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koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja SintiNo Vides ministrijas komunikƗciju ja Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja
nodaƺas informatƯvƗ paziƼojuma 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
pƗrsvarƗ pa pašvaldƯbas ceƺiem. Mar- tirdzniecƯbas mƗrketinga koledžƗ AusšrutƗ tiks uzstƗdƯtas maršruta marƷƝju- trijƗ, bet turpmƗk mƗcƯsies par saimniema zƯmes, pie Jumurdas ezera izveidota cƯbas mƗrketinga skolotƗju. Ja ƯsumƗ
atpǌtas vieta, Ɯrgƺos novietota velo no- bǌtu jƗraksturo KristiƗns, tad jƗsaka tƗ:
kƗ cilvƝks KristiƗns ir ƺoti simpƗtisks,
vietne pie Ɯrgƺu vidusskolas.
ar viƼu patƯkami un viegli kontaktƝties,
Projekta ieviešanas laiks ir no šƯ gada
kƗ darbinieks – labƗku nevarƝtu iedoaprƯƺa lƯdz 2010. gada augustam. PromƗties jebkurƗ sfƝrƗ. ƦimenƝ ir audzijekta realizƗcijas laikƗ tiks izdota ro- nƗts darba dzƯvei vislabƗkajƗ šƯ vƗrda
kasgrƗmata par velotǌrismu, organizƝts nozƯmƝ. RǌpƯgs, korekts, izdarƯgs, atseminƗrs
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Ɯrgƺu novada dome piedalƗs Igaunijas - Latvijas pƗrrobežu sadarbƯbas
programmƗ, kuras realizƗcijas laikƗ tiek
Ưstenots projekts „Ar velo caur Vidzemi
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais
partneris ir Vidzemes tǌrisma asociƗcija, projekta partneri LatvijƗ: Alǌksnes,
CƝsu, Gulbenes, Madonas, Ogres un
Valkas rajona padomes, MƗlpils pagasta padome, Siguldas novada dome. KopƝjais projekta budžets ir 1519238,13
EUR. Budžeta nansƝjuma avoti: 85%
Igaunijas-Latvijas pƗrrobežu sadarbƯbas programmas nansƝjums, 5% valsts
lƯdznansƝjums, 10% partneru lƯdznansƝjums.

ProjektƗ tiks izstrƗdƗts starptautisks
velo maršruts „Dienvidigaunija – Ziemeƺlatvija”, kura viens posms bǌs pa
Madonas rajonu un arƯ Ɯrgƺu novadu.
No lielƗ velo maršruta tiks veidoti vairƗki apƺveida maršruti, lai piedƗvƗtu iespƝju ceƺotƗjiem plašƗk iepazƯt vietas,
caur kurƗm vƯsies lielais loks. Mums
tuvƗkie mazie apƺveida maršruti bǌs pa
Cesvaines, Madonas, GaiziƼkalna un
Ɯrgƺu apkƗrtni.
Ɯrgƺu mazais velo maršruts tiks piedƗvƗts pa loku: Ɯrgƺu centrs – Palšu
purvs- Viesakas – Jumurda – Ɯrgƺi (no
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vestienas-Ɯrgƺi ceƺa). Brauciens plƗnots

priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikušies
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Kalna Dibenu robežakmeni un
Ļaudonītes upītes tuvākās krastmalas.
Pielasīti 50 maisi ar atkritumiem
pa ceļa Ērgļi- Jumurda -Cirsti ceļmalām.
PII “Pienenīte” darbinieki sakopa bērnudārza teritoriju, puķudobes
un tuvāko apkārtni.
Pensionāru padomes cilvēki
strādāja Skanskalniņā – nogrāba
augšu,
nogāzēs
zarus un
KristiƗns
JƗƼusatīrīja
vakarƗ Brakos,
drazu, atraka 23.
kāpnes.
jǌnijƗ.
Ērgļu vidusskolas audzēkņu,
pedagogu un darbinieku kolektīvs
sakopa nogāzi gar Ogres upes dambi.
Ērgļu pagasta talcinieki atbrīvoja no apaugumiem un kritalām taku
uz dabas objektu „Velna klēpis” un
tā apkārtni.
Sociālās aprūpes centra „Kastaņas” iedzīvotāji un darbinieki
sakopa ābeļdārzu un ceļmalu.
Sausnējas pagastā iedzīvotāji
talkoja pie parka ūdenstilpnes –
„Mazās Daugaviņas”. Sakārtota
ugunsdzēsēju ūdens ņemšanas vieta, ūdenstilpnes apkārtne un parka
teritorija. Pagastā pielasīti 100 maisi ar atkritumiem.
E. Cera, talkas koordinatore

* kurināt ugunskurus
mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas,
Ilze Daugiallo,
kas nepieļauj InformƗcijas
uguns izplatīšanos
ārpus šīs vietas;
speciƗliste
* atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
* nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
* veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas
nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
* braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai,
palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
* ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes
sistēmu;
* bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru
dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt
Lorenco uguns
(stƗv pienovērošanas
piekabes) undarba
KristiƗns Braku sakopšanas talkƗ 17. aprƯlƯ.
veicējus.

Barona taka arĘ črgĠos
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bet pirms 5 gadiem pirmoreiz Ưstenoja muzeja apkƗrtni, priecƗjƗs par PulgošƼa slƝpušos Lejas aku, kurƗ esot tas labƗvietuǌdens.
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diem pabijis KrišjƗnis Barons. Pie arƯ daudzi jau te bijuši,” saka Braku tojumƗ,
kopā ar Madonas mūzikas skolas kajƗsargƗ un par kurƗm jƗrǌpƝugunskura risinƗjƗs saruna par Ɯrgƺu muzeja speciƗliste Zinta SaulƯte, „tomƝr jƗiepazƯst,
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada
26. aprīlī domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

 Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2011.gada finanšu pārskatu.

Apstiprināja grozījumus Ērgļu
novada pašvaldības atlīdzības nolikumā.

Pamatojoties uz Ērgļu novada
Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu,
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu atcēla ciema
statusu Ērgļu novada Jumurdas pagasta
Vējavas ciemam un izmainīja adreses:
no “Aizvēji”, Vējava, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844 pret “Aizvēji”, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads,
LV-4844; no “Akācijas”, Vējava, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844
pret “Akācijas”, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844; no “Eglaine”, Vējava, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads,
LV-4844 pret “Eglaine”, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844; no
“Madaras”, Vējava, Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads, LV-4844 pret “Madaras”,
Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV4844;no “Pilskalns”, Vējava, Jumurdas

pagasts, Ērgļu novads, LV-4844 pret
“Pilskalns”, Jumurdas pagasts, Ērgļu
novads, LV-4844; no “Vilciņi”, Vējava,
Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV4844 pret “Vilciņi”, Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads, LV-4844.
 Iznomāja Ērgļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Artēziskā aka Priežu ielā”, platība 0,0353
ha.
 Apstiprināja zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu “Lejas Smiķi”, kas atrodas Sausnējas pagastā, un
“Rūķīši”, kas atrodas Ērgļu pagastā, sadalīšanai.
 Izvērtējot daudzdzīvokļu mājas
Kalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā dzīvokļu īpašnieku un īrnieka iesniegumu, nolēma , ka Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” ar 2012.gada 1.
maiju izbeidz daudzdzīvokļu mājas
Kalna ielā 1 apsaimniekošanu.

Sakarā ar to, ka Ērgļu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Cīrulīši” 2011. gada 16.novembrī organizētā izsole atzīta par nenotikušu, nolēma
ņemt Ērgļu novada pašvaldības bilancē
nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Sausnē-

jas pagastā, Ērgļu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 12,7 ha platībā ar
kadastrālo vērtību Ls 2398,- apmērā.
 Nolēma atbalstīt finansiāli Olgas
Dundures grāmatas izdošanu, pašvaldībai iegādājoties grāmatas 100 eksemplārus Ērgļu novada reprezentācijas
mērķiem.
 Nolēma atbalstīt finansiāli Latvijas 9.-10.klašu skolēnu konkursa
„ECOSOLIS – par ilgtspējīgu būvniecību”, kura fināla norises vieta ir Ērgļi,
organizēšanu, piešķirot no pašvaldības
budžeta līdzekļiem balvām Ls 334,50
apmērā.
 Izskatot Ērgļu novada pašvaldībai piedāvāto iespēju iegūt Vecumnieku novada domei piederošās SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 459 kapitāla
daļas un izvērtējot SIA „Vidusdaugavas SPAAO” darbību , finanšu rezultātus, kredītu saistības, dome nolēma
nepieņemt Vecumnieku novada domes
piedāvājumu.
 Apstiprināja grozījumus noteikumos par autotransporta un mobilo
telefonu izmantošanu pašvaldībā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A.Rozenberga

Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 29. marta saistošie noteikumi
Nr.2 ”Grozījumi 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.11
”Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo
daļu, 35. panta trešo, ceturto un piekto
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.
marta noteikumu Nr.299 ”Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.
apakšpunktu.
Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības domes 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu
novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt otrās nodaļas 5.daļu ar
d) apakšpunktu šādā redakcijā:
”d) atsevišķi dzīvojoša un citur dzīvesvietu deklarējuša bērna vecāka
sniegtais atbalsts ģimenei vērtējams kā
ne mazāks par valstī noteikto minimālo
uzturlīdzekļu apmēru mēnesī katram
bērnam.”
2. Papildināt otro nodaļu ar 12. un
13. daļu šādā redakcijā:
”12) Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, kad, novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk
tekstā – ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā

esošā zeme, mežs un ēkas nav uzskatāmi par īpašumu.
13) Par īpašumu, papildus Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem, neuzskata:
a) zemi un/vai mežu, kura kadastrālā
vērtība nepārsniedz 1000 latus;
b) ēkas, kuras netiek klasificētas kā
dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo
telpu (pastāvīgai vai sezonas rakstura
dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts,
nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu
glabāšanai u.tml.)”.
3. Izteikt trešās nodaļas 3.1.punkta
3. daļu šādā redakcijā:
”3) Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina,
piešķir un izmaksā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2009.gada
17. jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.
4. Papildināt trešās nodaļas 3.2. punkta 3.2.1. apakšpunktu ar 11. daļu šādā
redakcijā:
”11) Personai un viņa ģimenes locek-

ļiem ir pienākums līdzdarboties ar dzīvokļa pabalstu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par
līdzdarbību, kurā noteikts šo pienākumu apjoms un izpildes laiks, un aktīvi
iesaistīties līdzdarbības pienākumu pildīšanā.
Ja persona atsakās pildīt vai nepilda
līdzdalības pienākumus, sociālais dienests personai atsaka izmaksāt dzīvokļa
pabalstu līdz šo pienākumu izpildīšanas
brīdim.”
5. Aizstāt trešās nodaļas 3.3. punkta
3.3.3. apakšpunkta 1.daļā skaitli „85%”
ar ” 75%”.
6. Papildināt trešās nodaļas 3.3. punkta 3.3.5. apakšpunkta 1 daļas pirmo
teikumu šādā redakcijā:
”un 12 mēnešus faktiski dzīvo deklarētajā pamata dzīvesvietā”
7. Izteikt sestās nodaļas 1 daļu šādā
redakcijā:
”1)Kārtība, kādā pabalstu izmaksā:
a) pabalstu saskaņā ar Ērgļu novada
pašvaldības sociālā dienesta vai Ērgļu
novada pašvaldības domes lēmumu izmaksā skaidrā naudā pēc saraksta vai
pēc klienta vēlēšanās pārskaita uz viņa
bankas kontu, pamatojoties uz Ērgļu
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu.”

Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 29. martā pieņemto saistošo noteikumu Nr.2 ”Grozījumi 2008. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.11

”Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā””
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums un satura izklāsts

Sadaļas paskaidrojums

Saistošo noteikumu grozījumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības domes apstiprinātā
budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalsta pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kurām ir
tiesības saņemt šos pabalstus. Saistošo noteikumu grozījumi (turpmāk tekstā noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, un nosaka un paredz sekojošo: nosaka kritērijus, kad, izvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgā statusam, īpašums netiek ņemts vērā;
paredz vecāka finansiālo atbildību bērna uzturēšanā;
nosaka konkrētu laika periodu, kurā jaundzimušā pabalsta pieprasītājam jābūt faktiski
nodzīvojušam novadā;
nosaka pabalstu pieprasītāja līdzatbildību savas problēmas risināšanā;
nosaka lielumu, pēc kura aprēķina minimālo pensijas apjomu, no kura sākot pensionāram apmaksā daļu ārstēšanās izdevumu.
2. Informācija par plānotā projekta Noteikumi neparedz palielināt budžeta izdevumus, saglabājot tos iepriekšējā gada līietekmi uz pašvaldības budžetu
menī, taču tas atkarīgs no kopējās situācijas valstī un trūcīgo personu (ģimeņu) skaita
pašvaldībā.
3. Informācija par plānotā projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4. Informācija par administratīva- Informāciju par noteikumu piemērošanu var saņemt Ērgļu novada pašvaldības sociājām procedūrām
lajā dienestā.
Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
5. Kā tiks nodrošināta normatīvā
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
akta izpilde
Noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
6. Informācija par projekta apNoteikumu projekts apspriests Ērgļu novada pašvaldības sociālo, izglītības un kultūras
spriešanu
jautājumu komitejas sēdē un publicēts Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis



Saimnieciskā dzīve novadā
Pie Aigas Laubes ģimenes “Baltiņos”
Bioloģiska saimniecība, kur izaudzē
un kur ir iespējams iegādāties dažādus
bioloģiski audzētus lauku labumus bez
starpniekiem, tas ir pats labākais, ko var
darīt savas un savu tuvinieku veselības
labā – lietot tīrus un veselīgus pārtikas
produktus.
Šoreiz ceļš ved uz Jumurdas pagasta
„Baltiņiem”, kur dzīvo un saimnieko
Laubes dzimta. Jau pa lielu gabalu ir
pamanāmas ziedošas puķu dobes. Sagaida smaidīgā un enerģiskā saimniece
Aiga. Aicināju sniegt nelielu ieskatu
par savu saimniecību un saimniekošanas metodēm, kā arī par ģimeni.
Aiga pēc specialitātes ir diplomēta
dārzkope, vīrs Jānis – celtnieks, dēls
Niks – automehāniķis, strādā servisā.
Meita Santa beigusi vidusskolu – pašreiz
liels palīgs vecākiem saimniecībā. Meita Laura mācās Rīgā, Dizaina un mākslas vidusskolā – būs apģērbu dizainere.
1991. gadā apprecējos un sāku dzīvot
pie vīra vecākiem, palīdzēju zemnieku
saimniecībā. Kad nāca pasaulē bērni, audzināju savus 3 bērniņus un palīdzēju pieskatīt arī radu bērnus. Audzēju zemenes,
tā ir mana sirdslieta un bizness.
2006.gadā, kad sākās pieteikšanās uz
platību maksājumiem, lai saņemtu
MLA, vajadzēja konkrētas lopu vienības uz ha. Un tad tika izlemts, ka jāveido pašiem sava saimniecība. Ņēmām
no vecāku zemnieku saimniecības savas 3 gotiņas un telēnus,vedām uz savām zemes platībām.
Lai piesaistītu un apgūtu ES piedāvāto
finansējumu, vajadzēja lauksaimniecisko izglītību. SIA LLKC Madonas Lauku
konsultāciju birojs organizēja kursus 1.
līmeņa lauksaimniecības pamatu apgūšanai. Apmeklēju šos kursus un ieguvu
apliecību. Apguvu apmācības kursus
bioloģiskajā lauksaimniecībā un ieguvu
sertifikātu. SIA LLKC Madonas Lauku
konsultāciju birojs organizēja apmācības
netradicionālo dzīvnieku un augu audzēšanā. Ieguvu sertifikātu.
Saimniekojot daudz jākārto papīri,
kas saistīti ar grāmatvedību, un bez zināšanām ir grūti, tāpēc apmeklēju
BUTS piedāvātos maksas kursus 1.līmeņa grāmatvedības apgūšanai. Apmeklēju arī rīkotos seminārus un piedāvātās mācības, jo interesē viss
jaunākais.
No 2007. gada strādājam ar bioloģiskām lauksaimniecības attīstības saimniekošanas metodēm. Tika izstrādāts un
apgūts ES piedāvātais atbalsta projekts
DNS pārstrukturizācija. Par šiem līdzekļiem iegādājāmies lopus, uzcēlām
nojumi, izveidojām aplokus. Pateicoties ES un valsts atbalstam, mēs varam
dzīvot un saimniekot. Specializējamies
gaļas lopu audzēšanā, pašreiz ir 30 gabali. Audzējam nedaudz zemenes, kur
tiek iesaistīta visa ģimene. Mums daudz
palīdz mūsu vecāki.
Ir izveidojusies laba sadarbība ar Jumurdas muižu. Vasarā notiek dažādi pasākumi – tiek rīkotas kāzas, man laicīgi
iedod sarakstiņu, uz kuru laiku ir vajadzīga mūsu produkcija. Piegādājam zaļumus, zemenes, tomātus un gurķus. Tā ir
tik forša sajūta un gandarījums, ka kādu
ar savu darbu vari iepriecināt ar svaigu
un tīru produkciju. Arī bērni ir novērtējuši mājās izaudzēto. Gaida vecāsmātes

audzētos gurķus un tomātus, jo tie ir visgaršīgākie un veselīgākie, nav piesārņoti
ar ķimikālijām. Vīramāte tur 3 slaucamās
govis. Pienu pārstrādājam mājās pašpatēriņam: krējumā, sviestā un biezpienā.
Turam arī vistas.
Stādus audzējam paši un arī pārdodam, tā atpelnot sēklas un plēvi siltumnīcām. Ar saviem spēkiem esam visu
sagādājuši, neesam ņēmuši kredītus. Ir
visa vajadzīgā tehnika, tas ir tieši tik
daudz, lai justos neatkarīgi un savā
saimniecībā visus darbus varētu padarīt
paši. Tehnika ir diezgan nolietojusies.
Pagājušajā gadā iesniedzām projektu
11. kārtas ES atbalstam lauksaimniecības attīstībai „Lauku saimniecību modernizācija” siena vālotāja iegādei.
Mūsu sarunā iesaistās Jānis, pastāsta
par savām sirdslietām. Tā ir zivkopība.
Ir ierīkoti dīķi, kur audzē karpas, labi
padodas mazuļu audzēšana. Vēl tikai
jāsataisa sūkņu sistēma, jāiegādājas
jaudīgi sūkņi, lai ziemā neslāptu zivis.
Nākotnes ieceres ir atjaunot dzirnavas
un dzirnavās ierīkot zivju māju ar baseiniem un audzēt karpu mazuļus.
Savas zināšanas papildina, apmeklējot SIA LLKC Madonas nodaļas rīkotos
seminārus un piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Aigai patīk dzīvot laukos. Pie lopiņiem uz ganībām brauc ar velosipēdu,
jo tā var izjust skaisto dabu, to dzīvīgumu, kas ir visapkārt, var labāk dzirdēt
putnu dziesmas, sajust svaigo gaisu un
zemes smaržu, ir arī veselīgi. Tas dod
tādu spēku,enerģiju un brīvības sajūtu.
Iekšējo sakārtotību un spēku dod svētdienas dievkalpojumi Ērgļos, kurus apmeklē kopā ar bērniem.
Aiga ir laba saimniece, cep garšīgas
kūkas, šīs prasmes pārmantotas no
mammas.
Sirdslieta ir puķkopība, pašreiz pie
mājas krāšņi zied dažādu šķirņu narcises un tulpes, vēlāk lilijas un daudz dažādu citu puķu. Patīk, ka apkārt ir sakārtotība un katrai lietai sava vieta, bet
tam ir vajadzīgs liels darbs un daudz
laika. Nevar sēdēt, rokas klēpī salicis,
un gaidīt, ka būs vai kāds cits to izdarīs.
Ir pašiem jāiet un jādara. Aiga pēc rakstura ir cīnītāja. Un ar laiku iecerētais
tiks sasniegts.
Novēlu lai, visiem kopā draudzīgi
saimniekojot, izdodas sasniegt iecerēto.
Veselību, enerģiju, izturību, raitu ikdienas soli un darba prieku!
Diāna Suščenko,
Lauku attīstības speciāliste

