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2020. jūnijs

�rg�u novad� rekultiv�s tr�s
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Br�vpr�t�go darbs �rg�u novada
Mācību
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noslēgums ĒMMS
muzejos
neatbilstošas izg�ztuves

Šogad mācību gada noslēgums visām skolām bija jāplāno citādāk nekā ierasts. Arī mūsu
skola mācību darbu organizēja attālināti. Šoreiz nenotika mūsu tradicionālā audzēkņu zīmēApr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
2. j�lij�
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pras�b�m
neatbilstoš�
�rg�u novascenogrāfijā
tikai tagad,
jūnijā,
varējāmaktu
nosūtīt
pirmajai
kārtai gatavotos
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- Balode
Keita
Unaizg�ztuve
Daumane“Sidra(5. kurss),
Lapiņa
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neatbilstošo
�rg�u
Jumur- valodas
izmēģinājām
veidot
“Dzīvās
gleznas”.
Šķita,
ka
vienā
brīdī
visai
Latvijai
vēlās
pāri
radošs k� atbild�g�s iest�- nieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
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Nr.490un„Noteinākamajā klasē vai kursā. Paldies vecākiem par lielo atbalstu šajā mācību posmā!
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „BraArī skolas beidzējiem eksāmeni mūzikā un noslēguma darbi bija jāsagatavo, strādājot attālinākiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
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ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
grafika “Vītola stāsts”, kurā biežāk pielietotie simboli. Darba vadītāja Vizma Veipa. Šos darbus var aplūkot konditorejā
izdotas velot�risma broš�ras un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
ar dažādiem simboliem tiek “Našķotava”, jo arī tā ir sabiedriski pieejama telpa.
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
izstāstīts stāsts par neaizsarArī trīs mūzikas nodaļas absolventi Alīna Muša un Evelīna Estere Jansone (flauta- skolotājs
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
gātību, vientulību, palīdzību Ivars Rutmanis), un Haralds Masaļskis (eifonijs - skolotājs Pēteris Leiboms) savus eksāmenus
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
un rūpēm. Atgādinājums, ka kārtoja
attālināti. Vispārējo klavieru un instrumenta spēles skaņdarbi tika nofilmēti un komiInform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesnevajag padoties un cik svasija pēc tam tos izvērtēja.
nans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens
rīgipl�nots
ir palīdzēt vājākajam,
Izlaidums notika, ievērojot noteikto 2 metru distanci un pulcēšanās ierobežojumus. Alīna
lai tas varētu izaugt un uz- Muša spēlēja ne tikai flautu, atskaņojot A.Struma „Deju”, bet arī klavieres - latviešu tautas
plaukt. Darba vadītāja Viz- dziesmu I.Railas apdarē „Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas”. Kā atzīmēja skolotāja Mārīte
ma Veipa.
Taškāne, tad bieži negadās, ka pūtējiem tik labi veicas vispārējā klavieru apgūšanā. Haralds
Madaras Purviņas deko- Masaļskis nospēlēja J. Haidna „Kanconetu”. Katrs skolotājs izteica novēlējumus saviem auIr zin�ms fakts, ka 1859. gad�
ratīvs gleznojums ar akrilu dzēkņiem turpmākajām gaitām.
Krišj�nis Barons, b�dams T�rba“Emocijas caur ziediem”.
Tiksimies augustā ar māksliniekiem vasaras praksē - plenērā - un muzikantiem - radošo darbtas universit�tes Matem�tikas
Stāsts par dabas un cilvēka nīcu norisē. Augusta beigās aicināsim jaunus audzēkņus uz iestājpārbaudījumiem mākslas un
fakult�tes students, 24 gadu vevienotību. Latvju zīmes ie- mūzikas nodaļās.
cum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
vītas dažādos ziedos. Darba
Skaistu vasaru visiem!
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
vadītāja Vizma Veipa.
Skolotāja Vizma Veipa
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rSantas Helēnas Pedeles foto

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

g�iem, Koknesei, Skr�veriem,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�j�m Dundag�. �rg�os vi�š ierad�s t�p�c, ka te dz�voja studiju
biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas
�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas
Krišj�nis Barons viesoj�s Me��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-

No bērnudārza projām Lorenco
ejot(st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
...No bērnudārza projām ejot,

Barona takas dal�bnieki Brakos.
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes aicin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža
t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza
ar savu erud�ciju par Latvijas augu un
dz�vnieku valsti.
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi�u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina
muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a
ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu
muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Velomaratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku
vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, kuras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki
Me��e�u �be�d�rz� iest�d�ja �bel�ti.”
„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
(26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut
ar� daudzi jau te bijuši,” saka Braku
muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r
v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks R�-
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dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego
veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m
klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smaržu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zibensš�elt� akmens un nodzied�j�m
dziesmu, pasveicin�j�m skulpt�ru „Edgars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pasl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi
dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints,
kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Katru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze
dzelten� saules kr�s�.”
„Latvijas daba, kult�ra un trad�cijas–
t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas mantojum�, bet t�s ir v�rt�bas, kas mums ir
j�iepaz�st, j�sarg� un par kur�m j�r�p�jas”, t� savas darb�bas misiju apzin�s
Vita Jaunzeme.
M�r�te Breikša

bild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvaloKā taurenis uz pleca būs,
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�Mums
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bērnuinteresanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
darzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!”
dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada maija domes sēdē lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
28. maija domes kārtējā sēdē:
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, personai,
jo dzīvokli, kurā dzīvo pašreiz, īpašnieks pārdod.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, personai,
jo dzīvoklis, kurā dzīvo pašreiz, tiek pārdots izsolē.
aNolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, personai,
jo pašreizējā dzīvesvietā nav iespējams dzīvot, māja ir sabrukusi.
aNolēma piešķirt finansējumu EUR 2000 apmērā Latvijas Kalnu divriteņu federācijai projekta “Latvijas Valsts mežu MTB individuālie braucieni 2020” Ērgļu etapa aktivitāšu īstenošanai Ērgļu novadā.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas atskaitīto audzēkņu vecāku līdzfinansējuma parādus par kopējo summu EUR
62,93 sakarā ar parādu piedziņas neiespējamību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Talka
16. maijā notika ikgadējā talkas diena disku golfa trasē un pastaigu takā gar dambi. Tā
notika īpašos karantīnas apstākļos, talkotāji talkoja pa 11 atsevišķiem punktiem, lai ievērotu
visus drošības noteikumus. Uz talku bija ieradušies 20 talkotāji - gan vietējie iedzīvotāji,
gan disku golfa spēlētāji no citām pilsētām. Disku golfa trasē pārsvarā tika veikti labiekārtošanas un tīrīšanas darbi, tika zāģēti un savākti krūmi. Gar pastaigu takas malu tika vākti
atkritumi, kopsummā tika savākti 6 maisi - pārsvarā aizmāršīgo makšķernieku atstātie sadzīves atkritumi. Ceru, ka turpmāk makšķernieki nebūs tik aizmāršīgi un savāks aiz sevis atkritumus. Cienīsim talkotāju darbu! Iecerētie darbi tika pabeigti, neskatoties uz lietainajiem
laika apstākļiem. Tiekamies nākošajā gadā, cerams, ka labākos apstākļos.
Talkas organizators Aldis Jēkabsons

