– Ziebijaezera
popularizēt
izveidota
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas
Foto no VTA
arhīva
a v i e n ovelo
j u mnous
atp�tas
vieta, �rg�os snovietota
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu.
starp dažādiem
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
objekProjekta ieviešanasUNESCO
laiks ir no š�
gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu ietiem
pa Zaļajiem
augustam.
Proja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada
ceļiem
(pamestiks izdota
roC�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik�
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
tās
dzelzceļa
organiz�ts
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu,
23. j�nij�.
līnijas).
Latviuz��m�jiem,
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares
jas puses
ideja
izdotas velot�risma broš�ras
un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
bija Vecrīgas un
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Strūves punkta
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Sestu
(Ziesta)
Inform�cijas
speci�liste pagastā) savienojuma iezīmēšana un popularizēšana.
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Veskalnā (Sausnējas
nans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
Konferences gaitā iepazināmies ar projekta partneru no Beļģijas, Spānijas, Portugāles, Čehijas pieredzi Zaļo ceļu attīstīšanā un popularizēšanā šī projekta ietvaros. Šeit tika prezentēta gan dažādu tehnoloģiju izmantošana maršrutu atspoguļšanai un popularizēšanai interneta
vidē, gan sadarbība starp uzņēmējiem, dažādām valsts institūcijām un Zaļo ceļu asociācijām
šo ceļu izveidē un attīstīšanā, gan skaitītāju uzstādīšana apmeklētības mērīšanai. Viena no
Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
galvenajām prioritātēm tika minēta - pārliecināt cilvēkus par Zaļo ceļu izmantošanu kā dabai
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbadraudzīgu aktīva tūrisma iespēju. Šeit interesanta bija Spānijas pieredze, kur ļoti daudz šie
tas universit�tes Matem�tikas
aktīvās atpūtas produkti tiek reklamēti dažādos masu un sociālajos medijos.
Brauciena
fakult�tes students, 24
gadu ve-dalībnieki pie Suuremõisa muižas skolas ēkas.
Konferences noslēgumā jau devīto reizi tika pasniegtas EGWA (Eiropas Zaļo ceļu asociācicum� ce�oja
5 ned��as
no
a10.
un 11.k�j�m
septembrī
pašvaldības
pārstāves - vides pārvaldības un teritorijas plānošanas ja) gada balvas trijās kategorijās.
T�rbatas cauri
Valkai,
Smiltenei,
speciāliste
Liene
Opincāne
un informācijas speciāliste Ilze Daugiallo -piedalījās Vidzemes tūOtrā dienā ar velosipēdiem devāmies pa Zeļo ceļu (agrāko šaursliežu dzelzceļa līniju kūdRaunai,
Taurenei, un
Inešiem,
�rrisma
asociācijas
LIAA organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas Republiku, ras pārvadāšanai) no Dikļiem uz 13 kilometrus attālo tiltu pār Briedes upi, kur notika svinīga
g�iem,
Koknesei,
Skr�veriem,
kura
mērķis
bija iepazīties
ar mazo saimniecību un galamērķu popularizēšanu valsts kontek- tā atklāšana, kuram dots nosaukums “EGWA tilts / EGWA bridge”.
stā.
Braucienā
varēja
uzzināt
�eipenei,
L�gatnei,
Siguldai,
R�-par Suuremõisa muižu un tās parka izmantošanu profesionālaŠajā konferencē guvām vērtīgu pieredzi par bijušo dzelzceļu pārvēršanu par Zaļo ceļu jāgai,
apmācībā,
militārā muzeja apmeklējums sniedza ieskatu par militārā mantojuma
Jaunpilij, Hiiumaa
Irlavai, Kandavai,
ceļu gājējiem, velosipēdistiem, slēpotājiem. Mūsu novada teritorijā atrodas daļa no slēgtās
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
iekļaušanu
starptautiskajos
maršrutos un Eiropas Kultūras ceļa maršrutā, EST LAT projekta
Sabilei, Talsiem
l�dz sav�m m�dzelzceļa līnijas Rīga-Ērgļi, kas šajā projektā tika iezīmēta Latvijas Zaļo ceļu kartē. Vēl
„Industial
Heritage”
j�m Dundag�.
�rg�os iekļautā
vi�š iera-objekta - Tahkuna bāka - apskatē varēja uzzināt informāciju par
bild�gs.
Kad projekta
vad�t�ja
kuru izveidoja
Kristi�ns ab�s- svešvaloa/s “Latvijas
dzelzceļš”,
laiSintija
iegūtu tiesības
līniju labiekārtot
uzlabot
Industriālā
mantojuma
un popularizēšanu. Brauciens sniedza ieskatu par Hi- tikai priekšā darbs ar
d�s t�p�c, ka
te dz�voja saglabāšanu
studiju
jaut�ja,
k� Kristi�ns
str�d� un
uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�virsmu,
sakārtot
tiltus,
izvietot
informācijas
plāksnes.
iumaa salas pilsētas Kardlas tūrisma piedāvājuma popularizēšanu uz salas. Pērnavas reģionā

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas

tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� sib�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
G. Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs
tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�Foto no�e�u”
Guntara
Velča
arhīvaka
vad�t�ja
Ievapersonīgā
jaunieši?!
Viln�te st�sta,
Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
Barona takas dal�bnieki Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�- dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kunoskaidroj�m
mu”Pienenīte”
organiz�šan�.
LorenzoPaši
akt�vimazāstr�d�
pagalmā.
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k�
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m�jaslapas
izkie
lāsītes,
tad
bitītes,
saulstariņi,
Šī
zeme
ir
pasaka
neizlasīta
noslēpumaina,
noslēpumaina.
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 pūcītes
veides un
un paši
septembr�
pl�no
noorganiz�t
lielākie
zaķēni.
Un
Šī
zeme
ir
bērni
šūpolēs
priecīgi,
priecīgi.
t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smardzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� ciemos
m�zikas
piepas�kumu.
mums atbrauca arī draugi
zeme ir ener�iju
pļava vasarā
no Zi-- raiba, raiba.
ar savu erud�ciju par Latvijas augu un žu, sa��m�mŠīpozit�vo
pat�k
visvair�k,
atbilde
skan�ja – pir- no Sausnējas
Jaunieši ir �oti
zin�tk�ri un atsauc�gi.
Šī
zeme
ir
debess
virs
galvas,
saule,
zvaigznes
un
rasa.
bensš�elt� akmens un nodzied�j�m matn�j�, neskart� daba – p�avas, lauki. Ir apmekl�juši- Skudriņas.
dz�vnieku valsti.
vair�kus
pas�kumus
�rSvētkos valdīja patīkama
noskaņa.
Šī zeme ir laimīgā
katram bērnam dzīvot ir ļauts.
skulpt�ruzeme,
„Ed- kurDz�ves
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi- dziesmu, pasveicin�j�m
temps sal�dzin�jum� ar Austriju Gailim
pus muzeja
undivi
piedal�jušies
vis�s- abos
bija
arī
palīgi
zaķi
Jē�u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina gars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pa- un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. NebaiZinību
svinam 2. septembrī. Ar rudens ziediem cis un Pēcis.
aku, kur�
esotdienu
tas lab�muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a sl�pušos LejasŠogad
daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
Jautri skanēja bērnu smiekli. Kā
rokās
un
jautrā
omā
bērni
ieradās bērnudārzā. Kādam viss vēl
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
bija svešs un nezināms. Kāds bērnudārza grupās atgriezās un atvadas saulainajai vasarai gaisā tika
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�steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras palaisti ziepju burbuļi.
ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
Neizpalika arī kārums. Šoreiz tas
piedzīvojumos…
vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar� valodu. Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai
bija
svētku kliņģeris katrai grupiPie izrotātiem vārtiem bērnus
priecīgi
sagaidīja
Gailis
pats
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze sveši cilv�ki viens otru sveicina. �rg�os ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
ņai.
gudrākais no gaiļiem - Ābeces
gailis,
līksmi
novēlot veiksmīt�
nav.
Kad
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sveicin�jis
k�du
�rgl�tad
izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir
dzelten� saules
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Lai
mumsparvisiem
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jauno mācību gadu. Un, lai
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tad
bērni
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uz��mis
to
ar
bail�m–
str�d�jis
audzin�t�ju
b�rnu
d�rz�
„Latvijas daba,
kult�ra un trad�cijas–
„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
un radošām
idejām
mā-ar
tika iepriecināti
ar saldo cukurvati,
par kuru
darbs
kas vi�š t�ds,
k�p�cparūpējās
vi�š mani Mārcis
sveicina? jasAustrij�
un vi�am
�oti pilns
pat�k šis
kuras mums
dotas
(26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut t�s ir v�rt�bas,
gads! Lai veiksmīga sadarbība!
Feldbergs.
Gailis
arīmanpalīdzēja
jaunajiem
audzēkb�rniem.
Vi�us
p�rsteidzbērnudārza
ar� tas, ka pie
mums, cību
ir v�rt�bas,
kas mums
ir piem�ram,
ar� daudzi jau te bijuši,” saka Braku tojum�, bet t�s
ņiem
nokļūt savās
grupiņās
pie savām muzej�,
jaunajām,
sko-no
Kristi�ns labpr�t st�sta par visu un ir
vissmīļajām
tiek noteikts
un par kur�m j�r�p�- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau t�ri labi iem�c�jies run�t
muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r j�iepaz�st, j�sarg�
Ilzītelatviski.
Vīgante,
lotājām.
Vi�i
v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�- jas”, t� savasPēc
darb�bas
misijuplkst.
apzin�s
noarmuzeja
darbiniekiem
darbu “Zaķēnu„
turpin�s l�dzgrupiņas
oktobra beig�m.
skolotāja
brokastīm
9.00 t�lu
bērni
savāmunskolotājām
unMadovemies laiku, kad dz�vojis rakstnieks R�- Vita Jaunzeme.
n�, alfabēts”
un katrs jaut�jums
ir j�saska�o
Anna Kuzina,
Evitas Lielupes
foto
cākiem dziesmas „Joka pēc
pavadījumā
pulcējāsar
M�r�te Breikša
Braku muzeja vad�t�ja

bija
ar lauku
�rsts,iespēja
m�zi�uiepazīties
Jurj�nu t�va
br�lis tūrisma saimniecības, kurā audzē veselīgus augus un produktus,
darbību
un produkcijas
gatavošanu un izplatīšanu, kā arī privātmāju daiļdārzu iekļaušanos
J�nis
Anžs Jurj�ns.
Tr�s dienas
Igaunijas
Dārzu
un
Dārza
Pērļu
Krišj�nis Barons viesoj�s Me�- maršrutos.
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�dams �rg�u apk�rtni.
Jau piekto gadu notiek velomaratons Barona taka, kad 17 dienu laik�
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š,
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons.
Barona takas idejas autore ir neform�l�
vides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzs�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja
savu Barona takas projektu. Vitas Jaunzemes aizraut�ba un azartiskums droši
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas,
Melburnas olimpisko sp��u �empiones
Ineses Jaunzemes iespaid�.
11. j�lija vakar� š� gada Barona takas dal�bnieki ierad�s Me��e�os, lai
tuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 gadiem pabijis Krišj�nis Barons. Pie
ugunskura risin�j�s saruna par �rg�u
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i
desmit gadsimtos” autor�m Inesi Mai-

Ērgļu
septembris
Çrgïu novada
novadainformatīvais
informatîvaisizdevums
izdevums2019.
2009.
j�lijs

Zinību diena PII „Pienenīte”

1

Ērgļu novada pašvaldības domē

Ieskats Ērgļu mākslas un mūzikas skolas mūzikas
nodaļas radošajā nometnē

Pārskats par 2019. gada augusta domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv

aNolēma deleģēt domes priekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru apstiprināt grāmatvedības uzskaites organizācijas dokumentus.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu
novada pašvaldības nolikums””.
aNolēma ar septembri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” audzēkņiem.
a Nolēma apmaksāt EUR 171,50 pusdienu izdevumus Ērgļu novada bērniem, deju kolektīva “Vizbulīte” dejotājiem, deju nometnes laikā no šā gada 26. līdz 29. augustam, nodrošinot
ēdināšanu vienu reizi dienā.
aNolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības nekustamos īpašumus:
1) zemes vienību 3,066 ha platībā, kas atrodas “Ābeltiņos”, Jumurdā, Jumurdas pagastā,
Ērgļu novadā;
2) zemes vienību 0,2529 ha platībā, kas atrodas Rūpniecības ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā, izveidojot Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas un atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota noteikt nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai un
veikt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aNolēma veikt grozījumus Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikumā, norādot iestādes juridisko adresi: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
LV-4840.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Dikļiem Kocēniem - Limbažiem no šā gada 5. septembra līdz 6. septembrim, sedzot komandējuma
izdevumus no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Kā jau katru gadu, arī šajā vasarā no
19. līdz 21. augustam norisinājās radošā nometne mūzikas skolas audzēkņiem.
Jaunie mūziķi dienas pirmajā daļā
pilnveidoja prasmes pūšamo instrumentu spēlē, piedaloties pūtēju orķestrī P. Leiboma vadībā, kam sekoja
dalība vokālajā ansamblī M. Taškānes
vadībā. Šajā ansamblī bērni varēja attīstīt un pilnveidot savas dziedāšanas
prasmes.
Nometnes programmā ietilpa arī
dažādi prāta uzmanības un uztveres
vingrinājumi: “Zini vai mini” (M.
Kovaļevska), “Vai tu proti skaitīt?”
(A. Muša), sporta aktivitātes “Jautrie
starti” (L. Kļaviņš). Roku bungu spēlē
varēja iemēģināt “Andra bungu tūre”
(A. Džiguns), kas norisinājās “Ķenguros”.
Audzēkņiem tika dota iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem profesionāla
skolotāja vadībā - “Maini instrumentu” (I. Rutmanis, E. Dāve, P. Leiboms), “Klavieru meistarklase” (M. Taškāne)).
Radošās nometnes noslēgumā audzēkņi devās uz Vecpiebalgu, kur Vecpiebalgas luterāņu
baznīcā bērni izmēģināja akustiku ar sava mūzikas instrumenta spēli, kā arī tika dota iespēja
katram ievingrināt roku ērģeļu spēlēšanā. Pēc aktīva darba bērni devās barot zivtiņas, apskatīt
ūdensrozes.
Paldies sakām vecākiem, kas palīdzēja un atbalstīja nometnes rīkošanu: A. Mušai par sagatavoto prāta spēli “Vai tu proti skaitīt?”, I. Nikolajevai par gardo mielastu, skolotājai R. Penkai,
kas bērniem mācīja klavierspēli, A. Džigunam par “Andra bungu tūri”, L. Kļaviņam, kas nodrošināja sporta aktivitātes.
Rakstu sagatavoja Endija Cielava
Alīnas Mušas foto

Starpvalstu sadarbības projekts “Strūves maršrutu tīkls” arī Ērgļos
19. gadsimtā tika veikta viena no vērienīgākajām Zemes uzmērīšanām - Strūves ģeodēziskā loka punktu uzmērīšana, kas
Latvijas teritorijā norisinājās no 1816. līdz 1826. gadam. Latvijas punkti ir īpaši, jo abi izcilie ģeodēzisti - astronoms Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un kara topogrāfs Karls Frīdrihs
Tenners - tikai šeit darbojās kopīgi, veicot uzmērījumus. Viņi
apstiprināja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemei nav precīza lodes
forma.
2005. gadā Strūves ģeodēziskais loks tika iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā, kurā kopā ir 34 punkti no 10
pasaules valstīm. Latvijā atrodas divi UNESCO sarakstā iekļautie punkti: Jēkabpilī un Ziestu kalnā Ērgļu novadā.
Madonas novada fonds kopā ar vietējām rīcības grupām Mittetulundusühing PAIK (Igaunija), Lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020 (Zviedrija) un Leader Outokaira Tuottahman
sadarbībā ar Lapzemes Lietišķo zinātņu universitāti (Lapin
ammattikorkeakoulu) no Somijas īsteno starpvalstu sadarbības projektu “Strūves maršrutu tīkls”.
Projekta “tēvs” Aivar Niinemägi ne tikai ir ievilcis mūs šajā
projektā, bet arī pamatīgi “saslimdinājis” ar Strūves ģeodēzisko loku. Mēs meklējam, pētām, lasām un darām to visu
ar aizrautību. Pateicoties projektam, izveidojusies vesela
Strūves grupa - Elita Ūdre, Liene Opincāne, Ilze Daugiallo,
Mārcis Feldbergs, Ilze Feldberga no Ērgļiem, Sanita Soma
no Madonas, Laura Smudze no Cesvaines, Larisa Freija un
Danuta Kiopa no Gaiziņkalna, Jogita Baune un Ilze Bardziņa
no Madonas novada fonda.
Šis projekts noslēdzās ar konferenci Latvijā, un liela daļa aktivitāšu notika tieši Ērgļos un tuvākajā to apkārtnē, jo viens
no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem punktiem, ar ko ļoti lepojamies, ir Ziestu kalnā, Ērgļu novadā.
21. augustā devāmies uz Strūves ģeodēziskā loka (SĢL) punktu Sestu-kalns (Ziestu kalns). Laika apstākļi nepavisam neiepriecināja, īpaši jau zviedru kolēģus, kuru bagāža bija aizkavējusies, tāpēc sirsnīgs paldies Ilzei Daugiallo un Lienei
Opincānei, kuras sagādāja gumijas zābakus un lietusmēteļus,
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No Ilzes Daugiallo personīgā arhīva
Konferences dalībnieki pie Strūves ģeodēziskā loka punkta Sestu-kalnā.