Realizē Eiropas Lauksaimniecības
fonda projektus
Latvijas Lauku attīstības programmā
2007.-2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai lauku
attīstības
programmas
pasākuma
„Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana” ietvaros
2010. gadā biedrība “Vidzemes augstienes meži” palīdzēja vairākiem meža
īpašniekiem uzrakstīt projektus, kuri
tika izvērtēti un atbalstīti. Finansējuma
trūkuma dēļ to realizāciju uz laiku apturēja.
Šogad lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs tiek stādīti bērzi un egles, kas
veidos plantāciju mežu. Velta Kurzem-

niece savā īpašumā “Silakalni” kopā ar
meitu Ilvas un Ilutas ģimenēm iestādīja
5280 eglītes un 3520 bērzus, kas izaudzēti stādaudzētavās, ir sertificēti.
Stādījums vasarā vairākas reizes jākopj, lai zāle stādiņus nenomāc. Tikai
rudenī , kad Valsts Meža dienests pārbaudīs stādījumu kvalitāti un atzīs par
labu esam, meža īpašniekam LADs izmaksās publisko finansējumu.
Plantāciju mežu šopavasar ierīkoja
arī “Gārsēnu” īpašumā – 3,7 ha un īpašumā “Jaunzemji”.
Biedrības “Vidzemes augstienes meži”
valdes priekšsēdētāja Biruta Nebare
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Īsziņas
3. maijā – skolēnu domes pasākums „Superklase”
10. maijā – Mātes dienas pasākums „Zīmēju māmiņu”
18. maijā – Pēdējais zvans 9. un 12. klasei
19. maijā – Muzeja nakts Brakos un Meņģeļos
24. maijā – Veiksminieku pasākums
25. maijā – Mazie dziesmu un deju svētki
„Danči vasarai”
26. un 27. maijā – 3.- 4. kl. un 6. kl. deju
kolektīvu festivāls „Latvju bērni danci
veda” Ventspilī
30. maijā – pārgājiens, radošās darbnīcas,
teātra izrāde Brakos
16. jūnijā plkst. 18.00 – 9. klases izlaidums
22. jūnijā plkst. 18.00 – 12. klases izlaidums
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2011./.2012. m. g. Madonas reģiona
olimpiāžu dalībnieki un rezultāti

Redakcijas sleja
Sveiks, dārgais lasītāj!
Paskaties aiz loga, kas tur notiek. Vai redzi dzīvību un rosību sev visapkārt?
Jā, pavasaris ir pašā plaukumā, augi spēji
dzen jaunās lapas un ziedus, kuru saldi lipīgā smarža sāk piepildīt gaisu un ar pat mazāko pūsmiņu nonāk arī tavā istabā, kur
kairina ar savu smagnējo uzmācību, atgādinot, ka vasara ir tuvu. Nemaz nemanīsim,
kā pienāks siena laiks, rudens un kārtējā
ziema.
Jo ilgāk katrs no mums dzīvo, jo šķietami
ātrāk rit laiks. Paiet dienas, nedēļas, mēneši
un gadi, un pagātne pamazām izdziest, atstājot vien attālas nojautas atmiņas nostūros. Tā ir, un diemžēl laiks mums nav žēlīgs, bet tieši tādēļ katra no mums dotajām
dienām ir jāizbauda un jānovērtē, jo, vismaz
es, mūža nogalē pārdomājot savu dzīvi, vēlos sacīt, ka esmu ko paveikusi. Nav svarīgi, vai esi kļuvis par pazīstamu rakstnieku
vai par gādīgu ģimenes cilvēku, vai varbūt
gudru skolotāju, galvenais ir, lai tu pats izbaudi to, ko tu dari. Un pat ja maizes darbs
nav tava kaislība, spēj atrast laiku tam, kas
iepriecina un pilnveido tev pašam tuvā veidā.
Skola ir tā vieta, kur mums tiek sniegta
iespēja pilnveidot savas zināšanas pēc iespējas vairāk nozarēs, lai, to beidzot, mēs
būtu daudzpusīgas un pasauli izzināt gribošas personības. Ne katram šī vieta ir zināšanu templis, viens to ciena, cits nicina. Bet
beigās tomēr tā ir vieta, kur lej mūsu prasmju pamatus, lai būtu vieta, kur būvēt stabilas zināšanu sienas un katras personas individualitātes jumtu. Jo, lai cik liela personība
arī katrs no mums būtu, ir taču zināms, ka
māju sāk celt no pamatiem, nevis no jumta.
Tādēļ visiem ir jāiemācās cienīt cita darbs.
Jo, ja tu necienīsi citus, tad nevari gaidīt, ka
pats tapsi godāts.
Šis ir pēdējais aktīvais mācību mēnesis
skolā pirms vasaras brīvlaika, tādēļ jaunieši
ir sarosījušies. Šajā numurā varēsit lasīt par
to, kā skolēni ir pārstāvējuši skolu dažādos
konkursos un iesaistījušies organizācijās,
veikuši pētnieciskos darbus, cīnījušies par
uzvarām skolas pasākumos un daudz ko
citu.
Ir īstais laiks, kad sākt rosīties pagalmos
un dārzos, pagozēties svaigajā gaisā saules
pielietajās pēcpusdienās. Noteikti, kad aiz
loga raisās pļavu ziedi un šalko vējš, negribas ķerties pie darba, bet izbaudīt mieru un
harmoniju. Bet, ja darbi netiks uzsākti, tad
rudenī tie ievilksies, un pēkšņa salna tad var
gadīties lielākais drauds. Tādēļ vēlu atrast
enerģiju un radošuma garu, lai pilnveidotu
sevi un vidi sev apkārt, tā nodrošinot gan
prāta, gan dabas augļus.
Krista Kalniņa
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N.p.k
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.

Vārds, uzvārds
Ilmārs Suveizda
Dace Pētersone
Marta Suveizda
Krišjānis Kallings
Krišjānis Kallings
Marija Andra Rudzīte
Marija Andra Rudzīte
Gunta Pūce
Ralfs Bolzans
Monta Masaļska

Klase
9.
12.
10.
9.
9.
9.
9.
10.
3.
4.

Mācību priekšmets
Bioloģija
Vēsture
Krievu valoda
Fizika
Ķīmija
Ķīmija
Matemātika
Matemātika
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla

9.
10.
11.
12.

Madara Salnīte
Santa Helēna Pedele
Laine Vīgube
Jānis Serovs

5.
8.
9.
4.

Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Vizuālā māksla
Matemātika

5.

Skolotājs
B. Kaļva
I. Rone
R. Saleniece
A.Ieleja
I.Eņģe
I.Eņģe
O. Elksne
M. Picka
V. Veipa,
D. Zača
V. Veipa,
S. Stankeviča
V. Veipa
V. Veipa
V. Veipa
S. Stankeviča

Rezultāti
3.vieta
3.vieta
2.vieta
Atzinība
1.vieta
2.vieta
Atzinība
Atzinība
3.vieta
Atzinība
Atzinība
Atzinība
2.vieta
3.vieta

Mūsu skolēni tika uzaicināti arī uz valsts olimpiādēm – Ilmārs Suveizda (bioloģijā), Marija Andra Rudzīte (vēsturē),
Dace Pētersone (vēsturē), Marta Suveizda (krievu valodā).
Rezultātus apkopoja mācību pārzine Maiga Picka

Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē
No 20. aprīļa līdz 22. aprīlim Rīgā
notika Latvijas 36. skolēnu zinātniskā konference. Kopumā 419 skolēni
bija pieteikuši 354 darbus. Viņu
vidū bija arī Ērgļu vidusskolas 11.
klases skolnieks Jānis Semjonovs.
Kāds ir tavs zinātniski pētnieciskā
darba temats? Kādēļ tu izvēlējies
savu darbu veidot tieši par šādu
tēmu?
– Mana zinātniski pētnieciskā darba
nosaukums ir „Stikla veidi un to fizikālās īpašības”. Šo tēmu man ieteica
fizikas skolotāja, darba vadītāja Anna
Ieleja. Izvēlējos arī tāpēc, ka par stiklu
var veikt dažādus salīdzinošos eksperimentus.
Kā tev veicās ar darba izstrādes
procesu – gan teorētisko, gan arī
pētniecisko daļu?
– Izstrādājot darbu, ar teorētisko
daļu nekādas problēmas neradās, jo
vajadzēja meklēt informāciju dažādos
avotos, atlasīt būtiskāko. Pētnieciskajā
daļā arī nebija nekādu sarežģījumu,
bet tas prasīja vairāk laika, jo, veicot
eksperimentus, vajadzīgs noteikts
laiks, piemēram, viens eksperiments
bija nedēļu garš. Citus eksperimentus
izstrādāju kopā ar skolotāju brīvdienās
skolas fizikas kabinetā, un tas bija interesanti.
Kādas bija tavas sajūtas, prezentējot darbu Madonā, Valmierā un
Rīgā? Kādas atšķirības bija vērojamas prezentējot savu darbu šajās
pilsētās, piemēram, kā atšķīrās vērtētāju attieksme, tavi rezultāti, kāda
veida darbi katrā vietā dominēja
vairāk?
– Pēc prezentācijas skolā mans
darbs tika izvirzīts uz Vidzemes reģiona skolēnu zinātnisko darbu konferenci Valmierā. Braucot uz Valmieru, biju
uztraucies, jo pirmo reizi kaut ko tādu
darīju. Kad bijām aizbraukuši uz Valmieru, bija kāds laiciņš jāuzgaida, un
tad sākās atklāšana. Pēc atklāšanas
bija jādodas uz savām sekcijām. Uztraukums pārgāja, kad iegāju klasē,
kur notika prezentācija. Fizikas sekcijā prezentēja 11 darbus no dažādām
Vidzemes skolām. Tos vērtēja 3 žūrijas
locekļi. Valmierā manu darbu novērtē-
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ja ļoti labi, un es tiku
izvirzīts uz valsts konferenci Rīgā.
Nākamais lasījums
bija Madonā, starpnovadu konferencē, uz
kuru es braucu ar tādu
kā vienaldzīgu attieksmi, jo tas neietekmēja
to, vai mans darbs tiks
virzīts kaut kur tālāk. Tā
vairāk bija pieredzes iegūšana.
Uztraukuma
man nebija, diezgan labi
noprezentēju darbu, žūrija uzdeva tikai pāris jautājumu.
Braucot uz Rīgu, vajadzēja iepriekš
sagatavot plakātu, kura izmēri 2 x
1,05 m. Ar plakātu sākumā radās grūtības, jo arī skolotājai nebija pieredzes, kā to taisīt, un īpaši norādījumi
netika doti. Konsultējāmies ar skolotāju Ievu Rotu. Dodoties uz Rīgu,
man bija ļoti liels uztraukums, jo vairs
nebija kā Valmierā vai Madonā, ka
rāda prezentāciju uz ekrāna, te bija
jāprezentē darbs pie plakāta. Konference notika trīs dienas. Pirmās dienas sākumā vajadzēja uzlikt plakātu.
Kad bijām ar skolotāju uzlikuši plakātu, es pastaigāju un aplūkoju citu
darbus, pavisam fizikas sekcijā bija
28 darbi. Pamanīju, ka daži darbi ir
mana līmeņa, kas izstrādāti skolas kabinetos, bet citi savus darbus bija pildījuši augstskolu laboratorijās un par
darba konsultantiem ņēmuši profesorus, citus augstskolu mācību spēkus.
Tad es sapratu, ka lielas izredzes uz
kādu vietu man nav. Pirmajā dienā individuāli darbus nāca skatīties studenti, skolēni un augstskolu pasniedzēji. Uzdeva jautājumus, uz kuriem
bija jāatbild, kaut kas jāpaskaidro.
Otrā diena bija īstā diena, jo tad darbus nāca vērtēt žūrija. Es biju ļoti uztraucies. Man vajadzēja ilgi gaidīt,
kamēr vērtētāji nāks pie manis, un pa
to laiku jau viss uztraukums bija pārgājis. Kad beidzot pienāca mana kārta, tad es mierīgi noprezentēju savu
darbu. Rīgā es nekādas godalgotās
vietas neieguvu, bet manu darbu novērtēja labi un es ieguvu jaunu piere-

dzi. Trešajā dienā bija konferences
noslēgums un dažu godalgoto darbu
prezentācija.
Ko tu būtu darījis citādāk, ja
šāds darbs būtu jāveido vēlreiz?
Kādēļ?
– Ja man būtu vēlreiz jāstrādā mans
darbs, tad droši vien veiktu nedaudz
citādāk dažus eksperimentus, bet kopumā īpaši es neko nemainītu.
Ko tu ieteiktu citiem, kuri vēl tikai ir ķērušies pie ZPD veidošanas?
– Citiem, kas vēl raksta zinātniski
pētniecisko darbu, es ieteiktu darīt
visu laicīgi un veikt dažādus eksperimentus, nevis tikai aptaujas, kā to
daudzi praktizē.
Kā tev izdevās saglabāt mieru un
pārliecību, prezentējot savu pētījumu?
– Īsti nezinu, kā man izdevās saglabāt mieru, jo neliels uztraukums bija
visu laiku, bet, kad sāku prezentēt,
tad jau viss bija labi. Palīdzēja arī
skolotājas atbalsts.
Gribu pateikt lielu paldies skolotājai, darba vadītājai Annai Ielejai. Paldies skolotājai Ievai Rotai par palīdzību plakāta noformēšanā. Un vēl
paldies mūsu skolas absolventam, LU
1. kursa studentam Raitim Ļebedevam par gida lomu, jo konference notika dažādās LU fakultāšu ēkās gan
Rīgas centrā, gan Pārdaugavā. Paldies arī mammai, īpaši par materiālo
atbalstu.
Uz Kristas Kalniņas jautājumiem
atbildēja Jānis Semjonovs 11.

Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas
aktualitātes
Katrai darbavietai pēc zināma darba
posma ir jāveic padarītā izvērtējums,
jāizvirza uzdevumi turpmākajam darbam. Sausnējas pamatskolai kopš akreditācijas 2006. gadā aizritējuši 6 darba
gadi. Šajos gados skolas kolektīvs lielu
vērību veltīja darbam pie akreditācijas
komisijas ieteikumu īstenošanas.
2011./2012. mācību gada sākumā uzsākām darbu pie skolas pašvērtējuma
veikšanas. Katru gadu pavasarī Sausnējas skolas vecāki atbild uz anketu jautājumiem par skolas darbu. Šo aptauju
rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot un organizējot skolas turpmāko darbu, kā arī
veicot skolas pašvērtējumu. Tāpat arī
skolēni katra mācību gada beigās, atbildot uz anketu jautājumiem, tiek iesaistīti skolas darba pašvērtēšanā. Mācību
priekšmetu skolotāji katra mācību gada
beigās veic pašvērtējumu, kurā ir ietverti ieteikumi skolas darba pilnveidošanai. Pašvērtējuma ziņojums tika apspriests
un
apstiprināts
skolas
pedagoģiskās padomes sēdē, apspriests
skolas padomē, saskaņots ar Ērgļu novada pašvaldības priekšsēdētāju Guntaru Velci.
Skolas akreditācija notika, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 14.
septembra noteikumiem Nr.852 „Kārtībā, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus ”
51.punktu.
2012. gada aprīļa beigās, pateicoties
katra skolēna, vecāka, skolotāja, skolas
darbinieka atbildīgajai attieksmei pret
veicamajiem pienākumiem, tika akreditēta Sausnējas pamatskola un 3 izglītības programmas.
Skola saņēma akreditācijas dokumentus: izglītības iestādes akreditācijas
lapu, pamatizglītības programmas kods
21011111 lapu, speciālās izglītības
programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611 akreditācijas lapu, speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem kods 21215811
akreditācijas lapu.
Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu, izpildot kārtējā mācību gada
uzdevumus, iepriekšējās akreditācijas
komisijas ieteikumus un darbu, ko ieguldījāt, gatavojoties kārtējai skolas
akreditācijai.
Šogad sadarbībā ar Ērgļu vidusskolu
projekta „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada
izglītības iestādēs” Sausnējas pamatskolā 2.semestrī skolotāja palīga pienākumus uzsāka pildīt Elita Leiboma,
darbnīcu vadītājas pienākumus –Vita
Zariņa.
Skolu informatizācijas projekta ietvaros sadarbībā ar Ērgļu vidusskolu
Sausnējas pamatskola ir saņēmusi otru
interaktīvo tāfeli, divus portatīvos datorus. Ieguvēji, protams, skolēni – būs
interesantākas mācību stundas, lielāka
iespēja saņemt skolotāja atbalstu, darbnīcās apgūt dažādas dzīvē noderīgas
lietas.
Šogad katrs 2.-9. klases skolēns veica un prezentēja zinātniski pētniecisko
darbu.
Skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem novēlu daudz jaunu, radošu ideju, spēku un izturību, katram veicot savus darba pienākumus.
A. Dombrovskis, Sausnējas
pamatskolas direktors



Zinātniski pētniecisko darbu
lasījumi Sausnējas skolā
18. aprīlī J. Zālīša Sausnējas pamatskolā notika mazo zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Piedalījās arī Ērgļu
vidusskolas un Vestienas pamatskolas
skolēni ar saviem darbiņiem.
Ērgļu vidusskolas skolēni – Niks
Grīnbergs, Lauma Kodola, Lilita Saulīte, Undīne Saleniece, Edijs Vasks, Dārta Dalbiņa, Jēkabs Purviņš iepazīstināja
klausītājus ar ļoti interesantām tēmām
par pareizu uzturu un ēšanu, par to, kādas E vielas ir pārtikas produktos. Darbu vadītāja – skolotāja Sandra Konovalova.
Ciemiņi no Vestienas – Zane Zembaha klausītājiem sniedza interesantus

faktus par zirgiem, bet Ivo Freimanis
bija iedziļinājies mūsu tautas folkloras
mantojumā. Darbu vadītāja – skolotāja
Sarmīte Tipaine.
Pašmāju cītīgākie darbu veidotāji –
Alens Kārlis Kārkliņš (darba vadītāja –
skolotāja Sanita Brimerberga) ar lielu
atbildības sajūtu stāstīja par trušiem,
Aivija Vestfāle klausītājiem lika aizdomāties par tādu augu kā alveja – cik
mēs par to zinām un kur var šo augu izmantot.
Paldies visiem par ieguldīto darbu un
tiksimies nākamgad Ērgļos!
Sarme Kantāne, Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas skolotāja

Konkursa „Vēsture ap mums”
fināliste – Agnija Vaska
„Vēsture ap mums” ir starptautisks
skolēnu radošo un pētniecisko darbu
konkurss. Latvijā to rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko
Eustory tīklu, kas šobrīd aptver 24 valstis
(Eustory – History Network of Young
Europeans). Konkursa mērķis ir veicināt
skolēnu interesi par savas zemes vēsturi,
kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana.
Šā gada konkursa tēma bija „Prom
no mājām”. Skolā darbu rakstīja visi
10. -12. klases skolēni. Daudzi no viņiem pastāstīja interesantus faktus par
dažādu paaudžu ģimenes locekļu, paziņu pieredzēto trimdā, izsūtījumā, darba
meklējumos ārzemēs. Uz Rīgu darbus
nosūtīja 10. klases skolnieces Marta un
Agnija. Agnijas radošais darbs „Vēstule manam vecvectēvam” guva žūrijas
ievērību, un 5. maijā viņai tas bija jāprezentē konkursa finālā Kara muzejā.
Savu darbu Agnija veidoja, balstoties
uz vēstulēm, kuras vecvectēvs rakstījis
ģimenei no izsūtījuma. Izpratni par viņa
likteni meitene parādīja vēstules formas
darbā. „Rakstot Tev, esmu daudz ko ie-

guvusi ne tikai informatīvi, bet arī emocionāli. Esmu labāk izpratusi Tavu,
mana vecvectēva, un visu pārējo latviešu dzīvi tagadējās Krievijas (kādreizējās Padomju Savienības) teritorijā. Ja es
nebūtu rakstījusi šo darbu, iespējams,
es nemaz neuzzinātu, kā un kāpēc Tu
nonāci izsūtījumā, visu par to. Tu ar savām izjūtām, likteni vēl vairāk atspoguļoji, kā latvieši cieta, esot izsūtījumā.”
Prezentāciju Agnija papildināja ar
vecvectēva mīļāko dziesmu „Mazais
pasta balodītis”. Galīgo rezultātu uzzināsim tikai 26. maijā, kad notiks visu
dalībnieku kopīgs pasākums Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. Tajā
vecvectēva dziesmu Agnija izpildīs visiem klausītājiem. Bez tam finālistiem
ir iespēja pretendēt uz dalību starptautiskajā nometnē Vācijā vai Igaunijā.
Tāpēc Agnijai vēl jāsagatavo par sevi
videoreklāma angļu valodā, kura jānosūta Eustory pārstāvim. 26. maijā pēc
diskusijas ar interesentiem tiks paziņoti
arī šī konkursa rezultāti. Turēsim īkšķus
par Agniju!
Indra Rone, vēstures skolotāja

Kā zivs ūdenī...

