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Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
�rg�u novada dome piedal�s IgauniProjekt� tiks izstr�d�ts starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Ausjas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimnieprogramm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
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darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
Trofejas
tika vērtētas
pēc R�p�gs,
CIC metodikas.Tika
izvērtētas
287 trofejas, no kurām 237 troorganiz�ts
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Par īstenoto projektu autoceļa P4 Rīga- Ērgļi posmā no 97,68 līdz 99,39 kilometram Ērgļu
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas “Infraatbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi” papildin�judomi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
parakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
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donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
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 Koh�zi„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� EiropasIlzesjasDaugiallo
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v�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamabilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

Ērgļos atklāta Rīgas iela

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis pateicās valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts
ceļi” darbiniekiem, kā arī izteica pateicību Ērgļu labvēlim - aizsardzības ministram Artim Pabrikam, kas arī veicināja šīs ieceres īstenošanu.
Svinīgās atklāšanas pasākumu bagātināja Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris Pētera Leibozin�msatraktīvie
fakts, ka 1859.
maIrvadībā,
Ērgļugad�
teātra aktieri Maiga Picka un Pēteris Leitāns Pindacīšas un PindaKrišj�nis
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lomā, kā
arī vienmēr
atsaucīgie Ērgļu deju kolektīvu dalībnieki Antras Grinbergas vadībā.
tas universit�tes
Īpašs
paldies retro Matem�tikas
automobiļu īpašniekiem - Ilzei Feldbergai, Rolandam Kalniņam un Jurģim
fakult�teskas
students,
24 gadu veBraķim,
pēc pasākuma
svinīgās daļas veica goda apli pa atjaunoto ceļa posmu, izvizinot
cum� ce�oja
k�j�m
5 ned��as no
galvenos
darbu
veicējus.
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste,
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rkultūras darba organizatore

ilkņi. Izstādi rotā arī Zigmunda Bērzkalna un Armanda Cirša izbāzeņi un gleznas, kas piedod
svinīguma un cieņas apliecinājumu nomedītajiem dzīvniekiem.
Ja nebūtu sponsoru un atbalstītāju, nekas tāds nevarētu notikt. Tāpēc Ērgļu novada domei, SIA AIBI, Latvijas Mednieku savienībai, Medību saimniecības attīstības fondam, SIA
SEMLETS, b-bai C&U, Latvijas dzinējsuņu klubam, saieta nama darbiniekiem cilvēcīgi
medniecisks LIELS paldies personīgi no Armanda Cirša un domāju, ka arī no visu mednieku
trofeju izstādītājiem kopā.
Izstāde Ērgļu saieta namā būs apskatāma līdz 24. augustam. Visi laipni aicināti!

“Esi sveiks, mazais novadniek!”

Aktivitātes Pārsteigumkalnā

Barona taka ar� �rg�os

Ar cieņu - Armands Cirsis
Ilzes Daugiallo foto

g�iem, Koknesei, Skr�veriem,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Jau trešo gadu kalnāLorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�atsākušās aktivitātes.
j�m Dundag�. �rg�os vi�š ierabild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvaloŠovasar notika tred�s t�p�c, ka te dz�voja studiju
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interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
smar-kursi
tiekreibinošo
bezmaksas
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada jūnija un jūlija domes sēdēs lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
30. jūnija domes kārtējā sēdē:
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu.
aApstiprināja R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” nolikumu jaunā redakcijā.
aIzslēdza no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites Ērgļu novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” bijušo izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma parādus par kopējo summu EUR 130,60 parādu piedziņas neiespējamības dēļ.
aPrecizēja Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu “Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, mainot Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas un atsavināšanas komisijas sastāvu.
23. jūlija domes kārtējā sēdē:
aApstiprināja nekustamā īpašuma “Braki” cirsmu izsoles rezultātus - EUR 51 760.
aApstiprināja R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” attīstības koncepciju 2021.-2025.
gadam.
aApstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojuma - ēdināšanas pakalpojums četras ēdienreizes vienai personai dienā - EUR 3,20 bez PVN - izcenojumu ar
2020. gada 1. augustu. Apstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojuma - maksa par personas uzturēšanos Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā 1 dienā EUR
18,00 - izcenojumu ar 2020. gada 1. oktobri.
aNoteica Ērgļu novada pašvaldības telpu Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nomas maksu - 0,08 EUR/m2 dienā bez PVN.
aNolēma atsavināt kustamo mantu - automašīnu OPEL VIVARO un automašīnu HYUNDAI GETZ, pārdodot par brīvu cenu. Apstiprināja automašīnas OPEL VIVARO pārdošanas
cenu EUR 120,58 ar PVN un automašīnas HYUNDAI GETZ pārdošanas cenu EUR 200,00
ar PVN.
aIzvirzīja Madonas novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Apstiprināts projekts “Strūves ģeodēziskā loka
punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras
izbūve un virtuālā skatu torņa izveide”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis PSV Ērgļu novada pašvaldības 2020. gada 8. aprīlī
iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-05-AL23-A019.2207-000001 “Strūves ģeodēziskā loka
punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide”.
Projekta mērķis ir veicināt izziņas tūrisma attīstību Ērgļu novadā, lai spētu novērtēt un popularizēt industriālā mantojuma unikālo 19.gs. ģeodēzisko uzmērījumu sistēmu - Strūves ģeodēziskā loka punktu “Sestukalns”, kas ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50000,00, tajā skaitā publiskais finansējums EUR
45000,00. Projektu līdzfinansē Ērgļu novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izgatavotas virtuālās realitātes brilles, 360o aero tūre un
virtuālais skatu tornis, uzstādīts Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” (Ziestu kalns)
3D informatīvais stends, kā arī iekārtots stāvlaukums.
Informāciju sagatavoja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre

Zaļais ceļš Rīga - Pleskava
Ērgļu novada pašvaldība ir noslēgusi zemes patapinājuma līgumu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. Ar šo līgumu VAS
“Latvijas dzelzceļš” nodod Ērgļu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā dzelzceļa līnijas Rīga - Ērgļi posmu, lai
īstenotu projekta “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas
un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” (Zaļais ceļš Rīga - Pleskava)”
realizāciju.
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību
programmas teritorijā,
piedāvājot jaunu videi
draudzīgu un ilgtspējīgu tūrisma produktu.
Visā programmas teritorijā ir iespējams identificēt kopīgu un īpašu
dabas un kultūras mantojuma grupu, kura, atbildīgi izmantota, var sniegt vērtīgu ieguldījumu esošajā tūrisma kapitālā un palielināt ekonomisko aktivitāti. Viens no labākajiem veidiem, kā šos resursus izmantot,
ir veidot “zaļos ceļus” - nemotorizētus pastaigām un riteņbraukšanai piemērotus koridorus, kas
ir veidoti tādās bijušo dzelzceļa līniju, upju kanālu un meža stigu vietās, kuras veicina tūristu
piesaisti reģionā uz ilgāku laiku.
Projekta laikā tiks izveidots vienots tūrisma maršruts, kas savienos Rīgu ar Pleskavu. Ērgļu
novadā maršruts vedīs pa bijušo dzelzceļa līnijas Rīga - Ērgļi posmu, kas turpināsies velo
maršrutā uz Madonu.
Lai realizētu projektu, tuvākā laikā tiek plānota trases tīrīšana. Tūristu ērtībai vēl ir plānots
uzstādīt ceļazīmes un informatīvos stendus.
Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.
Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta
vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot
to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa ir: www.latruscbc.eu.
Liene Opincāne, projekta vadītāja
Foto no www.delfi.lv
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SIA „ŪDAS” augusts. Apziņa. Atbildība
Pārdomas radās brīdī, kad vienu vakaru minos uz velo trenažiera. Tas ir samērā garlaicīgi, tāpēc ir kaut kas jādomā, lai aizpildītu fiziskajām aktivitātēm
atvēlēto laiku. Es pieķēru sevi domājam, ka mēs pārsvarā stāstām par to, ko
mēs vēlamies, lai par mums domā un dzird. Par pārējo labāk paklusējam. Var
izstāstīt par barikāžu laiku, par to, kas darīts augusta puča laikā. Tas būs labi.
Jo tā būs mana vēlme, lai to sadzird citi. Droši vien tādi vēstījumi ir nepieciešami. Es nedaudz
nesaprotu tos cilvēkus, kuri tagad prasa kaut kādus atvieglojumus barikāžu laika dalībniekiem,
lai viņiem piegādā malku vai vēl kaut kā palīdz. Tajā laikā daudziem bija apziņa, ka jābrauc uz
barikādēm, un neviens nedomāja par kaut kādu atzinību vai atlīdzību, jo bija atbildība par to,
ko darām. Nu re, iesāku stāstu ar to, ko gribēju, lai dzird citi. Tas ir ērti.
Tagad, strādājot Ērgļos, nākas saskarties ar daudziem jaunās paaudzes cilvēkiem. Viņi ir dažāda rakstura. Cits raksturā ir kā ezis, cits taisa „ziepes”, par kurām vēlāk tiek pārmests. Kāds
cenšas noslēpties no parādu nomaksas, jo tā kādu laiku ir ērtāk dzīvot. Bet vai mēs esam bijuši
paraugi visu laiku? Lai akmeni met pirmais tas, kurš nav grēkojis! Viedi vārdi.
Esmu dzīvojis interesantā laikā - 70. gadu beigās, kad mācījos Rīgas Elektromehāniskajā
tehnikumā un pēc tam iestājos Politehniskajā institūtā. Tas labais laiks, kas vairs nebūs - īstenie hipiju laiki. Paraugpuika nebiju. Iztēlojamies taku, kur kreisajā pusē ir zaļa pļava un
labajā pusē klinšaina aiza. Mēs ar saviem draugiem gājām pa šo robežas taku. Kāds varētu
teikt - protests pret pastāvošo iekārtu. Tā nebūtu taisnība, jo mūs vadīja apziņa, ka var dzīvot
savādāk, interesantāk. Bet tam vajadzēja naudas līdzekļus. Tos varēja nopelnīt, vai nu pēc lekcijām kraujot ostā miltu maisus (nebija slikti - 30 rubļi par nakti), vai arī darbojoties ar skaņu
plašu un džinsu tirdzniecību. To gan toreiz sauca par spekulāciju, kamēr vēlāk tam atrada citu
nosaukumu - bizness. Varēja labi iztikt un, ja vēl sanāca čaklāk pamācīties, tad saņēmām arī
mēneša stipendiju - 30 rubļu apmērā. Tas nebija daudz, bet noderēja. Tas bija dzīves stils, ejot
pa šo dzīves taku. Bija arī tā sauktā „ziepju” vārīšana, bet tā nebija ļauna. Kaut gan kā nu kurā
reizē… Bet visu dvēseli neatvēršu.
Tā mēs ar apziņu, ka varam dzīvot citādāk, dzīvojām, kamēr sajutām, ka esam par kaut ko
atbildīgi. Dzīve izmainījās. Un nācās dzīvot ne tikai ar apziņu, bet arī ar atbildību. Tas samērā
kardināli maina dzīvi. Lūk, tā. Veru atmiņu lādi ciet. Brīžiem domāju, cik ilgi ir jāvingro, lai
uzrakstītu stāstu. Tik ilgi droši vien es nespētu.
