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�rg�u novad� rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
ĪSZIŅAs
neatbilstošas izg�ztuves

2020. septembris

Br�vpr�t�go darbs �rg�u novada
muzejos

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 „Bralarizēšanā un kultūrvides kopšanā saņēma mūsu Anna
kiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
Ilzes Daugiallo foto
Kuzina - bijusī Ērgļu novada Rūdolfa Blaumaņa memoarodvidusskolas dienesta viesn�c�.
riālmuzeja “Braki” vadītāja, muzeja vecākā speciāliste.
aSācies jaunais - 2020./2021. - mācību gads: Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
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un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iek� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedoja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audziC�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik� tiks izdota ro- n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at23. j�nij�.
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
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atbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novadomi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidraparakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pareizg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�tenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumurdonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sanans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
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kumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

a19. augustā Gulbenes novada Stāmerienas pilī Vidzemes
plānošanas reģions (VPR) godināja 26 uzņēmējus no Vidzemes, kas izcēlušies ar savu pieredzi un darbību.
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Barona taka ar� �rg�os

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-

Ritas Šeibes foto

- Pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 1. septembrī mācības uzsāka 98 bērnudārza audzēkņi. Par viņiem rūpēsies
17 pedagogi un 15 tehniskā personāla darbinieki.
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.

“Pulgosnieši”
sadzied Koknesē

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 svešvalojaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� sib�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2020. gada augusta domes sēdēs lemto
Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
26. augusta domes kārtējā sēdē:
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 87 379 apmērā investīciju projekta “Seguma pārbūve, uzklājot asfaltbetonu Ērgļu pagasta autoceļam Nr.11”
īstenošanai. Noteica aizņēmuma atmaksas termiņu - 10 gadi, garantējot aizņēmuma atmaksu
ar Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””.
aPiešķīra finansējumu EUR 900 apmērā biedrībai „Disku golfs” disku golfa turnīru Latvijas
“Pāru čempionāts” un “Aldu spēles” finansiālam atbalstam, sedzot sacensību organizēšanas,
balvu fonda un vienotu formu iegādes izdevumus.
aPiešķīra finansējumu EUR 500 apmērā Imanta Ziedoņa muzeja fondam, kultūras ceļa no
Tartu - Pļaviņas - Sigulda - Dundaga izveidei Imanta Ziedoņa muzeja projekta “Ceļā ar Krišjāni Baronu” ietvaros, sedzot kultūras ceļa kartes izveides izdevumus.
aPiešķīra finansējumu EUR 1156,60 apmērā biedrībai “Zivju gani” pasākuma “Tūrisma salidojums”, kas norisināsies 2020. gada 12. septembrī bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas teritorijā,
finansiālam atbalstam, sedzot vieslektoru naktsmītnes un kreklu ar apdruku iegādes izdevumus.
aNolēma lauzt īres līgumu ar fizisku personu par Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu.
aNolēma apmaksāt pusdienu izdevumus EUR 252 apmērā Ērgļu novada bērniem - deju kolektīva “Vizbulīte” dejotājiem deju nometnes laikā no šā gada 25. līdz 27. augustam, nodrošinot ēdināšanu vienu reizi dienā.
aNolēma sniegt Satiksmes ministrijai atzinumu par posma Saurieši - Ērgļi (7 km) sliežu klātnes turpmāku izmantošanu aktīvai atpūtai kā “Zaļo ceļu” jeb kājnieku un bezmotora transporta
pārvietošanās posmu.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam ikgadējo atvaļinājumu no
04.09.2020. līdz 15.09.2020.
31. augusta domes ārkārtas sēdē:
aNolēma ar 2020. gada 2. septembri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņiem, veicot norēķinus tikai par faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Ziedoņa muzejs ceļā
ar Baronu Ērgļos un “Meņģeļos”
Šogad par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai pēc K. Barona
muzeja darbinieku aicinājuma Imanta Ziedoņa
muzejs uzsācis projektu
“Ziedoņa muzejs ceļā
ar Baronu”. Mūsu tautas lielo cilvēku un ģēniju cienīšana, arī viņu
darbu studēšana bija
viena no Imanta Ziedoņa interesēm. Projekta
“Ziedoņa muzejs ceļā
ar Baronu” iecere ir godināt Krišjāni Baronu
ar notikumu ciklu, kas
aktualizē Ziedonim un
Baronam, kā arī ikvienam latvietim tik būtisko vērtību - tautasdziesmu.
Imanta Ziedoņa muzeja komandas izmeklēti mūsdienu Krišjāņi Baroni uzsākuši kultūras notikumiem bagātu ceļojumu kājām no Tartu līdz Dundagai. Ceļš ir sadalīts posmos, kuru kāds
no izvēlētajiem mūsdienu Baroniem mēro kājām. 30. augustā ceļa posmu no Ērgļiem līdz Brāļu Jurjānu mājām mēroja Rūta un Valdis Muktupāveli. Kopā ar Rūtu un Valdi Muktupāveliem
“Meņģeļos” tika aizvadīts burvīgs mūzikas un sarunu vakars. Līdzās sarunām tika dziedāts un
muzicēts ar visdažādākajiem tautas mūzikas instrumentiem. Pasākuma apmeklētāji atzīnīgi
novērtēja izdevušos pasākumu.

SIA „ŪDAS” septembris. Dalītās domas
Līst lietus. Ūdens sakrājas uz kļavu lapām un lēnām krīt lejup. Monotona
skaņa un ritms. It kā skan melodija no vienas nots. Atbrāžas vējš un sapurina
lapas. Lāses krīt ātrāk, liekas, ka skan mazi kristāla gabaliņi. Tad vadību atkal
pārņem viena nots. Līdzīgi ir ar domu. Sākumā liekas, ka tā ir viena, bet citreiz kaut kas liek tai sadalīties.
Uzticēšanās. Tas ir viens no vadības modeļiem, kurš šobrīd tiek apspriests un arī daži mēģina
to īstenot dzīvē, darbā. Kaut gan darbs un dzīve ir viens un tas pats. Katrs cilvēks ir pelnījis,
lai viņu ne tikai vada, bet arī uzticas. Man ir palaimējies, ka, strādājos „ŪDĀS”, liktenis ir atļāvis sadarboties ar tādiem darbiniekiem, kuri izdara darbu un nav vajadzīga papildu kontrole.
Es ceru, ka viņi nekļūs lepni un nesataisīs “ziepes”. Nesen man bija pieteikta vizīte pie acu
daktera Rīgā. Nav noslēpums, ka rindas ir samērā garas un, ja palaidīsi to garām, tad atkal būs
ilgi jāgaida. Tieši tajā rītā, kad taisījos braukt pie daktera, pārplīsa ūdensvads pie Grota ielas
1. Radās papildu sarežģījumi, un es biju jau gatavs atlikt braucienu. Tad pie manis pienāca
viens „ŪDU” darbinieks un teica: „Brauc droši, mēs tiksim galā.” Vienkārši. Tā arī notika.
Kad atgriezos, ūdensvads bija salāpīts un problēmas atrisinātas. Uzticēšanās ir ļoti jūtīga lieta.
Tikko zvanīju vienam parādniekam, kurš bija ieguvis manu uzticēšanos kādu laiku, bet nu jau
no februāra izvairās no parāda iemaksas. Neatbildēja. Laikam visiem uzticēties nevar.
Ievērot likumus. It kā vienkārši. Vai daudzi cilvēki brauc ar neatļautu ātrumu, nemaksā
par elektrību, telefona pakalpojumiem? Sit stiklus, kaujas, zog? Citi jā, bet lielākoties - nē.
Kāpēc? Tāpēc, ka zina, izdarot kaut ko sliktu, tiks sodīti. Vienkārši. Var padomāt, ka nodarījumi ir sliktie un ne tik slikti. Zagt nevar, bet izmest atkritumus neatļautā vietā var. Tāpat var
dedzināt atkritumus, no kuriem rodas kodīgi dūmi, traucējot iedzīvotājiem elpot svaigu gaisu.
Var patvaļīgi aizņemt pašvaldības dzīvokļus, nemaksāt par pakalpojumiem, neslēgt līgumus. Ir
pieņemti Ērgļu novada saistošie noteikumi, kuros ir aprunātas gandrīz visas par un pret lietas.
Tos var izlasīt Ērgļu novada mājaslapā. Un vēl ir administratīvā komisija, kurai dotas iespējas
Ērgļus padarīt gaišākus. Tikai ir jādara. Vai darām pietiekami? Domāju, ka nē. Tāpēc policiju
daudzi respektē, bet administratīvo komisiju nē. Šeit rodas pārkāpumu klasifikācija - nedrīkst,
jo policija sados pa ausīm, un drīkst, jo tie vietējie jau nekā izdarīt nevar. Tāda attieksme veicina Sūdabrāļa atdzimšanu. Pie Rīgas ielas 27 esam kopā ar pašvaldību sakārtojuši atkritumu izgāztuves vietu, to arī nolīdzinājuši. Tomēr daži iedzīvotāji tagad nes mizas, konservu bundžas
un izmet zālē pie ogu krūmiem. Tāpēc, ka viņiem ir pārliecība, ka tā var, līgumi par atkritumu
savākšanu nav noslēgti. Un kas par to! Administratīvie jau tāpat man nekā neizdarīs. Skumji.
Mostamies un saprotam, ka ir likums, kuru pārkāpjot ir jāsaņem sods.
Uzdrīkstēšanās. Tajās mājās, kuras ir uzticētas apsaimniekošanai „ŪDĀM”, dzīvo arī ļoti
daudz cilvēku, kuriem ienākumi nav tie lielākie. Tā dzīvē ir nolikts, visi nevar būt ar lielo
maku rokās. Kā dzied dziesmā: „Tā bija un paliks, un tā arī būs, ka mālderis mālēs un skroderis
šūs.” Ir iespēja - dzīvot ar apziņu - man pienākas tas un tas un neko nedarīšu pats. Var sapurināties un iekārtot vidi, kur dzīvojam, pēc iespējas skatāmāku. Piemēram, baraka Zāģētavas
ielā 1. Iespēju robežās saremontēsim jumtu, mājas iekšpusi. Māja atrodas Ogres upes krastā
- 20 metrus līdz upes līcim. Ja vienu dienu vīri paņemtu rokās zāģi un pļāvēju, varētu izveidot
ļoti jauku vidi, kuru redzot būtu prieks. Vai varam?
Sapnis. Tas pasakas vietā. Uz pagastu ir atnācis iedzīvotājs, kas lūdz, lai viņam uzliek sodu
par nelikumīgu konservu bundžas izmešanu. Apsolās, ka vairs tā nedarīs un noslēgs visus nepieciešamos līgumus. Nākamais rindā ir cilvēks, kas aizņēmis nelikumīgi pagasta dzīvokli. Ir
gatavs to atstāt, iestājas dzīvokļu rindā. „ŪDĀS” ierodas pēdējie divi parādnieki, kuri samaksā
uzkrāto summu un smaidoši dodas mājup. Mums ir pietiekami daudz naudas, lai saremontētu
apsaimniekojamās mājas, nomainītu bojātos jumtus. Tautietis, sēžot uz poda, izlasa žurnālu,
neiemet to podā, bet noliek uz plauktiņa. Kanalizācijas sistēma var atviegloti uzelpot. Atnāk
ērglēnietis un paziņo, ka ūdeni vairāk nezags. Viņš izdarīs tā, lai ūdens mērītājs uzskaitītu visu
ūdeni, kas ienāk dzīvoklī. Nevis tikai to, kas aizplūst uz virtuvi vai vannas istabu. Laikam
sapnis iet uz beigām, jo reāli atceros, ka atšķiras kopējo mājas ievadu skaitītāju rādījums no
patērētā ūdens daudzuma daudzdzīvokļu mājās. Zvana modinātājs! Pamostos!
Beigas katrs var izdomāt pats. Starp citu, arī Mehanizatoru ielā 10 sadarbībā ar pašvaldības
atbalstu uzsākts jumta remonts. Un tas nav sapnis.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Vasaras prakses
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā

Latvijas Pirts diena “Meņģeļos”
Lai gan šķiet, ka biedrības “Latvijas pirts”
ideja par Pirts dienu
Latvijas mērogā nav
dziļi
iesakņojusies,
“Meņģeļos” tā katru
septembri tiek atzīmēta. Arī 5. septembra
pēcpusdienā tika kurināta “Meņģeļu” dūmu
pirtiņa. Šoreiz padalīties ar savām zināšanām par pirts rituālu,
slotiņām un augiem
aicinājām
pirtnieku
Didzi Gasiņu. Notika
arī aktīva darbošanās katrs sasēja pirts slotiņu, kuru pēc tam bija iespēja izmantot “Meņģeļu” dūmu pirtiņā. Liels
prieks par pasākuma apmeklētājiem ne tikai no Ērgļiem, bet arī no Madonas, Jēkabpils,
Rīgas un citām Latvijas vietām.
Ievas Vilnītes,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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Pirms jaunā mācību gada sākuma skolas audzēkņi augusta vidū pulcējās uz vasaras praksēm. Mūzikas nodaļas audzēkņi pēc ilgā ārkārtas situācijas pārtraukuma un vasaras brīvlaika
satikās ar saviem skolotājiem. Orķestra mēģinājumos ar bērniem strādāja skolotāji Pēteris
Leiboms un Evija Dāve. Pie skolotājas Mārītes Taškānes bija nodarbības klavierspēles audzēknēm, un skolotājs Ivars Rutmanis strādāja ar flautistēm.
Viena diena tika veltīta ekskursijai uz Jaunpiebalgu. Bērni apmeklēja Emīla Dārziņa muzeju, un pūtēju orķestris spēlēja muzeja dārzā. Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā uzstājās flautistu ansamblis un skolotājs Pēteris Leiboms ar Daci Kārkliņu.
Mākslas nodaļas audzēkņiem prakse- plenērs COVID-19 dēļ šovasar notika saīsinātā variantā - tikai vienu nedēļu. Strādājām tepat Ērgļu centrā ap skolu. Strūklaka, skaistās hortenzijas, sīpolu vezums, sakņu dārzs, fantāzijas zīmējumi par to, kas varētu dzīvot dambī zem
ūdens, ir daļa no tiem uzdevumiem, ko audzēkņi radīja gan ar zīmuļiem, gan krāsām. Pēc
tam darbi tika novērtēti skatē un saņemts prakses vērtējums. Audzēkņi piedalījās arī savas
darba vides sakopšanā jaunajam mācību gadam.
Par piedzīvoto abās praksēs skolotāja Ieva Veipa izveidoja prezentāciju, ko visi kopā noskatījāmies 1. septembrī.
Iveta Pedele, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore
Vizmas Veipas foto
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Zinību diena - satikšanās svētki

Redaktores sleja
Pati pirmā sarkani dzeltenā kļavas
lapa iekrīt dzidrajā tikko uzlijušā lietus peļķītē... Lietus piles uz logiem
sagaida teju modušos skolēnus, kuri ar
miegainām acīm skatās laukā pa logu,
atcerēdamies krāsainos sapņus, ko redzējuši naktī...
Vasaru nomainījis rudens, un atkal no
rītiem skolēnu straume plūst uz skolu.
Skola pēc pusgadu ilgā pārtraukuma
piepildās ar bērnu balsīm un smiekliem.
Ir patīkami satikt draugus, skolasbiedrus un, protams, skolotājus pēc ilgās
nesatikšanās.
Bet kas jauns mūs šogad sagaida skolā? Jaunas klašu telpas, jauni noteikumi, dažās klasēs jauni skolēni, jauni
mācību priekšmeti. Arī skolēnu dome,
pulciņi un ārpusskolas aktivitātes gaida
dalībniekus. Vai liekas, ka tā visa par
daudz? Nebaidies! Iesaisties, piedalies!
Apgūt ko jaunu vienmēr ir izaicinājums. Un tu to vari!
Turpini sapņot krāsainus sapņus, apgūsti jaunas virsotnes! Veiksmīgu un
aktivitātēm pilnu jauno mācību gadu!
Alīna, 8. klases skolniece

Īsziņas
14.09. - Skolēnu domes vēlēšanas
18.09. - Olimpiskā diena
25.09. - “Iespējamā misija”.
Stundas vada vidusskolēni
1.10. - Klašu vecāku sapulces
15.10. - Skolēnu domes pasākums
15./16.10. - Karjeras diena
19.- 23. 10. - Rudens brīvdienas
Vecāku individuālo
sarunu dienas

