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15. Latvijas koru saiets “Meņģeļos”

ĪSZIŅAS
Sācies jaunais – 2021./2022. – mācību gads:

Ilzes Daugiallo foto
- No šī gada 1. septembra Ērgļu vidusskolu apmeklē 205 skolēni, to skaitā 1. klasē mācības uzsākuši 13 skolēni, 10. klasē –
12 skolēni. Par zināšanu apguvi gādās 27 pedagogi, par labsajūtu
rūpēsies deviņi tehniskie darbinieki.
- Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā mākslu šogad mācīsies
26 audzēkņi, mūziku – 20 audzēkņi. Ar viņiem strādās astoņi skolotāji, bet par tīrību un kārtību rūpēsies viens tehniskais
darbinieks.

Kopkoris.
11. septembrī aptuveni 400 dziedātāji no 28 koriem pulcējās
15. Latvijas koru saietā, kas jau tradicionāli notiek Ērgļu pusē,
brāļu Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļi”. Četriem brāļiem
mūziķiem, kuri dzimuši “Meņģeļos” deviņu bērnu ģimenē,
šogad aprit skaistas jubilejas: Pēterim – 170, Andrejam – 165,
Jurim – 160, Pāvulam – 155.
Saulainā diena aizsākās ar piemiņas brīdi brāļu Jurjānu
vecāku atdusas vietā, R. Blaumaņa kapos. Tam sekoja brīvdabas koncerti Ērgļu muižas parkā, kuros piedalījās Ērgļu saieta
nama bērnu deju kolektīvs “Pienenīte”, Ērgļu vidusskolas 3.4. un 5.-7. klašu deju kolektīvs (vadītāja A. Grinberga), Ērgļu
vidusskolas 1.-4. klašu koris (vadītāja V. Dāve), Ērgļu mūzi-

Sanda Leitāna foto
- Pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 1. septembrī mācības uzsāka 105 bērnudārza audzēkņi. Par bērnu jaunu prasmju
apguvi un labsajūtu gādās 17 pedagogi un 16 tehniskā personāla
darbinieki.

Diriģenti, vadot “Pūt vējiņi” izpildījumu.

3. vietu un bronzas medaļu savā grupā izcīnīja Elīza Madsena.
Jāņa Līgata foto
4. un 5. septembrī Ērgļu pagasta Zaļumkalna apkārtnē
piedalījās gandrīz 700 dalībnieki 2021. gada Latvijas čempionātā orientēšanās sportā. Sacensības notika vidējā distancē
un stafetē, kas reizē bija arī Latvijas kausa un Latvijas stafešu
kausa posmi. Čempionāts notika Ērgļu apkārtnē atjaunotā kartē. Te sacensības nebija notikušas gadiem. Ērgļus pārstāvēja OK
“Arona” sastāvā stratējošie Dzintars Svilpis, Ilvija un Elīza Madsenas, Baiba Kaļva, Una Sipčenko, Klāvs Konovalovs un kluba
“Mežmalas” pārstāvis Guy Sabo Bar. Sacensību organizēšanā
aktīvi piedalījās Ērgļu orientēšanās sporta entuziasti.

Koncertējot Ērgļu pilsdrupās.

kas un mākslas skolas pūtēju orķestris (vadītājs P. Leiboms),
Zemessardzes orķestris un Zemessardzes koris “Stars”.
Skaistus pārsteiguma mirkļus Ērgļu ielās sagādāja jauniešu kora “Kamēr” zibakcija – pārsteiguma pieturas. Koris
devās dziesmotā pastaigā no J. Grota ielas līdz kafejnīcai
“Kore”, iepriecinot Ērgļu iedzīvotājus un viesus ar skaistām
koru dziesmām.
Pēc koru mēģinājuma “Meņģeļos” ikviens dziedātājs varēja arī izstaigāt muzeja ēkas un baudīt rudenīgās dabas ainavas. Muzeja teritoriju krāšņāku padarīja Ērgļu mākslas skolas

bērnu zīmējumu izstāde “Uzzīmē dziesmu!”. Savukārt klētiņā
varēja ieaust savu krāsaino dzīparu lupatu grīdas celiņā un aplūkot foto mirkļus no iepriekšējiem koru saietiem.
Saieta kulminācijā – brīvdabas koncertā brāļu Jurjānu
memoriālajā muzejā “Menģeļi” – plkst. 17.00 pulcējās kori
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Ilzes Daugiallo foto
no visas Latvijas. Koncertā piedalījās arī Zemessardzes orķestris un koris “Stars”. Kopkoris Jāņa Zirņa, Jura Kļaviņa,
Ārija Šķepasta, Anda Kareļa, Jurģa Cābuļa, Aivja Gretera un
citu diriģentu vadībā dziedāja Jurjānu Andreja zināmākās
kora dziesmas un tautas dziesmu apdares, kā arī Raimonda
Paula, Ērika Ešenvalda, Selgas Mences, Helmera Pavasara un
Emiļa Melngaiļa skaņdarbus. Ērgļu teātris ar īpašu sveicienu
sumināja diriģentu un koncerta māksliniecisko vadītāju Āriju
Šķepastu 60. dzimšanas dienā. Pasākumu vadīja Gundars Silakaktiņš.
Kronvaldu Atis ir teicis, ka “dziedāšana mūsu sirdis, mūsu
prātus attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām;

Ilzes Daugiallo foto
jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīva prieka avotu”. Latvijas koru saieta dziedātāji, par spīti ilgstošajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem valstī, bija smaidīgi un priecīgi
par satikšanos un dziedāšanu kopkorī. Dziesma visus vieno,
tāpēc dziedāt un būt kopkorī katram ir svarīgi. Dabas skaistuma apveltītā vieta pie Pulgošņa ezera ikvienam dziedātājam
un diriģentam dod enerģiju un spēku jaunai darba sezonai.
Latvijas koru saiets notika sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
kultūras centru, Madonas novada pašvaldību un Ērgļu apvienību. Sirsnīgs paldies svētku koordinatorei Sandrai Avotiņai!

Andreja Brēmaņa foto
Paldies arī ikvienam dziedātājam, diriģentam, muzeja draugam un viesim par piedalīšanos, izpalīdzēšanu un kopā būšanu 15. Latvijas koru saietā!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
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Jubilejas izstāde
“Krāsu virpulī”

PII “Pienenīte” ziņas
Zinību diena “Pienenītē”
Ābecē uz vāka
Šodien gailis dzied,
Tātad rudens sākas,
Laiks uz bērnudārzu iet!

10. septembrī tuvāko domu biedru un atbalstītāju pulkā Ērgļu saieta namā atklāja Tautas lietišķās mākslas studijas “ĒRGĻI” audējas Līvijas Grozas jubilejas izstādi “Krāsu virpulī”,
kurā eksponēti autores austie darbi un viņas meitas Maijas Biķernieces rokdarbi.
Līvija Groza savos radošajos darbos cenšas izmantot katru
izdevību apgūt jaunas tehnikas. Redzot šos darbus, uzmanību
piesaista krāsu daudzveidība un izcila gaumes izjūta. Autore
savā daiļradē daudz darinājusi karogus gan amatiermākslas
kolektīviem, gan pat Ērgļu vidusskolai. Tajos ir bijusi iespēja
radoši izpausties – kombinēt dažādas tehnikas un materiālus,
veidot kompozīcijas. Līdzās radošajiem darbiem sava vieta izstādē atvēlēta klasiskajās tradīcijās austiem audumiem, kuru
vidū izceļas latviskie lina galdauti ar tā niansētajiem notonējumiem. Savukārt rudenīgi siltās krāsās darinātās mīkstās šalles ir kā radītas laikam, kas uzvēdī vēsumu. Vaicāta par savu

vaļasprieku, Līvijas kundze atbild, ka gandarījumu dod zināšanu
tālāk nodošana jaunajām audējām Tautas lietišķās mākslas studijas
“Ērgļi” austuvē.
Savukārt meitas Maijas adītie darinājumi – mauči, cimdi,
zeķes – izpaužas ar ļoti precīzu rokdarbu tehnisko izpildi, krāsu
salikumiem un pērlīšu rakstu virknējumiem. Izstādē var vērot arī
darbus, izpildītus pavisam netradicionālos adījumu veidos. Maijas
darbi atzinīgi tikuši novērtēti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Līvijas Grozas radošo darba gadu jubilejas izstāde “KRĀSU VIRPULĪ” kopā ar Maijas Biķernieces rokdarbiem apskatāma Ērgļu saieta namā līdz 10. oktobrim.
Sandra Avotiņa,
Ērgļu saieta nama kultūras darba organizatore

Sausnējas
bibliotēkas ziņas
Ir klāt septembris – dzejnieku un skolas bērnu mēnesis, bet
bibliotēka ir klāt ar septembra grāmatu jaunumiem. Izvēlētās
grāmatas var rezervēt gan klātienē, gan kā attālinātais bibliotēkas lietotājs, gan sazinoties ar bibliotēkas darbinieku.

