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Eiropas tautu kultǌru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
nansƝtƗs 3.5.1.2.1. apakšaktivitƗtes stƗda 215,23 tǌkstošus latu, no tƗm par minƝto Eiropas SavienƯbas KohƝzidzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdieKristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
„NormatƯvo aktu prasƯbƗm neatbil- 179,58 tǌkstošus latu nansƝ Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
augusta pēdējās dienas.
stošo izgƗztuvju rekultivƗcija” ietva- SavienƯbas KohƝzijas fonds, bet pƗrƝjoVēlnƗšanu.
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sinti- Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
ros.
No Videsun
ministrijas
komunikƗciju ja Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir nosummu 35,65 tǌkstošu latu apmƝrƗ ie-Vēl zvaigznes
āboli krīt.
PirmƗ projekta ietvaros tiks rekulti- gulda Ɯrgƺu novada dome.
nodaƺas informatƯvƗ paziƼojuma Ieva VilnƯte.
vadƯjis vairƗkas ekskursijas muzejƗ ƗrSirds vasarai
ardievas pamāj –
vƝta normatƯvo aktu prasƯbƗm neatZinātkāru,
radošu,par
atbildīgu
un interesantu
MinƝtƗs vienošanƗs noslƝgtas, pamaVairƗk pastƗstƯšu
KristiƗnu, kurš
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
bilstošƗ Ɯrgƺu novada Ɯrgƺu pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gadaUz skolu man jāiet rīt.
„Braku” muzejƗ.
ViƼa
darbaskolēniem,
jauno,darbojas
2012./2013.,
mācību
gadu
diena sƗkas reizƝ ar muzeja atvƝršanu
gƗztuve “LempƝni”.
30.jǌnija noteikumiem Nr.490 „Noteipedagogiem
un beidzasun
ar vecākiem!
tƗ slƝgšanu. Uz „BraVēl jāieliek ceļasomā
kiem” brauc ar divriteni, dzƯvo Ɯrgƺu
Kāds sapnis, ko piepildīt,
arodvidusskolas dienesta viesnƯcƗ.
Un kāda iesākta doma
KristiƗnam ir 20 gadu. ViƼš ir mƗcƯjies
Ērgļu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
koledžƗ Auspa pašvaldƯbas
Ɯrgƺu
novada
dome
Igauni-SIA „Saldus
ProjektƗ
tiks izstrƗdƗts
to, kas būšu
es rīt. ceƺiem. Mar- tirdzniecƯbas mƗrketinga
Uzsākušies
Ērgļu
ielupiedalƗs
remontdarbi.
ceļinieks”
darbus starptautisksParpƗrsvarƗ
Guntars Velcis
šrutƗ tiks uzstƗdƯtas
maršruta marƷƝju- trijƗ, bet turpmƗk mƗcƯsies par saimniejas
Latvijas
pƗrrobežu
sadarbƯbas
velo plānotais
maršruts finansējums
„Dienvidigaunija – Zie-		
/M.Sviķe/
uzsāk- ar
Kokneses
ielas remontu.
Kopējais
cƯbas mƗrketinga skolotƗju. Ja ƯsumƗ
ma
zƯmes,
pie
Jumurdas
ezera
izveidota
programmƗ,
kuras
realizƗcijas
laikƗ
tiek
meƺlatvija”,
kura
viens
posms
bǌs
pa
Smilšu, Vidzemes, Jaunās, Kokneses, Pienotavas ielai paredzēts Ls
bǌtu jƗraksturo KristiƗns, tad jƗsaka tƗ:
Ưstenots
90051,76projekts
apjomā.„Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un arƯ Ɯrgƺu novadu. atpǌtas vieta, Ɯrgƺos novietota velo no- kƗ cilvƝks KristiƗns ir ƺoti simpƗtisks,
vietne
pie
Ɯrgƺu
vidusskolas.
unSIA
Dienvidigauniju”.
Projekta
vadošais
No
lielƗ
velo
maršruta
tiks
veidoti
vai„RRKP būve” veic J.Zālīša Sausnējas pamatskolas jumta noar viƼu patƯkami un viegli kontaktƝties,
Projekta ieviešanas laiks ir no šƯ Zālīte,
gada aktieris Rūdolfs Plēpis, Blaumaņa
partneris
ir Vidzemes
tǌrisma asociƗcirƗki apƺveida
maršruti,
lai piedƗvƗtu iemaiņu. Paredzētais
finansējums
darbu veikšanai
15462,31
Ls.
kƗ darbinieks – labƗku nevarƝtu iedoPro- piederīgais – Juris Blaumanis. Toja, projekta partneri LatvijƗ: Alǌksnes, spƝju ceƺotƗjiem plašƗk iepazƯt vietas, aprƯƺa lƯdz 2010. gada augustam. dzimtai
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nozƯmƝ.
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– niešu ciemojās Punkaharju. Tie bija G. VelnansƝjums.
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cis, A. Rozenberga, S. Avotiņa, J. BičevUzzinot, ka Bauskas novada skolotāji or- skis, M. Picka, P. Leiboms, A. Kuzina un
ganizē jūlijā braucienu uz Somijas Karēliju Madonas muzeja direktore L. Zepa. Jaukas
un vēl apskatīs Punkaharju (Takaharju) sa- ir palikušas atmiņas par ciemošanos, īpaši
natoriju, nolēmu kopā ar skolotāju Mārīti par somieti Hilku Koskilu, viņas sirsnību
Ir zinƗms fakts, ka 1859. gadƗ
Breikšu pievienoties ceļotāju pulciņam. Iz- un zināšanām par Latviju.
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Notiek darbi pie ēkas Rīgas ielā 10 remonta. SIA „ELBRA” veiku- kultūrvēsturiskas vietas, nokļuvām arī Pun- un atturība, kārtīgums atpūtas centrā. Mēs,
Maija mēnesī tika saņemta ziņa, ka
fakultƗtes students, 24 gadu vesi lietus ūdens kanalizācijas izbūvi. SIA „SANGRALS” turpina darbu kaharju. Nogriežoties uz sanatorijas ceļa, latvieši, tā vienkārši nevarējām šķirties no „Hipotēku un zemes bankas” projektu
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pie fasādes remonta. Paredzētais līdzekļu apjoms darbu veikšanai ir atlika iztēloties, kā R. Blaumanis Jāņa Punkaharju. Sadalot godam lomas, izspēlē- konkursā „Mēs paši” Brāļu Jurjānu meTƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Grestes pavadībā ar divriteņu vāģi veica 5 jām R. Blaumaņa „Trīnes grēku” fragmen40135,77 Ls.
moriālais muzejs „Meņģeļi” ieguvis fiRaunai, Taurenei, Inešiem, ƜrĒrgļu saieta namā SIA „DIOGENS AUDIO” veic rekonstrukcijas km garo ceļu no vecās dzelzceļa stacijas. tus – tepat pie sanatorijas priežu ielokā.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada 26. jūlijā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ērgļu novadā
Izvērtēja Ērgļu novada sadzīves atkritumu izvedējoperatora SIA ”Madonas namsaimnieks” vēstuli par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifu Ērgļu novadā, kurā lūgts apstiprinā tarifu 9,63Ls/kub.m, jo pieaugušas atkritumu savākšanas izmaksas. Ņemot vērā Ērgļu novadā savākto
atkritumu daudzumu un atkritumu savākšanas izmaksu pieaugumu, dome
apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ērgļu novadā – 9,63 Ls/kub.m ar 2012. gada 1.
augustu. 		
Par Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
pamatkapitāla palielināšanu
Palielināja Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot papildu daļu ieguldījumu naudas veidā,
ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus LVL 9200 apmērā, sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Par grozījumiem Ērgļu novada
pašvaldības budžetā 2012. gadam
Samazināja Ērgļu novada pašvaldības budžeta atlikumu uz gada beigām
par LVL 18200, ko veido Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” pamatkapitāla

palielinājums par LVL 9200 un Ērgļu
pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca”
pamatkapitāla palielinājums par LVL
9000.
Par grozījumiem Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādī
Izdarīja grozījumus Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādī, nosakot vienas
diennakts maksu vienai personai
maksas īslaicīgās sociālās aprūpes
nodaļā bez medikamentu un kopšanas inventāra – Ls 6,00 apmērā.
Par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja iecelšanu amatā
Pamatojoties uz Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas Elitas
Ūdres iesniegumu par atbrīvošanu no
ieņemamā amata un pretendentu uz
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
vadītāja amatu izvērtēšanas komisijas
lēmumu „Par pretendenta izvēli uz
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
vadītāja amatu”, dome iecēla Ievu
Dūdumu Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja amatā.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre
A. Rozenberga

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

ĒRGĻU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. LV 920001873760
Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840
Tālr./ Fakss 64871235, e-pasts: sekretāre@ergliarods.lv; www.ergliarods.lv

UZŅEM ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS

Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 g.
Namdaris
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
*Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz LVL 60 mēnesī
Ar pamatizglītību no 17 gadu vecuma vai ar vidējo izglītību –10 mēneši
Guļbūves ēku celtnieks
Viesmīlis
Arborists
*Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz LVL 20 mēnesī
Ar vidējo izglītību – 1,5 g
Jumiķis
*Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz LVL 20 mēnesī
Ar pabeigtu 7 klases izglītību – 3 g.
Remontstrādnieks
Pavāra palīgs
*Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz LVL 60 mēnesī
Skolā ir dienesta viesnīca un ēdnīca.

Ērgļu profesionālā vidusskola
draudzīga jaunajām māmiņām
un bērniem
Pirms laika informējām, ka sadarbībā ar VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta klientu klubu
„Mēs paši” Ērgļu profesionālajā vidusskolā tiek īstenots projekts
„Bērnistaba Ērgļos”. Lai piesaistītu
papildu investīcijas, Ērgļu arodvidusskola ir iesniegusi vēl vienu
projekta pieteikumu Teterova fondam ar projekta nosaukumu „Arodizglītības iespējas jaunajām māmiņām Ērgļos”. Projekta ietvaros
plānots veikt telpas remontu, lai radītu rotaļu, atpūtas un semināru telpu jaunajām ģimenēm kopā ar bērniem. Remonta laikā plānots
izmantot ekoloģiskās krāsas un citas apdares, ierīkot koka grīdu, iepirkt dabīga materiāla mēbeles.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta telpas
iekārtošanai un piepildīšanai ar spēļu mantām un citiem priekšmetiem,
izmantojot otrreiz pārstrādājamos
izejmateriālus un pašu darbu.