tā glābjot kolēģus no lietus. Paldies Guntaram Velcim par bagāžas attransportēšanu no Rīgas lidostas. Zviedru dāmu sejās
rotājās patiesi laimīgs smaids, atkalredzoties ar savu čemodānu, jo “nu atkal varēšot izskatīties pieklājīgi”.
Pēc tam Sausnējas novadpētniecības muzejā, pašvaldības
vadītājam Guntaram Velcim svinīgi atklājot monētu kaltuvi
un uzrunājot pasākuma dalībniekus, notika konference, kurā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas departamenta direktors Ivars Liepiņš, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, RTU
asoc. prof. Jānis Kaminskis un projekta sadarbības partneri
stāstīja par Strūves ģeodēziskā loka zinātnisko, izglītojošo un
vēsturisko nozīmi, tā izmantošanas iespējām tūrismā un starpvalstu sadarbībā. Ļoti interesanti ir salīdzināt skatījumu uz
Strūves ģeodēzisko loku agrāk un
mūsdienās. Projekta partneri dalījās
ar ieguvumiem projekta īstenošanas gaitā. Eila Seppänen stāstīja par
studentu darbu Lapzemes Lietišķo
zinātņu universitātē ar SĢL kā tūrisma objektu. Liivika Harjo, kura ir
Voiveres dzirnavu saimniece, - par
personīgo iesaisti SĢL popularizēšanā, jo UNESCO punkts ir viņas mājas pagalmā. Viņa ir atjaunojusi gan
dzirnavas, gan, piesaistot vairākus
LEADER projektus, atjaunots SĢL
punkts, tāpēc viņai svarīgākie jautājumi ir vides sakārtošana un darbs ar
bērniem. Ylva Ylinenpää Sannemalm
runāja par zviedru pieredzi, izstrādājot pie Tornio upes esošo punktu grafiskās zīmes un logotipu, kas veltīts
SĢL.
Paldies Elitai Ūdrei par uzņemšanu
muzejā un lielisko konferences vadīšanu!
Sausnējas muzejā interesentiem bija
iespēja izkalt piemiņas monētu “Sestu-kalns” un iepazīt mūsu izveidoto

interaktīvo stendu “Strūves ģeodēziskais loks”, kas īpaši saistošs būs vēstures cienītājiem, lai ko jaunu izzinātu par Strūves
ģeodēzisko loku un abiem izcilajiem zinātniekiem - F.G.V.
Strūvi un K.F. Tenneru. Monētu kaltuves un interaktīvie stendi uzstādīti Cesvaines tūrisma centrā, “Gaiziņa skapī” viesu
namā “Gaiziņstars” un Sausnējas pagasta vēstures muzejā
“Līdumi”. Viena monētu kaltuve sev vietu atradusi radošās
atpūtas pagalmā “Tiltiņi” Sausnējas pagastā.
Ļoti patīkami, ka konferenci Sausnējas muzejā apmeklēja arī
vietējie iedzīvotāji un Ziestu kalna īpašniece Ausma Priede,
kura pašvaldībai ir devusi atļauju kalnā darboties. Lai pasākumu izdotos noorganizēt un tas būtu saistošs apmeklētājiem,
lielu paldies sakām Sausnējas muzeja vadītājai Ilgai Kronītei
un palīgiem - Aināram Vestfālam, Valijai Lelei, Gundaram
Pobiarženam un Sarmītei Briņģei. Stāsts par Doroteju bija
tieši laikā!
Pēc konferences apmeklējām SĢL punktu “Gaissa-kalns”
(Gaiziņš), devāmies pārgājienā ar vides gidu, ieskatījāmies
“Gaiziņa skapī”, kalām piemiņas monētas.
22. augustā svinīgi tika atklāts SĢL punkts “Nessaule-kalns”.
Pēc tam devāmies uz Cesvaines tūrisma centru, kur varēja izkalt piemiņas monētu “Nessaule-kalns”.
Paldies Ilzei un Mārcim Feldbergiem par silto uzņemšanu un
īpašo stāstu Tiltiņos!
Savukārt 23. augustā pulksten 9.00 ceļš no Ērgļu viesnīcas
veda pa tūrisma maršrutu “No Strūves līdz GPS”, kura veikšanas laikā LĢIA darbinieki veica demonstrējumus triangulācijā, nivelēšanā un GPS. Tas ir projekta ietvaros izstrādāts
ģeodēzisko mērījumu punktu apskates maršruts, kas iekļauts
mūsu izveidotajā bukletā “Strūves ģeodēziskais loks”. Šajā
izglītojošajā materiālā interesentiem piedāvāti vēl divi ceļojuma maršruti: Ērgļi - Vestiena - Gaiziņš - Madona - Cesvaine
un Cesvaine - Kārzdaba - Lautere - Jumurda - Ērgļi.
Madonas novada fonds izsaka pateicību visiem projekta dalībniekiem, Antai Velcei un atsaucīgajām viesnīcas “Ērgļi”
meitenēm, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei, jestrajam Jumurdas sieviešu vokālajam ansamblim
“Ievziedi” un jo īpaši - Strūves grupai!
Ilze Bardziņa,
Madonas novada fonda SVVA stratēģijas koordinatore
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktoru sleja
Vēl ātrāk nekā Usains Bolts ir paskrējusi mūsu, skolēnu, vasara. Un šajā
mums šķietami lēnajā gājienā par un ap
jums pastāstīs skolas avīzes redaktores
Sindija, Katrīna, Alīna un Samanta.
Čau! Mani sauc Sindija, un Ērgļu
vidusskolā es mācos jau no 1. klases.
Skolas avīzītē darbošos vēl ar trīs meitenēm, jo kopā var paveikt vairāk.
Vēl viens čau! Esmu Katrīna, eju 9.
klasē un visus deviņus gadus es mācos
Ērgļu vidusskolā. Skolas avīzītes rakstīšana man būs kas jauns, bet noteikti
interesants, un es ceru, ka avīzīte tāda
liksies arī visiem tās lasītājiem un pāršķirstītājiem.
Atkal čau! Mani sauc Samanta. Mācos 7. klasē. Esmu Ērgļos jau kopš
bērnudārza. Kopā ar skolasbiedrenēm
šogad darbosimies skolas avīzē. Esmu
sportiska un aktīva klases un skolas sabiedriskajā jomā. Man patīk dziedāt un
pavadīt laiku ar draugiem, kā arī dejot
tautas dejas. Esmu radoša un atsaucīga,
tāpēc domāju, ka man patiks darboties
skolas avīzē.
Sveiki! Esmu Alīna Muša. Man ir 13
gadi. Es spēlēju flautu un ukuleli, eju
mūzikas skolā. Mācos Ērgļu vidusskolā
kopš bērnudārza un tagad eju 7. klasē.
Esmu draudzīga un saprotoša, tāpēc
piekritu kļūt par daļu no redaktoru komandas.
Uz sadarbību!
Sindija, Katrīna, Alīna un Samanta

Īsziņas
16.
19.
20.
27.

09.
09.
09.
09.

- Skolēnu domes vēlēšanas
- Meža ekspedīcija 6. klasei
- Olimpiskā diena 2018
- „Iespējamā misija”stundas vada vidusskolēni
30.09. - 4.10. - klašu vecāku sapulces

Precizējums
Sācies jaunais mācību gads, bet ir tradīcijas,
kas palikušas nemainīgas. Kā katru gadu, arī
šogad vāksim makulatūru. Pagājušā mācību
gadā mēs visi kopā divās vākšanas kampaņās savācām 13527 kg makulatūras.
Precizējot jūnija “Skolu Ziņās” rakstā
“Kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieku ekskursija” iekļautās ziņas, precizējam informāciju par lielāko makulatūras daudzumu
nodevušajiem skolēniem, kuru savāktais
makulatūras daudzums pārsniedza 1000 kg.
2018./2019. mācību gada rezultāti bija
šādi:
Evelīna Kļaviņa (2. klase) -1615 kg
Samanta Bringule (8. klase) - 1024 kg
Emīls Bernāns (6. klase) - 1016 kg
Paldies ģimenēm, kuras aktīvi līdzdarbojās!
Turpinām šķirot atkritumus un krāt makulatūru. Nākamā vākšanas kampaņa skolā būs
novembrī (precīzāki datumi sekos).
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. septembris
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Ērgļu vidusskola 2019./2020. mācību gadā
2019./2020. mācību gads sācies
ar priecīgu ziņu Ērgļu vidusskolas kolektīvam - visiem 231 skolēnam, 29 pedagogiem un vecākiem. “Neatkarīgās Rīta Avīzes”
veidotajā 100 labāko vidusskolu
un ģimnāziju reitingā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem
Ērgļu vidusskola ir ierindota
43. vietā. Visi mūsu 12. klases
absolventi turpina mācības. Izvēlētās augstskolas ir - Latvijas
Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Lauksaimniecības Universitāte; populārākās nozares
- medicīna, veterinārija, biznesa
vadība, valodas, stils un mode.
Mūsu absolventu panākumi, turpinot mācīties, apliecina Ērgļu
vidusskolā iegūtās izglītības kvalitāti un mūsu skolēnu mērķtiecību, izvēloties turpmāko mācību ceļu.
Kā mēs paši vērtējam Ērgļu vidusskolā apgūstamās izglītības kvalitāti? Uz šo jautājumu atbildes sniedza mācību gada noslēgumā organizētā vecāku un skolēnu aptauja. Aptaujas rezultāti parādīja mūsu
skolas stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības.
Mēs visi - gan vecāki, gan skolotāji - vēlamies, lai skolēns saprot,
ko un kāpēc mācās un prot iegūtās prasmes pielietot dažādos mācību priekšmetos, projektos un pētnieciskajos darbos. Lielākā daļa
skolēnu atzīst, ka labi mācīties ir svarīgi (88%) un ka skolotāji mudina
sasniegt vairāk (67%). Arī vecāki uzskata, ka skolas vide un skolotāji
rada bērnam interesi par mācībām (51%). Taču tajā pašā laikā mācību
gada rezultātus kā labus vērtē mazāk nekā puse skolēnu (47%), lai gan
viņi atzīst, ka var lūgt palīdzību skolotājam, ja ir sastapušies ar grūtībām (71%), un ka skolotāji palīdz risināt mācību problēmas (89%).
Kā mums visiem kopā - skolotājiem un vecākiem - panākt, ka bērns
ne tikai saprot, ka labi mācīties ir svarīgi, bet arī pieliek pūles un neatlaidību, lai patiesi gūtu panākumus? Izglītības reforma - kompetenču
pieeja - saka, ka bērnam ir svarīgi iemācīties mācīties - katrā stundā
saprast, ko šodien iemācīšos, kāpēc tas ir svarīgi un kā es zināšu, ka
esmu iemācījies. To ļaut saprast ir skolotāja uzdevums, bet skolēna
darbs ir pielikt pūles, domāt, iedziļināties, sadarboties un iemācīties,
un sasniegt rezultātu.
Labas mācīšanās panākumu atslēga ir lasīšanas un prezentēšanas
prasmes. Ja skolēns māk izlasīt un galvenais - saprast tekstu, tad labāk veiksies jebkurā mācību priekšmetā. Turklāt, ja viņš mācēs arī ar
pārliecību prezentēt savu veikumu, tad panākumi neizpaliks jebkurā
dzīves jomā.
Ērgļu vidusskolā esam pārliecinājušies, ka skolēni vislabāk iemācās
mācīties, izstrādājot savus projektus, pētnieciskos darbus, veidojot
mācību firmas, apgūstot zināšanas tematiskajos blokos. Šīs mācīšanās
formas arī turpināsim attīstīt šajā mācību gadā. Mēs ļoti ceram, ka
gūsim vecāku atbalstu.
Lai kaut ko sasniegtu, ir svarīgi, ka skolēns prot plānot, izvirzīt un
sasniegt mērķus, lepojas ar paveikto. Kompetenču pieejas izpratnē
to sauc par pašvadību. Savā skolā mēs skolēniem vienkārši mācām
strādāt ar plānotāju, gan izplānojot ikdienas veicamo, gan nedēļas uzdevumus, gan domājot ilgtermiņā par to, kas es esmu, kas man padodas, ko vēlos sasniegt. Ērgļu vidusskolas plānotājs ir unikāls Ērgļu
vidusskolas skolotāju radīts pašvadības rīks, ar kuru lepojamies un
kura pamatprincipus pie mums mācīties brauc citu skolu pedagogi.
Taču, kā jebkuru rīku, to ir prasmīgi jāprot lietot, citādi nākas atzīt, ka
tikai daļa skolēnu pārrunā savus sasniedzamos mērķus (regulāri 39%,
reti 31%). Uzdodam sev jautājumus: kad pārrunā - skolā, mājās?, ar
ko pārrunā - ar skolotāju, draugiem, vecākiem? Mēs vairs nejautājam,
kāpēc pārrunā, jo zinām, ka mērķtiecība ir panākumu atslēga, savukārt neatlaidība un atbildība - ceļš uz tiem. Tomēr jautājums paliek,
kā visiem kopā labāk organizēt procesu, lai ikviens skolēns apzinātos
mērķtiecīga darba nozīmi un izjustu gandarījuma prieku par paveikto.
Tikai daļa skolēnu atzīst, ka viņiem ir iespēja iesaistīties skolas lēmu-

mu pieņemšanā (24%) un ka interesantas idejas viņi pastāsta saviem
skolotājiem (bieži 18%, dažreiz 31%). Taču mēs vēlamies, lai skolēni
ar iniciatīvu veido projektus, līdzdarbojas skolas dzīves veidošanā. Kompetenču pieejas izpratnē to sauc par līdzdalību. Un mēs atzīstam, ka tā ir ļoti nozīmīga mūsdienu kompetence, kas nākotnē neļauj
būt vienaldzīgam vērotājam, bet gan aktīvam lietu virzītājam. Šis ir
vēl viens svarīgs mūsu šī gada mērķis, un to sasniegt ceram kopā ar
skolēnu domi un skolas padomi, tātad kopā ar mūsu aktīvākajiem skolēniem un vecākiem.
Audzinot jauno cilvēku dzīvei mainīgajā pārmaiņu pasaulē, ir svarīgi, ka skolēns izprot karjeras nozīmi - zina savus talantus un iespējamās profesijas, pazīst vietējos uzņēmumus. Aptaujā tikai daļa
vecāku uzskata, ka skola var būt padomdevējs bērnam, lai izvēlētos,
kur turpināt mācības (jā 27%, dažreiz 43%). Šogad vēlamies arī pilnveidot skolas kā karjeras padomdevēja lomu, iepazīstinot skolēnus ar
vietējām tautsaimniecības nozarēm un uzņēmumiem. Šeit mums noderēs mūsu absolventu atbalsts, viesojoties skolā. Ceram arī, ka Ērgļu
iestādes un uzņēmumi atvērs durvis, lai skolēni spētu praktiski iepazīt
darba pasauli savā novadā.
Nākotnes karjerai noderīgus talantus skolēni šogad varēs arī izkopt
jaunos pulciņos - robotika, jauno zinātnieku skola un šūšana modelēšana. Pulciņu dažādība bija viena no iepriekšējā vecāku kopsapulcē
izteiktajām vēlmēm, kuru esam īstenojuši, saglabājot arī Ērgļu vidusskolas tradicionālos pulciņus - tautas dejas, drāma, folklora. Šo pulciņu dalībniekiem priekšā nopietns darbs, jo skatēs ir jāizcīna iespēja
piedalīties 2020. gada Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Aptauja parādīja, ka lielākā daļa vecāku (81%) ir apmierināti ar skolas vidi. Tas ir augsts novērtējums ieguldījumiem, kas mērķtiecīgi tiek
investēti labvēlīgas skolas vides veidošanā. Taču dzīve iet uz priekšu,
un visātrāk noveco tehnoloģijas, bet vissvarīgāk šajā nemitīgajā lietu
pilnveidošanas pasaulē, izmetot veco un gādājot jaunu, ir saglabāt vides tīrību. Mācīsim to apzināties, un mūsu mērķis ir skolas vide, kas
nodrošina IT lietošanas un dabai draudzīgas domāšanas iespējas.
Tehnoloģiju nodrošinājums, lai īstenotu kompetenču pieejā apgūstamo digitālo pratību, ir skolas vadības uzdevums - apzināt vajadzības
un plānot budžetu, bet par vides tīrību varam rūpēties visi kopā, organizējot pasākumus, akcijas, un tajā gaidām atbalstu no vecākiem.
Uzsākot jauno - 2019./2020. - mācību gadu, zinām, ka Ērgļu vidusskolai ir daudz, ar ko lepoties, mums ir daudz, ko piedāvāt, mums ir labi
sadarbības partneri - vecāki un vietējā sabiedrība. Mums ir arī iespējas
pilnveidoties, ikdienā atbildīgi veicot savu darbu un plānojot izaugsmi
ilgtermiņā, lai varētu droši teikt, ka kompetenču pieeja izglītībā, kura
oficiāli tiks uzsākta 1., 4., 7., un 10. klasē no 2020. gada 1. septembra,
mūsu skolā jau ir uzsākta īstenot un mums ir panākumi, kurus gūstam,
atbildīgi strādājot roku rokā - skolēni, skolotāji un vecāki.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Ilzes Daugiallo foto

Ja tu vari to izsapņot, tu vari to izdarīt!
2019. gadā Ērgļu vidusskolu ar ļoti labiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos absolvēja astoņi gudri, talantīgi, sirsnīgi, radoši un
aktīvi jaunieši. Viņi tic savam sapnim un ir izvēlējušies savas mācību iestādes: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu,
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti,
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti, Rīgas Stila un
modes tehnikumu, Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas

fakultāti, Vidzemes Augstskolas Sociālo mediju un žurnālistikas fakultāti, kā arī studijas neklātienē Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Mēs, Ērgļu vidusskolas skolotāji
un skolas darbinieki, lepojamies ar jauniešu panākumiem un no sirds
novēlam turēties pie sava sapņa un nekad nepadoties!
Daina Dundure,
2019. gada absolventu audzinātāja

3

Iepazīsimies - jaunā kolēģe Klinta Ieleja

Iepazīsimies - jaunā kolēģe Andra Ločmele

1. Iepazīstini, lūdzu, ar sevi!
Esmu dzimusi Jēkabpilī, un pirmās bērnības atmiņas
saistās ar Jēkabpils novada Mežgales pagastu. Tomēr
sirdī esmu taurupiete, jo piecu gadu vecumā kopā ar ģimeni pārcēlos uz Taurupi. Tur arī pabeidzu vidusskolu.
Tālāk studēju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (toreizējā Rēzeknes Augstskolā) par angļu valodas skolotāju. Kādu laiku dzīvoju Nīderlandē, bet kopš 2014. gada
esmu atgriezusies Latvijā pavisam. Esmu precējusies,
kopīgi ar vīru audzinām meitiņu.
2. Kādēļ izvēlējies kļūt par skolotāju?
Mans sākotnējais plāns nebija kļūt par skolotāju, bet
gan par angļu valodas tulku, bet grupa jau bija nokomplektēta, un augstskola piedāvāja studēt par angļu valodas skolotāju - piekritu!
3. Pastāsti, lūdzu, par saviem vaļaspriekiem!
Brīvajā laikā man patīk šūt apģērbu meitai un sev. Pavasaris paiet starp stādiem un dēstiem. Un, ja gadās vēl
kāds brīvs brīdis, tad to atvēlu lasīšanai.
4. Kā esi nonākusi Ērgļu vidusskolā?
Arī uz šejieni mani atveda nejaušība, bet laimīga nejaušība. Direktore izteica interesantu
piedāvājumu, kas tajā pašā laikā bija liels izaicinājums. Un es piekritu, jo kad tad vēl, ja ne
tagad?
5. Vai tev iepriekš bija priekšstats par mūsu pagastu? Ja bija, tad kāds?
Tā kā dzīvoju netālu, tad Ērgļi bija zināmi. Šis pagasts man vienmēr ir saistījies ar slēpošanu
un snovbordu, skaistiem skatiem rudenī un ziemā.
6. Kā esi iejutusies?
Pamazām apgūstu telpas, iepazīstu skolēnus un kolēģus. Skolas kolektīvs ļoti jauks un man
ir liels atbalsts. Un prieks, ka skolēni ir aktīvi!
7. Kādas ir tavas ieceres?
Vēlos, lai kopā ar skolēniem un kolēģiem lidojums, ko saucam par mācību gadu, ir aizraujošs un patīkamu izaicinājumu pilns.
Indra Rone
Foto no Klintas Ielejas personīgā arhīva