Pārsteidzoši jaukajā, saulainajā 1. septembra
rītā mūsu bērni ar vecākiem nāca uz savu “Pienenīti”. Jau pa gabalu bija redzams, ka sētā staigā Gailis. Viņš priecīgi sagaidīja visus un cienāja ar mazu
našķi. Atkalredzēšanās prieks bērniem un iestādes
darbiniekiem, jo visi atkal ir satikušies pagalmā uz
kopīgo Zinību dienas svētku rītu.
Vecmāmiņa aicināja Burtu Meitiņu un Gaili
doties uz bērnudārzu mācīties burtus un ciparus.
Viņiem to ļoti negribējās, jo vēlējās vēl draiskoties un rotaļāties. Blēņoties aicināja līdzi arī “Pūcīšu” un “Zaķēnu” grupas bērnus – lasīt čiekurus
un krāsainās bumbas. “Lāsītes” grupas bērni kopā
ar Burtu Meitiņu un Gaili smiedamies skaitīja jautros pērtiķēnus. Grupas “Bitīte” bērni atpazina visus
burtiņus uz Burtu Meitiņas kleitas un kopīgi zīmēja
saulīti, priecīgi dziedot un dejojot, jo rotaļas ir patīkamākais darbošanās veids, lai iegūtu jaunas zināšanas.
Vecmāmiņa aicināja “Saulstariņu” un “Skudriņu” grupas
bērnus atcerēties iepazītos burtus un salikt kopā vārdus – ALFABĒTS un ĀBECE. Cik ātri viņi to paveica! Sekoja jautrā Alfabētu dziesmiņa. Lai ātrāk apgūtu lasītprasmi, vecmāmiņa uzdāvināja Gailim – “Gaiļa ābeci” un Burtu Meitiņai – “Pasaku ābeci”.
Bet kas vēl jāliek somā? Bērni palīdzēja salikt somu, atpazīstot vajadzīgās lietas, kas nepieciešamas, ejot uz bērnudārzu.

Svētku rīts turpinājās ar nelielu disenīti, gardu kliņģeri un
dāvanām.
Paldies visiem, kas piedalījās “Pienenītes” Zinību dienas
svētku rītā un novēlēja saulainu un gaišu mācību gadu!
Maija un Evita,
“Saulstariņu” grupas pirmsskolas skolotājas
Sanda Leitāna foto

Tēvu diena PII “Pienenīte”
Bērnības atmiņu siltums ir
ceļamaize visai turpmākajai dzīvei.
Šogad atmiņu siltuma papildināšanai arī “Pienenīte” piedāvāja par godu Tēvu dienai pēcpusdienas aktivitātes.
Priecēja jūtamais entuziasms un prieka dzirksts gan bērnu,
gan pieaugušo sejās. Pārsteidzoša bija atbildība pret darāmajiem
uzdevumiem un degsme, ar kādu tika veikti visi mazie, bet gana
nopietnie darbiņi.
Ļoti labi tikām galā ar distancēšanās noteikumiem, organizējot aktivitātes pa visu iestādes teritoriju un izmantojot pēcpusdienas laiku.
Liels paldies tētiem, vectētiņiem, brāļiem un citiem ģimenes
pārstāvjiem, kuriem bija iespēja uzkavēties un izbaudīt šo laiku
kopā!
Rita Šeibe, metodiķe
Ritas Šeibes foto

Senie lauku darbi „Brakos”

Jaunākais Sausnējas
bibliotēkas plauktos
JAUNIEŠU UN BĒRNU GRĀMATU PLAUKTA
PAPILDINĀJUMS:
R. Dmuhovskiene “Skudriņa Kāpēcīte” 3. grāmata
K. Olsena “Tukšās pils noslēpums”
D. Ozoliņa “Pandēmijas detektīvi”
PIEAUGUŠAJIEM. DAIĻLITERATŪRA:
Latviešu autoru darbi:
R. Indriksone “Es biju cita”
A. Puče “Jauna vīrieša portrets”
A. Rušmane-Vēja “Divatne”
Dz. Tilaks “Kūlenis”
I. Zembergs “Kur sapņiem nav vietas”
M. Zīle “Naktsgrāmata”
Tulkotie darbi:
Dž. Ārčers “Tā stunda nāk”
A. Mariņina “Cita patiesība” 2. sējums
S. Paruļskis “Tumsa un partneri”
NOZARU LITERATŪRA:
“Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos”

Dzejas dienas Sausnējā
Šogad Dzejas dienas noritēs 17. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas muzeja pagalmā. Ar savu dzeju mūs iepazīstinās
Ineta Brašus un pasākumu muzikāli ietērps Emīlija Zommere.
Būs gaidīts ikviens dzejas cienītājs!
Inga Grote
Sausnējas bibliotēkā
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4. septembrī „Brakos” tūrisma salidojuma ietvaros sadarbībā
ar muzeju notika privātā bērnudārza „Knābis” organizētais pasākums „Senā saimniekošanas meistarklase mazajiem”. Diena bija
jauka un saulaina, un arī darbošanās bija izdevusies un veiksmīga.
Diena iesākās ar bērnu reģistrāciju un iesildīšanās darbnīcu.
Kad nu visi mazuļi sagaidīti, tad, bērnudārza vadītājas Aijas Baronas uzmundrināti, ceļotāji Zintas Saulītes vadībā varēja doties
pārgājienā pa „Braku” takām, iepazīstot Zibensšķelto akmeni,
skulptūru „Edgars”, Simtsoļu taku, Lejas aku, Pieminekļa akmeni, atpūšoties Jāņkalniņā un izbaudot dzestro ūdeni Pirtgravas
avotiņā.
Ienākot „Braku” sētā, pagalmā uz neliela ugunskura jau smaržoja saimnieces sarūpētā pupiņu zupa, ko visi ēda slavēdami. Pēc
pusdienu maltītes laiks radošajām darbnīcām, kuras galvenokārt
vadīja bērnudārza „Knābis” pedagogi. Te nu varēja no sirds sajust lauku darbu dažādību, īstumu un patiesu prieku darboties.
Saimes istabā tika cepta maizīte un arī uzdziedātas dziesmas, pie
mājas varēja plucināt vilnu, pie pirtiņas – mazgāt netīrās zeķītes.

Pagalmā bija iespēja darboties ar koku un naglām, lai taptu nelieli mākslas darbi. Pie pirts dīķa Māra Oltes vadībā mazās rociņas
veidoja nelielu siena gubu, bērniem bija gan mazi grābeklīši, gan
dakšas. Tā kā vecāki kādu laiku bija projām, tad, viņus sagaidot, taču vajadzēja ko jauku sarūpēt. Tika rīvēti kabači, iejaukta
mīkla un ceptas pankūkas, arī galds noservēts un vāzēs salikti
āboliņa ziedi – tepat „Braku” pļavās atrasti.
Diena aizritēja nemanot, darbojoties, priecājoties un baudot
saulaino laiku. Arī vecāki bija gandarīti par saviem bērniem, par
pilnvērtīgi aizvadītu dienu, par sirsnību un mīlestību, kas valdīja
„Brakos”, jo par visu bija padomāts.
Paldies bērnudārza vadītājai Aijai Baronai un darbiniekiem
par azartisko darbošanos, par to, ka izvēlējāties „Brakus”, kur
tapa lieliska meistarklase mazajiem un gandarījums viņu vecākiem. Jauko muzeja atmosfēru visas dienas garumā varēja baudīt
arī jebkurš apmeklētājs. Un galvenais – šī bija patiesi svētīga piemiņas diena rakstniekam Rūdolfam Blaumanim.
Zintas Saulītes,
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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Jumurdas bibliotēkas ziņas