Bērnu istabas atklāšana plānota
šā gada decembrī. Istabas atrašanās
vieta Ērgļu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. Skolas direktora vietniece T. Blūma ir pārliecināta, ka skolas uzdevums šī
projekta ietvaros sniegt iespēju audzēkņiem ar bērniem, kā arī Ērgļu
novada jaunajām māmiņām pavadīt
kvalitatīvu laiku kopā ar saviem
bērniem, kā arī apgūt semināru ciklu profesionāla psihologa, vecmātes, bērnu pediatra, jurista vadībā.
Droša draudzīga vide ir nepieciešama ļoti daudziem mūsu novada bērniem un ģimenēm.
Skola plāno iesaistīt arī savus pedagogus un brīvprātīgos interesentus, lai radītu ilgtspējīgu un brīvi
pieejamu vietu ģimeņu attīstībai un
izaugsmei Ērgļu novadā.
Inese Olte

Ērgļu arodvidusskolai mainīts nosaukums
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 19.07.2012. rīkojumu Nr. 249
“Par profesionālās izglītības iestāžu
nosaukumiem”, Ērgļu arodvidusskolas nosaukums ir mainīts uz ĒRGĻU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA. Nosaukumi ir mainīti arī
citām arodvidusskolām.
Grozījumi Profesionālās izglītī-

bas likumā bija jāveic, lai sakārtotu profesionālās izglītības iestāžu
tīklu un ieviestu uzlabojumus profesionālās izglītības jomā. Likuma
grozījumi sakārto profesionālās
izglītības iestāžu nosaukumus. Atbilstoši profesionālās izglītības
iestādē iegūstamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai turpmāk būs šādas izglītības iestā-

des – profesionālā pamatskola,
arodskola, profesionālā vidusskola,
tehnikums un koledža. Likuma grozījumi deleģē Ministru kabinetam
uzdevumu līdz 2012.gada 1.septembrim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu nosaukumu atbilstību
jaunajai likuma redakcijai.
Inese Olte

Profesionālā izglītība un informācijas
tehnoloģijas
Latvijā izglītības jautājumi ir ļoti
aktuāli, jo pie pašreizējā bezdarba
līmeņa darba ņēmējiem problēma ir
atrast labu darbu un lai cik dīvaini
tas nebūtu, – darba devējiem aktuāls jautājums, kā atrast labu darbinieku.
Atbilde uz abiem šiem jautājumiem droši vien meklējama sensenajā sakāmvārdā „Mūžu dzīvo,
mūžu mācies!”. Tikai tā darbinieks
varēs saglabāt augstu kvalifikācijas
līmeni, nodrošinot priekšrocības
darba tirgū un tikai stimulējot savu
padoto tālākizglītību, darba devējs
spēs saņemt no viņiem maksimālu
atdevi.
Latvijā strauji samazinās dzimstība, daudzi darba meklējumos dodas
uz ārzemēm, līdz ar to profesionālās izglītības iestādēs samazinās
studentu skaits. Viens no veidiem,
kā saglabāt studentu skaitu, ir skolā
organizēt pieaugušo izglītību.
Tālmācības e - vide ļauj mācīties
izdevīgā laikā, vietā un tempā.
Arī studenti mainās, mūsdienu
studentiem nepatīk lasīt grāmatas,
klausīties lekcijas, bet labprāt daudz
laika pavada pie datora, tāpēc nepieciešams dažādot mācību metodes, lai studentiem būtu interesanti.
Pieaugušo tālākizglītība ļauj skolai iegūt papildu līdzekļus, jo tā ir
par maksu, bez tam skolotāji tiek
nodrošināti ar papildu darbu, kas
arī ir svarīgi, jo, samazinoties audzēkņu skaitam, samazinās darba
slodze, līdz ar to arī ienākumi.
Tāpēc tik ļoti svarīgi ir attīstīt
pieaugušo tālākizglītību, izmantojot e – skolu.
Tieši tāpēc laikā no 2010. gada 1.
augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam
Ērgļu arodvidusskolā tika īstenots
daudzpusējās partnerības projekts
2010-ES1-LEO04-20886 8 „IT izmantošana profesionālajā izglītībā
un apmācībā” ar mērķi pilnveidot
skolotāju kompetences informācijas tehnoloģiju izmantošanā, lai
mācību process kļūtu atraktīvāks,
interesantāks, uzskatāmāks un motivējošs.
Šāds projekts tika izstrādāts tāpēc, ka joprojām Eiropas profesionālās izglītības skolotāju ITK lietošanas prasmes klasēs ir zemas,
tāpēc skolotājiem jāpilnveido un jādalās pieredzē par informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Skolotājiem
ir svarīgi savā starpā kooperēties,
iepazīt citu valstu izglītības sistēmas, gūt starpkultūru pieredzi.
2010. gada decembrī projekta ietvaros Ērgļu arodvidusskolā tika
veikta aptauja. Visi iesaistītie audzēkņi norādīja, ka daudz interesantākas un atraktīvākas ir mācību
stundas, kurās izmanto informāciju
tehnoloģijas nekā tradicionālās

stundas. Mūsu skolā informāciju
tehnoloģijas mācību stundās skolotāji izmanto bieži, to atzīst 94% audzēkņu un 58% aptaujāto skolotāju.
Informāciju tehnoloģijas mūsu
skolā izmanto dažādos veidos – informācijas meklēšana internetā, dažāda veida uzdevumu izpildīšana,
izmantojot datoru, DVD demonstrēšana, e-pasta izmantošana u.c.
Vēl līdz galam neapgūta joma ir
e – vides izmantošana ne tikai tālmācībā, bet arī klātienes audzēkņu
apmācībai, tāpēc projekta galvenā
aktivitāte Ērgļu arodvidusskolā - e
– vides, veidošana, izmantojot
MOODLE platformu.
2009. gadā beidzās mūsu skolai
līgums par Microsoft Class Server
izmantošanu, un mēs sākām domāt
par nepieciešamību turpmāk izmantot, DOKEOS mācību platformu.
Tika uzsākta pat skolotāju apmācība. Secinājām, ka tās veidošana ir
sarežģīta, bez tam lielākā daļa izglītības iestādes, tai skaitā augstskolas, izmanto MOODLE platformu.
Līdz ar to iespējama sadarbība starp
dažādām mācību iestādēm. Bez tam
svarīgi bija arī tas, ka Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvāja kvalifikācija scelšanas kursus profesionālajā
izglītībā iesaistītajiem pedagogiem,
kuru programmā tika paredzēts apgūt
MOODLE platformu.
Divu gadu laikā pilnveidota evide guļbūves ēku celtniecības,
namdara, arborista un pavāra specialitāšu apguvei.
Šajā laikā esam sākuši e- vidi izmantot arī klātienes audzēkņu apmācībā. Pagaidām tikai vēl mācību
materiālu demonstrēšanai ar multimediju projektoru. Tas ir ļoti ērti, jo
audzēkņiem jebkurā laikā var demonstrēt audio un video ierakstus,
attēlu galerijas, prezentācijas un citus mācību materiālus, kas ievietoti
skolas e-vidē.
Mēs varam būt gandarīti, ka informāciju tehnoloģiju izmantošanā
mēs neatpaliekam no citām Eiropas
valstīm, par ko pārliecinājāmies,

apmeklējot sešus piecu dienu seminārus Rumānijā, Francijā, Grieķijā,
Turcijā, Itālijā un Spānijā.
Šajās vizītēs projektā iesaistītie
skolotāji – Inguna Spaile, Inese
Zlaugotne, Anita Albrante, Rita Saleniece un Ilze Tālmane – iepazinās
ar katras uzņemošās valsts izglītības sistēmu, varēja novērot mācību
stundas, dalījās pieredzē par informācijas tehnoloģiju izmantošanu
mācību procesā un, protams, neatņemama šādu projektu sastāvdaļa ir
kultūras programma.
Arī Ērgļu arodvidusskolā tika organizēts viens no projekta semināriem, kura laikā partneri iepazinās
ar mūsu skolu, vēroja mācību stundas, iepazinās ar mūsu valsts izglītības sistēmu, ar to, kā mēs esam
sākuši veidot e- vidi, izmantojot
MOODLE platformu, brīvajā laikā
bija neliels pārgājiens pa Ērgļiem,
„Braku” apmeklējums ar rotaļām,
dziedāšanu un pikniku, ekskursija
uz Cēsīm un Līgatni.
Projekta noslēguma seminārs notika Puerto Lumreras, Spānijā, jo
projekta koordinators bija profesionālās izglītības institūts LES Rambla de Nogalte. Šis seminārs bija
ļoti nozīmīgs gan visiem projekta
partneriem, bet it īpaši spāņu kolēģiem, jo tajā piedalījās profesionālās izglītības skolotāji no visa Mursijas reģiona, no Madrides bija
ieradies pat Spānijas Nacionālās
aģentūras Leonardo da Vinci programmas atbildīgais darbinieks par
partnerības projektiem.
Kā svarīgākos projekta rezultātus
var atzīmēt mūsu skolas e- vidi,
DVD un bukletu par to, kā informāciju tehnoloģijas izmanto projekta
partnervalstīs un projekta mājas
lapa
http://www.icvet.eu/?page_
id=27
Projekts ir beidzies, gūta milzīga
pieredze, iespaidi, draugi un jauni
kontakti, kaut mazliet iepazīta citu
tautu kultūra, bet darbs turpinās.
Projekta vadītāja I. Tālmane

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. augusts

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

2012. gada AUGUSTS		

Tiekoties ar skolu pēc 50 gadiem

Redakcijas sleja

„Sirds allaž no jauna pie skolas
Pie jaunības stāsies,
Pie kopīga ceļa caur bērziem
Uz gaismu kur iets!”