1. Iepazīstini, lūdzu, ar sevi!
Esmu dzimusi, augusi Limbažos. Beigusi Cēsu mūzikas koledžu, studējusi Mūzikas Akadēmijā. Man ir ģimene, trīs bērni.
2013. gadā pārcēlāmies uz laukiem, tā es nonācu Ķeipenes pagastā. Mani uzaicināja strādāt Ķeipenes pamatskolā, kurā joprojām mācu mūziku.
2. Kādēļ izvēlējies kļūt par skolotāju?
Varbūt manu izvēli ir ietekmējis tas, ka skolas laikā mans mīļākais mācību priekšmets bija mūzika. Esmu daudz ko darījusi saistībā ar mūziku - strādājusi mūzikas skolā, bērnudārzā,
darbojusies ar koriem, spēlējusi ērģeles, klavieres kā koncertmeistare. Kad sāku strādāt skolā, man tīri labi veicās un tā arī
paliku…
3. Pastāsti, lūdzu, par saviem vaļaspriekiem!
Man ļoti patīk lasīt grāmatas. Vienmēr atradīšu brīvu brītiņu
aizraujošai grāmatai. Vēl man patīk ceļot. Savā laikā ar koriem
izdevies diezgan daudz braukāt un redzēt. Vēl esmu kultūras
mīļotāja - patīk laba mūzika, labprāt apmeklēju koncertus,
mākslas izstādes, muzejus utt. Agrāk pati dziedāju koros, ansambļos, tagad tas vairs nav tik vienkārši izdarāms.
4. Kā esi nonākusi Ērgļu vidusskolā?
Mani uzrunāja kolēģe Ķeipenes pamatskolā, kura ir latviešu valodas skolotāja arī Ērgļu vidusskolā - Inese Maltavniece. Pēc tam bija zvans no Ērgļu vidusskolas mācību pārzines. Tā kā
Ķeipenes skolā šogad man nav daudz stundu, piekritu strādāt jūsu skolā.
5. Vai tev iepriekš bija priekšstats par mūsu pagastu? Ja bija, tad kāds?
Ar ģimeni esam bijuši Jurjānu muzejā, Blaumaņa mājās ”Brakos”. Esam bijuši Ērgļu baznīcā.
Man patīk, ka Ērgļos ir kafejnīcas, kur ceļiniekam piestāt, romantiskas pastaigu vietas…
6. Kā esi iejutusies skolā?
Domāju, ka man vēl būs vajadzīgs laiks, lai iejustos, taču kolēģi ir pretimnākoši, izpalīdzīgi.
7. Kādas ir tavas ieceres?
Lai gan dzīvoju laukos, man tuvāka ir pilsētas dzīve, jo man patīk baudīt daudzveidīgu kultūras dzīvi. Tomēr, kā dzīves ceļš tālāk vedīs, tas ir Dieva ziņā…
Indra Rone
Foto no Andras Ločmeles personīgā arhīva

Atpakaļ uz skolu
Šķiet, ka vasaras brīvdienas bija tik īsas. Jau atkal rātni jāsēž skolas solā. Bet varbūt pirmā
mācību diena var būt brīvāka, varbūt tajā var sadarboties ar pasniedzējiem, ideju ģeneratoriem no citām Latvijas vietām? Ērgļu vidusskolas pedagogi pāreju no vasaras brīvdienām
uz mācību darbu centās skolēniem padarīt vieglāku Adaptācijas dienā.
Bija jauka, saulaina diena. Tas nekas, ka no rīta lija lietus. Morāle bija augsta, jo mēs gājām
uz Adaptācijas dienu skolā.
Skolā valdīja čalas un smiekli, kuriem sekoja jauna mācību gada plānošana. Pēc divām
stundām krievu valodas kabinetā ienāca enerģiskā influencīte Kristīne Virsnīte. Viņa stāstīja
par savu bērnību, kurā mēs saskatījām saikni ar sevi, jo Kristīne arī uzaugusi mazā lauku
ciematiņā un tagad ar to lepojas. Influencere mūs iedvesmoja nepadoties pie pirmajām grūtībām, stāstīja par saviem draugiem, ģimeni un karjeru.
Nākamais mūs iedvesmoja jūtūberis Aksels Cīrulis, kas runāja par motivāciju un izaicinājumiem. Stāstīja par saviem mērķiem, sasniegumiem un ieteica, lai sasniegtu lielo mērķi,
tas jāsadala mazākos.
Kopumā mums visiem ļoti patika un bija interesanti.
Paldies skolas darbiniekiem par garšīgo zupu, dzērienu un ābolu plātsmaizi!
11. klases vārdā Guna Kalniņa
Bija 3. septembris, otrdiena - Adaptācijas diena. Lietainais rīts lika domāt, ka diena būs
skumja, taču saulainā pēcpusdiena to visu mainīja.
Uz skolu bija atbraukuši influenceri Aksels un Edgars. Viņu stāsts bija balstīts uz jautājumu
- kāpēc jūs mācāties skolā? Protams, atbildes nebija, jo neviens tā arī nezināja - kādēļ. No
influenceriem mēs uzzinājām, kā izvirzīt sev mērķus un tos sasniegt.
Pēc lekcijas mums nodarbību vadīja “Zinoo centra” pārstāvis Artūrs. Grupās bija jāveido
zemestrīci izturoša māja, kurai vajadzēja būt ar vismaz trīs stāviem un vismaz 30 cm augstai.
Tikai divas no septiņu grupu veidotajām mājām neizturēja zemestrīci. Mums bija patiešām
interesanti un jautri, mēs uzzinājām, kuri no mums varētu būt arhitekti.
Pasākuma nobeigumā baudījām pašu sarūpētu siera zupu. Diena bija veiksmīgi noslēgusies, un visi laimīgi devās mājās. Paldies skolas personālam par gardo siera zupu un ābolu
plātsmaizēm!
9. klases vārdā Elīza Madsena, Katrīna Rešņa
Šogad 3. septembrī Ērgļu vidusskolā bija Adaptācijas diena, kurā mums tika dota iespēja
domāt par nākotnes plāniem.
Pirmās sarunas pavadījām kopā ar influenceri Kristīni Virsnīti, kas stāstīja, ka dzīvot laukos nenozīmē, ka esi „lūzeris”, un atgādināja, ja dzīve piespiež tevi pie zemes, vajag saņemt
spēkus un ar platu smaidu celties un doties tālāk. Sarunā guvām iedvesmu turpmākajai dzīvei, jo sapratām, ka nav nozīmes, no kādas skolas tu nāc, ja vien ir gribasspēks un mērķtiecība, vari dzīvē sasniegt visu, ko esi iecerējis.
Tā kā esam 12. klase un mums katram jau šobrīd ir savi mērķi, tad to sasniegšanā noderēs
influencera Aksela Cīruļa pieredze, jo viņš darbojas misijā „Uzlabot veselību Latvijā”. No
dzirdētā secinājām: „Lai sasniegtu kādu lielu mērķi, ir jāizvirza daudzi mazi, kas kā pakāpieni tevi aizvedīs pie rezultāta.”
Cerams, ka šajā Adaptācijas dienā gūtās atziņas kalpos kā spārni spārei un ļaus mums veiksmīgi lidot plašajā pasaulē.
12. klase
Mēs, 10 klases skolēni, bijām ļoti pārsteigti par šo dienu. Pa galvu riņķo domas: kas ir skola? Kāpēc mums jāiet uz skolu? Kāpēc jāmācās un kāpēc skolu vispār vajag? Bet žurnāliste
Kristīne Virsnīte dalās pieredzē un pārliecina, ka skolas gadi ir paši jaukākie un atmiņā paliekošākie. Viņa lika mums novērtēt to, ka lauku skolās ir laba izglītība un individuāla pieeja
ikvienam skolēnam. Pēc šīs saruna mēs tikāmies arī ar Akselu Cīruli. Viņš mūsos iedvesa
pārliecību, ka nedrīkst atteikties no sapņiem, mums ir jābūt ļoti mērķtiecīgiem, lai dzīvē
kaut ko sasniegtu. Šie viesi bija ļoti pārliecinoši un ļāva saprast to, ko mēs patiesi vēlamies.
Šogad pie 5. klases skolēniem bija atbraukusi Anna, kas iemācīja daudz jauna par robotiem.
Kopīgi uzzinājām, ka tos veido no lego un var pievienot īpašu programmēšanas sistēmu. Ir
ļoti patīkami tos paturēt rokās un likt darīt darbības, ko esi izdomājis. Piemēram, braukt uz
priekšu un atpakaļ, griezties, celt ,,lāpstiņu’’, reaģēt uz skaņu. Sākumā visas robota programmēšanas iespējas bija grūti saprast, bet, vairakkārt tās atkārtojot, šķita saprotamas. Var
teikt, ka šī nodarbe ir grūtāka, nekā sākumā šķiet, bet tas ir labs veids, kur izmantot savu
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4. klases skolēni un “Zinoo” centra nodarbības vadītājs.

enerģiju. Iespējams, ka kāds no mums tādu robotu nākotnē uztaisīs pats. Nākamajā nedēļā
kāds no mums izlēma apmeklēt robotikas pulciņu, lai turpinātu mācīties. Turpmāk teiksim,
ka robotika un programmēšana ir interesanta un izzinoša nodarbe, ko vajadzētu atkārtot.
Šogad Adaptācijas dienā viss bija izdomāts - skolēni iepazīst robotus un programmēšanas
pamatus. Mums, 6. klases skolēniem, bija iespēja izprast robota būtību un likt veikt tam
vairākas funkcijas, kas bija visai jautri. Šī nodarbe ir visai grūta iesācējiem, bet labi ir tas,
ka varējām ar robotiem darboties. Turpmāk gribam robota iespējas izmēģināt ārā, jo jāzina,
kā tas pārvar šķēršļus. Interesanti bija skatīties video, ko Anna parādīja, jo citās skolās aktīvi
darbojas robotikas pulciņi un ir iespēja piedalīties robotikas un programmēšanas konkursos.
Iespējams, ka kāds no mums robotiku un programmēšanu izvēlēsies kā savu nākotnes profesiju, bet cits šādu robotu labprāt vēlētos sev, jo jāizpēta tā iespējas. Vēlamies šīs zināšanas
izmantot arī turpmāk.
Adaptācijas dienā mēs, 8. klases skolēni, labi pavadījām laiku, būvējot lego robotus. Tā
bija iespēja citam ar citu sadarboties, izprast un izmēģināt robotu darbības principus, domāt. Robotika ir jaunās tehnoloģijas, kuru pamatā ir programmēšana. Labprāt kāds iegūtās
zināšanas vēlētos parādīt citiem, bet lielākajai klases daļai nodarbība kļuva garlaicīga. Mēs
nesapratām, vai būs iespēja iegūtās prasme vēl kaut kur izmantot. Mēs gribējām šajā dienā
aktivitātes, kas ļautu mums izvēlēties, kas spētu saliedēt klasi, kas ļautu būt radošiem, kas
veicinātu kopā būšanu skolas pagalmā.
7. klases skolēniem šķita, ka šogad Adaptācijas dienā pietrūka vairāk jautrības. Diena
vidēji izdevusies, jo nebija nekādu sporta aktivitāšu, tikai sēdēšana. Būtu gribējies vairāk
nodarbību un lai tās ir garākas. Gribētos, lai nodarbībās mēs būtu vairāk nodarbināti, tā mēs
vairāk iemācītos, lai nenāk tik daudz palīdzēt. Grupā tikai divi cilvēki varēja ko darīt, pārējie tikai noskatījās. Dažiem patika darboties komandās un tas, ka jaunais skolotājs bija tik
izpalīdzīgs. Tiem, kas ar robotikas un programmēšanas pamatiem agrāk nebija iepazinušies,
nodarbības šķita interesantas.
Adaptācijas diena notiek katru gadu, to var uzskatīt par startu jaunajam mācību gadam. Šī
diena it kā atnes veiksmi mācību gada uzsākšanai.
Skolēnu domas apkopoja latviešu valodas skolotājas
Inese Maltavniece, Evita Punovska, Indra Rone
Marutas Bitītes foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. septembris

Adaptācijas dienas vērtējums
Lai precīzāk noskaidrotu skolēnu izjūtas, atziņas pēc pasākuma, bērniem tika piedāvāts atziņas izteikt, izmantojot nepabeigto teikumu metodi. Iznācis šāds pārdomu kokteilis.
1. Šogad Adaptācijas dienā nebija tik interesanti kā pagājušajā gadā, bija interesantāka nekā parasti, es iepazinu skolu,
man patika strādāt izremontētajā un pārkārtotajā bibliotēkā,
man bija jautri, apspriedām plānotājus, vēlējām klases amatus, man patika, ka nebija pārāk gara, ļoti patika lekcijas, kuras vadīja Kristīne Virsnīte un Aksels Cīrulis, Edgars Frešs,
man patika, ka mums mācīja robotiku, man bija ļoti garlaicīgi.
2. Man bija iespēja ēst zupu, ieklausīties pieredzējušos cilvēkos, uzzināt, ka mērķi dzīvē ir patiešām svarīgi, būvēt zemestrīci izturošu māju, runāt ar influenceriem, uzzināt daudz
ko jaunu un saprast kaut cik jēgu no skolas, padomāt, ko darīt
nākotnē, iespēja darboties ar “Zinoo” centra darbiniekiem,
dzirdēt citu cilvēku viedokli par skolu un mērķiem, padomāt,
kā izvēlēties draugus, sataisīt robotus un ieprogrammēt viņus,
likt robotam braukt un griezties, to programmējot uz datora.
3. a) Manuprāt, influenceri ir interesanti, jautri, gaiši cilvēki, garlaicīga un neizdevīga profesija, parasta mūsdienu lieta,
ir jautri, jo varēja izkustēties ar viņiem, ļoti pašpārliecināti,
personas, kas dod idejas un iedrošina cilvēkus nebaidīties no
visa savādā.
b) Manuprāt, robotika un programmēšana ir gudra un interesanta lieta, domāta puišiem, jo viņi saprot tās lietas labāk,
garlaicīga, nevajadzīgi pulciņi.
4. Turpmāk šīs zināšanas izmantošu dzīvē, noderēs, palīdzēs
izlemt, ko darīt pēc 9. klases, man nenoderēs, izmantošu un
citiem skaidrošu skolas jēgu, labs veids, kā motivēt citus, lai
domātu un izvērtētu savas izvēles, lai rūpīgi izvērtētu savu
vidusskolas pieredzi un atgādinātu sev, ka visam ir savi plusi
un mīnusi, būs noderīgas gan tagad, gan vēlāk, dodot stimulu
neatkāpties, bet gan iet uz priekšu, robotikas zināšanas vēlos
papildināt, noderēs informātikā, man nevajadzēs.
5. Nākamgad Adaptācijas dienā vajadzētu vairāk zupas,
vēl populārākus influencerus, uzaicināt jūtūberus, prezidentu,
arī vecākajām klasēm stāstīt par zinātni vai arī uzaicināt kādu
universitātes pasniedzēju, kas pastāstītu par iespējām, uzaicināt kādu slavenu mūziķi, sportistu, kopīgi uzspēlēt kādu sporta spēli, vairāk spēļu ārā, vairāk lietu, ar kurām var strādāt,
izklaidēties, nevis mācīties, vēl dažas dienas, jo katru gadu
tā paiet ātri un ir jautri pavadīts laiks, bet baigi prasās vēl
šo laiku turpināt, vairāk darbīgu stundu, uzaicināt mūsdienu
jauniešus, kuri dzīvē daudz sasnieguši, vairāk nodarbības, kur
katrs pats izvēlas, kur dodas, vairāk robotu, vajadzētu visu
Adaptācijas nedēļu, priekšnesumus, nedaudz sarežģītākas nodarbes, kaut ko vairāk izklaidējošu.

Skolas un ģimenes sadarbība
10. septembra pēcpusdienā
skolā tika gaidīti vecāki, lai
kopā ar pedagogiem domātu,
diskutētu par to, kā iespējami
labāk sadarboties bērnu mācīšanās prasmju, spēju un interešu
pilnveidē.
Šī sanāksme sākās ar jautru,
atraktīvu bērnu modes skati.
Kāpēc? Tā notika pēc vecāku
padomes iniciatīvas, lai parādītu, cik vienoti un reizē arī pietiekami atšķirīgi var būt Ērgļu
vidusskolas skolēni, izmantojot ikdienas apģērbā atsevišķus
skolas formas elementus - vesti,
jaku, džemperi, svārkus, kaklasaiti. Vecāki iecerējuši šo skati
parādīt arī skolēniem.
Kopsapulces laikā tika akcentētas skolas stiprās puses, kā arī,
balstoties uz vecāku aptaujas
rezultātiem, spriests par izaugsmes iespējām. Vecāku darba
grupas, analizējot aptaujas apkopojumu, izvēlējās kādu jomu, kurā ieteica ierosinājumus
darba pilnveidei.
Tradicionāli septembrī notiek skolas padomes atskaite par
iepriekšējā mācību gadā paveikto. Tās vadītājs Aivis Masaļskis rosināja jaunievēlēto padomi turpināt iesākto darbu un
ieviest arī jaunas idejas. Uz diviem gadiem ievēlēta jaunā skolas padome, kuras sastāvā ir septiņi vecāki un trīs skolotāji

- Aivis Masaļskis, Mārcis Feldbergs, Lelde Strazdiņa, Kaiva
Bukovska, Antra Diča-Milne, Sintija Māliņa, Vita Vanaga,
Klinta Ieleja, Liena Bukovska, Indra Rone.
Uz veiksmīgu, radošu, interesantu sadarbību!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Foto no Kaivas Bukovskas personīgā arhīva