Katru gadu 1. septembris skolēnos raisa divejādas izjūtas - brīvības pilnā vasara ir pagājusi, bet gribas arī satikties ar klasesbiedriem,
skolas draugiem. Bet šī gada Zinību dienā droši vien krietni vairāk bija to, kuri šo satikšanās dienu tiešām gaidīja. Daļa skolasbiedru nebija
redzēti turpat pusgadu!
Šķiet, arī skolas ēka izslāpusi pēc ierastajām skolēnu čalām, soļu dipoņas gaiteņos, enerģiskajiem durvju klaudzieniem. 2020./ 2021. mācību gadā - Ērgļu vidusskolas 70. jubilejas gadā - mācības uzsākuši 225 skolēni, un par viņu izglītošanu un labsajūtu rūpēsies 30 skolotāji,
no kuriem 17 ir mūsu skolas absolventi, un 11 tehniskie darbinieki. Tieši tehnisko darbinieku komanda veikusi lielu darbu skolas sapošanā
satikšanās svētkiem. Tāpēc viņiem katru gadu svinīgajā pasākumā visas skolas priekšā sakām paldies par ieguldīto darbu.
Kā katru gadu, arī šogad svinīgi skolā tika uzņemta 1. klase. Šogad gan izpalika iespēja ielikt plaukstu 12. klases skolēna drošajā rokā. Bet
lielie bērni bija atcerējušies, kā paši kādreiz bērnudārzā pastaigās devās, pieturoties pie auklas ar koka riņķīšiem. Tā arī skolā šogad jautri
tika ievesti pirmklasnieki. Prieks, ka gan 1. klasē, gan 10. klasē mūsu skolā mācības uzsākuši 22 skolēni.
Lai visiem mums izturība, veselība, darba prieks jaunajā mācību gadā!
Indra Rone, vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Sadarbojamies mūsu kopīgajam mērķim
Jaunais - 2020./2021. - mācību gads sākas ar jaunu trīs
gadu darba posmu, kuram mēs izvirzām jaunus mērķus,
jaunas prioritātes, kas atspoguļo notiekošās pārmaiņas.
Gaidot jūs uz vecāku kopsapulci 16.09.2020, mēs, skolas vecāku padome, skolēnu padome un skolotāji, piedāvājam mūsu pašreizējo redzējumu par skolas attīstību
2021. - 2024. gadam.
Lūk, kādu mēs vēlētos redzēt savu skolu. Tā ir mūsu
vīzija:
Ērgļu vidusskolā apzināti un atbildīgi mācāmies, ar
prieku sadarbojamies un gūstam panākumus.
Ja uzsvaru liekam uz apzinātu mācīšanos, tad svarīgi,
lai skolēns saprastu, kāpēc viņš to dara, zinātu, ko ir
iemācījies un kas vēl jāmācās, lai sasniegtu rezultātu,
priecātos, justu gandarījumu par paveikto. Bet skolotājs
rada apstākļus stundās, projektos un pasākumos, kas
liek un ļauj skolēnam izprast sasniedzamo rezultātu, jau
darbu uzsākot, un izvērtēt savu sasniegto, kad darbs paveikts.
1. mūsu prioritāte: apzināta un atbildīga mācīšanās skolēns mācās mācīties, saprot, kāpēc mācās, ko mācās, ko ir iemācījies, kas vēl jāmācās.
Vai zinām savas spējas, vajadzības, iespējas? Vai protam
risināt konfliktus? Galu galā - cik labi jūtamies savā darba vietā, kas ir skola?
2. mūsu prioritāte: katra skolēna sociāli emocionālā
labsajūta - skolēns izprot un vada savas emocijas,
veido labvēlīgas attiecības.
Vai bieži atrodam laiku, lai parunātu ar bērnu par skolu,
par to, ko viņš grib sasniegt? Kā saprast, ko skolā prasa
un kā darboties kopīgi, lai mēs sajustu viens otra atbalstu? Vai mēs esam sava novada un valsts patrioti? Ko
saņemam, ko dodam?
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3. mūsu prioritāte: ģimenes un sabiedrības iesaiste skolēns sajūt ģimenes atbalstu savā izaugsmē, apzinās
savas saknes un iespējas vietējā sabiedrībā.
Skola ir skolotājs, kas māca, skaidro un uzmundrina.
Skolotājs zina, kas jāiemāca, ko prasa valsts standarts.
Skolotājs arī pats mācās, kā mācīt, jo mainās programmas, metodes, pieaug informācijas tehnoloģiju loma izglītībā.
Svarīgi, lai skolēns saprastu, sajustu skolotāja atbalstu
un ieinteresētību, prieku par paveikto.
4. mūsu prioritāte: skolēns sajūt pedagoga ieinteresētību, vēlmi sadarboties un apgūt jauno.
Visbeidzot - vide, jo skolas vide ļauj mums justies ērti,
komfortabli, droši. Vidi veidojam mēs paši - gan tehniski, nodrošinot apstākļus un lietas, gan emocionāli, sajūtot labvēlīgas attiecības. Svarīgi sajust, ka varam līdzdarboties savas skolas vides veidošanā.
5. mūsu prioritāte: skolēns dzīvo un darbojas drošā
un radošā vidē, iesaistās tās pilnveidošanā.
Šis ir mūsu, skolotāju, redzējums. Un, tā kā skolotāji un
vecāki kopīgi sadarbojas bērnu izglītošanā, audzināšanā,
lūdzam jūsu ieteikumus, redzējumu, kā katru no skolas
prioritātēm īstenot. Lai vecāku kopsapulces laikā varam
iespējami vairāk kopīgi paveikt, lūgums • izlasīt, iepazīties ar visām piecām skolas izvirzītajām prioritātēm, lai vecāku kopsapulcē kopīgi par
tām diskutētu;
• sagatavot savas idejas, priekšlikumus par katru no
jomām.
Tiekamies vecāku kopsapulcē
16. septembrī plkst. 18.00 skolas zālē!

Adaptācijas diena
Kā pēc pusgada šķiršanās no ierastā skolas ritma atkal atsākt mācības skolas solos? Kā gribas ērti izstiept kājas vai sakrustotām uzsēsties virsū! Cik labi bija reizē mācīties un skaļi klausīties mūziku!
Mmm, ja vēl blakus ir našķu trauciņš …
Izvērtēt, kas no katra ieradumiem, personīgās brīvības izpausmēm
otram ir traucēklis, kā noskaņoties atkal uz līdzīga viļņa kopīgam
darbam mēģinājām adaptācijas dienā. Šogad izpalika kopīgās darbnīcas, bet katra klase iespēju robežās mēģināja saistošā veidā iepazīties ar jaunumiem skolas darbā, skolas iekšējās kārtības noteikumos.
Vairākās klasēs vietējie vieslektori ar stāstījuma, video palīdzību aktualizēja drošības noteikumus. Haralda tētis atgādināja, kā satiksmes
dalībniekiem izvairīties no bīstamām situācijām, bet Martas tētis
lika aizdomāties par ugunsdrošību. Jaunāko klašu skolēni skolas
izstaigāja arī skolas teritorijas robežās, atceroties, kuras ir Skolas un
Jumurdas iela, kura Skolas upīte.
Nedēļa noslēdzās ar piektdienu - pirmo mācību dienu, ar noskaņošanos jaunajam darba cēlienam.
Samanta Ungure, 8. klases skolniece

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
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Ko šogad darīs 2020. gada absolventi

Dzeja dziedē
Jau vairākus gadus Ērgļu vidusskolā septembris - Dzejas dienas - ir laiks, kad stundās un
starpbrīžos, skolas pagalmā un logos, skolēnu domās un jūtās satopas divas mākslas - dzeja
un vizuālā māksla. Šī gada moto aicina lasītājus meklēt sirdi skarošos, šī brīža jūtas, emocijas
atspoguļojošos dzejoļus.
Šogad dzeja vairāk skan klasēs - ne tikai latviešu valodas, bet arī angļu un krievu valodas
stundās. Skolēni arī meklē, spriež, kādi domu tēli tad likuši izvēlēties konkrēto dzejoli. Šogad
skolēnu lasījumi tiek ierakstīti, lai veidotu videomontāžu, kombinējot dzeju ar zīmējumiem.
Tie tiek radīti vizuālās mākslas stundās, vienā darbā apvienojot tēlus no diviem līdz četriem
dzejoļiem.
Skolēni paši var izvēlēties dzejas izpildīšanas vietu un veidu, kurš no klasesbiedriem to ierakstīs. Kā veicās 8. klasei?
“Skolēni varēja klasē izvēlēties jebkuru vietu. Mēs sēdējām gan uz palodzes, gan klases zaļajā stūrītī. Dažā video varēs redzēt tikai skolēna rokas vai kājas, galvu, bet citā ierakstā galvu
neredzēs nemaz. Kāds gribēja, lai dzejas lasījuma laikā redzams viņa izvēlētā autora dzejoļu
krājums. Satraukums, uzstājoties klasē, ir liels, tāpēc labi, ka dzeju varēja runāt jebkurā vietā.”
8.-12. klases skolēni bija spiesti ieklausīties autoru, mākslinieku dzejas lasījumos, jo 11. septembrī katru starpbrīdi zālē bija skatāmi un klausāmi viņu ieraksti.
Visu septembri līdz pat oktobra sākumam turpinās skanēt dzeja, turpinās rasties zīmējumi,
gleznas ar dzejas tēliem.
Dzeja dziedē un iedvesmo!
Indra Rone, latviešu valodas skolotāja
Vizma Veipa, vizuālās mākslas skolotāja

Darbīgā vasara
2020. gada Ērgļu vidusskolas absolventi 2019. gada 1. septembrī.

Jūnijā Ērgļu vidusskolas 2020. gada absolventi nolika pēdējos eksāmenus. Šķiet, ka pēc 12
mācību gadiem vajadzētu atpūsties, bet pēc dažiem pārdomu mēnešiem absolventi tomēr turpina apgūt jaunas zinības savai nākamajai profesijai.
Šogad ērglēnieši apgūs datoriku un sākumskolas skolotāja specialitāti Latvijas Universitātē, tiesību zinātnes biznesa augstskolā “Turība”, jurisprudenci Alberta koledžā, grāmatveža
specialitāti Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Viens absolvents šogad strādās un mācības sāks
nākamgad.
Lai veiksme ir ar jums!
Raksts veidots pēc 2020. gada absolventu audzinātājas Dainas Dundures sniegtajām ziņām
Marutas Bitītes foto

Mans šīs vasaras ceļojums

Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā pieņēma darba devēju
pieteikumus darba vietu izveidei skolēniem vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros. Darbu
varēja sākt no 6. jūlija, ievērojot drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. Pasākumā tika iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Ērgļu novadā viena no iestādēm, kura piedāvāja darbu skolēniem, bija pašvaldība. Audzēkņi
palīdzēja sakārtot, sakopt dažādas novada teritorijas gan Ērgļos, gan Sausnējā, gan Jumurdā.
Ērgļu novadā arī vairāki uzņēmēji atbalstīja NVA iniciatīvu.
Bija arī skolēni, kuri darbu meklēja patstāvīgi, lai varētu palielināt savu kabatas naudu. No
8. līdz 12. klasei algotu darbu šovasar strādāja 36 skolēni. Šajā vecuma posmā skolā ir 96 audzēkņi. Tātad iespēju strādāt bija izdevies atrast turpat 40 procentiem šīs grupas bērnu.
Skolēnu un pašvaldības sniegtos datus apkopoja Indra Rone