„Brakos” filmē raidījumu
„Literatūre”

Raidījums „Literatūre” televīzijas ekrānos LTV 1 ir skatāms
jau no 2019. gada. Pamatideja – mūsdienu latviešu rakstnieks
dodas ceļā pie kāda rakstnieka, kura vairs nav. „Literatūres” veidotāji ir Marta Selecka un Gustavs Terzens, režisors Uģis Olte.
Projekta ietvaros katru gadu tiek sagatavoti astoņi raidījumi.
Ja 9. aprīlī „Brakos” tika veidots cikla „Literatūre/sākumskola” raidījums par Evijas Gulbes grāmatu „Koko un Riko
skolas zvaigznes”, tad 10. septembrī – dzejnieks Knuts Skujenieks devās ciemos uz „Brakiem”, lai sajustu rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa elpu un atklātu, kāpēc šim klasiķim ir tik liela nozīme
K. Skujenieka dzīvē.
Lai taptu raidījums, radošā komanda apmeklēja Mazozolu
pagastā vietu, kur reiz atradās Annas Rubīnas meiteņu privātskola, kurā R. Blaumanis mācījās trīs gadus. Nākamā pietura
„Braku” muzejs – te, Martas Seleckas iztaujāts, Knuts Skujenieks iedziļinājās R. Blaumaņa personībā un daiļradē, atklādams
rakstnieka talantu un cilvēciskumu.
Lai atgrieztos Ērgļu pagātnē, ciemošanās notika Gaiļkalnā,
kur 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē bija pagastmāja, skola,
vēlāk uzcēla Izglītības biedrības namu. Gaiļkalnā aizritēja rosīga
sabiedriskā un kultūras dzīve, kuras veidošanā liela nozīme ir bijusi arī Rūdolfam Blaumanim. Kopīgi ar raidījuma veidotājiem
izstaigājām Gaiļkalnu, apskatījām vēsturiskās vietas un draudzīgi sarunājāmies.
Diena bija bagāta mums visiem – ar vērtīgām sarunām, humoru, gaišumu un patiesu vēlmi izzināt R. Blaumaņa personības
šķautnes. Arī dzejnieks Knuts Skujenieks šķiroties teica, ka aizvadījis patiešām bagātu dienu.
Raidījumu par Rūdolfu Blaumani un Knutu Skujenieku varēs skatīties jaunajā gadā, kad jau trešo reizi TV 1 turpināsies
„Literatūre” cikls par rakstniekiem.
Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja

Septītā Latvijas dzinējsuņu
izstāde

Foto no grupas “Latvijas dzinējsuņi” publikācijas facebook
Latvijas dzinējsuņu izstāde Ērgļos nu jau septīto reizi notika
bez aizķeršanās. Netraucēja ne lietus, ne citi kavējoši faktori.
Suņu bija tik daudz kā nevienu no visiem iepriekšējiem gadiem.
Droši var teikt, ka vienīgā nacionālā suņu šķirne lēni, bet
pārliecinoši atdzims, pateicoties mērķtiecīgam kluba selekcijas
darbam. Kurzemes hercogs Jēkabs var būt lepns! Ringos devās
36LDZS un septiņi citu šķirņu suņi. Piedalījās un priecēja ļaudis
arī seši Latvijā dzimuši suņu kucēni un trīs jaunsuņi.
Izstādes uzvarētājs Aigara Bārbala Reksis suņu grupā (Ērgļi)
un Agra Čibuļa kuce Breda bija labākā kuču grupā (Viesīte).
Kā vienmēr mūs ar brīnišķīgu kūku iepriecināja konditoreja “KORE” (Anta Velce) un ar ievērojamu ziedojumu klubam
mūs atbalstīja ilggadējs Latvijas dzinējsuņu īpašnieks un jaunas
asinslīnijas turētājs Ilgvars Kvants.
Izstāde izdevās!
Armands,
Latvijas dzinējsuņu kluba valdes priekšsēdis

Čaklo pirkstiņu un skaļo smieklu vasara

Kalendārs rāda, ka ir sācies pirmais rudens mēnesis un pienācis brīdis atskatīties uz vasarā paveikto.
Jau par tradīciju ir kļuvis skolēnu vasaras brīvlaikā organizēt
bērniem radošas un izklaidējošas aktivitātes. Vēl pašā vasaras
sākumā īsti nebija skaidrs, kā šīs norises organizēt, lai tiktu ievēroti noteiktie drošības pasākumi. Taču epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, visu jūliju bērni tika aicināti divas reizes
nedēļā uz aktīvu darbošanos bibliotēkā.
Gatavošanās šīm nodarbībām man pašai bija izaicinājums,
jo tās arī pati vadīju. Grupiņā bija bērni vecumā no 5 līdz 13
gadiem – gan meitenes, gan arī zēni. Gatavojot uzdevumus nodarbībām, bija ko padomāt, lai visiem bērniem būtu interesanti
strādāt, lai darboties nebūtu par grūtu vai tieši otrādi – pārāk
viegli. Idejas meklēju internetā, grāmatās un žurnālos un pašai
bija šie darbi arī jāuztaisa, lai saprastu, ko un kā darīt, un lai
bērniem būtu paraudziņi. Darbam izmantojām materiālus, kas ir
viegli pieejami – papīru, plastmasas pudeles, dabas materiālus,
akmeņus.
Pirmajā nodarbību dienā tika iekārtotas “dienasgrāmatas”,
kurās katrā darbošanās dienā vajadzēja ierakstīt vai uzzīmēt
savas iepriekšējo dienu emocijas, notikumus. Izveidojām savu
portretu galeriju, bet astoņas vasaras brīvlaika nodarbības noslēdzām ar sportisko aktivitāšu dienu un “Našķotavas” gardās picas
baudīšanu.
Vērojot bērnu aktivitātes, nācās secināt, ka pēc garā attālināto mācību gada viņi ir noilgojušies pēc kopīgas satikšanās
un darbošanās. Pēc tam, kad tika paveikti dotie uzdevumi, bērni paši organizēja rotaļas un ar lielu azartu spēlēja “ķeršanu”,
“slēpšanos”, “akmentiņ, lec ārā” u.c.
Uzdotie jautājumi par to, vai nākamvasar atkal būs šādas nodarbības, pierāda, ka tās maniem “vasaras bērniem” Rūtai, Agatei, Elzai, Patrīcijai, Nadīnai, Alisei, Gerdai, Martai, Henrijam,
Anrijam, Nikolai, Dinijai ir vajadzīgas. Ceru, ka tiksimies vēl
šogad, jo priekšā ir gan rudens, gan ziemas brīvdienas.
Saku paldies par atbalstu Agitai, Ērikai, Dainai, bērnu vecākiem un Inesei.

“Latvijas daba tuvplānā”

Grāmatu ar šādu nosaukumu un ierakstu ”Mīļajiem jumurdiešiem” bibliotēka saņēma kā dāvanu no autores
Karmenas Rozes (Karmena Roze (Uškāne) ir bijusī Jumurdas pamatskolas
direktore).
Pati autore par savu aizraušanos
ar dabas fotografēšanu saka: “Daba ir
brīnišķīga savā daudzveidībā, pārsteigumu pilna un aizraujoša. Jau vairāku

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2021. septembris

gadu garumā fotografēšana un dabas izzināšana man ir kļuvusi
par nopietnu aizraušanos, kam atrodu un veltu patiešām daudz
laika. Tā pamazām manā mājaslapā: karmenaroze.lv krājas kukaiņu, augu, putnu un daudzas citas dabas fotogrāfijas, kas redzamas arī facebook lapā: „Karmenas Rozes dabas foto”. Savus novērojumus publicēju portālā Dabasdati.lv, un nu jau manā
kontā ir vairāk nekā 1200 ierakstu. Šogad iznākusi arī mana
grāmata „Latvijas daba tuvplānā”. Tajā apkopoju savas labākās
fotogrāfijas, kas, papildinot cita citu, veido stāstu par satikšanos
ar dabu, gadalaikiem nomainot citam citu. Aiz katras fotogrāfijas
ir piedzīvojums, daudz pozitīvu emociju un mīlestība pret to, ko
fotografēju.”