Nometne Ērgļi - Ķelne - Reizīke

Ar vidusskolēniem sarunājas Kristīne Virsnīte,
TV personība

Jaunsardzes aktivitātes
Sācies jaunais mācību gads. Protams, arī jaunsardzes kustībai sāksies aktīvais darbības laiks gan nodarbībām, gan
pasākumiem. Oktobris un novembris jau ir aizpildīti ar aktīviem pasākumiem - nometnēm, sporta pasākumiem, ekskursiju, ierindas skati utt. Priekšā svarīgs pasākums man
- inventarizācija. Lūgums vecākiem paskatīties mājās, vai
viss no jaunsardzes ekipējuma ir atnests un atdots, jo citreiz
bērniem piemirstas, kur ir noliktas mantas.
Vasarā mums bija daudz laika atpūtai. Toties tie jaunsargi, kuri ar mani kopā sporto, arī bija ļoti aktīvi sportotāji.
Esam izpelnījušies viena raidījuma uzmanību, kur cilvēki ir
ieinteresēti, kā gan laukos, kur nav mūsdienīgas trenažieru
zāles, var sportot un sasniegt rezultātus.
Esam arī atgriezušies iepriekšējā sporta režīmā. Aktīvi darbojas gan jaunākie, gan vecākie jaunsargi, viņiem ir savi
mērķi, kurus jaunieši cenšas sasniegt.
Jūlijā Marta Simona Štila, Rihards Vasels un Ilgvars Ratnieks devās uz NBS sporta spēlēm, kur startēja Crossfit
(multifunkcionāls fitness) disciplīnā, jo jaunsardzes sporta
spēlēs ieguva pirmo vietu. Šeit jau jaunieši plecu pie pleca
bija ar nopietniem konkurentiem. Jāteic, ka rezultāti kopumā
bija ļoti labi, jo vingrinājumu kompleksi nebija no vieglākajiem. Puiši cīnījās godam, tiešām ar sakostiem zobiem. Kopvērtējumā no 14 komandām palikām 9. vietā (mums vienāds
punktu skaits ar Nacionālo Aizsardzības akadēmiju). Tas ir
labs rādītājs jauniešiem, jo viņi sacentās ar Gaisa Spēkiem,
Militāro Policiju, Štāba Bataljonu, Aizsardzības Akadēmiju,
Jūras Spēkiem, Zemessardzi u.c. Marta Simona Štila no 14
sievietēm palika 6. vietā, un 5. vietas ieguvēja viņu pārspēja
tikai par vienu punktu. Rihards Vasels 26 vīriešu konkurencē
palika 17. vietā, un Ilgvars Ratnieks 18. vietā. Es neslavēju šos jauniešus tāpat vien, jo Latvijas līmenī tiešām šie ir
teicami rezultāti. Saku paldies jauniešiem par izaicinājumu.
Turpināsim trenēties. Īpašs paldies Aldim Oltem par to, ka
aizveda un atveda mūs uz sacensībām, paldies Ritai Liepiņai
un Pēterim Zaretokam, kuri vēlējās palīdzēt mums situācijā,
kad nebija iespējams tikt uz sacensībām. Paldies, ka mums
ir tādi cilvēki, kuriem rūp jauniešu aktivitātes.
Lai veiksmīgs, sportisks un saulains mācību gads!
Vēl ir iespēja pieteikties treniņiem jaunsardzes jaunākajiem
dalībniekiem. Ir vēl vieta. Mobilais tālrunis - 26072565 (par
nodarbībām nav jāmaksā).
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. septembris

Nometnes dalībnieki “Brakos”.
Šogad 11-15 gadīgiem jauniešiem bija iespēja piedalīties starptautiskajā nometnē. Tā notika Latvijā, bet nākamajā gadā jau
Vācijā.
Es domāju, ka Ērgļu vidusskolas dalībniekiem visinteresantākais bija redzēt, kādi bērni ieradīsies no Vācijas.
Pirmajā dienā visi ērglēnieši ieradās ar koferiem un somām. Mūs sagaidīja Ērgļu vidusskolas 12. un 11. klases jaunieši, kuri
bija pieteikušies kā brīvprātīgie. Pie ieejas notika izloze, lai uzzinātu, kurā telpā katrs atradīsies. Uz lapiņām katram bija latvju
zīme, kā, piemēram, auseklītis un jumis. Tā mēs atšķīrām, kurā telpā katram jābūt. Man ļoti patika savi istabas biedri, jo katru
vakaru spēlējam kārtis un spēli “Uno”. Nedēļa bija izdevusies.
Samanta Ungure, 7. klases skolniece
Mēs ar vācu bērniem runājām angļu valodā.
Spēlējām spēles un mācījāmies vācu valodu un viņi latviešu. Tas viņiem labi padevās.
Mēs bijām krekliņu darbnīcā, kurā krāsojām, apzīmējām kreklus.
No sākuma satinām kreklu rullītī ar diegu. Pēc tam likām katlā karstā krāsā, kur krekliņi nokrāsojās dažādos zīmējumos vai
rakstos. Tālāk varēja zīmēt ar speciālajām krāsām un iespiest kādu zīmējumu.
Visbeidzot uzzīmētais zīmējums bija jāpiededzina ar gludekli, lai krāsa, mazgājot kreklu, neizmazgātos.
Emīls Bernāns, 7. klases skolnieks
Paldies par lielisko iespēju baudīt nedēļu ar fantastiskiem nometnes dalībniekiem, brīnišķīgiem, radošiem kolēģiem un ar
sajūtu, ka esam īpaši. Laikapstākļi tajā nedēļā bija rudenīgi. Tomēr, par spīti visam, tieši visām paredzētajām āra nodarbēm tika
“sagādāti” atbilstoši un labi laikapstākļi.
Dienas bija piesātinātas ar nodarbēm - mākslojām krekliņus apdrukas darbnīcā, izzinājām Ērgļus orientējoties, aktīvi un
radoši atpūtāmies dabā, guvām jaunas prasmes kulinārijā un aušanā, gājām pārgājienā, braucām ekskursijā un baudījām jūru,
iemēģinājām prasmes ugunsdzēsēju stafetēs, darbojāmies radoši dažādās darbnīciņās, sportojām. Un pats galvenais - draudzējāmies un runājām trīs valodās - latviešu, vācu un angļu.
Nometne deva daudz dažādu iespēju ikkatram dalībniekam redzēt, pieredzēt, piedzīvot un sajust.
Lai izdodas draudzēties un forši pavadīt laiku arī nākamajās nometnēs!
Kaiva, nometnes “Ērgļi&Kolln-Reisiek” vadītāja
Foto no Kaivas Bukovskas personīgā arhīva
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Klāt kārtējais R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, šoreiz jubilejas,
jo tas notiek jau 15. reizi. Aicinām Ērgļu novada skolēnus, kuri mācās
mūsu vidusskolā vai citās mācību iestādēs, atklāt savu radošumu, oriģinalitāti un iesūtīt darbus.

Skolu literārā avīze 			

2019. gada septembris

Nr. 7 (168)

Jautri nopietna intervija ar 2019. gada absolventiem
Ērgļu novada ”Skolu Ziņu” redaktores Viktorija,
Madara un Ausma aizsāka tradīciju, ka šajā mācību
gadā gandrīz katrā numurā bija intervija ar kādu skolēnu, skolotāju. Gada noslēgumā skolotāji izdomāja astoņus jautājumus un uzdeva tos 12. klases skolēniem. Lūk,
viņu kolektīvās atbildes.
1. Lielākais piedzīvojums vidusskolā
Pa šiem trim gadiem piedzīvots ļoti daudz. Nevaru izcelt
vienu konkrētu notikumu, bet atmiņā paliks pašu veidotais Žetonvakars, brauciens ar laivām pa Gauju, ZZ
čempionāta fināls Jūrmalā, daudzās ekskursijas kopā ar
klasi, piedalīšanās TV raidījumos, iesvētības.
Lielākais piedzīvojums nav viens, bet gan daudzi. Tās
ir angļu valodas stundas pie Jāņa Beķera. Mums gāja tik
jautri. Bijām lieli palaidņi. Mētājāmies ar dzēšgumijām,
laistījāmies ar ūdeni, sākām runāt par hokeju un norunājām visu stundu, vienreiz pagriezām pulksteni par pusstundu uz priekšu un pēc 10 minūtēm teicām skolotājam,
ka stunda jau beidzās. Nekad neaizmirsīšu šīs stundas.
2. Mīļākā spēle mūzikas stundās
Man patika, ka mūzikas stundās varējām paši izvēlēties, kādas dziesmas dziedāt. Tas padarīja gaisotni patīkamāku un brīvāku. Dziedot pašu izvēlētās dziesmas,
mēs radījām emociju sprādzienu, katrs izpaudās, kā nu
mācēja. Kopā spēlējām spēli „5 sekundes”. Tā uzlaboja
mūsu reakciju, lika palauzīt galvu, parādīja to, cik skaļi
mēdzam būt.
Tagad varu atzīties, ka visās stundās spēlēju spēli “Candy crush”, taču tieši mūzikas stundā spēlējām “5 sekundes”.
Desas kopā ar klasesbiedriem.
To gan nevar nosaukt par spēli, bet gan vienkārši par mīļāko lietu no mūzikas stundām, un tā ir muļķīgu dziesmu
dziedāšana. Atceros vienu stundu, kad uzlikām “Resnos
putnus” un dziedājām tā, ka visa skola skan.
3. Vai velns ir tik melns, kā viņu mālē sākumā?
Domāju, ka nē. Pirmajā brīdī viss šķiet pārsteidzošs,
izbrīna vērts, dažreiz pat rada bailes, satraukumu, bet
paiet laiks, un mēs saprotam, ka viss patiesībā nav tik
slikti vai pārsteidzoši, kā sākumā šķita. Mums katram
vajadzētu atcerēties to, ka velns nav tik melns, kā viņu
mālē. Un visas lietas nav tik drūmas, katrā no tām ir arī
kāds saules stars.
Šajā jautājumā ir jāzina apstākļi. Ja tā ir vizuālās mākslas stunda, tad melnais kļūs vēl tikai melnāks, ar katru
krāsošanas kārtu, bet, ja runājam pārnestā nozīmē, tad
noteikti - nē, jo arī pie vismelnākā mēs pierodam, līdz
tas paliek tikai viegli pelēcīgs.
Ir teiciens, ka katram mākonim ir zelta maliņa, un ka aiz
katra ļaunuma slēpjas kas labs.
Tikai tik ilgi, līdz kāds pamana, ka tā nav.
4. Ko labu pēc pieciem gadiem teiktu par šo skolu?
Ko varētu tai ieteikt?
Es teiktu, ka, lai arī Ērgļu vidusskola ir lauku skola un
salīdzinoši maza pret lielo pilsētu skolām, taču šeit ikvienam ir iespējas kaut ko sasniegt, kaut kur iesaistīties,
piedalīties, gūt panākumus. Taču viss ir atkarīgs no katra
paša. Pašam jābūt tālredzīgam, aktīvam, komunikablam,
riskēt gribošam un izdomas bagātam. Uz Ērgļu vidusskolu brauc dažādi atpazīstami cilvēki, kuri spēj iedvesmot. Skolā ir pietiekami daudz ārpusskolas aktivitāšu,
kurās var iesaistīties ikviens gribētājs. Skola attīstās,
mācību vide kļūst arvien labāka.
Pēc pieciem gadiem es teikšu: “Liels paldies, ka biju matemātikā sekmīgs!” Iesaku uzlabot mājasdarbu sistēmu.
Skola man ir devusi daudzus padomus dzīvei, lieliskas
iespējas piedalīties dažādos pasākumos un pilnveidot
sevi.
5. Kādi skolotāju izteicieni no mācību stundām jums
palikuši prātā?
Par kādu no maniem klasesbiedriem skolotāji ir teikuši:
„Spēks ir, koordinācija nulle.” „Tu pateici tik daudz un
reizē neko.” „Ceru, ka tev prātiņš nākamajā gadā būs
cits.” „Tu iesāki trīs teikumus un nevienu nepabeidzi.”
Kāda skolotāja, stāstot par ūdeni, ir teikusi: „Visuvarenais tek.” Skolotāja, redzot, ka mēs neesam labā omā,
jautāja: „Jums rīta pipariņi visiem?!” Kādā stundā, kad
nesapratām stundas vielu, mūsu sejas izteiksmes spilgti
raksturoja šis skolotājas teiciens: „Sēž un brīnās, ko tā
tur muld.”
Protams, ka ir bijuši vairāki izteicieni, bet vienmēr at-
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miņā paliks teikums: “Meitenes un Kristap.” Teikums, ko
varēja dzirdēt no gandrīz katra skolotāja, kas attiecās uz
dažiem klasesbiedriem un arī uz mani, bija: “Jūs tikai laicīgi.”
“Ar stibiņu pa ribiņu, aizveriet mutes, nomierinieties, jūs
tādi esat vienīgie, jūs esat visskaļākā ĒVS klase; nemuldi!”
Katram skolotājam ir savi izteicieni, un daudzi no tiem
vienmēr būs palikuši ar mums, piemēram, Jāņa Beķera
“Miers un puķīte” vai Indras Rones “B K Ž M”, vai tas,
kā skolotāja Maiga Picka bieži uzrunā sevi trešajā personā. Tas viss paliks ar mums un varbūt, ka kādu no šiem
teicieniem mēs arī aizņemsimies. “Lai saule!”
6. Tava atbilde skolēnam, kuram viss ir garlaicīgi - skolā, mājās, brīvdienās, vasarā...
Nespēju iedomāties tādu situāciju, ka kādam viss ir garlaicīgi. Iespējams, skolēns nav pietiekami aktīvs, komunikabls, tālredzīgs. Jo vairāk kaut ko dara, jo kļūst arvien
interesantāk. Es katru rītu atveru acis ar nelielu satraukumu, interesi, jo nezinu, ko diena man atnesīs. Katru rītu ir
interesanti, jo nevar zināt, kā diena izvērtīsies. Jo vairāk
runā ar cilvēkiem, jo vairāk jauna uzzini, jo plašāk skaties
uz pasauli, jo vairāk var ieraudzīt, pat drūmajā var ieraudzīt kādu saules staru. Vajag sākt ar sevi, un katra paša
pasaulīte izmainīsies līdzi. Lai kaut ko izmainītu, tiktu uz
priekšu, ir jāsāk!
Es galīgi nevarētu teikt, ka man skolā ir bijis garlaicīgi.
Ja ir sagadījies tā, ka kādam ir garlaicīgi, tad noteikti iesaku piedalīties skolas pasākumos un skolas dzīvi padarīt
interesantāku, lai pašiem būtu prieks nākt uz skolu un tajā
atrasties.
Tas, kā tu jūties un kas ar tevi notiek, ir atkarīgs tikai un
vienīgi no tevis. Ja man ir garlaicīgi, es vienmēr izdomāju
kaut ko, lai tā nebūtu. Nav svarīgi, cik šīs lietas var būt
muļķīgas vai citiem nepieņemamas, es kopā ar draugiem
radu sev atmiņas. Galvenais, lai blakus ir tie cilvēki, kuri
mani saprot un atbalsta trakās idejas.
7. Pēc dažiem gadiem paši sūtīsiet savus bērnus skolā.
Ja jūs varētu ietekmēt izglītības sistēmu, ko mainītu?
Gribētos mainīt vairākas lietas. Piemēram, skolā būtu jādara vairāk praktiskas lietas. Skolā mums vairākas lietas
māca teorētiski, bieži vien tas ir garlaicīgi, skolēniem nepatīk, neizraisa viņos sajūsmu. Vairāk mācīt to, kas dzīvē
būs patiešām vajadzīgs.
Ieviest tādu darba režīmu, atmosfēru, lai skolēniem patiktu katru rītu doties uz skolu. Izmainīt mācību priekšmetu
grāmatas. Veidot tās tā, lai skolēns vārētu kaut ko iemācīties, nevis tikai izlasīt, saprast, ka ir pilnīgs muļķis, jo
tēma ir skaidrota pārāk sarežģīti.
Izmainītu mājasdarbu sistēmu, palielinātu visiem algas,
ļautu skolēniem pašiem izvēlēties, kādus priekšmetus apgūt. Es noteikti mainītu to, kādā rāmī visus ieliek.
Uzskatu, ka skolēniem nepieciešama nedaudz individuālāka pieeja un talantu attīstīšana. Vēl viena lieta, kas šķiet
muļķīga, ir testi. Protams, skolēniem ir vieglāk, bet tas
neparāda zināšanas. Mēs to šad tad saucām par “Zini vai
mini”. Un, ja dabūji labu atzīmi, tad tas dažreiz bija tikai
veiksmes dēļ, kā mēs sakām - “Bingo loto, oliņ, boliņ”.
Lai vairāk uzmanības tiek pievērsts izglītībai, mācībām,
hobijiem, nevis pasākumiem. Mācīšanos padarīt interesantāku ar dažādām metodēm, lai bērnam būtu prieks mācīties un prieks iet uz skolu.
8. Vai skola ir izglītības iestāde vai izklaides industrijas
daļa?
Domāju, ka gan izglītības iestāde, gan izklaides industrija.
Galvenais skolā, protams, ir mācīties, taču skolā jārada vēl
brīvāka atmosfēra, lai skolēni gūtu vēl vairāk prieka un
viņiem patiktu atrasties skolā.
Nevar jau skolu pārvērst tikai par izklaidi. Ir jābūt stingriem noteikumiem, jāievēro prasības, taču skolā skolēniem ir arī jāpriecājas un jāgūst prieks. Kā kurš to uztver.
Es noteikti varu teikt, ka abi vienā, jo man vienmēr ir
bijusi koša skolas dzīve. Pasākumi, mācības un interešu
pulciņi.
Skola ir otrās mājas. Tā ir vieta, kur dzimst draudzības
un aizsākas panākumi, vieta, kur mēs atrodam sevi un tiecamies augstāk. Pareizi jau būtu teikt, ka tā ir izglītības
iestāde, bet neviens to neatcerēsies no šāda aspekta. Visi
atcerēsies atmiņas un piedzīvojumus…
2019. gada absolventu atbildes apkopoja Indra Rone,
Ērgļu vidusskolas skolotāja

Madara Purviņa ĒMMS 5.kurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas
15. konkursa nolikums

Mērķis:
1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”;
Ērgļu novada pašvaldība;
biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo
profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7.-9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Braku kalnā uzkāpjot.
2. Lauku sētas raksturojums R. Blaumaņa pasakā „Velniņi”.
3. „Par ko pieaugušie skumst, par to daudzreiz bērni priecājas.”
(R. Blaumanis „Spijēnos”)
10.-12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Kas būtu Latvija bez Rūdolfa Blaumaņa?
2. Par ko sapņo R. Blaumaņa lugas „Indrāni” varoņi.
3. „Bez darba vārdi „cīnīties”, „censties” paliek tukšas skaņas.”
(R. Blaumanis vēstulē K. Štrālam 1904. gada decembrī)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2019. gada 20. oktobrim pa pastu
vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu,
skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads, LV-4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste;
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Indra Rone - Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Sanita Dāboliņa - grāmatu redaktore.
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2019. gada 15. novembra „Braku” muzeja mājaslapā: www.braki.lv
Apbalvošana 2019. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7.-9. klase			
10.-12. klase
1. vieta - 70,00 eiro
1. vieta - 100,00 eiro
2. vieta - 50,00 eiro
2. vieta - 70,00 eiro
3. vieta - 30,00 eiro
3. vieta - 50,00 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt
publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

***

Santa Kalniņa ĒMMS 5.kurss
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
Skolu
literārā
avīze avīze
2019. gada
septembris
Skolu
literārā
2015.
gada oktobris

Paaudžu tikšanās pēcpusdiena Sausnējā

Deju festivālā - “Ērgļu raksti”

Kas sauc tevi, steidzīgā sirds,
Kas sauc kā no tāluma klusi?
Tāda dīvaina, urdoša balss
Ir vienīgi dzimtajai pusei.
			