Sveiki, dārgie lasītāji!
Kopā esam pavadījuši jau divus gadus.
Man šķiet, ka esam kļuvuši par seniem paziņām. Tieši jūs bijāt tie, kas mani vienmēr
pamudināja cīnīties un turpināt censties pat
tad, kad šķita, ka zemāk vairs nevarētu krist,
kā arī neļāvāt apžilbt, kad sasniedzu virsotnes. Tā jau ir, ka iedvesmas liesma mēdz izdegt, bet ir jāspēj likt oglēm iegailēties no
jauna un piešķilt dzirksteli sausajai apziņas
zālei, lai tā aizdegtos ar košsārtu liesmu un
liktu man atdzimt, bet pirms tam kļūstot par
pelniem, kuri mielotu prāta augsni, lai tajā
augtu jauna, bagātīga un dzīvotspējīga raža,
kuru novākt un kura atkal turpinātu nebeidzamo lietu un notikumu pēctecības ciklu.
Šis avīzes izdevums ir vasaras noslēdzošais un arī mans pēdējais numurs redaktores
amatā, jo ir pienācis laiks dot vietu kādam,
kurš vēl mācās Ērgļu vidusskolā un sevī lolo
radošuma dzirksti, kura gaida, kad kļūs par
īstu liesmu, kas degs un izgaismos visus prāta nostūrus ik dienas. Man ir pienācis laiks
doties tālāk, augt un attīstīties citās jomās.
Esmu iestājusies augstskolā un ceru, ka tieši
tur atradīšu savu aicinājumu. Zinu, ka ne
vienmēr izdodas sasniegt visu, kas iecerēts,
tomēr ir jāsapņo, jāplāno un jārealizē savas
vēlmes!
Vislielāko paldies, protams, jāsaka lieliskajai, radošajai un pašaizliedzīgajai skolotājai Mārītei Breikšai, kura deva man neticamu
pieredzi, kas nenoliedzami noderēs visa
mūža garumā. Tieši viņa palīdzēja man paraudzīties uz pasauli caur citu prizmu, jo ikdienā nekas nav tikai balts vai melns un arī
ne pelēks, jo patiesībā gan melnais, gan baltais krāsu tonis ietver sevī visu krāsu gammu.
Šajā numurā varēsit lasīt par Ērgļu vidusskolas 9. un 34. izlaiduma absolventu atkalredzēšanās mirkļiem pēc 50 un 25 gadiem,
pasākumu „Topbumba 2012”, par to, kas tad
īsti notiek skolā, kamēr bērni bauda vasaru,
kā arī iepazīties ar Somijas izglītības sistēmu
un uzzināt Ērgļu skolēnu un arī absolventu
šīs vasaras gaitas.
Skaņas palīdz ilustrēt pasauli, tās paspilgtina un iezīmē mums apkārt esošo vidi, kā arī
ietekmē domu plūdumu, noskaņojumu. Pilsētas trokšņi un lauku klusums - divas lietas,
kas simbiotiski sadzīvo, palīdzot cilvēkam
labāk izprast un uztvert vides atšķirības. Pilsētā valda nemitīga rosība, tajā nekad nebūs
iespējams sastapt pilnīgu klusumu, bet laukos, zaļo pļavu un sakuplojušo mežu ielenkumā, brīžiem šķiet, ka laiks ir apstājies,
pasaule pārstājusi griezties un tu esi viens
pats uz šis skaistās planētas starp debesīm un
zemi.
Vēlu jums spēju novērtēt mājas pavarda
siltumu, kuru sajūti vien tad, kad dzīve piespiež doties plašumā un pašam gādāt sev
siltumu un māju sajūtu, bet tā tam ir jānotiek,
reiz katram ir jākļūst patstāvīgam un neatkarīgam, jāapgūst spēja būt vienmēr pašam,
nemitīgi pilnveidoties un pielāgoties dzīves
ritmam un virzienam, nekad nezaudējot savu
patību.
Kaut uz mirkli aizspiediet plakstus un pagriezieties ar seju pret sauli, lai sajustu, kā ir
justies pasargātam, laimīgam un pilnīgam,
bet acis ir jātur aizvērtas, jo saule ir kā karsta
uguns liesma tāpat kā vilinājumi, ar kuriem
saskaramies ikdienā, kas pat negribot un nemanot apdedzina; saskatiet silti zeltaino
gaismu, sajūtiet maigo siltumu un sadzirdiet
līdzcilvēka lūgumu, kuram dzīvē ir trūcis šī
siltuma, rūpju un maiguma, jo katrs ir pelnījis iespēju tikt mīlēts un gaidīts. Neliedziet
palīdzību tam, kas pakritis, jo, tikai palīdzot
otram, cilvēks spēj patiešām sasniegt dzīves
augstāko punktu, kad nepastāv skaudība vai
aizspriedumi un katrs cilvēks ir daļa no puzles, kura tiek pamazām likta, pa gabaliņam
vien, lai reiz kļūtu pilnīga un starp mums
valdītu sapratne un līdzcietība.
Centieties izprast sevi un būt patiesi un
reāli, jo labāk visu ir uztvert, kā tas ir, un pieņemt visas dzīves patiesības kā daļu no dzīves plāna, kurš jau no izseniem laikiem ir
ierakstīts zvaigznāju nebeidzamajos plašumos. Tādēļ ir svarīgi nepazust, būt sev pašam un noticēt saviem spēkiem, jo, tikai veicot reālu rīcību, ir iespējams sasniegt mērķus
- gan bērnībā izsapņotos, gan gadu gaitā izvirzītos. Rīkojieties, nekavējieties ne mirkli,
jo laiks paies nemanot un tas cilvēkus nešķiros. Izvērtējiet, kam dzīvē galu galā piemīt
patiesā vērtība!
Krista Kalniņa
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7. jūlijs - mums, 1962. gada 11.b klases Ērgļu vidusskolas 9. izlaiduma absolventiem, tikšanās diena skolas pagalmā.
Ap plkst. 11- tiem pie skolas atskan
prieka, sajūsmas un pārsteiguma saucieni, jo taču interesanti, vai mēs cits
citu pazīsim pēc pusgadsimta. Jā, ir aizritējuši 50 gadi, kopš skolas zālē smaržoja meijas, skanēja laba vēlējumi no
skolotājiem, audzinātājiem un skolas
vadības, izskanēja atvadu valsis 20 Ērgļu vidusskolas absolventiem, un mēs
devāmies pasaulē īstenot savus sapņus.
Šķiet, esam tie paši draudzīgākie, nebēdnīgākie vienpadsmitie, protams,
dzīves rūdītie, pārbaudītākie savā darbībā un pieredzē.
Lūk, Teika, klases komjaunatnes grupas vadītāja, kurai ne vienu reizi vien
nācās mūs aizstāvēt pēc kārtējās palaidnības, bet šodien arvien vēl strādājoša,
pieredzes bagāta ģeogrāfijas skolotāja
Saldū. Blakus Anita, skolas un rajona
labākā sportiste, šobrīd gādīga vecmāmiņa. Stalts un brašs kā arvien Andris,
klases gaišākā galva, zinātnieks, pasniedzējs LU, bet viņa pavadībā – klases klusākā (ne jau vienmēr), sirsnīgākā
meitene Vija.
Pāri pagalmam mums tuvojas trijotne
no Cēsu puses – korektais, nosvērtais,
asprātīgais Jūlijs, Tija, šī pasākuma organizētāja un iedvesmotāja, šobrīd ievērojama pirtniece un izcila pirts paklāju audēja, un Veltiņa – pieredzes bagātā
skolotāja. Pateicoties Tijas un Veltas
neatlaidībai un pūlēm, caur radu radiem
un paziņām tikām sameklēti un skolas
pagalmā sapulcināti tie vienpadsmitie,
kuri esam šai saulē.
Esam vecās un reizē arī jaunās skolas
pagalmā, tā kļuvusi šodienas skolēniem
plašāka, modernāka, dižojas ar jauno
sporta zāli un piebūvēm, sporta laukums gan tāds pazīstams, nu gluži vai