“Dzeja dzīvo”

Septembris – dzejas mēnesis. Šie vārdi ir kā parole, kā tāds
starta šāviens dzejas skanējumam visa mēneša garumā. Šogad
dzejas dienu moto ”Dzeja dzīvo”. Pateicoties šodienas tehnoloģiju sasniegumiem, tā dzīvo arī jau aizsaulē aizgājušo autoru lasījumos skaņu ierakstos, tā dzīvo dziesmās ar dzejnieku vārdiem,
dzīvo tik bieži apdzejotajā dabā mums apkārt, dzīvo mūsos, veltot skaistus vārdus līdzcilvēkiem.
7. septembrī dzeja iznāca no bibliotēkas – skanēja vārdos un
dziesmās, sildījās rudenīgajā saulē, vējš šķirstīja dzejas grāmatu lappuses un dzejoļi uzrunāja klātesošos. Smaržoja piparmētru
tēja un skanēja dzeja.
Nevaram jau rudenim pārlēkt,
Ne apkārt apstaigāt.
Tādēļ dosimies rudenī iekšā –
Ar prieku iesim
Cauri pēdējām ziedu varavīksnēm,
Pa krāsainiem lapu paklājiem,
Līdz balta ziema būs klāt…
B. Debeļska

Miķeļdienas labdarības
akcija

No 27. līdz 30. septembrim iedzīvotāji tiek aicināti Ērgļu
un Sausnējas sociālās aprūpes centru iemītnieku maltīšu dažādošanai no sirds ziedot savu dārzu bagātības – dārzeņus un augļus.
Veltēm jābūt sausām (nemazgāt!!!), pēc iespējas tīrām no zemes.
Var nodot Jumurdas saieta ēkā no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Sīkāka informācija pa tel. – 28741487 Sarmīte; 64829486
– Ērika.
Sarmīte Dreiblate, bibliotekāre
Fotogrāfijas kolāžas autore S. Dreiblate
Karmenas grāmatas vāka foto no www. virja.lv
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Izmaiņas Ērgļu bibliotēkas darba laikā:
Pirmdienās – slēgta
Trešdienās – 10.00 – 18.00
Piektdienās – 10.00 – 18.00
Svētdienās – slēgta

Otrdienās – 10.00 – 18.00
Ceturtdienās – 10.00 – 18.00
Sestdienās – 9.00 – 14.00

Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(4. turpinājums)

gadus tika uzņemti arī mazi un lieli tūristi, kuriem bija iespēja
iepazīties ar kaziņām, uzklausīt Santas stāstu par šiem interesantajiem un jaukajiem mājdzīvniekiem, nogaršot un iegādāties
produkciju. Šobrīd saimniecībā tiek turētas 90 kazas un 70 vistas,
taču tūristu uzņemšana vairs nenotiek, un galvenā nodarbošanās
ir siera ražošana, piedāvājot daudzveidīgu produkciju.

Bumbiermuiža

Jaunākās grāmatas:
ABONEMENTĀ:
K.Dž. Hanva “Sižets. Nozagtā dzīve” (Psiholoģisks trilleris)
M. Ričmonda “Brīnumu tests” (Psiholoģisks trilleris)
B. Zīle “Dzīves simulācija”
J. Vagnere “Dzīvi cilvēki” (Romāna “Vongezers” turpinājums)
I. Aizsila, I. Ēķe – Začesta “Dzīvot naktij” (Vakara romāns)
S. E. Filipsa “Kad zvaigznes apvienojas”
Jū Nesbē “Karaļvalsts” (Psiholoģisks trilleris)
R.Dž. Hofmans “Klaunu smaidi” (Psiholoģisks trilleris)
A. Pārksa “Man tev kaut kas jāatklāj” (Psiholoģisks trilleris)
S. Bleidela “Meita. Ģimenes mistērija” (1. daļa)
Dž. Patersons “Melnā grāmatiņa” (Atjautīgs trilleris)
L. Railija “Mīlestības vēstule”
M. Bērziņš “Nākotnes kalējs” (Sērijā … “Es esmu Vilis Lācis”)
K. Grebe “Nemaņa” (Kriminālromāns)
D. Judina “Nemodiniet mirušos”
L. Stumbre “Perfekcioniste”
K. Vaita “Pēdējā nakts Londonā. Pārradīšana”
L. Vingeita “Pirms mēs bijām jūsu” (Uz patiesiem notikumiem
rakstīta grāmata)
M. Heigs “Pusnakts bibliotēka” (Iedvesmojošs un emocionāli
dziļš romāns)
R. Felka “Rēgu nams” (Jaunums detektīvu līgā)
D. Zoldnere “Sniegā” (Romāns par cilvēku dabu)
D. Kouls “Spēle beigusies”
M. Grosa “Spēlēt dzīvi” (Vakara romāns)
L. Gundars “Svešam kļūt” (Stāsts par Gunāru A.)
Dz. Žuravska “Tauriņa lidojums ugunī”
NOZARU LITERATŪRA ABONEMENTĀ:
Dz. Ritenberga “Es atradu laimi. Atmiņas”
S. Lafranka, Vic Oh “Mēness sargātājas. Ceļā uz pirmatnējo sievieti”
“Mēs tiksimies mūžībā” (1941. gada 14. jūnija deportāciju piemiņai)
“Mēs visi esam gūstekņi” (Stalag 346 karagūstekņu dienasgrāmata)
BĒRNU NODAĻĀ:
M. U. Klings “Diena, kad ome salauza internetu”
I. Zīgners “Mazais Pūķis Kokosrieksts meklē Atlantīdu”
R. R. Rasela “Nikijas dienasgrāmata – 14. Ne gluži labākās
draudzenes uz mūžu stāsti”
D. Ozoliņa “Pandēmijas detektīvi”
K. Neimane “Zirneklītis numur 13 jeb Laimīgais”
GRĀMATAS JAUNIEŠIEM:
E. Jēgerfelde “Stendapa karaliene”
K. Olsone “Tukšās pils noslēpums”

“Bērnu/Jauniešu/Vecāku” žūrijas
ekspert!
Ja vēl neesi paspējis pieteikties lielajā lasīšanas maratonā, tad
vēl ir laiks to izdarīt!
Līdz janvāra beigām izlasi sešas sava vecuma grupas grāmatiņas, kuras pēc tam novērtēsi, aizpildot elektronisko anketu. Nezināsi, kā to izdarīt? Nāc uz bibliotēku, bibliotekāres palīdzēs!
Tēviem, kuri kopā ar bērniem lasa grāmatas un piedalās Vecāku
žūrijā, ir iespēja vinnēt loterijā teātru biļetes, žurnālu abonementus, bezmaksas ieeju visai ģimenei kādā muzejā, atpūtas parkā
vai zinātnes centrā.
Žūrijas grāmatas, kuras vērts izlasīt!

5+

“Mammas dzejoļi” Ē. Bērziņa. “Bubuļbailes” B. Berants.
“Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?” A. Vanaga. “Kapteiņa
zirdziņš” J. Zvirgzdiņš. “Tuk-tuk!” I. Pikovs. “Kā sagaidīt citplanētieti” P. Tamminens.

9+

“Emī un Rū” I. Melgalve, E. Lukšo-Ražinska. “Tik garš
deguns” L. Hartmanis. “Kā izglābt mazītiņo mammu” P. Rauda.
“Armando” M. Kerenens. “Pija Prjaņika un bandīti” K. Looka.
“36 un 6 kaķi” H. Vdovičenko.