Pirms kāda laika vedu mājās vienu jaunu puisi, kurš palūdza: „Apstājies pie tirgus, vajag nopirkt dažus ķirbju stādus.” Jutos ļoti pārsteigts, jo viņš brīžiem sadara brīnumu lietas, dažiem
kaimiņiem viņa uzvedība ir par daudz trokšņaina. Un pēkšņi - stādīs ķirbi. Manuprāt, viņam
jau bija atnākusi atbildība, un viss būs labi. Laiks noliks visu vietā.
Atkal maļos ar savām domām un nestāstu par „ŪDĀM”. Sākot no marta, mums visiem bija
īpatnējs laiks. Visa uzmanība bija pievērsta vīrusam. Tas bija pareizi, jo dzīvojam tikai vienu
reizi (varbūt tā nav) un jārūpējas par savu un citu veselību. Taču arī šajā posmā spējām realizēt
ideju par kanalizācijas sakārtošanu Saules ielā 2. Tagad kopējā cilvēku atdotā šmuce nonāks
kopējā attīrīšanas sistēmā pašteces veidā. Nevajadzēs taisīt piespiedu sistēmu ar sūkni. Palīdzējām ceļa būvniekiem, kā sakārtot viņu netīšām sabojāto kanalizāciju laukumā Rīgas un
Vestienas ielas krustojumā. Novērsts ūdensvada bojājums pie Saules ielas 8. Tiks pieslēgta
kopējam ūdensvadam māja Blaumaņa ielā 4. Kā nosaka kopīgie noteikumi - līdz ielas “sarkanajām līnijām” cauruli ierok īpašnieks, pieslēgšanos veicam mēs. Tāpat veicām arī biežo
kanalizācijas attīrīšanas darbu. Kad izceļam sūkni no kanalizācijas akas, redzam, ka cilvēki ir
tīrīgi un bieži mazgā grīdas, bet necenšas pirkt jaunas mazgāšanas bārkstis. Tās nolietojas un
kopā ar netīro ūdeni tiek izlietas podā. Rezultātā sūknī satinas bārkstu bante un tas apstājas.
Citreiz sadeg elektromotors. Viena sūkņa cena ir apmēram EUR 400, kuru sedzam no savām
naudiņām. Līdz 12. augustam notika izsole par nekustamo īpašumu vienam no lielākajiem
“ŪDU” parādniekiem. Taisnība būs uzvarējusi, un cilvēks dzīvokli būs zaudējis. Bet varēja
būt savādāk, ja tiktu veikti kaut vai nelieli, bet regulāri parāda maksājumi. Vienkārši ir jābūt
apziņai un jāsaprot, ka visi esam vienādi un jāieklausās, ko tev saka.
Jau biju uzrakstījis savas pārdomas, kad pienāca 10. jūlija
plkst.14.30. Visos
Ērgļos
apstājās
kanalizācijas sistēma. Lija lietus,
cilvēki darbojās,
un pie “Elbras”
mājas
parādījās
divas strūklakas
no kanalizācijas
akām.
Situācija
nebija no tām labākajām, jo varēja
applūst Parka ielas māju pagrabi.
Nestrādāja pēdējā
sūkņu stacija pie
“ŪDĀM”.
Visa
šmuce plūda uz attīrīšanas iekārtām, bet kaut kas traucēja tai nokļūt līdz galam. Lai piekļūtu
galvenajam sūknim, vajadzēja izsūknēt 10 cisternas ar “mantu”, izmakšķerējot visādus biezumus. Varēja veikt izpēti, ko cilvēki šajā laikā dara, analizējot tos. Izrādījās, ka ēd Roltona
makaronus, daudz konfekšu - “Vāverīti” un “Serenādi”, kā arī nodarbojas ar seksu, jo bija arī
ļoti daudz prezervatīvu. Te rodas loģisks secinājums, kāpēc mūsu dzimstība ir zema. Pārāk
izsargājamies. Protams, visi papīrīši un gumijas izstrādājumi, to iepakojumi bija samesti podā.
Kad izcēlām galveno sūkni, bijām pārsteigti. Sūknī atradās saplacināta Coca Colas kārbiņa.
Kā to var dabūt gatavu? Iedabūt cauri podam metāla kārbu! Visas darbības prasīja piecas
stundas, kamēr savedām visu sistēmu atkal darba kārtībā. Protams, tas ir mūsu darbs. Bet vai
nevajadzētu dažiem cilvēkiem padomāt ar smadzenēm, ko drīkst mest tualetes podā. Protams,
ja tādiem cilvēkiem smadzenes vispār ir.
Pastāv tāda hipotēze, ka 95 procenti problēmu atrisinās pašas no sevis, un tie procenti, kuri
paliek, nav atrisināmi, var par to aizmirst. Tāpēc nobeigumā viens atgadījums no dzīves. Iztēlojamies - liela, mierīga jūra. Smiltīs guļ zvejnieks, sauļojas un kasa vēderu. Garām iet tūrists: “Klausies, kāpēc tu nezvejo?” “A kāpēc?” atbildēja zvejnieks. “Nu, ja tu zvejosi, noķersi
daudz zivju, pārdosi tās, nopirksi desmit laivas, zvejosi ar tām, pārdosi zivis un būsi bagāts!”
“Nu un kas būs tālāk?” vaicā vīrs. “Tad tu varēsi mierīgi gulēt un sauļoties!“ sajūsmināts teica
tūrists. “Bet es jau tagad to daru,” atbildēja zvejnieks un turpināja kasīt vēderu. Lūk, tā.
Protams, ir jāmēģina atveseļot mūsu ekonomiku pēc lielā klusuma perioda, bet jācenšas kādu
laiku arī pasauļoties un padomāt par sevi. Sadegt jau var ātri. Mums, iespējams, sauļošanās
nespīd, jo gan jau atkal kāds būs izdzēris Kolu un centīsies bundžu iedabūt podā.
Lai mums visiem laba vasara!
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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Tiekamies Ērgļu vidusskolā 1.
septembrī pulksten 10.00. Gaidām
visus skolēnus un vecākus Zinību
dienā skolas pagalmā, ievērojot vispārējos piesardzības noteikumus.
Precīzāka informācija vai izmaiņas,
tuvojoties mācību gada sākumam, būs
Ērgļu vidusskolas mājaslapā.