No kreisās: Anita Onzule (Šēpere), Jūlijs Čakšs, Teika Rudovica (Ozoliņa),
Aina Ozoliņa (Briede), Tija Piksena (Poriete), Vija Tipaine (Broka), Velta
Mērniece (Putina), Andris Actiņš.
tas pats, pa kuru sportojām skolotāju jām kopā.
Birutas Miķelsones, Jāņa Bičevska un
Tālāk mūsu ceļš veda uz „Brakiem”,
Jāņa Reņģes vadībā. Sazīmēt var arī ta- kur par piknika vietu bija parūpējusies
ciņu uz veco skolu (tā mēs to saucām), Tija. Atmiņas, atmiņas, atmiņas – kapa kuru skrējām pusdienās, diemžēl molā tītas un nu ritinātas. Skatoties skoskolas vairs nav, tās vietā, kuplo koku las laiku fotogrāfijas, runājām par inteieskauts, piemiņas akmens.
resantākajiem notikumiem ārpusstundās
Kad iepazīšanās ar skolas apkārtni un ārpus skolas: klases vakariem, karnoslēgusies, atskan Jūlija uzaicinājums nevāliem, kino apmeklējumiem ar atkā apsveikumu skolai iestādīt pagalmā ļaujām un bez tām, ekskursijām, talkām
rozi, lai arī tā liecina par mūsu tikšanos trakajos kukurūzas un kartupeļu laukos
ar skolu pēc pusgadsimta. Atrodam vie- utt. „Atrodoties Braku pakalnos, pārņētu, kur jau aug daži rožu krūmi, un tāpat ma tāds dīvains, grūti formulējams izjūkā sendienās darba vadību uzņemas Jū- tu salikums. Tur atmiņas par seniem
lijs. Viņš ir sagādājis visu nepiecieša- laikiem vienojās gan ar sentimentu, gan
mo – rozi, lāpstu, ūdeni un pat uzraks- ar romantiku, gan pēkšņu realitātes iztu, un, tā ar jokiem un laba vēlējumiem jūtu. 50 gadi ir realizēti kopš tā brīža!
iestādīta, pie skolas augs mūsu atmiņu Un tad tu sāc ik kā neviļus rezumēt savu
roze.
dzīvi. Jāteic, ka ikkatrs tobrīd klātesoTālāk devāmies uz Blaumaņa ka- šais viļus vai neviļus darīja to pašu un
piem, lai noliktu ziedus skolotāju Mari- tad vēl palika pietiekoši skarbi, neatbiljas Stoponišas un Birutas Miķelsones dēti jautājumi, vai kādreiz vēl tiksimies,
atdusas vietās. Miera kapos ar labiem vai mēs to gribēsim un spēsim, vai ļaus
vārdiem pieminējām audzinātāju Ainu to mums izdarīt? Tas bija kā reāls ceļoBiķernieci un direktori Nelliju Ziediņu, jums laikā,” tā jau pēc salidojuma rakskā arī savus klasesbiedrus Ainu Kalēju tīja Jūlijs.
un Pēteri Blauu. Sveicienus Maijai un
Kā gan mēs būtu izauguši par krietJurim Šmitiem no mums visiem Vesela- niem sava aroda veicējiem un labiem
vas kapos nodeva Cēsu trijotne, bet pā- cilvēkiem, ja pie mūsu personību veirējiem Maijai Bičevskai, Ilzei Pagrodei, došanas nebūtu tik daudz strādājuši
Staņislavam Daugulim, Mārtiņam Kur- mūsu mīļie, zinošie, prasmīgie Ērgļu
zemniekam, Jautrītei Reinbahai, Anni- vidusskolas skolotāji. Vai bez zināšaņai Krasovskai laba vēlējumus sūtījām nām mākslas vēsturē, kuras tolaik garuz gaišajiem mākoņiem, jo domās bi- laikoja skolotājas Emmas Barones

stundās, mēs prastu atšķirt dažādos
mākslas virzienus un stilus, tās bija zināšanas, kuru šodienas skolēniem pietrūkst. Ar kādu ātrumu un precizitāti
vajadzēja darboties matemātikā, skolotāja Marta Virsniece nepieļāva nevienu
neprecizitāti, arī šodien zinām algebras
un trigonometrijas formulas. Kārtību,
uzmanību, precīzus vielu formulējumus
strikti prasīja skolotāja Aina Plaude.
Kur tad tie garie dzejoļi, stāsti, romāni,
kuri bija jāprot gan analizēt, gan runāt
no galvas – skolotāja Alma Zaltāne (Zābaka) mācīja izprast ne tikai literāro
varoņu raksturus, bet veidot arī tos pašiem. Par to, ka mēs varējām ekskursijās skandēt dziesmu pēc dziesmas vairāku stundu garumā, lai kā reizēm
nepatika kora stundas, jāsaka paldies
skolotājam Jānim Sprancmanim. Kā lai
nepiemin mūžam eleganto, mainīgo
Antoņinu Dāmi, kura ar ironijas ieroci
prata savaldīt par vislielāko nerātni.
Visvairāk labu vārdu veltījām savai audzinātājai Ainai Biķerniecei, labestīgai,
sirsnīgai, saprotošai, prasīgai – tāda
viņa bija stundās, ārpusstundās un arī
tikšanās reizēs jau pēc skolas, kad tika
uzklausīts mūsu turpmākais dzīves ceļš,
precizēts bērnu skaits ģimenēs un panākumi darbā.
Par to, ka Ērgļu vidusskolā strādāja
skolotāji, sava aroda pratēji, liecina
fakts, ka no 20 skolas beidzējiem 9 kļuvām par pedagogiem, un pārējie visi
turpināja izglītību, ieguva specialitāti
un kļuva par labiem ģimenes locekļiem.
Par pamatu dzīves pakāpieniem, par
prasmi mīlēt skaisto, izprast līdzcilvēkus sakām paldies saviem skolotājiem.
Tikšanās dalībniece
Aina Ozoliņa
P.S. Manai mīļajai skolai un manai
pirmajai darba vietai vēl ilgi pastāvēt,
nenovecot un augt līdzi mainīgajam laikam! Lai jaunais mācību gads nāk ar
interesantām izmaiņām, radošu, darbīgu domu un lielu izturību!

„Vienā pulkstenī laiks mūs ielicis...”
Dzīve. Laiks. Laiks, kas skrien ātri.
Laiks, kuru gribam atcerēties. Laiks, no
kura atmiņām mēs bēgam. Dzīveslaiks.
Un ir Skolas Laiks. Katram citādāks... Un, kad paskaties atpakaļ uz
sava Skolas laika notikumiem, priekiem
un pārdzīvojumiem ar šodienas acīm –
viss atdzīvojas, viss ir gaišs un viegls,
jo tie tomēr bija bezrūpīgie bērnības un
jaunības gadi, kad vecāki rūpējās par
sadzīvi un mēs varējām tikai – „iet skolā”!
Līdz šim mēs, 1987. gada absolventi,
bijām tikušies 3 reizes salidojumos: divos skolas un vienā klases. Tāpēc kā
brīnums portālā „Draugiem.lv” Dzirkstītes vēstulē bija rakstīts, ka šogad aprit 25 gadi, kopš beidzām skolu! Ir zināms, ka Laiks skrien ātri, bet, ka tik
ātri...
Un tā nu mēs satikāmies 21. jūlija pēcpusdienā Ērgļu novada svētku laikā.
Tiekoties ar klasesbiedrenēm (jo klasesbiedri šoreiz neieradās), šķiet, nekas
nav mainījies. Liekas, ka to 25 gadu nemaz nav bijis. Visas pēc izskata gandrīz
tādas pašas, balsis arī var atpazīt. Tie
paši Elitas nopietnie stāsti, par kuriem
smejamies līdz asarām, tā pati Lailas
spriganā valodiņa, tikai kļuvusi nopietnāka, tā pati klusā Mārīte, tikai bez ga-
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rās, skaistās bizes, tā pati rokdarbniece
Ilze, tikai nu jau adīkļa vietā rotu izgatavošana, tā pati Maira ar savu runas
mākslas un organizēšanas talantu, tā
pati Ingūna ar saviem skanīgajiem
smiekliem, tā pati sirsnīgā Sandra. Jauki, ka šoreiz mums pievienojās arī meitenes, kas nemācījās vidusskolā, bet
pēc 8. klases izvēlējās citu skolu – Ilze
un Indra no „āčiem”.
Lai kā arī mēs būtu mainījušās, satiekoties ar klases kolektīvu, atkal kļūstam
tādas pašas kā vidusskolas laikā. Vienīgi, kad sākam runāt par bērniem, tad
jāsāk domāt – vai tiešām jau tik daudz
gadu pagājis, kopš aiz mums aizvērās
Ērgļu vidusskolas durvis. Izrādās, ka
jaunākajiem ir 2 gadiņi, bet vecākajiem – jau pāri 20.
Ritot Nadjas sagatavotajai atrakcijai,
kopīgi atceramies varbūt nenozīmīgas,
bet interesantas un prātā palikušas lietas – kāds bija iecienītākais ēdiens skolas bufetē, kāds bija interesantākais pasākums vidusskolas laikā, kurai klases
meitenei bija garākā bize, kādas blēņas
tika pastrādātas... Kopīgi to visu atceroties un pārskatot līdzpaņemtās skolas
laiku fotogrāfijas, sarunas ievirzās jaunā gultnē – par tiem klasesbiedriem,
kuru nav klāt. Tā ar labām atmiņām at-

No kreisās 1. rindā: Mārīte Kadiķe (Rozentāle), Inguna Jaunozoliņa
(Līckrastiņa), Laila Švalbe (Vuškāne), Sandra Vītola;
2. rindā: Ilze Balode, Elita Bērziņa (Līckrastiņa), Maira Filatova (Broka),
Ilze Ozola (Ābeltiņa), Anita Muša (Milne), Indra Janovska (Kauliņa).
ceramies visus, arī tos, kuru vairs nav
Paldies Ērgļu vidusskolai, jo pateicomūsu vidū.
ties tam, ka mācījāmies tieši Ērgļos, pie
Daloties atmiņās un īsi pastāstot kat- mums lemtajiem skolotājiem un savā
ram par sevi, laiks aizrit ātri, un mēs kolektīvā, esam izauguši tādi, kādi
dodamies apciemot klases audzinātāju esam!
Veltu Jakunovu. Tā smējušās, atceroties
Nākamreiz ceram salidot pēc 3 gabijušos laikus, nebijām sen.
diem – skolas salidojumā, un, cerams,
Prieks, ka uz šo salidojumu varēja ka kuplākā skaitā nekā šogad.
atbraukt Laila, kas nu jau 15 gadus dzīGaidi mūs, mīļā Ērgļu vidusskola!
vo un strādā Amerikā, un tāpat prieks
par mums pārējām, pa visu Latviju iz„Mums vēl ir laiks. Kā minūtes pulkkaisītajām.
stenī.
Paldies audzinātājai Veltai par sirdsUn mēs vēl būsim, jo tālāk ejam...”
siltumu un mīlestību, ko izjutām gan
(M.Svīķe)
skolas laikā, gan tagad, kad nu tiešām
Nadja un Anita (no pēdējā sola)
Nadjas Niedrītes (Akulovas) foto
esam lieli!