Z. Purvs
Augusta nogale mudina ikvienu
pārlūkot aizgājušās vasaras veikumu un vedina uz domām par mācību gada tuvošanos.
Afišas Sausnējā aicināja uz paaudžu tikšanās pēcpusdienu 2019.
gada 30. augustā Sausnējas skolā. Lai arī skolas zvans šeit vairs
neskanēs, mēs priecāsimies par
atkalredzēšanos ar bijušajiem pedagogiem, skolas tehniskajiem
darbiniekiem, dažādu paaudžu absolventiem, skolas labvēļiem un
ikvienu, kam nozīmīgs Sausnējas
skolas vārds.
30. augusta pēcpusdienā sanācām kopā Sausnējas skolā, lai atmiņās atsauktu šeit pavadītos jaukos mirkļus, dalītos pārdomās, skolas gadu pārdzīvojumos un piedzīvojumos. Pasākumu vadīja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, pieskaroties skolas vēstures
lappusēm, pieminot direktorus un viņu veikumu. Pirmajā mācību gadā par skolas direktori
strādāja Marija Šmite, no 1964. līdz 1973. gadam direktores amatā bija Marianna Jukņeviča,
Dzintra Ungera vadīja skolas darbu no 1973. līdz 1988. gadam, bet Andris Dombrovskis - no
1988. līdz 2019. gadam. Elita Ūdre pateicās direktoriem par darbu, pasniedza ziedus un nolasīja Mariannas Jukņevičas vēstuli, kura iesākās ar aizkustinošu uzrunu: „Mani cienījamie
Sausnējas skolas ļaudis! Ticiet, ka aiz katra mākoņa ir saules maliņa, kas ikdienu dara gaišu.
Lai šeit arī turpmāk rit pagasta ļaudīm vajadzīgā rosība!”
Valijas Leles foto

Paaudžu tikšanās pēcpusdienas dalībnieki.
Viens no pasākuma spilgtākajiem notikumiem bija skolas atslēgas nodošanas stafete. Šo
tradīciju iedibināja Marianna Jukņeviča savu darba gaitu noslēgumā Sausnējā 1973. gadā,
kad iegādājās no koka izgatavotu atslēgu. Kopš tā brīža atslēga ir pabijusi visu direktoru
rokās un kļuvusi par nozīmīgu skolas simbolu. Katrs ir uzrakstījis vēstījumu, novēlējumu
un iedvesmojošus spēka vārdus nākamajam skolas vadītājam. Marianna Jukņeviča šoreiz
nevarēja ierasties Sausnējā un uzticēja 1973. gadā tapušo vēstījumu nolasīt skolotājai Elitai
Leibomai. 30. augusta pēcpusdienā skolas atslēga sasniedza stafetes pēdējo posmu, nonākot
mūsu pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres rokās un atbildībā.
Emocionālajam skolas atslēgas dzīvesstāstam sekoja pasākuma dalībnieku atmiņu stāsti,
pārdomas par skolas gadiem Sausnējā, tika atsaukti atmiņā jocīgi atgadījumi un bērnu dienu
palaidnības. Tovakar zālē valdīja labvēlīga, draudzīga noskaņa, skanēja visiem zināmas, kopīgi dziedātas skolas gadu melodijas, sajūsmināja Elitas un Pētera dueta izpildītās dziesmas.
Paaudžu tikšanās pasākuma kulminācija - Sausnējas skolas Polonēze. Šī svinīgā deja tiek
dejota tikai un vienīgi Sausnējas skolā, un tās vadītāja visu skolas pastāvēšanas gadu gaitā ir
bijusi deju skolotāja Dzintra Ungera. Arī šoreiz, skanot marša ritmam, visi sekoja Polonēzes
vadītājas soļiem, no zāles dodoties pagalmā, tad atkal atgriežoties zālē, lai dejotu valsi - kā
sendienās.
Pēc kopbildes skolas pagalmā noskatījāmies Māras Liepiņas uzņemto videofilmu par 2002.
gada 9. klases izlaidumu. Atcerējāmies pagājušos laikus, ieraugot zināmus cilvēkus uz ekrāna. Malkojot kafiju un baudot pašu sarūpēto cienastu, risinājās sarunas par dzīvi, kurās
iesaistījās visu paaudžu skolēni, skolotāji un viesi. Bija iespēja pārlapot dažādu gadu skolas
gadagrāmatas un ieraudzīt katram sevi kāda pasākuma atspoguļojumā. Gadagrāmatas un
citus skolas vēstures materiālus sakārtoja skolotāja Elita Leiboma.
Pasākums attaisnoja savu nosaukumu un sasniedza tā rīkotāju izvirzīto mērķi - pulcināt
dažādu paaudžu cilvēkus savā mīļajā, gaišajā skolā. Liels prieks par mūsu vecāko paaudzi,
jo viņiem skolas gaitas noslēgušās pirms daudziem gadiem, bet jaukās atmiņas mudina atkal
atgriezties bērnības takās. Īpašu sajūsmu izraisīja mūsu jaunieši, un man gribas nosaukt viņu
vārdus: Līga, Niks Alens, Ruslans, Endijs, Samanta, Anda, Santa. Mūsu mīļie bērni! Mēs lepojamies ar jums un sakām paldies par sirds siltumu un skolai veltītajiem labajiem vārdiem.
Lai piepildās jūsu sapņi un ieceres!
Paldies ikvienam, kurš atrada laiku būt kopā ar mums skolā vai arī dzīvoja līdzi notikumiem savās domās. Dzīve neapstājas, tā piedāvā jaunas iespējas un izaicinājumus, uzliek
jaunus pārbaudījumus un mudina meklēt pareizos risinājumus. Rīkosimies gudri, atrodoties
dzīves virpulī, klausīsim savai sirdsbalsij un ticēsim sev!
Elita Leiboma Sausnējā

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. septembris

Deju grupa no Francijas Elzasas apgabala, Boksvilleras.
Pēc ilgāka pārtraukuma atkal Ērgļu iedzīvotājus 10. augustā Ērgļu estrādē priecēja Starptautiskais deju festivāls “Ērgļu raksti”. Šāds
festivāls pirmo reizi notika 2013. gadā, kad pie
mums viesojās divas deju grupas: straujie un
atraktīvie dejotāji no Izraēlas un mierīgie, nosvērtie dejotāji no Anglijas.
Šogad deju kolektīvs “Rūdolfs” ciemos gaidīja deju grupu no Francijas Elzasas apgabala,
Boksvilleras. Dejotāji mūs pirmo reizi ievēroja
festivālā Bulgārijā, kā saka “uzlika aci”, un aicināja pie sevis. Iepatikās viņiem latviešu dejas
un kolektīvs. Pirms diviem gadiem mēs viesojāmies Starptautiskajā deju festivālā un mūs laipni uzņēma šī deju grupa, izrādot savu apgabalu
un savu pilsētu. Mēs devāmies ekskursijās uz
Strasbūru un Elzasas vīna ceļu, kopā dejojām
koncertos un vakarus vadījām, dejojot cittautu
dejas un mācot savējās.
Un tā šogad pie sevis mēs uzņēmām 22 dejotājus un mūziķi no Boksvilleras. Kopā plānojām
dienu kārtību, ko un kā viņiem parādīt mūsu
Latvijā, mūsu Ērgļos. Viņi Latvijā bija pirmo
reizi un jutās ļoti labi, priecājoties par mūsu
dabu, mūsu pilsētām, mūsu cilvēku viesmīlību. Vispirms jau viņus pārsteidza Rīga, tiešām
“Mazā Parīze”. Ekskursija uz Līgatni, smilšu
alas, Cēsu viduslaiku pils, koncerts Cēsu Rožu
laukumā - notikumiem bagāta diena Vidzemes
mazpilsētā. Pārsteigt ar vīniem mēs viņus nevaram, tāpēc Madonas alus darītava ar alus degustāciju un vakars pasakaini skaistā vietā Mārcienā ar dažādu garšu baudīšanu bija īsti vietā.
Jutāmies kā pasakā.
Mūsu vietējie uzņēmēji bija ļoti atsaucīgi un
gan francūži, gan mūsu ilggadējie draugi - deju
kolektīvs no Igaunijas - viesojās “Mailīšu fabrikā” pie viesmīlīgās saimnieces Ilzes, pie kaziņas Bonijas un atraktīvajām saimniecēm Ievas
un Santas. Paldies viņām par atsaucību!
Neizpalika arī iepazīšanās ar ciemošanās vietu
- mūsu Ērgļiem. Kājām tika izstaigāts maršruts
Skanstes kalns - Blaumaņa kapi - saieta nams
- estrāde - Ērgļu sargsuņi un visbeidzot pārsteigums - degustācija vīna pagrabiņā, ko sarūpēja
Aina Braķe ar savu komandu.
Brāļu Jurjānu muzejā “Menģeļi”, par spīti lietainajam laikam, silti uzņēma Ieva Vilnīte. Viesi iepazinās ar mūziķu dzīvi, ieauda pavedienus
kopējā deķī, izveidoja pūtēju orķestri, iejutās
pirtiņas atmosfērā, dziedāja, spēlēja klavieres.

Un kur tad Signes un Sandras ceptās pankūkas!
Meņģeļu zāļu tēja! Viss garšoja lieliski!
Tikšanās laikā ar Ērgļu novada domes priekšsēdētāju Francijas deju grupai radās priekšstats
par Ērgļu novadu. Tika uzdoti jautājumi un saņemtas atbildes.
10. augustā koncerts - galvenais festivāla
notikums - sākās ar gājienu no saieta nama.
Koncertā piedalījās deju grupas no Francijas Boksvilleras, Igaunijas - Kohilas, Priekuļiem
- “Miķelis”, Lubānas - TDA “Lubāna” un Ērgļiem “Rūdolfs” un “Rūdis”. Koncertu kuplināja pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā.
Skatītāji varēja baudīt dažāda rakstura dejas un
priecāties par tērpu daudzveidību un izpildījuma raksturu.
Viesi iepriecināja arī Ērgļu sociālā aprūpes
centra iemītniekus. Paldies Ievai Dūdumai par
doto iespēju! Un kur nu vēl “Melleņu svētki” un
kopīgi vakari pie Ērgļu vidusskolas ar sarunām,
dejām, alu un kopīgo “Veri gud drinku”.
Es kā vadītāja saku lielu paldies saviem dejotājiem. Mēs visu izdarījām ļoti labi. Veltījām
dejotāju uzņemšanai gan savu laiku, gan savas
finanses: vārījām zupas, grilējām gaļu, klājām
brokastu galdu katru rītu, vakaros viesus cienājām ar dažādiem latviskiem ēdieniem, vedām un
klājām gultas un kopā pavadījām visas dienas.
Vakaros mācījām savas dejas, paši mācījāmies
franču dejas, dziedājām dziesmas un vienkārši
runājāmies.
Mēs, deju kolektīvs “Rūdolfs,” sakām paldies
Ērgļu novada pašvaldībai un G. Velcim, Ērgļu
saieta nama kolektīvam, Ērgļu vidusskolas kolektīvam, Ilzei Mailītei, Ainai Braķei, Ievai Vilnītei, Santai un Ievai Radzvilavičām, Ievai Dūdumai, Ivaram Tirzmalim un visiem labajiem
gariņiem, kuri mums palīdzēja labi uzņemt deju
grupas no Francijas un Igaunijas.
Francūži bija sajūsmā par piedzīvoto Latvijā,
kolektīvam veltīto lielo uzmanību un latviešu
sirsnību. Bija prieks lasīt sociālajos tīklos labas atsauksmes par piedzīvoto pie mums un par
pašu gatavotiem ķiploku grauzdiņiem.
“Uz tikšanos festivālā Francijā 2024. gadā!”
tā atvadoties teica viņu līdere Georgett Weber.
Antra Grinberga, deju kolektīvu
“RŪDOLFS” un “RŪDIS” vadītāja
Foto no Antras Grinbergas personīgā arhīva

Vasaru pavadot…
Vasaras izskaņas mēnesis sociālās aprūpes centrā „Kastaņās” tika pavadīts emocijām un iespaidiem piesātināts. Saules
pielietā dienā aprūpes centra iemītnieki devās ekskursijā uz Inešiem. Pozitīvā gaisotnē „Sveču mājas” saimniece Aiva stāstīja
par sveču radīšanas procesu no dabīgajām
izejvielām un aromātiem. Arī ciemiņiem
tika dota iespēja katram pagatavot svecīti
ar paša izvēlētu aromātu. Sveču liešanas
process izrādījās aizraujošs un interesants,
tas aizrāva pat skeptiskāk noskaņotos. Pēc
sveču liešanas devāmies uz Vecpiebalgas
porcelāna rūpnīcu, kur tika stāstīts par porcelāna vēsturi un porcelāna trauku ražošanas procesu. Tika dota iespēja katram izliet
mazu porcelāna figūriņu. Ceļotāji mājās
atgriezās emocijām bagāti un patīkami noguruši.
Mēneša vidū ar koncertu „Kastaņu” iemītniekus priecēja muzikants Intars Zommers, kas ar savu
sirsnīgo sniegumu aizkustināja un uzrunāja ne vienu vien sirsniņu. Paldies muzikantam par aizrautīgo sniegumu!
Viens no spilgtākajiem notikumiem aprūpes centrā augustā bija Zviedrijas draugu apciemojums,
kas nu jau kļuvis par ikgadēju tradīciju. Sirsnīgie ciemiņi no Kopingsvikas draudzes bija sarūpējuši
katram „Kastaņu” iemītniekam īpašu dāvaniņu, saldumus un laba vēlējumus. Savukārt ciemiņus
priecēja Signes emocionāli piesātinātā kokles spēle un tautas dziesmas.
Sirsnīgs paldies mīļajiem cilvēkiem no tālās zemes, kuri neaizmirst mūsu aprūpes centra cilvēkus
un rūpējas par to, lai viņiem ikdienā radītu priecīgus brīžus un liktu justies īpašiem.
Mums apkārt ir tik daudz labu cilvēku, lietu, notikumu, tikai svarīgi tos pamanīt un novērtēt.
Ja mēs katrs katru dienu izdarītu kaut ko labu otram, tad pasaule ap mums kļūtu daudz labāka,
sirsnīgāka. Paldies visiem, kas atrod laiku, atbalsta un priecē aprūpes centra iemītniekus ikdienā
un svētkos!
E. Vaskas, sociālās aprūpes centra ”Kastaņas” sociālās darbinieces, teksts un foto
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Saldumu paciņas un viesi no Vācijas Ērgļu
sociālās aprūpes centrā

MĀKSLINIEKA KRISTAPA PRIEDES DALĪBA
STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ SINGAPŪRĀ

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
/Latviešu tautasdziesma/
Septembris ir pirmais rudens mēnesis, kas izsenis asociējas ar sulīgu dārzeņu pārpilnību, svētkiem un dažādiem
ražas gardumiem no mūsu dārziem. Šogad ne tikai rudens
veltes lutināja iemītnieku vēderus, bet saņēmām arī patīkamu pārsteigumu - saldumu kastes ar gardām šokolādes
konfektēm. Paldies ērglēnietim Mārim Radziņam par jauko dāvanu un uzmundrinošiem vēlējumiem!
19. augustā Ērgļos viesojās delegācija no Vācijas pilsētas Leverkūzenas Rotari kluba sešu cilvēku sastāvā: Hannelore Mängel, Siegfried Mängel, Olga Uhlemann, Jens
Uhlemann, Charlotte Platthaus un Georg Platthaus. Mūsu
aprūpes centrā iemītnieku ērtībām lieliski kalpo Vācijas
draugu dāvātais lifts, funkcionālās gultas un citas noderīgas lietas, ko esam saņēmuši no Rotari kluba biedriem
iepriekšējos ziedojumos un projektos.
Vācijas delegācijas pārstāvjiem mūsu aprūpes centrs likās
mājīgs un “tāds, kurā patīkami atrasties”. Jauki, ka kāds
no mūsu iemītniekiem prot vācu valodu un vēlējās aprunāties ar viesiem. Ciemiņi novērtēja iemītnieku darinātos
mākslas darbus koridoros un pie sienām.
Devāmies iemēģināt dziru uz Tiltiņu “Kandžas laboratoriju”. Atraktīvā Mārča Feldberga vadībā pavadījām pēcpusdienu dabas takās un degustējot
dažādus ēdienus. Vācijas delegācijas pārstāvjiem bija interesanti uzzināt par Latvijas mežos
un pļavās sastopamajām bīstamajām lietām -augiem un dzīvniekiem, kā arī ar lielu aizrautību
tika meklēta informācija par čagu, kas ir melnā bērza piepe un ir viena no laboratorijas uzlējuma sastāvdaļām.
“Braku” muzejā varējām izbaudīt Annas Kuzinas lielisko stāstījumu vācu valodā par Ērgļiem,
pagasta iedzīvotājiem, vēsturi un, protams, par vienu no Latvijā visu laiku pazīstamākajām
personībām - rakstnieku Rūdolfu Blaumani. Paldies Annai Kuzinai par jauko ekskursiju, aizrautīgo, izzinošo un uzjautrinošo stāstījumu! Paldies arī Zintai Saulītei par šīs ekskursijas
organizēšanu! Prieks par jūsu entuziasmu un ieguldīto darbu muzejā. Jau pēc aizbraukšanas
man rakstīja vācu draugi: “Ērgļos ir brīnišķīgi skaisti, bet vēl jaukāki un skaistāki ir cilvēki,
ko mēs šeit satikām.”

Mārča Feldberga foto
Vācu viesi. No kreisās: Hannelore Mängel, Georg Platthaus,
Charlotte Platthaus Siegfried Mängel, Jens Uhlemann Olga Uhlemann un Ieva Dūduma.

Vācijas delegācijas vizītes mērķis Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā bija nopietnas sarunas
par nākotnes plāniem un projektiem. Kā minēja vācu viesi, “ir ļoti svarīgi satikties un redzēt
iepriekšējo projektu izpildi un ilgtspējību, mūsu aprūpes centra izaugsmi, un tad ar enerģiju
varam apņemties jauniem projektiem”. Prieks, ka ziedotāji redz un novērtē mūsu ieguldīto
darbu. Ceru uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, lai kopā ar Vācijas Rotari kluba un Ērgļu
pašvaldības līdzfinansējumu un iniciatīvu tiktu turpināti projekti, kas veicinātu Ērgļu sociālās
aprūpes centra izaugsmi un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Saku paldies visiem Ērgļu novada sociālās aprūpes centra darbiniekiem Ērgļos un ”Kastaņās”
par laipnību pret katru, kas sper savus soļus pāri aprūpes centra slieksnim, par rūpēm, gudrību,
sirds siltumu un čaklām rokām, paldies visiem, kas aprūpē centra iemītniekus ikdienā. Bez
jums Ērgļu aprūpes centrs, ko par mājām sauc apmēram 100 iemītnieki, būtu tikai auksta un
pelēka ēka.
Ieva Dūduma, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja

Kristaps Priede ar serbu mākslinieku Milenko Prvački.