1. septembrī skolā tiekamies
klātienē!

Šī ir iepriecinoša ziņa skolēniem un vecākiem, jo pagājušā mācību gada beigas mums
visiem parādīja, cik grūti ir mācīties, neejot uz skolu, nesatiekot savus skolotājus un uzdevumu skaidrojumus saņemot attālināti. Mēs to izturējām, apliecinājām, ka esam digitāli
gudri - protam izmantot tehnoloģijas, lai mācītos, taču pietrūka īstās dzīvās savstarpējas
komunikācijas. Tādēļ pašreiz visi turam īkšķus, lai Covid-19 situācija valstī nesaasinātos un
mēs patiesi satiktos skolā, lai kopā uzsāktu 2020./2021. mācību gadu.
Taču mums visiem nāksies ievērot higiēnas un distancēšanās prasības. Kā ievērot ieteikumus par distancēšanos un skolēnu plūsmu nekrustošanos skolā, kurā ikdienas satiekas ap
230 skolēnu un 30 skolotāju? Turpmāk klasi uzskatīsim par vienu grupu vai kolektīvu un
centīsimies veidot apstākļus, lai klašu kolektīvu skolēni pēc iespējas atrastos vienkopus.
Liela pārmaiņa būs pāreja no mācīšanās sistēmas priekšmetu kabinetos uz mācīšanos savā
klases telpā, kad nevis skolēni pārvietosies uz citu kabinetu, bet gan skolotāji nāks uz klasi
un mācīs savu mācību priekšmetu. Šajā nolūkā 5.-7. klašu telpas būs 1. stāva gaitenī pie
skolotāju istabas, jo šajās klasēs apgūstamie mācību priekšmeti neprasa izmantot fizikas un
ķīmijas kabinetus. Bet 8.-12. klašu telpas būs 2. stāvā, jo, lai apgūtu fiziku, ķīmiju un bioloģiju, ir nepieciešams veikt laboratorijas darbus un eksperimentēt, ko var tikai kabinetos.
Arī ēdināšanas plānošanā būs izmaiņas, jo nāksies veidot distanci starp vienlaicīgi pusdienojošiem klašu kolektīviem. Tas nozīmē, ka būs jāpalielina pusdienu starpbrīžu skaits.
Lai neveicinātu 5.- 12. klašu skolēnu drūzmēšanos garderobē pie pakaramajiem, pārveidosim garderobi pie sporta zāles, daļu pakaramo izvietojot pie citas sienas. Diemžēl starpbrīžos vairs nebūs iespējams spēlēt galda tenisu.
Lieliski, ka mums pie sporta zāles ir četras ģērbtuves, tādējādi varēsim nodrošināt, ka katras klases skolēni, pārģērbjoties sportam, varētu izmantot atsevišķu ģērbtuvi, kuru pēc tam
dezinficēs.
Vismazāk skolas vides un organizatoriskās pārmaiņas skars sākumskolas skolēnus. Viņiem
ir savs skolas gals, sava klases telpa, ērti pieejama ēdamzāle. Citi neizmantos kāpnes un
vestibilu, kas ved cauri sākumskolas galam. Ieejai skolā sākumskolas skolēniem plānojam
izmantot durvis no rotaļu laukuma, vecākus lūgsim bērnus pavadīt un sagaidīt pie ārdurvīm.
Sākumskolā iespējams arī katrai klasei nodrošināt savu darba ritmu, lai starpbrīži būtu dažādos laikos.
Kā panāksim, lai skolēni un skolotāji ievēro higiēnas prasības? Obligāta prasība ir regulāra klašu vēdināšana, regulāra un bieža roku mazgāšana, roku dezinficēšana, ieejot skolas telpās. Daudzas no šīm elementārajām lietām, kuras jau sen paredz sanitāri higiēniskie
noteikumi izglītības iestādēs, mēs vienkārši neievērojam. Pašreiz tās ir prasības, kuras var
palīdzēt izvairīties no bīstamas saslimšanas, tādēļ vecākiem mājās, klases audzinātājiem
skolā jāveido paradumi vēdināt telpas, mazgāt rokas, ievērot distanci, uzturēties svaigā gaisā. Saka - lai izveidotu paliekošu paradumu, ir nepieciešama 21 diena, tātad septembrī visi
kopā pastiprināti sekosim higiēnas prasību ievērošanai.
Par vienu grupu vai kolektīvu tiek uzskatīts arī interešu izglītības pulciņš, tas nozīmē, ka
jaunajā mācību gadā atkal darbosies deju kolektīvi, sporta un citi tradicionālie pulciņi, ievērojot visas minētās higiēnas un distancēšanās prasības.
Piekrītu tiem, kuri apgalvo, ka tik striktas distancēšanās prasības attiecībā uz skolu un skolēniem nav iespējamas. Viens un tas pats bērns var būt viens no trijiem bērniem ģimenē un
katrs no viņiem mācās citā klasē. Viņš var dejot, pie tam pārī ar citas klases skolnieci, spēlēt
volejbolu, darboties jaunsardzē un vakarā satikties ar kaimiņu bērniem pagalmā. Bērns reāli
dzīvo aktīvu dzīvi - komunicē, satiekas, sadarbojas. Taču, ja ir jāizvēlas starp attālinātu
mācīšanos, kad katrs bijām tikai savā mājā pie datora, un daļēju ierobežojumu ievērošanu,
ko nosaka ieteikumi izglītības iestādēm, mēs sakām, ka veicināsim distancēšanos, cik tas ir
mūsu spēkos un veselā saprāta ietvaros, bet mācīsimies skolā klātienē. Katrs pats individuāli
būsim atbildīgi par distancēšanās un higiēnas prasību ievērošanu.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
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Ērgļu vidusskola vienmēr ir lepojusies ar dažādu izglītības programmu piedāvājumu vidusskolēniem. Mūsu mērķis ir nodrošināt skolēnu vēlmēm un spējām atbilstošus mācību virzienus, galvenokārt ar to saprotot, ka daļa skolēnu ir vairāk eksakti domājoši, citi humanitāri un mākslinieciski
orientēti. Palīdzam skolēniem saprast, kas ir atbilstošs viņu iespējām, interesēm un vajadzībām, tādējādi neliekot “māksliniekiem un literātiem” cīnīties ar tā saucamajiem grūtajiem mācību priekšmetiem, bet “matemātiķiem” dodam iespēju apgūt eksaktos mācību priekšmetus nopietnā līmenī,
lai studētu medicīnu un inženierzinātnes. Pašreiz 11. klases skolēniem ir iespēja izvēlēties un
apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu vai arī izvēlēties
profesionāli orientētu izglītības programmu uzņēmējdarbībā.
10. klases skolēni uzsāks mācības vidusskolā saskaņā ar jauno kompetencēs balstīto mācību
saturu. Un tas nozīmē, ka viņiem daži mācību priekšmeti būs jāapgūst padziļināti, citi optimālā
līmenī un būs arī iespēja izvēlēties specializētos mācību priekšmetus. Pavasarī, izpētot skolēnu
un vecāku vēlmes, pārrunājot iespējas un vajadzības, izveidojām divus kursus jeb mācību priekšmetu grozus - zinātņu kursu un mākslas kursu. Tie skolēni, kas izvēlēsies zinātnes kursu, nopietnā,
tas ir, optimālā līmenī apgūs eksaktos mācību priekšmetus - fiziku, ķīmiju un bioloģiju, un varēs
izvēlēties padziļinājumu matemātikā vai fizikā. Tie skolēni, kas izvēlēsies mākslas kursu, padziļināti varēs apgūt kultūru un mākslu vai vēsturi, bet fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā mācīsies
dabaszinības, kas ir minēto mācību priekšmetu integrēts kurss. Izpētot skolēnu vēlmes, secinājām,
ka lielākā daļa skolēnu padziļinātai apguvei ir izvēlējušies arī angļu valodu un latviešu valodu, jo
pašreiz šo mācību priekšmetu rezultāti ir svarīgi, iestājoties augstskolās un studējot. Tādējādi visi
tie, kas mācīsies Ērgļu vidusskolā, varēs padziļināti apgūt angļu valodu un latviešu valodu, bet daļa
varēs izvēlēties apgūt matemātiku vai fiziku, citi kultūru un mākslu vai vēsturi. Piedāvājam arī
specializētos mācību priekšmetus - uzņēmējdarbību, kas jau tradicionāli rada interesi mūsu skolas
skolēnos, un publisko runu, kas ir nozīmīga prasme, izejot darba tirgū. Šķiet, ka mūsu piedāvājums
ir ieinteresējis topošos vidusskolēnus, jo 10. klasē esam uzņēmuši 22 skolēnus, to skaitā arī no
Vecpiebalgas vidusskolas un Ķeipenes pamatskolas.
Mūsu skolas stiprā puse ir arī pētniecisko darbu izstrāde un mācību firmu izveide vidusskolas
klasēs. Par šīm skolas dotajām prasmēm dzirdam paldies, kad absolventi viesojas mūsu skolā un
apliecina savas prasmes liela apjoma darbu veikšanā, kas ir kursa darbi, pētījumi un projekti. Jaunajā kompetencēs balstītajā mācību saturā ikkatram vidusskolēnam būs jāveic obligāts projekta
darbs saistībā ar izvēlēto mācību kursu.
Runājot par jaunām iespējām šajā mācību gadā, jāatgādina, ka no 1. septembra ne tikai 10. klasi
skar pārmaiņas, bet arī 1., 4. un 7. klases skolēni sāk apgūt jauno pamatizglītības mācību standartu,
kura mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli
atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots (Citāts no MK
noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem.). Kas
ir kompetencēs balstīta izglītība, lietpratīgs skolēns, caurviju prasmes utt. un kā tas ietekmē to, ko
mācāmies skolā un darām mājās, noskaidrosim visi kopā vecāku sapulcēs un individuālajās sarunās
septembrī un oktobrī.
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Infografiku veidoja Klinta Ieleja
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Ērgļu vidusskolas plānotājs
2020./2021. mācību gadam palīgs virsotnes sasniegšanai