Beidzot... Viņš ir klāt! Ilgi kavējies pavasaris, kas mūs silda, uzdrošina, satrauc
un mudina.
Sevišķi tos, kas tuvojas skolas slieksnim ar mūžīgo jautājumu – ko darīt tālāk? Ticiet man, arī es pirms gada biju
diezgan lielā neizpratnē par savu tālāko
skološanos. Un tad visu to skolu sarakstā, uz kurām metu aci, pēkšņi uzradās vēl
viena, RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas biznesa administrācijas augstskola). Aiz tik sarežģītā nosaukuma slēpās arī tā fakultāte, kura mani ļoti
interesēja – audiovizuālā mediju māksla.
Tagad, kad pagājis gandrīz mācību gads,
varu teikt, ka mana izvēle bija pareizā,
jūtos te kā zivs ūdenī, īstajā vidē, kas ir
ļoti radoša un iespējām bagāta.
Tātad studēju kino un TV režiju, producēšanu, operatora darbu, scenāriju veidošanu, aktiermeistarību, fotomākslas
pamatus, apgaismošanas principus, lietišķo angļu valodu, mākslas vēsturi u.c.
priekšmetus.
Man ne prātā neienāca, ka jau pirmajā
kursā mācību prakses laikā varēšu piedalīties Latvijas TV1 seriāla „Savējie” filmēšanā kā skaņu operatora asistente, apgūt aktiermākslu pie Jaunā Rīgas teātra
galvenās režisores Māras Ķimeles un apmeklēt ģenerālmēģinājumus šajā teātrī,
izburties cauri fotografēšanas knifiem
pie viena no labākajiem Latvijas fotogrāfiem Jāņa Deinata, filmēties mācību fil-



8.klašu erudīti tiekas Sausnējā
27. aprīlis bija īpaša diena Sausnējas
pamatskolas 8.klases skolēniem. Šogad
mēs savā skolā uzņēmām ciemiņus –
tradicionālā starpnovadu skolu 8. klašu
skolēnu komandu konkursa „Erudīts
2012” dalībniekus. Uz konkursu ieradās skolēni no kaimiņu novadiem:
Ogres novada Taurupes vidusskolas,
Kokneses novada Pērses pamatskolas,
Ogres novada Meņģeles pamatskolas,
Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas
filiāles. Arī mūsējie – Ērgļu novada
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 8.
klases komandas dalībnieki – bija gatavi konkursam.
Jāatzīst, ka daudz pūļu veltīju konkursa sagatavošanas darbam, lai viss
būtu labā līmenī. Mūsu skolā jau bija
noticis „Erudīts 2008”, un man ļoti noderēja iepriekšējā darba pieredze.
Jautājumus visos 15 mācību priekšmetos sagatavoja Sausnējas skolas pedagogi. Konkursa gaitā komandām bija
jāsniedz atbildes uz 30 jautājumiem,
katrā priekšmetā 2 jautājumi. Konkurss
notika 3 kārtās, starpbrīžos starp kārtām
ar interesi uzklausījām skolēnu apsveikumus pārējām komandām. Priekšnesuma vadmotīvs – „Nekur nav tik labi
kā mājās...” Visi apsveikumi bija interesanti un saistoši, jo katra komanda ar
lepnumu stāstīja par savu novadu un
pagastu. Paldies ciemiņiem par pavasarīgajām dāvanām! Konkurss noritēja
veiksmīgi, bez pārpratumiem. Žūrijas
sastāvā darbojās visu skolu skolotāji,

kuri vērtēja atbildes un skaitīja punktus.
Konkursa 3.kārta noslēgusies, paēstas garšīgas pusdienas skolas ēdnīcā,
apskatīta mūsu skola un tās apkārtne.
Nu ir īstais laiks nelielām sportiskām
aktivitātēm! Sporta skolotājs Ivars Teteris piedāvāja komandām interesantus
uzdevumus – gan prātam, gan spēkam.
Par veiksmīgu startu varēja nopelnīt
konfektes, un sacensību noslēgumā katra komanda bija sakrājusi saldās balvas.
Arī žūrija savu darbu paveikusi, punkti
saskaitīti, rezultāti zināmi. Skolas direktors Andris Dombrovskis paziņo rezultātus, apsveic komandas un pasniedz
diplomus un pateicības.
1. vietu izcīnīja Pļaviņu novada
Odzienas filiāles komanda, 2. vietā –
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas ko-

manda, bet 3. vietā – Pērses pamatskolas skolēni.
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos konkursā! Paldies kaimiņu novadu skolu pedagogiem
par godprātīgu darbu žūrijā! Paldies direktoram par līdzdalību pasākumā! Paldies mūsu 8.klases komandas dalībniekiem: Artūram Ļaksam, Raivim
Orlovam, Salvim Račikam, Kristeram
Vinkam. Puiši labi tika galā ar visiem
pienākumiem un turējās godam!
Nākamgad 8. klašu skolēni tiksies
Odzienas skolā, lai turpinātu tradīcijām
bagāto konkursu. Lai visiem astotajiem
veiksmīgs mācību gada noslēgums!
Skolotāja Elita Leiboma, 8.klases
audzinātāja Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolā

Vecāku padome saka „Paldies!”
Mācību gads tuvojas noslēgumam, un
mēs visi kopā klātienē vecāku atbalsta
grupas sēdē vairs netiksimies līdz pat rudenim, tādēļ Vecāku padomes vārdā pateicos ikvienam, kas aktīvi iesaistījās
Ērgļu vidusskolas ikdienā un arī svētkos!
Liels prieks par jūsu atsaucību Vecāku
nedēļas aktivitāšu maratonā „Visi putni
kopā!”, jo šis bija tieši Vecāku padomes
īstenots pasākums, sākot ar nosaukuma
ideju līdz pat uzvarētāju, kuri šoreiz bija
itin visi, apbalvošanai. Izveidojām maratona koncepciju, nominācijas atraktīvajiem diplomiem, kuru noformējumu radījām, sadarbojoties ar Skolēnu domi.
Uzraudzījām maratona norisi un arī paši
piedalījāmies tā aktivitātēs, jo jautrus un
āķīgus uzdevumus vecāku komandām
sagatavoja un dalībnieku atbilstību dažādām nominācijām (piem., atjautīgākie,
čaklākie, sportiskākie, runātīgākie,
utml.) vērtēja tieši skolēni un viņu klašu
audzinātāji.
Pēc tam aicinājām visus uz mūsu izveidoto vecāku kafejnīcu skolas multimediju centrā, kur varēja dziedāt sirdij
tuvas dziesmas ģitāras pavadībā, omulīgi tērzēt pie tējas tases klusas fona mūzikas skaņās un pavērot dažādus videoieskatus no skolas pasākumiem un to
aizkulisēm. Arī bērniem bija sagādāti atspirdzinoši dzērieni, kur veldzēt slāpes

pēc jautrām dejām diskotēkā. Par piemiņu vecākiem par viņu vadītajām mācību
stundām Vecāku nedēļas ietvaros dāvinājām pašgatavotus suvenīrus – grāmatzīmes. Par to visu liels paldies jāsaka arī
mūsu pašu atsaucīgajiem Ērgļu vidusskolas skolēnu tētiem un mammām.
Šis pasākums mums vēlreiz apliecināja, ka pirms kāda laika Skolas padomē
radusies doma par dziedošo ģimeņu
koncertu Vecāku nedēļas noslēguma pasākumā noteikti varētu izdoties, jo Ērgļu
vidusskolas bērnu vecāki prot, var, grib
un nebaidās piedalīties dažādu atraktīvu
ideju realizācijā. Lai mums izdodas!
Ir sākusies velosezona un tuvojas peldēšanas sezonas sākums, tādēļ aicinām
jūs, vecāki, atgādināt saviem bērniem
par drošu uzvedību uz ceļiem, pie un uz
ūdeņiem, un it sevišķi – pārvietojoties ar
velosipēdu. Lūgums neļaut bērniem līdz
12 gadu vecumam bez pieaugušā klātbūtnes braukt ar velosipēdu ārpus dzīvojamām zonām un māju pagalmiem! Precīzāku informāciju par velobraukšanas
noteikumiem var izlasīt interneta vietnē
failiem.lv/vecakupadome.
Rūpējoties par mūsu bērnu drošību,
arī šogad Vecāku padomes brīvprātīgā
palīdze Inita Lapsa ir parūpējusies par
velosipēdistu kursiem un tiesību iegūšanas iespējām. Vairāk informācijas – pie
Skolēnu domes pārstāvjiem.

Saistībā ar to, ka salīdzinoši bieži (pēc
Ērgļu policijas inspektoru informācijas)
Mazās skolas tuvumā uz ielām izveidojas bīstamas iespējamas avārijas situācijas sākumskolas skolēnu uzvedības dēļ
uz ielas braucamās daļas, iepriekšējā Vecāku atbalsta grupas sēdē nolēmām Ērgļu vidusskolas padomes vārdā uzrakstīt
iesniegumu pagasta padomei ar lūgumu
izvērtēt iespēju par skolēnu drošības palielināšanu Rīgas ielas un Oškalna ielas
krustojumā. Iesniegums ir nodots adresātam.
Turpinām Ērgļu vidusskolas videoarhīva papildināšanu sadarbībā ar „Mana
Filmu Studija” videooperatoriem. Šajā
mēnesī tiks filmēts Mātes dienai veltītais
koncerts „Es uzzīmēju māmiņu”.
Vēlreiz paldies vecāku atbalsta grupai
un arī visiem pārējiem vecākiem par
līdzdalību, par atsaucību, ierosinājumiem, jautājumiem un kopādarbošanās
prieku! Ja jums rodas kādas idejas, pārdomas vai vēlaties izteikt savu viedokli,
droši rakstiet uz antradica@inbox.lv.
Ceram uz jūsu atbalstu arī nākamajā
mācību gadā un vēlam veiksmi visiem,
palīdzot saviem bērniem sagatavoties
mācību gada noslēguma pārbaudes darbiem un eksāmeniem.
Antra Diča-Milne, Ērgļu vidusskolas Vecāku padomes pārstāve

Iespēja, kas jāizmanto – dalība Jauniešu Saeimā

mās vecāko kursu īsfilmās.
Kaut gan šī ir jauna fakultāte (pirmais
izlaidums būs tikai 2013. gadā), iespēju
šeit ir ļoti daudz – pierādi sevi un darbojies, ko es arī daru – esmu augstskolas
pašpārvaldes locekle un organizēju dažādus pasākumus skolas ietvaros.
Mūsu fakultātē mācās arī sabiedrībā
pazīstami mūziķi, piemēram, dziedošās
dvīnes – māsas Drozdovičas, Emīls Balceris ir mans kursabiedrs, pašpārvaldē
darbojos kopā ar Ingemāru Muktupāvelu, Zigfrīda Muktupāvela dēlu.
Droši varu teikt, ka šī ir lielu iespēju
augstskola, kur tiek piedāvāti dažādi projekti, prakses iespējas, starptautiskās
programmas, tāpēc, ja tevi interesē radoša, mākslinieciska un darbīga vide, nāc
un mācies RISEBA!
Elīna Taškāne

Pieteikumu Jauniešu Saeimai atradu
pavisam nejauši internetā. Lai kandidētu
vēlēšanās Jauniešu Saeimā, bija jāraksta
sava ideja kādā no jomām: Izglītība un
kultūra, Veselības un sociālā aizsardzība,
Tautsaimniecības attīstība, Tiesiskuma
stiprināšana, Es un Eiropas Savienība un
Mana ideja Latvijai. Es ilgi domāju, kurā
jomā es varētu rakstīt, un beigās izdomāju, ka rakstīšu Izglītības un kultūras
jomā.
Balsošana notika Jauniešu Saeimas
mājas lapā, kur savu balsi katrs varēja
atdot tikai vienu reizi, bet varēja pārdomāt un nodot kādam citam savu balsi.
Pēc balsojuma arī noteica, ko pirmo trīs
vietu ieguvēji darīs, jo piešķīra vēl papildus amatus. Tā kā balsojumā es ierindojos trešajā vietā, tad man zvanīja un piedāvāja būt par balsu skaitītāju, un es
piekritu. No sākuma īsti nezināju, kas
būs jādara, taču notika daudz vienkāršāk,
nekā biju domājusi.
Ieejot pa Saeimas durvīm, es biju ļoti
satraukusies, bet jau pēc kāda laiciņa jutos pavisam labi. No paša rīta balsu skaitītājiem izstāstīja, kā ir jāskaita balsis un
ka jābūt ļoti uzmanīgai, skaitot balsis. Tā
kā balsu skaitītājiem ik pa brīdim būs jāceļas kājās un jāskaita balsis, tad teica, ka

vajag apsēsties tā, lai var visu ātri izdarīt,
un es pavisam netīšām apsēdos Valda
Zatlera vietā. Viss notika kā īstajā Saeimas sēdē. Sākumā dziedājām valsts
himnu, un sēdi vadīja Solvita Āboltiņa.
Pēc pirmās sēdes devāmies uz savām komisijām, un izlozes kārtībā noteica, kurā
komisijā katrs būs, es biju Tautsaimniecības attīstības komisijā. Lai gan no sākuma man nepatika, bet beigās es domāju,
ka bija pat labi. Otrā sēde bija daudz nopietnāka, jo apskatījām, kas no deklarāci- likās ļoti grūti, taču beigās uzrakstīju un
jām ir pieņemtas un kuras nav. Pēc kāda pat necerēju, ka tikšu uzaicināta uz ASV
brītiņa sākās debates, un divas reizes mēs vēstniecību tikties ar ASV vēstnieci Latbalsojām, vai slēgt debates, jo neiekļāvās vijā Džūditu Gārberi.
Šīs dienas, kad vienā dienā es biju Saieplānotajā laikā, un tieši tādēļ viss beieimā
un otrā dienā biju ASV vēstniecībā,
dzās vēlāk, nekā bija paredzēts. Dienas
man
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nobeigumā visi Jauniešu Saeimas depubija
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ideja Latvijas jauniešu sadarbībai ar ASV.
Beate Zlaugotne 9.
Lai gan no sākuma es nevēlējos rakstīt,
jo bija jāraksta angļu valodā un tas man “Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Superklase 2012 fināls

Visu 2011./2012. mācību gadu Ērgļu
vidusskolas 5. – 12. klases skolēni, piedaloties skolēnu domes rīkotajos pasākumos, dekorējot klasi un popularizējot
skolas vārdu ārpus tās, varēja krāt punktus, kuru skaits galu galā noteiktu, kura
klase ir ieguvusi šogad atdzimušā pasākuma SUPERKLASE 2012 titulu.
Šis pasākums savu augstāko punktu
sasniedza 3. maija pēcpusdienā, kad Ērgļu vidusskolas teritorijā tika rīkots klašu konkursa fināls, kurā iegūtie punkti
kādai no komandām bija noteicošie ceļā
uz uzvaru.
Tas tika organizēts pēc līdzīga principa kā Vecāku nedēļas noslēguma pasākums – bija desmit kontrolpunkti, kuros
klasēm bija jāpilda dažādi uzdevumi.
Katrai klašu komandai tika piešķirta
lapa ar apmeklējamo punktu secību.
Manuprāt, lielisks veids, kā pasākumā
saglabāt organizētību, no domes puses – kārtējais solis pretim izaugsmei.
Katra klase izveidoja savu komandu,
kurā bija trīs zēni un trīs meitenes, un
sākumā tās visas prezentēja sagatavoto
komandas karogu, saukli un talismanu.
Kopumā sagatavotie saukļi bija samērā interesanti, tie acīmredzot atbilda
katras komandas nostājai un stilam,
piemēram, 5. klases: „Piektie vislabākie!”, 8. klases: „Mēs esam foršākie un
labākie, mēs ēdam Roltonus, lai uzaudzētu muskuļus!”, 11. klases: „Mēs
esam malači, pretinieki kabači, samīdīsim kabačus – pabarosim malačus!” 12.
klases: „Spēks ir spārnos!” un citi.
Daļa no kontrolpunktiem atradās
skolas iekštelpās – bibliotēkā, foajē, bet
daļa ārpus tās – hokeja laukumā, futbola laukumā, uz soliņiem, pie skolas. Ta-

jos darbojās gan aktīvie skolēnu domes
pārstāvji, gan arī
viņu palīgi no citām
klasēm.
Kā tika pārbaudītas klašu komandas?
1. uzdevums – „Atrodi grāmatu” – skolēniem bija jāatrod,
kurā grāmatā atrodas vai ko nozīmē –
eksakto zinātņu termins, svešvārds un
latviešu rakstnieka
citāts. 2. uzdevums–
„Zini vai mini!”–
jāatbild uz jautājumiem
par
aktualitātēm sportā,
mūzikā un mākslā.
3. uzdevums– „Varavīksne!” – jāizkrāso zīmējums varavīksnes krāsās. 4.
uzdevums – „Uzmini nu!” – dažādas mīklas atjautīgiem
prātiem. 5. uzdevums – „T – stafete”–
sportiskā garā komandai jāveic uzdevumi, izmantojot tādus elementus kā velosipēds, ķerra, basketbols. 6. uzdevums
– „Ģenerāltīrīšana” – komandai jāsavāc
un jāpārvieto dažādi priekšmeti. 7. uzdevums – „Militārā stafete ” – līdzsvars, roku spēks un ātrums. 8. uzdevums – „Zābaku mešana” – vairākas
reizes apgriežoties ap savu asi, jāspēj
iemest zābaku vārtos. 9. uzdevums –
„Domā!” – filozofiski un āķīgi jautājumi. 10. uzdevums – „Novēlē!” – jāraksta pozitīvi novēlējumi konkurējošajām

komandām.
Par SUPERKLASI 2012 kļuva 8.
klase, 2. vietu ieguva 9. klase, bet 3.
vietu – 12. klase. Pārējās komandas saņēma pateicību par piedalīšanos, un tas
taču arī ir galvenais – piedalīties.
Kopumā var secināt, ka patiešām tika
pārbaudīta skolēnu atjautība, fiziskā sagatavotība un pāri visam komandas
spēja sadarboties dažādās situācijās.
Šāda veida pasākumi noteikti palīdz
stiprināt klašu kolektīvus un uzturēt
jauniešos cīņassparu!
Krista Kalniņa 12.

