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Pienenītes “Zaķēni”

“Skudriņu” ziemas prieki
12. janvārī Sausnējā, pie “Skudriņu” grupas, norisinājās ziemas
olimpiāde. Šajos mainīgajos laika apstākļos
mēs noķērām ziemu
pašā skaistākajā, saulainākajā un ziemīgākajā dienā. Šajā dienā
bērni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs.
Bērni izbaudīja ziemas
priekus, kraujot sniega
kalnus, taisot sniega
eņģeļus, braucot ar ragaviņām un slēpojot
tandēmā. Šajās aktivitātēs bērni varēja pilnveidot savas sadarbības
prasmes gan komandās,
gan pa pāriem. Lai arī
apkārt valdīja sacensību gars, visi bija gan
uzvarētāji, gan ieguvēji. Kā jau tas ir pierasts sporta sacensībās, pasākums noslēdzās
ar apbalvošanu un medaļām. Un, protams, visam pāri prieks par
sniegu, par kopā būšanu un skaisto laiku. Esam aktīvi!
Sigita Ābele, “Skudriņu” audzinātāja

Jau aizvadīts pirmais mācību
pusgads. Priecē, ka mazie “Zaķēni”
ar smaidu un prieku nāk uz pirmsskoliņu. Priecē sevi un citus! Bērni
ir izauguši un apguvuši daudz jaunu iemaņu un prasmju. Protam patstāvīgi ģērbties un zinām, ka katrai
lietai sava vieta. Savas prasmes mākam parādīt, palīdzot auklītei klāt
galdu un darot citus iespējamos dežuranta darbiņus.
Bērni ir iemācījušies kontrolēt
zīmulīšus, rūpīgi krāsojot. Patīk mācīties dzejolīšus, kas palīdz pārsteigt
mūzikas skolotāju ar dziesmas vārdu apgūšanas prasmēm. Un kur tad
bez lomu rotaļām! Bērniem ļoti patīk iejusties pasaku tēlos, izspēlējot
dažādas pasakas, piemēram, “Kukulīti”, “Vecīša cimdiņu”.
Ar lielu prieku un interesi katru
otrdienu mājturības klasē pārtopam
par pavāriņiem, uzliekot cepures un
priekšautiņus, lai pagatavotu kaut “Zaķēni” mājturības nodarbībā.
ko garšīgu. Kopīgais cienāšanās
process arī liek priecāties, jo gandarījums par paveikto ir liels.
konkursā “Tīrai Latvijai”. Ceru arī turpmāk uz tikpat labu un
Liels paldies “Zaķēnu” grupas vecākiem par atsaucību, pie- draudzīgu sadarbību.
daloties “Zaļās jostas” rīkotajā Vislatvijas makulatūras vākšanas
Ilzīte, “Zaķēnu” audzinātāja

Ziemas prieku un sporta diena Ērgļos
Plašajā Madonas novadā visu janvāri norisinājās dažādas
Sniega dienai veltītas aktivitātes. Ērgļos notika mūsu ikgadējais
Ziemas sporta pasākums, kurā šogad bija rekordliels dalībnieku
un pasākuma apmeklētāju skaits.
Hokejā piedalījās 40 spēlētāji. Cīņa bija sīva, un uzvarētājus
nevarēja zināt līdz pat pašai pēdējai spēlei, kas jau norisinājās
vēlā pēcpusdienā. Neiztika arī bez bullīšu mešanas, un spraigā
gaisotnē uzvarēja spēcīgākie:
Hokejs:
1.vietā – Māris Jermacāns, Rihards Krists Kalniņš, Jānis
Bokta, Justs Jēkabsons, Ilgvars Ratnieks;
2. vietā – Kristaps Mežmalis, Ralfs Vasels, Kristaps Jaunozoliņš, Gusts Jekociņš;
3.vietā – Mareks Platačs, Emīls Gelners, Linards Lukss,
Nauris Meiers.
Īpaša pateicība no visiem spēlētājiem tika Ilgvaram Ratniekam, kas visām komandām bija kā vārtsargs.
Rezultatīvākie spēlētāji:
Tomass Holsts – 14 vārti;
Justs Jēkabsons – 14 vārti;
Mareks Platačs – 11 vārti.
Hokeja stiprākais metiens
Vistālāk ripa aizslīdēja un 1. vietu ieguva Tomass Holsts.
Dīķu hokejā, kurā piedalījās bērni, gāja ne mazāk spraigi, jo
zaudējumi brašajiem spēlētājiem ir sāpīgāki. Tas nozīmē, ka ir
jāiemācās arī ar godu zaudēt. Šādi pasākumi nāk tikai par labu,
un bērni var krāt pieredzi, gan saspēlējoties komandā, gan komunikācijā ar pārējiem. Apsveicam visus, kas cīnījās līdz galam.
Dīķa hokejs:
1. vietā – Paula Luīze Piebalga, Rihards Gedušs, Armands
Zariņš, Paula Konovālova;
2. vietā – Renārs Zariņš, Rasa Tirzmale, Kristers Ceplītis,
Kristiāns Caune;
3. vietā – Jorens Vezetiu, Toms Jakovļevs, Madara Platača,
Tots Olte.
Lieliem un maziem bija iespēja piedalīties sīkmačos – piku
mešana mērķī, pāru slēpojumos, nobraucienos ar kamanām.
Apsveicam uzvarētājus!
Pāru slēpojumā ar vienu slēpi:
1. vietā – Līga Tirzmale un Tīna Tirzmale;
2. vietā – Loreta Šmite un Edgars Baužis;
3. vietā – Una Sipčenko un Sergejs Sipčenko.
Piku mešana mērķī (bērni):
1. vietā – Olafs Bokta;
2. vietā – Beāte Bukovska;
3. vietā – Tots Olte.
Piku mešana mērķī (pieaugušie):
1. vietā – Ainis Šmits;
2. vietā – Rūdolfs Šmits;
3. vietā – Ieva Dūduma.
Nobrauciens ar kamanām:
Vistālāk no visiem nošļūca un 1.vietu ieguva Kārlis Tīronis.
“Sportiskākā ģimene”. Īpašu balvu un titulu ieguva Tirzma-

Dīķa hokejs.
ļu ģimene. Sporta pasākuma organizatori novērtēja šīs ģimenes
ieguldījumu, visa gada garumā regulāri apmeklējot pasākumus
un vienmēr iegūstot arī godalgotas vietas. Prieks par tik aktīvu
ģimeni!
Šī diena tiešām bija piemērota ziemas sporta veidu atbalstītājiem un sniega patriotiem. Lielisks veids, kā aktīvi atpūsties,
kā arī sacensties izturībā un veiklībā dažādās ziemas sporta aktivitātēs.
Liels dalībnieku skaits bija ne tikai no Ērgļiem, bet arī no Madonas, Pļaviņām, Rīgas, Vecpiebalgas, Jēkabpils. Arī viņi novērtēja šo pasākumu un bija ļoti priecīgi, ka Ērgļos ir iespēja uzspēlēt
hokeju. Visi atzina, ka reti kur citur būtu iespējams sarīkot sacensības, jo viņu pilsētās sniega esot krietni mazāk. Laika apstākļi ļāva
baudīt šo dienu par visiem simts procentiem. Lielu paldies sakām
mūsu izcilajam ledus vīram – Aldim Jēkabsonam par šī pasākuma
atbalstīšanu, organizēšanu un ledus laukuma sagatavošanu.     
Dalībnieki un līdzjutēji varēja sildīties pie ugunskura un cienāties ar siltu tēju un karstu sporta dienas zupu. Par to sakām
paldies SIA “AIBI” un T. Ielejam par finansiālu atbalstu produktu iegādē. Zupa tiešām bija garda!
Balvās uzvarētāji saņēma medaļas, diplomus un tradicionālās Ziemas sporta dienas cepurītes.
Paldies sacensību vietu sagatavošanas komandai un tiesnešiem! Organizatoru komandā piedalījās: Aldis Jēkabsons, San-
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V. Zirņa foto

Sportiskākā ģimene.

