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23. martā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” notika liela rosība.
Bērnos bija neliels pirmssvētku gaidīšanas drudzis, bet audzītes vēl steidza
pēdējos “punktus salikt”, lai viss noritētu gludi un bez aizķeršanās.
Parasti pasakas stāsta vecmāmiņas,
bet šoreiz pasaku vēlējāmies pastāstīt
mēs! Bērni pārsteidza vecvecākus ar
pasaku “Sarkangalvīte un vilks”, ko teicami nospēlēja sagatavošanas grupas
bērni – Alise J., Sindija, Elīza, Mikus,
Markuss U., bet pārējo grupu bērni iejutās putniņu, cālīšu, pelīšu, zaķīšu tēlos, lai pasaka būtu košāka un skanīgāka. Mūsu šuvēja Sarmīte Kauliņa bija
cītīgi pastrādājusi, lai katram cālēnam,
pelītei, putniņam un zaķēnam būtu at-

bilstošs tērps tēlam. Pēc izrādes sekoja
sirsnīgs koncertiņš, kas bija veltīts tieši
mūsu mīļajiem vecvecākiem ar dziesmām, dejām, dzejolīšiem un jociņiem.
Pēc pasākuma sākās bērniem gaidītākā daļa, kad varēja pamieloties ar vecmāmiņu sarūpētajiem dažādiem gardumiem. Nobaudot kārumus, vēl kopā ar
muzikālo skolotāju Evitu tika izdziedātas mums visiem zināmās un mīļās tautasdziesmas.
Paldies visām omītēm un visiem opīšiem, kas tik kuplā pulciņā bija sanākuši apciemot savus mazos mīluļus. Pasākums bija kā mazs saules stariņš
bērnības takās.
Evita Lielupe, metodiķe

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Mūsu mīļie vecvecāki!

Barona taka arĘ črgĠos

15. jaunrades deju konkurss Ērgļos
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AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧeƺu” muzejos darbu uzsƗkaĒrgļu
divi brƯvprƗnovada
tƯgie jaunieši no Eiropaspašvaldība
– KristiƗns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco
Bianko (Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
Šis piedƗvƗjums nƗca no biedrƯbas „Radošo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jaunieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝrƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu
Eiropas tautu kultǌru, saimniecisko
dzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdienas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sintija Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja
Ieva VilnƯte.
VairƗk pastƗstƯšu par KristiƗnu, kurš
darbojas „Braku” muzejƗ. ViƼa darba
diena sƗkas reizƝ ar muzeja atvƝršanu
un beidzas ar tƗ slƝgšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dzƯvo Ɯrgƺu
arodvidusskolas dienesta viesnƯcƗ.
KristiƗnam ir 20 gadu. ViƼš ir mƗcƯjies
tirdzniecƯbas mƗrketinga koledžƗ AustrijƗ, bet turpmƗk
par ne
saimnievietošanu,
lai tāsmƗcƯsies
netraucētu
NMP
cƯbas mƗrketinga skolotƗju. Ja ƯsumƗ
transportam, ne preču piegādātājiem,
bǌtu jƗraksturo KristiƗns, tad jƗsaka tƗ:
ne atkritumu izvedējiem, jo tagad nereti
kƗ cilvƝks KristiƗns ir ƺoti simpƗtisks,
jādzenā
šoferis paunabiem
stāar viƼu patƯkami
vieglislimnīcas
kontaktƝties,
viem,
ja nepieciešams
ceļu.
Ja
kƗ darbinieks
– labƗkuatbrīvot
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vislabƗkajƗ
šƯ vƗrda
ves
ēkai. RǌpƯgs, korekts, izdarƯgs, atnozƯmƝ.
Gaidīsim ātrāku pavasasri, lai var
sākt darboties.
Aina Braķe, valdes priekšsēdētāja

priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikušies savƗs pƗrrunƗs.
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
un latviešiem kƗ par atturƯgiem ziemeƺniekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labsirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
vai tas ir tikai kompliments mums.
KristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir novadƯjis vairƗkas ekskursijas muzejƗ Ɨrvalstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
Turpinot ikgadējo tradīciju, šā gada
30. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā tiks organizēta jau 4.
vides sakopšanas akcija „Lielā talka”,
aicinot ikvienu iedzīvotāju apliecināt
mīlestību savai zemei un padarīt Latviju par tīrāko vietu pasaulē.
Ērgļu novadā talkas notiks šādos objektos:
1. Ērgļu pagastā slēpošanas trases Ērgļi-Braki kopšana. Pulcēšanās pie degvielas uzpildes stacijas “Ziemeļu nafta”. Talkas vadītājs – Ivars Budze,
t.26487474.
2.KristiƗns
JumurdasJƗƼu
pagastā
talkaBrakos,
tiek apvievakarƗ
nota ar Ērgļu mežniecības
23. jǌnijƗ. rīkoto meža
dienu talku 29. aprīlī. Tiks veidota pagasta pārvaldes ēkas apkārtnes ainava.
Talkas vadītāja – Agita Opincāne,
t.29400442.
3. Sausnējas pagastā dažādu sabiedriski nozīmīgu vietu sakopšana. Talkas
vadītāja – Liena Kārkliņa, t.29181684.
Talkas koordinatore Ērgļu novadā
Emma Cera, t.26468124, e-pasts:
emma.cera@inbox.lv.
Jūs tiekat aicināti 30. aprīlī plkst.
9.00 ierasties kādā no iepriekš minētajiem objektiem. Ja iespējams, līdzi
paņemiet darba rīkus – zāģi, cirvi, lāpstu, grābekli. Par darba cimdiem šogad
jāgādā pašiem talciniekiem!
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas,
kā arī brīvprātīgie entuziasti var rīkot
savas talkas sabiedriski nozīmīgās vietās, par to informējot talkas koordinatori.
Lai darbu varētu veiksmīgāk saplānot,
ieteicams
iepriekštalkƗ
savu 17.
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pieLorenco (stƗv pie piekabes) un KristiƗns Braku
sakopšanas
aprƯlƯ.
teikt talku vadītājiem vai talkas koordibildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru
izveidoja KristiƗns abƗs svešvalonatorei.
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, Ērgļu
varƝsim
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pašvaldība
tad par viƼu ir tikai viena atbilde – gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ sibƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa tuƗcija.
trǌkumu. Vai tiešƗm mƝdz bǌt tik ideƗli
Par itƗƺu puisi Lorenzo Bianco „MeƼƧeƺu” vadƯtƗja Ieva VilnƯte stƗsta, ka
jaunieši?!
Abi puiši raksta personƯgƗs dienas- puisis palƯdz saimnieciskajos darbos –
grƗmatas. Tas nozƯmƝ, ka viƼi vƝro un gan kopj muzeja apkƗrtni un uzkopj
apraksta arƯ savus vƝrojumus Ɯrgƺos. telpas, gan arƯ piedalƗs muzeja pasƗkuSarunƗs noskaidrojƗm viƼu domas par mu organizƝšanƗ. Lorenzo aktƯvi strƗdƗ
mums, latviešiem, kƗ arƯ uzzinƗm daudz pie brƗƺu JurjƗnu muzeja mƗjaslapas izinteresanta par dzƯvi un cilvƝkiem viƼu veides un septembrƯ plƗno noorganizƝt
dzimtenƝ. Uz jautƗjumu, kas LatvijƗ mǌzikas pasƗkumu.
patƯk visvairƗk, atbilde skanƝja – pirJaunieši ir ƺoti zinƗtkƗri un atsaucƯgi.
matnƝjƗ, neskartƗ daba – pƺavas, lauki. Ir apmeklƝjuši vairƗkus pasƗkumus ƗrDzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
un ItƗliju viƼiem liekoties pie mums muzejos notikušajƗs aktivitƗtƝs. Nebaidaudz lƝnƗks, gausƗks, šeit ir tƗ, kƗ dƗs strƗdƗt arƯ zisku darbu - pƺauj zƗli,
AustrijƗ tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apkƗrtni, ravƝ pat puƷu dobes, ja
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Aicinām
Ērgļu novada
iedzīvotājus piedalīties
30. aprīļa talkā!



Atbrīvosim savu
apkārtējo telpu!

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada
31. martā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem:

 Par Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
2010.gada finanšu pārskatu
Izvērtējot Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
valdes locekļa Daiņa Dauguļa ziņojumu, apstiprināja Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS” finanšu pārskatu par 2010.gadu
ar finanšu rezultātu – zaudējumiem Ls
34251 apmērā.
 Par Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” 2010.gada finanšu pārskatu
Izvērtējot Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” valdes priekšsēdētājas Ainas Braķes ziņojumu, apstiprināja Ērgļu
pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2010.gadu ar finanšu rezultātu – zaudējumiem Ls 21695,- apmērā.
 Par Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
pamatkapitāla palielināšanu
Izskatot Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
valdes locekļa D.Dauguļa iesniegumu
par finansiālās palīdzības sniegšanu,
dome nolēma palielināt Ērgļu pagasta
SIA “ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot papildu daļu ieguldījumu naudas veidā
LVL 28000,00 apmērā kurināmā uzkrāšanas laukuma Ērgļos, Oškalna ielā 12c,
izbūvei, lai nodrošinātu optimālu kurināmā rezervi un uzlabotu apkures kvalitāti.

Par Ērgļu novada pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaiti
Dome nolēma ņemt Ērgļu novada
pašvaldības bilancē pamatlīdzekļus:
zemi- Andrēni 0,67 ha, vērtība Ls
2894; Lauksaimniecības iela 15 , 0,5951
ha , vērtība Ls 164; Braki 40,9 ha, vērtība Ls 17816; Meņģeļi 8,4 ha, vērtība Ls
5865; Ezera iela 2, Jumurda, 5,43 ha,
vērtība Ls 3763; Ķurzēni-Placēni-Kaukuri 0,4 ha, vērtība Ls 200; Takas 0,35
ha, vērtība Ls 175; Vildavi 0,8 ha, vērtība Ls 160.
Dome nolēma izslēgt no Ērgļu novada
pašvaldības bilances pamatlīdzekļus:
zemi – Dārziņi 5,43 ha, vērtība Ls
683; Cirsti-Viesakas-Pūpoli 2,1 ha, vērtība Ls 700; Rīgas iela 6, 0,0678 ha, vērtība Ls 136; ceļus - Grantskalni-Putnakalns, vērtība Ls 865,75;
Ezera iela – Kaņepītes, vērtība Ls
1115; Dzintari-Kaļvi, vērtība Ls 3578,50;
Oškalna ielas izbūve, vērtība Ls 2356,16;
Mežmalas-Gruņģīši,
vērtība
Ls
17539,06; Ceļi, celiņi, laukumi Jumurdas ielā 7, vērtība Ls 94,75; Ceļi mācību
saimniecībā, vērtība Ls 868; Rīgas ielaSauleskalna kapi, vērtība Ls 3349,70;
Pievadceļš uz autodromu, Ls 1531; Piebraucamais ceļš Jumurdas iela 7, vērtība
Ls 38,11; Ceļi un laukumi Zaļā ielā 29,
vērtība Ls 270,81; Sausnējas centrs, vērtība Ls 99149,28; Bieņēni-Dzintari, vērtība Ls 33150; Liepkalnes skola-Vetiņi,
vērtība Ls 154610.

Par Ērgļu novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksu tāmi
Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.gadam, apstiprināja
Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmes un noteica šādas viena audzēkņa
uzturēšanās izmaksas savstarpējiem norēķiniem 2011.gadā:
Ērgļu vidusskolā Ls 34,89 mēnesī;
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā Ls
69,42 mēnesī;
Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” Ls 89,85 mēnesī; Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas
grupā Ls 14,23 mēnesī.
Ar šo lēmumu atzina par spēku zaudējušu Ērgļu novada pašvaldības domes
24.02.2011. lēmumu ”Par audzēkņu uzturēšanas izmaksām Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestādēs”, sēdes protokols Nr.3, 3.§.

Par saistošajiem noteikumiem
„Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”
Pieņēma saistošo noteikumu Nr.3, Par
tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Ērgļu novadā” projektu. Noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Noteikumi stāsies spēkā pēc Vides



aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas
un to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
 Par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai
Dome nolēma:
1. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un
zemes reformas laikā ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda lauku
apvidus zemes vienība, kas ir apbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzams zemes nomas līgums saskaņā ar likuma “Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
panta piektās daļas 1. punktu:
Ērgļu novada Sausnējas pagastā –
1.1. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920030165, platība 0,8 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
1.2. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920030166, platība 0,2 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
1.3. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920070111, platība 0,6 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
1.4. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920080141, platība 0,43 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un
zemes reformas laikā ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda lauku
apvidus zemes vienība, kas ir starpgabals saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.
panta otrās daļas 6. punktu:
Ērgļu novada Sausnējas pagastā –
2.1. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920040144, platība 4,6 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.2. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920080096, platība 1,3 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
2.3. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920040154, platība 1 ha, veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
2.4. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70920060057, platība 0,9 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Ērgļu novada Jumurdas pagastā –
2.5. Zemes vienība ar kadastra Nr.
70600050073, platība 6,6 ha, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
 Par iesniegumu par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu meža zemes
transformācijai
Dome izvērtēja fiziskas personas iesniegumu un nolēma nepiedalīties ar
līdzfinansējumu meža zemes transformēšanā par zemi derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Vecaizbari”,
kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā.
 Par nekustamā īpašuma nosaukuma izmainīšanu
Izskatot iesniegumu, dome nolēma izmainīt zemes vienībai Ērgļu novada Jumurdas pagastā nosaukumu no “Beidžēni” pret “Upkalns” sakarā ar zemes
vienības pievienošanu nekustamajam
īpašumam “Upkalns”.
 Par zemes vienību izslēgšanu no
zemes reformas pabeigšanai paredzēto
zemes vienību saraksta
Nolēma izslēgt no zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību saraksta
šādas zemes vienības, kuras neatbilst
Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 4.punkta nosacījumiem – uz zemes vienības ir būves vai to drupas, nav
piebraucamā ceļa, zemes vienība definējama kā starpgabals: zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 70600050073,
platība 6,6ha; zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 70920040144, platība

4,6ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70920080096, platība 1,3ha;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
70920040154, platība 1ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70920060057,
platība 0,9ha; zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 70920030165, platība
0,8ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70920070111, platība 0,6ha;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
70920080141, platība 0,43ha; zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
70920030166, platība 0,2ha.
 Par daudzdzīvokļu mājas Cēsu
ielā 4 , Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai
Jānim Mitrim
Pamatojoties uz iesniegumu, ar 2011.
gada 1. aprīli daudzdzīvokļu mājas
Cēsu ielā 4 , Ērgļos, apsaimniekošanas
tiesības nodeva dzīvokļu īpašnieku apstiprinātajam mājas pārvaldītājam Jānim Mitrim
 Par skolēnu braucienu uz Vaiji,
Vācijā, apmaiņas propgrammas ietvaros
Saskaņā ar Vaijes pašvaldības, Vācijā
un Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu, deputāti nolēma segt ceļa izdevumus Ls 405,- apmērā
Ērgļu novada pašvaldības pārstāvjiem:
Ērgļu vidusskolas skolēniem Raitim Ļebedevam , Martai Suveizdai un Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotājai-tulkam Sanitai Brimerbergai skolēnu
apmaiņas programmas ietvaros, braucienam uz Vaiji, no 01.04.2011.09.04.2011.