Konkurss “Olimpiskais Ekobuss Londona 2012”
Latvijas Olimpiskā komiteja un tās
atbalstītāji, tuvojoties 30. Vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā, organizēja
Olimpiskās un vides izglītības konkursu skolēniem “Olimpiskais Ekobuss
Londona 2012”.
Piedalīties šajā konkursā pamudināja
mūsu klases audzinātāja Olga Elksne.
Gribējām izmēģināt ko jaunu, tādēļ arī
pieteicāmies.
Autobuss bija jāveido ekoloģisks,
līdz ar to gribējām pateikt, ka sportot
un ēst veselīgi ir ļoti svarīgi!
Vissarežģītākais process autobusa
veidošanas laikā bija tā detaļu salikšana
kopā. Pirms tam vēl lūdzām klasesbiedrus izveidot skices. Visas skices bija
diezgan labas, taču nevarējām tās visas
savietot uz viena autobusa, tādēļ no
katras skices paņēmām kādu labāko
ideju un attēlojām to uz autobusa. Laika palika arvien mazāk, tādēļ nācām uz
skolu Lieldienu brīvdienās, lai apgleznotu busiņu. Krāsošanas diena bija ļoti
jautra! Brīnums, ka netika apkrāsota
visa klase, jo otas mētājās kur nu kurā,
un krāsas bija sastopamas gandrīz uz
katra galda. Apraksts tika veidots gandrīz pašā pēdējā dienā, taču bija pietiekoši labs!
„Zaļu” mēs savu autobusu padarījām, uzzīmējot veselīgus dārzenīšus,
kuri sporto. Tika uzzīmēti bokseri gurķīši, virves vilcēji zirņi un banāns, svarcēlājs sīpols un citi. Uzzīmējām arī

koku, kura zaros atradās dažāds sporta
inventārs.
Tika veidots video, par kuru bija jābalso mājaslapā www.draugiem.lv, un
ziņots radiem un draugiem par to, ka
piedalāmies konkursā.
Veidojot šo autobusu, mēs kļuvām
nedaudz saliedētāki un radošāki. Beidzot mēs varējām izpausties kā īsti
mākslinieki!
Sabīne Solovjova 6.
Par konkursu mēs uzzinājām skolā.
Piedalīties tajā mūs mudināja audzinātāja Indra Rone. Šis konkurss mums
ļāva parādīt savas gleznošanas, zīmēšanas prasmes, ekoloģisko domāšanu un
komandas sadarbošanās spējas. “Olimpiskais Ekobuss Londona 2012” palīdzēja paplašināt zināšanas par ekoloģisku dzīvesveidu.
Par paša autobusa dizainu sākumā
domas krasi atšķīrās, bet tad mēs visi
salikām galvas kopā un izdomājām ideālu dizainu, kurā tika iesaistīti simboli
un ekoloģiskās krāsas, līdz ar to tas atbilda konkursa nosacījumiem.
Pats ekobuss tapa aptuveni sešās
stundās, ar smagu darbu un domāšanu
mēs nonācām pie jauka gala rezultāta.
Sākumā mēs uzskicējām uz tā detaļām
zīmējumu, tad salikām to kopā un visbeidzot sākām gleznot. Visi darbi bija
sadalīti atbilstoši pēc spējām un tā, lai
katram būtu kāds mazs pienākums.

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2012. maijs
Skolu
literārā
avīze 2012.
gada maijs

Labi bija tas, ka neviens nesēdēja malā
un nesūdzējās, ka kaut ko nemāk, bet
visi centās, cik spēka, lai autobuss iznāktu ideāls. Kad tas bija gandrīz pabeigts, visi jau bija noguruši un nespējām vairs neko padarīt, bet, lai sasniegtu
to, ko vēlējāmies, padoties nevarēja.
Pabeidzot ekobusu, mēs secinājām, ka
tas ir iznācis pat labāks, nekā mēs cerējām.
Sākumā aprakstu veidot bija ļoti grūti, domas atkal dalījās, nevarējām izdomāt, kā pastāstīt galveno. Kad visi kopā
sākām diskutēt, radās jaunas un vienojošas idejas. Aprakstu salikt kopā mums
palīdzēja skolotāja. Manuprāt, galvenā
konkursa doma bija rosināt cilvēkus
pievērsties ekoloģiskam dzīvesveidam.
Lai tiktu tālāk, centāmies piesaistīt
balsotājus. Un, pateicoties tiem cilvēkiem, kas balsoja par mums, mēs tikām
otrajā kārtā, uz ko nemaz necerējām.
Lai iekļūtu finālā, mēs centāmies iesaistīt balsošanā vēl vairāk cilvēku, jo katra
balss ir svarīga. Visi balsotāji bija pretimnākoši un ar prieku centās mums
palīdzēt tikt tālāk.
Piedalīšanās šajā konkursā deva
mums iespēju nest Ērgļu vidusskolas
vārdu Latvijas mērogā un parādīt citām
pilsētām savas radošās prasmes, kā arī
iemācīja mums labāk komunicēt un saprasties vienam ar otru.
Maira Antēna 8.

Kas jūsu klasi šogad pamudināja
piedalīties Zelta Zivtiņas rīkotajā
konkursā?
– Mūs iesaistīties ZZ čempionātā pamudināja pagājušā gada fantastiskās
emocijas. Jau, pērnajā gadā piedaloties,
jutām – mūsu klase saliedējas. Tādēļ piedalījāmies. Mēs vienkārši sapratām, ka
mums nav citas izvēles. Mums taču ir
jānes arī savas skolas vārds, lai to sadzird daudzi jo daudzi! Mērķis bija saliedēt savu klasi, gūt tās neaprakstāmās
emocijas un, protams, arī tikt uz finālu!
Kāda ir jūsu klases komandu vienojošā simbolika, kāda ir tās nozīme kopumā un jums pašiem?
– Šogad vienojošais simbols bija bizbizmārīte. Talismans arī bija mazais kukainītis. Tas mums atnesa veiksmi! Mēs
bijām vienoti ar melniem t – krekliem
visiem: gan zēniem, gan meitenēm. Lai
vairāk izceltos, mēs palūdzām sarkanos
svārkus ar pumpiņām, kas saskanēja ar
mūsu talismanu. Zēniem sataisījām melnus tauriņus ar mazu, sarkanu tauriņu
vidū. Pilnīgi visām meitenēm tika sapītas franču bizes, lai saprastu, ka mēs
esam ļoti saliedēta klase. Mums arī bija
karogs ar uzrakstu „Ērgļi”. Kāpēc Ērgļi,
ja jau esam bizbizmārītes? Tāpēc, lai parādītu mūsu piederību, ka mēs esam tās
īpašās bizbizmārītes no Ērgļiem.
Kāds bija jūsu pirmais uzdevums,
lai vispār gūtu iespēju piedalīties reģionālajā atlasē? Kā jums veicas ar tā
realizēšanu?
– Mūsu pats, pats pirmais uzdevums
bija pieteikt klasi šajās sacensībās. Kad
klase tika pieteikta, mēs uzzinājām, ka
mums jāveido atraktīvs video sveiciens
Latvijas olimpiešiem. Mūsu klasei bija
jāveido video sprinterim Ronaldam Arājam. Ar video filmēšanu gāja visādi. Domājām, ko tajā parādīt, ko pateikt. Kad
bija radušās pāris idejas, sākām filmēt.
Rezultāts izdevās lielisks, tikām uz pusfinālu.
Pastāsti sīkāk, kas jums bija jāsagatavo Madonas pusfinālam?
– Gatavojoties doties uz pusfinālu,
mums bija uzdevums – izdomāt vārdus
ZZ čempionāta himnai. Melodija jau
bija dota, tai mums bija jāsacer vārdi.
Pašu izdomātajiem vārdiem vajadzēja
padomāt arī melodiju, jo mums pašiem
himna jāiedzied pusfināla studijā. Dziedāšanas melodiju, veidu un sadalījumu
mainījām vairākas reizes, līdz nonācām
pie ideālā varianta. Protams, arī sporta
stundās patrenējāmies, pamēģinājām
veikt arī dažus uzdevumus, kādi varētu
būt pusfinālā.

Kā noritēja pasākums, kas bija tā
vadītāji?
– Pasākums noritēja noteiktā secībā:
klases reģistrēšana, pārstāvju sanāksme,
gājiens, atklāšana. Mums iedeva sarakstu, kādā secībā jāveic visi 11 uzdevumi.
Daži uzdevumi bija līdzīgi kā pagājušajā
gadā, bet arī bija jauni un pārsteidzoši
uzdevumi. Nevar tā izstāstīt, kas bija jādara, jo tas ir pašam jāredz. ZZ čempionātu vadīja komiķis Jānis Kalniņš un
SMS čempionātu Mārcis Feldbergs.
Kā jums patika tā kopējā atmosfēra? Un kādas bija jūsu izjūtas, uzzinot
rezultātus? Vai bijāt gaidījuši tik augstu novērtējumu?
– Kopējā atmosfēra – WOW! Jau tuvojoties Madonai, pārņēma veselīgs uztraukums, bet pēkšņi – pļukš – izkūpēja
gaisā pēc pirmā uzdevuma. Uztraukums
mūs sāka pārņemt apbalvošanas laikā.
Apbalvoja citu skolu klases par labākajiem sasniegumiem kādā jomā, bet mūs
tā arī neizsauca. Mēs pat nepamanījām,
kad sāka apbalvot finālistus… Pēkšņi
izsauc mūs kā 4. vietas ieguvējus, un
mēs tiekam uz finālu. Tas viss notika tik
ātri, ka nespējām to aptvert. Pirms sekundes stāvam gariem ģīmjiem, un te
pēkšņi smaids un prieka asaras. Mums
jau bija aizdomas, ka tiksim finālā. Šogad mēs bijām kārtīgi sagatavojušies un
līdzi paņēmuši sporta skolotāju Ivaru
Budzi.
Ko jūs plānojat, lai spētu izcelties
un parādīt sevi no labākās puses finālā Rīgā?
– O, domas ir dažādas, kā ar tērpu palīdzību varētu izcelties, bet tomēr svarīgākais ir, kā sportiskajā un gudrības veidā izcelties. Mēs noteikti trenēsimies,
vingrosim un sekosim līdzi jaunumiem.
Vai šāda veida pasākumi, tavuprāt,
saliedē jūs kā vienotu klases kolektīvu, kādēļ?
– Protams, ka saliedē!!! Es un mana
klase iesakām piedalīties, pat ja negūst
labu labos rezultātus, bet galvenais ir
piedalīties. Jau piedaloties, klase ir uzvarētāji paši sev. Ja klase vēlas saliedēties,
tad šis pasākums ir lieliska iespēja, jo
pēc pieteikšanās nemaz nav citas izvēles. Piespiešanās darboties, vēlme tiekties uz augšu, sasniegt labākos rezultātus – saliedē.
Tā kā nākamgad nevarēsim piedalīties, mēs ļoti ceram uz to, ka no mūsu
skolas kāda klase pieteiksies un tiks uz
pusfinālu, pēc tam arī uz finālu. Ja būs
nepieciešams, mēs viņus piespiedīsim!
Uz Kristas Kalniņas jautājumiem
atbildēja Santa Helēna Pedele 8.

Brīvo laiku varam pavadīt, kopā
strādājot un atpūšoties

Siltā un saulainā 25. aprīļa pēcpusdienā Ērgļu arodvidusskolas projekta Nr. 20
11/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/
VIAA/092 „Atbalsts jauniešu sociālās
atstumtības mazināšanai Ērgļu novada
izglītības iestādēs” atbalsta grupa – Inita, Evija un es – Kristīne ar jauniešiem–
devāmies uz Ērgļu novada pašvaldības
brāļu Jurjānu memoriālo muzeju „Meņģeļi”. Tā kā šis ir talku mēnesis, tad jaunieši vēlējās savu roku pielikt, lai atbalstītu tos, kuri veic izglītojošu un
audzinošu darbu.
Ierodoties muzejā „Meņģeļi”, mūs sagaidīja vadītāja Ieva Vilnīte un darbiniece Inta Daliba.
Pirms sākām strādāt, ar ēdienu gatavošanas darbnīcas vadītāju Venetu sagatavojām šašliku. Sagriezto vistas gaļu
ielikām ātrajā marinādē, lai pāris stundas
iemarinējas. Iegūtās zināšanas par vienkāršo un garšīgo recepti noderēs turpmāk, rīkojot jauku izklaidi pie dabas.
Kopīgi ar Mārtiņu Dūdumu, skolas
saimniecisko darbu vadītāju, puiši zāģēja ziemas stiprajā vējā sagāzušos kokus,
meitenes lasīja sakritušos zarus. Jauniešiem kopīgi sadarbojoties, darbi veicās
no rokas, sejās parādījās prieks, vēlme
atgriezties un vēl kādu reizi pastrādāt.
Pēc talkas uzzinājām, ka šeit ir dzīvojuši mūzikas pamatlicēji – Andrejs, Juris
un Pāvuls Jurjāni, kuri savam vecākajam
brālim Pēterim arī iemācīja spēlēt mežragu, metāla pūšamo instrumentu. Stallī
apskatījām senos piena rīkus, zirglietas

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
un Jurjānu dzimtas koku. Apskatījām un
novērtējām melno – dūmu pirtiņu. Prieks
bija dzirdēt audzēkņu viedokli par to, kāpēc satrupējis ir apakšējais ēkas guļbaļķu
vainags, kas to izraisīja, ko un kā vajadzētu darīt. Klētī apskatījām aušanas piederumus. Paši mēģinājām iejusties brāļu
Jurjānu tēlos. Pirmie četri izvēlējās katrs
savu metāla pūšamo instrumentu. Klausoties norādījumus, centāmies tajā iepūst.
Kā nu kuram gāja, to vislabāk zina viņi
paši! Klausītājiem un skatītājiem tā bija
laba C vitamīna deva, jo smaids un skaļie
smiekli negribēja rimties ne pašiem pūtējiem, ne citiem. Dzīvojamajā mājā skaisti tika ieskandinātas Andreja Jurjāna klavieres ar muzeja vadītājas atļauju un
klavierspēli. Lai varētu atkal atgriezties,
atstājām ierakstu viesu grāmatā.
Un kas parasti sagaida talciniekus pēc
labi padarīta darba?! Cienasts!!! Liels
paldies muzeja „Meņģeļi” meitenēm par
silto tēju, maizītēm un bērza sulām, kā
arī ēdienu gatavošanas darbnīcas vadītājai Venetai Začai ar komandu un vislielākais paldies mums pašiem!
Lai muzejniecēm smaids ir vienmēr
sejā un palīgu nepietrūkst!
Mūsu atbalsts bija noderīgs!
Ērgļu arodvidusskolas pēcpusdienas
grupas audzinātāja – Kristīne Lūse



Tikšanās ar olimpiešiem

(2. turpinājums)
Turpinām interviju ar Latvijas Olimpiešu kluba biedriem Raimondu Bergmani, Voldemāru Lūsi, Madaru Līdumu, Gundaru Upenieku (sākums
„Skolu Ziņu” februāra numurā).
Kāda ir sajūta, stāvot uz goda pjedestāla?
V.L.: Jūtu reizē šermuļus, bet ir patīkami. Rodas pacilātības sajūta, kuru nevar
aizmirst.
G.U.: Katram ir atšķirīgas sajūtas. Ir
tādi, kuri sākumā ir šokā un pat neaptver
notikušo. Galvenokārt jūtu gandarījumu
par sasniegto.
Par ko jūs vēlējāties kļūt bērnībā?
G.U.: 1. klasē gribēju būt kosmonauts.
V.L.: Neatceros, pieļauju, ka varēju
gribēt kļūt vai nu par milici vai arī kosmonautu.
M.L.: Prezidente, jo tad uzskatīju to
par visgodīgāko cilvēku.
Vai inventārs kādreiz ir jūs sacensībās pievīlis?
V.L.: Šķēpi bieži lūst lidojuma laikā.
Nekad nevar zināt pirms tā ieduršanās
zemē, vai tas nav bijis tālākais metiens
dzīvē.
G.U.: Neizdevās tikt PSRS izlasē, jo
slēpojot salūza nūja, otrreiz slēpojot neveicās. Biatlonā pastāv iespējamība, ka aizsals
slēpju lamatiņas vai ieroča stobrs.
M.L.: Biatlonā aukstumā var nesprāgt
patrona vai arī slēpojot var nejauši saliekt
ieroča stobru.
R.B.: Var pievilt apavi. Reiz spēkavīru
sacensībās uzvilku olimpiskos zābakus,
jo to zole neslīdēja, toties, velkot mašīnu,
jau pēc pāris metriem noplīsa zole un atlikušo 25 metru distanci nācās veikt zeķēs, man tagad pieder mašīnas vilkšanas
rekords zeķēs, tikai apavu dēļ neizdevās
sacensībās tikt tālāk.
Kā ar dopinga lietošanu?
V.L.: Kas īsti ir dopings? Pat parasti

pilieni. Specializēti ārsti pārbauda visu,
ko sportisti lieto, jo neko nevar lietot uz
savu galvu, viss tiek sūtīts uz Zviedriju,
lai uzzinātu, vai substancē neatrodas kāda
no aizliegtajām vielām. Viss ir atkarīgs
no pašu sportistu un ārstu kompetences.
R.B.: Tā ir mākslīga barjera, ar kuru
citi pelna. Tā ir negodīga spēle, jo citām
valstīm ar jaunu medikamentu izstrādi
nodarbojas īpaši institūti. 1994. gadā Ķelnes laboratorija Pasaules čempionātā
svarcelšanā pēc dopinga pārbaudes paziņoja, ka to ir lietojuši 58 no 68 dalībniekiem. Tā ir plaša industrija, kura ir saistīta
ar cilvēktiesībām. Ja esi profesionāls
sportists, tad regulāri jāziņo par savu atrašanās vietu, lai jebkurā brīdī varētu tevi
pārbaudīt. Nekad, neredzot citus lietojam,
nevar viņus par to apvainot, jo tas ir ļoti
nepatīkami.
Cik daudz kausu vai medaļu jums ir
izdevies iegūt?
R.B.: Sieva saka, ka tos bleķus vairs
mājās nelaidīs. Pats spēkavīru sacensībām mēģinu radīt sevišķus kausus, kuri
paliek atmiņā.
V.L.: Laukos pilni bēniņi.
G.U.: Ir maz kausu, bet medaļas visas
kopā sapinušās.
M.L.: Daudz kausu, mammai grāmatplauktā ir stikla krūze ar medaļām (ar nogrieztām saitītēm).
Kā ar čipsiem, kolu – vai uzskatāt
tos par veselīgiem?
R.B.: Protams, ka nē. Jāspēj ģimenē
ieaudzināt, ka tas nav veselīgi. Mājās nav
saldo dzērienu. Ar bērniem ir sarunāts, ka
saldumus ēdam tikai brīvdienās. Tikai ir
problēmas ar to, ka nevar izkontrolēt, ko
bērni patērē skolā.
Vai fani jūs atbalsta?
M.L.: Katram no mums ir paši labākie
fani.
V.L.: Startējot sportistam ir jākoncentrējas uz to, ko dara, tomēr katrs uzmundrinājums pirms tam palīdz saņemties.