Mans vasaras ceļojums
Pavisam noteikti varu teikt, ka šī vasara nebija viena no labākajām. Bet, kā visi zinām, veselība ir pirmajā vietā. Tad nu arī es nolēmu šo vasaru pavadīt, cik vien interesanti iespējams.
Jau pāris gadus mana mīļākā Latvijas pilsēta ir vējainā Liepāja. Arī šogad izlēmu turp doties
un atklāt kādas jaunas, vēl līdz galam neizzinātas vietas. Visvairāk atmiņā ir palikusi Liepājas promenāde. Tā ir vieta, kur apvienojas mierīgas pastaigas ar aktīvu nakts dzīvi, šarmanta
atpūta ar rokenrolu vai pat kāda biznesa tikšanās ar māksliniecisku garu. Vēl interesantāk ir
tas, ka no šīs promenādes centra restorāna paveras brīnišķīgs skats uz mūsu mīļo un tuvo
koncertzāli ”Lielais dzintars”, kuru pavisam noteikti arī ir vērts apskatīt kaut vai to maģisko
sajūtu dēļ, esot tajā.

Mans šīs vasaras ceļojums kopā ar ģimeni bija uz Liepāju. Mēs braucām ciemos pie ģimenes
draugiem, kur pavadījām trīs dienas. Brauciens sākās ar garā ceļa mērošanu pāri Kurzemes
plašajām ārēm ar dažām pieturvietām. Pirmā pieturvieta bija maizes ceptuve “Lāči”, kur atpūtāmies no tālā brauciena un iestiprinājāmies turpmākajam ceļam. Vēlā pēcpusdienā mēs
iebraucām Liepājā. Pirmajā dienā mūs nelutināja laikapstākļi, lija lietus un pūta stiprs vējš,
bet tas nemazināja interesi un vēlmi aplūkot iecerēto. Saka, ka tu neesi bijis Liepājā, ja neesi
nofotografējies pie burtiem “Liepāja” pludmalē un pie spoku koka. Pirmajā dienā mēs apskatījām koncertzāli “Lielais dzintars”, Rožu laukumu un vakarā pastaigājāmies pa promenādi. No
promenādes paveras skaists skats uz Liepājas koncertzāli, Tirdzniecības kanāla jahtu piestātnēm, zvejas kuģīšiem un rosīgiem ostas strādniekiem. Ostas promenādi rotā dzintara pulkstenis, kas veidots no neskaitāmi daudziem dzintara gabaliņiem, kurus sarūpējuši paši liepājnieki.
Otrajā dienā laikapstākļi uzlabojās, mūs lutināja saulīte un salīdzinoši silts laiks. Mēs varējām
doties uz jūru. Liepājas pludmale piesaista ar tās neparasti baltajām un smalkajām smiltīm.
Šī noteikti ir vieta, kuru vērts apmeklēt, dodoties kādā no Latvijas ceļojumiem. Zilā jūra un
baltās smiltis man noteikti tur liks atgriezties vēl un vēl. Diena mums pagāja ar dažādu objektu
apskati gar jūru - Bernātu pludmale un dabas takas.
Vēl Liepājā mēs apmeklējām Latvijā garāko molu - Ziemeļu molu, Liepājas Svēto Trīsvienības katedrāli, kas atrodas vecpilsētas centrā.
Esmu daudz ceļojusi pa Latviju un varu teikt, ka Latviju var pielīdzināt visām debespusēm tik dažāda tā ir. Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale - katra ar savu šarmu un raksturu, ko
veido skaistā dabas un pat laikapstākļu atšķirība.
Ance Millere, 12. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva
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Būtu grēks nepastāstīt par skaistajām Liepājas pludmalēm. Lai arī kurā pludmalē tu būtu,
vienmēr būs patriotiskas noskaņas un piederības sajūta. Jā, šīs globālās pandēmijas dēļ varbūt
nevarēja apmeklēt populārākās Liepājas pludmales, bet, kā jau teicu, šī bija lieliska iespēja
atklāt kādas jaunas vietas, tajā skaitā arī pludmales. Man pašai pat labāk iepatikās šīs “neapdzīvotās” pludmales, tur vienmēr ir tik kluss, tādēļ var ļoti labi pavadīt laiku ar sevi, sakārtot
savas domas…
Šāda bija mana vasara. Un kā ar tavējo?
Aivija Putniņa, 9. klases skolniece
Aivijas Putniņas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. septembris

Tāda es esmu
Tāda es esmu, tik vienkārša kā balta lapa,
Tik balta kā ziemas baltais apmetnis;
Tāda es esmu, tik spoža kā maza zvaigzne,
Kā maza zvaigzne starp tumšajām debesu maliņām.
Es varu būt tik kaitinoša kā ods vasaras vakarā,
Es varu būt tik mīļa kā mazs kaķēns tavā klēpī;
Es varu būt tik skāba kā svaigs citrons,
Es varu būt tik salda kā bišu saldais medus.
Tāda es esmu, tik interesanta kā atvērta grāmata,
Tik atvērta zem mēness gaismas, kas spīd caur logu;
Tāda es esmu, tik garlaicīga kā tukša lapa,
Kā tukša lapa starp interesantajām grāmatas lapām.
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Es varu būt tik laba kā mazs eņģelītis tev uz pleca,
Sēžot tev uz pleca un nesot tev laimi ik brīdi;
Es varu būt tik slikta kā mazs velnēns tev uz pleca,
Sēžot tev uz pleca un nesot tev nelaimi ik brīdi.

Domājot, kāds es esmu

Keita Una Daumane

Mācoties literatūras stundās par latviešu autoru dzeju, 7. klases skolēni aizdomājās par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem savos darbos spriedusi Aspazija. Cik grūti dažkārt ir jaunam cilvēkam, kurš jūtas nesaprasts,
nenovērtēts. Cik labi, ka ir ģimene, draugi, kuri palīdz, atbalsta, saprot.

Tāda es biju, tāda es esmu un tāda es būšu
Es lieku kopā savu dzīvi kā tādu saplēstu vēstuli,
Te sapņi, te pasakas, bet viss beidzot ir realitāte.
Es esmu tik ziņkārīga kā muša, kas pamodusies no miega,
Es esmu tik mīļa un pūkaina kā mazs pūpoliņš,
Tik drosmīga kā ods, kas nebaidoties lidinās apkārt,
Es esmu čakla kā bitīte, ja kaut ko iesāku, tad pabeidzu.
Bet es nemaz neesmu tik mīļa un laba,
Arī kaut kur dvēselē ir kāds melns plankumiņš,
Tik melns kā raganas apmetnis, kas tumsā spīd,
Kas liek man darīt nepatīkamas lietas.
Man acis ir zilas kā dzidrs upes ūdens,
Man ir brūni, gari mati kā zirgam krēpes,
Tētis mamma un brālis man ir,
Radu raksti tik kupli kā tautastērpa svārki.
Tāda es biju, tāda es esmu un tāda es būšu.

Agnija Trimpele 8. klase

Anda Andriksone

Ketija Tipaine 7. klase

Tāda es esmu
Manī mīt tāda kaķa dvēsele,
Tā dzīvo manī - dienu dienā.
Kā mazs kaķēns - šī dvēsele,
Sevi saprast viņa mēģina ikdienā.
Tā jautri smejas un spēlējas
No visas savas sirds.
Un dažreiz arī bēdājas,
Tomēr smaids drīz sejā tai mirdz.

Haralds Masaļskis 8. klase
Es esmu kā ziediņš,
Kas dažreiz atplaukst
No prieka, ko sagādā
Man viss apkārt.

Kā ar maza kaķēna nadziņiem
Tā cīnās ar sastaptām grūtībām,
Kā ar maza kaķēna actiņām
Tā raugās uz dzīves līkločiem.

Esmu kā saule,
Kas vakarā iet gulēt
Un no rīta mostas,
Lai atkal spīdētu.

Kā vējš tā skrien pa dzīves taku,
Neapstājoties ne mirkli.
“Nu kaut tik vien, lai atvilktu elpu!” es saku,
Bet dvēseles acis uz priekšu - kā stikli...

Man dzīvē svarīgi ir Ģimene, draugi un suns.
Tie dod man prieku
Kā garākā zāle zaķim.

Alīna Muša

Alīna Muša 8. klase

Acis man brūnas,
Apaļas kā pogas,
Ar tām saskatu
Šo visu lielo pasauli.

***

Ar divām kājām
Pasaulē es staigāt varu,
Iet uz priekšu,
Un atpakaļ neskatos.
Cenšos ātri tikt uz priekšu,
Panākt ātrāko vēju.
Tomēr dažreiz pakrītu
Mazākajā bedrē.