Skola vasarā

Vasarā skolā klusums un miers ir visai nosacīts. Taisnība, ka neskan skolēnu balsis, bet darba atmosfēra jūtama ik
uz soļa.
Mūsu tehniskie darbinieki mazgā,
krāso, remontē, pat pārbūvē mācību un
atpūtas telpas. Iespējams, ka 1. septembrī daudzi jutīsies pārsteigti par kārtējām pārmaiņām skolā.
Sākumskolas skolēni varēs mācīties
un atpūsties izremontētā un labiekārtotā
telpā, kurā būs arī interaktīvā tāfele.
Savu izskatu ievērojami būs mainījis
mūzikas kabinets, kurš būs apvienots ar
pēcpusdienas atpūtas telpu.
Lai arī jaunajā mācību gadā visi jūtas
patīkami mūsu skolā!
Ligita Jaunozoliņa

Seminārs par
ārstniecības
augiem

„Visa mūsu daba ir vienas vienīgas
zāles – kur vien kāju liec, kaut kas derīgs jau priekšā. Jāmāk tik izmantot,” tā
teica zemnieku saimniecības „Silkalni”
īpašniece Zeltīte Kaviere seminārā, kas
notika Aiviekstes pagastā. Šis seminārs
bija veltīts ārstniecības augiem, to vākšanai, žāvēšanai un uzglabāšanai. Zeltīte Kaviere jau kopš 1993. gada audzē
ārstniecības augus, labprāt lasa lekcijas
un žurnālā „36,6 0 C” ir konsultante.
Man bija interesanti klausīties par zināmu, gan nezināmu augu nozīmi cilvēka organismam. Gardi bija arī sagatavotie augu maisījumu paraudziņi.
Saņēmu arī dažādus bukletus par augiem. Zeltīte Kaviere arī bija salasījusi
un sažāvējusi dažādu maisījumu tējas,
kas lietojamas pret dažādām slimībām.
Arī es nopirku tēju. Mēs ar vecmammu
dzērām nopirkto teju. Tēja bija ļoti garšīga. Man patika šī labi pavadītā diena,
kurā es uzzināju ko jaunu par ārstniecības augiem.
Klinta Zeiferte 7.

Izglītība Somijā

Saruna ar Santu Laubi, skolas
58. izlaiduma absolventi.

Ir zināms, ka Somija ir viena no valstīm, kurā ir labākā izglītības sistēma
pasaulē. Ceļojuma laikā, apmeklējot
Lapperantas vidusskolu, bija iespēja
gūt kaut nelielu ieskatu šīs valsts izglītībā. Tur dzirdētais un redzētais rosināja
pārdomām.
Somu sabiedrībā valda uzskats, ka
izglītība ir valsts attīstībai nozīmīga
vērtība. Dažādi starptautiskie pētījumi
liecina, ka Somijas pilsoņi ir vieni no
izglītotākajiem pasaulē. Kā tas panākts?
Somi paši uzskata, ka viņu izglītības
veiksmes atslēga ir izcili skolotāji un
individuāla pieeja skolēnam, kas vērsta
uz dažādo mācīšanās vajadzību apmierināšanu.
Skolotāja profesijai sabiedrībā ir
augsts prestižs. Pēdējo 20 gadu laikā
īpaša uzmanība veltīta skolotāju sagatavošanai, pievēršot labāko skolas absolventu piesaisti skolotāja profesijai, viņu
kvalitatīvai sagatavošanai un iespējām
izmantot un tālāk attīstīt savas profesionālās spējas.
Izglītība ir orientēta uz bērnu kā indivīdu, uzskatot, ka katrs bērns var sasniegt augstu līmeni mācībās. Svarīgi,
lai bērns uz skolu nāktu ar prieku, lai
skolā tiek piedāvātas visas iespējas veidoties par personību.
Izglītības sistēmas pirmā pakāpe ir
pirmsskolas izglītības iestādes, kurās 5
un 6 gadus veci bērni tiek sagatavoti
skolai, parasti grupā ir 15 - 17 bērnu, ar
kuriem strādā skolotājs un skolotāja palīgs. Pamatskolas izglītībai ir 2 posmi.
Pirmajā posmā (no 1. līdz 6. klasei)
viens skolotājs māca visus priekšmetus
un pilda arī klases audzinātāja funkcijas. Otrajā posmā (no 7. līdz 9. klasei) ir



priekšmetu sistēma, kur katru priekšmetu līdzīgi kā Latvijā māca priekšmetu skolotāji. No 16 gadiem skolēni var
izvēlēties turpināt mācības vidusskolā
(licejā) vai arodskolā, kurā apgūst specialitāti.
Mācību gads Somijā sākas 15. augustā, pirmais semestris ilgst līdz Ziemassvētkiem, šai laikā katra skola var
izlemt, kad izmantot 2 rudens brīvdienas. Otrs semestris sākas 6. janvārī un
ilgst līdz 1. jūnijam. Šajā laikā ir viena
brīva nedēļa pavasarī, ko sauc par slēpošanas brīvdienām.
Skolēniem mācību materiāli, pusdienas, valsts transporta pakalpojumi ir
bezmaksas. Tā kā Somijā ir 2 valsts valodas – somu un zviedru, tad arī skolas
ir divu veidu – ar divām apmācības valodām. Dzimtajā valodā māca pamatpriekšmetus, taču nopietni mācās arī
otru valsts valodu, papildus var mācīties angļu, franču, vācu u.c. valodas, ko
somu jaunieši arī labprāt izmanto.
Augstāko izglītību, kas Somijā ir
bezmaksas, var iegūt universitātēs un
politehniskajos institūtos. Studentiem,
kas mācās klātienē, valsts maksā stipendiju.
Zenta Mauriņa ir rakstījusi: „Somijā
kādu laiku dzīvojot, manī nostiprinājās
apziņa, ka mazas tautas var būt lielas
galvenokārt ar savu garīgo spēku”. Šie
vārdi attiecas arī uz latviešiem.
Jūlijā Somiju apmeklēja mūsu valsts
prezidents Andris Bērziņš un apliecināja, ka Latvija vēlas sadarboties tieši izglītības jomā, iepazīstot Somijas pieredzi pamatizglītības, profesionālās un
augstākās izglītības jomā.
Mārīte Breikša

Mani vasaras piedzīvojumi

Iegūstams plašāks
redzesloks
Uz Dāniju pirmo reizi biju aizbraucis
atpūsties iepriekšējā vasarā, tad arī atklāju, ka tur ir daudz jaunu iespēju un
iegūstams plašāks redzesloks. Vasaras
laikā strādāju un pelnīju naudu, iepazinos ar cilvēkiem, un man tur iepatikās.
Pēc kāda laika vēlējos izmēģināt dāņu
skolu.
Pirmās nedēļas skolā bija ļoti dīvainas, domāju, ka valodu no nulles ir nereāli iemācīties, bet jau vēlāk sāku kaut
ko runāt dāņu valodā. Ļoti iepatikās
skolas sistēma, jo mācību stundas ir
līdz divpadsmitiem, un pēc tam notiek
divu stundu aktivitātes. Pirmdienās bija
peldēšana baseinos, otrdienās sports,
trešdienās zemūdens niršana ar akvalangiem, ceturtdienās piecu kilometru
skriešana, kas man ļoti nepatika, un
piektdienās bijām brīvi pēc divpadsmitiem.
Vasarai beidzoties, biju apsvēris
domu palikt Dānijā un tagad jau pa garajām brīvdienām braucu atpūsties uz
Latviju. Pēc šīs vasaras būšu citā pilsētā
un citā skolā, jo valodu esmu jau apguvis.
Patriks Džiguns

Par mākslu, realitāti un fantāziju...

Viss sākās kādā svētdienā. Mēs, visa
ģimene, braucām uz Gulbeni svinēt
manu dzimšanas dienu. Gulbenes apskati sākām gides vadībā, viņa pastāstīja nedaudz par pašas pilsētas vēsturi.
Pastaigājām pa centru un aizgājām arī
uz Kāzu muzeju. Pēc tam devāmies
braucienā ar mazo bānīti uz Stāmerienu, kur ēdām garšīgas pusdienas. Vēlāk
apskatījām Stāmerienas pili, kura tiek
atjaunota, un skaisto pareizticīgo baznīcu pašā ezera krastā. Tad, kad viss bija
jau apskatīts, devāmies uz māju pusi, pa
ceļam iebraucot Saipetniekos, kur ir
daudz interesanta ko redzēt.
Bet manām brīvdienām tas bija tikai
sākums. Pēc dažām nedēļām braucām
uz Lubānu, kur notika novada svētki.
Lubānā dzīvo mūsu radi, apciemojām
arī viņus. Diena pagāja ātri, jo skatījāmies daudzus interesantus koncertus,
kuri notika gandrīz visu dienu. Lubānas
svētkos piedalījās arī Ērgļu koris. Bija

skaists svētku gājiens, vērojām to no
malas. Daudz vairāk par to arī nav ko
stāstīt, jo visu krāšņumu tāpat nevarētu
aprakstīt.
Pēc neilga laika biju vēl vienā ekskursijā uz Kurzemi. Bet viss sākās
Rīgā, jo mums vēl pirms brauciena bija
iespēja to apskatīt. Lielākais iespaids
man palika no Saeimas apmeklējuma,
jo tur es nekad agrāk nebiju bijis. Nākamajā rītā agri ar „Impro” firmas autobusu devāmies „Gardēžu tūrē pa Lejaskurzemi.” Brauciens bija divas dienas.
Tajā bija daudz interesantu piedzīvojumu. Pirmā, ko mēs apskatījām, bija
Saldus katoļu baznīca, kura ir jauna un
moderna, un ļoti interesanti izveidota.
Priesteris Andris Mediņš ļoti interesanti stāstīja par savu darbu. Pēc tam mēs
devāmies uz netālo „Gotiņu” konfekšu
fabriku. Tur noskatījāmies filmu par to,
kā tiek gatavotas konfektes. Kad „Gotiņas” bija izpētītas, braucām uz Durbi,
Latvijas mazāko pilsētu. Tur bija neliela ekskursija, pēc kuras devāmies Liepājas virzienā uz Rucavu, kur ēdām
vakariņas ar tradicionālajiem Kurzemes ēdieniem. Nākamajā dienā apskatījām Liepājas pilsētu, cietoksni un jūras molu. Bija liels vējš.
Ceļā uz Rīgu mēs iegriezāmies pie
mākslinieces Baibas Rīteres. Viņa izrādīja darbnīcu un pastāstīja par saviem
mākslas darbiem. Mākslinieces austos
gobelēnus pazīst vairākās Eiropas valstīs un Japānā.
Ekskursija bija ļoti interesanta, jo
daudzas vietas redzēju pirmo reizi.
Gundars Āboliņš 9.