No kreisās: Voldemārs Lūsis, Madara
Līduma, Gundars Upenieks,
Raimonds Bergmanis.
R.B.: Reiz kopā ar citiem sportistiem
apciemoju kādu skolu, kurā kopš 1958.
gada nebija bijusi neviena sabiedrībā pazīstama personība, visi bija ļoti saviļņoti.
Viņu sniegtās labās domas un enerģija
deva spēku, kuru varēju realizēt vēlāk.
Ko jūs iesakāt bērniem, vai savējiem
liekat sportot?
V.L.: Nespiežu, jo katram pašam ir jāizvēlas, bet vecākiem neatkarīgi no tā ir
jāsniedz atbalsts. Lielo sportu neuzskatu
par veselīgu, bet virzu, lai sporto ikdienā.
G.U.: Pats nezinu, ko PSRS laikā būtu
bez sporta darījis. Bet bērniem, ja nepieciešams – palīdzēšu.
R.B.: Divi no bērniem sporto. Viena
no meitām pati teica, ka nodarbosies ar
sportu, bet īpaši priecājos par to, ka bērni
dzied un dejo.
Kā ir ar veselību un jūsu sporta veidu, vai esat apmierināti ar paveikto?
M.L.: Neuzskatu savu sporta veidu
par veselībai bīstamu. Viss kopumā ir
sniedzis unikālu pieredzi un veidojis atšķirīgu un plašu redzesloku.
G.U.: Redzot visu, ko esmu paveicis,
ja būtu otra iespēja – ietu to pašu ceļu.
R.B.: Žēl, ka PSRS laikā neapguvu valodas, jo tad visas robežas bija ciet. Tomēr būtu gājis to pašu ceļu, jo viss, kas ir
iegūts, ir iegūts, pateicoties sportam!
Krista Kalniņa 12.

Izvēle ir pareiza

Intervija ar Ērgļu vidusskolas 2011. gada absolventi Aritu Šreiberi

Kādas bija dominējošās sajūtas,
kuras tevī rosījās pēc Ērgļu vidusskolas absolvēšanas?
– Pēc Ērgļu vidusskolas absolvēšanas
es diezgan skaidri redzēju savu nākotnes
vīziju. Ļoti cerēju, ka sasniegšu izvirzītos mērķus un mācīšos Ventspils Augstskolā. Sajūtas bija divējādas: no vienas
puses, gribējās pēc iespējas ātrāk izbaudīt studenta dzīvi, bet, no otras puses,
bija neziņa un neliels, bet pozitīvs satraukums, jo skaidrs bija viens – mana
dzīve kardināli mainīsies.
Kā tu nonāci līdz tam, ka par turpmāko mācību iestādi izvēlējies tieši
Ventspils Augstskolu? Vai attālums
nav šķērslis?
– Par Ventspils Augstskolu sāku interesēties jau apmēram 10. klasē. Tajā
gadā ar klasi aizbraucām uz izstādi
“Skola 2010”, kurā manu uzmanību visvairāk piesaistīja tieši Ventspils Augstskolas stends. Pēc tam sāku jautāt saviem Ventspils draugiem – studentiem
un arī dažiem absolventiem – viņu viedokli par šo augstskolu. Atsauksmes bija
patiešām pozitīvas. Vēlējos pati apmeklēt augstskolu atvērto durvju dienā, bet
diemžēl man tas neizdevās. Pirmā reize,
kad es iegāju pa Ventspils Augstskolas
durvīm, bija dienā, kad pieteicos studijām, bet es ne brīdi nešaubījos, ka tā ir
pareizā izvēle.
Attālums nav šķērslis. Daudzi mani
draugi studē ārzemēs, pat ASV, tad varbūt attālums ir šķērslis, bet ne Latvijas
robežās. Ventspils no Ērgļiem atrodas ~
350 km attālumā, un ceļa izmaksas ir apmēram 3 reizes lielākas nekā tiem studentiem, kuri mācās Rīgā. Tas dažkārt ir
iemesls, kāpēc uz mājām aizbraucu tikai
reizi mēnesī, nevis katru nedēļas nogali.
Reizēm pietrūkst Ērgļu. No vidusskolas visvairāk pietrūkst mūsu klases
priekšnesumu gatavošanās procesa un
uzstāšanās. Brīžiem sailgojos pēc skaistās Ērgļu dabas, bet to visu atgūstu, kad
aizbraucu uz mājām.
Kādā studiju programmā tu iegūsti
tālāko izglītību?
– Es mācos Ventspils Augstskolas
Ekonomikas un pārvaldības fakultātē
vadībzinātnes 1. kursā.
Kādas bija galvenās prasības uzņemšanai šajā augstskolā un konkrētajā studiju programmā?



– Iestājoties šajā programmā, vērā
ņēma centralizēto eksāmenu rezultātus
matemātikā un angļu valodā.
Vai šī izvēle attaisno tavas cerības
un atbilst profesionālās izaugsmes
kritērijiem?
– Ventspils Augstskola attaisno manas
cerības. Manuprāt, esmu izvēlējusies pareizo virzienu. Man padodas un interesē
tas, ko es mācos.
Ar ko, tavuprāt, šī augstskola atšķiras no citām, kurām ir līdzīgs studiju
piedāvājums?
– Šī augstskola, pirmkārt, atšķiras ar
salīdzinoši lielo valsts finansēto budžeta
vietu skaitu. Mūsu fakultātei ir piešķirtas
40 budžeta vietas, par kurām cīnās 70
studenti. Manuprāt, studijas šajā augstskolā notiek kvalitatīvi, pasniedzēji cenšas strādāt ar katru studentu. Tā ir mazo
augstskolu priekšrocība. Mācības notiek
4 dienas nedēļā, šajās dienās esam diezgan noslogoti. Pasniedzēji ir augsti kvalificēti, ar lielu dzīves pieredzi, kas padara lekcijas interesantākas, jo viņi
nebaidās mācību procesā analizēt piemērus no savas dzīves.
Vai, pēc tavām domām, šī augstskola piedāvā studentiem draudzīgu vidi
un ir pretimnākoša?
– Ventspils Augstskola ir ļoti pretimnākoša studentiem. Pasniedzēji bieži
vien uzsver, ja esam saslimuši, tad lai
labāk neapmeklējam lekcijas un neaplipinām citus. Arī mācību maksu ir iespējams sadalīt, izvērtējot studenta finansiālās iespējas. Ir iespējams maksāt daļu no
mācību maksas katru mēnesi.
Kā no pašreizējā skatupunkta tu
redzi savas izredzes iekļauties darba
tirgū pēc augstskolas beigšanas?
– Šobrīd izskatās, ka pēc augstskolas
beigšanas būs iespējams atrast darbu tepat Ventspilī. Šeit augstskolas absolventi
atbalsta “savējos” un palīdz iekārtoties
darbā. Ventspilī diezgan attīstīta ir ražošana, ir daudzi ārvalstu un vietējie uzņēmumi, kuros ir nepieciešami grāmatveži,
mārketinga speciālisti, finanšu direktori,
loģistikas vadītāji un uzņēmuma vadītāji. Ir iespēja strādāt banku sektorā, Ventspils domē un citos uzņēmumos, kā arī
dibināt pašai savu uzņēmumu. Jaunos
uzņēmējus Ventspilī atbalsta Biznesa inkubators, kas sniedz gan ofisa telpas un
aprīkojumu, gan speciālistu padomus.

Vai tu iesaisties augstskolas studentu pašpārvaldē, studentu pasākumu
organizēšanā? Ja nē, vai nākotnē plāno to darīt?
– Nolēmu pirmajā gadā vēl neiesaistīties studentu padomē, jo bija grūti novērtēt, vai visam pietiks laika. Pēc lekcijām es dziedu korī, slidoju, apmeklēju
peldbaseinu un vieglatlētikas manēžu,
kā arī piedalos studentu padomes rīkotajos pasākumos. Pasākumi šeit ir ļoti interesanti, parasti tie sastāv no divām daļām: oficiālā daļa un afterparty klubā
“Kiss club”. Studenti rīko tādus pasākumus kā “Gada balva”, kurā apbalvo labākos studentus un pasniedzējus, kā arī
uzstājas ar dažādiem priekšnesumiem,
“Jautrās ziemas sporta spēles”, kurās varēja iztrakoties un izsportoties kalnā
“Lemberga hūte”, un “Laivu brauciens”,
kurš norisināsies maija beigās. Šis pasākums notiks 3 dienas, kuru laikā studenti brauks ar laivām pa upi, vārīs lielo
zupas katlu, spēlēs spēles un nakšņos
teltīs. Es pārstāvēju VeA izstādē “Skola
2012”. Domāju, ka nākamgad, iespējams, izmēģināšu savus spēkus studentu
padomē.
Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri pašreiz ir nākamās mācību iestādes meklējumos?
– Topošajiem studentiem es iesaku
nopietni izvēlēties fakultāti un, galvenais, mēģināt saprast, vai izvēlētais virziens patiks un padosies. Iespēju robežās
painteresējieties par augstskolu ne tikai
mājaslapā vai atvērto durvju dienā, bet
arī no studentiem, kuri tur mācās vai ir
mācījušies! Studentu viedoklis ir visvērtīgākais! Lai jums viss izdodas!
Aritu Šreiberi intervēja
Krista Kalniņa 12.

Ilzes Indrānes jaunrades darbu konkurss

27. aprīlī Praulienas pamatskolas Saules zālē notika Ilzes Indrānes 2. literārā
jaunrades darbu konkursa noslēgums.
Konkursā varēja piedalīties Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novada 6.- 9. klašu skolēni. Jaunrades darbus
konkursam iesūtīja 15 Ērgļu vidusskolas
skolēni, no kuriem atzinības rakstus un grāmatu balvas saņēma 7. klases skolnieces
Lāsma Hermane un Juta Ļaudaka, 9. klases
skolniece Laila Saulīte. Ilze Indrāne izteica
atziņu: „Mesties kādā radošā aicinājumā tā ir brīnišķīga viesošanās un atklāsme pašam savas personības bagātību bankā.”
Rakstniece katrai skolai dāvināja aploksni,
kurā bija viņas rakstītā miniatūra kā rosinājums turpmākajiem jaunrades darbiem.
Literārā neveiksme
Kritiķis Zaļaiskalns man reiz teica:
– Tu gribi uzrakstīt romānu? Tad iemīlies. Bezprātīgi. Bezgalīgi.
Un es iemīlējos. Bezprātīgi. Mūžīgi. Sākās visskaistākie vakari pie visskaistākā
ezera pasaulē. Es skrēju tā, ka manas sandales nenobirdināja nevienu rasu no zāles un
netraucēja ziedputekšņu miglojumu. Atskrēju stundu vai divas pirms norunātā laika: viņš jau gaidīja mani – pašā krastmalā,
rieta blāzmas mainīgo krāsu apburts. Katrreiz savādāks, katrreiz skaistāks. Es piekļāvos viņa plecam, un mēs klusējām. No laimes.
Bet nekas nav mūžīgs. Ne laime, ne klusēšana. Vienvakar es viņam kaut ko pajautāju. Viņš ... klusēja. Es viņam to pārmetu.
Bet viņš ... klusēja. Es sadusmojos. Viņš ...
klusēja. Es viņam piedevu. Bet viņš... klusēja. Es lūdzos. Viņš ... klusēja. Un tad es
viņu atgrūdu un iekliedzos, jo ... Viņš iekrita ezerā un klusēja. Es metos viņu glābt. Bet
viņš klusēdams grima dūņās. Un tikai tad es
ieraudzīju, ka viņš ir koks! Kraupains
melnalkšņa stumbenis – tik satrunējis, ka
vairs nepeld, bet neglābjami grimst.
– Nu, kā ar romāniem? Nekas nesanāk?–
pēkšņi izdzirdu balsi. Pār plecu man skatījās kritiķis Zaļaiskalns un smīnēja zaļajā
bārdā.
Es nesapratu.
– Redziet taču! Nogāja dibenā, burbuļus
mezdams.
– Bet es viņu mīlēju bezprātīgi, mūžīgi,
vienreizīgi. Vai tad var vēl vairāk?
– Var!
– Vēl stiprāk!
– Var tā, lai stumbrs izdzen zarus. Lai
zaros saplaukst ziedi.
Un ko man tagad darīt? Sākt romānu no
gala vai iztikt ar miniatūrām?
Jums veiksmi vēlot
Ilze Indrāne Praulienā
2012. gada 27. aprīlī.

Rasaslāses mūžs
Tā bija silta vasaras nakts, kad uzkrita
dimanta rasa, kas spīdēja un žilbināja ar
savu skaisto mirdzumu. Rasa pārsteidza visus, kuri to ieraudzīja. Rītausmā tā zaigoja
visās varavīksnes krāsās. Pļava bija kā dimanta pērļu piebārstīta.
Tās dienas rītā, kad sākās neparastais notikums, pamodās meitene platu smaidu
sejā. Viņa skrēja pa trepēm lejā, dungodama: „Caur sidraba birzi gāju”. Meitenes
plānā zīda kleita tikai noplīvoja un klusi nočaukstēja, kā piebalsodama skrējējai.
Meitene ieskrēja pļavā un pieskārās vienai no dimanta lāsēm. Viņa paņēma lāsi rokās, un tās mirdzums pazuda. Jaunkundzīte
brīdi paturēja rasas pilienu rokās un apbrīnoja, tad, jautri iesmējusies, pameta lāsi gaisā un skrēja tālāk, bet rasas lāse krita zemē.
Tā pieķērās smilgai un ripoja pa zāles stiebru uz leju, līdz uzkrita virsū kaķēnam, kurš
saulītē snauda. Lāse sacīja: „Kaķēn, aiznes,
lūdzu, mani prom no šīs dimantu pilienu
pļavas!” Kaķēns atbildēja: „Jā ,tu vari būt
droša, es tevi aiznesīšu, kur vien tu vēlies, jo
tu esi tik maza un trausla.”
Dzeltensārtā saule, kas mirdzēja virs
egļu un priežu galotnēm, sildīja dimanta
pļavu un žāvēja rasas pērlītes. Kristālskaidrā lāsīte noslīdēja no kaķa muguras uz kāda
tumša zemes uzkalniņa. Izrādījās, ka tas
bija kurmja rakums.
Pa nelielu, sīku spraudziņu lāsīte ieripoja
kurmja alā. Tā ripoja, ripoja, līdz priekšā
sadzirdēja dīvainu čalošanu. Skaņa mazliet
biedēja, bet reizē arī vilināja. Tas likās kā
kaut kas nezināms, bet aizraujošs un vienojošs. Mazā lāsīte steidzās turp. Rasas princesīte sev priekšā ieraudzīja daudzas jo
daudzas sev līdzīgas dimanta lāsītes. Tās
steidzās pa spraugu spraudziņām un šķirbu
šķirbiņām, lai jautrā dejā vienotos. Tās cita
ar citu sadevās rokās un izveidoja sīku urdziņu. Tas bija tik burvīgi! Kāda tuvumā
esošā lāsīte parāva līdzi arī mazo princesīti.

Viņas visas saplūda kopā, un klāt nāca jaunas un jaunas dimanta pērlītes. Sīkā urdziņa
pieņēmās spēkā. Akmeņu spraugā atkal parādījās sārtās saules gaisma. Tikai šoreiz
vairs gaisma nebija drauds rasas lāsītēm. Tā
nevarēja izžāvēt lāsītes, jo nu tās bija kļuvušas par brīnumskaistu, dzidru, tīru kristālskaidra ūdens avotu, kurš burbuļodams
krita lejā no neliela klints raga. Avots deva
dzīvību uz klints augošajiem ziediem. Ainava šķita kā pasaku ielejā!
Mazā rasas princesīte avota malā pamanīja meiteni ar plato smaidu sejā, kura bija
aizsākusi viņas ceļojumu. Meitene joprojām smaidīja, turēdama sārtu magones ziedu rokā. Tad, it kā sveicinot rasas lāsīti, viņa
iemeta ziedu avotā. Meitene tobrīd nezināja, ka kāds nejaušs viņas prieka mirklis par
rasas lāsi ir dāvājis šai lāsei garu un priekpilnu mūžu. Bet dimanta pērlītes vienojošais avots šo prieku viņai atdevis ar daudz
lielāku pateicību.
Uzsmaidi arī tu savam pretimnācējam, jo
tieši tavs smaids varbūt būs vienīgais, kas
tam dos prieku dzīvē un pavērs lielo iespēju
burvības aizkaru! Kas zina, varbūt tev pretim nāk Laimes burvis.
Lāsma Hermane 7.
Rasaslāses mūžs
Kādā agrā rītā piedzima dzidra rasaslāse.
Viņa bija ļoti skaista, un māte ar tēvu priecājās un lepojās par meitas skaistumu. Šo
lāsīti nosauca par Rasu, un viņai palaimējās, jo tā dzīvoja smaržīgā rozes lapiņā.
Roze auga pašā pļavas vidiņā. Rasai patika
savas mājas, bet ne viss jaunajā pasaulē viņai likās pilnīgs.
Un tāpēc viņa prasīja blakus stāvošajai
māmiņai: „Kāpēc ir tik tumšs?” Māte Rasai
atbildēja: „Kad pienāks rīts, tad būs gaišs,
bet mēs dienu neredzēsim, jo būsim savu
laiku nodzīvojušas!”
Pienāca rīts, kad saules stari lauzās caur
apvārsni kā zelta stīgas. Rasai patika tas, ko
viņa ieraudzīja, jo šis skats bija neatkārtojami skaists. Rasa ļoti vēlējās redzēt dienu.
Ticiet vai nē, bet Rasas griba bija tik spēcīga, ka viņa pārvērtās par skaistu meiteni ar
zeltainiem matiem un zilām acīm.
Tad Rasa iedomājās – ja viņa dabūs sev
kaut vienu saules staru, būs laimīga. Tāpēc
meitene devās uz to vietu, kur mita saule.
Ejot pa taciņu, viņa pamanīja mazu gaismiņu, kas lidoja pretī un aicināja viņu līdzi uz
to pusi, kur dzima saules stari.
Ejot tālāk un tālāk, Rasa sastapa kādu vecenīti un jautāja, vai varētu dabūt ko ēdamu,
jo bija izsalkusi. Vecenīte atbildēja, ka tad
meitiņai esot kaut kas jādod pretim. Rasa
teica, kad viņai nav itin nekā, bet viņa varētu arī atnest vecenītei vienu saules staru.
Večiņai patika šī doma, jo gaismiņas viņas
istabā nekad nav bijis par daudz. Tā nu, kad
Rasa bija paēdusi, viņa devās uz priekšu.
Kad viņa bija nonākusi kādā ciemā, Rasa
lūkojās apkārt un redzēja, cik skaistas ir
mājas, kur dzīvo īsti cilvēki un pavada visu
mūžu līdzās saviem mīļajiem. Rasa vēl
daudz ko redzēja, piemēram, senatnīgu pili,
staltu pieminekli, greznu katedrāli, pie kuras nometās ceļos un teica šādus vārdus:
„Dievs, paldies tev par šo skaisto izdevību
iepazīt dienu, gaišos un laipnos cilvēkus,
viņu radītos mākslas darbus, paldies par iespēju sameklēt saules starus un baudīt dzīvi
vienā dienā. ĀMEN!” Rasa piecēlās kājās,
norausdama no vaigu asariņu, un devās pa
aleju uz ciema centru. Viņa iegāja tuvējā
zvēru dārzā, kur redzēja daudz dažādu
skaistu dzīvnieku. Rasai ļoti patika zvēru
dārzā, bet viņai vēl bija jāpaspēj tikt līdz
saules stariem, tāpēc viņa steidzās projām.
Iznākusi no zvēru dārza, Rasa pamanīja
māju ar nosaukumu „Vieta, kur dzimst saules stari” un steigšus devās tur, lai saņemtu
divus saules starus. Iegājusi namā, Rasa redzēja ļoti daudz saules staru, kas bija ieslēgti svecēs. Viņa paņēma divas lielākās
un skaistākās. Vairāk saules staru meitenei
nevajadzēja, tikai vecenītei un sev. Kad
meitene pieklauvēja pie mājiņas durvīm,
vecenīte bija priecīga, ka Rasa nav viņu aizmirsusi un, kā solījusi, atnesusi saules stariņu. Vecenīte aizdedzināja savu svecīti, un
istabiņa tūdaļ kļuva gaiša, bet meitene iededza arī savu uguntiņu, lai redzētu ceļu.
Tā nu pa to pašu taciņu Rasa gāja atpakaļ. Nonākusi meža vidū, viņa pateicās skaļā balsī: „ Paldies, gaismiņ, ka vedi mani!”
Saule rietēja ļoti lēni, cēli mētādama sev
apkārt visas varavīksnes krāsas. Rasa atrada pļavas vidū savu smaržīgo rozīti, pārvērtās par rasaslāsīti un maigi piekļāvās rozes
lapiņai. Kad saule norietēja, Rasa pārvērtās
par ūdens pili, noslīdēja no rozes lapiņas un
lēni iesūcās zemē.
Juta Ļaudaka 7.
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PII “Pienenīte” ziņas
Ģimenes svētki
Labus, siltus vārdus ir jāprot pasacīt vienmēr, taču šī diena bija vēl viena iespēja katram pateikties saviem
mīļajiem vecākiem un sirsnīgajiem
vecvecākiem par gādību un nesavtīgajām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa....
Gaidot starptautisko Ģimeņu dienu,
pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” savus audzēkņus un viņu vecākus, vecvecākus pulcināja uz nelielu
koncertiņu. Skanēja dziesmas un dze-