11+ “Lampiņa” A. Shāpa. “Šausmiņa” Dz. Tilaks. “Bēguļi”
U. Starks. “Pakss” S. Penipārkere.“Asins lietus” M. Rungulis.
“Pirmo reizi uz Zemes” I. Žolude.
15+ “Čells, Sofija un Parīzes jumti” K. Randela. “Tilda un putekļu eņģelis” A. Kivirehks. “Lasītāja” Dž. Šteinberga. “Visiem
zēniem, kurus esmu mīlējusi” Dž. Hana. “Meitene” L. V. Vītiņa.
“Brāļi” B. Mūjārts.
Vecāku žūrija
“Lojalitātes” Delfīne de Vigāna. “Lietas, kas krīt no debesīm”
S. Ahava. “Kariete uz Santjago” K. Ulberga. “Upe” L. Vinogradova.
Inga Stiebriņa, Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre
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„Ziemeļi”

Brīvdienu māja Bumbiermuiža ir viens no Ērgļu pagasta tūrisma punktiem, kas ieskauts lauku mierā un klusumā, noslēpumainībā un burvībā, ko spēj radīt šo māju saimnieki – Kristaps
un Ilze Čabļi.
Māju vēsturiskais nosaukums ir „Punkāni”, kas minēts jau
17. gadsimtā. 19. gadsimtā te saimniekoja Renckulbergi. „Punkānos” dzimusi Late Renckulberga, kas apprecējās ar Andreju
Blaumani – rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa tēva Matīsa brāli.
Andrejs bijis kārtīgs un krietns vīrs, jauno sieviņu aizvedis uz
savām „Brantēnu” mājām, kas atradušās kaimiņos. 20. gadsimta sākumā „Punkānu” saimnieks bija Jānis Renckulbergs. Ērglēnieši viņu atceras kā labsirdīgu un ļoti mīlīgu cilvēku. Vēlāk
mājas savā pārziņā pārņēma dēls Pēteris Renckulbergs, kurš kā
vienīgais bērns bijis izlutināts un arī mīlējis iedzert, tāpēc mājas
tikušas nolaistas.
1960. gados „Punkānus” savā īpašumā pārņēma Jānis Blaumanis, vēlāk viņa mazdēls – Tomass Blaumanis, kurš 2006. gadā
lauku īpašumu pārdeva Kristapam Čablim, kas kopā ar ģimeni
sakopa, labiekārtoja vietu un nosauca par Bumbiermuižu, ko apvija ar leģendu par kādu sen piemirstu baronu Bumbieri, kurš
dzimis 1773. gadā un vēl joprojām ir jauns un stalts vīrs, pasaules apceļotājs, labu darbu darītājs, mūzikas un mākslas cienītājs.
Atklājies, ka barons esot bijis draugos ar burvi Džuzepi Balzāmo
jeb Kaliostro, kurš, iespējams, Jelgavā viņu pacienājis ar mūžīgās jaunības eliksīru. Pats barons Bumbieris šeit iegriežas reti,
ne biežāk kā reizi trīsdesmit gados, bet Kristaps un Ilze ir Bumbiermuižas pārvaldnieki, kas pieskata šo īpašumu, kamēr pats
saimnieks ir pasaules apceļojumos. Bumbiermuiža ir vieta, kur
var baudīt mierpilnu atpūtu pie kamīna sveču gaismā kā senatnē.
Bumbiermuižas tuvumā atrodas hidrolātu jeb augu ūdeņu ražotne, kurā viesiem iespēja degustēt hidrolātus, kā arī piedalīties
to radīšanas procesā. Saimnieki nodarbojas ar mājas vīna, dažāda veida sīrupu un ievārījumu gatavošanu, ziemās tiek gatavotas
kūpinātas, vītinātas briežu gaļas desas. No koka un aitu vilnas
darināti dažādi izstrādājumi. Saimniecībā ganās aitas, zosis, zirgi. Tiek piedāvātas arī izjādes ar zirgiem.
Dažu minūšu gājienā no mājas iespējams nokļūt pie Ogres
upes, gar kuru ejot sasniedzama gleznainā Akmeņupīte, kas pazīstama ar savu stāvo kritumu – 70 metru garā posmā upīte nokrīt
apmēram 10 metrus. Pavasaros krastos aug savvaļas lakši.
Čabļu ģimenes īpašumā ir gan „Punkānu” mājas, kas kļuvušas par tūristu atpūtas mītni jeb Bumbiermuižu, gan „Krāces” –
vieta, kur paši dzīvo un saimnieko.

„Sniķeri”

Jumurdas pagasta „Sniķeros” Santas Lasmanes-Radzvilavičas vadībā tiek audzētas kazas un no piena top siers – iecienīta un
garda produkcija, bet māju pagātne ir saistīta ar Reselu ģimeni.
Latvijas brīvvalsts laikā, 1920. un 1930. gados, ,,Sniķeros”
saimniekoja Jānis Resels. Viņš sarūpēja saviem bērniem, dēlam
un meitai, katram savu saimniecību. Tā izveidojās divi ,,Sniķeri”.
Reselu meitu apprecēja Renskulbergs, viņš pārņēma arī saimniekošanu. Sākoties Otrajam pasaules karam, Reselu ģimene devās
bēgļu gaitās. Kad atgriezās, ,,Sniķeros” dzīvoja kolhoznieki, bet
kūtī tika turētas kolhoza cūkas, savukārt vāgūzī – teļi. Kūtij piebūvēja melno virtuvi, kurā sildīja ūdeni. Laika gaitā uzcēla kūti
jaunlopiem.
,,Sniķeros” ir dzīvojusi kuplā Intas un Pētera Zalpēteru ģimene, kurā izauga strādīgi un atbildīgi astoņi bērni. Inta Zalpētere
bija apkārtnē pazīstama kā godu saimniece. Ap 1960. gadiem
,,Sniķeru” lielajā šķūnī rādīja kino, to darīja ērglēnietis Tiukelli.
1990. gados īpašumu atguva Jānis Renskulbergs.
Ap 2010. gadu „Sniķeros” sāka saimniekot rīdziniece Santa
Lasmane-Radzvilaviča ar ģimeni. Sākumā viņa darbojās ar aitām, vēlāk izmēģināja spēkus biškopībā, bija arī vēlme audzēt
vīngliemežus. Kādu laiku tika turēti truši (ap 150), tad tītari un
vistas. Īstā saimniekošana sākās ar kaziņu Boniju, kurai pamazām pievienojās pārējās, un nekas cits neatlika, kā mācīties kopt
un slaukt kazas, bet no piena gatavot sieru. 2014. gadā „Sniķeru”
saimniecība piepulcējās mājražotāju saimei. Tā ir bioloģiskā piemājas saimniecība, kurā ražo dažāda veida kazas sieru. Vairākus