Nikola Sofija Fiļipova 6. klase



Emīlija Grīnberga 8. klase

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. septembris

Patrīcija Dance 6. klase

Kad apsēžos un domāju,
Sev jautāju - kā būs?
To es zināt nevaru,
Zināšu to varbūt rīt.
Samanta Ungure
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
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Novadpētniecības darbs Ērgļos turpinās
Ērgļu pagasta „Ramuļēnu” māju saimniece Ženija Āriņa ir
uzticējusi „Braku” muzejam savus vērojumus, pārdomas, atmiņas par dažādiem notikumiem Ērgļos, sākot ar 1950. gadiem
līdz 1980. gadiem. To visu viņa ir apkopojusi „Mana grāmata”,
tā sacīt, mājas lietošanai.
Viens no pirmajiem tematiem, par ko raksta Ženijas kundze, ir
„Ganības Ērgļos”. Šajā stāstā ir arī apraksts par Jāņu svinēšanu. Piedāvājam nelielu fragmentu no šī apraksta.
„Par ganībām Ērgļos līdz šim neviens nav rakstījis, tā nav
šķitusi uzmanības vērta tēma.
Saimnieces, kurām 20.gs. vidū bija govis, savā ziņā bija kā
atgādinājums par 1930. gadu Latviju, kas saistīta ar atmiņām
par gudru, pārtikušu saimniekošanu.
1950. - 1970. gados bija uzskats, ka kārtīgai ģimenei ir jābūt
savai govij. Tātad ir nepieciešama un pienākas siena pļava. Zināma platība zāles pļaušanai ikdienas vajadzībām tika ierādīta
mājas tuvumā. Piešķīra arī papildu zemes gabalu lopbarības
audzēšanai. Šinī nolūkā meliorēja purvu starp Kokneses un
Pļaviņu ceļu. Sarkanīgie rāvas ūdeņi pazuda, nomainījās vide,
un ciņu vietā zēla burkāni, kāposti, kartupeļi. Govju turēšana
apvienoja daudzus ērglēniešus - sievas, vīrus, bērnus. Veidojās
savas tradīcijas, kas diemžēl beidza pastāvēt 1980. gados, kad
tika pārtraukta govju turēšana.
Maija beigās Ērgļu ganību kalnā katrs saimnieks vai saimniece savas gotiņas izveda kopējā ganībā, lai lopiņi saradinātos,
govju skaits bija ap 40. Te pulcējās Padomju ielas (tagad Zaļā),
K. Marksa (Pļaviņu), Kokneses, Ļeņina (Piebalgas), Komunāru (Upes) ielas govju turētāji, govis veda arī no barakām pāri
sliedēm. Lopiņi, pirmoreiz satiekoties, sacēla jandāliņu ne pa
jokam. Katrs govs īpašnieks turēja savu lopiņu pie striķa un
skaļi aicināja nomierināties. Paklausība bija visai niecīga. Kad
govis un saimnieces piekusa, vīri uzsāka rumulēšanas pasākumus. Spaiņos nesa ūdeni, un jandāliņš atsākās no jauna. Aizsācēji parasti bija Bogdanovs no Marksa ielas, Ginters, kuram
bija tuvāk aka, un Rubenis. Elvīra Rubene parasti cienāja ar
pīrāgiem. Viņas skanīgajai balsij nebija līdzinieces. Ja vajadzēja šķirt taisnību, sauca Elvīru. Taisnība uzvarēja.
Katru pavasari ievēlēja ganāmpulka vecāko, kura uzdevums
bija ganību labiekārtošana, minerālmēslu sēšana, ganību dienu
secību noteikšana katram. Ganību dienas ilgums bija no plkst.
7.00 līdz 11.00 un no plkst. 16.00 līdz 21.00. Karstā laikā ganīšanas ilgumu samazināja. Ganāmpulka vecākais savā ziņā veica arī miertiesneša funkcijas, jo ķildas bija visai jestras. Iemesli
dažādi: slikti ganītas, ne tajā vietā vai badinātas govis. Žagaru
strīpas pār mīluļu mugurām, slikti uzmanīta kāda brūnaļa, jo
mājās atnākusi patstāvīgi, zinot, ka silē ir kas vairāk nekā ganību kalnā.
[…]
Cik atceros, daudz tādu nepaklausīgu govju nebija. Taču izcila
bija Zlaugotņu Brūne, badīga gotiņa ar raksturu. Tuvoties tai
nebija ieteicams, ja nu vienīgi ar lielu rīksti. Govij uz pieres pie
ragiem saimnieki piesēja dēlīti, lai Brūne būtu viegli atpazīstama. Taču Brūne bija atjautīga: pacirta strauji galvu augšup,
dēlītis palēcās, arī virzienu notēmēja kā snaiperis. Reiz, kad
Zlaugotņiem bija garāka diena, pie ganīšanas nozīmēja visus
trīs mazbērnus. Posts un negals ar Brūni. Bērni netika galā, tāpēc vienīgā izeja bija piesiet govi pie koka. Pusdienas laikā sieva nāca pakaļ, un nevar vien nobrīnīties - Brūne auro tukšiem
sāniem, melnu zemi dancojot.
[…]
Bērnībā izaugu kopā ar Gantu, tumšu, skaistu, ļoti paklausīgu,
pienīgu govi. Beidzot 8. klasi, devos mācīties uz tehnikumu.
Ganta mani meklēja, skrēja klāt jaunām meitenēm, kamēr kļuva nikna un stipri sabadīja Nelliju Dreiblati. Tika nolemts, ka
govs jāpārdod individuālai turēšanai. Pie maizes veikala uzlika
sludinājumu. Nebija ilgi jāgaida, kad kāds labvēlis bija pierakstījis, ka govs ir bīstama, jo badās. Māte aiz sarūgtinājuma, ka
jāšķiras no labas govs un vēl ar tādu komentāru, nopūtās un
skaļi izdvesa: „Lai tas cilvēks ar to roku maizi neēd!” Pārsteigums - pēc kāda laika netālu dzīvojošai kaimiņienei labā roka
ģipsī. Gantu pārdeva uz Salaspili, cilvēki ar gotiņu bija apmierināti.
Apmēram viena mēneša laikā govju pulks sarod, un no trim
ganītājiem galā varēja tikt divi gani. Bija noteikums neņemt
līdzi suņus. Protams, viņu klātbūtne ganāmpulku uzreiz disciplinēja, bet bija gadījumi, kad suns iekārās govij astē un noplēsa
ar visu ādu. Gans nedrīkstēja govīm ļaut arī cīkstēties, jo bieži