Veidojam patīkamu, aktīvu un drošu vidi skolā
Skolas tehniskajiem darbiniekiem gatavošanās
jaunajam mācību gadam sākās jau pavasarī, kad
bija skaidrs, ka skolēni mācību gadu pabeigs attālināti. Pašu spēkiem esam atjaunojuši sienu krāsojumus aktu zālē un gandrīz visās klašu telpās.
Divās klasēs skolēnus gaida jauni ergonometriski
galdi un soli. Skolas teritoriju krāšno puķes, kas
no maziem jaunstādiņiem izaudzētas skolas solos.
Pagalmā pie ieejas sākumskolā ir uzstādīts vingrošanas komplekss. Skolēniem būs iespēja veikt
fiziskās aktivitātes uz zviedru, virvju un divpusējām alpīnisma sienām, virvēm ar kāpšļiem, virvju
trepēm, rokgājēja, metāla kāpnēm un līdzsvara takas elementiem. Vingrošanas laukumu izgatavoja
un uzstādīja SIA “Jūrmalas Mežaparki”. Iekārtas
paredzētas lietošanai vienlaikus 20 bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Rūpējoties par savu
un apkārtējo drošību, ievērosim iekārtu lietošanas
instrukcijas un noteiktās higiēnas un distancēšanās prasības Covid 19 ierobežošanai.
Diemžēl skolas skeitparku saviem spēkiem atjaunot nevaram, konstrukcijas ir nolietotas un lietošanai bīstamas, tāpēc pieņēmām lēmumu laukumu uz laiku slēgt. Uz
ieejas vārtiem ir uzlikta zīme „Ieiet aizliegts!”. Lai šo zīmi „neredzētu”, tuvējo māju jaunieši pamanījās izveidot ieeju sētas
otrā pusē, atplēšot žogu. Skolas teritorijā notiek video novērošana, un mēs redzam, kuri, riskējot ar savu drošību un veselību, izmanto skeitparku paši vai atved savus mazuļus. Saudzēsim sevi, ievērosim zīmes un tīši nebojāsim skolas īpašumu!
Valdas Griezānes, Ērgļu vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā, teksts un foto

Sveicam Ērgļu vidusskolas 70. jubilejas gadā
Ērgļu vidusskola atkal svin savu jubileju. Daudzi absolventi gaida jaukos tikšanās brīžus, lai
dalītos atmiņās, lai redzētu, ka vecā skola ir
vienmēr mainīga, vienmēr jauna. Diemžēl šogad
plānoto tikšanos izjauc sērga, šajos apstākļos
nevaram nodrošināt pasākuma norisi, ievērojot
vispārējos piesardzības noteikumus. Tomēr ceram satikties klātienē pēc gada.
Gatavojoties vidusskolas septiņdesmitgadei,
vecās skolas simtu desmitajai gadadienai, atjaunojam Burtnieku skolas piemiņas vietu, iekārtojot modernu vides objektu.
Skolas svētku gadā aicinām ieskatīties atmiņu grāmatā “Mana Ērgļu vidusskola”. Protams,
tajā nav pēdējās desmitgades absolventu stāstu,
tāpēc aicinām iesūtīt savas atmiņas, veidojot nākamo grāmatas sējumu.

Ērgļu vidusskolas plānotājs 2020.2021. mācību gadam
palīgs virsotnes sasniegšanai.

Jaunais mācību gads ir pavisam tuvu. Un visiem ir skaidrs,
ka tas būs neparasts un pilns ar izaicinājumiem, taču kā stabila vērtība ir palicis Ērgļu vidusskolas plānotājs.
Šajā mācību gadā plānotājs būs palīgs, lai ikviens varētu sasniegt sev izvirzītās virsotnes. Plānotāja pamatiecere ir mācīt
skolēniem 21. gadsimta prasmes - laika plānošanu un to, kā no
idejas nokļūt līdz gala rezultātam. Plānotājā nemainīgi atradīsiet mēneša un nedēļas plānojumu, tāpat arī instrumentus, kā
plānot savu ikdienu, konsultācijas, pulciņus. Šogad jaunums
būs caurviju prasmes - pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, digitālā pratība, sadarbība, kritiskā domāšana un
problēmrisināšana, un pilsoniska līdzdalība. Tās visi kopā
mācīsimies un iekļausim savā skolas ikdienā.
Uzsvars plānotājā tiek likts uz atbildību par saviem lēmumiem un rīcību, lai sasniegtu savus mērķus, kas mūsdienās ir
svarīga prasme. Plānotājs nav universāls instruments, kas der
visiem un vienmēr. Kā zināms, kas der visam, neder nekam,
bet ļoti ceram, ka katrs atradīs tajā ko tādu, kas ir noderīgs,
lai sasniegtu jaunas virsotnes.
Plānotāja tapšanā aktīvi piedalījās 1.-12. klases skolēni,
skolēnu dome, klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji, plānotāja darba grupa un skolas vadība. Plānotājs ir mūsu visu
kopdarbs. Paldies jums visiem!
Klinta Ieleja,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā

Gaidām jaunos
vidusskolēnus!
2019./2020. mācību gadā Ērgļu vidusskolas 9. klasi absolvēja 30 skolēni. Prieks, ka 20 no viņiem turpinās vidējo izglītību iegūt savā vidusskolā. Jaunajiem desmitklasniekiem piepulcēsies arī divi jauni klasesbiedri no Ķeipenes pamatskolas
un Vecpiebalgas vidusskolas.
Ko izvēlējušies darīt pārējie bijušie devītklasnieki?
Visvairāk - trīs audzēkņi - dodas uz Vidzemes Tehnoloģiju
un dizaina tehnikumu, divi skolēni mācības turpinās Ogres
tehnikumā, pa vienam iestājušies Madonas ģimnāzijā, Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.
Lai visiem veiksmīgi nākamie mācību gadi!
Antra Grinberga, 10. klases audzinātāja
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Burtnieku skolas piemiņas vietas projekta vizualizācija.

Cerot uz tikšanos - Ērgļu vidusskolas kolektīva
vārdā Indra Rone

IMPACT „Satver brīvību!”

No 3. līdz 10. augustam
Ērgļos norisinājās evaņģelizācijas nometne IMPACT „Satver brīvību!”,
uz kuru devās septītās
dienas adventistu jaunieši
no visas Latvijas. Tā norisinājās Ērgļu vidusskolā,
bet daudzas aktivitātes notika gan ārpus skolas, gan
Ērgļu apkārtnē.
Katru dienu no rīta notika Bībeles izpēte, un katrs
vakars noslēdzās ar vakara
sanāksmi. Nometnes pirmajās dienās notika vairāk semināri
un apmācības, bet jau trešdienas pēcpusdienā iesākās evaņģelizācija, kurā mēs praktiski palīdzējām sakopt Ērgļu dzelzceļa stacijas un Burtnieku skolas apkārtni un kādai saimniecei
palīdzējām sakraut malku. Ceturtdien un piektdien evaņģelizējām pie saieta nama. Teltīs norisinājās dažādas aktivitātes:
- veselības stendi, smūtiju gatavošana, telefona būda, sarunu
dīvāns un radošās darbnīcas bērniem. Šo dienu laikā aktīvi
darbojās arī ceļa komanda, kas Ērgļu apkaimē devās no mājas
uz māju un piedāvāja grāmatas no ceļojošās bibliotēkas, iepriecināja ar slavas dziesmām un sarunājās ar satiktajiem cilvēkiem. Aktīvi darbojās arī lūgšanu komanda, kas deva mums
spēku un drosmi kalpot. Viena komanda devās praktiski palīdzēt uz Liezēri Cērpu dievnama atjaunošanas darbos.
Sabatā mēs varējām baudīt brīvdabas dievkalpojumu Ērgļu
estrādē, kas atšķīrās no ierastajiem dievkalpojumiem, jo bija
ieradušies skolēni no Misijas skolas un dalījās savos piedzīvojumos no aizvadītā mācību gada. Vakarā sekoja aizraujošs
koncerts „Debess skaistais noslēpums” Ērgļu luterāņu baznīcā. Brīnišķīgi skanēja SDA Talsu draudzes jauniešu ansambļa, SDA Cēsu draudzes jauniešu ansambļa, SDA Cēsu draudzes vīru ansambļa, Talsu