Riteņbraukšana

Aktuālā informācija par darba organizēšanu
sociālajos dienestos pēc ārkārtējās situācijas
termiņa beigām
Saeima š.g. 5. jūnijā pieņēma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” (Likums),
kas stājas spēkā š.g.10. jūnijā un kura mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām. Atceļot ārkārtējo situāciju valstī, valsts un pašvaldību institūcijām pakāpeniski būs nepieciešams atgriezties pie pilnīgas visu pakalpojumu sniegšanas
privātpersonām. Pāreja uz visu pakalpojumu sniegšanu būtu veicama, vadoties no šādiem principiem:
1) iespēju robežās turpinot attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;
2) atjaunojot pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskai
situācijai valstī;
Likums nosaka, ja ģimenei (personai) noteiktajam trūcīgā vai maznodrošinātā statusam vai
maznodrošinātā statusam atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas
Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242 euro mēnesī), beidzas termiņš vai to nepieciešams pagarināt triju mēnešu laikā pēc
ārkārtējās situācijas atcelšanas, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības attiecīgo statusu
noteikt, pamatojoties uz iepriekš iesniegtiem dokumentiem. Šajā laikā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei
(personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana
Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu, kas nosaka, ka:
1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc
ārkārtējās situācijas beigām, tātad līdz 2020. gada 31. jūlijam uz iepriekšējā iesnieguma un
dokumentu pamata.
2. vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi
pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir
tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā
dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā
kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda
iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes
situācijā.
Attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam derīgas ir statusa izziņas, kas tika izsniegtas jau iepriekš
un kuru termiņš tika pagarināts attālināti.
Situācijai normalizējoties, no 2020. gada 1. augusta pašvaldību sociālajiem dienestiem būs
nepieciešams atjaunot minētos statusus, kā arī izsniegt jaunas izziņas. Visiem klientiem augustā būtu jāierodas sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda deklarācija.
Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Pagājušajā mēnesī ziņas no bibliotēkas izpalika, taču tas nenozīmē, ka darbs apstājies. Kādu
laiku klātienes apmeklējumi bija liegti, bet kopš 14. maija bibliotēka ir atvērta lasītājiem.
Maijā un jūnijā bibliotēkas plaukti papildinājušies ar 73 jaunām grāmatām. Par pašvaldības
līdzekļiem iegādātas 34 grāmatas un kā dāvinājumi no lasītājiem iegūtas 39 grāmatas.

23. maijā notika velo sezonas atklāšanas brauciens. Diemžēl visi braukt gribētāji nepiedalījās sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu karantīnas laikā. Kā parasti, pateicoties Ilzei,
Andrim un Laimonim, tika izveidota ļoti interesanta trase apkārt Pulgošņa ezeram, kur bija
ne tikai jābrauc ar velosipēdu, bet arī pārsimts metri bija jāveic kājām. Bija interesanti redzēt
Pulgošņa ezeru no Dzelzkāju puses. Visi laimīgi veica 14 kilometrus garo velo braucienu,
kurš sākās pie Sargsuņiem un beidzās pie saieta nama. Tiekamies nākamajā braucienā!