Sausnējas pagastā ir mājas ar nosaukumu „Ziemeļi” (vācu
val. Szemel), kas bija Sausnējas muižai piederoša zeme. Kad
19. gadsimta vidū Sausnējā sāka veidoties skolas, 1862. gadā
„Ziemeļos” nodibināja pirmo luterāņu draudzes skolu. Mācībām
tika ierādīta viena neliela telpa. Skola „Ziemeļos” pastāvēja līdz
1873. gadam. Mūsdienās no šīs ēkas saglabājušies vien akmens
pamati, kurus ieskauj koki un krūmi.
1898. gadā „Ziemeļu” mājas iepirka Jēkabs Gobiņš no Vietalvas pagasta. Tika uzbūvētas saimniecības ēkas, jauna dzīvojamā māja ar vairākām istabām. Meita Berta Gobiņa apprecējās ar
Pēteri Plato no „Ūdņēniem” („Vec-Ramļēniem”). Jaunā sieviete
pāragri aizgāja no dzīves, un bērnu nebija. Dēls Andrejs Pēteris Gobiņš pēc tēva nāves 1929. gadā pārņēma saimniekošanu
„Ziemeļos”. Viņš bija sabiedrisks cilvēks un sausnējiešu iemīļots
vietējo teātra izrāžu režisors, veiksmīgi iestudēdams vairākas R.
Blaumaņa lugas. Par dzīvesbiedri Andrejs noskatīja Sausnējas
sešklasīgās pamatskolas skolotāju Emīliju Ošiņu, kura bērniem
mācīja matemātiku un mājturību. Emīlija bija liela rokdarbniece
un arī ļoti ticīga, Andrejs – darbīgs, aktīvs, prasīgs pret sevi un
citiem, stingrs. 1930. gados izveidoja spēcīgu zemnieku saimniecību, kurā turēja 12 govis, 3 zirgus, aitas, cūkas, vistas, bija bišu
saimes. Ar laiku iegādājās labības un zāles pļaujmašīnas, kultivatoru, vētījamo mašīnu, kartupeļu racēju un citus darbarīkus.
Ikdienas darbīgumā savas korekcijas ienesa Otrais pasaules
karš, varas maiņa. Gobiņu dēls Vitolds, lai izvairītos no iesaukšanas armijā, 1944. gadā aizgāja no mājām, viņam toreiz bija 17
gadu. Iespējams, tikai tēvs zināja, kādu ceļu izvēlējās Vitolds.
Gobiņu vienīgais dēls emigrēja uz Vāciju, kur iepazinās ar nākamo sievu Milenu no Dienvidslāvijas. 1949. gadā devās uz ASV.
Dzīve svešumā Vitoldu nelutināja, viņš daudz pārcieta, smagi
strādāja, mācījās un kļuva par mācītāju, ilgus gadus kalpodams
dažādās luterāņu baznīcās ASV. Ļoti sāpēja šķiršanās no Latvijas, no saviem tuviniekiem. Tikai 1958. gadā viņš nosūtīja pirmo
vēstuli un arī tad baidījās daudz ko atklāt par sevi, savu dzīvi.
1953. gadā Vitolds ar Milenu apprecējās un kopīgi izaudzināja
meitu Marinu un dēlu Andreju Mārtiņu, taču pēcnācēju viņiem
nav.
Pēc kara Gobiņu ģimene – Andrejs, Emīlija un Ruta – turpināja dzīvot „Ziemeļos”. Kad 1946. gadā Sausnējā tika nodibināta
lauksaimniecības kooperatīva sabiedrība, par tās valdes priekšsēdētāju ievēlēja Andreju Gobiņu. 1948. gadā Gobiņu ģimenes dzīve „Ziemeļu” mājās kļuva nedroša, viņus pamudināja Sausnēju
pamest. Nebija daudz laika, ko domāt, arī ņemt līdzi neko īsti
nevarēja, lai nav aizdomu par bēgšanu. 1948. gadā Gobiņi uz visiem laikiem atstāja „Ziemeļu” mājas. Dzīves ceļi viņus aizveda
uz Vāciju, kurā nodzīvoja divus gadus, taču savu dēlu Vitoldu
nesatika un arī nezināja, kur viņš mīt. Kad atgriezās Latvijā,
kādu laiku mitinājās pie radiem Vietalvas pagastā, tad aizceļoja
uz Ļaudonu. Meita Ruta apprecējās ar Artūru Toču. 1960. gadā
Gobiņi un viņu meitas jaunā ģimene pārcēlās uz Ērgļiem. Ruta
p/s „Ērgļi” strādāja par sēklkopības agronomi, bet Artūrs – šoferi.
Kopīgi tika uzaudzinātas divas meitas – Mārīte un Dina.
Tā kā Gobiņi vairs nedzīvoja „Ziemeļu” mājās, tad zeme
1948. gadā tika pārskaitīta valsts zemju fondā. Ēkas nodeva
mežniecībai, bet lauksaimniecības kooperācijas inventārs pārgāja kolhoza „Līdums” rīcībā.
„Ziemeļu” mājas ar 11 ha zemes kļuva par Kalsnavas mežsaimniecības Vestienas mežniecības īpašumu. Māja tika izmantota mežsarga un mežstrādnieku izmitināšanai. 1948. gadā te
sāka dzīvot Akmentiņu ģimene – Kārlis Arvīds un Elga no Vestienas pagasta (meitas Vija, Aija un Ilga). „Ziemeļos” laikā gaitā
ir dzīvojuši vairāki mežsargi (meža tehniķi) – Kārlis Arvīds un
Elga no Vestienas pagasta (meitas Vija, Aija un Ilga). „Ziemeļos”
laikā gaitā ir dzīvojuši vairāki mežsargi (meža tehniķi) – Kārlis
Blūms, Teodors Zēģele, Imants Strazdiņš un citi.
1990. gadu sākumā Ruta Toča atguva savas dzimtas īpašumu, taču mājas pārdeva. 1992. gadā „Ziemeļu” mājas pusi nopirka Aija un Jānis Akmentiņi, bet otru daļu – Ilze un Normunds
Laizāni. Tā kā 1980. gadu otrajā pusē mājās kādu laiku neviens
nedzīvoja un tās bija pamestas, tad jaunajiem iemītniekiem nācās
daudz paveikt, lai ēku sakārtotu un visu izremontētu. Arī apkārtne bija jau krūmu ieskauta, nekopta. Gan Akmentiņi, gan Laizāni daudz paveikuši, lai „Ziemeļu” mājas izskatītos skaistas un
estētiski tīkamas.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes 2020. gada foto

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2021. septembris

Ērgļu apvienības skolu izdevums

Jaunais mācību gads šogad ir atnācis ar vairākiem jauninājumiem. Avīze šogad ir 9. klases
pārziņā. To vadīs trīs redaktores – Alīna, Anda
un Samanta. Meitenes gaidīs skolasbiedru palīdzību, stāstot par ikdienas priekiem un nedienām, par interesantiem notikumiem, par problēmām, kas radušās, atgriežoties no tālmācības
klātienes mācībās.
Šogad gaidīsim arī skolēnus jauno žurnālistu
pulciņā, kuri vēlētos gan iepazīstināt citus ar saviem uzskatiem, gan pilnveidot prasmes izteikties skaidri un pārliecinoši.
Šajā septembra numurā atskatīsimies uz 9.
un 12. klases skolēnu gaitām, kādas ir viņu tālākās izglītības izvēles, uzzināsim, kā attālināti
notika Skolēnu dziesmu un deju svētki, kādos
pulciņos šogad skola piedāvā pilnveidot skolēnu
prasmes, talantus.
Izturību jaunajā mācību gadā!
Indra Rone, atbildīgā par izdevumu

Septembris – dzejas un
mākslas mēnesis.
Septembris, oktobris –
klašu vecāku sanāksmes un
individuālās tikšanās.

Absolventu ceļi
12. klases absolventu
izvēles

Kādas izmaiņas septembrī notikušas mūsu
2020./2021. mācību gada 14 absolventu dzīvēs?
Vieniem turpinās mācības – nu jau kā koledžu
un augstskolu studentiem, citiem sākusies darba dzīve, izmēģinot vai vēl pārdomājot, kura būs nākamā
profesija.
Astoņi ir kļuvuši par studentiem, izvēloties mācības Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un
būvzinātņu fakultātē;
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, Humanitāro zinātņu fakultātē – franču filoloģija, Juridiskajā fakultātē;
Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātē;
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību fakultātē;
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē;
Banku Augstskolā.
Divi absolventi mācīsies koledžās – Alberta koledžā un Rīgas Tehniskajā koledžā.
Viens izvēlējies profesionālo dienestu.
Trīs absolventi ir uzsākuši darba gaitas.
Lai izdodas piepildīt iecerēto!

Pirmais septembris – gan tradicionāli svētki, gan jaunumu
gaidas. Kārtējā mācību gada sākums, jauni klasesbiedri, citi skolotāji, pārmaiņas skolas vidē.
Šajā mācību gadā Ērgļu vidusskolā pārmaiņas ir skolas vadībā. Par direktores amata vietas izpildītāju šogad strādās un abus
amatus apvienos mācību pārzine Maiga Picka.
2021./ 2022. mācību gadā skolas kolektīvam pievienojās 13
jauni 1. klases skolēni, bet 10. klasē mācības uzsāka 12 vidusskolēni. Pavisam Ērgļu vidusskolā no 1. līdz 12. klasei mācās
205 audzēkņi, viņus māca 27 skolotāji, patīkamu skolas vidi palīdz uzturēt 9 tehniskie darbinieki.
Un pēdējais jaunums. Ar nepacietību gaidām, kad mūsu gaišās skolas sienas vairs neaizklās celtniecības stalažas. Bet līdz
tam vēl nedaudz jāpagaida.
Visiem, visiem, visiem vēlam izturību jaunajā gadā, pēc iespējas ilgāku laiku pavadot klātienes mācībās!
Informāciju apkopoja Indra Rone,
Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāja
Ilzes Daugiallo foto