V. Zirņa foto

dara Avotiņa Ilze Feldberga, Laimonis Kļaviņš, Ilona Tauniņa,
Kate Jēkabsone, Ance Jēkabsona, Jānis Tīronis, Justs Jēkabsons,
Mārcis Feldbergs, Toms Rota, Lienīte Šmite, Signe Masaļska,
Iluta Kurzemniece.
Ilze Feldberga, Tūrisma informācijas centra konsultante
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“Egles vārda diena”
“Saulstariņu” grupiņa piedalījās LVM Kalsnavas arborētuma svinībās “Egles vārda diena”, ko svinējām visu nedēļu. Katru
dienu bērni atvēra aploksni, kurā bija paslēpti dažādi uzdevumi.
Mēs ļoti uzmanīgi sekojām līdzi kalendāra datumiem, lai norādītajā datumā atvērtu attiecīgo aploksni, tā vēlreiz atkārtojot un
nostiprinot iemaņas lietot kalendāru.
Egles vārda dienā, 24. janvārī, pieslēdzāmies tiešsaites
tikšanās pasākumam ar LVM Kalsnavas arborētuma darbiniekiem, kuri iepazīstināja mūs ar nedēļas lielajiem uzdevumiem.
Ieraudzījām no daudzām Latvijas vietām arī citus draugus, kas
svinēja Egles vārda dienu kopā ar mums. Uzzinājām, cik daudz
un dažādas egles ir sastopamas Latvijā, piedalījāmies viktorīnā,
kurā, sniedzot atbildes, secinājām, ka tiešām nu jau esam lieli
un gudri bērni, jo gandrīz visu zinājām. Pēc nopietnas nodarbošanās bija labi izkustēties – lecām, tupāmies, plaukšķinājām un
priecājāmies.
Otrdien bija ļoti interesants darbiņš – jāizmēra egles garums,
par palīgiem ņemot tikai divus kociņus un savus soļus. Rēķināšana pat skolotājai šķita sarežģīta, taču mērīt, pieliekot pie deguna kociņus, gribēja izmēģināt visi bērni.
Trešdien pētījām dažādu egļu čiekurus. Izrādās, tie katrai eglei ir tik dažādi – lieli, sīciņi, apaļi, ovāli… Bērni varēja pētīt,
salīdzināt un spriest. Pēc egles stāsta noklausīšanās katrs bērns
zīmēja komiksu par egli.
Ceturtdien pastaigā mērījām egles stumbra apkārtmēru. Ne
visi mācēja ar mērlenti nomērīt koka resnumu un ne visi vēlējās
līst zem egles apsnigušajiem zariem. Taču atkal jauna pieredze
un zināšanas! Salasījām arī egļu skujas, lapegles zariņus, no kā
grupā izveidojām skaistas sniegpārslas.
Piektdien nosūtījām LVM Kalsnavas eglēm vēlreiz sveicienus vārda dienā, aizsūtot jauku video no “Saulstariņu” bērniem.

SIA „ŪDAS” –
februāris. Trīs vīri

“Saulstariņu” grupiņa piedalās LVM Kalsnavas
arborētuma organizētās svinībās “Egles vārda diena”.
Liels paldies LVM Kalsnavas arborētuma darbiniekiem par
idejām, par pasākumu “Egles vārda diena”! Bērniem ļoti patīk
iet dabā, vērot, eksperimentēt un mācīties ko jaunu.
Evita Lielupe, “Saulstariņu” grupas skolotāja

Tūrisma mājaslapa: www.visitmadona.lv
Tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas vēlas, lai par viņa sniegtajiem pakalpojumiem tiktu ielikta informācija www.visitmadona.lv mājaslapā, lūgums sazināties ar mani personīgi. Paldies visiem, kas jau ir sazinājušies
un ar kuriem mēs jau uzturam kontaktus. Visa informācija tiek
ievadīta mājaslapā, lai pēc iespējas ērtāk nodrošinātu informācijas pieejamību tūristiem. Pašlaik tiek apkopotas ziņas par visiem
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Madonas novadā, kā arī tiek
gatavots jauns buklets.
Aicinu arī vietējos iedzīvotājus izmantot www.visitmadona.
lv lapu, ja vēlaties apskatīt mūsu plašo Madonas novadu. Lapā
ir ērti sadalītas kategorijas, kur varēsiet uzzināt aktuālo informāciju par:
• apskates objektiem (daba, pilis, muižas, parki, baznīcas,
muzeji, piemiņas vietas, amatniecība, radošas darbnīcas,

apskates saimniecības, vietējie ražotāji);
• slēpošanas un slidošanas iespējām;
• naktsmītnēm (viesnīcas, viesu mājas, lauku muižas/lauku
mājas, brīvdienu mājas, kempingi, atpūtas vietas, jauniešu
tūrisma mītnes, brīvdienu dzīvokļi);
• pirtīm, pirtniekiem, baseiniem, kublu nomas iespējām;
• ēdināšanu;
• aktīvo atpūtu (sporta un atpūtas bāzes, kartingi, kvadricikli,
pārgājieni dabā, golfs, izjādes ar zirgiem, velo noma, skeitparks, laivošana, veikparks, airsofts, peintbols, atrakciju
noma).
Mēs dzīvojam lielā novadā. Aicinu apceļot Madonas, Cesvaines un Lubānas pusi!
Ilze Feldberga, Ērgļu apvienības pārvaldes Tūrisma informācijas centra konsultante
T. 26366934, ilze.feldberga@madona.lv.

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM
PIEAUGUŠAJIEM ES FONDU PROJEKTĀ
27. janvārī sākās pieteikšanās Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu
no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais
mācību piedāvājums vienā projekta kārtā.
Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā:
www.macibaspieaugusajiem.lv.  
Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10
darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu
ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas;
enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo
industriju sektoros.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā piecu gadu laikā mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no
kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Strādā-

No šī gada 1. februāra
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS (VPVKAC) Ērgļu
bibliotēkā
Rīgas ielā 5, Ērgļos apmeklētājus pieņem:
Otrdienās: 10.00-17.00
Trešdienās: 10.00-17.00
Ceturtdienās: 10.00-17.00
Piektdienās: 10.00-17.00
Lai saņemtu pakalpojumus pirmdienās un
sestdienās, lūgums iepriekš sazināties
pa tālruni – 64871430
64871430.
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jošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana
u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas
apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.
Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties
izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES
fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt,
izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju
kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts
finansējums attiecīgi 90% –95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim.
Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota
no šī gada marta līdz maija beigām.
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību
un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir
publicēts mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv

Atgādinām, ka Madonas novada Ērgļu
apvienības pārvaldes VALSTS UN PAŠVALDĪBAS
VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
(VPVKAC) Rīgas ielā 10, Ērgļos
apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās: 8.00-18.00
Otrdienās: 8.00-17.00
Trešdienās: 8.00-17.00
Ceturtdienās: 8.00-17.00
Piektdienās: 8.00-16.00
Pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Tālrunis saziņai – 66954883

Apstājos ar auto benzīna tankā, lai uzpildītu
degvielu, un pārsteigts skatījos uz cenu – EUR
1,40. Pirms kāda laika bija apmēram eiro litrā.
Saņēmu elektrības rēķinu SIA „ŪDAS”. Pieaudzis četras reizes, salīdzinot ar pagājušā gada
pavasari. Ja toreiz mēs maksājām mēnesī EUR
2200, tad tagad jāmaksā EUR 8400. Nopietni.
Izlasīju internetā vēstījumu, lai saēdamies lēto cūkgaļu (tie, kuri
nav veģetārieši), jo tik lēta tā vairs nebūs. Bet cik tad cilvēks var
apēst? Jādzīvo ikdienai.
Aprēķinājām (jau kuro reizi), cik izmaksā kubikmetrs ūdens,
kuru piegādājam Ērgļiem, un cik maksā kubikmetrs kanalizācijas
ūdens attīrīšana. Sanāca, ka vairāk nekā šobrīd.
Interesanta situācija bija vietu pārbaudes laikā Sausnējā, Liepkalnē, Sidrabiņos. Tur darbojas normālas ūdens piegādes sistēmas, attīrīšana arī. Vīrs, kurš atbild par to darbību, teica, ka jau
pirms trīs gadiem ir aprēķināts, cik izmaksāja 1m3 ūdens. Toreiz
izmaksas bija EUR 11/m3. Tagad pēc elektrības cenu pieauguma
tas varētu būt līdz EUR 15. Zelta ūdens, jo to lieto tikai kādu 5-6
Līvānu māju iedzīvotāji. Bet izmaksas jau paliek. Toties iedzīvotāji par 1m3 tur maksā EUR 1,39/m3 bez PVN. Vairāk nekā Ērgļos.
Bet tāpat kādam ir jāsedz starpība. Var minēt, kas to sedz? Līdzīgi
ir arī Ērgļos.
Visa ūdens un attīrīšanas sistēma 2010. gadā bija uzbūvēta ar
perspektīvu, ka šeit dzīvos 4000 iedzīvotāju. Tagad to skaits ir ap
1000. Aparatūra griežas, un arī kanalizācija pārpumpējas no kalna
uz kalnu. Ērgļos ir 11 pārsūknēšanas stacijas, kuras apturēt nevar. Lai tiktu no mazās “Kores” konditorejas līdz SIA „ŪDAS”
attīrīšanas stacijai, ir jāpaceļ netīrais ūdens 40 metru augstumā.
Tāpēc sūkņi ir atbilstošas jaudas, kuri „apēd” atbilstošu elektrības
daudzumu. Tāda ir dzīve. Bet ar to galu savilkšanu kopā iet grūti.
Paskaitīsim! Strādājot ar zemāku tarifu nekā vajadzētu, SIA
„ŪDAS” gadā zaudē EUR 48 903. Iedzīvotāju parādi mums sastāda ap EUR 50 000. Kopā saliekot, sanāk gandrīz 100 000 eiro.
Super! Varētu dzīvot, cepuri kuldami. Bet ir, kā dzied dziesmā:
„Bet no tā man nav it nekā.” Esam ierosinājuši mainīt tarifus. Vai
tas notiks vai nē, ir jaunā novada domes rokās. Ir virzība, ka SIA
„ŪDAS” darbību pārņems SIA „Madonas ūdens”. Kā būs – redzēs, bet varbūt tā ir izeja no situācijas.
Lai norisinātos pārņemšana, būs pārrunas. Cik saprotošas?
Prātā nāk nerātnās tautas dziesmas, kuras tika atskaņotas radio
SWH, kad raidījumu vadīja dīdžeji Fredis un Ufo. Viena no tām
bija:
„Restorānā sākās dejas, Es zem galda palīdos.Tur sēdēja vēl
trīs vīri, Es ar visiem sanīdos”.
Vai tas būtu labākais variants? Domāju, ka nē. Mūsu princips
ir normālu pārrunu un sadarbības ceļā panākt to, lai iedzīvotājiem
saņemtais ūdens un pārējie pakalpojumi būtu atbilstošas kvalitātes
un par normālu samaksu. Varbūt pienāk brīdis, kad mazā lauku
saimniecība varēs normāli darboties, tikai apvienojoties. Laiks
rādīs.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Medicīniskās maskas
sociāli mazaizsargātajiem
iedzīvotājiem
No šī gada 24. janvāra Madonas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, kuriem Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, var saņemt medicīniskās maskas.
Katrs statusu saņēmušais iedzīvotājs bez maksas saņems vienu iepakojumu, kurā ir 50 medicīniskās maskas.
Maskas var saņemt, uzrādot izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam
Ērgļu apvienības pārvaldē Rīgas ielā 10, Ērgļos pie sociālajiem
darbiniekiem.