joļi, tika rādīti deju soļi un rūpīgi gatavotas dāvanas saviem mīļajiem.Tikai
mazie ķipari spēj būt tik atklāti un neviltoti.
Lielākā pasākuma balva bija prasme būt kopā un svinēt svētkus, un kaut
uz mirkli atkāpties un aizmirsties no
ikdienas rūpēm. Paldies par atsaucību
mammām, tētiem, vecmāmiņām un
vectētiņiem! Gaidīsim nākamos Ģimenes svētkus!
Evita Lielupe, metodiķe

Ciemos uz skolu

Maija pirmajā nedēļā “Saulstariņu”
grupu uzaicināja ciemos 4. klases skolotāja Sandra Stankeviča. Skolotāja
savus nākamos audzēkņus iepazīstināja ar skolu un klasi. Klasē mūs sagaidīja skolēni un uzaicināja apsēsties sev
blakus solos. Lai skolotāja visus līdz
rudenim atcerētos, katram bērnam uz
papīra šķīvīša bija jāuzraksta savs
vārds un jāizrotā tas. Valdīja darbīgs
noskaņojums, jo lielie bērni palīdzēja

mazajiem. Tad tika minētas mīklas un
spēlētas burtu rotaļas. Arī mēs lielajiem bērniem aiznesām sveicienu no
bērnudārza – pašgatavotus taureņus un
konfektes. Pastāstījām, ka arī mēs gribam izaugt lieli un tuvojamies skolas
gudrībām – iepazīstam skaitļu un ciparu pasauli, esam draugos ar grāmatām
un visiem 33 burtiem.
Bērniem radās lielāka interese par
skolu un visi labprāt gribēja uzsākt
mācības mūsu skoliņā.
Galvenais dzīvē ir mērķis,
Pēc kā sniegties,
Galvenais –
Sāņus nenoliekties
Galvenais –
Uz priekšu tiekties!
(J. Osmanis)
“Saulstariņu” grupa

Tas, kas grib saglabāt veselību, dzīvodams bezdarbībā, rīkojas tikpat muļķīgi kā cilvēks,
kurš iedomājas ar klusēšanas
palīdzību pilnveidot savu balsi.

lākās statusu. Liels pārsteigums bija
skolēniem par mūsu – bērnudārznieku – rīkoto stafeti, kuru mūsu komandas izgāja veiklāk un prasmīgāk! Galu
galā uzvarēja draudzība!
Pēc dūšīgas sportošanas skolotājs
I.Budze mazajiem izrādīja, kā paceļas un nolaižas basketbola grozi,
kāds inventārs ir sporta zālē. Tad
kopā devāmies ārā uz skeitparku, kur
brāļi Nikolajevi bija sagatavojuši paraugdemonstrējumus uz skrituļdēļa
un skrituļslidām. Ar atvērtām mutītēm visi vēroja šo priekšnesumu un,
beidzoties tam, atskanēja skaļi aplausi un ovācijas.
Bet visam labajam un patīkamajam
vienmēr pienāk gals… Arī mums bija
laiks doties atpakaļ uz bērnudārzu, kur
mūs gaidīja siltas pusdienas. Bet ceram, ka šo tradīciju turpināsim un tiksimies nākamgad! Bet tad jau kā pirmklasnieki!
Egija, sporta skolotāja

		
(Plutarhs)
Ar tādu devīzi saulainā otrdienas
rītā topošie pirmklasnieki devās uz lielo skolu. Klāt jau ziemā solītā pavasara sporta diena! Tikai šoreiz nedaudz
savādāka. Lielajā sporta zālē mazie ķipari tikās ar abu pirmo klašu skolēniem un viņu sporta skolotāju A. Olti.
Ar jaunajiem sportistiem iepazīties
bija ieradies arī viņu topošais sporta
skolotājs I.Budze. Kopā noskaidrojām,
ko esam iemācījušies un sasnieguši, kā
arī lielie bērni mums pastāstīja par noteikumiem, kuri jāievēro, nākot uz
sporta zāli, par to, ko viņi dara sporta
stundās un ko interesantu jau ir iemācījušies. Tad sekoja jautrās stafetes. 4
komandas cīnījās savā starpā par veik-
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KONKURSS 9. -10. KLAŠU SKOLĒNIEM
„ECOSOLIS – PAR ILGTSPĒJĪGU
BŪVNIECĪBU” www.ecosolis.lv
Latvijas ilgtspējīgas būvniecības padome sadarbībā ar Ērgļu arodvidusskolu un VARAM organizēja konkursu
9.-10. klašu skolēniem „Ecosolis – par
ilgtspējīgu būvniecību”. Konkursa
mērķis bija popularizēt ilgtspējīgu
būvniecību un būvniecību kā profesiju. Konkursa galvenais praktiskais uzdevums bija ilgtspējīgas ēkas maketa
veidošana. Sadarbojoties ar Rīgas nacionālo zooloģisko dārzu, veidojies
konkursa sauklis „Uzcelt zebrai
māju!”. Galvenais konkursa uzdevums: veidot ilgtspējīgas zebras mītnes maketu. Šai idejai sekoja 40 skolēnu komandas no visas Latvijas. Šāda
veida konkurss ar nosaukumu „Ekomājām” aizsākās jau pagājušajā gadā.
Ideja veiksmīgi noslēdzās 10. maijā
Ērgļu saieta namā ar Ērgļu novada domes atbalstu.
Zināšanas par ilgtspējīgu būvniecību un citiem ilgtspējīgiem procesiem
un to ieviešanu dzīvē jaunieši guva,
izturot pirmās divas atlases kārtas.
Analizējot ēkas pēc to aprakstiem un
atbildot uz 100 jautājumiem par ilgtspējīgas ēkas vērtēšanas kritērijiem,
skolēni guva priekšstatu par ilgtspējīgas būvniecības jēdzienu. Konkursa
fināls. Uz finālu bija ieradušās 15 komandas no Siguldas, Sidgundas, Jaunsilavas, Valmieras, Varakļāniem, Sutriem, Ogresgala, Ilūkstes, Bejas,
Dricāniem un Rīgas. Kopumā finālu
apmeklēja apmēram 100 skolēnu. Skolēni savus zebras mītnes maketus prezentēja žūrijai. Profesionāla žūrija izteica viedokli par sagatavotajiem
maketiem: tie bija ideju bagāti un salīdzināmi ar augstskolu studentu darbiem. Ne tikai žūrija, bet arī organizatori bija lepni par skolēnu veikumu, un
Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs
dāvāja uzvarētājiem brīvbiļetes zooloģiskā dārza apmeklējumam un iespēju
izvietot visu dalībnieku darbus zooloģiskā dārza teritorijā vasaras mēnešos,
kur par tiem varēs balsot ikviens apmeklētājs.
Pasākumā piedalījās arī Latvijas Arhitektu savienība ar darbnīcu „Skol-

nieks. Pētnieks. Pilsētnieks”. Arhitektu savienības organizētas darbnīcas
jau izvērstas vairākās Latvijas skolās,
tomēr šajā reizē darbnīcu vadītāji izvirzīja uzdevumu, īpaši pielāgotu konkursa galvenajam objektam un prasībām. Skolēni risināja zebras un viņas
drauga krokodila vai kāda cita izlozēta
dzīvnieka savstarpējās attiecības un
sadzīvošanu. Pēc pasākuma pirmās
daļas skolēni tiks aicināti iepazīt Ērgļus, piedaloties orientēšanās disciplīnā. Starts Ērgļu arodvidusskolā. Konkursa dalībniekiem bija iespēja
iepazīties ne tikai ar skolu, bet arī pierādīt savu fizisko varēšanu orientēšanās disciplīnā – “Iepazīsti Ērgļus!”.
Ērgļus jau iepriekš ir devušies iepazīt
gan Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu
dalībnieki, gan arī “Jauno Vanagu”
piedzīvojumu sacīkšu “Mamutu medības 2011” dalībnieki. Sponsori bija
sarūpējuši balvas visiem konkursa dalībniekiem. RBS “Skals” dāvāja pūķus, Re&Re celtniecības ķiveres,
“Aeroc” –pulksteņus un VARAM Bejas, Sutru un Ogresgala pamatskolām
pasniedz balvā DVD “Otrais zvans”,
kur veiksmīgi risināts stāsts par mazo
skolu lielajiem darbiem. Eco projekts
“Hercogiste” pasākuma norises vietā
bija izvietojuši lielu putnu būri, kurā
atradās kartītes ar zaļajiem padomiem.

Mārīte Straume, RE&Re pārstāve, izvilka padomu: “Izslēdziet mobilo telefonu un atpūtieties!” Tas, protams, arī
tika darīts. Pirmajā vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda
“NVO Strīpainie”, kurus vadīja “Iespējamās misijas” skolotājs Jānis Bukins. Balvu uz Igaunijas AHHA zinātnisko centru nodrošina VARAM un
Ērgļu novada dome. 2. vietu ieguva Sidgundas pamatskolas komanda “Oceloti”. Trešā vieta tika piešķirta Jaunsilavas pamatskolai, kas arī pagājušajā
gadā iekļuva trijniekā. Arī komanda
“Greengirls” no Varakļānu vidusskolas, kas bija pagājušā gada konkursa
laureāti, ar labām sekmēm piedalījās
konkursa finālā. Paldies konkursa atbalstītājiem Re& RE, RBS “Skals”,
Aeroc, Eco projekts “Hercogiste”,
Knauf insulation, SEB bankai, kā arī
“Vides faktiem” un pasākuma vadītājam Mārim Oltem.
Konkursa organizatoru komanda – Latvijas
ilgtspējīgas būvniecības padome, pasākumu aģentūra “Pareizā ķīmija”,
biedrība “Kultūras perons” un Ērgļu
arodvidusskolas atsaucīgie darbinieki
parādīja izcilas spējas šī pasākuma organizēšanā. Ceru, ka mēs visi jūtamies
gandarīti un priecīgi.
Inese Olte, projekta “Ecosolis –
par ilgtspējīgu būvniecību” vadītāja

Muzikālais reiss „Madona - Jumurda Ērgļi” Jumurdas saieta ēkā
Šogad aprit 90 gadi, kopš Latvijā katra maija mēneša otrajā svētdienā atzīmē
Mātes dienu. Jumurdā šos svētkus atzīmējam nu jau daudzus gadus, un var
teikt, ka jumurdiešiem šie svētki kļuvuši tradicionāli.
Šogad Jumurdas vokālais ansamblis
tuvus un tālus ciemiņus aicināja uz muzikālu reisu. Visi kopā devāmies muzikālā ceļojumā no Madonas, kur ansamblis aprīlī piedalījās vokālo ansambļu
skatē, līdz pat Ērgļiem, kur iepirkāmies
TOP veikaliņā. Šajā garajā maršrutā katrā pieturā piestājām uz mirkli, lai palūkotos, kas dzīvo ceļa vienā vai otrā pusē,
cildinājām labos darbus un cilvēkus, kas
dzīvo un strādā Jumurdā, veltījām īpaši
piemeklētu dziesmu no ansambļa repertuāra. Lai arī novada centrā jauki pavadījām laiku iepērkoties, tomēr nekur nav
tik labi kā mājas, tādēļ devāmies atpakaļ
uz Jumurdu, uz Jumurdas pagasta saieta
ēku, kur katrs samīļojām savu māmiņu,
vecmāmiņu, sūtījām viņai gaišu domu
staru un pateicāmies par dārgāko dāvanu, ko Māte mums dāvājusi – dzīvību.
Ceļojums noritēja bez starpgadījumiem,
vienīgi Jumurdas pieturā stingrs kontrolieris pārbaudīja biļetes un bezbiļetniekus bargi sodīja – bija jāveic 10 vēdera
presītes vingrinājumi...Dziedot, aplaudējot un smaidot laiks pagāja nemanot.

Paldies pasažieriem, kuri atlika malā
visus lielos pavasara cēliena darbus un
atrada brīdi atpūtai! Paldies kasierītēm
Ievai, Madarai un Klintai! Paldies biļešu kontrolierim Emīlam! Paldies autoostas dispečerei Santai LasmaneiRadzvilavičai!
Paldies
autoostas
muzikantam Uldim Vabulim!
Vislielākie paldies un apskāvieni Jumurdas vokālā ansambļa vadītājai, kura
šoreiz bija pārtapusi par autobusa šoferīti un ļoti prasmīgi vadīja mūsu muzi-

kālo busiņu – Ievai Vilnītei!
Paldies un apskāvieni ansambļa dziedošajām balstiņām un talantīgajām aktrisēm Maijai, Sarmītei, Ērikai, Kristīnei un Agitai!
Paldies Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītājai Agitai Opincānei par vienmēr
atsaucīgo sirdi un atbalstu pasākuma
organizēšanā un norisē!
Maršrutu izstrādāja, muzikālajā reisā
piedalījās un par visu priecājās
Inita Lapsa



VĒSTURES LĪKLOČOS
Ir maijā datumi, ap kuriem virmo tik
daudz kaislību presē un sabiedrībā.
Taču citiem tie atsauc atmiņā notikumus, kas ir sava veida vēstures atspoguļojums. Andris Saulgriezis atcerējies

kādu no spilgtiem iespaidiem par to
brīdi Ērgļu apkaimē, ko piedzīvojis
pats, būdams mazs zēns, kad Otrā pasaules kara kaujas risinājās mūsu novadā.

Esmu dzimis 1938. gadā Ērgļos, kur
pie mātes radiem pavadīju pirmos sešus savas dzīves gadus. Mani vecāki
dzīvoja un strādāja Jelgavā. Ērgļu pagastā dzīvojām skaistā vietā – piecus
kilometrus no Ērgļiem uz Rīgas pusi.
Mēs dzīvojām vecā kroga ēkā ar dīvainu nosaukumu „Kaķarags”. Krogs
atradās diezgan stāva kalna piekalnē,
vienā tā galā bija no lieliem laukakmeņiem izbūvēts pagrabs, virs kura
bija dzīvojamās istabas. Kroga otru
galu aizņēma stallis, kūts un liela tukša telpa – ratnīca.
1944. gada augusts atnāca silts un
saulains, bet gaisā un cilvēkos bija jūtams mums, bērniem, nesaprotams
satraukums. Tuvējā mežiņā uzradās
vācu armijas degvielas noliktava. Lai
nopirktu pienu un olas, uz mūsmājām
brauca jautri vācu karavīri, kuri mūs,
bērnus, vizināja ar velosipēdiem un
cienāja ar konfektēm. Viņi spēlēja mutes harmonikas un pāris reizes mājiniekus uzcienāja ar franču varžu konserviem. Vēl tagad nesaprotu, kāpēc
mums, lauku ļaudīm, tie šķita tik garšīgi.
Kādā rītā tālumā uz Ērgļu pusi notiekošo kauju troksnis kļuva skaļāks,
parādījās dūmi. Mēs, divi bērni un četras sievietes, noslēpāmies šķietami
drošajā pagrabā zem kroga dzīvojamās daļas. Kauju troksnis arvien pieņēmās spēkā, pagrabā kļuva neciešami
karsts, bija grūti elpot. Kad jau bija
kļuvis pavisam nepanesami, pēkšņi

atvērās pagraba vāks un ugunsgrēka
blāzmā parādījās divi vācu karavīri –
netīri, nokvēpuši, apdeguši. Viens no
viņiem ielēca pagrabā un caur lūku
sāka mūs visus izvadīt laukā. Abi karavīri, viens mums priekšā, otrs aizmugurē, izveda visus pagalmā, kur
norisinājās smaga kauja. Viss dega,
visapkārt bija kvēpi un degoši dēļi.
Redzēju, kā ceļa malā dega simtgadīgās kļavas, dega klēts un labības šķūnis. Virs galvām pavisam zemu pikēja
lidmašīnas, un visapkārt bija tanki,
kas nemitīgi šāva. Vācu karavīri mūs
virzīja un lielceļa grāvi. Tajā atradās
pārējie vācu karavīri, kuri nepārtraukti
šāva pāri lielceļam meža virzienā.
Pēkšņi sekoja man pilnīgi nesaprotama vācu karavīru rīcība. Viens no
viņiem uzgūlās man virsū un turpināja
šaut. Nekad dzīvē neaizmirsīšu sajūtu,
kad vienlaicīgi jutu savus un viņa
sirdspukstus. Starp sirdspukstiem sajutu spēcīgus atsitienus no izšautajām
patronām. Tikai vēlāk sapratu, ka šādi
viņi glāba mūsu dzīvības!
Tā vācu karavīri, piesedzot ar saviem ķermeņiem, novirzīja mūs pa
grāvi arvien tālāk un tālāk no kaujas
vietas, līdz pārveda mūs pāri lielceļam
un norādīja meža virzienā, kur arī iebēgām.
Tagad bieži vien, kad kļūst smagi un
grūti, atceros šos sirdspukstu un šautenes atsitienus.
Andris Saulgriezis