Disku golfs

Aldis Jēkabsons

28. maijā notika disku golfa sacensības
Ērgļos – Vidzemes DoubleUP #1. Un 11.
jūnijā notika disku golfa sacensības Ērgļos
– Vidzemes DoubleUP #2. Šīs sacensības
ir interesantas ar to, ka var piedalīties arī
iesācēji, kuri cīnās savā starpā par balvām.
Sacensībās piedalās disku golfa spēlētāji no
dažādām Latvijas pilsētām. Sacensības notiek katru otro nedēļu, turpmākās Vidzemes
DoubleUP sacensības norisināsies Lubānā,
Cēsīs, Valmierā un Gulbenē. Šīs sacensības
notiek, lai popularizētu disku golfu un piesaistītu jaunus spēlētājus. Ja kādam interesē
sacensību datumi un iespējas spēlēt, zvaniet
pa tālruni 26101152. Turpmākās sacensības Ērgļos - disku golfa pusmaratons Ērgļi Nr.1,
kas norisināsies 20. jūnijā disku golfa parkā “Ērgļi” un “Braku takās”. Un 18. jūlijā notiks
Latvijas kausa otrais posms. Lai visiem labi tālu lido!
Disku golfa spēlētājs Aldis Jēkabsons
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aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
Dž. Ašers “Trīspadsm1t iem3sli”
M. Cielēna “Ballīte ar nakšņošanu”
A. Goba “Sīki, jautri kukainīši”
M. Kerenens “Rēgs uz divriteņa”
“Laimīgais briedēns Bembijs”
A. Ļenasa “Krāsu mošķis”
Š. Sekaninova “Parasto lietu neparastā vēsture”
A. Staka “Āpsēna piedzīvojums”
aPieaugušajiem. Daiļliteratūra
Tulkotie darbi:
Latviešu autoru darbi:
Dž. Devero “Skūpstu ezers”
K. Apškrūma “Mīļumvārdi”
O. Henrijs “21 stāsts”
A. Auziņš “Astotais bauslis”
E. Hietasmies “Tētis diviem”
V. Belševica “Dienasgrāmata 1947 - 1960”
J. Jakovļeva “Sarkanā zirga savaldīšana”
J. Joņevs “Tīģeris”
M. Korīta “Ja viņa modīsies”
D. Judina “Slazdā”
A. Mariņina “Rūgtais kvests” 1. un 2. gr.
Ē. Kūlis “Iezīmētie”, “Zemes telpa, jūras elpa”
E. Nurebeka “Saki, ka tu esi mana”
Z. Nuts “Es izgludināju viņa kreklus”
N. Robertsa “Vētrainais mājupceļš”
H. Paukšs “Eņģeļu medības”
M. Volkers “Tumšais vīnadārzs”
K. Ulberga – Rubīna “kariete uz Santjago”
Nozaru literatūra:
A. Zeibots “Krauklis”
P. D’Adamo “Diēta tavai asinsgrupai”
I. Žolude “Livonijas debesis”
N. Morozova “Meitene hameleons”
Dz. Žuravska “Nepabeigtā portreta noslēpums”
“225 zināmu un piemirstu dziesmu vārdi”
Šis saraksts satur tikai pirktās grāmatas. Dāvinātās neuzskaitīšu, tikai piebildīšu, ka pārsvarā
tie ir tulkotie daiļdarbi un ceturtā daļa no tām latviešu autoru darbi. Nāciet uz bibliotēku, vērtējiet un izvēlieties!
aMakulatūras vākšanas akcija
No 8. jūnija līdz 31. augustam bibliotēkā var nodot makulatūru. Bibliotēka organizēs tās nodošanu pārstrādei SIA “Līgatnes papīrs”. Lūgums makulatūru sasiet vai salikt kartona kastēs.
Tā kā Sausnējas bibliotēkas pakalpojumi vēl aizvien ir bezmaksas, aicinu izmantot iespēju
atbalstīt bibliotēku šādā veidā, jo par katriem nodotajiem 1000 kg varēs saņemt 5 kg A4 biroja
papīru.
Ir iespēja bibliotēkai iegūt arī naudas balvas, bet tas nav mērķis. Galvenais ir apzināties, ka
tā varam sākt domāt zaļāk un sākt padarīt pasauli labāku kaut vai ar mazumiņu.
aLasītāju ievērībai
Kā ierasts, no 1. līdz 28. jūlijam bibliotēka būs slēgta, jo došos atvaļinājumā. Tāpēc iesaku
nodrošināties ar lasāmvielu jau laikus un ilgākam laikam.
Jauku vasaru vēlot!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
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Tikšanās ar Valsts prezidentu
„Ērgļu Novada Skolu Ziņu” iepriekšējā numurā bija publicētas skolēnu
esejas “Senči, es un mana valsts”, cenšoties tajās atklāt, ko mani senči
sagaidīja no Latvijas valsts pirms 100 gadiem un atmodas laikos? Ko gaidu
no savas valsts tagad?
Vairāki darbi tika nosūtīti valsts konkursam. Prieks, ka 12. un 11. klases skolnieces no Ērgļu vidusskolas – Katrīna Dudko un Emīlija Gustīne
Zommere – bija 21 laureāta skaitā. Seši no viņiem varēja tikties ar Valsts
prezidentu Egilu Levitu.
Tikšanās laikā apspriedāmies arī ar eseju konkursa tiešo organizatoru
Arvīdu Dravnieku, kurš aicināja dalībniekus noteikti konkursā piedalīties
arī nākamgad.
Pildot vēstures skolotājas uzdoto mājasdarbu, nevarēju pat iedomāties, kur
tas mani spēs aizvest.
Pirmais posms bija uzrakstīt eseju par to, kāda bija mūsu Latvija pirms
100 gadiem, PSRS laikos un šodien, ko cilvēki šajos laika posmos sagaidīja
no Latvijas nākotnē. Daļa skolēnu eseju bija arī izlasāma iepriekšējā mēneša izdevumā. Mūsu skolas skolēni, vēstures skolotājas mudināti, nosūtīja
savu rakstīto eseju konkursam, kurā par balvu varēja izvēlēties doties pie
dažādiem valsts ierēdņiem, to skaitā arī pie prezidenta Egila Levita, ko arī
izvēlējos apciemot, ja mana eseja būs sekmīga.
Negaidīti pienāca vēstule no prezidenta kancelejas, kurā bija ielūgums
uz Rīgas pili satikt prezidentu. Drīz uzzināju, ka no mūsu skolas tikusi arī
Katrīna Dudko un ka mēs šajā piedzīvojumā dodamies kopā.
Pienāca diena, kad mums bija jādodas pie prezidenta. 9:30 no rīta biju gatava savā svinīgajā tērpā, lai brauktu uz Rīgu. Paldies Aivim Masaļskis par
to, ka aizveda mūs uz Rīgu.
Tā nu mēs nonācām Rīgas pilī, kur pēc rūpīgas pārbaudes un visdažādākajiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem devāmies uz Ģerboņu zāli, kur mēs
ar Katrīnu bijām vienīgās meitenes četru puišu vidū, kas arī tika pie prezidenta. Vakarpusē
biju sagatavojusi jautājumus prezidentam, kurus galvā atkārtoju vairākkārt, lai neaizmirstu.
Un tad Ģerboņu zālē ienāca prezidents - Egils Levits, kurš stāstīja par to, kāpēc demokrātija
mūsu valstī ir svarīga, ka mūsu un senču likteņi ir vienoti, kā arī, ko viņi deva mūsu valstij.
Pēc prezidenta uzrunas mums bija jāuzdod jautājumi prezidentam, un, tā kā puiši bija kautrīgāki, uzdevu pirmo jautājumu. Atraisoties sarunai, katrs no mums pārrunāja ar prezidentu
svarīgāko. Arī skolotāji iesaistījās sarunā ar prezidentu. Pēc debatēm prezidents katram pasniedza dāvanu, lai atcerētos šo notikumu arī turpmāk. Uzņēmām foto divu metru attālumā
viens no otra un bijām gatavi turpināt savu dienu ar ekskursiju pa Rīgas pili, tās pagrabu un
arī torni, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz Daugavu un Rīgu.
Šo dienu es atcerēšos kā dienu, kad es satiku Egilu Levitu, Latvijas Valsts 10. prezidentu.
Emīlija Gustīne Zommere, 11.klases skolniece

Prezidents? Kurš gan būtu domājis, ka es braukšu uz Rīgas pili.
Kad rakstīju eseju “Senči, es un mana valsts”, rakstīju ar domu paaugstināt atzīmi, jo
zināju, ka man tas būs ļoti svarīgi augstskolā. Nu lūk, kur tiku!
Biju ļoti lielā šokā, kad e-pastā izlasīju apstiprinājumu par to, ka esmu tikusi sešu
godalgoto jauniešu skaitā. Tas man ir ļoti liels ieguvums.
Ar lielu prieku un lepnumu braucu sevi aizstāvēt pie prezidenta. Bija liels gods piedalīties sarunās par demokrātiju ar Levita kungu. Pēc sarunām bija neliela pastaiga pa
Rīgas pili. Ļoti interesanti.
Vēlos teikt to, ka visiem ir iespēja! Tikai tā ir jāizmanto, jābūt pašam vēlmei, un viss
notiks!
Katrīna Dudko, 12.klases skolniece
Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ģimeniskais 9. klases izlaidums

Vieni no skaistākajiem, košākajiem, līksmākajiem skolas svētkiem – 9.klases izlaidums – šogad Ērgļu
vidusskolā norisinājās mierīgā, ģimeniskā, mīļā atmosfērā. Absolventus svinīgajā apliecību saņemšanas
brīdī sveikt bija ieradušies tikai paši tuvākie ģimenes locekļi.
Arī paši devītklasnieki bija priecīgi, ka šajā reizē uzmanības centrā bija katrs skolēns. Klasesbiedri
iepriekš bija rakstījuši pārdomas par to, kādus cits citu iepazinuši kopā pavadītajos gados. Atklāti, sirsnīgi, draudzīgi, humora pilni vārdi atklāja katra interesanto, daudzpusīgo, reizēm varbūt citiem slēpto
personības šķautni.
Šā gada audzēkņi skolas gados iezīmējušies kā aktīvi, radoši skolēni, kuri savas idejas, talantus parādījuši skolas, Ērgļu, starpnovadu un valsts pasākumos, arī starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latvijas
izlasi. Skolēni ir labi mācījušies, vairāki piedalījušies starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, arī
uzaicināti uz valsts līmeņa olimpiādes kārtu. Klasē ir aktīvi sportisti, kuri aizraujas ar orientēšanos, basketbolu, volejbolu, disku golfu, makšķerēšanu, savu patriotismu un fiziskos spēkus parāda un pilnveido
jaunsardzē. Vairāki skolēni radoši darbojas skolas drāmas pulciņā, tautas deju kolektīvā, veido skolas
avīzi. Devītklasnieki aktīvi darbojas arī skolēnu domē, īsteno iniciatīvas projektus, rīkojot dažādu sporta
spēļu turnīrus, iesaistās kā brīvprātīgie Latvijas Skolu ziemas olimpiādes organizēšanā.
Ceru daudzus šos talantīgos, radošos, uzņēmīgos skolēnus satikt 1. septembrī Ērgļu vidusskolā, lai kopā
pavadītu interesantus un daudzpusīgus vidusskolas gadus!
Klases audzinātāja Antra Grinberga
Līgas Tirzmales foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2020. JŪNIJS