Par Ērgļu novada delegācijas
sastāvu vizītei pie sadarbības partneriem Ķelnē Reizīkē, Vācijā.
Apstiprināja šādu domes deputātu izvirzītu delegācijas sastāvu vizītei pie
sadarbības partneriem Ķelnē Reizīkē,
Vācijā: Guntars Velcis, Anna Kuzina,
Laimonis Kļaviņš, Viktors Ļebedevs,
Baiba Feodorova, Kristīne Ģirģena,
Kaiva Bukovska, Aiva Āboliņa-Ābola.

Par domes priekšsēdētāja komandējumu
Apstiprināja domes priekšsēdētāja
Guntara Velča komandējumu uz Coulaines pašvaldību Francijā no 17. līdz 22.
maijam sadarbības līguma parakstīšanai.
Madonas rajona pašvaldībām sadarbība ar Coulaines pašvaldību uzsākta
pirms divdesmit gadiem. Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu Francijas
sadarbības partneri uzaicinājuši visu
Madonas rajona teritorijā izveidoto novadu priekšsēdētājus jaunu sadarbības
līgumu noslēgšanai turpmākajai sadarbībai.
 Par dzīvokļu jautājumiem.
Nodeva lietojumā Aldim Straumem
pašvaldībai piederošu apdzīvojamo platību „Katrīnas skolā” Ērgļu pagastā Ērgļu novadā.
Reģistrēja Inetu Cauni iedzīvotāju
informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada
pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

IEVĒRĪBAI
Šā gada 20. aprīlī plkst. 17:30
Ērgļu saieta namā visi interesenti tiek aicināti uz tikšanos ar Ērgļu novada pašvaldības speciālistiem un domes deputātiem.
Sakarā ar to, ka Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros uzsākta Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019.
gadam izstrāde, lai pārrunātu un
uzklausītu viedokļus par Ērgļu
novada attīstību – nākotnes vīziju, vēlmēm un vajadzībām, saietā piedalīsies Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.
gadam izstrādātāju grupa no
SIA „NK Konsultāciju birojs”.

Ērgļu novada pašvaldība kā katru pavasari piedāvā iespēju bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgām lielgabarīta
lietām. Konteineri tiks izvietoti Ērgļu
teritorijā.
Lielgabarīta atkritumu savākšanai
konteineri atradīsies:
21.04. - 26.04.
pie dzīvojamās mājas Grota ielā 1;
pie dzīvojamās mājas
Mehanizatoru ielā 1
26.04. - 02.05.
Blaumaņa ielā 2 (pie katlu mājas)
Parka ielā pie veikala
02.05. - 06.05.
Oškalna ielā 10 (pie katlu mājas)
pie dzīvojamās mājas Zaļā ielā 31
Konteineri paredzēti nederīgu mēbeļu, kā citu lielgabarīta atkritumu novietošanai.

Konteineros aizliegts novietot:
1. sārmu skābes akumulatorus;
2. dzīvsudrabu saturošus priekšmetus
(spuldzes u.c.);
3. šīferi un citus azbestu saturošus
priekšmetus;.
4. citas viegli uzliesmojošas un sprādzieniem bīstamas vielas, kas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi.
Informējam, ka nolietoto un nevajadzīgo sadzīves tehniku: nederīgos
televizorus, veļas mazgājamās mašīnas, datortehnikas, radioaparātus un
citu sadzīves tehniku var nodot Augu
ielā 29, Madonā, SIA „Madonas
namsaimnieks” teritorijā katru dienu no plkst. 00.00 līdz 24.00.
Ērgļu novada pašvaldība

„Mežs cilvēkiem!”

MEŽA DIENU – 2011 pasākumu kalendārs
Madonas virsmežniecība Ergļu mežniecība
Norises
N.
datums un
p.k.
laiks
1.

06.04.2011.
plkst.9.00 pie
skolas

2.

08.04.2011.
plkst. 9.00 pie
pagasta

15.04.2011.
3. plkst. 9.00
“Brakos”

20.04.2011.
plkst. 9.00 pie
4.
Ērgļu luterāņu
baznīcas
27.04.2011.
plkst. 9.00
5. pie Bērzaunes
pagasta
Sauleskalnā
29.04.2011.
plkst. 9.00
6.
pie Jumurdas
pagasta

KontaktĪss
Organizators
persona,
Norises vieta
pasākuma un sadarbības
(tālrunis,
apraksts partneri
e-pasts)
Vestienas pagasts
Mežsargs
Stunda klasē
Vestienas
A.Asarītis
26175650
Parka darbi
pamatskola
Pagasts, skola
Mežsargs
Sausnējas
Sakoptā vidē A.Ērglis
pagasts
22009625
sakopts gars Pagasts, meža
Senkapi
īpašnieki
Mežzinis
Ērgļu pagasts
G.Plikausis
“Braki”
Rūdolfa
Muzejs,
29182239
R.Blaumaņa
dienas talka pagasts
muzejs
Arodskola
Meža īpašnieki
Mežziņa
vietniece
Ērgļu pagasts
Talka
R.Paegle
29289741
Ērgļu luterāņu
dvēselei Mežsargs
26646557
baznīca
Z.ĀboliņšĀbols
Mežsargs
Bērzaunes
R.Jankavs
Stādīšana
pagasts Mežs
Pagasts
pagasta mežā
22026155
Bērzaunes
Jauniešu centrs
Stunda klasē
pamatskola
Skola
Meža īpašnieki
Mežsargs
Jumurdas
Veidosim A.Saus
pagasts
26177260
ainavu!
Pagasts, meža
Pārvaldes ēka
īpašnieki

Lūdzam piedalīties!

Ērgļu mežniecības kolektīvs

Koru sadziedāšanās Jumurdā
Aprīlī paliek pusgadiņš, kad
dzīvojamies pa jauno Jumurdas
pagasta saieta ēku. Mācāmies apgūt jaunās telpas. Izmēģinām jaunās zālītes akustiskos dotumus,
deju grīdas izturību. Līdz šim ir
notikuši vairāki sadziedāšanās un
sadejošanās koncerti, tematiskas
pēcpusdienas. Šobrīd nezinu, kā
pie šīs konkrētās zālītes iespējām
rast risinājumu uzaicināt viesos
kādu amatierteātra kolektīvu, tomēr dziedāt un dejot mīlētājiem
šeit pietiek vietas.
Koru mūzika jumurdiešiem
nav sveša, jo savulaik saistībā ar
Vislatvijas koru saietu „Meņģeļos” kori brauca iedziedāties uz
kaimiņpagastiem. Tādēļ ar prieku
uzņēmām Māra Čandera piedāvājumu par divu koru satikšanās
vietu izvēlēties Jumurdas pagasta
saieta ēkas zāli.
Jā, un nu jau varam teikt, ka
mūsu saieta ēkas zāle ir piemērota arī koru mūzikai. Paldies par
īpašo svētku sajūtu koriem no
Madonas un Kokneses novada. Paldies
vīru korim „Gaiziņš” no Bērzaunes pagasta un vadītājai Ritai Briņķei, kā arī
Kokneses pagasta sieviešu korim
”ANIMA” un vadītājai Aijai Auziņai.
Mums katram tiekot dota dzīve, laiks

Sieviešu koris “ANIMA”.

Vīru koris “Gaiziņš”.
un telpa...lai mūsu dzīvi, laiku un telpu
piepilda skanīga dziesma, krāsains
prieks, sirdsgudri cilvēki apkārt un gaišas domas sirdīs!
I. Lapsa,
kultūras darba organizatore

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. aprīlis

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiks, zinātkārais lasītāj!
Ir atlaidies ziemas saltums, un mostas viss dzīvais mums apkārt. Ik rītu
pieskandina melodiskās un uzstājīgās
putnu dziesmas, kuras nerimst līdz
pat saules rietam. Pavasaris ir kā atdzimšana, jaunas dzīvības sākums.
Aprīlis jau senajiem latviešiem bija
nozīmīgs gada posms, kurā tika atzīmētas Lieldienas – ekvinokcijas brīdis, kad gaisma nonāk līdzsvarā ar
tumsu. Turpmākajā laikā tikai pieņemas gaismas pārspēks un dienas piepilda arvien spēcīgāks saules siltums,
dabā zeļ viss dzīvais.
Šajā avīzes numurā galvenais uzsvars ir likts uz skolēnu ārpusskolas
aktivitāšu un svaigāko sasniegumu
atspoguļošanu, būs arī neliels atskats
marta brīvdienās.
Skolas audzēkņi nevar atslābt, jo ir
atlicis vēl vairāk nekā mēnesis un devīto un divpadsmito klašu skolēniem
priekšā satraucošais eksāmenu laiks,
kurš tuvojas tāpat kā vasara. Un varam viņiem vēlēt pietiekamu drosmi
un apņēmību, lai spētu visu pārvarēt
godam. Vienam tas būs satraukumu
pilns laiks, kurā jācenšas atcerēties
viss iepriekšējos skolas gados apgūtais, toties citam reize, kad pierādīt
savas spējas un zināšanas.
Es pavasari asociēju ar pūpolu –
pūkainu un maigu, pildītu ar saules
siltumu un reizē spēcīgajos vējos izpūstu.
Vēl nevar nepieminēt, ka tieši pašreiz ir iespēja bagātināties ar dabas
veltēm, jo ir pavasara ražas laiks –
bērzos un kļavās dzīvi kūsā sulas. Tā
kā iesaku ikvienam uzņemt dabisko
vitamīnu lādiņu un smelties enerģiju
turpmākajiem radošajiem un ikdienas
izaicinājumiem.
Krista Kalniņa

Īsziņas
11. - 15. aprīlis – skolēnu domes
nedēļa „Pavasaris galvā”
14. aprīlī – karjeras informācijas
diena 9. klasei
ZPD prezentācijas Vestienas
pamatskolā
15. aprīlī – skolēnu domes pasākums
„Ballīte Havaju stilā”
16. aprīlī – deju kolektīvu skate
vidusskolai
21. aprīlī – vizuālās mākslas skolotāju
metodiskās komisijas seminārs
22. - 25. aprīlim – Lieldienas
29. aprīlī – pavasara talka
6. maijā – Mātes dienas pasākums
20. maijā – Pēdējais zvans
9. un 12. kl.
26. maijā – Veiksminieku pasākums

2011. gada APRĪLIS		

Uzņemam viesus
Ērgļu vidusskolā vienmēr ļoti priecājamies uzņemt viesus. Tā 30. martā pie
mums izbraukuma semināru rīkoja 25
Madonas novada vēstures un sociālo
zinību skolotāji.
Mūsu skola piedāvāja kolēģiem iepazīties ar fakultatīvā mācību priekšmeta
„Radošā domāšana” idejām. Skolotājas
projekta dalībnieces Inese Šaudiņa pastāstīja par teorētisko materiālu, ko var
netradicionālā veidā izmantot pedagogi, un Inese Zlaugotne kopā ar 7. klases
radošākajiem fakultatīva dalībniekiem
izspēlēja stundas fragmentu, kurā ap-

sprieda ierosinājumu – kā būtu, ja visi
nēsātu nozīmītes ar sejiņām, kuras atspoguļo nēsātāja emocijas?
Sociālo zinību un vēstures skolotājas
Sandra Konovalova un Indra Rone dalījās pieredzē par patriotiskās audzināšanas pasākumu organizēšanu, skolēnu
iesaistīšanu konkursos.
Paldies kolēģiem par atbalstu un
Skolēnu padomes pārstāvjiem Sintijai
Purviņai un Guntim Pētersonam par
viesu iepazīstināšanu ar skolu.
Indra Rone

Sausnējas skolas labās tradīcijas
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
kolektīvs lepojas ar savas skolas labajām tradīcijām. Dažas no tām ir izveidojušās pirms vairākiem gadu desmitiem un dzīvo joprojām. Kāda cita
radusies ne tik sen, bet izpelnījusies tiesības būt un pastāvēt. Tradīcijas jākopj
un jāpilnveido, par tām jārūpējas, piešķirot svaigumu un vienreizību.
Zinātniski pētnieciskie darbi, kurus
veic 5. – 9.klašu skolēni, kļūst par mūsu
skolas tradīciju. Skolēni gūst pētnieciskā darba iemaņas, strādā ar izziņas materiāliem, veic aptaujas un analizē rezultātus, gatavo prezentāciju. Vairumam
skolēnu šis darbs patīk, viņi dara to ar
atbildību, ieinteresētību un nopietnību.
Šogad skolas mērogā vietu sadalījums
šāds: 3.vieta – 5.klases skolniekam Nikam Grīnbergam. Darba nosaukums:
„Latvijas upju un ezeru zivis”. 2.vieta–
7.klases skolniekam Kristeram Vinkam
par darbu „Zirgi”. 1.vieta – 6.klases
skolniecei Renātei Sniķerei. Viņas zi-

nātniski pētnieciskā darba nosaukums
„Atraitnītes”. Interesanti darbi bija arī
Kārlim Beikertam, Uldim Bičevskim,
Beātei Ērglei, Aivijai Vestfālei, Laurai
Cielavai.
Skolas dzīvē 2. semestris ir garākais
un nozīmīgākais darba cēliens. Dažiem
skolēniem gan šķiet, ka nav jāuztraucas, ja semestra sākumā nopelnītas ne
tās labākās atzīmes. Laika vēl ir daudz,
visu var paspēt uzlabot un nokārtot, un
viss beigsies laimīgi. Diemžēl laiks
skrien ātri, un līdz mācību gada beigām
nav vairs tālu. Tūlīt maijs klauvēs pie
durvīm... Te nu jāsaka: stop! Aizmirsīsim šo nejauko tradīciju – mācību sasniegumu uzlabošanu semestra pēdējā
nedēļā. Jokus pie malas, jau tagad visi
spēki jāvelta mācībām!
Ir prieks par skolēnu panākumiem mācībās, veiksmi konkursos, olimpiādēs vai
sporta sacensībās. Basketbola pulciņam
ir daudz labu tradīciju. Mūsu basketbolisti prot cīnīties un uzvarēt, un mēs lepo-
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Gidu pulciņš skolā

Kopš janvāra skolā tiek piedāvāta
jauna ārpusklases nodarbība sesto un
septīto klašu skolēniem – gidu pulciņš,
kuru vada „Braku” muzeja vadītāja
Anna Kuzina. Tā dalībnieki labprāt piekrita iepazīstināt ar pulciņa norisēm un
jau apgūto.
„Pēc jaunā gada skolā darbojas jauno
gidu pulciņš,” stāsta 7. klases skolnieks
Gundars Āboliņš. „Nodarbības notiek
pirmdienās pēc stundām. Katru reizi
mums ir interesantas sarunas par visdažādākajām tēmām.
Gidam jāprot daudz kas – gan skaidri
izrunāt vārdus, gan uzturēt kontaktu ar
grupu, un arī jāatceras fakti un notikumi. To visu mēs mācāmies. Dažās stundās visi kopā dziedam un ejam rotaļās,
minam mīklas un risinām atjautības uzdevumus, veicam dažādus runas vingrinājumus, ir bijušas arī „prāta vētras”
par tēmu „datorspēles”. Dažreiz mums
tiek uzdoti mājas darbi, piemēram, izveidot stāstījumu par savu ceļu no mājām līdz skolai. Tad ir nopietni jāgatavojas.
Klasē
esam
veidojuši
aprakstu – „Viena diena manā mūžā”.
Pēdējā marta pirmdienā mēs mēģinājām vadīt ekskursiju pa savu klasi. Katram bija jāuzstājas kā gidam un jāpastāsta par kādu klases daļu. Mums tas
izdevās un bija jautri.
Pulciņā piedalās skolēni no 6. un 7.
klases. Kaut arī nodarbības notiek jau
vēlu pēcpusdienā, tomēr tā mums ir
laba atslodze un atpūta, jo ir diezgan
interesanti. Kad būs silts, tad apmeklēsim Ērgļu novada muzejus un iesim
dabā vērot un mācīties Ērgļu ievērojamākās vietas.”