Sirds un šautenes
atsitieni

Rūdolfa dienas talka Brakos

Brakos Rūdolfa vārdadiena jau tradicionāli kļuvusi par talkas dienu. Šogad
17. aprīlī pulcējās tuvāki un tālāki muzeja draugi, lai veiktu kārtējos pavasara
sakopšanas darbus.
Diena bija vēsa un drēgna, pirms tam
visu nakti lijis, Braki slapji un piemirkuši, taču talcinieki ieradās smaidīgi,
labā omā un silti saģērbušies. Cits citam pajokoja: „Jo aukstāks un nemīlīgāks, jo čaklāka strādāšana.” Patiesība
šajos vārdu arī bija – katrs strādāja un
centās, un neizpalika arī rezultāts –
skaisti un sakopti Braki.
Galvenais darbu organizētājs bija
mežzinis Gunārs Plikausis. Viņa vadībā
tika sakopti Braku ābeļdārzi – izzāģēti
vecie un sakaltušie zari. Paldies čaklajiem meža dienesta darbiniekiem – Zintim Ābolam-Āboliņam, Aināram Ērglim, Rutai Paeglei, allaž atsaucīgajai
Emmai Cerai un Kārlim Melnacim!
Rosīgi darbojās biedrība „Vidzemes
augstienes meži”, Birutas Nebares uzrunāti un uzmundrināti. Viņi sakopa un



izzāģēja zarus, sausos kokus pie ieejas
Braku muzejā. Ērgļu arodvidusskolas
audzēkņi, skolotāja Antona Elkšņa vadīti, parūpējās, lai taka uz Zibensšķelto
akmeni ir ainaviski skaista. Arboristu
meitene prasmīgi izzāģēja liepas pie ieejas muzejā, atbrīvojot kokus no sausajiem, aizlauztajiem zariem un izveidojot glītu zaru vainagu. Paldies
„Pakalniešu” čaklajiem talciniekiem –
Inesei Mailītei un Mārai Liepiņai!
Prieks par V. Stefaņenkova un K. Ģirģenas vadīto strādnieku paveikto, gan
sakasot vecās lapas un salasot zarus pie
pirtiņas, kā arī iztīrot Braku ceļmalu no
krūmiem un sausiem kokiem!
Kad darbs padarīts, tad visi aicināti
uz dzīvojamo māju, kur galvenā saimniekotāja Anna Kuzina. Viņas vārītā
Braku putra bija patiešām garda un sātīga! Labi paēduši, kopīgi arī padziedājām un šķīrāmies ar vārdiem – līdz nākamajai talkai citugad.
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja

Braku muzeja 53. sezona sākusies…
ar ievziedu baltumu, pienenīšu zeltītiem lindraciņiem un baltām mākoņu
aitiņām zilajās debesīs, un cīruļu treļļiem. Tādu vai līdzīgu ainu vēroja arī
Rūdolfs Blaumanis pirms vairāk nekā
simts gadiem Braku mājās.
Muzejs ir rakstnieka 150. dzimšanas dienas priekšvakarā. Tā diena būs
2013. gada 1. janvārī, bet nākamā atzīmējamā diena būs nākamā gada 4.
septembrī, kad pieminēsim rakstnieku
atdusas vietā, atceroties viņa 105. nāves dienu.
Sezonas atklāšana šogad bija veltīta
tēmai – lauku sētas māljopi. Trijās
mājlopu novietnēs – govju laidarā, zirgu stallī un sīklopu kūtī – Braku sētā ir
ielikts pa akcentam, kas atgādina par
to, ka kādreiz Blaumaņiem te bija vidēji liela rentes saimniecība ar 5 zirgiem, 18 govīm, aitām, cūkām un mājputniem. Tematiskās izstādes ir
veidotas tā, lai apmeklētājs tiktu informēts, kā par rakstnieka daiļradi, tā arī
par lauku sētas dzīves praktisko pusi.
Muzeja ļaudis centušies to iekārtot tā,
lai materiāls būtu vizuāli pieejams fotoattēlu, mākslas darbu un priekšmetu
veidā. Ekskursiju laikā to papildinās
gida stāstījums. Ir ieceres nākotnē to
visu apvienot un pasniegt apmeklētājam arī ar modernākiem audio vizuālajiem līdzekļiem.
Muzeja draugi, mūsu pastāvīgie
goda viesi šoreiz bija Liepkalnes
dziesmu ansamblis Pīlādzītis Ernesta
Adera vadībā ar speciāli sagatavotu
repertuāru – atbilstošu Braku izstāžu
tematikai – dziesmas par mājdzīvniekiem, ganiem u.c. Un Ērgļu vidusskolas 4. kases audzēkņi ar skolotāju
Sandru Stankeviču, kuri bija iemācījušies tautasdziesmas par tēmu un kā
īpašu sveicienu – dziesmu Māmiņ,
mīļo māmiķīti pie skulptūras Rozes
mātei, kuras uzstādījuma 20. gadskārta iekrīt šogad.
Muzeja sezonas atklāšanā ar sekmīga darba vēlējumiem muzeja darbiniecēm piedalījās Ērgļu novada pašvaldības vadītājs Guntars Velča kungs,
kultūras darba speciāliste Sandra Avotiņas kundze un citi pašvaldības pārstāvji, kā arī atrakciju parka Braku takas direktors Ilmārs Kaņķelis ar

kundzi. Neklātienē piedalījās arī Liene Kārkliņas kundze, Sausnējas pārvaldes vadītāja, kura atveda sava pagasta dziedātājus uz Brakiem.
Pasākuma oficiālajā daļā novada domes priekšsēdētājs apsveica jauno
muzeja vadītāju Zintu Saulīti, sākot
jaunas darba gaitas. Iepriekšējā vadītāja arī saņēma sirsnīgus pateicības
vārdus no klātesošajiem.
Šogad izmēģinājām pirmo reizi muzejā tādu eksponēšanas paņēmienu, kā
runā muzeja priekšmets. To realizēt palīdzēja ērglēnieši Anna Priede un Kārlis
Melnacis un māksliniece no Madonas
Inese Jakobi. A. Priede stāstīja par biškopības darba piederumiem, K. Melnacis par zirga aizjūga lietām, I. Jakobi
bija sagatavojusi kā dāvanu muzejam
stendu ar vizuāliem materiāliem – Braku Zīmaļas stāsts. Tas ir stāsts par I. Jakobi instalēto govs maketu, kas jau vairākus gadus eksponējas mūsu muzejā.
Pēc muzeja ēku apskates pasākums
turpinājās saimes istabā, kur, kā jau
pirmajā ganu dienā, notika nelielas
„rumules” pie tējas krūzes un Veltas
Bērziņas, ansambļa Pīlādzītis dziedātājas, gatavotās brīnumgardās mājas
kūkas. Noklausījušies dziesmas, klātesošie ar interesi sekoja E. Adera stāstījumam par Brakiem, to apkārtni un
cilvēkiem 1930./40. gados, kas skāra
arī Otrā pasaules kara notikumus. Neiedomājami traģiski tie risinājušies ap
Jaunbrakiem, pie Pirtsgravas avotiņa

un Jāņkalniņā. Tagad, kad Latvijā ir
miers un Braku romantizētajā klusumā, kur tikai vējā šalcošie koki liegi
stāsta nebeidzamos stāstus par Blaumani un viņa laikmetu, der kādreiz atcerēties arī skarbāku tēmu, ko izdzied
vīru kori E. Dārziņa komponētajā
dziesmā ar K. Skalbes vārdiem:
Mūžam zili ir Latvijas kalni,
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem,
Mūžam raud taure pār Latvijas kalniem.
Sasisti mūsu upuru trauki,
Asiņu zvaigznēs dzimtenes lauki,
Zem sila sirmiem zariem
Miera nav mocekļu gariem…
Muzeja sezonas atklāšana iekrita 9.
maijā, kad visos medijos pirmajās ziņu
rindās tika pieminēts Otrais pasaules
karš, tad arī Brakos (tā sagadījās) par
to tika runāts.
Vēl tikai neliela piebilde: 8. maijā
Braku muzeju apmeklēja Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra režisors Elmārs Seņkovs ar aktieru grupu, kuri
piedalās R. Blaumaņa lugas Indrāni
iestudējumā. Pirmizrādes – 26. un 27.
maijā.
Cienījamie ērglēnieši un Ērgļu
viesi, gaidīsim jūs Braku muzejā
katru dienu (10.00 – 17.00), izņemot
pirmdienas, ar vai bez pieteikuma.
Informāciju par muzeju lasiet tīmekļa mājas lapā www.braki.lv
A. Kuzina

Blaumaņi ciemojas Brakos

Aprīlī, kad Braku gravās kā kreļļu
virtenes rotājas zilās vizbulītes, muzejā ciemojās Blaumaņu dzimtai piederīgie. Tie bija rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa brāļa Arvīda mazbērni.
Andris Blaumanis (1935) – Arvīda vecākā dēla Arvīda dēls. Dace Blaumane
(1947) – Arvīda jaunākā dēla Edgara
meita.
Andris Blaumanis zināms kā operdziedātājs. Latvijas Nacionālajā operā
nostrādājis 40 gadus, viņš ir izdziedājis desmitiem lomu, piedalījies vairāk
nekā 1400 izrādēs. 2011. gadā Andris
Blaumanis saņēma a/s „Latvijas gāze”
balvu par ieguldīto mūža darbu mākslinieciskajā jomā. Andra dzīvesbiedre
Lilija Greidāne (1944), kura arī viesojās Brakos, ir operdziedātāja. Latvijas
Nacionālajā operā viņa ir nodziedājusi
vairāk nekā 30 lomas. Šobrīd aktīvās
gaitas operā abi dziedātāji ir beiguši.
Andra un Lilijas meita Kristīne Blaumane (1975) ir pasaulē atzīta čelliste,
ieguvusi apbalvojumus mūzikā gan
Latvijā, gan Eiropā. 2007. gadā par
viņas darbavietu kļūst pasaulslavenais
Londonas filharmonijas orķestris.
Kristīne Blaumane ir pirmā latviešu
mūziķe britu orķestrī.
Dace Blaumane – Edgara meita –
pasaulē nāca 1947. gadā Vācijā, kad
viņas vecāki mitinājās bēgļu nometnē.
1950. gadā ģimene aizceļoja uz ASV.
Dace savu vecāku dzimteni pirmo reizi ieraudzīja tikai 1971. gadā 24 gadu

vecumā, kad kopā ar tēvu ciemojās
Rīgā un pavisam slepeni atbrauca uz
Brakiem, lai aplūkotu to vietu, kura
tēvam bija tik ļoti mīļa. Dace no sirds
pateicas mātei un tēvam, kuri viņā audzināja un mācīja latvisko, viņa joprojām jūsmo par trimdas latviešu aktivitātēm, nonākot toreiz, 1950. gados,
svešumā. Cik tautieši bija enerģiski,
darbīgi un inteliģenti, lai nosargātu
latvisko un svešajiem pierādītu savu
spēku un varenību! Ilgus gadus Daces
dzīve ir saistīta ar Vašingtonu, kur
viņa ir arhitekte un pilsētas plānotāja.
Par viņas dzīvesdraugu kļuva trimdas

latvietis Jānis Grāmatiņš.
Dace kopā ar Jāni bieži atbrauc ciemos uz Latviju. Vīrs Jānis jau no janvāra strādā Latvijā un māca studentus,
Dace aprīlī nedēļu ciemojās Latvijā un
tik ļoti vēlējās apmeklēt Brakus.
Kad kopīgi apstaigājām Braku pagalmu un takas, apsēdāmies pie lielā
saimes galda, bija māju sajūta, miers
un harmonija. Tā atzina mūsu ciemiņi – Andris Blaumanis, Lilija Greidāne, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš.
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja
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KULTŪRAS ZIŅAS
Dejotāji Kohilā
Marta sākumā deju kolektīvs
„Rūdis” saņēma uzaicinājumu no
Kohilas deju kolektīvu vadītājas
Ulvim, ar kuru mums ir izveidojusies draudzība vairāku gadu garumā, piedalīties Raplas novada deju
svētkos 28.-29. aprīlī. Visi šo ziņu
uzņēma ar sajūsmu, jo iepriekšējais
brauciens un koncerts Kohilas deju
kolektīva jubilejā bija palicis ļoti
spilgtā atmiņā. Tika dejots un ballēts līdz rīta gaismai, baudīta igauņu viesmīlība.
Piedalīties šajos svētkos uzaicinājumu saņēma arī kolektīvs no
Madlienas „Made”, ar kuru kopā
mums bija jādejo divas dejas „Iebrauca saulīte” un „Klabdancis”.
Tā kā tas ir vidējās paaudzes deju
kolektīvs, tad kopā ar „Rūdi” dejot
aicinājām vidējās paaudzes dejotājus no „Erlas”. Jauniešiem nācās
apgūt dejas pat divos mēģinājumos.
Piepildījās dažu sapnis dejot „Klabdanci”, kuru vizuāli dejotāji apguvuši, braukājot uz Eiropeādēm.
Un tā 28. aprīlī 24 dejotāji un mazais Eduards devāmies pie saviem
draugiem. Ceļa pieturvietās dažs

vēl atkārtoja soļus, autobusā valdīja
jautrība.
Koncerts bija veltīts igauņu deju
horeogrāfa Ullu Toomi 110. jubilejai. 28 dažādu paaudžu, dažādu sastāvu un dažādu vecumu deju kolektīvi izdejoja vairāk nekā 30
dejas. Mums igauņu dejas liekas
mierīgas, līganas, vienkāršas. Mēs
ar savām straujajām dejām atmodinājām publiku. Pēc tam visi gribēja
dabūt dejas nosaukumu, ko koncertā dejoja „Rūdis” – “Jūrā eimu, jūrā
teku”, lai no Yuotubes iemācītos šo
deju.
Pēc koncerta ātri visi pārkārtojās
no sporta halles, kur koncerts notika, uz skolas aulu, un balle varēja
sākties. Būdami jau vairākkārt šeit,
esam novērojuši, ka balles apmeklē
kuplā skaitā, uz galdiņiem ir nelielas uzkodas, visi aktīvi dejo un prot
to ļoti labi, jo skolā ir obligātas balles dejas. Pauzēs uzstājās vietējie
pašdarbnieki: dziedāja koris, mazie
bērni dejoja 10 minūšu uzvedumu,
kā ļaunais velniņš kļūst par paklausīgu zēnu, gluži kā Blaumaņa pasakā, dažāda vecuma sporta deju de-

jotāji rādīja savu māku. Vienā no
pauzēm bija „Rūda” uznāciens ar 5
dejām, kas piecēla publiku kājās un
izpelnījās vētrainus aplausus un,
protams, “Ulla dulla”, kā arī “Austriešu deja” tika atkārtotas. Pēc
mūsu uzstāšanās saņēmām ielūgumu Madlienā sniegt koncertu un
uzaicinājumu no igauņu dejotājiem
organizēt kopā nometni, lai apgūtu
gan igauņu, gan latviešu dejas, kā
arī kopā doties uz kādu no festivāliem. Balles noslēgumā, kad muzikants vairs nejaudāja spēlēt, dejotāji izdejoja visas dejas, kuras bija
deju diskā. „Rūdim” pievienojās
igauņi, un pārmaiņus skanēja gan
latviešu, gan igauņu melodijas.
Otrā dienā, sirsnīgi atvadījušies,
devāmies uz vienu no skaistajiem
ūdenskritumiem – Keilas ūdenskritumu. Pie ūdenskrituma tika filmēti
kadri filmai „Vella kalpi”. Šis bija
jauks mūsu brauciena noslēgums.
Kā atzina dejotāji – jauka atpūta un
skaits pasākums nedēļas nogalei.
Gaidīsim Kohilas dejotājus ciemos pie mums Ērgļos.
Antra Grinberga

“Pastalnieku” kauss un
“Talantu akadēmija”

Kurš tagad var atcerēties, kā
“Pastalnieku” nemierīgajās galvās ienāca prātā ikgadējā koncerta dienā
“Ielūdz “Pastalnieki”” izdomāt vēl
kaut ko, lai iepriecinātu un pārsteigtu
savus draugus un cīņu biedrus (lasi–
dejotājus) no malu malām. Un tā radās ideja sarīkot sportisku jampadraci
““Pastalnieku” kauss” ar stafeti, dažādiem sīkmačiem un, protams, zupas
ēšanu. Visu nedēļu bažīgi klausījāmies laika ziņas un cerējām, ka saulīte ripos pa zemes virsu, kas tā arī notika. Jau no rīta plkst 9.00 vēlreiz
kāpām uz skatuves dēļiem, lai atcerētos to, ko darīsim vakarā, t.i., dejosim,
un tad visi aši uz estrādi, kur katram
bija savs uzdevums un pienākums.
Ko tur liegties, nav vērts, ka diez
vai šis gadsimta notikums “Pastalnieku” dzīvē būtu noticis bez Laimoņa Kļaviņa palīdzības (milzīgs
paldies viņam par to), kurš noorganizēja stafeti. Un arī bez pašu aktīvas līdzdalības, neviens nebija mudināms un bikstāms, katrs atbildēja
par kādu sīkmaču, bet Ervīns uzņēmās soļankas vārīšanu, kuru visi atzina par izcilu esam.
Tieši plkst. 13.00 sāka ierasties
ciemiņi: Viļānu “Austra” (vad. Lūcija Kukaine), Priekuļu “Zelta virpulis” un Taurenes “Augusts” (vad.
Uldis Blīgzna), Jēkabpils “Delverēni” un Salas ”Dūmiņš” (vad. Ingrīda
Kauranena), Izvaltas ”Rudņa” (vad.
Ligita Pelnika).
Pēc Laimoņa instruktāžas, kas un
kā jādara, aktivitātes varēja sākties.
Nu tik sākās jautrība, uzmundrinājumi, atbalsta saucieni un skaļas urravas. Lai pārējiem nebūtu garlaicīgi,
kamēr viena komanda skrien stafeti,

dažādās vietās notika sīkmači. Īpaši
liela aktivitāte tika novērota olu mešanas sektorā. Likās, ka Priekuļu
puiši aizlidinās olas līdz kultūras namam (viņi arī kļuva uzvarētāji). Pie
zābaka mešanas un Robinsona metienu vietām sastājās rindas. Katrs
gribēja izmēģināt roku. Pagaļu tornīša celšana arī, izrādījās, nav tik
viegla, kā izskatās. Tikmēr stafetē
par grūtāko tika atzīts laivošanas
posms no estrādes līdz stadionam un
laivas atnešana atpakaļ. Te nu nepārspēti ar krietnu laika pārsvaru uzvarētāju godā un “Pastalnieku” kausa
ieguvēji bija “Zelta virpulis”. Ciemiņi atzinās, ka kaut ko tādu nebija
gaidījuši. Visi bija priecīgi par jauki
pavadīto laiku un gardo zupu. Tagad
tikai atliek sapucēties koncertam,
kas tika veidots kā šovs “Talantu
akadēmija” ar publikas balsošanu.
Koncertā visiem iepriekš minētajiem pievienojās vēl divi kolektīvi
Ķekavas TDA “Zīle” (vad.Vita Timermane), kas allaž pārsteidz ar
savu dejas kvalitāti un atraktivitāti.
Kā saldais ēdiens visiem skatītājiem
bija LU vīru vokālais ansamblis
“Dancis” (vad.Sarmīte Ančāne-Vilciņa), kura apbrīnojamais sniegums
bija kā balzams dvēselei visiem mūzikas mīļotājiem, tāpēc arī skatītāju
balva tika Rīgas puišiem.
Dejas raiti mijās cita pēc citas, un
koncerts aizritēja nemanot, katram
parādot savu talantu un saņemot galveno vērtējumu – skatītāju aplausus.
Galvenais, ka neviens netika izbalsots, bet tika izvirzīti uz nākamo
kārtu 2013. gada pavasarī. Paldies
visiem! Uz tikšanos!
Mārīte un “Pastalnieki”

“Rūdis” svin…
14. aprīlī jauniešu deju kolektīvs
„Rūdis” aicināja savus draugus no
tuvākām un tālākām vietām uz sava
kolektīva vārda dienas svinēšanu.
„Rūdis” savu vārdu ir aizņēmies
no slavenā novadnieka Rūdolfa
Blaumaņa, tāpēc arī pasākuma gaitā tika izmantoti rakstnieka domu
graudi. „Lai mūsu dvēseles sarunājas un teic, kas neizsakāms ir”– ar
mūsu vārda meistara dzejas vārsmām koncerta pieteicēji sāk savu
pasākumu un aicina uz skatuves
ciemiņu kolektīvu vadītājus ar dejotāju pārstāvjiem. Šoreiz ciemos
atbraukuši deju kolektīvi: „Rūsiņš”
(vad. Edīte Ķikuste), „Miķelēni”
(vad. Māris Brasliņš), „Ritenītis”
un „Mazais ritenītis” (vad. Ilze Mažāne un Ingus Ladiga), „Dejotprieks”– jaunieši un vidējie (vad.