No 18. jūlija līdz 2. augustam Ērgļu novadnieks, mākslinieks Kristaps Priede piedalījās
starptautiskā mākslas projektā “13th Tropical Lab Singapore 2019” Singapūrā, ko organizēja mākslas augstskola LASALLE College of Arts un kas notika jau 13. reizi. K. Priedem
bija gods pirmo reizi pārstāvēt Latviju, kur blakus piedalījās 21 konkursa kārtībā atlasīts
mākslas maģistra un doktora studiju students no Lielbritānijas, Šveices, Serbijas, Japānas,
Singapūras, Ķīnas, Taivānas, Taizemes, Austrālijas un Amerikas.
Mākslas projekta idejas autors ir serbu mākslinieks Milenko Prvački, kurš jau divdesmit astoņus gadus dzīvo un strādā Singapūrā. Pasākuma laikā K. Priede prezentēja Latvijas Mākslas
akadēmiju, kas šogad augustā nosvinēja simto jubileju, kā arī iepazīstināja auditoriju ar savu
radošo darbību.
Ik gadu projekts tiek veltīts kādai aktuālai tēmai. Šogad tā bija “Erase” (latv. val - dzēšana), kas
ir M. Prvački ideja. Kā zināms, Staļina laikā politisku iemeslu dēļ daudzas personības pazuda no
grupu analogajiem fotoattēliem. Tas pats notika Austrumeiropā un Ķīnā. Šodien, augsto tehnoloģiju laikā, tiek runāts par viltus ziņām starp daudzām līdzīgām situācijām. Daži mākslinieki,
kā, piemēram, amerikānis Roberts Raušenbergs un taizemietis Rirkrit Tiravanija ir izstrādājuši
mākslas projektus par šiem jautājumiem. M. Prvački saskatīja tēmas nozīmīgumu, tajā pašā
laikā plašas interpretācijas iespējas dažādos medijos. “13th Tropical Lab Singapore 2019” bija
pārstāvētas dažādas mākslas nozares, kā, piemēram, glezniecība, instalācija, ilustrācija, audiovizuālā māksla, performance, grafika, tēlniecība, fotogrāfija, kā arī eksperimentālā māksla ar
pašu mākslinieku radītām autortehnikām.
K. Priede tēmu savienoja ar sev aktuālo jautājumu par cilvēka attiecībām ar dabu. Rezultātā
tapa darbs “Imbalance” (latv. val. - nelīdzsvarotība), kas ir eļļas glezna ar papildu elementu mākslīgo zālienu (katras daļas izmērs ir 152 x 122 cm). Darbs ir atsauce uz norvēģa, ainavu
arhitekta Jörg Rekittke rakstu, kur viņš dalās pārdomās par dabas pārmaiņām Singapūrā. Autors raksta: “Kopš pilsētas dibināšanas 1819. gadā cilvēka darbība ir izraisījusi plašu biotopu
sadrumstalotību, zudumu, degradāciju un tās pārveidošanos. Pilsēta ir ļoti attīstīta un apbūvēta,
bet tajā pašā laikā to klāj tikai četri procenti mežu. Bukit Timah dabas rezervāts ar platību 163 ha
ir palicis salīdzinoši neskarts. Zālājs nekad nav bijis dabiskais veģetācijas veids Singapūrā, bet
šodien paklāja zāliens ir vienīgā augu suga, kas aizņem visu salas apgabalu. Angļu ainaviskais
dārzs ir visnetipiskākais stils, kādu var iedomāties tropu klimatā, kur tropiskie lietus meži veido
dabisko dominējošo biotopu.” K. Priedes pārdomas ir par cilvēka tieksmi attīstīties, cenšoties
kontrolēt dabu, mainīt savu vidi ar mākslīgiem paņēmieniem, kā rezultātā dabiskā vide vairs nav
dabiska. Viņš mudina aizdomāties: “Mūsu identitāti veido gan mūsu saknes, gan apkārtne. Cik
tālu cilvēks ir gatavs iet, tiecoties visu kontrolēt, sakārtot “kastīšu secībā” pēc saviem principiem? Vai šādā veidā viņš neierobežo pats sevi?”. Singapūra ir izcils piemērs, kur apskatīt mākslīgi veidotu vidi un ainavu, kur tā mijas ar debesskrāpjiem un tūristu pūļiem, kas vēlas apskatīt
Singapūras “dabisko dabu”.
Noslēgumā no 2. līdz 28. augustam norisinājās projektā tapušo mākslas darbu izstāde “Tropical
Lab 13:Erase” LASALLE College of the Arts galerijās.
K. Priede augstu novērtē projekta laikā gūto pieredzi, kas ir iedvesmojusi viņu jaunām idejām
turpmākajā radošajā darbībā. Mākslā ir svarīgi paplašināt savu redzesloku, cik vien iespējams,
un iepazīties ar citām kultūrām. Tikpat nozīmīgi ir arī jauniegūti kontakti ar citiem māksliniekiem. Kopumā projekts bija noorganizēts izcili, sākot no pirmās līdz pēdējai dienai, kas nebūtu
iespējams bez organizatoru izteiktās atvērtības, izpalīdzības un ļoti augstās profesionalitātes.
K. Priede izsaka pateicību Ērgļu novada domei par sniegto atbalstu dalībai šajā projektā.
Raksta autore Mārīte Raks-Lasmane
Vairāk par K. Priedi: www.kristapspriede.com
Foto Wong Jing Wei

“Zīļuka” vasaras piedzīvojumi
Vēja spārniem aizgājusi skaistā un saulainā vasara, ilgi gaidītais skolēnu vasaras brīvlaiks ir beidzies. Ar krāsainiem
ziediem sagaidīts jaunais mācību gads, saņemti laba vēlējumi par sekmēm, bet vēl ne mazums gribas pakavēties “Zīļuka”
vasaras piedzīvojumos.
Priecīgas un darbīgas dienas bērniem bija iespējams izbaudīt vasaras nometnēs. Ar mērķi parādīt bērniem, ka viņi ir mīlēti,
izcelt viņu talantus, jūlijā tika organizēta nometne „Otrā elpa” kas notika tepat Ērgļos „Ērgļu Spārnos”. Par to bērni bija
sajūsmā. Interesantu nedēļu bērni pavadīja arī nometnē „Veņec” Ropažu novada „Norkalnos”.
Daudz brīvā laika vasarā bērni pavadīja pie datoriem, spēlējot spēles un darbojoties sociālajos tīklos. Dienas tika pavadītas arī sportojot - spēlējot basketbolu, peldoties, spēlējot spēles ar vietējiem bērniem, kā arī, protams, domājot par ziemu,
kopīgi lasot ogas, vācot zāļu tējas, kā arī siltumnīcā lutinot un audzējot savu ražu.
Šovasar lielu prieku sagādāja ilggadējo zviedru draugu un mūsu atbalstītāju viesošanās namiņā. Tomass ar autobusu mums
atveda 26 mīļus un gaidītus ciemiņus. Šis gads ir īpašs, jo rit jau mūsu 20. draudzības gads! Kopīgi iestādījām bumbieri, kas
simbolizē mūsu draudzību. Visi kopā jau ceturto gadu pabijām pie Santas Lasmanes-Radzvilavičas „Sniķeru” saimniecībā
pie kaziņas Bonijas. Tur brīnišķīgā gaisotnē mielojāmies ar sieriem, kopīgi piknikojām, spēlējām spēles, kā arī apskatījām,
mīļojām un kopīgi fotografējāmies ar kaziņām. Zviedru ciemiņi bērnus priecēja ar saldumiem, nepieciešamajiem skolas
piederumiem un drēbēm.
Pēc jauki pavadītas vasaras esam gatavi jaunajam mācību gadam un apņēmības pilni, ar jaunām cerībām un sapņiem uz
nākotni! Lai mums visiem viss veiksmīgi!
Rudīte Jansone, „Zīļuka” vadītāja
Intas Skrabes foto

8

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. septembris

Ērgļu bibliotēkas ziņas

Vasara Jumurdas bibliotēkā

Jaunākais Ērgļu bibliotēkā

Detektīvi:
A. de la Mote “Vasaras beigas”;
J. Nesbē “Nazis”;
E. Meins “Rotaļlietu vīrs”;
L. Keplers “Stalkers”;
K. Hiekapelto “Gājputni”;
K. Hiekapelto “Tumsa”;
R. Galbraits “Baltā nāve”.
Kriminālromāni:
Dž. Hārpere “Sausums”;
V. Nazarova “Slepenā dziesma”;
T. Džeritsena “Spēles ar uguni”.
Dokumentālais romāns:
M. Bakmans “Spiegi”.
Dažādi romāni:
D. Judina, A. Nīmanis “Devītais”;
S. Stanišičs “Kā zaldāts labo gramofonu”;
A. Puče “Aitas”;
K. Eljota “Trakā vasara”;
K. Doda “Mirušās meitenes skrējiens”;
M. Sabolo “Samera”;
E. Hietamies “Tētis uz pilnu slodzi”;
K. Ēkmane “Suns mežā pie upes”;
R. Bula “Upes laiks”;
L. Briedis “Vilcene un atraitnis”;
L. Paegle “Istabas biotops”;
V. Suvorovs “Specnazs”.
Dzeja:
G. Račs “Mīlestība ir”.
Vēsture:
L. Lapa “Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada
revolūcijā Latvijā”;
“Vef-100. Nezūdošās vērtības”;
“Trakie deviņdesmitie”.

Psiholoģija:
U. Skulme “Skaistumam nav gadu”;
A. Al-Asa “Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī”.
Pedagoģija:
M. Akmentiņa “Ļaut iepazīt un piedzīvot” Siguldas Valdorfa bērnudārza ikdiena un svētki.
Tematiski:
“Zālāju rokasgrāmata”;
A. Kindzule “Ar uzturu uz tu.
Personības:
L. Blaua “Vija Artmane. Sirdī palikušie”.
Bērniem:
E. Madejska “Brillītes”;
V. Novikovs “Mārtiņa dienas un nedienas”;
A. Jundze “Šušnirks un pazemes bubuļi”;
J. Banšeruss “Izmaklē Kviatkovskis”;
R.R. Rasela “Maksa Kramblija dēkas. Pamatskolas haoss”;
E. Beilija “Es esmu brīnumsieviete”;
S. Košeļeva “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”;
“Mani jaukie poniju stāsti”;
A. Manfelde “Ceriņslotas zīmējumi”;
K. Krauzere “Mazie nakts stāsti”;
I. Margēviča “Kā dundurs, muša, lapsenis un
ods gandrīz atklāja ziemeļpolu”.
Jauniešiem:
L. Ezera “Nakts sarkanā garša”;
O. Zebris “Māra”;
Ē. Hantere “Klanu kaķi” IV,VI;
J. Fon Hollēbens “Foto piedzīvojumi”;
S. Čainani “Labā un ļaunā skola 2”;
M. Laukmane “Saturies, Sibilla!”

Akcijas “Diena bez rindām” pasākumi un
konsultācijas arī Ērgļu bibliotēkā
Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no
šā gada 30. septembra līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā
akcija “Diena bez rindām”.
Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un
pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu - ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē. Tāpat akcijas laikā vēlamies noskaidrot, kas ir svarīgākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji e-pakalpojumus neizmanto.
Arī Ērgļu bibliotēka katru gadu piedalās šajā akcijā. Par gaidāmajiem pasākumiem šīs akcijas ietvaros sekojiet līdzi informācijai Ērgļu novada mājaslapā: www.ergli.lv, Ērgļu bibliotēkas www.
facebook.com profilā, kā arī informācijai uz afišu dēļiem.

Aicinām uz izstādi “Dzejas brauciens”
“Dzejas brauciens” ir daudzvalodu literārs projekts, ko rīkoja dzejnieks un tulkotājs Gundars
Godiņš un projekta koordinatore no Somijas Jenni Kallionsivu.
Šī izstāde sniedz informatīvu, vizuālu ieskatu šajā interesantajā projektā. Izstādē ir iespēja
aplūkot Alises Javitsas fotogrāfijas un video filmu no 2011. gada brauciena, izšķirstīt fotoalbumu, kurā apkopotas fotogrāfijas no iepriekšējo gadu braucieniem. Apmeklētājiem tiks piedāvāta
unikāla iespēja noklausīties “Dzejas brauciena” dalībnieku dzejoļus oriģinālvalodā. Apskatei
tiks izliktas arī dzejnieku grāmatas oriģinālvalodā un tulkojumos “Dzejas brauciena” dalībvalstu
valodās.
Aicinām apskatīt izstādi līdz 12. oktobrim.
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Lasīšanas ekspert!
Klāt septembris! Vakari paliek arvien garāki. Lai nebūtu tik vienmuļi un garlaicīgi, bibliotēka
aicina piedalīties lasīšanas maratonā - “Bērnu/Jauniešu/Vecāku 2019” žūrijā.
Galvenie nosacījumi, ja tu vēlies kļūt par žūrijas ekspertu:
1. Tev patīk un saista lasīšana.
2. Tev jābūt bibliotēkas lietotājam (lasītājam). Ja vēl neesi, tad nāc uz bibliotēku un mēs tevi
piereģistrēsim! (Bērniem līdz 11 gadu vecumam jānāk kopā ar kādu no vecākiem.)
3. Jāizlasa sešas grāmatiņas, kas iekļautas tava vecuma žūrijas sarakstā.
4. Izlasot visas grāmatiņas, tev ir jāizvēlas trīs grāmatiņas, kuras tev patika vislabāk.
5. Jāaizpilda elektroniskā anketa par izvēlētajām grāmatiņām.
Ķer mirkli un sāc lasīt!
P.S. Sīkāku informāciju vari iegūt pie mums - Ērgļu bibliotēkā.

Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!
Arī jūs tiekat aicināti aktīvi iesaistīties “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā”, jo tieši jums ir iespēja,
kļūstot par lasīšanas ekspertu, laimēt kādu no 29 vasaras piedzīvojumiem kopā ar ģimeni.
Lai piedalītos, nāc uz Ērgļu bibliotēku un piesakies lasīšanas žūrijai!

Darbnīciņa bērniem - Apsveikums tētim
6. septembrī bibliotēkā notika darbnīciņa, kur mēs ar prieku gatavojām tētiem īpašus apsveikumus. Bērni varēja izpausties ar savu radošumu un izdomu. Paldies visiem par radošu un jauku
darbošanos!
Tiekamies jau nākamajās nodarbībās un radošajās darbnīciņās!
Inga Razenovska, bibliotekāre
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Vēl jau gribētos gaišos vasaras vakarus, reibinošo pļavas ziedu smaržu, skaļo putnu vīterošanu, bet, kad saules stariem kļūst arvien grūtāk nožāvēt rīta rasu, dzestrās naktis un klusie,
miglainie rīti vēsta - klāt jau rudens.
Vasara Jumurdas bibliotēkā aizritējusi aktīvā rosībā. Pašā jūnija sākumā veiksmīgi tika izieta
kārtēja akreditācija, kurā bibliotēkas darbība tika atzinīgi novērtēta.
Jūlijā Vējaviešu salidojumam tika sagatavota novadpētniecības materiālu un Karolīnas Tarvidas fotogrāfiju izstāde un informācijas bukleti salidojuma dalībniekiem.
Visu jūliju un augustu ar devīzi ”Vasara-bibliotēka-bērni-kopā-jautri-radoši” bērni varēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Tā kā šajās nodarbībās piedalās bērni no 5 līdz 12 gadiem, zināms
izaicinājums bija izdomāt tādus darbiņus, lai mazākie bērni tos varētu izdarīt, bet lielajiem
neliktos garlaicīgi. Meklējot idejas, materiālus, plānojot, bērniem tika dota iespēja radoši
izpausties, veidojot kolāžas no žurnālu attēliem, gatavojot dzīvnieciņus no kartona rullīšiem,
rakstāmlietu turētājus no kastītēm, taureņus, ziedus un rokassprādzes, izmantojot izlietotās
PET pudeles. Mazliet neparastāka bija zīmēšana ar vaska krītiņiem, lietojot trafaretus. Viena diena bija veltīta Jumurdas pils parka iepazīšanai -mācījāmies atpazīt kokus, zīmējām to
stumbrus, taisījām katra koka lapas nospiedumus un veidojām parka koku “fotogrāfijas”. Lai
arī vairāk bija šo radošo darbošanos, neaizmirsām arī grāmatas, kopā iepazinām un lasījām
jaunās grāmatas. Pēdējā nodarbību dienā no vecmāmiņu un atsaucīgu jumurdiešu sagādātajiem
ziediem pie Saieta ēkas veidojām košu paklāju ”Smaidošā saulīte” un ēdām vecāku saceptās
pankūkas. Paldies Agatei, Rūtai, Renātei, Henrijam, Paulam, Emīlam, Elzai, Gerdai, Megijai,
kā arī meitenēm no nometnes par jautro kopā pavadīto laiku! Lai veiksmīgs visiem mācību
gads!
Pati pašās augusta beigās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vienu nedēļu papildināju savas
zināšanas bibliotekārajā darbā.
Rudens darba cēliens bibliotēkā sākas ar tradicionālo Miķeļdienas pasākumu - labdarības
akciju. Klāt arī ikgadējās Dzejas dienas.
Esiet laipni aicināti bibliotēkā!
Sarmīte Dreiblate, bibliotekāre
Augustā piedalījos Jumurdas pagasta bibliotēkas organizētajās radošajās nodarbībās bērniem.
Zīmējām, krāsojām, veidojām ziedu paklāju pagalmā, spēlējām spēles. Lielu paldies par nodarbību vadīšanu saku bibliotekārei Sarmītei Dreiblatei, kā arī paldies Agitai, Ērikai, Dainai.
Mums visiem bija jautri pavadīt laiku un daudz ko varējām arī iemācīties.
Gerda Lazdiņa, Ērgļu vidusskolas 5. klases skolniece
Kolāžas bilžu autori Agita Opincāne un Sarmīte Dreiblate

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
A. Jundze “Šušnirks un pazemes bubuļi”
O. Zebris “Māra”
“Garā pupa”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
G. Lauris “Apglabāt uz valsts rēķina”
L. Paegle “Istabas biotops”
M. Pohodņeva “Aliansē pret vēzi”
K. Apškrūma “Šī zeme ir Dieva dāvana”
I. Bērziņa “Happy Girl”
L. Brīdaka “Mūža noslēpums”
L. Briedis “Vilcene un atraitnis”
R. Bula “Upes laiks”
I. Dimante “Komjaunietes pūra nauda”
I. Dreimane “Vēstule ar pielikumu”
D. Judina “Devītais”
A. Katra “Vietējā stacija”
M. Krekle “Melanholiskais valsis”
K. Kurzemnieks “Mēmais kliedziens”
A. Puče “Aitas”
A. Rušmane “Vienpatnieki”

Dz. Šulce “Suņu kalns”
Tulkotie darbi:
T. Džeritsena “Spēle ar uguni”
R. Galbraits “Ļaunuma raža”, “Baltā nāve”
L. Gārdnere “Aiz slēgtām durvīm”
J. Jakovļeva “Mednieks tieši virsū skrien”
L. Keplers “Stalkers”
Dž. Korija “Neskaties uz mani”
J. Adlers-Olsens “Selfiji”
M. Bakmans “Spiegi”
Dž. Hārpere “Sausums”
E. Meins “Rotaļlietu vīrs”
Ž. Verns “Drāma Livonijā”
Nozaru literatūra:
A. Anševica “Zālāju rokasgrāmata”
G. Zelmenis “Nacionālā pretošanās kustība
Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam”
L. Stumbre “Pasaules lāpītājs - Arvīds Ulme”
I. Vaidere “Misija Latvijai”
A. Vēriņš “Peonijas”
“Pazīsti Latvijas zivis”
Inga Grote
Sausnējas bibliotēkā
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Tēva diena Ērgļos

DISKU GOLFS

Uz goda pjedestāla: 1.vietā Jānis Zosārs, 2.vietā Aldis Olte.