„Gidu pulciņā mēs apgūstam dažādas
interesantas spēles un vingrinājumus
sejai, mutei, lūpām, acīm un runas prasmei,” atzīst 6. klases skolniece Juta
Ļaudaka. „Mums iemāca, kā runāt ar
cilvēkiem un kā vadīt ekskursijas pa
objektu, kurp gids aizved. Vēl nodarbībās mācāmies par dažādiem objektiem
Ērgļos un par to izcelsmi.
Pagaidām runas prasmi praktizējam
savā starpā, bet skolotāja apgalvo, ka
drīz dosimies uz brīvdabas apskates objektiem un runāsim citu cilvēku priekšā, un vadīsim ekskursijas.”
„Gidu pulciņā ir interesanti,” apgalvo 7. klases skolnieks Edijs Žuks. Tajā
piedalās pietiekoši daudz bērnu, un,
manuprāt, tas ir labi. Man pašam patīk
tur iesaistīties, jo laiks nevelkas, bet
gan aizrit ātri, jo tur ir ko darīt!
Ikreiz sākumā mēs sasveicināmies
savā starpā, tad pie galda nedaudz ieēdam un parunājamies, un tad sākas īstā
nodarbība. Iesākumā ievingrinām runas
prasmi ar īpašiem vingrinājumiem. Tad
izspēlējam situācijas, kuru risinājums
jāizdomā turpat uz vietas, pēcāk par to
diskutējam, ko vajadzētu uzlabot.
Nemaz nav tik grūti piespiesties un
pēc stundām apmeklēt pulciņu. Vietas
tajā ir daudz un ceru, ka vēl kāds piebiedrosies gidiem!”
Var manīt, ka vadītāja prot saistīt
skolēnu uzmanību un ka viņi spēj novērtēt iegūtās prasmes un ar nepacietību gaida katru nākamo nodarbību. Un
galvenais, ka bērni šo laiku uzskata par
produktīvi pavadītu un iemācās strādāt
komandā un arī katrs individuāli.
Krista Kalniņa 11.

jamies ar gūtajiem panākumiem. Madonas starpnovadu, t.i. bijušā Madonas
rajona, sacensībās mūsu meiteņu komanda šogad izcīnīja 1.vietu! Varam būt apmierināti arī ar zēnu komandas iegūto 4.
vietu , kuru šoreiz dalījām ar Ērgļu vidusskolas zēnu komandu.
Lai darītu gaišāku un īsāku šo sniegaino, auksto un ieilgušo ziemu, jādomā par interesantākām laika pavadīšanas iespējām skolā. Skolēniem pašiem
jākļūst par pasākumu ierosinātājiem,
vadītājiem un dalībniekiem. 16. martā
būvējām sniega pilsētiņu, esam aizvadījuši cepuru nedēļu un gatavojam maskas masku nedēļai. Viss notiek!
8.klases skolēni piedalīsies tradicionālajā starpskolu erudītu konkursā, kas
27. aprīlī notiks Pļaviņu novada ģimnāzijas Odziena filiālē. Noteikti iesaistīsimies Lielajā talkā, sakopsim savas skolas apkārtni. Vecākus un pagasta
sabiedrību iepriecināsim ar Mātes dienai veltītu koncertu un skolēnu darbu
izstādi. Domājam par pavasara pārgājieniem, daži klašu kolektīvi apspriež

iespēju doties ekskursijā. Ekskursija
taču ir viena no jaukākajām skolas gadu
tradīcijām.
Īpašs notikums 9.klases skolēniem
būs pēdējā zvana svētki ar viesiem un
tradicionālo tortes ēšanu. Gribas cerēt,
ka visi 9.klases skolēni sekmīgi nokārtos valsts pārbaudes darbus un iegūs
izglītības dokumentu – apliecību par
pamatizglītību. Vēlam veiksmi 9.klases
skolēniem: Oskaram Cielavam, Gintai
Jaudzemai, Edgaram Lietauniekam,
Pēterim Mačukam, Ērikam Pobiarženam, Iritai Sniedzītei, Andim Ozolam,
Kalvim Vinkam, Elvijam Ivanovam.
Viņus sagaida nopietns un atbildīgs mācību darba posms.
Tradīcijām ir spēks! Mēs vēlamies
saglabāt un stiprināt visas jaukās tradīcijas, kuras mūsu skolai gadu gaitā ir
darījušas godu. Lai nebūšanas, sliktie
darbi un ieradumi nekļūst par mūsu
skolas tradīcijām! Lai visiem skolēniem
un pedagogiem veiksmīgs mācību gada
noslēgums!
Elita Leiboma, skolotāja

Ērgļu zonas
bioloģijas olimpiādes
rezultāti
7. klase
1.v. Evija Dāve – Vestienas pamatskola
2.v. Klinta Bičevska – Vestienas pamatskola
3.v. Edijs Žuks – Ērgļu vidusskola
8. klase
1.v. Ilmārs Suveizda – Ērgļu vidusskola
2.v. Mareks Bajārs – Vestienas pamatskola
3.v. Marija Andra Rudzīte – Ērgļu vidusskola

Meiteņu basketbola komanda, 1. vietas ieguvēja B grupā.

Ērgļu
novada informatīvais
skolu izdevums
2011. gada
Ērgļu novada
izdevums
2011.aprīlis
aprīlis

Bērnudārza bērni sniega pilsētiņā.



Erudīcijas un patriotisma pārbaude – konkurss „Ko tu zini par Latviju”
Līdz februāra sākumam visu Latvijas
9. – 12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā „Ko tu zini
par Latviju?”. Šo konkursu organizēja
jauniešu organizācija „Creativus”, kuru
2009. gadā dibināja un pašreiz vada
ambiciozi un radoši latvieši – gan studenti, gan vidusskolēni.
Konkursā piedaloties, komandai bija
jāveido sastāvs no 5 skolēniem. 1. kārtā
piedalījās 220 skolu komandas, tajā bija
jāatbild uz 40 jautājumiem, kuri aptvēra
dažādas jomas, bet vienojošais elements
bija Latvija un notikumi tajā. Uz otro
kārtu tika 25 erudītākās komandas – 5
veiksmīgākās no Latgales, Vidzemes,
Kurzemes, Zemgales un Rīgas. Vidzemi 2. kārtā pārstāvēja 2 komandas no
Ērgļu vidusskolas – 9. a un 9. b klases
veidotā komanda „Vanagi” un 11. klases komanda „Ērgļi”. Tālāk iekļuvušajām komandām bija jāveido stop-motion (red. – video, kurš izveidots,
saliekot kopā attēlus, tā veidojot saraustītu kustību) video par tēmu „Lietas, ar
ko lepojamies Latvijā”. Tālāk žūrija izvēlējās 9 komandas, kuras iekļuva finālā, viena no tām bija arī „Vanagi”. Tika
piedāvāts arī radio rīkots konkurss
tiem, kuri neiekļuva devītniekā, diemžēl komandai „Ērgļi” pietrūka laika, un
tā neieguva ceļazīmi uz Kara muzeju,
kurā notika konkursu noslēdzošā kārta.
8. aprīlī Kara muzejā notika konkursa fināls, kuru klātienē vērot izdevās arī
man. Manuprāt, iekļūšana finālā mūsu
devīto klašu komandai bija pelnīta, finālā komandai palīdzēja nokļūt arī
Marta Suveizda un Jānis Bērzkalns,
kuri nevarēja konkrētajā datumā apmeklēt konkursa noslēgumu. Tajā komandā bija Agnija Vaska, Gunta Pūce,
Malvīne Madžule, Edijs Krastiņš un
Mārcis Eglītis.
Dalībnieces nolēma ar mums dalīties
savos piedzīvojumos, sākot jau ar video
veidošanu, līdz pat konkursa kulminā-

cijai – fināla spraigajai cīņai Vecrīgas
ielās un Kara muzejā.
„Mēs, 9. klases skolēni, nolēmām
piedalīties konkursā „Ko tu zini par
Latviju?”, stāsta 9.b klases skolniece
Agnija Vaska. „Šim konkursam bija trīs
kārtas – pirmajā kārtā bija tests – jautājumi, uz kuriem vajadzēja atbildēt elektroniski.
Otrās kārtas uzdevums bija uztaisīt
stop-motion video, tas ir, no bildēm izveidot multiplikāciju par tematu „Ar ko
tu lepojies Latvijā?”. Šis video bija jātaisa vienas nedēļas garumā. Sarunājām
skolotāju Andri Džigunu, kurš mums
palīdzēja to visu izdarīt. Skolotāju Indras Rones un Antras Grinbergas vadībā
sanācām sestdien visi kopā un šo dienu
veltījām tikai video veidošanai.
Mākslas skolas telpās fotografējām
pirmās bildes. Tā bija Latvijas karte,
kura uzzīmējas pati, tad dažādi simboli
kartē, ar kuriem mēs lepojamies, – kamaniņu sports, basketbols, Brīvības
piemineklis, biezpiena sieriņš „Kārums” un vēl daudzi citi. Ar mazu mašīnas modelīti šīs visas vietas apbraukājām. Pēc tā pār Latvijas kontūru pāri
ripinājām Lielvārdes jostu, uz kuras salikām visus Latvijas latus. Nākamais
bildēšanas laukums bija Saieta nams,
kur tika fotografētas tautas dejas un
rupjmaizes ēšana. Tālāk devāmies uz
ledus laukumu, tur uzņēmām hokeju.
Kad visas bildes bija uzņemtas, atkal
atgriezāmies mākslas skolā un samontējām visu kopā ar skaņām un efektiem.
Video tiešām bija izdevies, jo pašiem
bija prieks par dienas paveikto, tagad to
var apskatīties www.youtube.com ar
nosaukumu – „Ērgļi lepojas”.
Tad atlika tikai gaidīt rezultātus, un
tiešām negaidīti mēs tikām arī uz 3.
kārtu. Mēs bijām ļoti pārsteigti par rezultātu. 8. aprīlī devāmies uz konkursa
trešo kārtu Rīgā, Kara muzejā. No paša
sākuma mūs iepazīstināja ar dienas gra-

Grūts darbs - saldi augļi
14. martā 3. - 4. klašu skolēni pirmo
reizi devās uz koru kopmēģinājumu
Madonā. Laikam visiem dalībniekiem
tā bija pirmā tāda veida pieredze – iepazīšanās un sadarbošanās ar dažādiem
diriģentiem un prasme ieklausīties norādījumos. Patīkami bija strādāt Madonas bērnu mūzikas skolas Laimas zālē,
kuras logos ir tik skaistas vitrāžas un
balss tik labi skan. Mēģinājums prasīja
diezgan lielu piepūli un koncentrēšanos.
Pēc dziedāšanas devāmies ekskursijās pa Madonas uzņēmumiem. Vispirms
kopā ar Tiju Seikstu izstaigājām „Madonas poligrāfistu”. Lai gan daļa darbinieku atpūtās un pusdienoja, tomēr pamanījām, ka tieši šajās dienās top mūsu
novada avīze „Ērgļu Ziņas”. Redzējām,
ka Madonā tiek iespiestas arī citu novadu avīzes, kā arī plakāti, grāmatas,
veidlapas, ceļveži un cita veida produkcija. Kādā no telpām strādnieki steidza
mazgāt iespiedmašīnas, lai varētu izpildīt jaunu pasūtījumu. Lai gan lielāko
daļu darba padara mašīnas, tomēr daudz
ir arī roku darba. Mums bija interesanti,
jo 3. un 4. klases skolēni arī sūta savus
darbus „Skolas Ziņām”.
Pēc tam devāmies uz kafejnīcu „Stūrītis”, lai panašķētos ar pankūkām.
Nākamais apskates objekts mums
bija a/s „ Madona”. Baltos halātos, cepurītēs un speciālās čībiņās veterinārārstes pavadībā apskatījām vienu no
fermām. Vispirms redzējām, kā tiek notīrītas un saliktas uz paliktņiem šajā



dienā izdētās olas. Strādnieces te rosās
visu darba dienu, jo olas atceļo no visām trīs fermām. Pēc tam devāmies apskatīt vietu, kur izvietotas apmēram
50 000 vistas. Tās dzīvo tādos kā daudzstāvu dzīvokļos, katrā apmēram pa 20
vistām. Skats bija iespaidīgs! Izrādās,
ka cālēni atceļo no Vācijas un izvietoti
citās ēkās. Ekskursijas nobeigumā skolēni varēja pamēģināt fasēt olu kastes,
kuras pēc tam nokļūs pie pircējiem.
Cik labi, ka pēc sasprindzināta darba
rīta cēlienā varēja uzzināt kaut ko jaunu!
31. martā 3. un 4. klases skolēniem
bija atbildīgs uzdevums – piedalīties
koru skatē Madonā. Prieks, ka lielākā
daļa bērnu uz mēģinājumu ieradās arī
brīvdienās, jo dziesmu izloze notika 23.
martā. Skate notika Madonas mūzikas
skolas Laimas zālē. Žūrija ērglēniešu
izpildījumā noklausījās trīs latviešu
tautas dziesmas. Dziedātāji varbūt bija
nedaudz nobijušies, tomēr turējās braši.
Varējām noklausīties arī Lubānas kora
dziedājunu.
Brīdi vēlāk Jānis Sprancmanis, Artūrs Grandāns un Artis Kumsārs izvērtēja skanējumu. Prieks bija dzirdēt atzinīgus vārdus. Īpaši tika izcelta
trešklasnieces Montas Masaļskas spēja
iejusties dziesmā. Mājās atgriezāmies
ar otrās pakāpes diplomu. Pirmajai reizei tas nav slikti! Mīļš paldies visiem
vecākiem par atbalstu, sapošot bērnus,
pateicība arī Sintijas Zābakas, Madaras
Salnītes, Ances Ludboržas un Jāņa Kalniņa māmiņām būt kopā ar mums Madonā. Jāpiebilst, ka Ivetas Kalniņas pagatavotās ziedu piespraudes bija lieliska
rota visām meitenēm.
Pēc labi padarīta darba šoreiz skolēni
iepazinās ar ugunsdzēsēju posteni Madonā. Mums ļoti paveicās ar gidu, kurš
izrādīja visas mašīnas, to aprīkojumu
un tērpus. Diena bija izdevusies!
Sandra Stankeviča

fiku un citām komandām. Pusfināla uzdevums bija orientēties pa Vecrīgu un
atbildēt uz dažādiem jautājumiem pie
katra kontrolpunkta. Pēc šī uzdevuma
paziņoja pusfināla rezultātus, piecas
komandas tika uz finālu, mēs netikām
pieciniekā, taču mēs nemaz nejutāmies
apbēdināti, jo braucām piedalīties, nevis uzvarēt. Finālā komandām bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas ekonomiku, politiku, dabu, kultūru, sportu,
vēsturi. Teikšu atklāti, jautājumi bija
sarežģīti. Pēc šī pārbaudījuma bija apbalvošana, apbalvotas tika visas komandas, neatkarīgi no vietas. Balvas
bija no boulinga dāvanu kartes, žurnāla
„Ilustrētā Vēsture” līdz lidojumam gaisa tunelī, ko organizē „Aerodium” un
trīs dienu ekskursijai kopā ar lietuviešu,
igauņu skolēniem. Domāju, ka balvas
bija iespaidīgas. Tas bija ļoti interesanti, jo komandā bijām ļoti saliedēti un,
mūsuprāt, uzdevumu veicām ļoti pozitīvi.
Mūsu galvenais mērķis bija piedalīties, jo tikt tik tālu tiešām necerējām.
Svarīgākās bija mūsu emocijas un
prieks, domāju, ka mēs neatteiktos vēlreiz atkārtot šādu konkursu, jo tagad
mums būtu pieredze. Šajā konkursā bijām jaunākie, jo piedalījās arī vidusskolas komandas. Konkurss deva iespēju
iepazīties ar jauniešiem no dažādām
Latvijas malām, kā arī Vecrīgu iepazinām labāk. Man ir liels prieks, ka varēju piedalīties šādā konkursā.”
„8. aprīlis nebija parasta diena skolā.
5 skolēni no 9. klases (es to skaitā), devāmies uz konkursu “ Ko tu zini par
Latviju?” pusfinālu,” iespaidos dalās
9. b klases skolniece Malvīne Madžule.
„Pirmais uzdevums, ierodoties Vecrīgā,
Kara muzejā, bija iepazīšanās ar pārējām 9 komandām, kuras cīnīsies par
vietu finālā. Iepazīšanās bija ļoti interesanta, jaunieši bija ļoti atvērti, jauki,
jautri. Šis pirmais uzdevums bija ļoti