Sandra Keisele), „Sprīdītis” (vad.
Jānis Šķēle).
Visus mīļi sagaidīja pašmāju
„Rūdis” ar savu vadītāju Antru
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Grinbergu un sveica ar deju „Zaļā
krūze” no R. Blaumaņa lugas
„Skroderdienas Silmačos”. Uz skatuves tika aicināti kolektīvu vadītā-

ji, lai vienotos kopējā dejā un pēc
tam katram vadītājam no groza bija
jāizvelk priekšmets, ko dāvāja
Blaumaņa lugas varoņi: Tomuļmātes zāļu tēja „Pret rītiem , pret vakariem”, viena zīde lakatine no Ābrama paunas, Bebenes tēvu tēvu
tabakdoze, Antonijas linu dvielis un
citas jaukas lietas.
Koncertā tika izdejotas dažāda
rakstura dejas, kuras kopā sasaistīja
Blaumaņa domu graudi. Lieliski tos
runāja Kaiva, Guntis, Juris un Santa.
Kā jau savā vārda dienā „Rūdis”
skatītājiem piedāvāja jaunas dejas
un arī pats dejoja vairāk nekā citi
kolektīvi. Vārda diena taču, tādēļ
jāparāda sevi. Skatītāji neskopojās
ar aplausiem un silti uzņēma katru
priekšnesumu. Par jautro dejošanu,

par vārda dienas svinību kuplināšanu katrs kolektīvs saņēma pateicību
un saldeno pudeli.
Saviesīgajā daļā katram kolektīvam bija dots uzdevums veidot deju
“Labvēlīgā tipa” dziesmai „Vecais
Rūdis”. Priekšnesumi bija lieliski.
Kā jau radošiem cilvēkiem ideju
nekad nepietrūkst. „Rūda” meitenes puišus pārsteidza ar īru deju.
Arī meitenes var!
Visus priecēja jautrie muzikanti
no Rēzeknes, kas nenoguruši spēlēja, līdz pēdējais viesis bija aizbraucis, solot noteikti ierasties nākamajā gadā.
Balle bija lieliska – to atzina visi
kolektīvi, dodoties mājup un solot
ierasties nākamgad.
Terēze Kaimiņa,
kultūras projektu vadītāja



PASĀKUMU AFIŠA
19. maijs plkst. 20.00 Muzeja nakts
pasākumi:
– Zilo brīnumu nakts Brakos
20.00–21.00 – Sarunas par ūdeņiem.
Tematiskas izstādes no Tiltiņu ģimenes kolekcijas „Velniņi” atklāšana.
21.00–23.00 – Aktivitātes Braku teritorijā:
• Nakts orientēšanās pārbaudījumi
(Pirtsgravas avotiņš – „Esi možs un
vesels!”, Jāņkalniņš – uguns rituāli,
Pieminekļa akmens – rasas lāses brīnumi, Simtsoļu taka – zilo noslēpumu
pasaulē, skulptūra „Edgars” – cerību
zirga spārnos, Zibensšķeltais akmens – spēka un gudrības pilieni). Līdzi jāņem lukturītis.
• Saimes istabā – „Zilo cerību dziesmas”.
• Rijā – velniņi aicina brīnumu pasaulē.
• Pirtiņā – veselīgās ūdens procedūras.
20.00–23.30 – Atrakciju parks „Braku takas” – gaisa virvju trases pārbaudījumi jāņtārpiņu gaismā.
– „PŪT, VĒJIŅI!” Meņģeļos
20.00 Koncerts „Pūt, vējiņi!”. Piedalās muzikālās zvejnieces un makšķernieces no Ērgļiem un Jumurdas.
21.00 Izstādes „Pulgošņa ezera zivis” un bērnu zīmējumu konkursa
„Neparastie lomi” atklāšana.
21.15 – 23.00 Programma „Jūra
krāc un vēji pūš” – dažādu šķēršļu pārvarēšana un jautru uzdevumu veikšana visā muzeja teritorijā.
Kopīga zivju zupas vārīšana un degustēšana.
22.00 Bērnu zīmējumu konkursa labāko darbu apbalvošanas ceremonija.
Šī gada visas Latvijas „Muzeju
nakts” moto ir „Zilā krāsa – jūra”, tāpēc īpaši priecāsimies, ja, apmeklējot
pasākumu, savu apģērbu pieskaņosiet
šai tematikai.
***
25. maijā plkst 17.00 Ērgļu estrādē mazie deju svētki „Nāc ar mani
padejot!”
Koncertā piedalās: Ērgļu vidusskolas pūtēju orķestris, Inešu pamatskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs, Inešu
pamatskolas 5.-6. kl. deju kolektīvs,
Inešu pamatskolas 7.-9. kl. deju kolektīvs, Vecpiebalgas vidusskolas 1.
kl. deju kolektīvs, Vecpiebalgas vidusskolas 4.-5. kl. deju kolektīvs, Vecpiebalgas vidusskolas 6. kl. deju kolektīvs, Vecpiebalgas vidusskolas 9.-10.
kl. deju kolektīvs, Dzērbenes vidusskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs, Ērgļu
vidusskolas 1. kl. deju kolektīvs, Ērgļu vidusskolas 2. kl. deju kolektīvs,
Ērgļu vidusskolas 6. kl. deju kolektīvs, Ērgļu vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs „Bitīt’ matos”, Ērgļu vidusskolas skolēnu kori, bērnu deju kolektīvs „Pienenīte”.
19.00 Disko ballīte Ērgļu saieta
namā.
***
25. maijā plkst.18.00 rakstnieka
Valda muzeja Sausnējas “Līdumos”
sezonas atklāšanas pasākums “Gaidām ciemos!”
***
30. maijs plkst. 13.00 – pasākums
“Nāc Brakos darboties, izzināt un
atpūsties!”:
14.00–16.30 – Radošas darbnīcas
Braku pagalm;
18.00 – Brīvdabas izrāde – M. Reimanis „Krustmāte Jūle no Tūles”,
Skrīveru amatierteātra izrāde, režisors
Juris Kalvišķis.
***
1.jūnijā Ērgļu saieta namā Ērgļu
mākslas un mūzikas skolas izlaidums.

***
2. jūnijā Ērgļu novada Brāļu Jurjānu dzimtajās mājās Meņģeļos
Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums:
10.30 Atklāšana „Meņģeļu” pagalmā;
11.00-12.00 Sieviešu un vīru koru
atsevišķie mēģinājumi;
12.00-15.00 Sieviešu un vīru koru
kopmēģinājums;
15.00-16.00 Sieviešu un vīru koru
mēģinājums ar orķestri;
16.00 Pūtēju orķestru mēģinājums;
18.00 Koncerts;
21.00 Zaļumballe. Spēlē pūtēju orķestris „Madliena”.
***
2. jūnijā plkst. 12.00 Sidrabiņu
centrā Bērnu rīts. Atrakcijas, rotaļas,
spēles, zīmēšana uz asfalta u.c. izdarības.
***
14. jūnijā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Literārā pēcpusdiena Ērgļu biblotēkā “Zinaīdai Lazdai - 110”.
***
22. jūnijā plkst.18.00 Jāņu dienas
ielīgošana Sidrabiņu parkā.
***
23.jūnija Jāņu dienas ielīgošana
Brakos.
***
23. jūnijā plkst. 20.00 Līgo svētki
Ērgļu estrādē:
Ādolfa Alunāna jautrības luga ar
dziedāšanu un dancošanu
“BAGĀTĀ BRŪTE”
Jāņuguns iedegšana un kopēja līgošana;
Zaļumballe kopā ar Ērgļu pūtēju orķestri, un balles muzikantiem – Zigmundu Bērzkalnu, Elitu Ūdri un Pēteri
Leibomu.
***
23. jūnijā plkst. 21.00 Jumurdas
pagasta estrādītē Jāņu ielīgošana.
Mīļi gaidīti tuvi un tāli jāņabērni,
kopīga ugunskura iedegšana, dziedāšana un danču soļi, vainagu pīšana,
zāļu lasīšana, pirts slotiņu siešanas
pamatu apgūšana un citas izdarības...
***
30. jūnijā plkst. 23.00 Jumurdas
estrādē uz BALLI ielūdz grupa
„Sandra”
Ieeja – 2, 00 Ls.
***
8. jūlijā plkst. 20.00 Ērgļu estrādē
festivāla „Baltica 2012” Novadu
dienu pasākums Ērgļos.
Koncertā piedalās: folkloras kopa
„Grodi”;
Bērzgales folkloras kopa;
Bārtas etnogrāfiskais ansamblis;
Daugavpils folkloras kopa „Dzīsme”;
Amatas folkloras kopa „Ore”;
Druvienas „Pērlis”;
Kapela „Maskačkas spēlmaņi”.
Pēc koncerta balle – spēlē folkloras
kopas!!!
***
20. - 22. jūlijā Ērgļu novada svētki!
Ērgļu novada svētkos šogad atkal
sportosim, dziedāsim, dejosim un izklaidēsimies, bet 22. jūlijā, novada
svētku ietvaros, Ērgļu estrādē sadarbībā ar atbalstītāju „Siltums Jums” norisināsies atklātais Latvijas spēkavīru
čempionāts komandām, kurās startēs
3 Latvijas un pa vienai no Igaunijas,
un Lietuvas komandām. Kopā 15 atlēti, kuru sacensību programmā būs 5-6
pārbaudījumi. Šo čempionāta posmu
translēs arī Latvijas TV.
Sīkāka informācija par Ērgļu novada svētku programmu – nākamajā
laikrakstā „Ērgļu Novada Ziņas”. Uz
tikšanos Ērgļu novada svētkos!

Sporta deju konkursā
„Ērgļu vizbulīte- 2012”

Apsveicam!
APSVEICAM
MARUTU MILLERI un
ANDRI FŪRMANI
ar dēla MIKA FŪRMAŅA
piedzimšanu;
ILZI un ARTI IELEJUS
ar dēla MIKA piedzimšanu;
JANU un ĒRIKU
BUKOVSKUS ar meitas
BEĀTES piedzimšanu;

Arī šogad 1. maijā īpašu gaisotni Ērgļu saieta namā ienesa tradicionālais
sporta deju izpildītāju konkurss „Ērgļu
vizbulīte”. Konkursā piedalījās dejotāji no deju kluba “Aizkrauklīte”, Rīgas
SDK „Duets”, Gulbenes Bērzu sākuma skolas deju pulciņa „Elegance”,
Ogres, Ķeguma, Madonas KN „Ritms”,
Ķeipenes pamatskolas, Mazozoliem,
sporta deju kolektīva „Saulīte” (Madona), Ludzas bērnu un jauniešu centra
sporta deju kluba „Steps” un Ērgļiem.
Žūrijas komisijā – Ainārs Kārkliņš
(Aizkraukle), Andris Miķelsons (Ogre)
Svetlana Seņkova (Ludza), Dace Skrastiņa (Rīga), sekretariātā neiztrūkstoši
un zinoši darbojās Maiga Picka un Ieva
Rota. Par īpašo deju mūzikas kvalitāti
rūpējās Pēteris Leiboms.
Šogad konkursa „Ērgļu vizbulīte”
dejotāju pulks bija īpaši kupls. Ceļu
uz Ērgļiem bija mērojuši 76 dejotāju
pāri. Tātad pavisam 152 dejotāji.
Sporta deju kluba „Vizbulīte” jaunākās grupas deju pāri ierindojās šādās vietās – Jurģis Zommers un Santa
Kalniņa – I vietā, Valts Masaļskis un
Katrīna Rešņa – II vietā, Rihards Balodis Bertmanis un Patrīcija Bolzane,
arī Toms Vilnītis un Elza Koklačova
– III vietā. Nedaudz lielāku dejotāju
grupā- Kristiāns Židavs un Krista Ieleja izcīnīja I vietu, Dāvis Riekstiņš
un Jana Gulbe, kā arī Rainers Ģirģens
un Anete Bukovska – II vietu. 3.-4.
klašu grupā Marekam Dingam un
Gunai Kalniņai–II vieta. Sporta deju

kluba ”Vizbulīte” lielākie dejotāji dejoja 2.-4. klašu dejotāju grupā, kurā II
vietu izcīnīja 4 pāri: Alens Kārlis
Kārkliņš un Ieva Radzvilaviča, Ralfs
Bolzans un Katrīna Dudko, Aivars
Skābarnieks un Ginta Lazdiņa, Jānis
Serovs un Monta Masaļska. Bet III
vieta Sergejam Jegorskim un Montai
Purviņai, kā arī Emīlam Skābarniekam un Viktorijai Vīgubei.
Bērni centīgi un ar lielu nopietnību
rādīja savu dejas mākslu. Un ikvienu
gaidīja patīkams rezultāts. Bez diplomiem katrs dalībnieks balvā saņēma
īpaši veidotu medaļu ar konkursa
simboliku, kuras autors – Andris Džiguns. Konkursa īpašās viešņas bija
Ērgļu saieta nama līnijdeju grupas
dejotājas Emmas Ceras vadībā un vēderdejotājas Rudītes Pavlovskas vadībā. Paldies visiem dalībniekiem,
viņu pedagogiem par paveikto deju
soļu apgūšanā, paldies vecākiem par
atbalstu!
Pēc konkursa noslēguma parādes
Ērgļu mazie un mazliet lielākie dejotāji aši vien steidzās uz ballīti, kas
tika īpaši gaidīta, jo arī tā ir sena, bet
ilgi atmiņā paliekoša tradīcija, ko atkal atjaunojām – satikties pēc konkursa vienā lielā pulkā un palustēt pie
lielās „Vizbulītes” tortes un pabūt baseinā. Paldies par to arī Artim Ielejam
un Atim Koklačovam. Uz tikšanos
„Ērgļu vizbulītē-2013!
Sandra Avotiņa, kultūras darba
organizatore speciāliste

Viena diena
Bibliotēku nedēļā
Katru gadu bibliotēku kalendāros un
darba plānos viena nedēļa aprīlī tiek
atzīmēta kā Bibliotēku nedēļa, kad notiek aktivitātes, kuru mērķis ir popularizēt bibliotēku. Bibliotekāri stāsta un
rāda, ko bibliotēka sniedz iedzīvotājiem.
Mūsu bibliotēkā šajā nedēļā vienai
dienai tika dots nosaukums „Iepazīšanās diena”.
Pie mums viesojās PII „Pienenīte”
vecākās un sagatavošanas grupiņu bērni, kurus ar bibliotēku iepazīstināja
Tince no M. Stārastes pasaku grāmatas
„Tince grib mācīties”. Mazie apmeklētāji noklausījās stāstījumu par to, kas
tas ir – abonements, ko dara lasītavā
un datorlasītavā, cik daudz un kādas
grāmatas atrodas plauktos. Varēja apskatīt izstādi par krājumā esošajām
lielākajām, mazākajām un vecākajām
grāmatām. Tince ne tikai stāstīja , bet
kopā ar bērniem minēja mīklas un
gāja rotaļās, kā arī dāvināja grāmatiņas, lai bērni ātrāk apgūst lasītprasmi.
Jau iepriekš bērni tika aicināti uzzī-

mēt, kādu viņi iedomājas bibliotēku –
„Mana sapņu bibliotēka”. Darbi bija
apskatāmi izstādē. Bērnudārza un 1.4. klašu bērnu 63 zīmējumos varēja
redzēt , ka nākotnē bibliotēkas būs pat
kosmosā, daudzstāvu modernā ēkā,
grāmatas izsniegs roboti, būs arī kafejnīca, peldbaseins, spēļu istaba, kinozāle un daudz jaunu grāmatu.
Pēcpusdienā vecmāmiņas tika aicinātas kopā ar mazbērniem iesaistīties
pasaku lasīšanā. Tince kopā ar Pasaku
vecmāmiņu pastāstīja, kā pasakas var
ne tikai lasīt un stāstīt, bet arī rādīt un
spēlēt. Tas ir tik skaists mirklis, kad
vecāki vai citi ģimenes locekļi lasa
priekšā mazajiem.... Vai esat domājuši
par to, kas tajā brīdī notiek dvēselē, apziņā un zemapziņā?
Es ceru, ka šī diena paliks atmiņā
bērniem, kas apmeklēja bibliotēku, un
viņi kļūs par čakliem lasītājiem un aicinās līdzi arī vecākus, vecvecākus un
draugus.
Sarmīte Dreiblate,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja

ELĪNU ZAĶI un JĀNI
KAĻVU ar meitas
PATRĪCIJAS ADĪNAS
KAĻVAS piedzimšanu.

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!
Maija Līckrastiņa
Valters Tiltiņš
Arnis Rinass
Maira Kluina
Janīna Zača
Gaida Pūce
Lonija Bērzkalne
Velta Fogele
Milda Sotaka
Velta Dzenīte

Informācijai

 Līdz maija beigām gaidām
pieteikumus Bērnības svētkiem,
kas paredzēti 7. jūlijā. Pieteikties
Ērgļu saieta namā vai pa tālruni
26528132.
 Masiere Ilze Dimpere ar šā
gada 1. jūniju pieņems Bērzaunes
pagastā. Lūgums iedzīvotājiem,
kuri ir atstājuši savus paladziņus
Ērgļu slimnīcā, šī mēneša laikā ierasties tiem pakaļ. Kontakttālrunis
29555621.

Pieminam mirušos
VIJA ZEMĪTE
mirusi 80. mūža gadā;
LIVIJA ZILVIJA MEĻĶE
mirusi 85. mūža gadā;
VELTA ŠŅEPSTE
mirusi 69. mūža gadā;
RAITIS GAIĻUŠS
miris 49. mūža gadā;
MIHAILS NOVIKOVS
miris 71. mūža gadā;
ĻUBOVA ČISTJAKOVA
mirusi 58. mūža gadā;
AINA BAZULE
mirusi 85. mūža gadā;
ELEONORA PAURA
mirusi 94. mūža gadā;
IEVA BROKA
mirusi 77. 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 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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