Aicinām ziedot
piemineklim
Anna Kuzina

(1947-2021),
„Braku” muzeja ilggadēja vadītāja,
palikusi mūsu atmiņās kā izcila zinātāja par rakstnieku R. Blaumani,
„Brakiem” un Ērgļiem. Viņas pētījumi
ir apkopoti daudzās grāmatās, nozīmīgākās no tām – „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Blaumanis tuvplānā”, „Reiz
Ērgļos” un „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”. 2022. gada pavasarī
A. Kuzinai apritēs 75 gadi. Sagaidot
viņas dzimšanas dienu, „Braku” muzejs kopā ar piederīgajiem
vēlas uzstādīt pieminekli kā pateicību par A. Kuzinas bagāto mūžu un ieguldījumu Ērgļu kultūrvēstures attīstībā. Aicinām arī Jūs katru, kas vēlas A. Kuzinai pateikties un godināt
viņu 75. dzimšanas dienā, ziedot naudu piemineklim, pārskaitot naudu uz biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” kontu:
Swedbank, LV08HABA0551033902828,
reģ.nr. 40008103311.
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Ērgļu apvienības skolu izdevums

Redakcijas sleja
Pirmais jaunā gada mēnesis ir aizskrējis vēja spārniem
vai, mūsu gadījumā, ar sniegpārslu pilniem pūtieniem.
Ziemas sals visiem kārtīgi ir izrādījis savu klātbūtni un
tuvākajā laikā nemaz nedomā doties prom.
Tomēr Ērgļu vidusskolas skolēni, skarbajiem laikapstākļiem par spīti, sparīgi turpina izbaudīt ziemas aktivitātes un nodarbes. Lai veicinātu skolēnu un viņu vecāku
aktīvu atpūtu svaigā gaisā, vienlaikus iepazīstot dažādus
objektus Ērgļu apkārtnē, janvāra beigās norisinājās Vecāku dienu konkurss “Ērgļu Ārgājis 2022”. Savā ģimenes
lokā skolēni varēja piedalīties foto orientēšanās aktivitātēs, tajā pašā laikā “cīnoties” par konkursa balvām.
29. janvārī norisinājās “Ziemas prieku un sporta diena”, kurā varējām piedalīties dažādās sporta spēlēs, kas
jāveic uz slidām. Labākajiem no labākajiem, protams,
tika piešķirtas balvas.
Mūsu skolas jaunsargi turpina aizrautīgo darbošanos
pasākumos, veicot dažādas fiziskās aktivitātes un paplašinot savu redzesloku.
Iespēju robežās notiek arī dažādi interešu izglītības
pulciņi kā, piemēram, tautiskās dejas, volejbols, basketbols, robotika un citi.
Lai gan dažas klases ir paspējušas pabūt karantīnā, Covid-19 nav apturējis klātienes mācības mūsu skolā. Tomēr
daudzus notikumus joprojām nevaram izbaudīt “tiešajā”,
tādēļ kluba “Māja” vadītajā stundā 9.-12. klases piedalījās
zoom platformā. Šajā nodarbībā mums piedāvāja iepazīt
jauniešu iespējas līdzdarboties Eiropas Savienības jaunatnes procesos, projektos, jauniešu politikā.
Kaut gan janvāris ir pagājis ļoti ātri, varam secināt,
ka paspēts ir varen daudz. Skolēni ir aktīvi, jo izbauda
ziemas priekus, kā arī turpina svarīgo mācību procesu, ik
pa brīdim pagriežot galvu uz loga pusi un ieraugot krītam
sniega pārsliņas.
Februāri aicinām sagaidīt ar siltām sirdīm un nenosalušām kājām, kā arī, protams, ar asu prātu, jo jaunajā
mēnesī skolēnus, kā katru gadu, gaida kreatīvie projektu
darbi gan citā veidā kā iepriekšējos gadus.
Anda Andriksone, Samanta Ungure un Alīna Muša,
9. klases skolnieces

Latvijas skolu Ziemas festivāls

Vairāk nekā 20 gadus ziemā Latvijas skolu jaunieši ir pulcējušies Ziemas festivālā, sacenšoties distanču slēpošanā, biatlonā,
slidošanā un hokejā, snovbordā un kalnu slēpošanā, kamaniņu
sportā. Līdz šim šī lielā sporta pasākuma organizēšanā ir iesaistījušies arī Ērgļu vidusskolas darbinieki un skolēni, lai sacensības veiksmīgi notiktu apmēram 1000 dalībniekiem.
Bet 2022. gadā Latvijas skolu Ziemas festivāls jau otro reizi notiks virtuāli, skolēniem sacenšoties attālināti un rezultātus
fiksējot ar viedtālruņiem vai sporta pulksteņiem speciāli Ziemas
festivālam izveidotā un vienkārši lietojamā digitālā platformā: https://distantrace.com/lv/.
Sacensības notiks no 2022. gada 7. februāra līdz 14. februārim.
Aicinām skolēnus pieteikties pie sporta skolotājiem, lai godam pārstāvētu mūsu skolu.
Informāciju sagatavoja Indra Rone,
Ērgļu vidusskolas skolotāja
Attēls no https://lsfp.lv vietnes
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Nekad nav par vēlu sākt!
11. klases skolniece Jana Gulbe ir ļoti aizrāvusies ar sportu,
un mēs vēlamies noskaidrot dažus jautājumus par skolasbiedrenes aktivitātēm.
Kā tu pievērsies sportam?
- Jau no pirmās klases sāku apmeklēt basketbola treniņgrupu. Un tā sākās mana “atkarība” no sporta. Vienmēr esmu bijusi
uz tu ar fiziskām aktivitātēm.
Vai ir kāds cilvēks, kas ar tevi kopā sporto, vai viena to
dari?
- No pandēmijas sākuma pārsvarā sportoju viena.
Kā nodarbošanās ar sportu ir izmainījusi tavu dzīvi?
- Tā kā esmu jau no mazotnes bijusi aktīva, tad es neteiktu,
ka sports ir mainījis manu dzīvi, bet noteikti ir palīdzējis izaugt
kā personībai.
Vai savu nākotni domā saistīt ar sportu?
- Atbilde ir noteikti – jā.
Ar kādiem sporta veidiem tu nodarbojies?
- Kā jau iepriekš minēju, esmu sešus gadus spēlējusi basketbolu, un jau ir sestais gads, kopš esmu pievērsusies gan volejbolam iekštelpās, gan pludmales volejbolam. Paralēli vēl skrienu,
braucu ar velosipēdu. Esmu piedalījusies vairākos maratonos.
Kā arī esmu startējusi daudzās rogaining sacensībās un pat ieguvusi godalgotas vietas. Un viss, ko daru, ir tikai sev un savam
priekam.
Cik daudz laika nedēļā velti sportam?
- Varētu teikt, ka noteikti četras reizes nedēļā sanāk izkustēties.
Vai un kā pandēmijas laiks ir ietekmējis tavas sportiskās
aktivitātes?
- Jā, pandēmija noteikti ir ietekmējusi. Tika aizslēgtas sporta
zāles, tādēļ nenotika arī treniņi. Un nekas cits neatlika, kā trenēties mājās vai ārā. No sākuma, protams, bija grūti pierasts pie
tā, ka nenotiek treniņi, bet ar laiku jau pieradu un atradu alternatīvas, kā aizstāt noteiktus vingrinājumus, darbības. Un, protams,
visa šī pandēmija mani un arī citus ir ietekmējusi ne tikai fiziski,
bet arī emocionāli. Un manā gadījumā sports ir viena no tām
lietām, kas palīdz dzīvot šajā situācijā, kāda pašlaik ir pasaulē.
Vai esi saskārusies arī ar grūtībām? Vai vienmēr sportošana padevusies viegli?
- Jebkurā jomā vienmēr saskaramies ar grūtībām, un tas ir
tikai normāli. Un atbilde ir, ka arī es saskaros ar grūtībām visu

laiku. Bet, manuprāt, galvenais ir tas, kā skatāmies uz to visu.
Uzreiz prātā ienākt vārdi: “Nav svarīgi, cik reizes nokrīti, bet
cik reizes esi spējīgs atkal piecelties!” Viss ir galvā! Līdz ko
sakārtosi savu domāšanu, viss izdosies.
Vai ir kāds ieteikums vai novēlējums, ko vēlētos teikt saviem klasesbiedriem un skolasbiedriem?
- Nekad nav par vēlu sākt!
Paldies Janai par sarunai atvēlēto laiku, par motivējošo pieredzi un ieteikumiem!
Anda Andriksone, 9. klases skolniece
Foto no Janas personīgā arhīva