Komanda “Vanagi”.
patīkams un lielisks sākums aizraujošajai dienai.
2. uzdevums bija doties Vecrīgas ielās un, orientējoties kartē, sameklēt norādītos punktus, kuros gaidīja jaunieši
ar kādu sagatavotu jautājumu, uz kuru
mums bija jārod atbilde. Sākumā nezinājām, kur skriet, ne visai labi orientējāmies kartē, bet pēc tam jau bez grūtībām skrējām no vienas vajadzīgās
vietas uz otru. Jāskrien bija ļoti daudz
un tempā, jo skrējiena ilgums tika fiksēts. Jutos nogurusi, kājas sāpēja, bet
vienalga varu teikt – tas bija aizraujoši.
Ieskrienot finišā, mūsu komandas fiksētais laiks bija 58 minūtes.
Pēc skrējiena varējām uzkost, iedzert
siltu tēju un atpūsties līdz finālam. Zālē,
kurā atradās visas komandas, valdīja
draudzīga atmosfēra, jutos ļoti ērti kā
draugu lokā. Lai gan finālā netikām, es
ļoti priecājos par iegūto pieredzi, jautri
pavadīto dienu ar klasesbiedriem, pārsteiguma balvām un iegūto 8. vietu.
Konkurss, manuprāt, bija ļoti izdevies.”

„8. aprīlī mēs, es, Agnija, Malvīne,
Mārcis un Edijs, vēl skolotājas Indra
Rone un Antra Grinberga, braucām uz
konkursa “Ko tu zini par Latviju” pusfinālu,” saka 9. b klases skolniece Gunta
Pūce. Sākumā iepazināmies ar citām
komandām. Tad pienāca pusfināla kārta, kur mums vajadzēja orientēties pa
Vecrīgu. Kontrolpunkti nebija tikai vienā pusē Vecrīgai, tie bija izmētāti pa
visu Vecrīgu. Un katrā kontrolpunktā
bija pa vienam jautājumam, uz kuru vajadzēja atbildēt, lai iegūtu punktus.
Mēs ieguvām 8.vietu, kura, manuprāt, ir ļoti laba vieta. Mums katram iedeva dāvanu karti no boulinga “Spāre”
5 Ls vērtībā, pildspalvu un žurnālu
“Ilustrētā Vēsture”. Patiesībā man ļoti
patika skriet pa Vecrīgu, jo varēja tuvāk
iepazīt tās skaistumu.”
Kā vērotājai no malas man fināls šķita kā aizraujošs piedzīvojums un īsts
erudīcijas pārbaudījums. Domāju, ka tā
jauniešiem bija neatsverama un, protams, neaizmirstama pieredze.
Krista Kalniņa 11.

Atkalsatikšanās
Vai jūs vēl atceraties skaisto, saulaino un uztraukuma pilno 1. septembra
rītu? Mēs, 12 - tie, atceramies. Tas bija
ne tikai mūsu pēdējais 1. septembris Ērgļu vidusskolā, ne tikai skrējiena sākums vidusskolas beigšanas finiša taisnē, bet arī brīnišķīgs mirklis, kad satikās
bērnība un jaunība. Jautāsiet, kā? Atcerieties savu pirmo skolas dienu 1. klasē!
Jūtat šo savādo satraukumu, neziņu un
sajūsmu? Tieši to pašu juta mazie, sparīgie un mazliet nobijušies pirmklasnieki, kuri 2010. gada 1. septembrī uzsāka
skolas gaitas. Kādēļ es jums to stāstu?
Tieši tādēļ, ka mēs, 12 - tie, bijām tie,
kas saņēma katru no šiem ķipariem no
vecāku gādīgajām rokām un ieveda
skolas kolektīvā. Jā, tas bija neaizmirstams brīdis gan viņiem, gan mums.
Tādēļ, lai kaut uz mirkli atsauktu atmiņā šo skaisto notikumu, mēs kopā ar
klases audzinātāju Aldi Olti 14. martā
klases stundas laikā devāmies uz Mazo

skolu apraudzīt savus „aizbilstamos”.
Ieejot klasē, mūs pārņēma tāds pats
pārsteigums kā pirmklasniekus. Pa šiem
6 mēnešiem viņi bija TĀ izauguši, ka
mēs pat nespējām uzreiz pazīt viņos tos
mazos, bailīgos bērniņus, kurus vedām
pie rokas.
Tad ar klases audzinātājas Ievas Rotas palīdzību katrs atradām savu mazo
draugu un sasveicinājāmies. Taču mūs
tik ātri prom nelaida. Skolotāja uzdeva
pirmklasniekiem kopā ar mums atrisināt matemātikas uzdevumus. Tas bija
reizē jauki un neparasti – uz mirkli atgriezties pagātnē. Bijām patiesi pārsteigti, cik viņi ir gudri un atjautīgi!
Kad uzdevumi bija atrisināti, visi jutāmies gandarīti par paveikto. Aizejot
mēs nolēmām noteikti vēlreiz apciemot
savus mazos draugus. Lai viņiem pietiek spēka un pacietības visus 12 skolas
gadus un arī pēc tam!
Elīna Valaine 12.

Veselīgais
supervaronis
Kad sabiedriskā organizācija „Dzīvo
veselīgi!” sadarbībā ar portālu draugiem.lv izsludināja zīmējumu konkursu
„Veselīgais supervaronis”, kurā aicināja piedalīties 1. - 6. klases skolēnus, arī
es nolēmu aizsūtīt savu zīmējumu.
Man patika, ka bija jāzīmē supervaronis, kura misija pasaulē ir veselīgs
dzīvesveids. Zīmējums varēja būt izpildīts jebkurā mākslas tehnikā. Es uzzīmēju supervaroni burkāna tērpā, kurš
bērnus un pieaugušos mudina ēst veselīgi.
Pavisam konkursam tika iesūtīts 751
darbs no 75 Latvijas skolām. Es saņēmu pateicības rakstu, par kuru esmu
priecīga.
Klinta Zeiferte 5.

Pavasari ieskandina mūzika
Kad saule lēnām izkausē sniega pelēkās villaines, kad kokos jau čivina
strazdu koris, klāt pavasaris – tik ļoti
gaidītais. Šis gadalaiks skolēniem liek
palūkoties uz paveikto rudenī un ziemā– kas izdevies, kas nav sanācis un
kas vēl jāpilnveido.
Arī Ērgļu mākslas un mūzikas skolas
audzēkņi palūkojas uz savu veikumu. 2.
aprīlī pūšamo instrumentu nodaļas skolēni pedagoga Ivara Rutmaņa vadībā
bija sagatavojuši jauku pavasara koncertu vecākiem. Skanēja liegās un maigās flautas skaņas un spēcīgais un skanīgais saksofons. Audzēkņi spēlēja tik
brīvi un droši. Tie bija ansambļu priekšnesumi, kad jāsajūt otra skanējums, jāieklausās un jāsadarbojas. Katru skaņdarbu pieteica un komentēja Līva, lai
pēc tam pati enerģiski un sirsnīgi spēlētu flautiņu. Paldies audzēkņiem – Kris-

tapam Gūtam, Raineram Ģirģenam,
Ancei Ludboržai, Lilitai Saulītei, Dacei
Kārkliņai, Undīnei Saleniecei, Līvai un
Evijai Dāvēm, Emīlam Purviņam, Naurim Truksnim! Vislielākais paldies skolotājam Ivaram Rutmanim, kurš ar iejūtību un pietāti pret bērniem prot viņus
ievest mūzikas pasaulē un iemīlēt to!
Vecākiem tā bija svētku diena un neviltots prieks par saviem bērniem – pa
kuru laiku mūsu mazais cālēns izaudzis
par brašu pūtēju un cik prasmīgi viņš
spēlē! Nav jābrauc plašajā pasaulē mūziku klausīties, ja tepat var baudīt atzītus un populārus skaņdarbus un mirkli
būt projām no ikdienas rūpēm un raizēm.
Paldies visu vecāku vārdā!
Lilitas Saulītes vecāki
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Festivāls „Varavīksne -3”
Pavasara brīvdienās kopā ar kristīgo
draudzi no Ērgļiem un Vestienas devāmies uz Rīgu, lai piedalītos bērnu un
jauniešu radošo spēju festivālā „Varavīksne -3”, kuru rīkoja Septītās dienas
adventistu Latvijas draudžu savienības
Bērnu kalpošanas nodaļa.
Pēc dievkalpojuma apmeklējām dažādas stacijas, kurās bija spēļu galdi.
Vēlāk mums bija jārāda kāds Bībeles
stāsts, kura tēma saistīta ar Dievu. Mūsu
draudzei bija jāizspēlē situācija ar ba-

gātnieku, kurš vēlas nokļūt debesu valstībā, bet viņam to liedza lielā bagātība.
Mūsu tēmas moto bija: „Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātniekam iekļūt debesu valstībā”.
Mums bija prieks, ka mēs piedalījāmies
šajā uzvedumā.
Bijām laimīgas, ka aizbraucām uz
festivālu, iepazināmies ar citiem jauniešiem, bija interesanti.
Kintija Bērziņa, Juta Ļaudaka 6.

Teātra sporta turnīrs – vieta, kur
izsmieties no sirds
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Viesošanās Vidzemes Augstskolā
Pavasara
brīvlaiks. Tas
tik ātri paskrien, un tu
pat nemani, ka
skola jau atkal
ir klāt. Godīgi
sakot, man šīs
brīvdienas
„aizlidoja vēja
spārniem”.
Mīļie skolotāji
bija parūpējušies par to, lai mums, 12 tajiem, brīvdienās nebūtu jāgarlaikojas,
tāpēc uzdeva diezgan daudz mājasdarbu.
Bez tam, kā jau nojaušat, visu topošo absolventu prātus nodarbina viena doma –
ko darīt pēc 12. klases beigšanas – studēt,
strādāt, doties uz ārzemēm vai vienkārši
„ļauties straumei”. Arī es nopietni apsveru domu studēt, tādēļ 26. martā devos uz
Valmieru apmeklēt Atvērto durvju dienu
Vidzemes Augstskolā. Šī skola mani ieinteresēja galvenokārt ar to, ka tā atrodas
nelielā pilsētā, tādēļ tur nav tādas drūz-

mas kā Rīgā, ar sabiedrisko transportu ir
viegli un izdevīgi aizbraukt līdz Valmierai, kā arī Vidzemes Augstskolā ir vienīgā profesionālā žurnālistikas programma
Latvijā, jo tur uzsvars tiek likts tieši uz
prakstiskām iemaņām, nevis galvā iekaltām akadēmiskām zināšanām. Tas, protams, nenozīmē, ka tur nav jāmācās. Ir
jāapgūst ļoti daudzas lietas, turklāt īsā
laika posmā.
Pati skola atrodas ļoti skaistā vietā –
Gaujas upes krastā. Gandrīz trešdaļu no
mācību iestādes aizņem plaša bibliotēka.
Man Vidzemes Augstskola likās ļoti moderna, gaiša un omulīga, kā arī studenti
un pasniedzēji bija draudzīgi un atsaucīgi.
Atvērto durvju dienu atklāšana notika
11.00 augstskolas konferenču zālē, kas
bija ļoti iespaidīga un moderni iekārtota.
Uzrunas teica gan ViA (Vidzemes Augstskolas) Dr. Hist. Vija Daukšte un akadēmiskais un zinātņu prorektors Aigars
Andersons, kurš mūs iepazīstināja ar
ViA 4 fakultātēm – Biznesa vadības un

ekonomikas fakultāti, Inženierzinātņu
fakultāti, Sociālo zinātņu fakultāti un Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāti.
Pēc tam savā pieredzē ar mums dalījās šo
fakultāšu studenti un ViA absolventi. Interesantu akcentu šim pasākumam piešķīra Daniel Guerra, vieslektora no Spānijas, prezentācija par savu valsti. Tajā
viņš gan angļu, gan spāņu valodā mazliet
pastāstīja par sevi, dziedāja un spēlēja
ģitāru, un arī demonstrēja īsfilmu par
Spāniju. Man personīgi ši prezentācija
likās ļoti aizraujoša un interesanta.
Lai arī visas tikšanās un pārrunas ar
studentiem un pasniedzējiem bija ļoti interesantas, pasākums diemžēl ievilkās ilgāk, nekā bija paredzēts, tādēļ man bija
jādodas prom ātrāk, taču tas nemaina
manu viedokli par šo skolu. Es iesaku
ikvienam aizbraukt uz Valmieru un pašam redzēt, kāda ir studentu dzīve realitātē, nevis ietekmēties tikai no apkārtējo
viedokļiem.
Elīna Valaine 12.

Apgūst orientēšanās pamatus
Noslēdzies orientieristu apmācības
pirmais mēnesis Latvijas un Šveices sadarbības projektā. Apmācības ir apmeklējuši 27 jaunie orientieristi, kuri
nodarbībās apguvuši orientēšanās apzīmējumus, krāsas, iemācījušies atzīmēties kontrolpunktos gan ar kompostieriem, gan ar identiem, iepazinušies ar
skolas apkārtni, izmantojot orientēšanās kartes, kā arī paši izmēģinājuši atrast dabā kontrolpunktus.
19. aprīlī notiks Madonas kausu 1.
kārta Cesvainē, kur mazie orientieristi
varēs apgūt praktiskās iemaņas dažādu
apvidu kartēs.
Tiksimies meža trasēs! Informācija atrodama OK „Arona” mājas lapā: www.
okarona.lv
Baiba Kaļva

darbību, pazemina asinsspiedienu, trenē plaušas un
mazina stresu.
„Kā jau katru gadu teātra
mīļotāji satiekas un veido
turnīru, lai pārbaudītu savu
aktivitāti un spējas atdzīvināt pat neiedomājamākās situācijas,” stāsta Gunda Lūse. „Šogad
tas notika dienā pirms ilgi gaidītā skolēnu brīvlaika. Turnīra saspēle notiek
starp divām, retāk trijām, komandām
uz skatuves.
Man visvairāk patīk kapteiņu spēles, jo tajās darbojas komandas galvas. Tā kā es nodarbojos ar TS, izbaudu
brīdi,
kad
sacenšos
ar
pretiniekiem.
Turnīrā var pozitīvi uzlādēties tā,
ka vēl nākamajā dienā nespēj slāpēt
emocijas. Es ieteiktu jums kaut reizi
pabūt šajā lieliskajā turnīrā, jo tas ir
lielisks veids, kā atpūsties.”
„Ar TS saskāros pirmo reizi,” saka
Elīna Bugne. „Braucu turp, lai gūtu
ieskatu, kas tad īsti ir TS. Skatoties
ieguvu pozitīvas emocijas!”
Kristīne Ikerte
P.S. Madonas novada skolās un citās Latvijas skolās ir Teātra sporta
nodarbības un izveidotas ļoti labas
komandas, tādēļ ar šī mācību gadam
beigām un nākamajos gados ir ideja
aizsākt TS nodarbības arī Ērgļu vidusskolā. Tāpēc aicinām visus interesentus sekot līdzi jaunākajām ziņām
Ērgļu vidusskolā, jo tuvākajā laikā,
iespējams, būs arī pirmā TS nodarbība.