Cienījamie 9. un 12. klases absolventi!
Saņemot skolas beigšanas atestātu, Jūs sperat pirmos
soļus uz nākotnes sasniegumiem un panākumiem. Skatiet
pasauli ar gaišām acīm, vairojiet ap sevi labo, novērtējiet
katru dienu un iespējas, ko tā piedāvā.
Novēlu dzīvē izdarīt pareizās izvēles, sapņot un spēt savus sapņus piepildīt, un sasniegt katram to mērķi dzīvē, ko
esat iecerējuši!
Sveicu, absolvējot Ērgļu vidusskolu!
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
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Māju sajūtas
Kā reiz teicis rakstnieks Edvarts Virza: „Bieži vien ļaudīm nav acu savas
zemes daiļumu aplūkošanai. Vajadzīgs, lai kāds viņiem tās iedotu, ka viņi
varētu cienīt un mīlēt savu zemi.” To pašu var teikt arī par ikviena cilvēka
mājām, tikai īpašos gadījumos cilvēki sāk novērtēt savas mājas.
Man mājas nozīmē visu, jo īpaši šobrīd, kad mājās pavadu visu dienu, reizēm pat neizejot no tām. Mājas ir tur, kur man ir droši un kur vienmēr jūtos
gaidīta. Katram no mums noteikti ir savas māju sajūtas, man tās asociējas
ar tikko iekurinātu siltu krāsni, ar siltām pusdienām un kaķi, kurš vienmēr
skrien pretī. Bez šīm lietām nevaru iedomāties savas mājas.
Mājas ir vieta, kas ir katram no mums, lai arī kādas tās būtu, tā vienmēr
būs vieta, kur būs patīkami atgriezties un kur vienmēr būsim gaidīti.
Kristīne Grabovska
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11. klases radošie darbi
11. klases skolēni, apgūstot literatūras kursu, pētīja 2 dažādu gadsimtu ievērojamu latviešu rakstnieku - Edvarta Virzas un Imanta Ziedoņa – daiļradi un, ietekmējoties no viņiem, rakstīja pārdomu darbus.
Viens no uzdevumiem bija uzrakstīt pozitīvismā radošo darbu par savu skolu vai māju, iesaistot tekstā vienu
vai vairākus citātus no E.Virzas poēmas “Straumēni”! Imants Ziedonis šai sakarā ir rakstījis: “Katrai tautai
ir vismaz divas lielas dziesmas – viena par varoņiem, otra par mājām.” Varoņdziesma – tā, protams, ir teiksma
par Lāčplēsi, savukārt “Straumēni” – tas ir mīts par Mājām.”

Mājas - tās izaug no melnas, mitras zemes…
Edvarts Virza teica: “Daba ir tik milzīga un debesu velve pāri tai tik bezgalīga, ka cilvēks nomirtu, klusuma
izbiedēts, ja lopu un putnu kliedzieni, zāļu nopūtas un koku un ūdeņu balsis viņam nenāktu palīgā.” Pa vidu
harmoniskajai dabas dziesmai ir cilvēka mājas.
Mājas ir koks ar lielu vainagu, kas dod paēnu no spēcīgajiem pēcpusdienas saules stariem. Tās zaros mīt
dzīvība - skaļas radības, kas rāpo, lēkā, lido, nebaidoties no čūskām, kas ložņā pa zemi, iznīcinot nelaimīgās,
tikko izdīgušās sēklas. Tad klusumu pāršķeļ soļu rīboņa, un čūskas pazūd kur nu kurā. Cilvēks ar rokām zemes
melnumā izrok bedri, kurā iestāda jaunos kokus. Tie ielaiž savas saknes dziļi, dziļi, līdz pat zemes kodolam,
aizbaidot čūskas un mēmos pazemes mošķus. Ar katru gadu mūžīgi zaļais vainags kļūst arvien lielāks, līdz
cilvēks var atkal patverties tā ēnā, atspiesties pret stumbru un gulēt diendusu.
Mājas - tās izaug no melnas, mitras zemes…
Ieva Radzvilaviča

Skolas tēlojums

(Bites un stropa nozīme darbā ir skolēni un skola.)
Nu jau skolas soli stāv klusi lielās ēkas telpās. Nesen tajos čaloja priecīgu bērnu pulks, kas kā medus
bites rūpīgi strādāja pie katra tām iedotā darba. Lielais bišu strops ir tukšs, bites vairs nedun, saldais
medus vairs netiek dots…
Pie stropa aug krāšņie pavasara ziedi - tulpes. Tās
savas pildītās galvas pacēlušas pretim saules stariem, bet smarža, kas plūst, kad viegls vējš tās glāsta
un veldzē no tveices, - tā vilina bites, kas no malu
malām saradušās. Bet bišu vairs nav… Un tulpes,
tās ilgi nerotās stropu. E. Virzas poēmā “Straumēni”
lasīju, ka „atmiņa arī nav vairāk nekas cits kā pagājušās dzīves atspīdums mūsu prātā. Tāpēc iešana pa
atmiņu pēdām ir iešana pa miroņu valstību.” Tāpēc
nevajag atcerēties negatīvo. Šis laiks būs iezīmējis
savu pirms un pēc, bet galvenais ir doties uz priekšu,
jo, gremdējoties pagātnes ēnās, var pazaudēt sevi.
E. Virza raksta: “Mūžīga ir ne tikai dzeja un augsti debesīs ieaudzis tornis, bet mūžīga ir arī ēka un valsts, pār
kurām nomodā stāv rūpīga saimnieka acs.” Kamēr bites atcerēsies savu stropu, kamēr to aptecēs citas čaklas
bites, strops būs mūžīgs.
Skola, mans lielais bišu strop! Bišu nekad neaptrūksies, tās vienmēr atgriezīsies, bet pagaidām saglabā sevī šo
prieku, ko tu nes mazajām bitēm. Saglabā sevī šo ziedu smaržu, kas vilina bites. Skola, mans lielais bišu strop!
Tavas bites nekad nepazudīs, jo saldā medus garša vedīs mūs, tavas bites, atpakaļ.
Emīlija Gustīne Zommere