draudzes trio un ansambļa „Sirds čuksti” dziedātās slavas un
pateicības dziesmas.
Svētdien bija pēdējā evaņģelizācijas diena, kurā mēs izstaigājām Ērgļus, devāmies no mājas uz māju un cilvēkiem
piedāvājām ļoti vērtīgas grāmatas no ceļojošās bibliotēkas.
Viena grupa dalībnieku darbojās arī Vestienas pagasta „Jāņkalnos” ar dažām iepriekš minētajām aktivitātēm.
Pirmdien, noslēguma dienā, notika atskats un darba izvērtējums, un nākamo plānu veidošana - stiprināt iegūtos kontaktus Ērgļu novadā, turpināt grāmatu evaņģelizāciju, Vislatvijas
jauniešu telefonkonferences un jauniešu adventistu kora un
orķestra izveidošana.
Tā pagāja viena piepildīta un neaizmirstama nedēļa, adventistu jauniešiem kalpojot, evaņģelizējot un iepazīstot Ērgļus.
Uz tikšanos nākamgad jau citā pilsētā!
Guna Nikolajeva, 8. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
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Teātra pirmizrāde Ērgļos

Vasara “Meņģeļos”
Šī gada vasara “Meņģeļos” aizrit nedaudz citādi. Lai gan nav daudz lielo tūrisma grupu, toties
varam priecāties, ka Brāļu Jurjānu vārds Latvijā tiek mīlēts un muzeju apmeklē liels individuālo apmeklētāju skaits. Esam priecīgi uzņemt viesus no dažādām Latvijas vietām un nelielu
skaitu apmeklētāju arī no Somijas, Īrijas un pat Pakistānas.
Tiek apskatīts ne tikai muzejs, viesi izvēlas arī uzspēlēt muzeja teritorijā izvietoto spēli
“Domā. Dari. Zini!”. Šī spēle ir kā aizraujošs piedzīvojums, meklējot norādes un veicot uzdevumus muzeja teritorijā. Atgādinām, ka to var spēlēt jebkurā diennakts laikā līdz pat 1. septembrim. Atraktīvākajiem spēles dalībniekiem būs balviņas no muzeja sadarbības partneriem:
“Ievziedi un Ogas”, “Neganti Gardi”, “Našķotava” un “Kaziņas Bonijas siers”. Pačukstēsim,
ka informāciju par spēles pirmo norādi var atrast pie sieviešu kora “Draudzība” iestādītās
liepiņas Annužas liepu gatvē.
“Meņģeļus” par vienu no skaistākajām vietām Latvijā atzinusi arī reklāmas aģentūra “EnterGroup”, kura jūnijā filmēja uzņēmuma “Rimi” reklāmu. Reklāmas filmēšanā tika iesaistīti arī
vairāki Ērgļu novada iedzīvotāji.

4. jūlijā Ērgļu saieta namā notika amatierteātra pirmizrāde ”Ar Latgali sirdī” pēc M. Mikulāna viencēliena “Drošie un veiklie” motīviem.
Caur humora prizmu skatoties, lugas autors stāsta par bēdīgo dzīvi kādā Latgales pierobežas
ciemā: kā dzīvo bezdarbnieki, kam atslēgta elektrība, apkure, telefons, kuri nezina, ko ēdīs
nākamajā dienā.
Tomēr latgalieši nekad nezaudē optimismu. Jautri svin kāzas jaunajam pārim (K. Bukovska
un J. Opincāns). Nākamajā dienā izmisusī vīramāte (M. Picka) pavēsta, ka visi lopi apslimuši.
Onkuls Vilcāns (P. Leitāns) izstāsta, ka iztecējusi lielā alus muca un visi lopi piedzērušies.
Saviesīgas un jautras ainas tiek rādītas Sūkalu fabrikas (pienotavas) kopmītnēs. Jaunās meitenes (L. Strazdiņa un I. Vilnīte) ļoti grib apprecēties. Vecākās fabrikas strādnieces (I. Pedele
un E. Ūdre) zobgalīgi runā par vīriem, parādot, ka precības nav nekāda izprieca.
Jautrību pastiprina divi “donžuāni”. Roberts Šmulāns (A. Strazdiņš), atvaļināts robežsargs,
kuram laimējies iegūt septiņus tūkstošus dolāru un drīz tos atkal pazaudēt. Zaļās banknotes
apēd āzis, kas mitinās uz viņa mātes vienistabas dzīvokļa balkona. No bēdām padumjais puisis piedzeras un gatavojas darīt sev galu. Viņu izglābj otrs meiteņu pielūdzējs Andžejs Zlockis
(N. Ūdris).
Nevienam nav noslēpums, ka pat šodien pēc tik daudziem neatkarības gadiem Latgale ir visnabadzīgākais no Latvijas novadiem. Ja valdība nespēj uzlabot situāciju, tad dažu pierobežas
ciemu iedzīvotāji nolemj paši rīkoties un dibināt savu Līknadžu republiku, slēdzot robežas ar
Latviju un Krieviju, ieviešot savu valūtu, karogu, ģerboni, himnu. Republikas nākamais prezidents Antons Priekša (V. Zosārs) uzrakstījis ultimātu, Zviedrijai pieprasot desmit miljonus
zviedru kronu novada attīstībai. Atteikuma gadījumā pieteiks karu un pēc 12 stundām padosies
bagātajai valstij. Ultimātu solās nogādāt “tīrasiņu zviedrs” Aizeks Rabinovičs (M. Ūdris).
Paldies mūsu Pēterim, kas veidoja dziesmām fonogrammas un ierakstus!
Paldies skatītājiem, kuri smējās kopā ar mums par jautrajiem notikumiem! Lai piedod tie, kas
vēlējās redzēt nopietnus, dramatiskus notikumus! Tas lai paliek lielo teātru ziņā. Gan traģiskā,
gan nopietnā dzīvē nekad netrūkst. Labāk pasmiesimies par sevi un savām nedienām, pat ja
kādam tie ir smiekli caur asarām, jo pašā būtībā lugā slēpjas skaudra patiesība par mūsu skaisto Latgali un tās sirsnīgajiem cilvēkiem.
Nezaudēsim optimismu un domāsim tikai labas domas par nākotni!
T. Kaimiņa, režisore
Ilzes Daugiallo foto

Jāņu ielīgošana „Brakos”