Viena diena brīvlaikā

Es kopā ar savu ģimeni 20. martā
aizbraucu uz Rīgu. Vispirms mēs devāmies uz t/c “Spice Home”. Tur bija
izstāde “Bodies Revealed”. Bija ļoti
interesanti! Cilvēku skeleti, nervi,
asinsvadi. To visu tur varēja ieraudzīt.
Vai jūs zinājāt, ka tad, ja visi cilvēka
muskuļi darbotos reizē, cilvēks varētu pacelt 10 tonnas!
Pēc tam mēs atgriezāmies pilsētas
centrā. Pie dzelzceļa stacijas bija izvietota hokeja fotogrāfiju izstāde. Tie
bija kāda konkursa uzvarētāju darbi.
Varēja redzēt gan slavenus sportistus,
gan bērnus, kuri sāk mācīties spēlēt
hokeju.
Tālāk mūsu ceļš veda uz viesnīcu
”Latvija”. Mēs uzbraucām ar liftu 26.

Nē, ugunij!

Kad pavasarī tiek dedzināta vecā zāle,
es iedomājos, ka esmu mazs kukainītis–
mārīte. Pēc sniega nokušanas mana mājvieta ir pļava, kur varu rāpot pa zāli. Bet,
ja mana māja tiek nodedzināta, tad man
nav kur dzīvot, tad man nav spēka no
karstās svelmes, tad vairs nevaru dzīvot.
Kristiāna Krista Kļaviņa 5.
***
Sāp sirds par mazajiem dzīvnieciņiem, ja pavasarī tiek dedzināta zāle un
kādam jācieš cilvēku sliktā noskaņojuma dēļ. Nededziniet zāli, jo tad izdzīvos
visi mazie kukainīši!
Jana Krūmiņa 5.
***
Ir briesmīgi, ja tu pavasarī uzšķil sērkociņu un tad to nomet zemē. Tam būs
sliktas sekas, jo apdraudēti būs gan jaunie augi, gan mazie dzīvnieciņi: vabolītes, skudriņas, gliemeži. Nedrīkst kurināt ugunskuru, kur pagadās, to var darīt
tikai īpaši iekārtotās vietās. Mazie kukainīši mums palīdz dārzā. Saudzējiet
viņu dzīvībiņas!
Ivita Cvetkova 5.
***
Ir jaunieši, kuriem niez pavasarī pirksti paņemt sērkociņus un aizdedzināt
kūlu. Kāpēc tā ir jādara? Ja dedzināsi

Piektdien, 18. martā,
trīs 11. klases skolnieces
bija nolēmušas pavasara
brīvdienas iesākt ātrāk,
nekā bija paredzēts pēc
skolā sastādītā grafika. Šīs
idejas autore Gunda Lūse
ieteica man, Kristīnei
Ikertei, un Elīnai Bugnei brīvdienas
iesākt uz „jautrās nots” – doties uz Teātra sporta jeb Improvizācijas teātra
turnīru Madonā kā skatītājām, jo Ērgļu vidusskolā komandas nav.
Kas ir Teātra sports jeb Improvizācijas teātris? Teātra sports ir tāda veida Improvizācijas teātris, kurā improvizatori izspēlē dažādas ainas bez
iepriekš sagatavota scenārija. Izrāde
sākas, improvizatoriem saņemot ieteikumus no publikas. TS turnīrā ieeja ir
par brīvu, jo skatītājiem šajos turnīros
ir ļoti liela nozīme – bez auditorijas
turnīrs nevar sākties. Visbiežāk skatītājus lūdz definēt tēmu, par kādu tiks
spēlēta aina. Tiek lūgta kāda ideja par
darbības vietu, laikmetu, par personāžu pagātni, sapņiem... Tas ne tikai ļauj
improvizatoriem nokļūt negaidītās situācijās, bet kalpo arī kā pierādījums
tam, ka izrāde notiek bez iepriekš sagatavota plāna. Improvizatori spēj
veidot tādas izrādes, ka publikai ir visai grūti noticēt scenārija neesamībai.
Starp citu, smiekli ir labs veids, kā
pasargāt sevi no sirdslēkmes.
Diezgan ironiski, ka parasti atbilde
uz labu joku ir „es nomiršu no
smiekliem”, lai gan medicīniskie pētījumi pierāda, ka patiesība ir gluži pretēja. Smiekli uzlabo imūnsistēmas

stāvā un apskatījām pilsētu no liela
augstuma. Visneparastākā bija slidotava uz kādas mājas jumta.
Pēc brīža Līvu laukumā izmēģinājām Panorāmas ratu. Man ļoti patika,
ka varēju redzēt Vecrīgas jumtus.
Tad gājām uz Okupācijas muzeju.
Tur varēja paskatīties filmas par karu
un izsūtīšanām. Tur bija ļoti daudz fotogrāfiju par šo laiku. Es uzzināju
daudz jauna.
Bijām iegājuši veikalā “Stockmann”. Tur es redzēju “Dinamo Rīga”
aizsargu Gunti Galviņu. Žēl, ka nebija
līdzi pildspalva! Varētu palūgt autogrāfu! Ļoti jauka ekskursija.
Rimants Stankevičs 5.

Atslodzes brīdis jeb marta brīvdienas

Jēkaba Purviņa 6. zīm.
veco zāli, bojā aizies gan augi, gan kukainīši, arī tevi pašu var apņemt uguns
liesmas. Ja tu būsi labs, tu nededzināsi,
bet nokasīsi vecās lapas vienā kaudzē un
tad sadedzināsi, nevienam ļaunu nenodarot.
Kristers Kalniņš 5.
***
Man sāp, ka kukainīšiem, kuri tikko
atmodušies no ziemas miega, ir jāaiziet
bojā jaukajā pavasarī, jo sadeg gan viņu
mājas, gan viņi paši. Ja tā turpināsies,
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tad drīz vairs nebūs mazo radībiņu. Nededzini kūlu, lūdzu, nededzini, man
sāp!		
Loreta Šmite 5.
***
Neatstājiet aizejot ugunskuru, jo var
izcelties liels ugunsgrēks! Onkuļi un
tantes, nededziniet zāli, neļaujiet ugunij
rīkoties! Nenodariet pāri kukainīšiem,
neminiet tos kājām, neaizskariet viņu
mājas! Labie kukainīši vasarā palīdzēs
izaugt rozēm, cīnīsies pret dažādiem
kaitēkļiem.
Anete Podjava 5.

22. – 25. marts Ērgļu vidusskolēniem
bija nedēļa, kuru katrs varēja pavadīt, kā
vēlas, un galvenais – neapmeklēt skolu
ar attaisnojumu, jo tās bija marta brīvdienas.
Skolēni savas brīvdienas pavadīja dažādi. Vienam tās paskrēja nemanot, citam ritēja gausi.
Kā gan marta brīvdienas pavadīja
Ērgļu vidusskolas skolēni?
Cik cilvēku, tikpat daudz arī viedokļu –
„Tātad brīvdienās jau, pirmkārt, labi
atpūtos (no rītiem ilgi gulēju). Otrkārt,
apciemoju vecvecākus, kā arī citus radiniekus. Treškārt, pirmajā darba dienā
devos uz Valmieru, lai aizstāvētu zinātniski pētniecisko darbu. Bija ļoti interesanti iepazīties ar citu jauniešu rakstītajiem darbiem. Īpaši viens darbs bija ļoti
interesants, ja nemaldos tēma bija „Robota un spaiņa barošana jaunlopiem”.
Galu galā ieguvu jaunu pieredzi, kas no-

derēs man turpmāk. Pats galvenais labi
pavadīju laiku!”(Arvis Pobiaržens 11.)
„Lielāko daļu brīvdienu, 5 dienas, pavadīju ģitāristu sesijā.”(Georgs Džiguns
9.a) „Katru dienu devos uz Ērgļiem.
Biju ļoti aizņemts ar dejām, muzicēšanu
un mācībām.”(Dagnis Vasks 12.) „Pavasara brīvdienās no rītiem ilgāk gulēju,
skatījos filmas un satikos ar
draugiem.”(Linda Bārbale 11.) „Vienkārši atpūtos no skolas!” (Simona Bogdanova 12.) „Iespaidi nebija no labākajiem, jo visu izjauca joprojām
nekūstošais sniegs (citus gadus šajā laikā viss parasti jau ir nokusis).” (Ilmārs
Suveizda 8.) „Pavadīju laiku ar draugiem svaigā gaisā.” (Roberts Kristers
Koklačovs 8.) „Labi atpūtos, ballējos ar
draugiem!” (Daina Liepiņa 11).
Brīvdienu iespaidus pierakstīja
Krista Kalniņa 11.



Mana mīļākā vieta Ērgļos

J. Grota 110. dzimšanas dienai veltītā konkursa laureātu darbi
Ērgļi ir vieta, kurā es dzīvoju kopš
dzimšanas. Pa manu mazo pagastiņu
esmu staigājusi ļoti daudz, taču vislabāk man patīk Tanka kalns, kuru vecākās paaudzes ērglēnieši sauc par Kaļvu
kalnu.
Ar Tanka kalnu man saistās visvairāk
patīkamo atmiņu. Šos brīnumainos mirkļus esmu pavadījusi kopā ar draugiem,
radiem un ģimeni.
Uzkāpjot Tanka kalnā, var sajusties
tā, it kā es lidotu. Visapkārt pūš vējš,
mati plīvo, un saule spīd tik spoži kā
prieks sirdī. Vērojot apkārtni, var redzēt
visus Ērgļus. Skatoties es saprotu, cik
skaista ir vieta, kurā es dzīvoju. Krāšņi
dabasskati paveras uz visām pusēm. Tur
dūmakaini meži, tur zaļu pļavu plašums,
bet cilvēki tālumā šķiet tik sīki kā darbīgas skudras pūznī. Dienās, kad līst lietus
un spīd saule, ir novērojama krāšņa varavīksne. Arī dienās, kuras ir apmākušās, var redzēt skaistās tumšās debesis.
Tā vien gribas paņemt otu un gleznot.
Vecgada vakarā, sēžot Tanka kalnā,
var novērot visbrīnumaināko skatu. Uz
visām pusēm šaujas krāsainas raķetes.
Tās uz tumšā fona izskatās kā prieks.
Kaut varētu prieku paņemt rokās un iedot katram, kam tā pietrūkst!
Tanka kalns vienmēr būs tuvs manai
sirdij, un es atcerēšos spilgtos mirkļus
savā dzīvē, kurus pavadīju kopā ar tuviem cilvēkiem.
Maira Antēna 7.
***
Vieta, kur man vislabāk patīk uzturēties, ir soli pie lielā pulksteņa. Tur var
uz visu noskatīties.
Man šī vieta patīk, jo, sēžot uz viena
no soliņiem, var redzēt, kādas mašīnas

aizbrauc un kādi cilvēki
aiziet garām. Tas var likties dīvaini, jo tur ir skaļi
un trokšņaini, bet, kad
visu to vēro no cita skatu
punkta, var redzēt, kas
notiek ap mani. Dažreiz
mēs paši nemaz nepievēršam uzmanību tādām
it kā parastām lietām.
Mēs ikviens esam iejaukti visā dzīvībā, kura ir ap
mums. Bet vai visi to vēlas saklausīt un saredzēt?
Tur sēdēt var ilgu laiku, jo katrs cilvēks, kurš paiet garām,
var vienkārši daudz ko pastāstīt par
sevi. Skrienot, ejot, braucot viss ir saistīts, jo gandrīz katrs, kurš to dara, tiek
garām pulkstenim. Tad var iedomāties,
kas notiks tālāk, bet nevar uzminēt, kas
notiks tūlīt pat aiz stūra vai man iepretī.
Pastāstīt par šo vietu pie pulksteņa
daudz nevar, jo tajā visu var tikai ieraudzīt un sadzirdēt.
Gundars Jānis Āboliņš 7.
***
Stacija, mājas, Skanstes kalns. Mīļas
vietas Ērgļos, manos Ērgļos. Ar jaukām
atmiņām un piedzīvojumiem saistās
vecā dzelzceļa stacija. Tur ir ļoti patīkama atmosfēra, tāda enerģiska, aktīva.
Stacijā ir fantastiski, tam ir vairāki
iemesli. Iespējams, dažiem var likties,
kas tur tāds īpašs, bet man šī stacija ir
ļoti, ļoti īpaša. Pēc pagājušās vasaras
man ļoti iepatikās uzturēties tādā vietā,
kur ir sajūta, ka apkārt ir liels pūlis, lai
gan te neuzturas neviena dzīva dvēsele
bez manis un mana draugu pulka. Var-

Kalvja Kaļvas zīm.