Pastāsti, kādēļ tu pēc vidusskolas
izvēlējies mācīties kursos? Kas noteica tavu profesijas izvēli?
Pēdējais vidusskolas gads bija ļoti
smags, jo bija jābeidz arī mākslas skola un notika pārāk daudz neplānotu pavērsienu, kas diezgan smagi ietekmēja
manu dzīvi. Nolēmu ņemt brīvu gadu
un atpūsties. Tomēr, sākoties septembrim, kaut ko gribējās darīt. Tāpēc
sāku vērtēt savas intereses un iespējas.
Ilgi nevarēju izšķirties, zināju, ka gribu kaut ko saistībā ar mākslu. Vēlāk
atcerējos par aerogrāfiju, kas ir speciāla attēla uzklāšanas tehnoloģija, kas
paredz attēla izveidošanu uz visdažādākajām virsmām ar šķidru vai pulverveida krāsvielu, kas tiek izsmidzināta
ar saspiesta gaisa palīdzību no speciālām krāsas pistolītēm – aerogrāfiem.
Tā kā šī tehnoloģija mani aizrāva
vien ar savu nosaukumu un jau ilgu
laiku biju par to sapņojusi pamatskolā,
izlēmu pieteikties šajos kursos.
Kā tev veicas ar šīs profesijas apguvi un kādām prasmēm ir jāpiemīt
meistaram, kādas ierīces ir nepieciešamas, šādā tehnikā strādājot?
Grupā bijām pieci cilvēki, un mūsu
pasniedzēju prezentēja kā Latvijā labāko šīs nozares speciālistu. Man patika, ka nebijām daudz, jo pasniedzējam
bija laiks visiem paskaidrot, ko un kā
labāk darīt. Vēl tagad atceros to satraucošo sajūtu, paņemot rokā aerogrāfu un izpildot pirmos vingrinājumus.
Pārsteidza tas, cik ļoti maz krāsas bija
nepieciešams, lai uzpūstu vienu zīmējumu.
Šobrīd viss ir mazliet apstājies, jo ir
nepieciešami līdzekļi, lai iegādātos
nepieciešamo tehniku, bet līdz septembrim, domāju, viss jau būs darba kārtībā.
Lai darbotos šajā specialitātē, nepieciešama precizitāte, pacietība, krāsu
izjūta, protams, arī jāprot zīmēt. Sākumā būs diezgan lieli izdevumi, lai iegādātos nepieciešamās lietas, sākot jau
ar kompresoru un aerogrāfu.
Kas tevi ikdienā iedvesmo, palīdz
uzturēt radošuma dzirksti?
Iedvesmo – ikdienas foto, pastaigas
dabā, kurās dodos kopā ar saviem
abiem suņiem. Tas palīdz uzturēt bagātu iztēli un iemāca ieraudzīt lietas, krāsas un parādības, kuras iepriekš neredzēju, sadzirdēt skaņas un sajust
smaržas, kuras iepriekš nejutu.
Kas tevi pamudinājis apsvērt privātbiznesa ideju? Kā tu vērtē jauna
individuālā komersanta izredzes pastāvēt un izsisties biznesā mūsdienu
Latvijā?
Esmu pieradusi pie straujas dzīves,
visu laiku kaut kas apkārt notiek, ne-

kad nav garlaicīgi. Bet vienā brīdī apstākļi sagrozījās, un jutu, ka ir par maz,
un tad sapratu, ka ir laiks padomāt par
saviem sapņiem.
Domāju, izredzes ir ikvienam, kurš
to vēlas, kādam šis ceļš būs smagāks,
kādam vieglāks, bet galvenais ir laba,
neierasta ideja, kuru jāmēģina realizēt.
Jācenšas arī pieskaņoties tam, kas notiek apkārt, bet galvenais ir mēģināt!
Jebkurā gadījumā gan veiksmes, gan
neveiksmes cilvēku ceļ. Ar katru nākamo mēģināšanas reizi kļūstam gudrāki.
Kā tu izpaud savu radošo garu ikdienā ārpus darba un mācību procesa?
Daudz laika pavadu dabā fotografējot, domājot, zīmējot un rakstot. Dzīvoju katru dienu kā pēdējo. Mēģinu
visu pārvērst par varavīksni, un pārējais sakārtojas pats no sevis.
Kā tev noder vidusskolā un mākslas skolā iegūtās prasmes? Vai bieži
iznāk tās pielietot?
Vairāk pielietoju mākslas skolā iegūtās prasmes, tās izmantoju katru dienu, ja ne praktiski, tad iztēlē, bet viss
vēl priekšā, un īstajā laikā noteikti noderēs arī vidusskolā iegūtais.
Ko tu ieteiktu tiem, kas vēl mācās
vidusskolā un nespēj izlemt, ar ko
saistīt savu nākotni?
Domāju, ka ir divi ceļi. Viens ir izvēlēties vienu konkrētu profesiju, kura
tiešām patīk, un mācīties ar pilnu atdevi. Otrs ir izvēlēties vairākas lietas, ja
iespējams, un darīt tās paralēli. Kad ar
ko netiec galā, pieķeries citai un pa to
laiku jau esi izdomājis, kā tikt galā ar
iepriekšējo. Cik pareiza ir otra izvēle,
nezinu, bet es tā dzīvoju un par garlaicību nesūdzos. Galvenais ir tiešām izdomāt, lai tas, ko grib darīt, nenāktu
pašam par nastu. Izmantojiet iespējas,
kuras dzīve piedāvā, jo reizēm kāds
paveikts sīkums palīdz ļoti lielās lietās!
Ar Santu Laubi
sarunājās Krista Kalniņa

‘‘Topbumba 2012’’
Šovasar Madonā, Priežu kalna laukumā notiek ielu basketbola sacensības
„Topbumba 2012”. Spēlētāji ir ne tikai
madonieši, bet arī sportisti no Gulbenes, Jēkabpils, Cesvaines, Lubānas,
Barkavas un Ērgļiem.
Strītbols jeb ielu basketbols ir basketbola ielas versija, kas tiek spēlēta
divreiz mazākā laukumā nekā basketbols. Laukumā atrodas 3 spēlētāji. Lai
mestu grozā, obligāti ir jāaiziet aiz 3
punktu līnijas. Punktus skaita tā: iekšā
(pirms 3 punktu līnijas) ir 1 punkts, no
3 punktu līnijas ir 2 punkti. Spēle beidzas tad, kad viena komanda ir ieguvusi
11 punktus. Spēles noteikumi ir ļoti līdzīgi basketbola noteikumiem.
Sacensības risinās 6 posmos, kopvērtējumā tiks ņemti vērā 4 posmu labākie
rezultāti. Gandrīz katrā posmā redzamas jaunas komandas, to skaits sniedzas vairākos desmitos, piemēram, 3.
posmā piedalījās 30 komandas. Katrā
komandā ir četri spēlētāji, katrai komandai savs nosaukums.
Ērglēniešus pārstāv Klāvs Andriksons, Kristers Kalniņš, Niks Nīgalis,

Kalvis Kaļva. Mūsu komandas nosaukums ir „Ērgļi”, jo mēs taču pārstāvam
Ērgļus! Kāpēc lai izdomātu ko citu?
Esam piedalījušies trijos posmos –
pirmajā (komandā bija Niks Nīgalis,
Kristers Kalniņš, Rimants Stankevičs),
trešajā un ceturtajā, bet domājam braukt
uz vēl pēdējiem diviem. Mums bija jācīnās galvenokārt ar madoniešiem, bet
bija arī komanda no Gulbenes un jauktās komandas no Madonas un Jēkabpils.
Veicās itin labi – pirmajā posmā 6. vieta, trešajā, ceturtajā, piektajā posmā 2.
vieta. Grūtāk ir brīžos, kad jāspēlē viens
pret vienu vai zem groza, kur ir jābūt
spēkam, lai pretinieku nosegtu bez piezīmes.
Piedalīties šajās sacensībās bija mūsu
pašu iniciatīva, to radīja vēlēšanās spēlēt vasarā basketbolu un lietderīgi pavadīt laiku, gūt pozitīvas emocijas un
vienlaikus gatavoties nākamajam mācību gadam sportā.
Kalvis Kaļva 8.
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Orientēšanās nometne Smeceres silā
Jau par tradīciju ir kļuvusi Madonas reģiona jauno orientieristu
nometne, šogad tā notika 8. un 9.
augustā Smeceres silā. No Ērgļiem nometnē piedalījās Elīza
Madsena, Alise Olte, Vits Olte,
Lilita Saulīte, Viktorija Vīgube
un Arvis Zeibots skolotājas Baibas Kaļvas vadībā. Abās dienās
gandrīz visos pārbaudījumos varēja skriet komandās.
Pirmajā dienā bija individuālie
skrējieni ar kopējo startu, tajā
varēja skriet arī kopā ar kādu
draudzeni. Vislabāk veicās Elīzai
Madsenai – S-8 grupā 2. vieta,
Alisei Oltei – 3. vieta, Vitam Oltem V-10 grupā 4. vieta, Lilitai
Saulītei S-12 grupā 4. vieta un
Arvim Zeibotam V-15 grupā 9.
vieta. Tajā pašā dienā bija arī atzīmēšanās sacensības. Tajās bija
jāskrien uz ātrumu un varēja sacensties ar savas grupas meitenēm. Vakarā ap deviņiem bija
ugunskurs, uz tā varēja cept desiņas un zefīrus. Te vārījās arī tēja,
kuru bija tik patīkami iedzert vēsajā un vējainajā vakarā. Kad bijām kopīgi vakariņojuši un parunājušies par aizvadīto dienu,
devāmies gulēt teltīs.
No rīta bija jāceļas 8.00 un jā-