saķērās ragu līkumos un tie tika aprauti. Lopiņš nāca mājās asiņojošs un mušu aplipis.
Ērgļu ganības pletās no Pļaviņu ceļa līdz pat mežam uz „Braku” pusi, kur dzīvoja Rotas, gar skolotājas Ķirses mājas priekšu
līdz Burtnieku skolas bērziem. Tad strauji pagriezās gar bērziem otrpus līdz pašam Rīgas ceļam.
Uz purvaino līdzenumu pretī meiteņu internātam bija grūti
nolaist govis no kalna lejā. Govis, sajutušas iespēju paspriņģot,
skrēja, astes gaisā pacēlušas. Pat tādas klimpas, kurām, likās,
ka kauli domāti, lai saturētu kaut kādā veidā ādu. Tāds ārkārtas gadījums sanāca Šanteriem. Visas 40 govis centrā! Cilvēks
jau nevar tikt līdzi, ja laikā ganāmpulka priekšā nav neviena ar
rīksti. To viņas zina, govīm sava taktika. Mēs te neko, tik lēnām. Gadījās tā, ka dēls Stasis ar mācību mašīnu brauca zēnus
skolot. Puiši ātri pārlēca pār bortiem un izdzina govis no centra
atpakaļ ganībās.
1950. gadu beigās pretī meiteņu internātam pāri ceļam bija
no ķieģeļiem mūrēts stends ar sarkaniem finiera karodziņiem
augšpusē. Uz šī stenda jeb ziņojuma dēļa bija informācija par
partijas panākumiem. Kā bērnam man bija strikti piekodināts,
lai govis tur neslaistās - kā tad izskatīsies, ka netīrs lops ies gar
svarīgu stendu.
Ganību diena pienāca pēc kārtas atkarībā no tā, cik govju ganībās. Vai nu katra 30. vai 35. diena. Ja viena govs, tad viena
diena. Ja saimniecībā bija divas ģimenes, tad drīkstēja turēt
divas govis, vēl varēja turēt vienu teli papildus, tā teikt, ataudzēšanai. Tātad vēl klāt viena diena. Ganu rīti bija smagi. Nāca
miegs, auksta rasa, ja nu vēl lietus lija... Lēni vilkās laiks līdz
plkst. 9.00. Tad saule cēlās augstāk, rasa izzuda, kļuva silts, un
rīta cēliens tuvojās nobeigumam. Sievas pulcējās pie Pļaviņu
ceļa un gaidīja nosacīto laiku. Iet bez laika ganāmpulkā iekšā
nedrīkstēja, jo tad satracinātu govis. Tieši plkst. 11.00 zvanīja,
dodot ziņu - laiks klāt. Trūbas Austras (tagad Lailas Hofmanes)
mājas priekšā auga liels osis, kurā tika iekārts arkla lemesis.
Parasti zvanīja kāds no pieaugušajiem, reizēm uzticēja lielākam bērnam. Skanēja tālu, dzirdēja visi. Gan govis, kas lēkšodamas skrēja pāri kalnam pie savas saimnieces, gan mēs, bērni,
tad joņojām no Padomju ielas (tagad Zaļās ielas) pāri purvam,
pāri runkuļu un burkānu vagām, lai paspētu sagaidīt.
Vēlāk jau Viļņa Breša laikos sarunājos ar „Rikšēnu” saimnieci
Veru Lielo, gleznotājas Daces Lielās mammu. Viņas atziņa bērns, kurš ganījis govis, sastapies ar grūtībām, pieaugušo cilvēku uzticēto pienākumu, atbildību pret padarīto darbu, vēlāk
dzīvē kļūst par īstu cilvēku - cīnītāju. Ja nav bērnībā ganītas
govis, tad nav arī nepieciešamā rūdījuma. Smējās, teikdama:
„Nu ko no tāda prasīt, jo viņš taču nav gājis ganos!”
Lai īsinātu laiku, uz ganībām līdzi ņēmām grāmatas, bet, iedziļinoties lasītajā, bieži aizmirsās pienākums. Protams, lopi
precīzi pamanīja, ka tiek pavirši pieskatīti, un tik klusi un nemanāmi nozuda kolhoza kukurūzas lauka virzienā, ka var apbrīnot viņu rīcības organizāciju.
Par noganīto bārienu saņēma gans, visi pārējie tika brīdināti izziņotā sapulcē turpat ganībās. Sapulci vadīja Meleščenko.
Valsts mantu nedrīkst šķiest! Taču sētā tīruma mala tik un tā
arvien bija nokošļāta.
Par Meleščenko ir īpašs stāsts. Partijas biedrs, KUK (komunālo
uzņēmumu kombināts) priekšnieks, Ērgļos četru esošo ganāmpulku pārraudzītājs, kura pienākumos ietilpa reizi gadā, parasti
pavasarī, sasaukt kopsapulci kultūras namā. Tika uzskaitītas
jaunpienākušās govis, sprieda par ganību platībām, par siena
pļavu iedalīšanu, piena pieņemšanas problēmām, uzklausīja
neapmierinātos. Sevišķi karsti strīdi izcēlās par piešķirtajām
ganību platībām katras mājas tuvumā, par vietu, kur pļaut zāli
ikdienas vajadzībām. Daudziem likās, ka netiek ievērotas viņu
vēlmes, ne vienmēr tika saņemts noskatītais gabals. Izcēlās
kašķi par ierādītajām joslām, jo gudrās un viltīgās saimnieces
mēdza pārspraust robežmietiņu, nozāģēt kādu zīmīgu alksni, no
kura tika veikta soļu atskaite. Meleščenko bija ļoti noteikts un
neietekmējams cilvēks. Nepadevās provokācijām un ķildniekus
mācēja nolikt savā vietā neaizvainojot. Strīdēties bija bezcerīgi, viņam piemita arī perfekta atmiņa, kur katram un cik daudz
atmērīts. Ērgļos bija pazīstams Meleščenko spārnotais teiciens:
„Pahaidi vēnu hadu, dabūsi hovi ar visu pļavu!”
Taču karš par katru pļaujamās zāles sauju gāja vaļā ne pa jokam. Tā bija gan par grāvja malu, gan appļaujamās ceļa malas
daļu. Labākajā gadījumā tā bija tikai sabļaustīšanās, bet reiz
agrā rītā kāds rasainā zālē iekaisīja slāpekli. Otra saimniece,

neko nezinot, piesēja palielu teļu, tas pieēdās un nobeidzās. Šo
situāciju redzēja kāda acīga saimniece, kura rītos vis negulēja.
Blēdība nāca gaismā. Lamāšanās ne pa jokam. Brīdī, kad vainīgajai nebija, ko teikt, tā noliecās, pacēla brunčus un tiešām
rādīja pliku pakaļu. Zināmu apsvērumu dēļ iestājās klusums,
tēma bija slēgta, kaut gan intriga saglabājās, kāpēc Milda nenēsā bikses?
[…]
No visas tās „ganību būšanas” vislabāk atmiņā palikuši Jāņu
dienas gaidīšanas svētki. Tika ravēti un posti dārzi. Cauri sētai
tika vērots, kam sanāk labāk. Purvā vislabākie burkāni bija Reiņiem. Kartupeļu lauks kuploja Šanteram, bet Žukai žuva pirmais smalkais siens trušiem. Līgo dienā ganību kalnā vienojās
par ātrāku govju dzīšanu mājās, par vietu, kur līgos. Bērni gāja
palīgā ganiem pīt vainagus un pušķot govis. Jēga maza, lopi
pūles nenovērtēja. Purināja nost, ēda viena otrai, nesaprašanā
bolīja acis. Tāpat vēlāk katrs pats rotāja savu brūnaļu, lai tā
pušķota nāktu mājās.
Vakarā sākam ausīties, kur līgo, lai varētu pievienoties un
kopā pasēdēt. Bija tāds nerakstīts likums - jebkurš līgotājs pie
ugunskura jāpieņem savā pulkā. Parasti devāmies uz kalnu blakus Kalēju mājai augšā pie Pļaviņu ceļa. Kad vecā Kalējmāte sāka vilkt līgo dziesmas, tā bija zīme - laiks posties. Katrs
ņēma groziņu ar našķiem, alu, sieru un pievienojās sēdēšanai
ap ugunskuru. Rugāja Viļņa mamma mūs, meitenes, iemācīja
pīt vainagus, pīnē liekot ar saujām turpat saplūktas smilgas un
pīpenes. Iznāca krāšņi. Kalējmāte skaņi dziedāja, un nenobrīnīties, cik daudz to dziesmu bija pūrā. Apbrīnojami! Dažas zinājām, vilkām līdzi, taču vairāk gan ar aizrautību klausījāmies.
Bija reizes, kad Jānis Bogdanovs ar Antonu Jaundzemu no
Piebalgas ielas sanāca kopā, spēlēja akordeonu un staigāja ar
pārējiem līgotājiem no mājas uz māju. Bija pienākums visus
laipni uzņemt, pacienāt un noklausīties vēlējumos. Taču bija
arī gadījumi, kad aplīgojamais Jānis nevēra durvis. Tad nu veči
tās aizkrāmēja ar pieslietām ragavām un visu kaut ko citu pie
rokas esošo. Rīts pēc līgošanas parasti bija kluss, ar dziestošu
ugunskuru dūmu mutuļu strīpām ieplakās, ceļmalās izkaisītām
meijām un Jāņu zāles izspūrušiem lakstiem, kas liecināja par
bijušo pušķi.”
Paldies „Ramuļēnu” saimniecei Ženijai Āriņas kundzei par šo
veikumu un atļauju izmantot to mūsu novada laikraksta avīzē.
Šīs atmiņas būs vērtīgs ieguvums arī „Braku” muzeja krājumam.
Materiālu publicēšanai sagatavoja
Anna Kuzina, „Braku” muzeja speciāliste
Foto no ģimenes fotoarhīva

Jaunākais www.macibaspieaugusajiem.lv
Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.
Pieteikšanās piektajā mācību kārtā ritēs līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē: www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un
pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie
vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.
Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita.
Taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības
uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc
mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/kanotiek-pieteiksanas.
Sākot ar piekto kārtu, mācību izmaksas 95 procentu apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas
prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir pieci
procenti. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90 procentu apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10 procenti. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai
kāda cita fiziska vai juridiska persona.
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Piektajā pieteikšanās kārtā mācības būs pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs:
• būvniecība;
• drukas un mediju tehnoloģijas;
• elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
• ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
• enerģētika;
• kokrūpniecība;
• ķīmiskā rūpniecība;
• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
• pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
• tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
• transports un loģistika;
• uzņēmējdarbība.
Kad tiks izsludināta pieteikšanās piektajā kārtā, apstiprināto mācību programmu saraksts būs pieejams publiski mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos: Facebook, Twitter un Draugiem.
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska
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“Pienenītes” Zinību diena

Konference Alūksnē
Trešdien, 9. septembrī, Alūksnē notika LPF Vidzemes reģiona Pensionāru apvienību konference. Konferencē tika aktualizēti divi jautājumi - ”Aktīvs seniors Latvijā - problēmas vai
ieguvums” un “Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām
vecumdienām”.
Konference darbu sāka plkst. 11.00 ar nelielu pašdarbības
kolektīvu muzikālu sveicienu dalībniekiem. Ar jaunāko informāciju dalījās un uz konferences dalībnieku jautājumiem
atbildēja Latvijas Republikas tieslietu ministrs Jānis Bordāns,
Labklājības ministriju pārstāvēja valsts sekretāra vietniece
Jana Muižniece, bet Veselības ministriju - tās parlamentārais
sekretārs Ilmārs Dūrītis. Diskusija ieilga, un konferences dalībnieki darbu beidza tikai plkst. 16.30. Nobeigumā tika pieņemta arī rezolūcija.
Mums visiem patīkamākais jaunums ir tas, ka ar šā gada 1.
oktobri tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 454,00 eiro. Tātad, ja pensija ir lielāka,
tad daļa, kas virs 454,00 eiro, indeksēta netiks.
Sīkāka informācija par konferences norisi un rezolūciju būs
nākamajā “Latvijas Pensionāra” numurā.
Visiem siltu, daudzkrāsainu rudeni
un labu veselību vēlot - L. Knēziņa