“Meņģeļus” kā burvīgu vietu savai dzīves skaistākajai dienai šogad ir izvēlējušies vairāki
pāri. Priecājamies, ka jaunlaulātie pēc ceremonijas izvēlas arī atraktīvi muzikālu ekskursiju.
14. augustā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā tiks atklāta Jumurdā dzīvojošā
gleznotāja Zigmunda Šņores izstāde “Vidzemnieks no Rīgas Jūrmalas”. Dažus no saviem
akvareļiem mākslinieks ir atvedis arī uz “Meņģeļiem”, tādā veidā padarot muzeja klētiņu vēl
skaistāku un romantiskāku. Noteikti atbrauciet aplūkot!
Diemžēl pasākumu “Meņģeļos” vīrusa dēļ šogad maz. Tomēr 5. septembrī plānojam arī Latvijas pirts dienas pasākumu. Ceram, ka pasākums varēs notikt.
Kā jau lauku mājās, tad arī “Meņģeļos” darbu netrūkst - pļavas nopļautas, siens savākts,
tējzāles salasītas, puķu dobes sakoptas, malka sazāģēta. Paldies visiem palīgiem! Tomēr vēl
ir nepieciešami brīvprātīgie palīgi saimniecības darbos. Īstenie stiprinieki tiek aicināti izmēģināt spēkus malkas skaldīšanā un apkārtnes sakopšanas darbos. Ja esi Latvijas patriots un
gatavs brīvprātīgi palīdzēt muzeja darbiniekiem dažos darbos, tad, lūdzu, piezvaniet pa tel.
nr. 29431659.
Uz tikšanos “Meņģeļos”!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Foto no www.kulturasdati.lv

Ielīgošana SAC
Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņi, Sildās Dievs, sildās Laima,
Mana mūža licējiņi,
Sildās mans augumiņš,
Sildās mana dvēselīte ...

Līgo svētku gaidīšanas laiks ir apvīts ar saules mirdzumu, putnu trallināšanu, bišu sanēšanu,
pļavu reibinošo smaržu un pirmo zemeņu garšu. Šogad nedaudz citāds - tāds atturīgs, attālināts
un neziņā tīts. Ērgļu novada „Braku” muzejā ik gadu ir līgots, dziedāts un aizdegts ugunskurs,
un arī šogad 22. jūnijā notika skaista un sirsnīga Jāņu ielīgošana.
Tā kā šis laiks ir ieviesis zināmas korekcijas pasākumu norisē, tad svētkos piedalījās trīs
drosmīgi kolektīvi - Pļaviņu novada folkloras kopa „Āre” (vadītāja Agita Lindenberga), Ogres
Danču klubs (vadītājs Ainars Sviķis) un mūsu pašu tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve). Pasākuma pirmajā daļā muzeja vadītāja pastāstīja par Jāņu tradīcijām, skandēja tautasdziesmas un aicināja skatītājus ieklausīties dažādos Līgo laika ticējumos. Folkloras
kopas dziedāja skanīgas Jāņu dziesmas un mudināja arī pasākuma dalībniekus lustīgi dziedāt
līdzi. Ogres Danču klubs izdancoja jautras dejas un rotaļas, kā arī skatītāji varēja iesaistīties
un ielocīt kājas danču ritmos.
Līgo svētku otrajā daļā aizdedzām svētku ugunskuru, skandējot spēka tautasdziesmas un
veicot dažādus rituālus, lai uguns labi degtu, lai visiem svētība un izdošanās. Kad jautri padziedāts, tad arī laiks svētku cienastam - sieram, pīrādziņiem un citiem gardumiem.
Laiks mūs visus lutināja - spīdēja saule, jauki smaržoja zāle, vīteroja putni, un sirdī bija maģiski brīnumaina sajūta - kā jau Jāņu laikā. Katrs paņēma sev ko noderīgu un vērtīgu - kādu
atziņu vai vienkārši iekustināja sirdi Līgo noskaņās. Taču visvairāk šo svētību vajag pašiem
„Brakiem”, lai visu gadu pavada veiksme, izdošanās un cilvēku sirds siltums. Uz tikšanos
nākamā gada Jāņu gaidīšanas laikā!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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Spītējot vasaras karstumam, 19. jūnijā Ērgļu novada aprūpes centrā tika
ielīgoti Jāņi ar pašu gatavotiem pīrāgiem un plātsmaizi.
Jau 17. jūnijā, lai gūtu
svētku noskaņojumu, kopā
skatījāmies filmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Kā
atzina paši aprūpes centra
klienti, filma ir redzēta jau
neskaitāmas reizes, bet katru gadu to var skatīties atkal kā no jauna.
18. jūnijā kopā cepām pīrāgus svētku galdam. Gatavojām rabarberus plātsmaizei. Saimniecītes dalījās ar
savu pieredzi un tehniku,
kā labāk pagatavot gardākos pīrāgus.
Un pašā svētku dienā tika
rotāta māja ar bērzu meijām, pīlādžu zariem un savīts kāds ozollapu vainags.
Mūs iepriecināja Alise Ābelniece, ar skaistām dziesmām pasākumu iesākot. Turpināja Emīlija
Zommere, kura dziedāja un spēlēja ģitāru. Un pa vidu Samanta Liepiņa un Armands Zariņš
mūs apbūra ar dejām.
Saku lielu paldies aprūpes centra darbiniekiem, kas palīdzēja un atbalstīja, lai Jāņu ielīgošana
būtu tik skaista.
Ievas Liepiņas teksts un foto
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Vasara Jumurdas bibliotēkā

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Pagājušajā mēnesī bibliotēka lasītājiem bija slēgta, jo biju atvaļinājumā. Nu ar jaunu darba
sparu un idejām varu atsākt darboties.
Kā ierasts, mēneša sākumā tiek iepirktas grāmatas. Augustā bibliotēkas plaukti papildinājušies
ar 11 jaunām grāmatām.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
P. Bankovskis “Pasaules vēsture”
G. Eņģelis “Koncerts vectēva pagalmā”
D. Judina “Viļņos”
K. Roga “Trīs”
L. Šmite “Bez adatas”
N. Treimanis “Aukstums, tumsa, bads”
J. Valks “Dāčinieki”
I. Ziedonis “Zvaigžņu zaglis”
Tulkotie darbi:
A. Mariņina “Rūgtais kvests” 3. gr.
Nozaru literatūra:
H. Kērnija “Bites”
L. Lapsa “Viltvārdis”
aMakulatūras vākšanas akcija
Atgādinu, ka līdz 31. augustam bibliotēkā vēl var nodot makulatūru. Bibliotēka organizēs tās
nodošanu pārstrādei SIA “Līgatnes papīrs”. Lūgums makulatūru sasiet vai salikt kartona kastēs.
aFoto izstāde “Toreiz un tagad”
No 24. augusta līdz 5. oktobrim Sausnējas bibliotēkā būs apskatāma foto izstāde “Toreiz un
tagad”. Tajā būs aplūkojamas fotogrāfijas ar dažādām vietām un ēkām Sausnējā agrāk un tagad.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Pasākumu afiša