Jaunsargu pasākums
22. janvārī 6.–9. klases jaunsargiem
bija iespēja piedalīties jaunsargu nodarbībās, kurās bija daudz un dažādu aktivitāšu, piemēram, šaušana mērķī, slēpošana, orientēšanās un, manuprāt, vislabākā
lieta – airsoft straikbols. Tas ir militārās
simulācijas sports, kurā lieto šaujamieročus, kas paredzēti šaušanai ar plastmasas
bumbiņām. No straikbola šauteņu lodītēm neizdalās nekāda krāsa, tādēļ airsofts
ir spēle uz godīgumu, un katram tās dalībniekam ir pašam jākonstatē trāpījums.
Dažu jaunsargu viedokļi par nodarbībās pavadītajām brīvdienām: “Jaunsargu
pasākums sestdien bija ļoti izdevies, tas
bija ļoti interesants, emocijām bagāts un
neaizmirstams piedzīvojums. Agrā sestdienas rītā, kad visi bijām sapulcējušies
pie skolas, saņēmām mūsu pirmo uzdevumu. Mums vajadzēja Ērgļos atrast dažādas vietas, par kurām pēc tam mums
vajadzēja pastāstīt. Kad šis uzdevums
bija veiksmīgi paveikts, ķērāmies pie nākamā – straikbola. Šis uzdevums komandas vairāk saliedēja. Tālāk devāmies šaut ar pneimatisko šauteni jeb tautā saukto gaiseni un beigās arī mazliet paslēpojām.
Pasākumam tuvojoties beigām, instruktors izteica piedāvājumu braukt 23. janvārī uz Barkavu uz tādu pašu pasākumu,
tikai pie cita instruktora. Mēs nedomājot pieteicāmies un nākamās dienas rītā devāmies ceļā. Arī diena Barkavā bija aizvadīta
lieliski.
Abi pasākumi deva lielisku iespēju pavadīt savas brīvdienas
svaigā gaisā, iemācīties orientēties pēc koordinātēm un apgūt

vēl daudz un dažādas noderīgas lietas. Bet pats galvenais – tas
bija labi pavadīts laiks.
Mums, visiem aktīvajiem jaunsargiem, šķiet, ka noteikti
brauksim arī uz nākamajiem šāda un citādāka veida pasākumiem, jo katrs no tiem mums sniedz atmiņas, sajūtas un zināšanas, kas noderēs dzīvē.”
7. un 9. klases jaunsargu viedokļus apkopoja
Anda Andriksone, 9. klases skolniece
Ērika Bukovska foto
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Vai smēķēšana
skolu jauniešu vidū
ir problēma?

Egles vārda dienas svinības

Ērgļu vidusskolas skolēnu domes sanāksmē tika apspriests, kāda skolā ir situācija ar smēķēšanas izplatību.
Domniekus uztrauc tas, ka ir skolēni, kuri saka, ka viņi
nav informēti par smēķēšanas kaitīgumu. Tāpēc domes
pārstāvji nolēma doties klases stundā pie jaunāko klašu
skolēniem ar izglītojošām pārrunām.
Pirms sarunām skolā notika 5. – 12. klasēs audzēkņu
aptauja par to, vai skolēni zina, kā nikotīns kaitē veselībai,
kā nepilngadīgie iegūst cigaretes un saltus, kā varētu ierobežot smēķēšanas izplatību.
Piektdien, 28. janvārī, 1. klasē lekciju vadīja Paula (5.
kl.) un Anete (10. kl.), 2. klasē – Arvis (8. kl.) un Tots (6.
kl.), 3. klasē – Keita (9. kl.), 4. klasē – Samanta un Diāna
(11. kl.), bet pirmdien ar 5. un 6. klasi runās 12. klases
puiši Aigars un Endijs.
Pēc nodarbības 4. klasē Samanta un Diāna saprata, ka
skolēnus interesē šī tēma, ka viņi vēlas būt veseli. Pēc ilustratīvā materiāla apskates visi sev vēlētos tādas plaušas,
kādas ir veselam cilvēkam. Tik viens no bērniem ļoti vēlējās “paspīdēt ar savām zināšanām” par saltiem.
Keita uzsvēra, ka 3. klase bijusi ļoti mierīga, klusa un
pievērsusi visu uzmanību viņas teiktajam. Pēc prezentācijas visi uzdevuši daudz interesantu jautājumu. Arī pašai
ir bijis ļoti patīkami strādāt ar šo klasi. Ja būs vajadzība,
Keita labprāt atkal dosies pie viņiem.
Skolēnu aptaujā bija jautājums “Vai un kā ir iespējams
risināt smēķēšanas problēmu mūsu vidusskolā?”. Uz to
bija dažādas atbildes – gan skarbas par somu un skapīšu
pārbaudēm, policijas iesaisti, nekā nedarīšanu. Bet īpaši
gribas izcelt šos apgalvojumus –
“Varētu palīdzēt smēķēšanu padarīt mazāk kaitīgu, jo
pilnīgi atmest uzreiz ir gandrīz neiespējami, vidusskolai
vajag veicināt to darīt pamazām un retāk, toties mazākajās
klasēs to vajadzētu stingri kontrolēt, jo es uztraucos par
jaunākām klasēm un kādi viņi pēc tam nākotnē būs.”
“Lielākoties nav risināma šī problēma, ja vien paši
nevēlas to darīt. Ir daudz variantu, kā risināt, bet vai tas
mums skolā kaut ko dos? Ir skolēni, kas varbūt uzklausītu,
bet lielākā daļa to nedarītu. Tāpēc es domāju, ka viņiem
pašiem ir jāmainās un jāsaprot tas viss.”
Domnieku viedokļus un anketas rezultātus apkopoja
Samanta Kārkliņa, 11. klases skolniece,
Indra Rone, 9. klases audzinātāja

Paldies Keitai par pārliecinošu, izsmeļošu stāstījumu par smēķēšanas kaitīgumu. Viņa parādīja, ka ir zinoša
šajā tēmā, jo prata atbildēt uz bērnu jautājumiem. Stāstījuma ilustrēšanai lieliski mācēja izmantot datoru. Uzskates materiāls bija tiešām pārliecinošs. Skolēniem bija, ko
padomāt!
Sandra Stankeviča, 3. klases audzinātāja

“Zīļu spēle”
Kā jau vairākus iepriekšējos gadus, arī šajā mēs atkal
turpinām Ērgļu vidusskolas “Zīļu spēli”. Tajā kā vienmēr
piedalās 1. – 12. klases skolēni. Pirmā semestra rezultāti
dažām klasēm ir labi, bet citām ne tik ļoti.
12. klase pirmajā semestrī bija pirmā, kura dabūja otro
uzvaru ar 106 zīlēm.
Uzreiz pēc tam mums arī seko 3. klase, kura arī jau ir
izcīnījusi otro uzvaru ar 221 zīlēm.
11. klase mums ir tikusi tikai līdz pirmajai uzvarai ar
96 zīlēm.
Bet pārējās klases – kā 10., 9., 7., 6. un 5. – vēl tuvojas savām pirmajām uzvarām. Par pārējām klasēm grūti
teikt, kādi ir rezultāti, jo diemžēl ikmēneša zīļu uzskaites
lapas nav nodotas.
Cerēsim, ka drīz uzzināsim visu klašu rezultātus un
gaidīsim, lai redzētu, kura klase būs pirmā, kura iegūs trešo un pēdējo uzvaru.
Keita Una Daumane, 9. klases skolniece
“Skolu Ziņas”