Kā radās medus nosaukums
Kad pienāca vasara un uzziedēja puķes, bites lidoja dzert puķu nektāru. Viņām tas garšoja. Bitītes nolēma nektāru
paņemt līdzi un uzcienāt arī citus draugus. Viņas iedeva puķu garšīgo nektāru
lācim Pūkam. Draugiem garšoja. Visi
teica: „Mmm, garšīgs!” Kāds saklausīja
vārdu „medus”. Tā nosaukums radās.
Sanda Leimane

Maira Antēna 8. zīm.
Kā bite dabūja dzeloni
Senos laikos bitēm dzeloņa nebija.
Kad lācis uzbruka, bites nevarēja aizstāvēties, un bites mira. Tad bitēm apnika, un viņas domāja, kā pārvarēt uzbrukumus. Bites saprata, ka viņām
nepieciešams kaut kas ass. Bites aizgāja
pie skrodera un paprasīja adatu. No tā
laika bitēm ir dzeloņi.
Daniels Riekstiņš
***
Kādreiz bitei dzeloņa nebija. Bet reiz
viņa ieraudzīja, ka kurpnieks šuva kurpi. „Ko tu dari?” bite iedzinkstējās. „Es
šuju,” kurpnieks pastāstīja. Bite teica:
„Lūdzu, iedosi adatu?” „Jā,” atsaucās
kurpnieks. Bite paņēma adatu un lidoja
projām, bet adata bitei izslīdēja, krita,
bet bite to noķēra. Tā bitei palika adata
- dzelonis.
Emīlija Gustīne Zommere
Kāpēc zirneklim tievas kājas
Reiz zirneklis staigāja pa garu zāli.
Zālē viņam sapinās kājas, un viņš neva-



rēja tikt ārā. Garām gāja vabole un teica: „Ko tu muļļājies?” Zirneklis atbildēja: „Labāk būtu palīdzējusi! Re, man
kājas zālē sapinušās, nevaru tikt laukā.”
Vabole noteica, ka nevarot palīdzēt, un
aizgāja. Pēc kāda laiciņa garām lidoja
muša un teica: „Ko tu muļļājies?” „Labāk būtu palīdzējusi,” atteica zirneklis.
Muša palīdzēja arī. Kad zirneklis bija
ticis ārā no lielās zāles, viņš tikai noteica: „Kāda muļķe!” To pateicis, viņš
mušu aprija. Bet, staigādams pa garo
zāli, zirneklis bija izstaipījis garas un
tievas kājas. Tās vienmēr viņam atgādinās par sapīšanos.
Marta Simona Štila
Kā mārīte kļuva draudzene
Kādu dienu atlidoja mārīte un uzlaidās man uz degungala. Iedeva man
buču. Tā mēs sadraudzējāmies un sākām spēlēties. Kad pienāca nakts,
mamma man atļāva mārīti paturēt. Tas
bija jauki. Bet viss beidzās tā, ka mārīte
nākamajā dienā izvēlējās aizlidot pie
saviem mazuļiem.
Elizabete Evelīna Randere
Kāpēc skudriņu vēl neredzam
Bija saulaina ziemas diena, kad saulītes stari iespīdēja arī lielajā skudru pūznī. Saulaino dienu daudzums liecināja
par pavasara tuvošanos. Pūznim sniega
cepure jau bija nokususi.
Un te varētu sākt pasaku par mazu,
zinātkāru skudru, kas ļoti gaidīja pavasari. Un sauli. Un siltumu. Un puķes.
Un nemitīgu tekalēšanu pār skujām
mežā. Bet... vēl tomēr bija ziema un
skudriņa nerādījās pūžņa ārpusē.
Reinis Šaicāns
Kāpēc sienāžiem īss mūžs
Sienāzis pēc dabas ir ļoti slinks. Lai
īsinātu laiku, viņš sāka spēlēt vijoli, un
tā bija aizrāvies ar spēlēšanu, ka nepamanīja, ka rudens jau klāt. Tā kā barību
nebija sagādājis, tad ziemā neizdzīvoja.
Tāpēc sienāžiem ir īss mūžs.
Kristīne Reinika
Kā putni kļuva krāsaini
Agrāk visi putni bija pelēki. Tūkstoš
putnu pūlī bija mazs flamingo pulciņš,
kurā bija viens iedomīgs flamingo, kurš
lielījās ar garajām kājām, tā dusmojās,
ka viņu neviens necieta. „Man pietiek,”
kādā dienā iesaucās flamingo Bingo,
„no rītdienas kļūšu prātīgāks.”

Grāmatu autori – Ērgļu
vidusskolas absolventi

Māris Olte

būt tas tādēļ, ka nosaukums vien – Ērgļu dzelzceļa stacija – šīs sajūtas izraisa. Diez vai šī vieta būtu man tik tuva,
ja vēl joprojām pienāktu vilcieni. Tie ar
savu troksni gan jau visu prieku sagandētu. Neizkoptā ainava piešķir miera un
trakulības sajūtu. Mežs un nepļautās
pļavas, kas ir tuvumā, ļauj izbaudīt dabas valdzinājumu. Ja vēlas, var arī apsēsties uz soliņa, kur sēdējuši tūkstošiem cilvēku, un baudīt dabas skaistumu,
ziedu smaržu, meža garšu. Jā, meža
garšu.
Pozitīvo noskaņu dod dzeltenās krāsas uzgaidāmā mājiņa, kura vienmēr
dzīva kā pavasara saulīte. Ceļš, uz kura
bija sliedes, izstaro straujumu un neapdomību, dod pamatīgu enerģiju.
Stacijā piedzīvots daudz kā dīvaina.
Izjūtas bijušas dažādas, bet visas pozitīvas un saulainas. Par to man neizmērāma izmēra sajūsma.
Santa Helēna Pedele 7.
(turpinājums sekos)

2. klases skolēni raksta teikas par taureņiem, bitēm,
zirnekļiem, mārītēm, skudrām, putniem, sienāžiem
Kādēļ taurenis ir arī balts
Reiz visi taureņi bija balti. Tad viens
krāsotājs sāka krāsot taureņu spārnus.
Kāds taurenis, nevarēdams savu kārtu
sagaidīt, visu laiku dīca. Krāsotājs sadusmojās un teica: „Tā kā tu visu laiku
dīc, paliksi balts.” Tā arī šis taurenis palika balts.
Ieva Radzvilaviča

Laines Vīgubes zīm. 8.

Tā arī notika. Nākamajā dienā atskanēja: „Plakš, plakš, plakš!” Tie bija 3
Bingo plaukstu plaukšķi. Bingo rīkoja
sapulci, lai aicinātu tos putnus, kuri vēlas būt krāsaini, doties pie Dieva. Pieteicās gandrīz visi. Dievs brītiņu padomāja, lika pagaidīt un solīja vēlēšanos
izpildīt.
Trešajā dienā no debesīm sāka pilēt
krāsaini pilieni. Visi putni dabūja sev
krāsu. Un bija apmierināti. Tikai Bingo
kliedza: „Mēs gribam spilgtākas krāsas!” „Nē, nē, nē,” sauca citi putni, jo
bija saņēmuši to, ko vēlējās.
„Nu labi, jūs negribat, bet tas nenozīmē, ka es negribu izcelties jūsu vidū,”
klaigāja flamingo Bingo.
Dievs tikai noteica: „Ko tad vēl var
vēlēties? Uz pelēkas krāsas uzpil citas
krāsas, un visi ir laimīgi.”
Ralfs Bolzans

Ir iznākusi patiesi
jauka grāmatiņa „Matīsa piedzīvojumi mežā”,
kuras autors ir mūsu
skolas absolvents Māris Olte. Ir interesanti
uzzināt daudz ko jaunu
par meža iemītniekiem,
ne tikai kā parasti iegūstot zināšanas, bet
arī ieklausoties otra cilvēka viedoklī.
Matīss ir nejauši atradis brīnumu ierīci toskelmoskelu, ar kura
palīdzību var kļūt pavisam mazs un nokļūt tur, kur vēlas. Tā
Matīss kopā ar suni Teiru dodas pastaigā pa mežu, un, lasot grāmatu, arī mēs
varam aplūkot āpšu alas, ieskatīties
sirseņu pūznī, pakrastē satikt ūdru, paskriet līdzi vilkam un uzsēsties alnim
čuprā. Šī grāmata, manuprāt, paver iespējas dabu uztvert tēlaini. Reāls notikums dzīvē cilvēku aizrauj domu virpulī, kas liek koncentrēties tālāk uz kaut
ko vēl nebijušu.
Jautāju Mārim Oltem par grāmatas
tapšanu.
Kas pamudināja rakstīt par zēnu
un viņa medību sunīti?
Māris: „Matīss ir vairāku sērijas grāmatu varonis [Red. „Zvaigzne ABC” ir
izdevusi grāmatas „Matīss iepazīst teātri”, „Matīss spēlē hokeju”, „Matīss
meklē Latviju”], bet suni pieliku tāpēc,
ka latviešiem nedzimst bērni tik daudz,
cik vajag, un man par to dusma nāk.
Suns mums mājās arī ir jaunums, tikai
ar īsu asti, nevis garu - kā grāmatā.”
Grāmatā ir daudz fotogrāfiju. Vai
tās ir uzņemtas Ērgļos?

Māris: „Fotogrāfijas
ir Andra Eglīša, laba fotogrāfa, viņš ir fotografējis arī Ērgļus, bet to
bilžu grāmatā nav.”
Vai ir piedzīvotas
tādas situācijas, kādas
ir grāmatā?
Māris: „Dažas ir paša
piedzīvotas, citas stāstījis Aldis un Ivars, mūsu
mednieks. Bet daudzas
vienkārši izdomāju, ka
tā var būt, zinot, kā
mežā notiek.”
Vai taps vēl kāda

grāmata?
Māris: „Vēl būs viena par zivīm un
puiku. Kad uzrakstīšu, tad būs.”
Jāpiebilst, ka 2010. gadā un 2011.
gadā iznāca Māra Oltes makšķernieku
kalendāri, kur attēlos ieraugāmi arī Ērgļu skati.
Ar apgādā „Zvaigzne ABC” izdoto
pavārgrāmatu „Ēst ir tavā dabā” tās autori Māris un Uģis Oltes piedalījās konkursā „Gourmand World Cookbook
Awards 2010”. Starp 57 pusfinālistiem
grāmata tika izvirzīta 3 nominācijām:
labākā inovācija, Pasaules Dabas fonda
balva un labākais dizains. Šis izdevums
ir komplekts, kurā ir grāmata ar padomiem, 55 receptēm, fotoattēliem un dubulto DVD, kurā ir 17 Vides Filmu Studijas filmas, karte ar labākajām piknika
vietām, sērkociņi iekuram, sāls maltītei
un videi draudzīgi galda piederumi.
Gaidām nākamās grāmatas par vidi,
kas mums apkārt, par vidi, kurā paši
dzīvojam.
Maija Dunkure 9.

Melu pasaciņas
Lauras Laubes 9.a zīm.

No daiļrades
pūra
Kad saules gaismas
un rīta rasas tīts,
mazs ābolītis acis vaļā ver,
tas sārtos vaidziņus
pats ābeļlapā slaucīt steidz.
Tā lapiņa no saules
zelta gaismā mirdz,
bet vējiņš pūš,
un ābolītis zemē krīt,
un atkal rasas tīts tas ir.
Lauma Kodola 5.
Vēl laukā aukstums nikni skauj,
bet sniegpulkstenīts ņipri plaukst.
Uz ziediņu bērni lūkojas
Un laimīgi iesaucas: „Pavasar’s trauc!”
Monta Kurzemniece 5.

Pēc Joku dienas 1. aprīlī 3. klases skolēni rakstīja melu pasaciņas
tā, lai visi vārdi sāktos ar vienu
burtu.
Mana māmuliņa mīļa. Mammai
mazi mati, mamma māk maisīt
mannu. Mana mamma man melo.
Mana mince mani mīl. Mana
mincīte man mīļa. Mammai mincīte mīļa. Mincīte, mamma mani
mīļo.
Endija Dalbiņa

Lailas Saulītes 8 zīm.
Krauklis kaitināja kāli. Kālis kaitināja kāpuru. Kokā karājās Kārlītis. Karājās, kamēr krita, kūleņodams krūmos.
Kārlītis kunkstēja, knosījās. Krauklis,
kāpurs, Kārlītis krāva kaudzē kāļus.
Kāļi krizdami, klupdami kūleņoja kaudzē, kad krastmalā kāļus krāva kravas
kuterī. Kanādā kāļus kapās kubiņos.
Kanādieši kārs kaltētu kāļu krelles.
Ance Ludborža
Guntas Pūces 9.b zīm.
Redaktore: Marta Suveizda 9. a

avīzeizdevums
2011. gada
aprīlis
Ērgļu Skolu
novadaliterārā
informatīvais
2011.
aprīlis

Izlīgums – process, ko Valsts probācijas dienests ar starpnieka palīdzību organizē krimināllietās starp cietušo un likumpārkāpēju
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs,
cietušajam un likumpārkāpējam ir iespēja iesaistīties izlīguma procesā, kuru
īsteno Valsts probācijas dienests. Pirmos dienesta starpniekus mācīja Norvēģijas nacionālā mediācijas dienesta
speciālisti, kuriem ir vairāk nekā 10
gadu pieredze taisnīguma atjaunošanas
jomā. Īpaši rezultatīvi izlīgums iedarbojas uz nepilngadīgajiem, un Norvēģijas speciālisti uzskata, ka tas ir visefektīvākais uzvedības korekcijas līdzeklis,
jo samazina atkārtoti izdarītu noziedzīgu nodarījumu līmeni.
Arvien vairāk cilvēku seko līdzi jauninājumiem krimināltiesībās un interesējas par iespējām dalībai izlīgumā. Kā
galvenais priekšnosacījums likumpārkāpējam ir tas, ka viņš pats atzīst savu
vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, nevis uzsver, ka viņa vaina vēl jāpierāda. Protams, cilvēki var izlīgt un
var arī neizlīgt, tas viss ir atkarīgs no
viņu vēlēšanās, spējām un iespējām
vienoties. Izlīgums sniedz iespēju sabiedrības locekļiem mainīties un uzlabot savu dzīves kvalitāti, būt līdzatbildīgiem, popularizējot humānisma
principus, kas mazina cilvēku vienaldzību citam pret citu.
Norvēģijas pieredze liecina, ka arī sabiedrības pārstāvjiem ir lietderīgi iesaistīties izlīguma īstenošanā, kļūstot par
brīvprātīgajiem starpniekiem. Tas nozīmē, ka sabiedrība nav vienaldzīga pret
notiekošo un iesaistās noziedzības profilaksē, tādēļ pasaulē ir plaši attīstīta brīvprātīgo starpnieku darbība tieši izlīguma
jomā. Latvijā ir cilvēki, kuri brīvprātīgi
iesaistās vides sakopšanā, palīdz slimnīcās, aprūpē vecus cilvēkus, veic citus
sabiedrībai lietderīgus darbus bez atlīdzības. Arī probācijas dienestā ir brīvprātīgie starpnieki, kuri aktīvi piedalās
izlīgumu organizēšanā un vadīšanā.