Manas mājas

Visi rīti man sākas vienādi. Mostos ar gaiļa dziesmām un automašīnu trokšņiem. Reizēm ar kāda maza, pinkaina kamoliņa ievelšanos manā gultā. Rokās vienmēr ir tase kafijas, to baudu, sēžot uz terases, paralēli ķerot
saules starus. Tur man ir patīkami atrasties. Tās ir pozitīvās sajūtas,
ar kurām smaidot var uzsākt dienu.
Izejot ārā, uzreiz saprotu, ka ir kāds, kas skatās uz mani, asti luncinādams. Gaida, kad varēšu pakasīt vēderu un pamest bumbu, kā
arī iedot kādu gardumu.
“…pie kādas ēkas apstādamies, jūs redzat, ka tām vietām, kam
postīdams gājis pāri laiks, pakaļ gājusi visu labojošā cilvēka roka”
– tā par ēku saglabāšanu lasu E.Virzas poēmā „Straumēni”. Arī
mēs, izmantojot brīvās dienas, visi pieliekam rokas, uzlabojot mājas, uzlabojot apkaimi. Dievinu siltās vasaras dienas, sauļojoties
turpat uz terases, kā arī baudot pašas salasītās zemenes. Tā ir mana
vasaras garša! Man ļoti patīk pļaut zāli, tas ir darbs, ko izbaudu.
Svaigi nopļautās zāles smarža ir neaprakstāma. Atceroties lasīto
E.Virzas poēmā „Straumēni”, pie tās pievienojas “… salda liepu
ziedu smarža, kaut gan apkārt ir klajums un neredz neviena koka.
Vai viņa nāk no bitēm, kas bariem dodas pāri?”
Saulei rietot, paveras elpu aizraujošs skats. Krāsu gammas dominē
viena pāri otrai. Ir pienācis vakars. Vakaram satumstot, virs blakus
esošā purva lēnām un nemanot paceļas migla. Smilgās uzaustajos
zirnekļu tīklos atspīd saulriets, tāpat kā uz piemājas rožu krūmiem.
Arī E.Virza raksta: “Visas pamales bija aizvilktas it kā zilganiem
dūmiem, un no tiem aizsmakusi atplūda lakstīgalas balss…”
Guna Kalniņa
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Marta Simona Štila, 11. klases skolniece

Tēlojums
Kad lasu E.Virzas poēmu „Straumēni”, man atmiņā atsaucas darbi, ko
daru mājās, dzīvojot laukos un palīdzot vecākiem lauku darbos.
Poēmā Edvards Virza rakstīja šādi: „Kad pēdējais siens bija savests
mājās un vēji bija aizpūtuši projām sakaltušo zāļu smaržu, un tā plūda ārā
tikai pa šķūņu un gubeņu šķirbām, sākās āboliņa pļauja.” Tas man atgādināja jauko vasaras vidu, kad biju mazāks, jo bija jādodas uz pļavu, un tur
bija brīnumaina sakaltuša siena smarža, kas man vēl tagad ir atmiņā. Šis
laiks bija skaists un ar sava veida burvību. Mājās lauku darbi ir smagi, bet
tie norūda cilvēku gan emocionāli, gan fiziski.
Latviešu tautai vienmēr ir ļoti nozīmīgi padarītie darbi, un arī man vienmēr ir prieks par padarīto.
Edgars Kristers Grāvītis

Manas mājas
“Jūs pārlaižat skatu visapkārt mājai, un, ja jūs esat pilns nemiera, jūs
kļustat tikpat mierīgs, cik mierīgs kļūst jūrasbraucējs, redzēdams no sabangotā plašuma kuģi ieslīdam ostas rāmajos ūdeņos,” tā poēmā „Straumēni” raksta E. Virza.
Nostājoties pie lieveņa, man priekšā paveras durvis, kuras ir robeža starp
plašo pasauli un nepavisam plašo, tomēr bez šaubām omulīgāko vietu –
manām mājām. Sperot kāju pār lieveni un durvīm aizveroties ar klikšķi,
mani pārņem aromāts, neizskaidrojams vārdos. Grīdas un virsmas ir tīras,
nav ne putekļa, viss ir kārtīgs un sakopts, neviens priekšmets neatrodas
sev neparedzētajā vietā. Arī E.Virzas poēmā lasu, ka “mūžīga ir ne tikai
dzeja un augsti debesīs ieaudzis tornis, bet mūžīga ir arī ēka un valsts, pār
kurām nomodā stāv rūpīga saimnieka acs”.
Darba autors atgādina, ka “tāpat kā nazim vajadzīga galoda, pret kuru
trinot, tas paliek atkal ass, tā arī cilvēku gars asinās, pret zemes lietām trinoties. Dzīves kāpieni ir gara kāpieni, un, uz tiem nosēdies, cilvēks atkal
redz”. Fizisks darbs attīsta cilvēka raksturu, un ne tikai. Cilvēks saprot to,
ko nav sapratis jaunībā, tikai pēc daudziem gadiem, gūstot pieredzi.
Rinalds Žuks

Mūsu tautai pieder...
Mūsu tautai pieder neliels zemes pleķītis, uz kura būvējam savu gimenes ligzdiņu – māju. Citam tā ir liela, grezna pils, citam – vienkārša,
maza mājiņa, bet galvenais ir mājas „dvēsele”, kurā aug jauni un spēcīgi
Latvijas pilsoņi. „Tāpēc ikviena māja nav vienīgi mūra, akmens vai koka
mākslīgs kopojums, tā pārvēršas Dieva pirmā patversmē, un tikai no tās
viņš iet uz baznīcu,” tā raksta E.Virza poēmā „Straumēni”. Nav svarīgi,
kādās telpās un vidē dzīvojam, svarīgas ir tikumiskās vērtības, ko vecāki
un vecvecāki spēj sniegt saviem bērniem, lai viņi turpinātu latviešu spēcīgo dzimtu. Dzimtu, kas būs par pamatu, lai celtu un pilnveidotu mūsu
valsts labklājību. ***
Cik stipri mēs ieaugsim un nobriedīsim savās dzimtajās ligzdās, tik lielus
un stiprus mērķus mēs spēsim celt. Neviena skola un sabiedrība nespēj
ieaudzināt bērnos tās vērtības, ko vecāki ieliek šūpulī. Šīs spējas Dievs
ir devis tikai vecākiem. Viņi savos bērnos iegulda to stiprāko un labāko
dzīves pamatu, uz kura balstīt visu turpmāko dzīvi. Cik stipri tie būs, tas
atkarīgs no ģimeniskajām vērtībām un sirds siltuma, kas valda katrā mājā.
Mājā, kur paiet mūsu dzīves bezrūpīgie gadi, sildoties vecāku glāstos un
apskāvienos, „uzsūcot” sevī visu to labāko no tēva un mātes, lai kļūtu par
labāku un zinošāku tālākā savas dzīves ceļa gājēju.
Būvēsim sev māju, kurā katrs spēsim uzplaukt un uzziedēt, lai spētu
lepoties ar savu ziedošo dzimteni – Latviju!
Ance Millere
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
Ērgļu novada skolu izdevums 2020. jūnijs

Raksta turpinājums.