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
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2. klase Egles vārda dienas svinībās.
Izrādās, ka mācīties var arī, svinot svētkus,
kā to šonedēļ darīja Ērgļu vidusskolas 2. klases
skolēni, piedaloties LVM Kalsnavas arborētuma veidotajā vides izziņas programmā ”Egle
svin”. Egles vārdadienas svinīga atklāšana notika pirmdien, 24. janvārī, tiešsaistes nodarbībā,
kurā piedalījās daudzas Latvijas skolas. Liels
prieks bija redzēt sevi un citu skolu skolēnus
ekrānā vienkopus.
Viss sākās dienā, kad kalendārs mums vēsta, ka savu vārda dienu svin 23 šī vārda īpašnieces visā Latvijā, un mēs līdz ar viņām. Svinību
laikā skolēni uzzināja daudz jauna un interesanta. Vajadzēja ne tikai uzmanīgi klausīties, bet arī
atbildēt uz jautājumiem, vingrot, atcerēties ģeometriskās figūras, pētīt, mērīt, atpazīt, noteikt,
minēt, zīmēt, pastāstīt, meklēt, fotografēt un
darboties praktiski.
Šī bija īpaša vārda diena, kad noslēpumainu dāvanu kasti jau pirmajā dienā saņēma katra
klase, kas piedalījās svinībās. Kastē bija atrodamas vēstules ar uzdevumiem katrai svinību dienai un visi uzdevumu veikšanai nepieciešamie
materiāli, darba lapas, piederumi.
Katru dienu nedēļas garumā atvērām pa vienai aploksnei ar mums sagatavoto dienas uzde- Svinību organizatori no LVM Kalsnavas arborētuma.
vumu. Bērni šo brīdi gaidīja ar lielu interesi.
Vispirms devāmies ārā, skolas pagalmā, savas egles meklējumos, mācījāmies noteikt tās garumu bez speciālajiem
mērinstrumentiem.
Liels bija mūsu izaicinājums, kad uz papīra lapas bija jāuzzīmē garākā egle, kuras garums ir 93 metri. Kur tikt pie tik
milzīgas lapas? Ko iesākt, kā paveikt uzdevumu?
Nākamajā dienā ļoti nopūlējāmies, lai pēc aprakstā dotajām pazīmēm noskaidrotu katra egļu mazuļa – čiekura – un
mammas – egles –vārdu, un mācījāmies latīņu valodu.
Viens no uzdevumiem bija uzzīmēt komiksu par egles dzīvi. Šis bija viens no skolēnu favorīt uzdevumiem un, manuprāt, izdevās lieliski.
Tad mācījāmies daudzos egļu māsu vārdus un gatavojām
īpašo sveicienu visām Eglēm vārda dienā, ko atrādījām piektdienas noslēguma tiešsaistes nodarbībā.
Pēdējā dienā devāmies uz mežu, lai sarūpētu dabas materiālus un no tiem veidotu katrs savu īpašo sniegpārslu. Bērni
to darīja ar lielu aizrautību. Atklājām pat kādu slēpto talantu.
Svētku noslēgumā tikāmies tiešsaistes nodarbībā, un
mums tika sniegta lieliska iespēja doties virtuālā ekskursijā uz
Kalsnavas čiekuru kalti.
Saņēmām dāvanā arī īpašo klases zīmuli un šķipsniņu egļu Veidojot “sniegpārslu” no dabas materiāliem.
sēklu. Kas zina, varbūt izdosies izaudzēt savu klases egli?!
Arī pati svētku gaviļniece bija sarūpējusi mums vārda dienas
apsveikuma kartītes.
uzzinājusi, ka visgarākā egle ir 93 metrus gara. Kornēliju ieBērni jau ar nepacietību gaida nākamo uzdevumu kasti, priecināja, ka varēja iet mežā meklēt daudz čiekuru. Rūtai palai kopā darbotos un gūtu jaunas zināšanas, prasmes un ie- tika viss, kas saistīts ar komiksiem, un informācija, ka eglēm
maņas. Milzīgs paldies par brīnišķīgo iespēju piedalīties šajā ir māsas. Elizabete mazliet iemācījās latīņu valodu. Robertam,
piedzīvojumā!
Oskaram patika spēlēt kahoot. Visiem bērniem patika tiešsaisPašus skolēnus egles vārdadienā priecēja dažādas lietas: tes nodarbības.
Martai un Katrīnai ļoti patika taisīt sniegpārslas no dabas maLiena Bukovska, 2. klases audzinātāja
teriāliem, un bija brīnums, ka ir tik daudz egļu! Sanija bija
Lienas Bukovskas foto
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(9. turpinājums)

„Kalna Anduļēni”

Mājas „Aizkārkļi”, 2020. gads.
Skats uz „Kalna Anduļēniem”, 2020. gads.
Braucot pa ceļu Ērgļi-Rīga, „Anduļēni” atrodas apmēram pēc
4 km. Mājas minētas jau 17. gadsimtā, ir bijuši gan „Kalna Anduļēni”, gan „Lejas Anduļēni”. 20.gs. sākumā „Lejas Anduļēnu”
saimnieks bija Jānis Avotiņš, vēlāk Olga un Jānis Ābeltiņi. „Kalna Anduļēnu” – Andrejs Sīlis, vēlāk mājas iepirka Juris Blaus.
J. Blaua dzimtā puse ir Jumurdas pagasts. 1906. gadā viņš
sāka darba gaitas Ērgļos – toreiz pagasta centrs atradās Gaiļkalnā. Zināms kā skolotājs, aktīvs sabiedrisks darbinieks un krietns
vīrs. Pēc Pirmā pasaules kara iepirka pavisam netālu no Gaiļkalna esošo „Kalna Anduļēnu” zemi, kurā atrada kaļķakmens slāņus
un uzcēla cepli, lai dedzinātu kaļķus. J. Blaus pieņēma strādniekus, kas veica šo darbu, jo pēc kara celtniecības materiāli bija
ļoti nepieciešami un saimniecībai nesa arī labu peļņu. Pakāpeniski uzbūvēja modernu kūti – stalli ar betona griestiem, un augšā
varēja novietot barību lopiem. Apakšā bija cūku kūts, virs tās
– govju. Netālu atradās ledus pagrabs piena dzesēšanai. Neilgi
pirms Otrā pasaules kara uzcēla jaunu dzīvojamo māju, kā arī
ierīkoja augļu pagrabu.
1949. gadā Juri Blauu izsūtīja uz Sibīriju. Kad 1954. gadā
atgriezās, mājas viņam vairs nepiederēja. 1949. gadā izveidoja
kolhozu „Dzintarzeme”, tā kantoris atradās „Kalna Anduļēnos”.
1950. gados „Kalna Anduļēnos” kādu laiku turpināja darboties
ceplis, kūtī izmitināja kolhoza (vēlāk padomju saimniecības) govis, māju izmantoja kolhoznieki dzīvošanai. Padomju saimniecības „Ērgļi” laikā (1960. gadu sākumā) netālu uzbūvēja jaunu
fermu – 120 govīm. Vienā pusē tika izveidota piebūve – 1. stāvā
atradās fermas tehniskais aprīkojums, baseins, 2. stāvā – seši nelieli dzīvokļi. Blauu kūtī turpināja turēt govis – ap 40, un mājā
bija iekārtoti pieci dzīvokļi. Arī cepļa augšpusē varēja dzīvot.
1990. gadu sākumā Ivars Blaus atguva dzimtas īpašumu un
1992. gadā izveidoja zemnieku saimniecību „Kalna Anduļēni”.
Iedzīvotāji, kas mitinājās „Kalna Anduļēnu” mājās, pamazām
pārcēlās dzīvot citur. 1993. gadā fermu privatizēja Skaidrīte Kalniņa. Kūtī tika izmitinātas apmēram 50 govis un teļi. 1994. gada
augustā zibens spēriena rezultātā nodega „Anduļēnu” ferma ar
visiem lopiem. Ap 2000. gadu uguns nopostīja arī cepli.
Mūsdienās Blauu ģimene „Kalna Anduļēnos” pastāvīgi nedzīvo, bet uztur kārtībā mājas un to apkārtni.

cens ar kundzi, bērnu viņiem nebija. Saimniecībā tika turētas 25
govis, bijušas siltumnīcas. 1940. gadu juku laikos Roceni šo vietu atstāja.
1949. gadā „Aizkārkļu” kūtī iekārtoja kolhoza fermu, kurā
varēja izmitināt līdz pat 90 mājlopiem – sākumā govis, tad teļus. 1980. gados ferma beidza pastāvēt. Ap 1950. gadiem „Aizkārkļu” māja tika pielāgota kā krejotava – vienā pusē bija divi
dzīvokļi, otrā – izveidoja pienotavu. Krējumu veda uz Meņģeli, „Aizkārkļos” gatavoja arī sviestu. Ap 1970. gadu krejotava
pārtapa par piena pieņemšanas punktu un pastāvēja līdz 1993.
gadam.
1970. gadu sākumā „Aizkārkļu” mājās sāka dzīvot Bērzkalnu ģimene – Ziedonis un Jevgeņija, viņu bērni – Zigmunds un
Aldis. Bērzkalnu dzimtas saknes nāk no „Ābolkalnu” mājām,
kurās allaž skanējusi mūzika, jo paaudžu paaudzēs ir dziedāts
un muzicēts. Ziedonis skaisti spēlēja akordeonu un trompeti, bet
sieva Jevgeņija ir bijusi gan Liepkalnes tautas nama vadītāja, gan
dziedājusi korī un ansamblī. Arī bērnos, īpaši Zigmundā, ir pārmantota muzikalitāte un mīlestība uz dziesmu.
Dzīvodami „Aizkārkļos”, Bērzkalni bija saistīti ar šīs vietas
ikdienu un darbiem. Jevgeņija līdzās muzikālajām nodarbēm ir
strādājusi gan „Aizkārkļu” fermā, gan arī ilgus gadus piena pieņemšanas punktā.
Kad 1990. gados bija iespēja iegūt zemi īpašumā, Bērzkalni
turpināja saimniekot šajā pusē. 1997. gadā tika izveidota zemnieku saimniecība „Aizkārkļi”, kas nodarbojās ar augkopību un lopkopību, sākumā tika turētas gotiņas, sivēnmātes, taču laika gaitā
saimniecības darbība izrādījās nerentabla, tāpēc šī nodarbe tika
pārtraukta. No dzīves aizgāja Ziedonis, Jevgeņija devās strādāt
uz ārzemēm, mājas palika Zigmunda pārziņā. Ar laiku Bērzkalnu
ģimene pārcēlās uz „Aizkārkļiem”. Ja šobrīd Zigmunds vairāk
rosās pa māju, tad sieva Inita ir iemīļota darbiniece Iršu pagasta
ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte”, kur savus pienākumus veic
ar prieku un mīlestību.
„Aizkārkļu” mājām rit sava dzīve, bet par seno liecina vēl
saglabājusies vecā kūts, savukārt piena savāktuves telpa ir iekārtota kā Zigmunda darbnīca, kurā viņš nodarbojas ar savu vaļasprieku – metināšanu.