veic rīta rosme. Vēlāk bija brokastis, kurās ēdām garšīgo putru.
Ap vienpadsmitiem bija stafešu
skriešana, kurā visi piedalījās ar
savām komandām. Katrā komandā bija 5 dažādu vecumu dalībnieki. Vislabāk veicās grupai,
kurā startēju es – Lilita, kopīgi
izcīnījām 2. vietu. Pusdienlaikā
ēdām dārzeņu zupu un dzērām
tēju. Vēlāk, pēc pusdienām, bija
foto orientēšanās. Šajā pārbaudījumā bija jāmeklē pēc fotogrāfijām attēlotie objekti un tie jāatrod. Uz katra objekta bija

uzrakstīts burts, pēc tam no šiem
burtiem bija jāsaliek vārds. Foto
orientēšanās sacensībās piedalījās jauktās grupas, kurās bija 10
dalībnieku. Lieliski startēja komanda, kurā darbojās Elīza
Madsena, Vits Olte un Arvis
Zeibots, izcīnot 1. vietu. Kad
veikti visi pārbaudījumi un sacensības, varēja apmeklēt „meža
kaķi”. Pēcpusdienā smaidīgi un
jautri devāmies mājās, lai satiktos atkal citu gadu.
Lilita Saulīte 6.

Kad ciemos īru draugi...

Šīs vasaras laiciņš mūs palutināja pat ar +30 grādiem vairākas
dienas, un tieši šajā viskarstākajā laikā ciemos bija draugi no
Īrijas. Tur laiks ir ļoti lietains,
vējains un ap +10 grādiem visas
vasaras garumā, tāpēc viņiem
izdevās izjust, ko nozīmē saule.

Latvijā īri pavadīja aptuveni
nedēļu, bet viņi patiešām paspēja atpūsties šajā īsajā laika posmā. Vienu dienu pavadījām
„Braku takās”, tas tik tiešām
bija interesanti ne tikai mums,
bet arī īru draugiem. Laba atpū-
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ta garantēta, un pat nav jābrauc
uz Siguldu, lai izjustu augstumu, vēju un grūtos šķēršļus.
Laiks patiešām mūs visus lutināja, tāpēc vairākas dienas viņi
pavadīja pie ezera sauļojoties,
peldoties. Mēs paspējām viņus
aizvest arī uz tepat netālo Safari
parku, kur braucām džipā, lai
iepazītu Latvijas dzīvniekus tuvāk. Īri apskatīja arī Gaiziņkalnu un Lido kalnu, kur ziemā
slēpoja ar kalnu slēpēm.
Kad atvadījāmies no īru draugiem, sarīkojām pikniku, kur
spēlējām bumbu, peldējāmies,
cepām gaļu un vienkārši atpūtāmies. Paši īri saka: „Šīs bija
burvīgas brīvdienas Latvijā,
mēs noteikti atgriezīsimies nākamvasar! ”
Agnija Vaska 11.

Vērtīgu dāvanu saņēmusi skolas
bibliotēka. Tā ir Ērgļu vidusskolas
37. izlaiduma absolventa, tagad
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas un
kultūras katedras docenta Gata Ozoliņa sakārtotā grāmata Jānis Alberts Jansons. ‘‘Latviešu masku
gājieni’’.
Pēc vidusskolas beigšanas Gatis
Ozoliņš iestājās Daugavpils Humanitārajā fakultātē un apguva gan latviešu valodas un literatūras, gan kultūras
vēstures
pasniedzēja
specialitāti. Pēc studiju beigšanas
tika pieņemts piedāvājums darbam
Humanitārajā fakultātē, bet 1996.
gadā tika uzsāktas mācības maģistrantūrā, iegūstot maģistra grādu
kultūras vēsturē. Tad trīs gadu studijas doktorantūrā, disertācijas „Totēmiskā simbolika latviešu tautasdziesmu rituālos” aizstāvēšana 2006.
gadā, iegūstot doktora grādu filoloģijā. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes studentiem Gatis Ozoliņš lasījis lekcijas pasaules
kultūras vēsturē, folklorā, kultūras
antropoloģijā, baltu etnoģenēzē, bal-

Gatim Ozoliņam žetonu pasniedz
klases audzinātāja Velta Jakunova
1990.g.

tu filoloģijā, kultūru interpretācijā,
folkloras mācīšanā literatūras stundās u.c.
Gatis Ozoliņš ir grāmatas Jānis
Alberts Jansons. ‘‘Latviešu masku
gājieni’’ zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors. Izdevums sagatavots Valsts pētījumu programmas „Nacionālā
identitāte” projektā „Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla nacionālās identitātes vēsturiskās
zīmes un mūsdienu simboli” un ir
eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā.
Grāmata aizsākas ar Gata Ozoliņa
plašo apceri par izcilā 20. gs. latviešu folklorista Jāņa Alberta Jansona
(1892-1971) dzīves gājumu un darbības virzieniem. Izsmeļošie komentāri, atsauces un piezīmes ir lielisks
papildinājums J. A. Jansona pētījumiem par latviešu masku (ķekatu,
budēļu, čigānu, Mārtiņbērnu) gājieniem Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē,
Latgalē. Apcerējums dod iespēju iepazīt masku gājienu tipus un to elementus, kā arī sniedz pārskatu par
maskošanos Eiropas un citu kontinentu tautu vidū, te atrodam arī vērtējumu par latviešu masku savdabību
un nozīmi vispārējā masku kultūrā.
Mārīte Breikša

Ar vasaras elpu jūlijā
Jūlijs parasti ir saules mēnesis,
kad tās liegie stari sasilda zemi,
ūdeņus, augus, dzīvniekus un arī
cilvēkus. Šogad diemžēl tās parādīšanās bija redzama krietni mazāk
nekā citus gadus, jo dažbrīd likās,
ka mākoņu sega pat nevēlas šovasar atklāt debesu dārgakmeni pilnībā. Bet tik un tā vasaru, manuprāt,
mēs veidojam, plānojam un redzam
atšķirīgi, jo katram ir savi pienākumi un brīži, kad laiku veltīt atpūtai.
Piemēram, šogad ikviens interesents varēja doties uz Ērgļu novada
svētkiem, lai patīkami pavadītu laiku un kaut uz brīdi aizmirstu par
ikdienu. Uzskatu, ka visinteresantākais šajos svētkos bija spēkavīru
čempionāts, kas arī pulcēja lielu
skaitu Ērgļu iedzīvotāju. Lai arī
spēkavīrus dažbrīd vajāja tehniskas
kļūmes, kuras svētku organizētāji
varēja novērst jau pirms sacensībām, skatītāji viņus atbalstīja no
visas sirds. Šī sajūta, ka visi kā
viens jūt līdzi sportistiem, sniedza
viņiem motivāciju cīnīties visos
pārbaudījumos līdz galam, kad likās, ka spēki ir izsmelti. Pēc sacensībām jutos pozitīvi uzlādēta un
ceru, ka nākamgad Ērgļu novada

dome atkārtos kaut ko līdzīgu.
Arī vasaras elpu varēju izbaudīt
pilnā krāšņumā, jo siltajos vakaros
jutu, cik dzīvesprieka un enerģijas
pilna ir apkārtne. Kaut kur naksnīgajā pļavā savu dziesmu grieza
grieze, tuvumā vienmēr sisināja
sienāži, un migla kā vissmalkākā
auduma tīmeklis maigi apsedza
purvu un pļavas zāli, kā glāstīdama to. Mēness katru vakaru neapturami mainīja savu formu, kā atgādinādams – laiks iet uz priekšu
un arī šī vasara kaut kad beigsies.
Bet es negribu, lai tā beidzas. Man
tā arī nebeigsies. Neviens man nevar atņemt šos vasaras vakarus, jo
tie man vienmēr būs atmiņā ar sienāžiem, griežu dziesmām, miglu
un pļavas smaržu, kuru es pazītu
starp tūkstošiem citu, katru zālīti,
akmeni, taciņas līkumu un pakalnu
ar stāvo nogāzi, un ar mājām. Tā
tas būs VIENMĒR.
Lūk, šāda ir mana vasara! Novēlu ikvienam apsēsties un veltīt kaut
mirkli pēdējiem šīs vasaras elpas
vilcieniem. Nāk rudens – un tas
jau būs cits stāsts.
Marta Suveizda 11.