Piedāvājums interešu izglītības pulciņiem
Cienījamie Ērgļu vidusskolas vecāki un skolēni!
Šogad Ērgļu vidusskolā tiek piedāvāti šādi interešu izglītības pulciņi:
Kultūrizglītība:
• šūšanas un modelēšanas pulciņš 5.-12. klase (Valda Griezāne);
• kokapstrādes pulciņš 1.-12. klase (Sergejs Sipčenko);
• tautisko deju pulciņš 1.-2. klase (Antra Grinberga);
• tautisko deju pulciņš 3.-4. klase (Antra Grinberga);
• tautisko deju pulciņš 5.-7. klase (Antra Grinberga);
• tautisko deju pulciņš 9.-12. klase (Antra Grinberga);
• folkloras pulciņš “Puzuriņi” 1.-9. klase (Vineta Dāve);
• koris 1.-2. klase (Vineta Dāve);
• koris 3.-4. klase (Vineta Dāve);
• jauno žurnālistu pulciņš 7.-11. klase (Indra Rone);

Es savās vasaras pēdējās brīvdienās devos uz Gulbeni.
Tur mūs gaidīja slavenais bānītis, kas brauca no Gulbenes uz
Alūksni, kopā mērojot apmēram 35 km. Tā ir vēsturiska šaursliežu
dzelzceļa līnija. Pirms vairāk nekā 100 gadiem tādas bija visā mūsu
zemē un arī kaimiņvalstīs. Mūsdienās šī ir vienīgā šaursliežu dzelzceļa līnija visā Baltijā, pa kuru joprojām tiek pārvadāti arī pasažieri.
Ar bānīti es braucu pirmo reizi, taču nekad to neaizmirsīšu, jo
atmiņas ir iespaidīgas. Ar bānīti jau nav kā ar mašīnu, jo tas netaurē
pirms katra zemes ceļa pārbrauktuves un pieturas. Noteikti gribētu

izbraukt vēlreiz un sajust tās pašas emocijas.
Kad nonācām Alūksnē, devāmies uz muzeju, kas atrodas jaunajā pilī. Tas ir dabas muzejs “Vides Labirints”. Tur manu uzmanību piesaistīja tumsā ar UV gaismu apstarotie, spīdošie akmeņi un
stāsti, kā katrs no tiem iegūts. Pēc muzeja apmeklējuma paspējām
izstaigāt pilsētu un uzkāpt skatu tornī, no kura mēs redzējām visu
Alūksni.
Šādas brīvdienas noteikti gribētos atkārtot.
Samanta Ungure, 9. klases skolniece

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Pagājušajā mācību gadā 9. klasi beidza 26 skolēni.
12 turpina mācības Ērgļu vidusskolā, bet pārējie
izvēlējušies izglītību turpināt dažādās mācību iestādēs, gan apgūstot vidējo izglītību, gan mācoties profesionālajās vidusskolās un tehnikumos, tā apgūstot
arī profesijas pamatus.
Trīs bijušie ērglēnieši izvēlējušies Jēkabpils,
Āgenskalna un Cēsu ģimnāziju;
Trīs mācīsies 1. Rīgas Tālmācības vidusskolā;
Astoņi reizē apgūs vidējo un profesionālo izglītību – Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Tehniskajā koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Ogres Tehnikumā,
Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.
Veiksmīgus nākamos mācību gadus!
Aldis Olte un Ilze Eņģe, absolventu audzinātāji
Redaktores: Samanta Ungure, 9. klase, Alīna Muša, 9. klase, Anda Andriksone, 9. klase.
Izdevējs: Ērgļu apvienības pārvalde. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, tel. 64871299.
Iespiests: SIA “Erante”, Madonā, Saieta laukumā 2a.
Metiens 1100 eksemplāri

Ērgļu apvienības skolu izdevums 2021. septembris

• teātra sporta pulciņš 1.-12. klase (Evita Punovska).
Sporta interešu izglītība:
• sporta spēļu pulciņš 2.-4. klase (Ivars Budze);
• volejbols 5.-12. klases meitenēm (Aldis Olte);
• basketbols 8. klases zēniem (Ivars Teteris);
• orientēšanās 4.-8. klase (Juris Švarcs).
Tehniskā jaunrade:
• robotika 1.-4. klase (Anita Muša);
• robotika 5.-7. klase (Anita Muša).
Citas interešu izglītības programmas:
• jaunsardze 4.-12. klase (Ēriks Bukovskis).
Aicinām pārdomāt, kā pilnveidot savas spējas un prasmes un kā aktīvi iesaistīties interešu izglītībā.
Informāciju sagatavoja Klinta Ieleja,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Interesantais ceļojums ar bānīti

Mācības pēc 9. klases
beigšanas
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Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šoreiz notika attālināti. Arī simboliskais deju svētku gājiens
„Saulesvija” šoreiz bija citāds nekā parasti. Dejotāji posās, satikās un uzgavilēja katrs savā novadā. Mēs, Ērgļu
vidusskolas dejotāji, 26. jūlijā devāmies uz Cēsu pils parku, lai pievienotos dejotāju saimei. Katru kolektīvu pārstāvēja viens pāris, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus pandēmijas dēļ. Gājiens sākās un
virzījās ap Cēsu pils parku. Gājiena dalībniekus uzrunāja
deju svētku vēstnese. Cēsu novadā tā bija Valsts izglītības satura centra departamenta direktore Agra Bērziņa.
Laba vēlējumi un dejotprieks tika novēlēts ikvienam dejotājam.
Dejotāji saņēma dāvanas. Katram tika deju svētku
lieldrauga sponsorētās Swedbank somiņas, katram pateicība par aktīvu iesaistīšanos un svētku prieka radīšanu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs
# dziedi un dejo. Un īpašie saldumi no „Laimas” ar
uzrakstiem “Saulgriežu nakts” un „Svētku ugunskurs”.
Paldies visiem dejotājiem un vecākiem, kuri vienmēr ir atbalstījuši bērnus, palīdzot interešu un spēju
attīstībā.
Antra Grinberga,
Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu vadītāja
Foto no autores personīgā arhīva
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Jau 8. gadu katru septembri sanāk kopā aktīvākie Ērgļu
iedzīvotāji, lai noorganizētu Tēvu dienas svētkus visām Ērgļu
apkārtnes ģimenēm. Piedalījās 33 ģimenes, 143 dalībnieki ar
kopējo svaru 7119 kg.
Šogad svētkus organizēja 28 entuziasti 12 stacijās. Šie cilvēki man kā pasākuma iniciatoram nekad nav atteikuši, gluži
pretēji – paši nākuši ar savām idejām un aktīvi strādājuši. Liels
paldies organizatoriem: Mārim Tirzmalim, Haraldam Masaļskim, Laimonim Kļaviņam, Montai Masaļskai, Lienei Feldbergai, Ingusam Akulovam, Montai Grinbergai, Jānim Vasiļkovam,
Signei Masaļskai, Ilzei Feldbergai, Andrim Bukovskim, Valtam
Masaļskim, Indrai Ronei, Dairai Plešai, Ritai, Igoram un Katrīnai Dutko, Aldim Jēkabsonam, Ivetai un Aldim Oltēm, Antrai
Grinbergai, Ivo un Loritai Solovjeviem, Līgai Tirzmalei, Kaivai
un Mārtiņam Bukovskiem, Madarai Ūdrei un Aivim Masaļskim.
Reģistrācija notika slimnīcas parkā pie bērnu laukumiņa,
kur visus sagaidīja Aivis, Haralds un Māris ar mūziku un uzmundrinošiem vārdiem. Tad notika ģimeņu svēršanās un fotografēšanās pie “Tēva dienas ūsām”. Tālāk Laimoņa velo apkopes mazās gudrības pie trenažieru laukuma un sejiņu apgleznošana ar māksliniecēm Montu M. un Lieni lapenītē pie “Ērgļu
suņiem”. Pirmo reizi šo pasākumu vēsturē notika Ogres upes
šķērsošana pie estrādes ar “Zipline”, ko noorganizēja “Braku
taku” Inguss kopā ar Jāni un Montu G. Estrādē Signe un Ilze
visus sagaidīja ar tikko ceptām pankūkām. Pēc tam mērķī šaušana ar pneimošauteni pie Andra un Valta. Pie saieta nama Indra
un Daira visus apsveica svētkos un pārbaudīja tēvus veiklībā.
Viņām palīdzēja Rita, Katrīna un Igors. Arodskolas laukumā uz
kroketa spēli sagaidīja Aldis J. un turpat arī Aldis O. un Iveta
ievadīja spēlētgribētājus disku golfa spēles pamatos un gudrībās.
Vidusskolas futbola laukumā Antra izstāstīja pareizas nūjošanas
pamatus un pie vidusskolas ugunskura Lorita, Kaiva, Līga un
Ivo visus sagaidīja ar siltu zupu, bagātīgu saldumu klāstu un šā
gada piemiņas velti Tēvu dienā – atslēgu piekariņu.
Savukārt Aivis un Mārtiņš bija atbildīgi par pasākuma atribūtu un palīglīdzekļu savākšanu un nogādi vietās no stacijām.
Milzīgs paldies mūsu nesavtīgajiem un ilggadējiem atbalstītājiem: Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldei – Elitai

8.Tēvu diena Ērgļos

Esam skaisti un priecīgi!