1. septembrī „Pienenītes” audzēkņus pārsteidza zaķis, kurš
ieradās ar velosipēdu ūjinādams, pieskandinot visu „Pienenītes” pagalmu. Viņš pamanījās pamodināt ciešā miegā guļošo
lāci. Zaķis bija ieradies uz Zinību dienas svētkiem. Garausim
bija līdzi mugursoma, kuras saturu viņš parādīja audzēkņiem
un noskaidroja, vai paņemtās lietas noderēs mācībām. Abi ciemiņi nolēma pārbaudīt, cik zinoši, aktīvi ir „Pienenītes” audzēkņi. Lācis aicināja mazos “Zaķēnus” un “Lāsītes” notvert,
salasīt izbērtās bumbiņas. Čaklajām “Bitītēm” bija jāparāda,
cik zinoši viņi ir krāsu atpazīšanā. Lācis palūdza “Bitītēm”
no klucīšiem, kas ir pamatkrāsās, uzbūvēt mājiņas, lai viņam
būtu mājvietas izvēle, kur baudīt savu ziemas miegu. Garausim bija liela interese, lai “Saulstariņi” ar “Skudriņām” praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā. Zaķis
bija viltīgs, viņš vēlējās pārliecināties, vai lācis māk skaitīt.
Lai to noskaidrotu, aicināja draugu pārbaudīt, vai bērni visu ir
saskaitījuši pareizi. Noskaidrojās, ka lācēnam vēl ir, ko mācīties, tātad būs jāturpina pirmsskolas zinību gaitas. Pēc aktīvās
darbošanās abi zvēri nu nekādi nevarēja atcerēties, kādēļ šeit
atrodas. Palīdzēt piekrita “Pūcīšu” grupas audzēkņi. Lācis ie-

deva burtiņus, kas bērniem bija jāizliek pareizā secībā, tie arī
norādīja iemeslu Zinību dienai. Kā jau pēc aktīvas darbošanās
neizpalika arī izkustēšanās mūzikas pavadījumā, par ko parūpējās „Pienenītes” lielā Pūce. Kā jau īstos svētkos „Pienenītes” audzēkņi pierībināja iestādes pagalmu ar instrumentu
priekšnesumu. Pūce aicināja zaķi, lāci un visus audzēkņus
iejusties putniņu lomā. Dejas laikā visi izkustināja gan rociņas, gan kājiņas. Pēc aktīvas izkustēšanās Pūce aicināja visus
iestādes audzēkņus izveidot vienu lielu vilcienu, kas aizvedīs
zaķi un lāci uz tām grupiņām, kur viņi iegūs zināšanas.
Svētku noslēgumā pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja L. Šmite sveica visus klātesošos jaunajā mācību
gadā un aicināja audzēkņus doties nobaudīt svētku kliņģeri
savās grupiņās.
Radošu, veiksmīgu un atklājumiem bagātu jauno 2020./2021. - mācību gadu!
Rita Šeibe, metodiķe
Anita Šaicāne, ”Pūcīšu” grupas audzinātāja
Ritas Šeibes foto

Annas Kuzinas godināšana
Maija mēnesī saņēmām ziņu, ka „Braku” muzeja bijusī ilggadējā vadītāja un šobrīd vecākā speciāliste saņēmusi valsts
augstāko apbalvojumu - Atzinības krustu - un iecelta par
Atzinības krusta komandieri. Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ svinīgais pasākums 2020. gada 4. maijā nevarēja notikt, tad atlika vien gaidīt, kad būs piemērots brīdis
pateikties tiem cilvēkiem, kas nesavtīgi kalpojuši Latvijas
labā.
21. augustā - Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienā - Anna Kuzina kopā ar savu pavadoni mazdēlu Gundaru Jāni Āboliņu devās uz prezidenta pili, lai
svinīgajā ceremonijā piedalītos valsts augstākā apbalvojuma
saņemšanā. Kā Anna atceras, tas bijis ļoti liels pārdzīvojumu
brīdis - gatavošanās, brauciens, nokļūšana pilī un pārbaudes, pats pasākums, kad, izdzirdot savu vārdu, pēkšņi kājas
kļuvušas stīvas un paiet vairs nevar… Emocijas, gandarījums un liels prieks, ka novērtēta, atzīta un pamanīta valsts
mērogā. Saņemot Atzinības krustu, viņa pateicās tiem, kas
rakstījuši labus vārdus un pierādījuši Annas Kuzinas lielo
ieguldījumu Ērgļu kultūrvēstures, „Braku” un Rūdolfa Blaumaņa izzināšanā un popularizēšanā.
Arī Ērgļu novada ļaudis ļoti vēlējās Annai Kuzinai pateikties, tāpēc 28. augustā „Braku” muzejā notika A. Kuzinas
godināšanas svētki. Paldies teica muzeja vadītāja Zinta SauAnna Kuzina sveicēju pulciņā.

Anna Kuzina ar augsto apbalvojumu Brakos.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2020. septembris

līte, norādot, ka Anna, Latgales meitene, tālajā 1978. gada rudenī kopā ar mazo meitiņu Diānu pavisam nejauši nokļuva „Braku” muzejā, iemīlēja šo vietu un ieauga tajā kā koks ar saknēm. Tā nemanot
aizritējuši 42 gadi „Brakos”, 33 no tiem, esot par muzeja vadītāju. Skaisti, darbīgi, arī grūti gadi,
jo „Brakos” nekad nav bijis garlaicīgi un problēmu arī nav trūcis. Garajā mūžā daudz piedzīvots,
organizējot muzeja dzīvi, vadot pasākumus un ekskursijas, domājot par saimnieciskajiem darbiem,
lasot un studējot R. Blaumani, līdz tapuši vērtīgi un nozīmīgi pētījumi - grāmatas: „Es runāt gribētu
uz visu zemi” (2012), „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Blaumanis tuvplānā” (2013, saņemta Latvijas
Literatūras gada balvas speciālbalva 2014. gadā), „Reiz Ērgļos” (2016), „Rūdolfa Blaumaņa valodas
vārdnīca” (2019). Aizvadītā gada nogalē iznākusī vārdnīca ļoti atzinīgi novērtēta, piedzīvojusi četrus
atvēršanas svētkus, par šo izdevumu rakstīts laikrakstos un žurnālos, runāts radio un TV. Skaisti un
patīkami, jo līdzās Blaumanim izskan „Braku” un Ērgļu novada vārds. Un patiesībā esam lepni, ka
mums ir R. Blaumanis, tāpēc novērtēsim to, kas mums dots, un celsim to saulē! Paldies Annai, ka
viņa to nesavtīgi visu mūžu darījusi.
Prieks par tiem, kas 28. augustā ciemojās „Braku” muzejā un teica Annai tik daudz mīļu un labu
vārdu. Kā pati muzeja vecākā speciāliste atzina, ka tik daudz pozitīvā par sevi sen nebija dzirdējusi.
Paldies mūsu novada lepnumiem - Jānim Sprancmanim, Ainai Braķei un Mārītei Breikšai -, kuri
bija „Brakos” un priecājās kopā ar Annu Kuzinu. Pateicība Ērgļu novada pašvaldībai, „Meņģeļu”
muzejam, tautas mūzikas kopai „Pulgosnieši”, sieviešu vokālajam ansamblim „Pīlādzītis” un visiem,
kas bija pasākumā, lai teiktu saules vārdus un dāvātu ziedus Annai Kuzinai. Lai viņai veselība un
izturība, enerģija un dzīvesprieks!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto
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Muzikāls pasākums „Brakos”

Pasākumu afiša
INFORMĀCIJA!
SAKARĀ AR 09.09.2020. BŪVES EKSPLUATĀCIJAS
PĀRBAUDES ATZINUMU ĒRGĻU
SAIETA NAMĀ TIKS UZSĀKTS ĒKAS
KONSTRUKCIJU UN APDARES REMONTS. Remonta
laikā saieta nams apmeklētājiem tiks slēgts.
22. septembrī no plkst. 14.00
pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas
dekora veidošana no ziediem, dārza un dabas veltēm
(līdzi jāņem savi materiāli).
Jumurdas bibliotēka aicina atcerēties vasaru un sagaidīt rudeni
ar krāsainu dekoru no ziediem, kā arī citām dabas un dārza veltēm. Piedalieties veidošanā vai padalieties ar to, kas krāšņi zied
un aug jūsu dārzā!
No 21. līdz 24. septembrim
Jumurdas pagasta Saieta ēkā
labdarības akcija ”Dalies draudzīgi!”
Dārzeņu un augļu ziedošana Ērgļu novada sociālās aprūpes
centra iemītnieku vajadzībām.
Ziedojumus lūgums nogādāt Jumurdas pagasta Saieta ēkā no
plkst. 8.00 līdz 17.00.
Dārzeņiem un augļiem jābūt pēc iespējas tīriem un sausiem
(nemazgāt!!!)
Tel. informācijai: 28741487 - Sarmīte, 64829486 - Ērika