Aktīvā Masaļsku ģimene.

Jau sesto gadu septembra otrajā svētdienā, 8. septembrī,
Ērgļos tika rīkota Tēva diena. Tā ir diena, kad īpaši tiek
uzsvērta tēva loma un vērtība ģimenē, diena, kad bērni un
sievas var sumināt savus tētus, diena, kad pašiem tēviem sajusties īpašiem un novērtētiem.
Tieši tāpēc arī Ērgļos tiek atzīmēta šī diena, lai tēvi kopā
ar savām ģimenēm varētu nesteidzīgi izbaudīt svētdienīgu
ģimenes kopā būšanu un iespēju kopā gan izklaidēties, gan
sacensties, gan daudz ko jaunu apgūt.
Ērgļu Tēva dienas rīkotājiem ir ļoti svarīgi katru gadu šajā
dienā piedāvāt uzzināt arī kaut ko jaunu un interesantu. Tādēļ katru gadu šim pasākumam ir sava tēma, šogad tā bija:
“Zemessardze jeb Tēvzemes aizstāvji”. Jau krietni pirms
pasākuma sākuma vidusskolas pagalmā iebrauca busiņš ar
zemessargiem un divas lielās kravas mašīnas ar armijas tehniku.
Pateicoties Ogres zemessargu atsaucībai, bija iespēja apskatīt kaujas ieročus, piemērīt karavīra apģērbu un ekipējumu, kā arī visas dienas garumā vizināties ar armijas kvadraciklu un bagiju. Zemessargu komandieris Andris Pjatunins
īsi pastāstīja par zemessargu lomu valsts aizstāvībā, par pienākumiem un ikdienu zemessardzē.
Kā jau katru gadu, organizatori bija sagatavojuši dažnedažādas interesantas stacijas. Vispirms visiem no Kaivas
Bukovskas bija jāsaņem apgaitas, reģistrācijas lapiņa un tad
jādodas uzlikt kamuflāžas krāsas uz sejas, kā jau tas zemessardzes un armijas operācijās pienākas. To Monta Masaļska
kopā ar pārstāvi no zemessardzes arī veiksmīgi palīdzēja
izdarīt. Tālāk Māris Tirzmalis un Jānis Vasiļkovs ģimenes
nosvēra, tādējādi organizatori varēja zināt kopējo apmeklētāju svaru. Tas šogad bija rekordliels - 12144 kg jeb vairāk
nekā 12 tonnas. Apmeklētāji varēja sacensties gultas klāšanā uz laiku (kamēr nodeg sērkociņš) un plankingā (spēka
vingrinājumā) pie Ilzes un Mārča Feldbergiem, izgatavot
apsveikumu tētiem armijas identifikācijas zīmītes formā pie
Ritas Dudko. Indra Rone un Igors Dudko mācīja izgatavot
pašiem savu papīra lidmašīnu un izlidināt to precīzi cauri
trim mērķiem. Aldis, Dace un Justs Jēkabsoni bija noorganizējuši sacensības dažādu basketbola, futbola un florbola elementu izpildē. Lelde Strazdiņa bija sarūpējusi loku šaušanas
sacensības. Kā katru gadu, liela popularitāte bija pneimatiskajai šaušanai biatlona mērķos, ko profesionāli sarīkoja
Mārtiņš Bukovskis, Eduards Bukovskis un Valts Masaļskis.
Ivo Solovjevs sporta laukumā mācīja izgatavot lingu no lazdas koka un aizmest kartupeli ar to, kā senāk to darīja kartupeļu talkās. Savukārt par pasākuma apskaņošanu un muzikālo baudījumu rūpējas Haralds un Monta Masaļski. Protams,
pasākuma nobeigumā, kā allažiņ ar garšīgu zupu, turpat uz
ugunskura vārītu, cienāja Signe Masaļska, Lorita Solovjeva
un Līga Tirzmale. Pasākumu vadīja un visus pieskatīja Tēvu
dienas Ērgļos iniciators Aivis Masaļskis.
Ļoti vēlos pateikties visiem apmeklētājiem, (vairāk nekā
60 ģimenēm), ka atradāt laiku un iespēju atnākt uz šo pasākumu, jo jūsu interese ir organizatoriem lielākā balva par
ieguldīto laiku un nesavtīgo darbu. Milzīgs paldies mūsu
ikgadējiem un dāsnajiem atbalstītājiem: Atim Koklačovam,
Artim Ielejam, Dainai Boktai, Jānim Boktam senioram un
Jānim Boktam junioram, Zintai un Andrim Saulītēm, kā arī
Ērgļu novada pašvaldībai - Sandrai Avotiņai. Paldies Inesei
Šaudiņai par skolas telpu, pagalma un apskaņošanas aparatūras dāsnu atvēlēšanu pasākumam. Paldies Andrim Bukovskim, Uldim Veļikam un Andrim Pjatuninam par zemessardzes iesaisti pasākumā.
Uz tikšanos nākamgad Tēvu dienā Ērgļos -2020. gada 13.
septembrī, kad jau atkal būs jauna un interesanta pasākuma
tēma.
Aivis Masaļskis, viens no pasākuma organizatoriem
Kaivas Bukovskas foto
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17.-18. augustā Disku golfa parkā “Ērgļi” notika Latvijas
čempionāts disku golfā, kurā piedalījās arī ĒGS (Ērgļu gaisa
spēku) kluba biedri.
Sievietēm:
1. vietā Alise Olte
Vīrieši 40+:
1. vietā Jānis Zosārs
2. vietā Aldis Olte
Vīrieši PRO šoreiz bez medaļām.
24. augustā Talsu disku golfa parkā “Laumas” notika Latvijas disku golfa kausa izcīņas 5. posms, kurā startēja arī mūsējie - ĒGS.
Sievietēm:
1. vietā Elīza Dalbiņa
Vīrieši 40+:
1. vietā Aldis Olte
2. vietā Jānis Zosārs
Vīriešiem PRO atkal mazliet pietrūka līdz medaļām.
7. septembrī Gulbenē, disku golfa parkā “Stari”, notika
Latvijas disku golfa kausa izcīņas pēdējais - 6. - posms, kurā,
protams, piedalījās arī ĒGS spēlētāji.
Vīriešu PRO klase:
1. vietā Rūdolfs Jānis Zosārs
Sievietēm:
2. vietā Alise Olte
3. vietā Elīza Dālbiņa
Un šoreiz līdz godalgām mazliet pietrūka ĒGS 40+ spēlētājiem.
Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem uz goda pjedestāla kāpa:
Vīriešu PRO klasē
2. vietā Rūdolfs Jānis Zosārs
Sievietēm:
2. vietā Elīza Dālbiņa
3. vietā Alise Olte
Vīriešiem 40+
3. vietā Jānis Zosārs
Individuālās sacensības ir beigušās, vēl paliek klubu komandu spēles un pāru spēles, kas notiks oktobrī. Lai visiem labi
un tālu lido!
A. Jēkabsons, kluba biedrs
A. Jēkabsona foto

„Velniņu”
izrādes burvība „Brakos”

Pasaku „Velniņi” rakstnieks Rūdolfs Blaumanis sarakstīja
1895. gadā, un tā joprojām ir aktuāla. Ir veidoti teātra iestudējumi, multiplikācijas filma, mūzikls, skolās labprāt iepazīstina skolēnus ar šo Blaumaņa darbu, veidojot daudzveidīgas mācību stundas. Arī „Braku” muzejā vispieprasītākā un
iemīļotākā ir muzejpedagoģiskā programma „Velniņu darbi
un nedarbi”, kurā apmeklētājiem tik ļoti patīk spēlēt teātri un
iejusties velniņu, elles vārtu sarga, laupītāju, saimnieka, vērša
un vecenītes lomā. Ir tik jauki „Brakus” sajust nedaudz velnišķīgi un nenopietni.
Tāda skaista, draiskulīga un velnišķīgi jauka aizritēja 7. septembra diena muzejā, kad atzīmējām rakstnieka R. Blaumaņa
111. nāves atceri. Jau rīta cēlienu „Brakos” piepildīja brašie
ceļotāji un pārgājiena dalībnieki no tūrisma salidojuma, ar interesi aplūkojot muzeju un iepazīstot R. Blaumaņa dzīves un
darba vietu. Tad kā mazas bitītes muzejā iespurdza Valmieras
Viestura vidusskolas jaunieši no Tautas teātra „Sprīdītis”, lai
gatavotos brīvdabas izrādei „Velniņi”. Mazliet dīvaina sajūta
būt te, „Brakos”, - vietā, kur tapuši „Velniņi”, un vietā, kur
var iztēloties māju, klēti, kūti, riju. Viss dabiskā attālumā, un
viss kā pasakā „Velniņi”. Ja pirms tam izrāde spēlēta tikai uz
skatuves, kas atrodas telpā, tad šoreiz brīvā dabā. Un laiks
brīnišķīgs - saules apvīta diena, silta un jauka. Vēl tikai nelieli
mēģinājumi, un izrāde var sākties…

Pamazām nāca skatītāji, starp viņiem tik daudz bērnu. Prieks,
ka viņus interesē pasaka „Velniņi” un ka vecāki viņiem dāvāja šo iespēju. Pasākumu ieskandināja tautas mūzikas kopa
„Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve), dziedot jautras un jestras dziesmas, lai iesildītu un iekustinātu skatītājus izrādei.
Viņiem tas izdevās lieliski. Pēc dziesmotā ievada sākās „Velniņi”. Jaunieši spēlēja brīvi, atraktīvi un sirsnīgi. Velniņi, pasprukuši no elles, pastrādā nerātnības lauku sētā, taču saimniekam tas skādi nedara, drīzāk labu. Kā jēriņi mazie nerātneļi
nokļūst pilī, un tad jau sieviņa tos ir noķērusi, lai lielajā ūdens
baļļā nomazgātu baltus un tīrus - nu jau kā cilvēka bērnus.
Paldies jauniešiem par lielisko izrādi, un īpaša pateicība režisoram Robertam Segliņam. Paldies Andrim Milnim par apskaņošanu, lai muzikālie efekti skanētu godam.
Kad labs darbs padarīts, tad vēders prasa savu tiesu. Par launagu parūpējās Agita Opincāne, jaunos aktierus un skatītājus
cienājot ar dārzeņu zupu Roberto gaumē. Paldies saimniecei
par gardo virumu un sirsnību! Tā „Brakos” aizritēja vēl viena
skaista un emocijām piepildīta diena...
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Latvijas dzinējsuņu izstāde

Jau piekto gadu pēc kārtas Latvijas
dzinējsuņu kluba atklātajā izstādē Ērgļos dalībnieku netrūka.
Piedalījās 26 dažādu šķirņu suņi, tai
skaitā dominējošo sugu pārstāvēja 16
īpatņi.
No Latvijas dzinējsuņiem labākie bija
Agra Čibuļa izstādes čempione Renda
(Viesīte).

Suņu konkurencē labākais bija vietējais Gunta Edelberga Remis, tikai par dažiem
punktiem, aiz sevis atstājot otru ērglēnieti - suni Reksi, īpašnieks Aigars Bābals.
Alu suņu konkurencē piekto gadu pēc kārtas čempiona titulu ir noturējis Ilgvara
Kvanta vācu medību terjers Rokijs.
Netrūka arī ekskluzīvu medību šķirnes suņu pārstāvju. Šobrīd, pēc datu centra ziņām, kā vienīgais Republikā savas šķirnes pārstāvis izstādē piedalījās mazais zilais
gaskonjas dzinējsuns Baziliks.
Personīgs paldies visiem dalībniekiem, skatītājiem un izstādes sponsoriem: Ērgļu
novada pašvaldībai, mednieku veikalam “Huberts”, konditorejai “Kore”, biedrībai
“C&U” un, protams, nenogurdināmajiem Latvijas dzinējsuņu kluba pārstāvjiem!
Armands Cirsis, Dzinējsuņu kluba valdes priekšsēdētājs
Valda Zirņa foto
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Ezerietim - 150

Tūrisma salidojums 2019 FIN
7. un 8. septembrī Ērgļos jau otro
gadu norisinājās “Tūrisma salidojums”. Tas iecerēts kā Latvijas tūrisma sezonas noslēgums un satikšanās, kurā satiekas gan piedzīvojumu
organizētāji, gan patērētāji - aktīvie
dabā gājēji. Kopā Ērgļus šajās divās dienās apmeklēja un uz Staciju
atbrauca aptuveni viens tūkstotis cilvēku (“Brakus” gadā apmeklē aptuveni astoņi tūkstoši).
Mums Ērgļu stacijā šķiet ļoti būtiski nodrošināt iespēju savstarpēji
tikties cilvēkiem, kuri deg par savu
lietu, tūrismu zina un māk.
Politiku sasaistīt ar mūsu novada
aktualitātēm lūkojām, piedāvājot
“Braku” meža tiesvedības iniciatoram ZZS līderim Edgaram Tavaram
novadīt interesentiem ekskursiju
pa “Braku” mežu. Tas notika dabas
vērtību ekspertes Leldes Enģeles
pavadībā. Tika identificētas sugas,
kuru dēļ gada sākumā tika atcelta
“Braku” meža ciršana. Tika runāts
arī par to, kā tālāk veidojama sadarbība ar mērķi nevis visu aizliegt vai
visu cirst, bet gan panākt jēdzīgus ilgtspējīgus
risinājumus “Braku” meža kā tūristiem interesantas un pieejamas vietas izveidošanu.
Pirmajā salidojuma dienā cilvēkiem tika piedāvāts doties maršrutos kopā ar “profesionāļiem”.
Tā ir iespēja, ejot 10-20 kilometrus garas takas, iepazīt un izprast veidu, kā kura organizācija darbojas ar saviem “klientiem”.
“Hiking Latvia” caur “Brakiem” nāca no Jumurdas puses, “Izzini - iepazīsti” veda savu
taku gar Rūķīšu ozolu, “Augustkalnu”, “Ziedugravām”, “Piedzīvojumi.lv” gāja no “Dalbiem” uz augšu pa “Brāžu” krācēm.
Vienu no maršrutiem, kas saucās “No Stacijas
uz Itāliju apskatīt Romas drupas”, piekrita vadīt aktīvs tūrists, tagad tieslietu ministrs Jānis
Bordāns.
Organizācija “PostNos” ar saviem piekritējiem savus 10 kilometrus mudžināja pa Ērgļu
skaistākajām vietām, kā pievienoto darbību
veicot “ploggingu”- atkritumu vākšanu visa
ceļa garumā. Tā tika piepildīti vairāki maisi,
un takas malas pēc tūristiem palika tīrākas
nekā pirms tiem.
Īsākais no maršrutiem bija jaunajām māmiņām paredzētais “Bēbīšu mauciens” - ar ratiņiem pa skaistiem skatiņiem ar mērķi uzturēt
labu fizisko formu arī tad, ja ģimenē ir mazulis vai trīs. Te grupas vadīšanu uzņēmās Ērgļu
patriote Lelde Gangnuse-Bērziņa.
Plašāk visus maršrutus var apskatīt facebook,
meklētājā ierakstot “Tūrisma salidojums”.
Ja interesē tos atkārtot - savā tālrunī vai datorā
lejuplādējot aplikāciju “View ranger”.
Meklētājā jāraksta - Ērgļi 4840 un tad ir iespēja gan apskatīt jau esošos taku apļus, gan

Foto no Hiking in Latvia Facebook

izveidot un koplietošanai nodot savus, ja tirda
ideja par jaunām takām mūsu novadā.
Šogad kā atsevišķa jauna sadaļa tika veidoti
arī veloentuziastu pasākumi. Velobraukšanas
fanāti izbrauca un iezīmēja kartē 50 kilometru
apli pa novadu, pēc tam iemēģināja Ērgļu veloentuziastu jau izveidoto “Latvijas kontūru”,
kas tapa LV 100 gadu ietvaros.
Otra velobraucēju aktivitāte saistījās ar elektrovelosipēdiem. Bija paredzēts izbraukt Strūves meridiāna maršrutu, tomēr cilvēki vairāk
izvēlējās baudīt kustības prieku Ērgļu robežās.
Orientieristi varēja lūkot mini rogaininga distanci “Pekles Ērglis” vai Andra Rudzīša vadībā turpat pie Stacijas mēroties spēkiem orientēšanās labirintā.
Aso izjūtu cienītāji no Briežukalna estakādes
17 metru augstuma varēja lūkot noplīvot svērteņa lēcienā, kuru organizēja “Ropejumping.
lv”.
Vakarā pie ugunskura sarunas risinājās trijos
virzienos - galvenais bija diskusija ar pašvaldībām, tūrisma organizatoriem un entuziastiem
par to, kā tālāk attīstīt dabas takas Latvijā, notika arī balsošana par populārāko, un tās godā
kā pirmā tika “Ogres Zilo kalnu” taka.
Kristaps Edgara dēls Liepiņš stāstīja par to,
kas jāņem līdzi, kā izaicinājumu izvēloties
augstākās pasaules kalnu virsotnes, par sievietēm kalnos stāstīja Līga Plakane.
Par Latvijas Jaunatklāšanu un Litera-Tūrismu
kā iespēju apceļot Latviju domās dalījās Marta
Selecka un Gustavs Terzens.
Vecmuižas ezerā pa dienu peldēja laivas un
SUP dēļi, vakarā - zilas gaismas starojošās
“Stacijas” caurspīdīgās kanoe laivas.
Salidojuma norises sagatavošanā liels paldies
jāpasaka pašvaldībai - Stacijas ielā pēc ilga
pārtraukuma tika atjaunots ielu apgaismojums,
paldies arī Reinim Braķim un Aldim Jēkabsonam ar saviem palīgspēkiem, Ērgļu jaunsargiem, visiem BrīvPrātīgajiem.
Balvu labākajai Takai koku stādu formā sagādāja a/s “Latvijas valsts meži”, paldies “Omniva”, “Mangaļi”, “Radio SWH”, “@katedizainaizstrāde”.
Nobeigumā ir svarīgi pateikt, ka šo pasākumu organizējām bez fondu vai atbalstītāju tieša finansiāla atbalsta. Darījām to paši saviem
spēkiem, jo ticam, ka Ērgļi ir un būs Latvijas
Dabā gājēju Galvaspilsēta. Paldies tiem, kas
iesaistījās un ticēja!
Sezona ir beigusies, gatavojamies nākamajai!