ses „Kajēni” gandrīz 20 gadus kļuva par komponistes atpūtas un
iedvesmas vietu vasarās. Īpaši kļuva Jāņi, kad te regulāri viesojās
Maijas draugi un domubiedri, viņu vidū Selga Mence, Imants
Zemzaris un citi. Komponistei ļoti patika šīs vietas miers, klusums, labprāt pastaigājās, baudīja dabas tuvumu. Tā iespaidā ir
izauklēti un radušies daudzi viņas muzikālie darbi. Lai vecajās
lauku mājās dzīvotu, tajās bija jāiegulda diezgan lieli līdzekļi,
taču tādas naudas Einfeldu ģimenei nebija, tāpēc 1990. gados
Maija vairs ,,Kajēnos” nepavadīja vasaras. Selga Mence ar dzīvesbiedru Madaru gan vēl atbrauca ap Jāņu laiku uz pamestajām
mājām sajust senatnes auru, bet līgošana notika kaimiņu mājās
– parasti „Jesperos”.
Ceturto „Kajēnu” māju saimnieki bija Jānis un Marta Steķi.
Ģimenē pieņēma audžumeitu Mariju, kas savu dzīvi vēlāk saistīja ar Rīgu. Pēc vīra nāves Marta palika viena, pie viņas apmetās
radiniece Anna Gargurne. Abas sievietes bija lielas rokdarbnieces, audējas. Anna veidojusi skaistus spodrizšuvumus, bijusi
krietna un čakla, strādājusi ceļu daļā, ilgus gadus fermā „Rogās”.
Viņa kā savu bērnu uzaudzināja māsas dēlu Oskaru Buķeli, kurš
bija aktīvs, rosīgs un darbīgs, iemīlēja mājas un savu turpmāko
dzīvi saistīja ar „Kajēniem”. Par sievu Oskars apņēma strādīgu,
paklusu meiteni Aiju. Buķeļu ģimenē uzauga divi dēli – Jānis un
Mārtiņš. Aija bija ,,Kajēnu” mājas labais gariņš – ja vajadzēja,
darīja visus darbus – gan sieviešu, gan vīriešu, pat brauca ar traktoru, saimniecei mīļi bija lopi, īpaši gotiņas, tās kopa un audzēja
ar mīlestību.
Laika gaitā no lielā „Kajēnu” pudura saglabājušās Buķeļu
mājas. Daudzas saimniecības ēkas ir pārbūvētas. Mājas ir vērtīgas ar raksturīgo tautas celtniecības arhitektūru. Veicot meliorācijas darbus (ap 1980. gadiem), tika atrasts verstu stabs un novietots „Kajēnu” pagalmā. Mājas un akmens verstu stabs atrodas
valsts aizsardzībā.
Sākoties zemes privatizācijas procesam 1990. gados, Buķeļi
pamazām savā īpašumā pārņēma kādreizējās „Kajēnu” mājas.
Daudzas no tām laika gaitā nolietojušās, sagruvušas, taču apkārtējo teritoriju Buķeļu dzimta uztur kārtībā. 2004. gadā tika
izveidota zemnieku saimniecība „Jaunkajēni”. Galvenā nodarbošanās – piena lopkopība. Par Buķeļu ģimenes krietnumu un darba mīlestību liecina fakts, ka 2013. gadā Ērgļu novadā lielākais
piena izslaukums no govs bija Jumurdas pagasta z/s ,,Jaunkajēni” – 7200 kg piena, saimniecībā aprūpētas 35 slaucamas govis.
Lai arī cik grūti zemniekiem ir klājies, Buķeļi ir turpinājuši turēt
slaucamās govis, apkopj plašas teritorijas lopbarības ieguvei.
Kad 2021. gadā mūžībā devās Oskars un Aija, saimniekošanu
pārņēma dēls Jānis Buķelis, kurš turpina nodarboties ar piena
lopkopību (ap 60 liellopu).

„Zviedri”

„Kajēni”

„Lejas Anduļēni”

Mājas „Zviedri”, 2020. gads.

Mājas „Kajēni”, 2020. gads.
Mājas „Lejas Anduļēni”, 2021. gads.
„Lejas Anduļēnos” pirmās Latvijas neatkarības gados sāka
saimniekot Olga (Avotiņu dzimtas pēctece) un Jānis Ābeltiņi.
Vīrs esot bijis strādīgs cilvēks. Jānim un Olgai bija trīs bērni –
divas meitenes dvīnes un dēls, izdzīvoja Marija un Jānis. Otrā
pasaules kara laikā „Lejas Anduļēnu” saimniecība nodega. Tika
atjaunota māja, kuras vienu pusi izmantoja dzīvošanai, bet otru
izbūvēja kā kūti. Pēc sievas Olgas nāves Ābeltiņš apprecējās otrreiz – ar Vizmu Reiteri, kurai jau bija meita Vija. Vizma, vēlāk
arī Vija strādāja „Anduļēnu” fermā. 1975. gadā Jānis Ābeltiņš
devās mūžībā. 1977. gadā Vija apprecējās ar Rafealu, un izveidojās Bukovsku ģimene, uzaudzinot dēlu Māri un meitu Baibu. Bukovsku ģimene bija tā saucamie Breša zemnieki, kam 1989. gadā
bija iespēja izveidot savu individuālo saimniecību. Viņi nopirka
„Lejas Anduļēnu” zemi. Ap 1991. gadu sāka būvēt jaunu māju
un 1993. gadā tajā jau dzīvoja. Izveidotajā saimniecībā turēja ap
20 slaucamu govju un ap 20 teļu.
Šobrīd Bukovsku ģimene rūpējas par 8–9 gaļas liellopiem un
vistu saimi, Vija ir liela puķu mīļotāja. Mājā sadzīvo trīs paaudzes – Vija un Rafeals, Baiba un viņas dēls Veins.

„Aizkārkļi”

Sausnējas pagasta Liepkalnes pusē atrodas „Aizkārkļi”, kuru
mājas un saimniecības ēkas izveidotas ap 1900. gadu sākumu.
Kūts mūros ir atzīmēts 1901. gads, zem ēkas atradās pagrabi.
Latvijas laikā „Aizkārkļos” dzīvoja turīgs saimnieks Pēteris Ro-

Jumurdas pagastā – ceļā uz Vējavu – atrodas „Kajēni”. Mājas
būvētas 19. gadsimta pirmajā pusē kā zemnieku sēta ar saimniecības ēkām. Ir bijušas četras „Kajēnu” mājas. „Kalna Kajēnos”
dzīvoja Jānis Lūsis, kurš apkārtnē bija zināms kā prasmīgs kalējs
– gatavojis cirvjus, apkalis zirgus u.c. Smēde atradusies netālu
no mājas. Jānis bija arī labs kuļmašīnas vadītājs. „Kalna Kajēnos” saimniekoja ar savu sievu Olgu, kuru pats bija iesaucis
par Vareno. Otrā pasaules kara laikā mājas nodega, iemītnieki
apmetās citā ēkā, kas atradās netālu. Tā kā Lūšu ģimenē bērnu
nebija, tad pēc saimnieku aiziešanas mūžībā (ap 1950./1960. gadiem) mājas palika tukšas.
„Lejas Kajēnu” mājas apdzīvoja Antons Skrābans. Kopā ar
sievu bija pieņēmuši divus audžubērnus – Pēteri un Hildu, kuri
bija diezgan delverīgi. Kara gados bērni pazuda vai aizceļoja
svešumā. Antona sieva pirmā no dzīves aizgāja, 1960. gados Antons atstāja šo pasauli. Mājās kādu laiku dzīvoja Orupu ģimene.
Vēl kādās „Kajēnu” (“Viduskajēnu”) mājās saimniekoja Pēteris Mednis ar savu dzīvesbiedri. Saimniecība bija liela un varena – māja, kūts, divas klētis. Pēc Medņu aiziešanas mūžībā te
dzīvoja Tipaiņu ģimene. Kāds apkārtējiem bija prieks, kad šajās
mājās parādījās pirmais patafons un skaņu plates. Tas tik bija
notikums! Šī iemesla dēļ te pulcējās jaunieši, tika dziedāts un
dancots. Pēc Tipaiņu ģimenes „Kajēnos” vēl kāds dzīvoja, tad
tās palika tukšas. 1970. gadu vidū mājas nopirka Maija Einfelde,
latviešu komponiste un mūzikas pedagoģe. Impulss bija „Braku”
muzeja apmeklējums, kad viņa te ciemojās ar savu mazo dēlu
Jāni (vēlāk kļūst par rakstnieku). Maiju sajūsmināja šī novada
dabas skaistums un vide, kā arī vēlme te dzīvot. Tā Vējavas pu-