“Tā samaitāts ar darbu, ka neprot
atpūsties. Metamais kauliņš ripo, ripo
un apstājas ar piecinieku, ar divnieku
vai sešinieku un atpūšas nākamajam
metienam.” (I. Ziedonis)
Katrs no mums ir piedzīvojis mirkli, kad tu dzīvo darbam, nevis
darbs tev. Mēs esam nodevuši sevi darbam pilnībā, aizmirstot to,
kas dzīvē patiesi ir svarīgs.
Cilvēks nezina, kad apstāties. Noderīgs liekas Imanta Ziedoņa citāts no kādas epifānijas: “Tā samaitāts ar darbu, ka neprot
atpūsties. Metamais kauliņš ripo, ripo un apstājas ar piecinieku,
ar divnieku vai sešinieku un atpūšas nākamajam metienam.” Un
tā katru dienu strādā kā vecs, noputējis mehāniskais pulkstenis,
kas ik pa laikam liecina par savu klātbūtni. Laika atpūtai ir tikai
tik daudz, līdz atrodi nākamos pienākumus. Pastāvi! Kur skrien?
Runā, ka darbs dara darītāju. Jā, darbs atalgo, bet vai šīs darba
balvas, šie augļi vienmēr nesīs gaidīto? Kā metamie kauliņi spēlē, ceri uz vienu, sagaidi ko pilnīgi citu. Mēs vienmēr vēlamies
sasniegt augstāko, pēc tam, vēlreiz riskējot, uzvarēt vēlreiz. Met,
uzvari, met, zaudē… Šoreiz darbs ir kā atkarība, kā neapmierinātās vēlmes un izvēles, mūžīgā cilvēka samaitātība, laimes spēle.
Kā cilvēks spēj pieskarties tik šķīstām lietām, un tās acu mirklī
zaudē savu vērtību?
Esi valdnieks pār sevi, neļaujies darba pavadai kā suns, kas
piesiets pie mājas ķēdes. Dzīvē svarīgi ir atpūsties un izbaudīt
to, kas tev ir dots, jo tu vari skriet pakaļ darbam, bet darbs tev
pakaļ neskries.
Emīlija Gustīne Zommere

Bet citātam no I.Ziedoņa epifānijām bija jārosina izteikt savu viedokli!

Guna Kalniņa, 11. klases skolniece

„Tālu staro tā māja, kurā ir bites. Viņa
staro tik tālu, cik tālu ved viņas bišu
ceļš. Māja, kurā nedzīvo bites,
starojums nav tik tāls.” (I. Ziedonis)
I.Ziedonis saka, ka „tālu staro tā māja, kurā ir bites. Viņa staro
tik tālu, cik tālu ved viņas bišu ceļš. Māja, kurā nedzīvo bites,
starojums nav tik tāls”. Arī manai ģimenei bites ir sirdij ļoti
tuvi kukainīši. Mana mamma nodarbojas ar biškopību brīvajā
laikā. Mūsu mājā vienmēr smaržo pēc saldā bišu vaska un katra
diena sākas ar pļavas ziedu tēju, kurai pievienota saldā medus
karote.
Esmu stundām ilgi vērojusi darbīgās bišu saimes, palīdzot
mammai. Dzīve bišu stropā ir tik harmoniska, no kuras mums
vajadzētu mācīties. Stropā katrai bitei ir sava vieta – māte dēj
olas un rūpējas par bišu saimes nākotni, sargi apsargā stropus,
darba bites vāc nektāru un ziedputekšņus. Uzskatu, ka par bitēm var rūpēties cilvēks, kas mīl kārtību, ir mierīgs un līdzsvarots. Mājā, kurā mīt bišu saimes, vienmēr valdīs līdzsvars ar
dabu. Saimnieks, kas aprūpē bišu saimes, vienmēr padomās par
vidi, kur mīt, jo bites dzīvo tikai tur, kur viss zied un ir dabīgs.
Bites ir mazais kukainītis, kura dēļ spēj pastāvēt mūsu pasaule – bites apputeksnē ziedus, lai aizmestos augļi. Aizejot bojā
bitēm, ies bojā arī pasaule. Mums katram jārūpējas par to, lai
tas nenotiktu.
Ance Millere

Stunda par dubultošanos
TV raidījumā mācīja par dubultajiem burtiem vārdos. Beigās uzdeva radošu uzdevumu - sacerēt četrrindīti, kurā ir
vārdi ar dubultajiem burtiem un ir minēts arī savs vārds.
Daži 3. klases skolēni to paveica.

Saulesbrilles

Paula savas saulebrilles
Uzvelk virsū ātri.
Bet, kad novelk tās,
Sasit plaukstas stipri.
Paula Simona Spaile
Agris gāja izzināti,
Kur palika māsa Anna.
Izzināja, kur ir Anna,
Anna pannā cepa cāli.
Agris Stankevičs
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Špikošana
Rakstīt, špikot, tas nav spēks,
Tas ir nesekmīgā grēks.
Bet tā paša domāšana,
Tā ir smadzenīšu bojāšana.
Anete Rudzīte, 8.klases skolniece
Ķīmija
Špikot ķīmijā ir nieks, ja tu izskaties kā spiegs,
Ieskaite ir tīrais prieks, ja tu neesi kā miets.
Norakstīt nav nekas liegts, ja galva nav kā spiets,
Bet, ja uzvedies kā diegs, atzīme tev liks kliegt.
Elizabete Spaile, 8.klases skolniece
Ķīmijā rīt kontroldarbs,
Ko nu tagad darīsim.
Draugiem mēs zvanīsim,
Kopā mēs rakstīsim.
Atbilde pēc atbildes
Klases čatā uzrodas.
Formula pēc formulas
Lapu lēnām aizpilda.

Attālinātās mācīšanās laika
anekdotes

“Ak, ēzeļa dvēsele, atgriezies manī,
klausīgā mājdzīvniekā!” (I. Ziedonis)

Samanta Ungure, 7. klases skolniece

Attālinātās mācīšanās laikā skolēni mājas darbus pilda dažādi. Gadās, ka viens un tas pats darbs pie skolotāja galu
galā nonāk ar dažādiem parakstiem. Šī situācija pat ķīmijas
skolotājai rosināja audzēkņiem uzdot radošo darbu dzejā.