Foto no Hiking in Latvia Facebook
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Māris Olte

Žurnālists, rakstnieks un tulkotājs Ezerietis kā
viens no sava laika ražīgākajiem stāstniekiem šogad pieminams 150 gadu jubilejā.
Ezerietis, īstajā vārdā Kārlis Augenbergs, dzimis
1869. gada 26. septembrī Ērgļu pagasta „Kalna
Augļēnos” saimnieka ģimenē. Viņš bija vecākais
no četriem bērniem, mācījās Ērgļu pagastskolā,
pēc tam apguva rakstveža amatu Turaidā. 1892.
gadā darba gaitas aizsākās Rozēnos kā pagasta
rakstvedim. Te tika nodibināta arī ģimene, kopā
ar Minnu Reinfeldi izaudzinātas meitas Austra un
Mirdza. 1898. gadā rakstveža darbs tika turpināts
Lēdurgā.
Ezerietis piedalījās 1905. gada revolūcijā, pēc
kuras sakāves tika apcietināts. Kopš 1906. gada
rakstnieks nodevās literārajam darbam. Dzīvodams Rīgā, strādāja vairāku laikrakstu - „Mūsu
Laiki”, „Rīgas Apskats”, „Jaunā Dienas Lapa”,
„Rīta Blāzma”, „Jaunais Vārds” - redakcijās.
1913. gadā, būdams žurnālistu un literātu biedrības „Ideja” priekšnieks, Ezerietis bija arī tās žurnāla „Tagadne” redaktors.
1889. gadā 20 gadu vecumā ar pseidonīmu Pulgosnietis „Dienas Lapas” pielikumā tika publicēts jaunā autora pirmais stāsts „Bez spārnu”.
Jau literāro gaitu sākumā noprotams, ka Ezerietis veidojas par reālistu, kurš tēlo lauku dzīves
ainas. Kā rakstvedim viņam bija zināmi pagasta ļaužu sadzīves notikumi, kuri deva iespēju
patiesam lauku dzīves tēlojumam. Visai skaudrs ir dzīves sociālais redzējums, izceļot ēnas
puses: alkoholisma lāsts, izlaidīgu saimnieku dzīvesveids, māņticīgi vientieši, izlutināti bērni, Pirmā pasaules kara šausmas. Kā norādījuši laikabiedri, autors daudzus reālus notikumus
savos stāstos iekļāvis nesagrozītā veidā. Viņš nav lauku patriarhālās sētas tikumu cildinātājs,
vairāk gan sadzīves ideālu kritizētājs. Viņš vērsies pret sabiedrības dalīšanu šķirās, nostājies
pret varmācību, bijis demokrātijas atbalstītājs.
Romāni „Ģimenes kaites” (1895) un „Zemes bērni” (1917) tika publicēti periodikā. Grāmatās ir izdoti tādi darbi kā stāsts „Pirmā” (1890), poēma „Laikmetu maiņā” (1917), 1913. gadā
iznāca kopoto rakstu 1. sējums, tālāko sējumu izdošanu pārtrauca Pirmais pasaules karš. 1969.
gadā tika izdots stāstu krājums „Pīlādži”, kurā apkopoti 9 autora labākie darbi: „Tēvs”, „Krusta nesējs”, „Rožu dārzs”, „Kad viņa mostas”, „Tad zemnieks cēlās”, „Paiskas dēli”, „Pa sērsnēm”, „Pazudušais dēls”, „Pīlādži”. Stāstos minēta Ogres upe, Ērgļu puses mājvārdi - „Laišķini”, „Elitēni”, interesanti izlasīt arī agrāk lietotus vārdus (salabdienojies ‘sasveicinājies’,
bedakļi ‘kurmju rakumi’, zebenīca ‘tarba’, operas glāze ‘binoklis’, restorācija ‘restorāns’ u.c.).
Ezerietis arī nedaudz rakstījis dzeju, tulkojis Ļ. Tolstoja, L. Andrejeva, E. Zolā un citu autoru
darbus.
20. gadsimta 20. gadu sākumā pagasta rakstvežus aicināja strādāt par lauku miertiesnešiem.
1921. gadā Ezerietis aizgāja šai darbā uz Jaunpiebalgu, turpināja rakstīt romāna „Zemes bērni”
2. daļu, bet saslima (muskuļu reimatisms) un mira 54 gadu vecumā 1923. gada 17. februārī.
Rakstnieka atdusas vieta ir Meža kapos Rīgā.
Andrejs Upīts par Ezerieti ir rakstījis: „Vispār viņa sacerējumi vērtējami vairāk kā laikmetiska feļetoniska beletristika, mazāk kā mākslas darbi ar paliekamu nozīmi”.
Plašāka informācija par Ezerieša paveikto latviešu literatūrā atrodama Jāņa Zemzara zinātniskajā aprakstā „Ezerieša rokraksti un sarakste”(1982). Ezerieša literāro portretu veidojis Jānis
Kalniņš stāstā „Turaidas pagastskrīveris”, kas publicēts grāmatā „Savādnieki”(1979).
Mārīte Breikša

18. Putnu pašvaldību salidojums Balgalē
Latvijā ir 27 pilsētas vai pagasti, kuru
ģerboņos ir putni.
Šīs pašvaldības noorganizējušas sev
veltītu pasākumu,
lai reizi gadā salidotu kopā. Šogad,
30. augustā, savā
ligzdā putnus no visas Latvijas uzņēma
Talsu novada Balgales pagasts. Arī
mēs, Ērgļu novada
pārstāvji, tradicionāli apmeklējām šo
pasākumu, lai smeltos idejas, jaunus
iespaidus un dalītos
pieredzē. Šogad uz salidojumu bija ieradušās
16 pašvaldības no visas Latvijas.
Rīts iesākās ar katras pašvaldības delegācijas nelielu prezentāciju un iepazīstināšanu ar
savu novadu Balgales sporta un brīvā laika
pavadīšanas centrā Dursupē. Pēc iepazīšanās
viesi devās uz privāto observatoriju “Lielzeltiņi”, kur saimnieko Sergejs Kļimanskis, kam
astronomija ir vaļasprieks jau kopš skolas
gadiem. Patlaban observatorijas tehniskais
aprīkojums ļauj veikt vizuālos novērojumus.
Savukārt teleskopa diametrs ir 30 centimetri,
kas ir gana nopietns izmērs, lai veiktu zinātniskus pētījumus.
Turpinājumā devāmies uz ģimenes uzņēmumu SIA “European Sport Installations”, kuri
Balgales vārdu aiznesuši uz vairāk nekā 50
valstīs visā pasaulē, veiksmīgi darbojoties
specifiskā nišā - ražo un ieklāj segumu stadioniem, multifunkcionāliem laukumiem, bērnu
laukumiem un tenisa kortiem.
Tālāk devāmies uz Nurmuižas pili, kas celta 16. gadsimta otrajā pusē. Nurmuižas pils
telpas uzskatāmas par vieniem no efektīgākajiem neoklasicisma interjeru paraugiem

Latvijas pilīs. Muižas apbūves kompleksu
veido vairākas 18.-19. gadsimtā celtas ēkas,
to papildina ainavu parks. Kopš 2005. gada
pils ir privātīpašums, kurā notiek vērienīgi atjaunošanas darbi. Rekonstruēta dīķu sistēma,
atjaunoti tilti, izkopts pils parks, atjaunotas
daudzas ēkas: klēts, lielais zirgu stallis, vārtu tornis, dārznieka māja, kalpu māja, smēde,
darba zirgu stallis un putnu māja.
Iepazīšanās ar novadu noslēdzās Talsu pilsētā, izstaigājot deviņus pakalnus, baznīcas un
vecpilsētas sirdī - Tautas nama radošajā sētā
- baudot mūzikas skolas sitamo instrumentu
ansambļa enerģisko ritmu koncertu.
Diena, kas bija pildīta ar bagātīgiem iespaidiem, noslēdzās Balgales sporta un brīvā laika
pavadīšanas centrā ar vietējo amatiermākslas
dalībnieku (vietējo amatierteātra aktieru, bērnu vokālā ansambļa “Cielaviņas” un sieviešu
kora “Balgale”) sniegto sirsnīgo koncertu.
Nākamajā gadā Putnu pašvaldību delegācijas tiksies Ogres novada Suntažu pagastā.
Rakstu sagatavoja Lelde Strazdiņa
Ulda Randoha foto
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Ērgļu saieta nams aicina
Aicinām pievienoties Ērgļu plašajai amatiermākslinieku
saimei un jaunajā sezonā piedalīties šādos kolektīvos:
Jauktajā korī „Ērgļi” (diriģents -Ralfs Šmīdbergs,
mob. t. 26458291)
e-pasts: ralfens@inbox.lv
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki dziedātāji.
Deju kolektīvā ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne,
mob. t. 26528369)
e-pasts: marite.taskane@inbox.lv
Mēģinājumi - piektdienās plkst. 20.00 un svētdienās
plkst. 11.00
Jauniešu deju kolektīvā „Rūdis” (vad. Antra Grinberga,
mob. t. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi sestdienās plkst. 18.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvā „Rūdolfs”
(vad. Antra Grinberga, mob. t. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi piektdienās. plkst. 19.30
Dāmu deju grupā „Varbūt” (vad. Antra Grinberga,
Taiga Sirmā) e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi ceturtdienās plkst. 19.00
Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte”
(pirmsskolas - vad. Antra Grinberga, mob. t. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
Mēģinājumi otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00
Ērgļu teātrī (režisore Terēzija Kaimiņa, mob. t. 26322426)
e - pasts: tereza.k@inbox.lv
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi”
(vad. Sandra Lauberte, mob. t. 28372607)
Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”
(vad. Vineta Dāve, mob. t. 26498771)
Līnijdeju kolektīvā „Raibā līnija” (vad. Baiba Bistere,
mob. t. 28306010)
Sporta deju klubā “Vizbulīte” (vad. Sandra Avotiņa,
mob. t. 26528132)
e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
Nodarbības - pirmdienās, trešdienās un piektdienās no
plkst. 16.30
Mūzikas kursos - darbojas Virdžīnijas Burovas vadībā,
personīgi vienojoties.
Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore

Latvijas pirts diena “Meņģeļos”
14. septembra pēcpusdienā Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi” tika atzīmēta
Latvijas pirts diena.
Ideju par Latvijas
pirts dienu ir ierosinājusi
biedrība
“Latvijas
pirts”.
Doma par Latvijas
pirts dienas veidošanu nav radusies
vienā dienā. Tā ir
i z k r is t a l i z ē j u s i e s
vairāku gadu garumā dažādās pirtnieku, ar pirts lietām
saistītu cilvēku un
vienkāršu pirtsmīļu
sarunās. Pirts dienas norises datums - katra septembra otrā sestdiena - nav izvēlēts nejauši. Kā galvenie argumenti par labu šim laikam ir
kalpojuši tie, ka septembra kalendārs nav tik piesātināts ar
citiem pasākumiem, vēl var pērties ar svaigi grieztajām zaļajām slotām.
Lai gan ideja Latvijas mērogā nav dziļi iesakņojusies, “Meņģeļos” katra gada otrajā septembra sestdienā jau septiņus gadus tiek iekurināta dūmu pirtiņa un svinēta Latvijas pirts diena. Šajā dienā vienmēr tiek aicināts kāds pirtnieks, kas varētu
dalīties savās zināšanās. Šoreiz “Meņģeļos” viesojās pirtniece
Gunta Pūce no Madonas. Pirtniece dalījās savā pieredzē un
stāstīja par sagatavošanos pirtī iešanai. Notika arī aktīva darbošanās – katrs izgatavoja vaska svecīti, sasēja zāļu slotiņu un
pagatavoja skrubīti. Pēc tam ikviens varēja izbaudīt pēršanos
“Meņģeļu” dūmu pirtiņā. Liels prieks, ka šoreiz šo pasākumu
apmeklēja arī krietns pulciņš atraktīvu un zināt gribošu jauniešu.
Sirsnīgs paldies Guntai Pūcei! Paldies ikvienam, kurš vējainajā sestdienas pēcpusdienā atrada laiku atbraukt līdz “Meņģeļiem”!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Didža Gasiņa foto

PASĀKUMU AFIŠA
20. septembrī plkst.17.00
Sausnējas saieta zālē “Līdumos” notiks tikšanās ar
novadnieci, skolotāju un rakstnieci Lindu Šmiti
Lai gan septembris ir dzejas mēnesis, šoreiz parunāsim par
dzīves prozu Lindas grāmatās liriski un dvēseliski. Visi mīļi gaidīti!

ZINĀŠANAI

Uzņemšana Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas sagatavošanas klasē notiks 23. septembrī plkst. 17.30
mūzikas skolas telpās (ieeja saieta namā no otras puses).
Tel. uzziņām -26528369.

21. septembrī plkst. 15.00 „Brakos”
Olgas Dundures grāmatu „Vakarsaules stāsti”
un „Manai bērnībai bija pureņu acis”
atvēršanas svētki
Miķeļdienas labdarības akcija Jumurdā
Dārzu un lauku saimnieki tiek aicināti:
aZiedot daļiņu dārzeņu un augļu ražas Ērgļu novada
aprūpes centriem.
a24. septembrī plkst.15.00 kopīgi veidosim ziedu
paklāju pie Saieta ēkas (materiāli no saviem dārziem)
Ziedojumus nogādāt Jumurdas Saieta ēkā no 23. līdz 26.
septembrim. Kontaktpersona - Sarmīte, tel. 28741487
Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena
27. septembrī plkst. 17.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Viesojas Cēsu kultūras biedrība ”Harmonija”
28. septembrī pašā rīta agrumā pie
saieta nama un tā apkārtnē
RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem!!!
Aicinām tirgoties tikai ar ražas bagātībām, kas izaugušas
dārzā, meža veltēm un rokdarbiem.
Piedalīsimies loterijā, ja līdzi būsiet paņēmuši kādu no
savām ziemai sagatavotajām veltēm.
Pats Miķelis gādās par izsoli, loteriju un citiem
pārsteigumiem.
19. oktobrī plkst. 15.00 Brāļu Jurjānu muzejā
“Meņģeļi” paaudžu sadziedāšanās pasākums
“Man bij` dziesmu vācelīte”
Aicinām lielus un mazus dziesmu mīļotājus.
Līdzi ņemiet nelielu cienastiņu, mūzikas instrumentus un
vismaz vienu tautasdziesmas melodiju vai ziņģi.
23. oktobrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
viesojas LILIPUTU CIRKS
Liliputu cirks no Ukrainas. Izrādē ir iekļauta spēle ar apļiem, priekšnesums ar ķīniešu bļodiņām, muzikālā ekscentrika, ekvilibristu priekšnesumi, numuri ar dresētiem dzīvniekiem, tajā skaitā ar suni-matemātiķi un, protams, jautrie
klauni!
Biļetes cena - 5,00 eiro

INFORMĀCIJA

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde (NBS SzS MKBde) 2019. gada septembrī un
oktobrī rīkos mācības “SUDRABA BULTA 2019”.
Lauka mācību aktīvā fāze no 2019. gada 23. septembra līdz
5.oktobrim norisināsies arī ĒRGĻU novadā. Mācības plānotas diennakts režīmā, izmantojot militāro transportu, un
iespējami nelieli satiksmes apgrūtinājumi uz koplietošanas
ceļiem.
Novada iedzīvotājiem mācību laikā neskaidrību gadījumos
lūdzu sazināties ar militāro mācību “SUDRABA BULTA
2019” kontroles štābu pa tel. Nr. 29181486.
Foto no www.apollo.lv

26. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
draudzības koncerts „RUDENS RAKSTI”
Dāmu deju grupa „Varbūt” aicina uz sadancošanos savus
draugu kolektīvus no dažādiem Latvijas novadiem.
29. septembrī plkst. 11.00
Eiropas sporta nedēļas ietvaros
pārgājiens “Augšup - lejup, no kalna uz kalnu”.
Maršruts: starts 11.00 no Ērgļu slēpošanas trases
stāvlaukuma - Skanstes kalns - Briežu kalns - Vēja kalns
- Rata kalns - Pils kalns - Karātavu kalns - Skolas kalns
-Sīlēnu kalns (aptuveni 10 km). Pēc pārgājiena kopīga zupas
baudīšana un draudzības spēle disku golfa parkā “Ērgļi”.
Tel. informācijai: 26101152 (A. Jēkabsons).

Ērgļu novada pašvaldības sociālais
dienests atgādina

Turpinām pieņemt iedzīvotāju iesniegumus par mājas aprūpes pakalpojuma nepieciešamību. Pakalpojums tiks nodrošināts ar apvienības “Samarieši” starpniecību.
Lai saņemtu mājas aprūpes pakalpojumu, nepieciešams dienestā iesniegt ģimenes ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jums ir
nepieciešams mājas aprūpes pakalpojums un nav kontrindikāciju tā saņemšanai. Nepieciešams jūsu iesniegums, kurā
lūdzat piešķirt mājas aprūpes pakalpojumu.
Pēc minēto dokumentu saņemšanas pie jums ieradīsies sociālais darbinieks un aizpildīs ikdienā veicamo darbību novērtējumu, noteiks aprūpes līmeni. Kopā vienosimies par darbiem, kuros nepieciešama palīdzība.
Atkarībā no aprūpes līmeņa, kuri ir četri, personai par pakalpojumu katru mēnesi jāveic līdzmaksājums:
1. līmenis - ne vairāk kā četras stundas nedēļā, līdzmaksājums
10,00 eiro mēnesī;
2. līmenis - ne vairāk kā sešas stundas nedēļā, līdzmaksājums
15,00 eiro mēnesī;
3. līmenis - ne vairāk kā astoņas stundas nedēļā, līdzmaksājums 20,00 eiro mēnesī;
4. līmenis - ne vairāk kā 12 stundas nedēļā, līdzmaksājums
25,00 eiro mēnesī.
Par trūcīgu atzītai personai par mājas aprūpes pakalpojumu
nav jāmaksā.
M. Briede, Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja

Svecīšu vakari
Ērgļu pagastā:
Katrīnas kapos 14. septembrī plkst. 16.00;
Blaumaņa kapos 5. oktobrī plkst.17.00;
Miera kapos 12. oktobrī plkst. 16.00;
Sauleskalna kapos 12. oktobrī plkst. 18.00
Sausnējas pagastā:
Runakalna kapos 28. septembrī plkst.16.00
Liepkalnes kapos 28. septembrī plkst.17.00
Sausnējas kapos 5. oktobrī plkst.17.00
Jumurdas pagastā:
Vējavas kapos 5. oktobrī plkst. 16.30;
Jumurdas kapos 5. oktobrī plkst.18.00

PIEMINAM
MIRUŠOS:
Jānis Cielavs miris 84. mūža gadā;
Vladimirs Podjava miris 49. mūža gadā;
Ruta Medne mirusi 70. mūža gadā;
Andrejs Līcītis miris 80. 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.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. septembris
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