6. septembrī „Braku” muzejā notika muzikāls pasākums „Rāmi eimu, rāmi teku, rāmi ņēmu valodiņu”, kurā piedalījās jauktais
koris „Ērgļi” diriģenta Ralfa Šmīdberga vadībā. Šoreiz nepierastā un citādā veidolā - tautiskā stilā un noskaņās.
Koris izpildīja dažādas latviešu tautasdziesmas, kurās cildināts cilvēka prāts, dzīves gudrība, saikne ar dievišķo pasauli, bieži
pieminēta Saule kā spēka devēja un galvenā dievība. Kora dziedāšanu pavadīja kokles (Kristīne Lūse un Inese Zvaigzne), kā
arī bungu ritmiskais skanējums Andra Džiguna izpildījumā. Solo skaisti un skanīgi dziedāja Kristīne Lūse. Kopā tika radīta
vienota, dvēseliski spēcīga un reizēm arī maģiska noskaņa, atzīstot, ka latviešu tautasdziesmās ir liels spēks un varenība.
Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, paldies skatītājiem, kas teica labus un atzinīgus vārdus, jo ar dziesmām tika svētīta
„Braku” sēta un mūsu dižais rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Foto no Zintas Saulītes personīgā arhīva

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Jaunākais Ērgļu bibliotēkā
Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
• L.Gunels “Diena, kurā es iemācījos dzīvot”
• M.Pohodņeva; M.Pelsis “Kaķu vārdotāja”
• A.Robsone “Dvīņu dvēseļu dzelmē”
• I.Lāce “Baloži uz Žozetes jumta”
• A.Čajkovskis “Kara suņi”
• K.Zaviļeiskis “Pilnīgs šahs”
• K.Kurzemnieks “Likteņa slazdos”
• G.Eņģelis “Koncerts vectēva pagalmā”
• E.Meins “Naturālists”
• M.Goldinga “Mazie mīlulīši”
• R.Kreiss “Bīstamais cilvēks”
• O.Karlena “Kalendāra meitene. Jūlijs- Septembris”
• Dž.Fainders “Nāves viesulis”
• K.Eldžera “Baņķiera sieva”
• M.Ledvidžs “Nekad neapstājies”
• V.Lācis “Zvejnieka dēla”(pārizdots)
• V.Jurševska “Saprast. Izvērtēt. Pieņemt” (atziņas)
• K.Kvans “Traki bagātie aziāti”
• D.Ellis “Spriedums”
• K.Roga “Trīs” (šausmu stāsti)
• I.Jansone “Vīru lietas”
• G.Tirzītis “Sīļa māja”
• M.Laukmane “Spalgi kliedz kaijas” (trīsrindes haiku pantmērā)
• I.Ula Cepīte “Ulsiks”
• K.Sendija “Saldā dzīve”
• L.Liukasa “Robots iet skolā”
• J.Jakovļeva “Debesis dimantos”
• A.Grīnbergs “Kustinu dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un
neceļos”
• A.Grīnbergs “Katru dienu ar piesitienu”
• I.Dimante “Komjaunietes pūra nauda”
• A.Bariko “The Game. Spēle”
• J.Mērčanta “Elpo”
• K.Kvinna “Ļaunuma puķes”
• S.Ahava “Lietas, kas krīt no debesīm”
• M.Kankimeki “Sievietes, par kurām domāju naktīs”
• H.Krūze “Sirdssveču kambarmelodija” (dzeja)
• K.Rudzīte “Ērti pārnēsājami spārni” (dzeja)
Nozaru literatūra abonementā:
• “Ceļojumi mistēriju pasaulē”
• F.Cielēns “Rainis un Aspazija. Atmiņas un pārdomas”
• A.Stranga “Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums
1920.gada 11.augustā”
• M.Montesori “Bērns ģimenē”
• N.Ikstena “Runādamies”
• I.Jēruma “Sieviete, kura maina likteņus”
• I.Jansone “Amuleti, talismani, akmeņi”

Daiļliteratūra bērniem:
• V.Disneja “Džungļu grāmata”
• L.Vecvagare “Mārtiņš Datortārpiņš”
• “Kas patīk trusītim?”
• “Paw patrol. Kucēni glābj futbola maču”
• “Paw patrol. Kucēni glābj pērtiķēnus”
• “Kika Mika un draudzības slota”
• “Kika Mika un supertēta diena”
• S.Penipārkere “Pakss”
• P.Rauda “Kā izglābt mazmazītiņo mammu”
• Contra “Visi ir visgudrākie”
• D.Lendijs “Kaulainais detektīvs. Blēžagabals Jaukums.”
• D.Lendijs “Kaulainais detektīvs. Blēžagabals Jaukums.
Rotaļas ar uguni”
• L.Hartmanis “Tik garš deguns”
• M.Orloņs “Detektīvs Snīpis un nolaupīšana”
• A.Taraska “Punktiņa un Kleksis”
• J.Vīslandere, S.Nūrdkvists “Mūmamma svin Vārnas
dzimšanas dienu”
• A.Vanaga “Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?”
• “Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata”
Nozaru literatūra bērniem:
• “Neparasti jautājumi un atbildes- Glābsim zemi!”
• “Neparasti jautājumi un atbildes- Dzīvnieki”
• “Paw patrol. Cipari” (Mana pirmā grāmatiņa.)
• “Peppa Pig. Pirmie vārdi”(Mana pirmā grāmatiņa.)
• “Mūū” (Lodziņu grāmata.)
• “Ceļvedis Minecraft- Dungeons. Rokasgrāmata varoņiem”
Grāmatas jauniešiem:
• M.Meijere “Mēness hronika” I- IV grāmata
• K.S.Lūiss “Nārnijas hronika.” 1.-7.grāmata
• T.Feibels “Es par tevi zinu visu”
• L.Tungala “Biedrs bērns”
• A.Felkere, A.Marts “Zēns, meitene, internets un gadījums. II daļa. Satikšanās”
• S.Rūnija “Normāli cilvēki”

Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2020!
Lasīt ir prieks! Lasītprieks!
Vēl joprojām ir iespējams pieteikties un piedalīties lasītveicināšanas
programmā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2020” un kļūt par šī gada
lasīšanas ekspertu!
Izlasi grāmatas atbilstoši savam
vecumam un aizpildi anketu, iegūsti balvas no lasītveicināšanas
projekta organizatoriem un piedalies Ērgļu bibliotēkas rīkotajā lasīšanas maratona noslēguma pasākumā.
Piedalās visa ģimene! Jo kopā lasīt ir jautrāk!
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

23. septembrī plkst. 15.00 „Braku” muzejā
pasākums „Miķeļi - rudens saulgrieži”
Piedalās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”, vadītāja Vineta
Dāve. Aicinām kopīgi iepazīt mazāk zināmas Miķeļdienas tradīcijas, kopīgi darot, dziedot un svinot.
2020 GADA EIROPAS NEDĒĻAS IETVAROS
pasākumi ĒRGĻOS
No 24. septembra plkst. 18.00 līdz 27. septembra plkst. 14.00
PASTAIGU TAKA “ESI ACĪGS!”
Takas sākums pie Ogres upes dambja koka tiltiņa.
Maršruta kartes saņemšana un sīkāka informācija pie Alda
Jēkabsona, m.t. 26101152
27. septembrī no plkst. 10.00 SĪKMAČI! Disku golfa parkā
“ĒRGĻI” (birzītē pie ugunskura)
Plkst. 15.00 APBALVOŠANA. Cienasts pie lielā zupas katla
Plkst. 16.00 DISKU GOLFA MAČI
25. septembrī plkst. 16.00 Ērgļu bibliotēkas telpās
Evitas Gūtmanes autorgrāmatas “Sapņi manā kabatā”
atvēršanas svētki
Būs iespēja iegādāties grāmatu. Ieeja brīva.
25. septembrī plkst.18.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
Dzejas dienu ietvaros tikšanās ar radošiem ļaudīm:
Annu Tomiņu - dzeja, Egīlu Tomiņu - mūzika
9. oktobrī plkst.18.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
tematisks pasākums, veltīts rakstnieka
Valda 155. dzimšanas dienai

Svecīšu vakari Ērgļu
novada kapsētās

Kad saules ir nedaudz par maz
un diena drusku par īsu,
es lūdzu sveci dot gaismu rāmu… gaišu… siltu…
19. septembrī:
plkst.16.00 KATRĪNAS kapos
26. septembrī:
plkst.16.00 RUNAKALNA kapos;
plkst.17.00 LIEPKALNES kapos
3. oktobrī:
plkst.16.30 VĒJAVAS kapos;
plkst.17.00 BLAUMAŅA kapos;
plkst.17.00 SAUSNĒJAS kapos;
plkst.18.00 JUMURDAS kapos
10. oktobrī:
plkst.16.00 MIERA kapos;
plkst.18.00 SAULESKALNA kapos

PIEMINAM MIRUŠOS:
Biruta Olte mirusi 85. mūža gadā;
Aldona Pikure mirusi 86. mūža gadā;
Māris Gulbis miris 71. mūža gadā;
Aija Paula mirusi 83. mūža gadā;
Jānis Arnis Šreibers miris 81. mūža gadā;
Ārija Spodra Vosule-Grigule
mirusi 85. mūža gadā;
Ilmārs Edušs miris 63. mūža gadā;
Maigonis Jansons miris 85. 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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