Ūdeņradis, sērpaskābe,
Augstu vilni sit šis darbs.
Skolotāja platām acīm,
Gatavi mēs jonu tracim.
Santa Kalniņa, 8.klases skolniece

Edīte Alekse, 12. klases skolniece

Dažreiz man rodas epifānijām līdzīgas atklāsmes, kad analizēju savus domu eksperimentus, kuros pakļauju sevi iedomātām, biedējošām un fantastiskām situācijām, lai mēģinātu paredzēt savu reakciju uz tām un izdarītu secinājumus par savu
iekšējo būtību. Teikumā no Imanta Ziedoņa epifānijas “Ak,
ēzeļa dvēsele, atgriezies manī, klausīgā mājdzīvniekā!” tiek
pausta filozofiski dziļa doma par iekšējo spēku, kas sakrīt ar
manām pārdomām par šo pašu tematu.
Nesen prāts radīja jaunu scenāriju, kas pārbaudītu visu manu
pašreizējo pasaules redzējumu un pamatvērtības. Ilgi domājot
par grūtajiem lēmumiem, kas man būtu jāpieņem, es pēkšņi
sajutos kā Ziedoņa epifānijā: “Es nekrāpos, es negribēju melot, es aizmirsu sevi un māti, jo tas, ko satiku, tas bija stiprāks
par mani.” Tās bija bailes. Bailes un neizlēmība, kas svarīgākajā brīdī lika apstāties un padoties briesmu priekšā. Es ilgi
pēc tam nebiju mierā ar sevi. Man vēl ir daudz jāmācās un
jāstrādā, lai es būtu pati savs cilvēks, nevis tikai paklausīgs
mājdzīvnieks.
Es gribu, lai mans gars ir nesatricināms kā spītīgs ēzelis. Tad
nākamreiz, kad bailes pieprasīs, lai krītu uz ceļiem dubļos, es,
Imanta Ziedoņa vārdu svētīta, varēšu paraustīt plecus, norādīt
uz savu ēzeli un teikt: “Viņš neprot. Ja pakrīt – tūliņ augšā,
neatvelk elpu, it kā viņš būtu zāģis, kam ar vienu vilcienu
jāpārzāģē.”
Ieva Radzvilaviča

Attālinātās
mācīšanās jociņi

Esmu daiļā Rēzija,
Mamma vārdiņu man deva.
Maziņa kā lelle biju,
Dāvāja man skaistas krelles.
Rēzija Jirgensone

Audzinātāja saņem īsziņu: “Skolotāj, es varu iet mājā? Man
sāp galva.”
Audzinātājas atbilde: “Jā, tūlīt uz gultu.”
***
Sarakste klases mācību čatā.
1.skolēns.: “Kas jādara, kad pabeidz matemātiku?”(doma kāda atgriezeniskā saite jāsūta skolotājai)
2.skolēns.: “Angļu valoda.”
***
Uzdevums matemātikā. “Izgatavoti 300 klucīši ar šķautnes
garumu 4cm. Vai pietiks ar 1 litru lakas, kas paredzēta 6
kvadrātmetriem, lai tos nolakotu?”
Skolēna atbilde: “Ja krāsos uzmanīgi, tad pietiks. Jā krāsos
uz dullo, tad nesanāks.”
***
Skolotājs: ”Kāpēc lielākā daļa Eiropas upju pieder Atlantijas
okeānam?”
Skolēns: ”Atlantijas okeāna baseinam pieder gandrīz visas
Eiropas daļas upes,jo Atlantijas okeāns ir diezgan alkatīgs
un nevēlas atstāt upes kādām citām jūrām vai okeāniem.”
***
Sākumskolas klasē skolotājai neklātienes mājturības mājasdarbs skolēniem beidzās ar pīrāgu receptes nosūtīšanu bērna
mammai.
***
Maija pieredze sākumskolā. Skolotāja uzdevusi bērniem
pirmo reizi digitāli izpildīt darba lapu. Mammas ziņa plkst.
8.00 no rīta. “Kamēr gulēju, bērns jau izpildīja mājas darbu.”
Savukārt pamatskolā gadās otrādi. Skolotājai zvana bērns:
“Kamēr es atpūtos, mamma gribēja paskatīties, kas man būs
jādara uzdevumi.lv un netīšām sāka pildīt darbu, bet nepabeidza. Es vairs neko nevaru izdarīt!”
***
Skolotāja 10.30 e-klasē nosūtījusi ziņu, ka jāpamēģina darbs
kahoot! vidē. Lai varētu saprast, kā tas izskatās no skolēna puses, izpildes laiks ir līdz 13.00, jāatsūta mācību spēles
vērtējums.
15.30. pienāk skolēna vēstule e-klasē: “Skolotāj, man tas kahoot neveras vaļā! Ko lai dara?”
Skolotāja raksta: “Nokavēji laiku!”
Skolēna atbilde: “Kāpēc tik mazs laiks? Citi cilvēki vēl
guļ!”
***
Klases stundā jāanalizē materiāls ar nosaukumu “Klases vakars tika atcelts” - jāizlasa teksts un jāatbild uz jautājumiem.
No kāda skolēna audzinātāja saņēma atbildi: “Es taču nebiju
mūsu klases vakarā, es nevaru izpildīt šo uzdevumu!”

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Bibliotekārie pakalpojumi
Sākot ar 2020. gada 10. jūniju, Ērgļu bibliotēkā turpina
sniegt bibliotekāros pakalpojumus klātienē, ievērojot visus
valstī noteiktos drošības pasākumus attiecībā uz vīrusa COVID-19 ierobežošanu un preventīviem pasākumiem atkārtotas pandēmijas nepieļaušanai.
Ērgļu bibliotēkai vasaras periodā, no 2020.gada 1.jūnija
līdz 2020.gada 31.augustam, ir darba laika izmaiņas:
P.
O.
T.
C.
Pk.
S.
Sv.

slēgta
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
9.00 - 14.00
slēgta

Jaunākais Ērgļu bibliotēkā

Jauniešiem:
• S.Simkus “Ieslēdz gaismu, izslēdz gaismu” (stāsti)
• Ē.Hantere “Klanu kaķi. Jauns pareģojums. Mēnesnīca”
Grāmatas bērniem:
• M.Pujāts “Ej nu ej” (dzejoļi)
• “Nobijušies, dusmīgi, laimīgi” (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?)
(2-4 gadi)
• “Pulkstenis un laiks” (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?) (4-7 gadi)
• M.Zurikova “Manas franču vecmāmiņas saldās receptes”
(pavārgrāmata bērnu un vecāku kopā būšanai)
• M.Kerenens “Rēgs uz divriteņa”
• A.Shāpa “Lampiņa”
• I.Zīgners “Mazais pūķis kokosrieksts un stiprie vikingi”
• Š.Sekaninova, E.Hupīkova “Parasto lietu neparastā vēsture”
• A.Ņečajevs “Dienas nebaltās un baltās” (dzejolīši bērniem)
• K.Reidera, F.Harveja “Kad mazajam zaķēnam ir sāpīte”
• R.Dmuhovskiene “Skudriņa Kāpēcīte” 1., 2.grāmata

Jaunākās grāmatas:

Lasīšanas ekspertiem!