Jau tradicionāli vasaras mēnešos Jumurdas bibliotēkā bērniem tiek piedāvāta iespēja radoši
un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Līdz 20. augustam katru otrdienu un ceturtdienu notiek radošas
darbnīcas, spēles un citas aktivitātes. Šajā vasarā jau esam gatavojuši dažādus dekoratīvus
nieciņus no papīra, taisījām sapņu ķērājus, veidojām krūzīšu paliktnīšus no veidojamās
masas. Esmu novērojusi, ka bērniem patīk darboties ar krāsām, tāpēc veidojām darbiņus, izmantojot dažādas netradicionālas krāsošanas tehnikas, piemēram, ziepju burbuļus, trafaretus.
Jumurdā notiek arī dažādas bērnu nometnes. Katru vasaru kādas nometnes dalībnieki ieplāno bibliotēkas apmeklējumu un piedalīšanos kādā no bibliotēkas aktivitātēm. Tā bērni no atpūtas nometnes kopā ar vadītāju Initu, izmantojot bibliotēkā pieejamos informācijas resursus,
meklēja dažādus faktus par stihijām - uguni, ūdeni, zemi, gaisu, grāmatās atrada un iepazina
dažādus augus, kuri izdrukātajās lapās bija jāizkrāso, tad jāiet meklēt pļavā un jāsagatavo
herbārijs.
Ja nav noskaņojuma darboties ar pirkstiņiem, spēlējam spēles. Paldies saku Kaivai un Ingai
no Ērgļu bibliotēkas, jo viņas laipni mums piedāvāja uz vasaru spēles no savas bibliotēkas
plašā spēļu klāsta. Populārākās spēles izrādās ir “Alias”, “Cirks” un “Abra”.
Šovasar bibliotēkā savu dzimšanas dienu vēlējās nosvinēt Agate. Kā jau dzimšanas dienā
pienākas, bija gan apsveikumi, gan dejas, gan kūka.
Vēl atlikušajās šīs vasaras nodarbībās plānots zīmēšanas konkurss “Grāmata uz asfalta”,
veiklības stafetes, rotu gatavošana no auduma.
Saku paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri atbalsta bērnu darbošanos bibliotēkā. Viņi
palīdz pasākumu organizēšanā, iesaka idejas un dāvina bibliotēkai dažādus materiālus radošajām nodarbībām - krāsainos papīrus, lentītes, podziņas, pērlītes u.c. Tāpat paldies Ērikai un
Agitai, jo pēc aktīvas darbošanās tēja un kāds našķītis ir tieši laikā.
Šovasar bibliotēkā kopā darbojas un jautri pavada laiku Agate, Rūta, Elza, Laurenss, Renāte,
Henrijs, Emīls, Nikola, Beāte, Alise, Anrijs, Renāts.
Vēl kādu brīdi varam veltīt vasarai, un tad jau sāksies ikdienas gaitas uz skolu un bērnudārzu.
Arī es vēl došos izbaudīt vasaru. No 21. augusta līdz 3. septembrim būšu atvaļinājumā.
Sarmīte Jumurdas bibliotēkā
Kolāžas foto autore Sarmīte Dreiblate

Paldies par video sveicienu Līgo svētkos
Ērgļu amatiermākslas kolektīviem!
Ērgļu saieta nama māksliniecisko vērtību arhīvs ir papildināts ar uzfilmētu 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 video filmēšanas darbā iesaistījās Ērgļu teātra aktieri, sporta deju kluba “Vizbulīte” dejotāji, dāmu deju grupas “Varbūt” dejotājas, līnijdeju grupas “Raibā līnija” dejotājas, Tautas lietišķās mākslas studijas “Ērgļi” audējas, deju kolektīvu “Rūdis”, ”Rūdolfs”
un “Pastalnieki” dejotāji, kā arī jauktā kora “Ērgļi” un tautas mūzikas kopas “Pulgosnieši”
dziedātāji. Paldies “Mana filmu studija” operatoriem Antrai Dičai Milnei un Andrim Milnim par koncepcijas veidošanu, scenārija un režisorisko akcentu izveidi! Darbs izdevies
lieliski! Video sveicienu var skatīt interneta vietnē - Ērgļu mājaslapā: www.ergli.lv, kā arī
www.facebook.com Ērgļu sirds un Ērgļu saieta nama profilos.
Paldies par ieguldīto darbu visiem šajā projektā iesaistītajiem, kā arī līdzi jutējiem (bērnu
vecākiem un vecvecākiem)!
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste,
kultūras darba organizatore

Līdz 24. augustam Ērgļu saieta nama Lielajā zālē
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE
Visi laipni gaidīti, ievērojot valstī noteiktos
distancēšanās noteikumus!
Kontaktinformācija - Armands Cirsis 26333400
29. augustā Ērgļu novada “Vizbuļos”
notiks Latvijas dzinējsuņu 6. atklātā izstāde
5. septembrī plkst. 15.00 Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
Latvijas Pirts diena kopā ar pirtnieku Didzi Gasiņu
Tēma: Kā es saprotu latvisko pirti? Stāsts par slotiņām
un augiem. Mans pirts rituāls.
Līdzi jāņem: pirts apģērbs, sega, dārza šķēres (ja iespējams).
Obligāta pieteikšanās pa tel.nr. - 29431659
6. septembrī plkst. 13.00 „Braku” muzejā
dziesmots pasākums „Rāmi eimu, rāmi teku, rāmi laidu valodiņ`”
Piedalās jauktais koris „Ērgļi”, diriģents Ralfs Šmīdbergs. Aicinām uz jauku kopā būšanu un
stiprināšanos latviešu tautasdziesmās.
12. septembrī Stacijas rajonā notiks III tūrisma salidojums
Konkrētu informāciju par plānotajām aktivitātēm un norišu laikiem varēs atrast uz afišu
dēļiem septembra sākumā.
Salidojums paredzēts visiem, kuriem interesē aktīvs dzīvesveids un tūrisms. Tiek plānoti gan
pārgājieni, gan meistarklases, arī semināri. Vairāk var uzzināt facebook, meklētājā ierakstot
“Tūrisma salidojums”.
12. septembrī Ērgļos taku skrējiens “Stirnu Buks”
Sacensību bāzes vieta - pļavā pie estrādes un slimnīcas parkā

Kapusvētki:
15. augustā plkst. 14. 00 Katrīnas kapos;
plkst. 16.00 Sausnējas kapos;
5. septembrī plkst.13.00 Blaumaņa kapos.

PIEMINAM MIRUŠOS:

Maija Ambrēna mirusi 81. mūža gadā;
Regīna Jostiņa mirusi 84. mūža gadā;
Lidija Kuldperka mirusi 77. mūža gadā;
Mārīte Bičevska mirusi 70. mūža gadā;
Austra Reiķe mirusi 97. mūža gadā;
Staņislavs Laduss miris 76. mūža gadā;
Jānis Saulīte miris 80. mūža gadā;
Alla Milne mirusi 77. mūža gadā;
Jānis Virsnieks miris 72. mūža gadā;
Aleksandrs Vasks miris 80. mūža gadā;
Nora Sedola mirusi 80. mūža gadā;
Kārlis Cielavs miris 58. mūža gadā;
Aivars Andrejs Ķirsons miris 76. mūža gadā;
Ilze Kaņķele mirusi 70. mūža gadā;
Ēvalds Garkalns miris 73. 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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