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. februāris

Braucot uz Katrīnas pusi, apmēram 12 km no Ērgļu pilsmuižas Tranzeju valdīšanas laikā (ap 19.gs. sākumu) tika izveidota
Zviedru pusmuiža – mežsarga vieta jeb meža sardze. 1832. gadā
te ir bijusi dzīvojamā māja, klēts, lopu kūts, stadula un rija no
koka uz akmens pamatiem ar lubu jumtu. Tika uzcelta jauna ķieģeļnīca ar apdedzināšanas krāsni un mālu mašīnu.
„Zviedros” dzīvoja mežsargs ar ģimeni un kalpi. Te ir bijis
arī krogs, veikals, muižas lopus gan neturēja. Latvijas neatkarības laikā šajā teritorijā izveidoja trīs četras jaunsaimniecības,
bija arī mežniecība. Iekārtoja veikalu, kurā saimniekoja Pēteris
Meklers, vēlāk viņš pārcēlās uz Ērgļiem.
1930. gadā „Zviedros” viens no saimniekiem bija Gerhards
Eglītis. Tur, kur muižas laikā bija ceplis, dzīvoja Pēteris Pūcītis,
pēc viņa Nebars. Mājas sauca par „Zviedriņiem” (arī „Zviedriem”), vēlāk ēka nodega.
Pēc Otrā pasaules kara „Zviedros” turpināja darboties Katrīnas mežniecība, kurai bija arī sava stādu audzētava. 1961. gadā
mežniecība tika pārcelta uz „Ķieģeļniekiem” (netālu no Katrīnas
kapiem), blakus uzbūvēja dzīvojamo māju.
„Zviedros” iekārtoja sporta kombināta atpūtas bāzi „Dinamo”, kas bija Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas pakļautībā. Atpūtas bāzei bija labi attīstīta medību saimniecība – piederēja liela
medījamā platība, kurā iekārtoja dīķus, audzēja pīles, fazānus,
nutrijas, turēja bišu saimes. Te brauca medīt un atpūsties Iekšlietu ministrijas augstākā ranga pārstāvji.
Ceļa otrā pusē uzbūvēja kopmītnes, garāžas. Te kādu laiku
darbojās arī Ērgļu patērētāju biedrības veikals Nr.19, to sauca
par Zviedru veikalu.
1990. gadu sākumā ēkas privatizēja. Šobrīd māju, kura, braucot no Ērgļiem, atrodas ceļa labajā pusē, sauc „Zviedri”, bet otrpus ceļam – „Zviedrs”.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto
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15. janvāra vakarā Ērgļu saieta namā norisinājās Jaungada
pārsteigumu pasākums saieta nama amatiermākslas kolektīviem UZMIRDZ ZVAIGZNES. Jaunajā – tīģera – gadā visus
kolektīvu dalībniekus sveica Madonas novada Ērgļu apvienības
pārvaldes vadītāja Elita Ūdre. Katram kolektīvam saieta nama
vadītāja Sandra Avotiņa pasniedza pārsteiguma dāvaniņu, kas
bija kā sveiciens un uzmundrinājums. Gardu piparkūku izlasi
saņēma jauktais koris „Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs), Tautas deju kolektīvi “Rūdis”, “Rūdolfs”, “Ērgļu jaunieši”, dāmu
deju grupa “Varbūt” (vadītāja Antra Grinberga), tautas deju
kolektīvs “Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne), Ērgļu teātris (režisore Terēzija Kaimiņa), Tautas lietišķās mākslas studija
“Ērgļi” (vadītāja Sanda Ekerte), tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve), līnijdeju kolektīvs “Raibā līnija”
(vadītāja Baiba Bistere), Ritma deju grupa (vadītāja Sarmīte
Mellēna), kokļu mūzikas grupa (I. Zvaigzne). Sveicieni tika
sūtīti arī tautisko deju kolektīvam “Pienenīte” (vadītāja Antra
Grinberga) un sporta deju kolektīvam “Vizbulīte” (vadītāji un
repititori Sandra Avotiņa, Alens Kārlis Kārkliņš un Aivars Skābarnieks).

Jaunākās grāmatas Ērgļu bibliotēkā

Vakara pirmā daļa bija emocionāla un mākslinieciski augstvērtīga – koncerts ZVAIGZNĒM, ko sniedza grupa “Guntars un
Ilze”, bet tad, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos
noteikumus, visi devās ārā pie saieta nama, lai piedalītos ar savu
slavējamo kārumu, dzeramo vai maltīti Zvaigžņu bazārā.
Par karsto maltīšu sagatavošanu rūpējās Laimonis Kļaviņš
un Aldis Jēkabsons. Katrs varēja vienkārši cienāt, tirgoties vai
mainīties. Kas tik tur netika piedāvāts – karstvīns, desiņas, kāposti, marinēti gurķīši, pīrāgi, kāposti, zirņi, siers, pupas, piparkūkas un kūkas. Katrs bija padomājis par pasniegšanas manieri.
Notikumu gaitu paspilgtināja bazāra vadītāji – Galvaspilsētas
Oligarhi – Šofija un Žaks (Inese Zīle un Mārtiņš Seržāns), kas
ne tikai komentēja un slavēja katra piedāvāto preci, bet arī gādāja par jautrām atrakcijām un uzjundīja sacensību garu.
Sajūta bija mazliet sirreāla, jo bija jau aizmirsies, kā tas ir –
būt kopā saieta nama pašdarbnieku saimei. Cerēsim, ka drīzumā
varēsim atsākt ierasto mēģinājumu un radošo kultūras piepildīto
sadzīvi. Lai izturība, veselība un radošs gars jaunajā – 2022. –
gadā visiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem!
Sandra Avotiņa, Ērgļu saieta nama vadītāja

Aktivitātes Jumurdas bibliotēkā
Janvārī Jumurdas bibliotēkā atcerējāmies un godinājām mūsu novadnieku
dzejnieku Jāni Sirmbārdi. Bibliotēkā varēja iepazīties ar dzejnieka grāmatu un novadpētniecības materiālu izstādi “Jānim
Sirmbārdim 85!”. Jumurdas Saieta ēkas
logos varēja apskatīt fotogrāfiju izstādi
“Te man savu mūžu zarot”. Fotogrāfiju
autore – Inita Lapsa. Lai atsvaidzinātu
savas zināšanas par dzejnieka Jāņa Sirmbārža dzīves faktiem, daiļradi, aicināju
novadniekus piedalīties konkursā “Dzejniekam Jānim Sirmbārdim-85”. Dzejnieka
dzīves notikumu, faktu meklēšanā, darbu
lasīšanas procesā tika rastas atbildes uz
konkursa jautājumiem. Konkursa dalībnieku atbilžu aprakstos vēroju personīgu
attieksmi. Veiksmīgas izlozes ceļā atzīmēšu Lindas Šmites, Ievas Vilnītes, Dainas
Smeiles, Velgas Birkenšteines veikumu.
Sirdi sildošas sajūtas mani pārņēma, lasot mūsu novadnieces rakstnieces Lindas
Šmites veltījumu dzejniekam, kurā varam
rast atbildes uz visiem konkursa jautājumiem.

Šajā reizē par jaunumiem bērniem un jauniešiem
Pašiem mazākajiem
Meklē lietas. Transporta līdzekļi – jautrības pilna grāmata mazajiem transporta līdzekļu faniem. Rosība sētā – skaties un
klausies, kā dzīvo dzīvnieciņi lauku saimniecībā. Pasaule ap mums
– runājošā grāmatiņa ar dabas skaņām un pilsētas trokšņiem un interesantiem faktiem.
Tiem, kuri vēl skolā neiet, bet burtiņus jau pazīst…
Rikikī piedzīvojumi – atkārtoti izdota grāmatiņa par jautro lācēnu, kuru vecāki atceras no savas bērnības. Lupatiņu pilsēta – mazo
auduma bērniņu – Zeķītes, Cimdiņa, Lakatiņa un Spilventiņa jaunās
rotaļas. Es mācos lasīt – ābeces gailis aicina apgūt burtu gudrības.
Es taču esmu par mazu, lai ietu skolā – Lolai nemaz nav laika,
lai dotos uz skolu, jo mājās taču ir tik daudz svarīgu darāmu darbu.
Bīstamais dārziņš – Bruno baidās, ka viņam nepatiks bērnudārzā,
bet lielā māsa stāsta par tām lieliskajām lietām, kas notiek dārziņā.
Lauku stāsti – septiņi stāstiņi katram nedēļas vakaram patiks gan
lieliem, gan maziem. Bērnudārza noslēpums – kopā ar Jānīti, izpētot dažādas vietas – veikalu, slimnīcu, pastu un citas, – iepazīsi
dažādas profesijas. Neparastās profesijas – šajā grāmatā ir stāstīts
par tādām jocīgām profesijām kā surdotulks, paleontologs, florists
un vēl citām. Atkārtoti krāsaini izdevumi jau zināmām bērnu grāmatām – Lellīte Lolīte, Eža kažociņš, Vilks un septiņi kazlēni, Trīs
sivēntiņi.
Bērniem no 7 gadiem
Es esmu dzīve. Es esmu nāve – divas grāmatiņas, kurās paskaidrots, kāpēc abas šīs norises pasaulē ir nenovēršamas un svarīgas. Tētis un suns – sirsnīgs stāsts par svarīgāko – ģimeni, draudzību, līdzcietību. Muris un Vufs ceļ māju – debeszilo māju ziemas
vējš ir nopūtis no kalna, un draugiem ir jādomā, kā to salabot. Palīgā
nāk kaimiņi – vista fon Ko, cūciņa Rukstiņa un citi. Kad Finduss
bija maziņš un pazudis – kā mazs kaķēns tika pie tik jocīga vārda
un par viņa jautrajiem piedzīvojumiem jaunajās mājās. Ērms un
feisbuks – katrā stāstiņā varoņi pārvērš pasauli un tā kļūst interesantāka – nātrei izaug āboli, dīvāns kļūst par degunradzi, bet suns iemāca cilvēkiem grauzt apavus. Taksis un Dogs – tie nav ne mašīna,
ne ēdiens, bet ir divi draugi – suņi, kuri vienmēr kopā dodas interesantos piedzīvojumos. Atgriezies, ērgli! – Pirkstiņš ir puisēns, kurš
zaudējis savu labāko draugu – taksīti Toto, bet tad pa radio paziņo,
ka no zoodārza izmucis jūras ērglis. Kā domājat, kurš viņu atrada?
Lidvāvere un sikspārnis – pasakas par putniem un dzīvniekiem.