Ģimenes svaram ir liela
nozīme.

Svētku organizatoru komanda. Klāt neesošie joprojām darba
stacijās. 			
Foto no A. Masaļska fotoarhīva

Ūdrei, saieta namam – Sandrai Avotiņai, Ērgļu vidusskolai –
Valdai Griezānei, Atim Koklačovam, Artim Ielejam, Aivim Masaļskim, Dainai un Jānim Boktām, Zintai un Andrim Saulītēm,
Mārtiņam Bukovskim.
Un, protams, vislielākā pateicība Tēvu dienas apmeklētājiem – ģimenēm ar bērniem, jo tikai tādēļ, ka jūs nākat un piedalāties, par spīti ne vienmēr jaukiem laika apstākļiem, mēs organizējam un organizēsim šādus svētkus Ērgļos.
Aivis Masaļskis
Tēvu dienas pasākums ir unikāls ar to, ka tas ir pilnīgi un
galīgi pašu ērglēniešu iniciēts un organizēts. Aivis Masaļskis ir
šī pasākuma “tēvu tēvs”, kā mēs viņu saucam Ērgļos, jo tieši Aivis ar šo ideju atzīmēt Ērgļos Tēvu dienu uzrunāja mūs –
citus aktīvos ērglēniešus. Un nu jau astoto gadu apbrīnoju, cik
ļoti nesavtīgi ir mūsu cilvēki, cik ļoti atbalsta šo ideju godināt
mūsu ģimenes galvas, aicinot uz svētkiem arī bērnus ar mammām, vectētiņus vecmāmiņas, krustvecākus. Galvenā doma, lai

bērniem parādītu, cik liela nozīme ir stiprai ģimenei, jauki un
aktīvi pavadītam laikam kopā ar saviem mīļajiem. Ģimenes ir
dažādas, un bērni dažkārt izaug arī tikai ar omēm un citiem radiniekiem, tādēļ liela nozīme stiprināt arī šādas ģimenes. Mūsu
galvenais uzdevums sniegt prieku bērnam un atbalstīt to stipro
cilvēku, kas ir bērnam blakus un viņu audzina. Liels prieks par
ģimenēm, kas iepriekšējo gadu atnāk ar vienu bērniņu, bet jau
nākamajā gadā ar diviem. Ģimenes kļūst lielākas. Tik jauki bija
redzēt bērnu sajūsmu, šļūcot pāri Ogres upei, to mīļumu, ar kādu
tika pasniegts tētim pataištaisīts apsveikums, to mirdzumu acīs,
kad izdodas visiem kopā pavadīt jautru un pozitīvām emocijām
piesātinātu laiku.
Šogad lielāko sajūsmu radīja zip line nobrauciens, par ko
liels paldies Ingusam. Un tas tikai pierāda, cik superīgi ir mūsu
cilvēki, kuri ar savām idejām un radošumu bagātina šo pasākumu. Paldies ikvienam organizatoram, sponsoram un pasākuma
apmeklētājam. Mums izdodas radīt pašiem sev lieliskus svētku!
Ilze Feldberga

Aktuāla informācija mežu īpašniekiem
Atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu
meža īpašniekiem 2021.-2022. gada periods tiek uzskatīts par
pārejas periodu, kurā darbojas iepriekšējā perioda nosacījumi ar
jaunā KLP perioda finansējumu.
Šobrīd, laikā no 2021. gada 27. augusta līdz 27. septembrim,
notiek pieteikšanās jaunaudžu retināšanai. Tas ir atbalsta pasākums “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.
Tiek samazināta atbalsta intensitāte par jaunaudžu retināšanu
no 70% vai 60% uz attiecīgi 60% vai 50%, par kritēriju atbalsta intensitātes piemērošanā nosakot pretendenta īpašumā esošo
meža platību (200 ha robežvērtība).

PASĀKUMU AFIŠA

Mainīti projektu atlases kritēriji, t.i., projektam piešķiramie
punkti. Labvēlīgāki noteikumi ir mazāku meža platību īpašumiem. Atbalstu vienas jaunaudzes retināšanai laikā no 2014. līdz
2022. gadam varēs saņemt ne vairāk kā divas reizes.
Apskatiet savu meža īpašumu aktualizētos datus, tajos varēsiet pārliecināties, vai ir jādomā par jaunaudžu retināšanu. Ja
vajadzīga palīdzība, zvaniet – 29450715.
Nenokavēta jaunaudžu retināšana ir svarīgs ieguldījums kvalitatīvam nākotnes mežam.
Biruta Nebare,
biedrības ”Vidzemes augstienes meži” valdes priekšsēdētāja

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
Laikā no 2021. gada septembra līdz decembrim Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks valsts
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Madonas novada Cesvaines, Ērgļu,
Jumurdas un Sausnējas pagasta teritorijā.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.
384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur
valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu
apsekošanu apvidū.
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo
daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti
darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes – Aģentūras logo,
ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu
grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
• Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
• Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
• Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
• Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu) un pēc
nepieciešamības ierīko norādītājstabu.
• 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm
diametrā nociršanu.
• Fotografē, sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta
abrisu.
• Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
• Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošu plāksnīti.

• Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta
abrisu.

25. septembrī no plkst. 7.00
Oškalna ielā, Ērgļos,
MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS

17. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas muzeja pagalmā

Dzejas diena

Ar savu dzeju iepazīstinās Ineta Brašus,
pasākumu muzikāli
ietērps Emīlija Zommere

Ģeodēziskā tīkla punktu saraksts Ērgļu,
Jumurdas, Sausnējas pagastam:

INFORMĀCIJA

Nosaukums

Klase

Punkta
veids

Adrese

Stacija

N2

sr

Ērgļu pagasts

R142

N2

sr

Ērgļu pagasts

1334

N2

gr

Jumurdas pagasts

0970b

N2

sm

Jumurdas pagasts

0971b

N2

sm

Jumurdas pagasts

50c

N2

sm

Jumurdas pagasts

0973

N2

sm

Jumurdas pagasts

Svecīšu vakari

R137

N2

sr

Jumurdas pagasts

0974a

N2

sm

Jumurdas pagasts

0981

N2

sm

Jumurdas pagasts

0982b

N2

sm

Jumurdas pagasts

4794

N2

gr

Jumurdas pagasts

Jesperi

G2

gz

Jumurdas pagasts

Baltiņi

G2

gz

Jumurdas pagasts

Sestukalns

G1

gz

Sausnējas pagasts

gz – globālās pozicionēšanas punkts gr – grunts repers
sm –sienas marka
sr – sienas repers
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs: www.
lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv
Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem atrodama
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta vietnē: https://geodezija.lgia.gov.lv/

Ērgļu pagasta kapsētās:
Katrīnas kapos – 18. septembrī 16.00;
Blaumaņa kapos – 2. oktobrī plkst. 17.00;
Miera kapos – 9. oktobrī plkst. 16.00;
Sauleskalna kapos – 9. oktobrī plkst. 18.00.
Sausnējas pagasta kapsētās:
Runakalna kapos – 25. septembrī plkst. 15.00;
Liepkalnes kapos – 25. septembrī plkst. 17.00;
Sausnējas kapos – 2. oktobrī plkst. 17.00.
Jumurdas pagasta kapsētās:
Vējavas kapos – 2. oktobrī plkst. 16.30;
Jumurdas kapos – 2. oktobrī plkst. 18.00.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aigars Balodis miris 74. mūža gadā;
Aija Buķele mirusi 62. mūža gadā;
Māris Dansters miris 58. mūža gadā.

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