Jauno vokālistu
konkursā
„Ērgļu Cālis- 2011”
30. martā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” norisinājās muzikāls
un pavisam nopietns jauno vokālistu
konkurss “Ērgļu Cālis – 2011”, kurā ieklausīties mazajos dziedātājos bija ieradies Žurks - Jurks. Šim konkursam dalībniekus: Lieni Feldbergu, Haraldu
Masaļski, Evelīnu Jansoni, Jurģi Zommeru, Patrīciju Bolzani, Beatrisi Ļebedevu un Danielu Vanaģeli sagatavoja
muzikālā audzinātāja Evita Šreibere.
Bērnu vokālo ansambļu vadītāja Ieva
Vilnīte bija strādājusi ar Madaru Purviņu un Elzu Koklačovu, bet mazo Aneti
Rudzīti īpaši konkursam bija gatavojusi
muzikālo kursu vadītāja Virdžīnija Burova. Katrs dalībnieks savā sniegumā
atšķīrās ar savu raksturu un drošu dziedājumu. Žūrijas komisijā strādāja Ērgļu
mūzikas skolas skolotājs: Pēteris Leiboms, 1990. gada „Ērgļu Cālis” uzvarētāja Kaiva Bukovska (Leiboma), kā arī
PII „Pienenīte” vadītāja Ilona Cielava.
Katrs dalībnieks saņēma pārsteiguma
balviņas un mīļas bučas no grupiņas
biedriem, kā arī Ērgļu novada pašvaldības sarūpētu saldumiņu. Bet Lieldienu
pasākumā kopā nāks gan mazie dejotāji, gan dziedātāji. Aicinām ierasties un
atbalstīt jaunos talantus!
Sandra Avotiņa

Latvijā izlīguma procesa ieviešana
īpaši viegli nepadodas, jo katram procesa virzītājam: policijai, prokuratūrai,
tiesai ir savs skatījums uz to. Kādam
skepse, citam – ironija, vēl citam – nesapratne vai nevēlēšanās uzsākt ko jaunu. Izlīguma process ir veids, kā ātrāk
un ar mazākiem izdevumiem atrisināt
nepatīkamo situāciju. Jebkurš gadījums
ir ļoti individuāls un par dalību izlīguma procesā jāizlemj pašiem.
2010. gadā Valsts probācijas dienests
sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālo mediācijas dienestu organizēja mācības
dienesta darbiniekiem par vēl vienu
taisnīguma atjaunošanas pieeju – izlīguma sanāksmi (conferencing), kurā
piedalās ne tikai cietušais, likumpārkāpējs un viņu ģimenes locekļi, bet arī citi
profesionāļi, kas varētu iesaistīties likumpārkāpēja uzvedības korekcijā un
atbalsta sniegšanā cietušajam. Šī pieeja
ir tendēta tieši uz darbu ar nepilngadīgajiem, jo, ja paliksim vienaldzīgi pret
pusaudžiem, tad nostiprināsies viņu
vienaldzība arī pret mums. Galvenais ir
atcerēties – taisnīguma atjaunošanas
pieeja nav balstīta uz morāles lasīšanu,
bet uz izvēles iespēju un atbildības uzņemšanos.
Izlīguma process nav tikai formāla
vienošanās parakstīšana, bet gan, tam
noslēdzoties, ieguvējas ir abas puses, jo
tās pašas vienojas par taisnīgu un savstarpēji pieņemamu risinājumu, saglabājot neitrālas attiecības. Izlīguma pamatā ir taisnīguma atjaunošanas pieeja,
kuru pasaulē izmanto kā noziedzīga nodarījuma radītā ļaunuma mazināšanas
vai likvidēšanas veidu. Taisnīguma atjaunošanas pieejai ir vairākas formas,
taču tajās vairāki aspekti ir līdzīgi.
Amerikāņu profesors Hovards Zehrs
(Howard Zehr) taisnīguma atjaunošanas pieejā to formulē šādi: „Noziegums

ievaino ne tikai cilvēkus, bet arī viņu
attiecības. Izlīgums veicina taisnīguma
atjaunošanas panākšanu, kur tiek iesaistīts gan cietušais, gan likumpārkāpējs, kā arī sabiedrība, lai kopā meklētu
risinājumu, kas sekmē dziedināšanu,
izlīgšanu un mierinājumu”. Dziedināšana, izlīgšana un mierinājums ir trīs
atslēgas vārdi. Dziedināšana kā process cietušajam, kurā caur sarunām un
emociju paušanu viņš mēģina izkļūt no
upura lomas, savukārt likumpārkāpējs
redz nodarījuma sekas cietušajam. Izlīgšana kā process, kas veicina cilvēcīgu konfliktu risināšanu un izlīgšanu ne
tikai ar cietušo, bet arī ar savu sirdsapziņu. Mierinājums kā process, kurā
cietušais un likumpārkāpējs var daudz
mierīgāk atgriezties savās ģimenēs un
sabiedrībā.
Mūsu sabiedrībā ir iesakņojies stereotips, ka vienīgais veids, kā panākt
sabiedrībai vēlamo uzvedību, ir izmantot represīvo pieeju. Šajā gadījumā, ja
netiek apzinātas cietušā vajadzības,
viņš tā arī paliek ar nomāktības, dusmu,
kauna un vainas apziņu. Taču, izmantojot atjaunojošo pieeju, taisnīgo risinājumu cietušais un likumpārkāpējs meklē
kopā.
Taisnīguma atjaunošanas pamatprincipi ir:
1. Citāds skatījums un reaģēšana uz
noziedzīgu nodarījumu – tas nozīmē, ka
noziedzīgais nodarījums tiek aplūkots
ne tikai kā Krimināllikuma panta pārkāpums, bet kā konflikts starp cietušo
un likumpārkāpēju. Taisnīguma atjaunošana notiek caur konkrētā konflikta
atrisināšanu. Tā ir koncentrēšanās uz
noziedzīgā nodarījuma sekām, lai mazinātu vai likvidētu to ietekmi uz iesaistīto pušu dzīvi nākotnē.
2. Tas ir brīvprātīgs process abām iesaistītajām pusēm – iesaistītās puses

Mīļā skolotāja Vija Rūse!
Cik šis pavasaris ir untumains! Tikko
bija saule un siltums, tūlīt atkal vēss lietus. Bet tā jau ir... nekas šajā dzīvē nestāv uz vietas. Varbūt Ērgļos vēl sniegs,
ziemas sporta cienītāji slēpo. Bet te pie
manis dubļi, un viss tik pelēks kā vatē
ievīstīts. Par spīti tam, man ir gaišas domas. Esmu pavasara fane – priecājos
par katru mazu, zaļu asniņu.
Un vēl šogad īpaši prieks, jo Jūs svinat tik jauku dzīves jubileju. Kad braucu uz Madonu, vienmēr pa autobusa
logu cenšos appētīt mūsu bijušās skoliņas vietu. Zināt, lielais ozols vēl dzīvs!
Pie tā vienmēr tika dots starts slēpošanas sacīkstēs.
Arī ceriņi turas godam, tikai vairs
nezied. Žēl, kādreiz bērnībā, kad Jūs
bijāt mana skolotāja, mēs tur, skolas
galā, sēdējām, spēlējām “Āmuriņ,
paukš!”, ceriņi ziedējā uz nebēdu. Kad
atceros savus Praulienas skolas gadus,
esmu dziļi aizkustināta, jo tas laiks nekad neatkārtosies. Jūs, jauna, enerģijas
pilna skolotāja, dresējāt mūs tautu dejas
soļos. Lai gan pamatus jau bija iemācījusi Daces mamma. Mēs, dejotājas, pašas izšuvām tērpus. Un Madonas deju

skatē bijām vieni no labākajiem, pateicoties Jūsu aizrautībai ar deju. Katros
skolas svētkos piedalījāmies dzejas
montāžās. Sajaukt nebija atļauts. Tā
bija atbildība un darba kvalitāte! Un kur
tad vēl tie teātri! Pēdējā luga “Torte un
3 princeses” netika izrādīta, jo princeses tad bija, bet tortes nebija... Šķirstu
skolas laika albumu un apmīļoju katru
fotogrāfiju. Un arī Jūs. Tagad domāju,
cik labi bija, ka mums bija jaukas skolotājas, arī Jūs! Tik daudz atmiņu un
lietu, ko iemācījāt. Nu visas tās jau liktas lietā. Paldies par darbu un prieku ,ko
mācījāt! Laiks rit pārāk ātri, bezgala
ātri. Jūsu skolēni nosirmojuši un pa pasauli prom no Praulienas aizklīduši...
Mīļi sveicu Jūs dzimšanas dienā!
Tad laidīsim prieku sirdī, lai tas asnus tur dzen!
Dāvāsim visiem smaidus, lai sirdī
gaišums tiek!
Prieka un pavasara mums visiem ir
jāpietiek!
Cieņā un pateicībā –
Jūsu Praulienas skolēnu vārdā Tāle
Greine (arī skolotāja) Murmastienē.

Praulienas 1. septiņgadīgās skolas skolotājas 1956. gada
1. septembrī uz skolas kāpnēm. Vija Rūse sēd 3. no kreisās.
Oļģerta Gailīša foto.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. aprīlis

Madonas TSV vadītāja Valda Buiķe, brīvprātīgie izlīguma starpnieki:
Auseklis Knope, Aija Rolova, dienesta darbinieki, izlīguma starpnieki:
Astrīda Mitjakova, Aivars Rubuls.
jebkurā laikā var atteikties no dalības
izlīguma procesā.
3. Aktīva abu iesaistīto pušu dalība,
kur veidojas dialogs starp cietušo un likumpārkāpēju – cietušais var uzdod
jautājumus un saņemt likumpārkāpēja
atbildes, savukārt likumpārkāpējs var
izskaidrot savas rīcības iemeslus.
4. Cietušā un likumpārkāpēja vajadzību apzināšana – cietušais izvirza savas prasības likumpārkāpējam noziedzīgā nodarījumā radušos seku
likvidēšanai vai mazināšanai, savukārt
likumpārkāpējs izvērtē savas iespējas,
un viņi kopā pieņem lēmumu. Izņemot
kompensāciju naudas izteiksmē, puses
var vienoties arī par kāda darba veikšanu vai ko citu.
5. Likumpārkāpēja atbildības uzņemšanās – likumpārkāpējs var pats izlemt
un uzņemties konkrētus nosacījumus,
kurus izvirza cietušais, nevis nosacījumus, kurus izvirza profesionālis – ju-

rists, nosakot likumā paredzēto sodu.
Tā ir arī iespēja lūgt piedošanu un piedot. Dažkārt cietušais no likumpārkāpēja gaida tieši vaļsirdīgu piedošanas
lūgšanu un nožēlu par izdarīto. Tāpat tā
ir iespēja saglabāt neitrālas attiecības ar
likumpārkāpēju.
Šodien mūsu sabiedrībā sāk pietrūkt
cilvēciskā faktora un konfliktu risināšanas prasmju, bet izlīguma procesā ir iespējas to apgūt.
Par kārtību, kādā Valsts probācijas
dienests organizē un vada izlīgumu ar
starpnieka palīdzību, labprāt uz jūsu
jautājumiem atbildēs brīvprātīgā izlīguma starpnieks Auseklis KNOPE (sertifikāts Nr.9014-12/105), pa mobilo telefonu 28307343 LMT, 22344742
(Tele-2), parastais t. 64871770 vai rakstīt uz e-pastu gambiits@inbox.lv.
A.KNOPE,
Brīvprātīgā izlīguma starpnieks

Sirsnīgi pavasara sveicieni dzīves
jubilejā kolēģītei, skolotājai Vijai Rūsei!
Aprīlī, kad Ogres upē aizplūst palu
ūdeņi un tūlīt, tūlīt raisīsies balti ievu
ziedi, Ērgļos, Zaļā ielā uz 80 dzīves pavasariem atskatīsies Jumurdas skolas
kādreizējā latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Rūse.
Viņas šūpulis kārts Alūksnes apriņķa
Alsviķos 1931. gada 30. aprīlī. Kopā ar
brāli Vilni tur aizvadīta bērnība un skolas gadi. Vija savu darba dzīvi izvēlējās
saistīt ar skolotājas profesiju, tādēļ devās uz Cēsu Skolotāju institūtu apgūt
šīs profesijas pamatus. Tur viņa satika
Sausnējas puses meiteni Zelmu Vasku
(Nusbergu), un viņas kļuva draudzenes
visam mūžam.
1953. gada rudenī Vija sāka savas
darba gaitas kā skolotāja Gulbenes rajona Galgauskas skoliņā. Skaistākie
jaunības gadi pagāja Madonas rajona
Praulienā – Medņa skolā. 60. gadu beigās Vija ieradās Jumurdas skolā jau kā
pieredzes bagāta skolotāja. Jumurdas
skolēniem bija iespēja smelties no Vijas
zināšanu apcirkņiem jaunas gudrības.
Vija bija zinoša, prasīga latviešu valodas un literatūras skolotāja, izdomas
bagāta klases audzinātāja, prata bērnus
iesaistīt pašdarbības pulciņos. Izveidojās spēcīgs tautisko deju kolektīvs, kura
izpildījumā tika iestudēti deju uzvedumi ”Pie Daugavas” un „Līvzeme”. Dejotājiem vajadzēja tērpus, un neviens
cits kā Vija ieguldīja savu spēku un
enerģiju, lai tos sagādātu 16 dejotāju
pāriem. Vijas režisores talants izpaudās,
iestudējot lugu „Miks un Māris Leiputrijā”. Vija dziedāja arī ciema sieviešu
vokālajā ansamblī. Pēc augstākās izglītības iegūšanas neklātienē darba gaitas
aizvijās uz Ogres rajona Turkalnes skolu, tomēr saikne ar Jumurdu nepārtrūka
un 1983. gadā Vija atgriezās Jumurdas
skoliņā, kur nostrādāja līdz pat aiziešanai pelnītā atpūtā – pensijā.
Vija vēl šodien dzīvo savā mājiņā
gleznās Ogres krastā. Upe, pavasara
ūdeņus maļot, čalo, met lielākus un mazākus viļņus pret krastu. Lielāki un ma-

zāki sveicieni Jums, skolotāja Vija, šajā
pavasarī un skaistajā dzīves jubilejā
čalo no Jumurdas un Ērgļiem!...Sveicienus sūta darba kolēģe Jumurdas skolā Vizbulīte Dreimane; Felicita Eglīte,
bijusī Jumurdas skolas direktore; Zelma Nusberga, studiju biedrene un draudzene; Jautrīte Masaļska un 1968. gada
izlaiduma audzēkņi; Agita Opincāne,
Jumurdas skolas absolvente.
Skolotājs, manuprāt, savā darba
mūžā strādā ar sētuvi, kuru ir piepildījis
pats, un jo bagātīgāk piepildīta sētuve,
jo labāka un auglīgāka ir sēkla. Lai sēkla dīgtu un augtu, ir vajadzīga laba un
auglīga augsne...tādi jau ir bērni, ne
vienmēr tā auglīgākā augsne mācīšanās
brīdī, bet ziniet – bērni izaug un kļūst
par auglīgu augsni skolotāja sētajai sēklai! Skolotāja darba mūžā sētā sēkla ir
brīnumaina – tā spēj uzdīgt arī pēc vairākiem gadiem... Daudz baltu dieniņu,
skolotāj!
Materiālus apkopoja un sveicieniem
pievienojas kultūras darba organizatore
Jumurdas pagastā Inita Lapsa.
Paldies skolotājai Vizbulītei Dreimanei par iniciatīvu un radošo aktivitāti veidojot materiālu!