Dzejnieks Jānis Sirmbārdis ar sievas
kundzi Lidiju 2011. gada 23. jūnijā
Jumurdā “Kalna Jērcēnos”.
Initas Lapsas foto

27. janvāris dzejnieces, rakstnieces Ilzes Kalnāres dzimšanas diena.
Kalnāres dzejolī “Lūgums“, rakstīts pirms 80 gadiem, izskan apliecinājums cilvēka ilgām pēc mīlestības, savas zemes un darba – “Ja tu
gribi man darīt prieku, tad nedāvā man dienvidu jūrās atrastas pērles,
tējas rozes un smaržas. Dāvā man vienkāršus latviešu meitenes svārkus, pīpeņu ziedus un dzintara saktu. Ja tu gribi man rādīt laimi, tad
neved mani mirdzošā jahtā meklēt citronu kokus, palmas un vulkānu
kalnus. Ved mani uz vecām un mierīgām Vidzemes mājām, ziedošu
ābeļu dārzu, pļavām un tīruma lankām, liec man roku mīļi ap plecu
un sirsnīgi saki: te mēs strādāsim, mīlēsim zemi un paliksim veci.”
Jāatzīst, ka arī šodien tās ir galvenās vērtības un vēlmes ikviena cilvēka
sapņos un dzīvē.
2022. gada 19. februārī plkst. 14.00
Ērgļu saieta nama mazajā zālē

ATMIŅU KAMOLU ŠĶETINOT…

Pirmajai
Tautas daiļamata meistarei,
kas stāvēja pie TLMS “ĒRGĻI” šūpuļa,
Vilmai Sprancmanei – 110
Būs skatāmi V. Sprancmanes un viņas laika audēju darbi.
Mīļi aicināti visi TLMS “ĒRGĻI” radošā darba cienītāji!
2022. gada 19. februārī plkst. 16.00
Ērgļu saieta namā

Kokļu mūzikas vakars
”PAVASARA STĪGAS”

Tautas mūziku labam garastāvoklim atskaņos:
Inese Zvaigzne, Vineta Dāve, Kristīne Lūse,
Signe Masaļska un Andris Džiguns
Ieeja – bez maksas

Izstāde Jumurdas bibliotēkā
“Ilzes Kalnāres daiļrade” .
Agitas Opincānes foto

No 1. februāra Jumurdas bibliotēkā apskatāma izstāde “Bibliotekāres kolekcija”. Izstādes galvenais
varonis – tējas un kafijas krūze. Mūsu ikdienas neatņemama nodarbe ir tējas vai kafijas baudīšana, katram ir
sava iemīļota un īpaša krūzīte šim rituālam. Tas ir tādos
mirkļos, kad turam rokās aromātisko, sildošo krūzīti,
atpūšamies, pārdomājam, esam labu emociju varā. Ja
jūsu mājā kādā plauktā skumst kāda aizmirsta krūzīte,
atnesiet to uz Jumurdas bibliotēku, uzdāviniet bibliotekārei. Vientuļajai krūzītei būs jauna, jautra kompānija!
Agita Opincāne,
Jumurdas bibliotēkas bibliotekāre

Ērgļu saieta namā
3. februārī plkst. 18.00
filma “COJS”
(biogrāfiska drāma)

10. februārī plkst. 18.00
M. Martinsona filma

“SAKI, JĀ!”

17. februārī plkst. 18.00
Matīsa Kažas filma

“KUR VEDĪS CEĻŠ”

Vesterns, komēdija, asa sižeta filma, romantika
Ieteicams: 12+

Ieejas biļetes cena – 3,00 eiro

Visiem apmeklētājiem jālieto sejas maska!

Pasākumu un kino apmeklētājiem jābūt derīgam Covid-19 vakcināciju vai izslimošanu apliecinošam sertifikātam. To var sagatavot:
www.covid19sertifikats.lv mājaslapā, līdzi ņemot izdrukātu pdf apliecinājumu vai telefonā saglabātu QR kodu. Apmeklējot pasākumu,
obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs sertifikāts.

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku slimības dēļ tuvākajā laikā “Ērgļu Apvienības Ziņās”
netiks publicēta informācija par mirušajiem Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastā.

Bērniem no 10 gadiem
Durve un Paraplāns – šīs divas suņu meitenes dzīvo … Ērgļos
un savu jauko lauku dzīvi apraksta draiskās četrrindēs. Datordullā
skola – skolā visas mācības notiek, tikai izmantojot datorus un internetu. Bet vai viss norit tik gludi, kā sākotnēji plānots? Lieliskā
dzīve bez zoom – arī šī grāmata ir par šodienas aktuālo tēmu skolā
– tiešsaistes mācībām skolās. Spoku mājiņas noslēpums – kad ārā
gaudo vējš un trako sniegputenis, tēvocis parāda divām māsām miniatūru mājiņu, ko izgatavojis slavens galdnieks… Un sākas bīstami
notikumi. Ervīns un Bišu vīrs – grāmata par uzticību un nodevību,
meliem un godaprātu. Gads, kad ieradās bites – Jozija no vectētiņa
manto bišu saimi, bet viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko nezina.
Kad viņa sāk pētīt bites, atklājas interesanta un noslēpumaina šo
kustonīšu dzīve.
12 + vecumam
Kima – mana neveiklā dzīve – Kimas gaitas jaunajā skolā jau
pirmajā dienā sākas neveiksmīgi – viņa iesēstas košļenē, baseinā
nejauši gandrīz noslīcina meiteni… Kas vēl varētu noiet greizi. Noa
un es – grāmata par to, ko patiesībā nozīmē mājas un ko – būt bez
pajumtes. Mortens, Emīlija un pazudušās pasaules – noslēpumaina un diezgan skaudrā stāsta galvenā darbības vieta ir purvs.
Grāmatas, kuras palīdzēs apgūt mācību vielu un uzzināt daudz
interesanta
No Antarktīdas līdz zilonim – latviešu-angļu vārdi bildēs
tiem, kuri tikko sāk apgūt angļu valodas vārdiņus. Latviešu tautas
pasakas – pasakas paralēli latviešu un angļu valodā. 123 supergudri fakti, kas jāzina par klimatu – visaptveroša faktu enciklopēdija
par apkārtējo vidi. Supervienkāršā bioloģija – šī grāmata noderēs
gan tad, ja tavs mērķis ir tikai apgūt bioloģijas pamatus, gan palīdzēs gatavoties zināšanu pārbaudēm. Te iekšā – asprātīgi ilustrēts,
gudri, bet rotaļīgi uzrakstīts ceļvedis, kas aicina ceļojumā uz mūsu
smadzenēm un atklāj lasītājam, kas īsti notiek mūsu galvā.
Iegādātas jaunas spēles dažādām gaumēm:
“Uno flip”, “Pickti”, “Tikai viens”, “Es mīlu Latviju”
Atgādinām, ka bērni var apmeklēt bibliotēku un apmainīt grāmatas, ievērojot noteiktos ierobežojumus:
• no 12 gadu vecuma jābūt 72 stundu skrīninga testam ar negatīvu rezultātu;
• vienlaikus bērnu literatūras nodaļā drīkst atrasties trīs bērni;
• no 7 gadu vecuma obligāti jālieto sejas maska.
Pārskatiet plauktus, sameklējiet jau paņemtās grāmatiņas,
nāciet uz bibliotēku pēc jaunām! Ja ir piemirsies, kādas grāmatas bija paņemtas, atnāciet, zvaniet – kopīgi noskaidrosim.
Tel. – 64871430.
Inga Stiebriņa, bibliotekāre

IZDEVĒJS - MADONAS NOVADA ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDE
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv. Materiālus apkopoja: Madara Ūdre.
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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