Daiļliteratūra abonementā:
• E.Hietamies “Tētis diviem”
• O.Henrijs “21 stāsts”
• A.Mariņina “Rūgtais kvests” (2.,3.sējums) (detektīvromāns)
• M.Lekija “Ko var redzēt no šejienes”
• J.Ūdris “Ivande Kaija. Sievietes dzelme” (biogrāfisks romāns)
• L.Brīdaka “Mūža noslēpums”
• G.Viegliņa-Valliete “Atradenes stāsti”
• V.Belševica “Bille, Anss un citi” (Vizmas Belševicas arhīva burtnīca Nr.2)
• V.Belševica “Dienasgrāmata 1947-1960” (Vizmas Belševicas arhīva burtnīca Nr.3)
• J.Valks “Dāčinieki” (jūnija vakara romāns)
• A.Zeibots “Krauklis” (sērijas “Es esmu” romāns par rakstnieku Jāni Ziemeļnieku)
• Dž.Kokrema “Līgavu nams”
• Š.Linka “Cietsirdīgās spēles”
• E.Dolana “DNS. Ārstu lieta”
• H.Morisa “Cilkas ceļojums”
• D.Čemberlena “Īrisa zieds margrietiņu pļavā”
• K.Ulberga “Kariete uz Santjago”
• Z.Nuts “Es izgludināju viņa kreklus”
Nozaru literatūra abonementā:
• R.Pļavnieks “Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu
drošības palīgpoliciju” (Nacistu kalaboracionistu tiesas prāvas aukstā kara laikā)
• B.Meijers-Stablē “12 modisti, kas izmainīja vēsturi”
• “Pa Latvijas novadiem ar Roberto” (receptes no visas Latvijas)
• L.Guļevska “Romans Lācis. Sirdscilvēks”
• E.Landrāte, S.Tūbele “Autisms un saskarsme”
• I.Kārkliņa “Labdien un sveiki! Alfrēds Jaunušans”
• L.Ābola, L.Apšeniece “Dziesmiņas par valodiņu” (dziesmas ar notīm pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem)
• E.Pole-Polīte “Elgas dziesmas” (dziesmas ar notīm pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem)
• B.Hejlskovs-Elvēns, A.Šēlunda “Rīkojies! Izvērtē! Maini!”
Mieru saglabājošā pieeja un struktūrās balstītās metodes.
Dzeja:
• M.Õim “Neierāmēts vārds”
• D.Černe “99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi” (atziņas)

UZMANĪBU, GATAVĪBU, STARTS!

No 10. jūnija Ērgļu saieta nama
amatiermākslas kolektīvi atsāk mēģinājumus
klātienē

Ērgļu saieta nama kolektīvi, ievērojot sanitārā protokola un
drošības prasības, atsāk tikties klātienes mēģinājumos. Tas ir
izaicinājums un atbildība darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem,
kolektīvu dalībniekiem, bet vienlaikus noteikti arī gandarījums par rasto iespēju tikties un uzturēt radošo garu! Iespēja
kolektīviem strādāt ierastajā veidā, protams, izvērtējot situāciju, atkal ļaus atgriezties ierastajā dzīves ritmā arī amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem.
Mēģinājumi klātienē katram kolektīvam notiek vienu reizi
nedēļā.

Video sveicienam Līgo svētkos
filmējas Ērgļu saieta nama amatiermākslas
kolektīvi!

Ievērojot Valstī noteikto sanitāro protokolu, kādā kultūras
institūciju darbībā ievērojami sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu norises vietas dezinficēšanas
prasības, saieta nama speciālisti un amatiermākslas kolektīvu vadītāji sanāksmē nolēma, uzfilmēt video sveicienu Līgo
svētkos, tā veidojot paliekošu vērtību, vēsturisku video ar
pašreizējiem Ērgļu amatiermākslas kolektīviem, kas vienmēr atsaucīgi piedalās saieta nama uzvedumu un pasākumu
veidošanā. Tā darbs pie video sižeta filmēšas sākās jau pirms
vairākām nedēļām. Uz “Braku” un “Meņģeļu” sētām ceļu
mēroja Ērgļu teātra aktieri, sporta deju kluba “Vizbulīte” dejotāji, Tautas lietišķās mākslas studijas “Ērgļi” audējas, deju
kolektīvu “Rūdis”, ”Rūdolfs” un “Pastalnieki” dejotāji, kā arī
jauktā kora “Ērgļi” un tautas mūzikas kopas “Pulgosnieši”
dziedātāji, lai filmētos Līgo svētku videosižetā, stingri ievērojot “Mana filmu studija” operatoru Antras Dičas Milnes un
Andra Miļņa norādes un ieteikumus. Video sveicienu varēs
skatīt interneta vietnē - Ērgļu mājaslapā www.ergli.lv, kā arī
www.facebook.com Ērgļu sirds un Ērgļu saieta nama profilos
un www.youtube.com.
Priecīgus Līgo svētkus!

Pasākumu afiša
Jānīšam daudzi puķu,
Savij man vainadziņu,
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”
22. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu ielīgošana
Pasākumā piedalās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”,
Ogres danču klubs, Zirņu pagasta folkloras kopa „Zirņi”,
Pļaviņu novada folkloras kopa „Āre”

LASA VISA ĢIMENE!
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijai 2020” ir dots starts!
Kļūsti par grāmatu lasīšanas un vērtēšanas ekspertu. Izlasi
savam vecumam atbilstošās grāmatas un novērtē tās.
Lasīšanas maratona noslēgumā saņem ielūgumu uz lasīšanas ekspertu noslēguma pasākumu Ērgļu bibliotēkā.
Vēl papildus vari piedalīties arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajos konkursos un, kas zina, varbūt tieši Tu saņemsi kādu no pārsteiguma balvām.
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Jumurdas bibliotēka aicina
22. jūnijā plkst. 16.00, sagaidot Jāņu dienu,
pļaviņā pie Jumurdas Saieta ēkas
piedalīties ziedu un ozollapu vainagu pīšanā,
puķu pušķu un kompozīciju gatavošanā.
(Līdzi ņemam pļavā plūktas (atceramies par aizsargājamiem augiem) vai dārzā atrastas jāņuzāles, kādu ozola zaru,
šķēres vai nazi).
Neaizmirsīsim arī par Covid -19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem – neapmeklēt pasākumu ar elpceļu slimības simptomiem, distances ievērošana, higiēnas pasākumi.
Informācija pa tel. 28741487
4. jūlijā plkst. 14.00 un plkst.18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde pieaugušajiem
“AR LATGALI SIRDĪ…”
Pēc Mikulāna komēdijas “Drošie un veiklie” motīviem.
Lomās darbojas: J. Opincāns, K. Bukovska, A. Strazdiņš, V.
Zosārs, I. Vilnīte, L. Strazdiņa, E. Ūdre, I. Pedele, N. Ūdris,
P. Leitāns, M. Picka, M. Ūdris.
Režisore: Terēza Kaimiņa
Uz vienu izrādi iespējamais skatītāju skaits - 100 cilvēki,
kuriem lūgums būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos
distancēšanās noteikumus.
Biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā no 25. jūnija Ērgļu saieta namā. Biļetes cena EUR 3,00

PATEICĪBA

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
				
/O.Lisovska/

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aldis Bērzkalns
miris 53. mūža gadā;

Pateicos Ievas klasesbiedriem ar skolotāju, viņu vecākiem, Edmunda draugiem, paziņām un kaimiņiem, kas organizēja
piemiņas pasākumu un dalīja atmiņu sāpju smagumu manu mīļo aiziešanas gadadienā!
Vēlot visiem veselību un gaišas ikdienas gaitas - Indra Kraukle-Poča

Jāzeps Plociņš
miris 84. mūža gadā;
Artūrs Indriksons
miris 82. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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