Niskavuori saimnieces jaunība
Teātra svētku dienas priekšvakarā,
26. martā, Ērgļu novada ļaudis pulcējās, lai redzēto jaunāko Ērgļu teātra iestudējumu, vienu no somu rakstnieces
Hellas Vuolijoki ģimenes sāgas izrādēm „Nams uz klints” – Niskavuori
saimnieces jaunība.
Skatītāji ieradās visai ieintriģēti- mūsējie iestudējuši sev pavisam neraksturīgu, nopietnu lugu. Kāda tā būs izdevusies, kā aktieri spēs pasniegt sevi
nopietnā darbā? Vai „pacels” šo pavisam ne vieglo somu dramaturģes darbu?
Un tad…skan priekšvārdi somu valodā…veras aizkars…sākas izrāde…izrāde, kas paņēma no sākuma līdz beigām.
Gaišas noskaņas, kad jaunā saimniece Lovisa (Sandra Avotiņa), pilna cerību, mīlestības un prieka kopdzīvei ar
Juhani (Aivars Rozenovs), lidot lido pa
skatuvi nākotnes cerīgajā redzējumā.
Un liekas, nekas nav par grūtu – ne godāt un cieņā turēt veco Niskavuori
saimnieci (Ināra Strazdiņa), kas visu
savu dzīvi vadījusi saimniecību, ne mēģināt rasts kopīgu valodu ar visai vēso
un atturīgo vīra māsu Hetu (Inese Pīlābere). Virmo saimes prieks par saimnieka veiksmi Seima vēlēšanās, vienlaicīgi
apzinoties, ka būs daudz vairāk jāstrādā
viņa prombūtnes laikā.
Visas cerības sagrauj skarbā atklāsme par pagātni, kura turpinās šodienā–
saimnieks mīl piena pārraudzi Malvīni
(Laila Poklevinska), kas joprojām uzturas Niskavuori, lai gan atsauktos uz Juhani jūtām, gan būtu tuvumā viņu kopīgajam bērnam.
Un tikai tad skatītājam tiek atklāts,
cik cildena, izturīga, mērķtiecīga un
reizē mīloša spēj būt sieviete. Pārkāpjot
pāri aizvainojumam par piekrāptajām
jūtām un pazemojumam par savu vietu
Juhani dzīvē, Lovisa ar stingru tvērienu

Apsveicam!
INGU BALODI-BERTMANI un
ANRI LAZDIŅU
ar dēla LŪKASA LAZDIŅA
piedzimšanu;
LĀSMU un MĀRI PUPIŅUS
ar meitas MONTAS piedzimšanu
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Jānis Saulīte
Aija Saulīte
Laimdota Šreibere
Vladislavs Perminovs
Regīna Kolovza
Tekla Kuzmane
Vija Dreimane
Marta Ozola
Vija Rūse
Artūrs Frikmanis
Pēteris Grīnbaums

Informācija
2011. gada 19. maijā, ceturtdienā,
Ērgļu slimnīcā 1. stāvā (bijušajā operāciju zālē) pieņems pulmonologs no
P.Stradiņa klīniskās slimnīcas.
Būs iespējama konsultācija un spirogrāfija ar automātisku datoranalīzi.
Pieņemšanas laiks: no 10.00. Daktere
plāno pieņemt līdz 20 pacientiem,
1 stundā pieņemot 3- 4 pacientus (atkarībā no saslimšanas smaguma).
Pieņemšana – ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
Pacienta iemaksa LVL 3,00, kā pie
jebkura speciālista. No pacienta iemaksas atbrīvoti bērni, represētās un trūcīgās personas (uzrādot atbilstošu dokumentu), pansionātu iemītnieki.
Lūdzu pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem!
Valdes priekšsēdētāja Aina Braķe



Ērgļu teātra aktieri pēc izrādes 26. martā
pārņem saimniecības vadību savās rokās, apkārtējiem parādot ģimenes spēku
un saliedētību, neatklājot savu tik smalko dvēseles pasauli, kas Dievam lūdz
mīlestību ne tikai sev, bet arī visiem apkārtējiem. Izrāde parāda arī saimnieka
dvēseles traģēdiju – apprecot nemīlamu, bet bagātu saimnieku meitu, lai
sekmīgi turpinātu saimniekot dzimtas
īpašumā, Juhani vienlaicīgi kaislīgi mīl
skaisto piena pārraudzi.
Katrs aktieris atklāj savu tēlu: saimnieka brālis Anti (Ojārs Greivulis) nevēlas pieņemt nama sieviešu intrigu
pilno dzīvi, saimnieka māsa Kustava
(Elīna Taškāne) – dzīvespriecīga meitene, kas līdz sirds dziļumiem pārdzīvo
ģimenes locekļu savstarpējās nesaprašanās, saimnieka māsa Heta – skarba un
pašpārliecināta, tai pašā laikā līdzjūtīga
pret cita bēdām, Malvīne – skaista un
pievilcīga sieviete, kura Juhani spēj
sniegt tikai kaislīgu mīlestību. Spilgtas
epizodes lugā ienes šuvēja Ida (Maiga
Picka) un Malvīnes māte Juze (Sandra
Konovalova), kas ar savu pakalpību un
lišķību ļauj skatītājiem atslābt no lugas
dramatiskā sižeta. Bagātāku sižeta atspoguļojumu sniedz arī pārējie lugas

tēli: Lovisas tēvs – Sāroistes saimnieks
(Pēteris Kārkliņs), Niskavuori pārvaldnieks Marti (Guntars Jukāms), kalpone
Lisa (Iveta Pedele), kārtībnieks Lensmanis (Auseklis Picka), Lensmaņa sieva (Indra Rone), tiesnesis (Pēteris Leitāns), tiesneša sieva (Ieva Vilnīte), ārsts
(Gunārs Briška).
Izrādi jo krāšņāku dara Ivara Saides
radītie gaismas efekti, Pētera Leiboma
skaņas režija, Sandras Nīgales un Valdas Griezānes šūdinātie tērpi. Paldies
režisorei Terēzijai Kaimiņai par uzdrīkstēšanos un uzticēšanos saviem aktieriem iestudēt šo nopietno lugu, kuras
sižeta līnijās var atrast ne vienu vien paralēli ar mūsdienu dzīvi. Paldies Sandrai Avotiņai, kas, strādājot pie galvenās
lomas, paveica arī atbildīgo un sarežģīto producenta darbu.
Gribas vēlēt mūsu skatuves māksliniekiem veiksmi arī turpmāk. Un varbūt gada laikā mēs varam sagaidīt no
viņiem divus uzvedumus – vienu, ko
skatīties uz vasaras saulgriežiem, bet
otru – dvēseles veldzei un skatienam uz
dzīvi nopietnākā skatījumā.
Ilze Daugiallo

”… Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.”
Kas ir Lieldienas? Lieldienas ir jautrības pilni pavasara svētki. Šogad, pēc
tik ļoti garās ziemas, šo atdzīvinošo pavasara garšu var īpaši izbaudīt. Vēl var
teikt, ka Lieldienas ir ļoti aktīvi svētki.
Tad mēs krāsojam olas un šūpojamies.
Galu galā, tas ir iemesls dažām brīvām
dienām. Šīm atbildēm ir zināma jēga, jo
tās apraksta to, kas caurmērā Lieldienās
notiek.
Bet ir Lieldienu rītam arī cits,
pavisam atšķirīgs iesākums, kurš tad arī
veido pilnīgi citādu šo svētku saturu.
Kristus ir Augšāmcēlies! Patiesi
Augšāmcēlies! Tā viens otru sveicina
cilvēki, kam Kristus Augšāmcelšanās ir
nevis vienkārši notikums, kuru varētu
vienkārši pieņemt zināšanai, bet gan
fakts, kas saknē maina viņu dzīvi tagad
un pats galvenais – viņu dzīvi aiz nāves
sliekšņa.
Lieldienu rīta lielais notikums tiek
piedzīvots kapos. Sākumā viss rit savu
ierasto gaitu. Kādas sievietes pašā rīta
agrumā dodas turp, lai izpildītu pēdējo
pienākumu pret sev ļoti tuvu cilvēku.
Dodas to pašu iemeslu dēļ, kā to darītu
jebkurš cilvēks, arī mēs. Iet, lai pieminētu, atcerētos, atdotu godu aizgājējam,
lai ko pārdomātu. Dodas redzēdamas
tikai to, kas ir noticis, bet vēl neredzēdamas, ka tam ir arī savs turpinājums.
Tas nevar būt – tā, iespējams, domāja sievas tur – kapos, to pašu nedaudz
vēlāk apliecināja arī Kristus mācekļi.
Tieši tā par Augšāmcelšanos domājam
arī mēs. Tas nevar būt.
Augšāmcelšanās rīts visskaļāk liecina, ka Dievam nav neiespējamu lietu.
Tas, ka cilvēks joprojām saka – nevar
būt – tas nekādi nespēj kaitēt šīs vēsts

(Jāņa ev. 14:19)

patiesumam. Dievam nav neiespējamu
lietu.
Šīs Lieldienas lai mums ir kā atgādinājums, pamudinājums, iepriecinājums
un stiprinājums. Kristus Augšāmcelšanās dienā mums atkal no jauna tiek uzticēts liels uzdevums – mācīties uzticēties Kungam Jēzum ne tikai tik tālu, lai
kaut ko zinātu par Augšāmcelšanos, lai
mēs būtu informēti par lielo pavasara
svētku norišu galveno iemeslu. Mūsu
dzīves uzdevums ir iemācīties: “Kristus
arī par mani ir cietis, miris un augšāmcēlies!” Un tas izmaina pilnīgi visu
mūsu dzīvēs.
Sirsnīgi sveicu Kristus
Augšāmcelšanās svētkos visus Ērgļu
novada iedzīvotājus!
Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs
Kaspars Eglītis
www.erglubaznica.lv
Lieldienu laika dievkalpojumi
Ērgļu luterāņu draudzes dievnamā
17. aprīlī plkst. 10.00
Pūpolu svētdienā
21. aprīlī plkst. 18.00
Zaļajā Ceturtdienā
22. aprīlī plkst. 10.00
Lielajā Piektdienā
24. aprīlī plkst. 10.00
Lieldienās – Kristus Augšāmcelšanās dienā
Kristību un Iesvētes dievkalpojums
Lieldienu dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzes baznīcā
22. aprīlī plkst. 10.00
23. aprīlī plkst. 17.00
24. aprīlī plkst. 17.00
25. aprīlī plkst. 17.00

PASĀKUMU AFIŠA
No 5. līdz 26. aprīlim
Ērgļu saieta namā skatāma
Cēsu kultūras biedrības „Harmonija”
mākslinieku Dzintras Zvejnieces,
Māras Armanovičas, Tamāras
Pavlovskas, Lilijas Zušmanes, Leona
Stara
ceļojošā gleznu izstāde
„PRETĪ PAVASARIM”
***
16. aprīlī plkst. 22.00 Liepkalnes TN
Pavasara balle
***
16. aprīlī plkst. 20.00
Ērgļu saieta namā
Rūda vārda dienas koncerts
„Dzīve kā spēle”
***
20.aprīlī plkst. 21.00
Ērgļu saieta namā
režisora Arvīda Krieva filma
„Dancis pa trim”
***
24. aprīlī plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā
Lieldienu pusdiena lieliem un
maziem
Piedalās jaunie vokālisti – konkursa
„Ērgļu Cālis -2011” dalībnieki un
lielāki un mazāki dejotāji.
***
24. aprīlī plkst. 14.00
Jumurdas pagasta saieta ēkā
Lieldienu pasākums
„Šūpojies dziesmā un rotaļā”
kopā ar Jumurdas vokālo ansambli
***
25. aprīlī plkst. 13.00 Sidrabiņu parkā
Lieldienu pasākums
„Lieldienu zaķa raibās olas”
***
25. aprīlī plkst. 14.00
Ērgļu saieta namā līnijdeju saiets
„Ak, pavasar! Ak, pavasar!”
***
28.- 29. aprīli Ērgļu saieta namā
XIII Jura Jurjāna starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss “Jaunais
mežradznieks- 2011”.
Piedalās Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas mūzikas skolu audzēkņi.
Starptautisku žūrijas komisiju vada
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijas profesors Arvīds Klišāns.
Aicinām visus interesentus, jo šādu
konkursu Ērgļos var vērot tikai reizi
gadā pavasarī!
28. aprīlī plkst. 9.00 konkursa
“Jaunais mežradznieks” atklāšana,
plkst. 10.00 konkursa I kārta
29. aprīlī plkst. 10.00
konkursa II kārta
29. aprīlī plkst. 18.00 laureātu
apbalvošana un noslēguma koncerts.
Konkursu rīko Brāļu Jurjānu biedrība
sadarbībā ar Ērgļu novada pašvaldību.
Konkursu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions.
***
30. aprīlī plkst. 19.00
Ērgļu saieta namā
jubilejas koncerts „Pastalniekiem- 65”
***
1. maijā plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā
sporta deju konkurss
„Ērgļu vizbulīte- 2011”
***
4. maijā
PAVASARA GADATIRGUS!!!
Laukumos pie saieta nama
aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!
Informācija pa tālruni 26528132
***

4. maijā plkst.13.00 Ērgļu saieta namā
viesojas grupa ”Inga un Normunds”
Koncerts un albuma „Noslēpums”
pezentācija
Biļetes cena: 2.-, skolēniem 1.- Ls
8. maijā plkst. 12.00
Jumurdas pagasta saieta ēkā
māmiņām, vecmāmiņām un visām
sievietēm veltīts
“Paaudžu sadziedāšanās koncerts...”
***
10. maijā „Braku” muzejā
52. darba sezonas atklāšanas svētki
***
12. maijā “Meņģeļos”
muzikālā pavasara talka kopā ar Ērgļu
sākumskolas 3. un 4. klases skolēniem
***
13. maijā plkst. 17.00
Ērgļu saieta namā
Dziesmu diena Ērgļos
Piedalās Barkavas, Lubānas, Bērzaunes, Madonas, Praulienas un Ērgļu
skolas kori.
***
14.maijā plkst.15.00 „Meņģeļos”
Brāļu Jurjānu jubilejas gadā izstādes
„No 70 līdz 100” atklāšana
Piedalās čaklās, nenogurdināmās un
radošās TLMS „Ērgļi” rokdarbnieces –
Lonija Bērzkalne un Līvija Groza
No plkst. 18:30 līdz 22:00 “Muzeju
nakts” pasākums „Kaimiņu būšana”
Ņemiet līdzi naudas zeķi!
„Meņģeļos” būs rosība,
tāpēc visi dikti mīļi
„Muzejnaktī” gaidīti!
Tuvāku un tālāku kaimiņu satikšanās
„Meņģeļos” ar lielīšanos, izrādīšanos
un sevis parādīšanu citiem.
Aicinām būt aktīviem un ierasties ar
savām tirgojamām, apmaināmām lietām – rokdarbiņiem (adījumiem, izšuvumiem, pērļojumiem, tapojumiem
utt.), ar vēl neapēstajiem ievārījumiem,
kompotiem, olām, sieru, pienu, sulām
utt.
Būs UMURKUMURS visa vakara
garumā!!!
Andelētājiem lūgums iepriekš pieteikties pa tel.nr. 29431659
***
14. maijā muzeju nakts Brakos
„Kaimiņi”
20.00-21.00 – Blēņošanās Liepājas
teātra aktiera Ērika Vilsona vadībā
21.15-23.00 – aktivitātes Braku
teritorijā
Nakts orientēšanās „Brīnumi meža
biezokņos” (kontrolpunktos jautrie pārbaudījumi un tikšanās ar noslēpumainajiem somiem, atraktīvajiem krieviem,
karstasinīgajiem āfrikāņiem, šarmantajiem frančiem, neparastajiem jūras laupītājiem, dižajiem vāciešiem un labsirdīgajiem ķīniešiem)
Saimes istabā „Dziedāsim dažādu
tautu dziesmas!”
Pie rijas – „Mans internacionālais foto”
Sīklopu kūtiņā darbnīca „Vai tici brīnumiem?”
Kāju ielocīšana mūzikas ritmos
***
27. maijā plkst. 17.00 Ērgļu estrādē
Mazie deju svētki Ērgļos!
Piedalās Ērgļu un kaimiņu novadu
skolēnu deju kolektīvi
***
30. maijā pasākums
„Nāc uz Brakiem!”
8.30 no Ērgļu vidusskolas mazās
skolas – pārgājiens uz Brakiem ar pārsteigumiem
10.00 – 13.00 – aktīvi radošas darbnīcas Braku pagalmā
14.00 – R. Blaumaņa komēdija „Trīnes grēki” – spēlē Rīgas pamatskolas
„Rīdze” pedagogi un darbinieki

Pieminam mirušos
GUNTA ANDRĀNE mirusi 73. mūža gadā;
VINETA ĻEBEDEVA mirusi 43. mūža gadā;
SARMĪTE ČORNIJA mirusi 51.mūža gadā;
LAIMONIS JĀNIS SAULĪTIS miris 83.mūža gadā;
VELTA KRASTIŅA mirusi 76. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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