R. Blaumaņa
literārās
prēmijas
8. konkursa
NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi
par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un
viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo
mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12.
lieluma burtiem
1. Mans ceļojums pa Brakiem.
2. Pārdomas par …… (kādu no R. Blaumaņa darbu tēliem).
3. „Liels labums reti nāk bez liela grūtuma.” (R. Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas,
12. lieluma burtiem
1. R. Blaumaņa veiksmes formula.
2. Baltais un melnais R. Blaumaņa prozā
(dramaturģijā, dzejā).
3. „Palīdzi cilvēkam, un tu būsi kalpojis
cilvēcei.” (R.Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu
oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz
2012. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot
autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja
vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs
„Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV –
4840
Kontakttālrunis: 64871569, 26388629,
26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa
Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora
vadītāja
Sanita Dāboliņa – filoloģe
Apbalvošana 2012. gada 8. decembrī Ērgļu
saieta namā.
Balvu fonds
7. – 9. klase
1. vieta – 50 lati
2. vieta – 35 lati
3. vieta – 20 lati

10. – 12. klase
1. vieta – 70 lati
2. vieta – 50 lati
3. vieta – 30 lati

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Kāds sapnis kļūst īstenība
Autoru kopprojekta „Mana grāmata” ietvaros jau iznākušas vairākas
dzejoļu grāmatas. Patīkami, ka divos dzejas krājumos varam iepazīties ar
mūsu skolas absolventu literāro jaunradi: 9. krājumā publicēti Ilzes Mailītes un 10. krājumā – Santas Laubes dzejoļi, uz grāmatas vāka Latvijas
kartē iezīmētas jauno autoru dzīves vietas – Ērgļi un Jumurda. Ieskatīsimies dažās dzejas krājumu lappusēs!
Sveiks, lasītāj! Tu esi pāršķīris kārtējo aizraujošo lappusi un nonācis
manā valstībā. Tas būs ceļojums vidzemnieces Ilzes Mailītes idejās un
domās. Man prieks, ka varu tajās dalīties. Jā, man patīk domāt, tāpēc
esmu rakstījusi tā, lai dzejolis ir kā viens veselums, taču, izlasot kādu no
pantiem atsevišķi, arī tajā ir ideja, kura dažkārt būs pavisam savādāka
nekā dzejolim kopumā.
„ ...Tavs dzejolis ir kā rēbuss, arvien pārlasot. Atklāju ko jaunu, ko esi
vēlējusies pateikt...” šie vārdi ir lielākā atzinība, jo tieši to es cenšos īstenot.
Dodamies ceļojumā kopā - atrodi kādu daļiņu arī sev!
Ilze Mailīte

Realitāte
Robežas nevajag dzēst,
Tāpat kā barjeras uz bezdibeni,
Sapņu ceļi var būt arī gaisā!
Tikai dažiem ir tā laime pacelties un lidot:
Lidot - pāri priekiem, dusmām un
visai pasaulei.
Bet tomēr - atgriezties aiz
robežām un barjerām,
Savā pasaulē, pie saviem
tuvajiem.
Tikai mājās tiksi pasargāts,
Iedvesmots un saprasts.
Tikai šeit tu gūsi visu to,
Kas jaunam lidojumam vajadzīgs.
Iespējams
Tik vienkārši, bez atļaujas,
Piezagties var tas, kas svarīgs.
Saules, mēness ceļš ir zināms,
Nezināms vien cilvēks ir.
To nevar nosapņot,
To nevar pievilināt Vienkārši tik apstāties,
Apstāties un ieklausīties.
Ieklausīties tajos vārdos,
Kas sirdij līp kā skočs pie lapas.
Sapņot var par gaidāmo,
Kas tuvojas ar katru dienu.
Tikai
Aiz nulles - pasaule cita.
Viens mērķis - dzīve ir piepildīta.
Divi burti - konkrēta atbilde.
Trīs vārdi - dota iedvesma.
Atzīme četri - nolikts eksāmens.
Pieci saliekti pirksti - dūre gatava.
Seši uz metamā kauliņa Cik tas noderīgs riču račā.
Septiņas skaņas - nonāc sākumā.
Astoņi - kustoņi iešaujas prātā.
Deviņi - pēdējais no viencipariem
klāt.
Būt pēdējam ir sarežģīti,
Zinot to, ka jāizceļas.
Jo stiprāki un lielāki
Vēl miljardiem būs.
Kas notiek tālāk?
Tas Tavā ziņā!
Bet varbūt sākt no jauna
Un pavisam savādāk?

Par luksoforu?
Zaļā - jā, sarkanā - nē:
Pretkrāsu dancis.
Kas ir oranžā?
Neizlēmība,
Varbūt apdomas mirklis?
Uzmanību! Sarkanam pienākas.
Gatavību! Oranžam, bet Starts! Zaļajam paliek.
Šis... mūžīgais trīskrāsu dancis...
Kas katram un mūždien ir cits...
Tev
Tu vari, Tu zini, Tu to dari!
Caur sevi Tu izlaid prieku,
Caur sevi Tu iedvesmo citus,
Ar darbiem padarītiem
Ir pateikts daudz.
Nepazaudē to, kas Tev pieder!
Turi to cieši, tikai ne sprostos,
Tās pārdomas, kas sprostā rodas...
tās nevajag!
Atļauj sev būt kā krāsainam
kukainim!
Viegli un brīvi izbaudīt mirkli,
Sajust un atgriezties dabā
No rūkoņām un runām.
Tu vari! Tu zini, tikai dari
Vēl vairāk to, no kā prieku rodi!
Spēku atnesīs tas, kam tici,
Tāpēc neatkāpies un viss būs labi!
Ha!
Piekļūstiet sajūtām lielajām,
Kas klusībā nākušas glābt.
Ikkatru, ikvienu, ikkuru
Tās uzmundrināt spēs.
Lietuslāses logā sitas
Un slīd uz leju kā beigtas.
Tikai fiziski liekas - nav spēka,
Tomēr lielākas tās kļūst arvien.
Cik grūti ir izšķirt tās atkal?
Praktiski neiespējami.
Taču kokteiļi mums ir ikdienu!
Varbūt vajag ko tīru?
Nevajag cīnīties pretim:
Pret vēju, pret lietu, pret sevi,
Vajag saprast un just,
Just un izjust, un iet!

Domāju, ka dzīves lielākā māksla ir nekur atrast kaut ko. Dzīvoju Jumurdā, mazā ciematā, zinu, ka šeit atradīšu kaut ko, un es ticu, ka visu
spēju, Tā spēkā, kas mani dara stipru.
Sāku rakstīt, jo bija laiks, kad vairs nebija neviena tukša plauktiņa, kur
patverties. Neteiktu, ka tas, ko rakstu vai radu, ir dzeja, drīzāk sarunas ar
bijušo, esošo un nākamo, sarunas ar zaudēto, iegūto un varbūt nesaprasto.
Man nav daudz ko stāstīt par sevi, vairāk vai mazāk viss ir pateikts
manos radījumos.
Negaidu, ka mani sapratīs, jo nav viegli saprast otru cilvēku, es tikai
ceru, ka peļķē ieraudzīsiet debesis.
Santa Laube

Dievs zina kam tas viss
Dievs zina kam tas viss,
Kad prāts ir bēdās
Un no smiekliem seja krunkās.
Dievs zina kāpēc
Mazliet garlaicīga,
Reizēm neprātīga.
Dievs zina kāpēc
Putni klaigā debesjumā
Un konfektītes manā saldējumā.
Jā Dievs zina kāpēc garšviela
Un kāda gan tam starpība Salda, sāļa, rūgta vai skāba?
Jā Dievs zina kāpēc tā!
Brīvā domā,
Brīvā mākslā
***
Sirdī viens vienīgs taurenīt’s
Pārējais klusumā tīts...
Pie zemes pavasara pirmais
kukainīt’s
Starp pavasara ziedu lapām vīts...
Pēdīgais sudraba sniedziņš
Un pirmais ābeļzieda pumpuriņš...
Baltais gulbis debesjumā
Un senās bērnīb’s egles birztalā...
Un ielejā - upes straume vēsā
Pāri laukam māja Baltā...
Un saules stūrīt’s
Kur sniega pulkstenīt’s...
Mārīte divpunktu dārza malā
Un asaras lāse pirmā ziedā...
Žēlā saruna ar vēja plūsmu
Caur kuru - sajūsmu gūstu...
Tur sēž tavs draugs, tavs sunīt’s...
Un tad arī viss ir piepildīts!
***
Dod man pulksteni Laiku žiglu vienu.
Iet sekunžu sitieni Dod man dienu.
Man vajag vienu Dod man laiku žiglu,
Dod vienu Un betona sienu...
Es skrienu Jau stundu vienu.
Sekunžu sitieni Skrienoši ļautiņi.
Nedod man pulksteni Dod laiku lēnu vienu.
Stāv sekunžu rādītāji Dod man dienu...

Mums vajag putnus
Mums vajag putnus debesjumā
Lai tie izdzied zvaigznes
Debess plašumā
Mums vajag putnus horizontā
Lai tie atnes saules
Smieklus birztalā
Mums vajag putnus
Lielus mazus
Vēstnesīšus
Mums vajag putnus
Lai tie stāsta
Par šiem smiekliem zvaigznēm
Plašumā
Tāpat vien
Pa vidu kaut kur paliekot
Tāpat vien
Pat klūpot krītot
Varētu starp mākoņiem
Padejot ar eņģeļiem
Pa vidu kaut kur pasapņot
Tāpat vien
Krusas graudā iesalstot
Pret zemi krist
Un zālē izkust
Tāpat vien
Pa vidu
Ar eņģeļiem dejoju
Krusas graudā iesalu
Nokritu un izkusu
Viss mainās
Viss mainās
sirdspuksti klaudz
tev ir ļauts
lai kur tu trauc
un ko jauc
- mainās
Viss par ko baidās
kas plaukstās
vārgi turas
vārdi rakstās
un viens blandās
- par to visu baidās
Debesu asarās
tajās mazajās
kas peļķēs krājās
sirds vienmuļās
piekļaujas
- asarās
Un plaukstās
patveras
nedaudz saraujas
bet savijas
un sasmejas
- plaukstās
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Saimnieciskā dzīve novadā
‘‘Tauros’’ pie Vīgantu
ģimenes

Makulatūras vākšanas akcija
Sausnējas bibliotēkā, tāpat kā
daudzviet Latvijas bibliotēkās, uzsākta makulatūras vākšanas akcija
„Bibliotēka man, es bibliotēkai”.
Akcija notiek projekta „Trešais
tēva dēls” ietvaros sadarbībā ar SIA
Papīrfabriku „Līgatne”. Akcija ilgst
no 23. jūnija līdz 31. oktobrim.
Piedaloties akcijā, kopā ar bibliotēku parūpēsimies, lai netiktu nocirsti jauni koki papīra rūpniecības vajadzībām
un
turklāt
būsim
atbalstījuši Latvijas uzņēmumu.
Piedaloties makulatūras akcijā,
bibliotēka par katriem 500 kg maku-

latūras saņems 2,5 kg papīrfabrikā
ražota jauna papīra.
Ja bibliotēka akcijas noslēgumā
būs savākusi visvairāk makulatūras
savā reģionā (Kurzemē, Latgalē,
V idzemē vai Zemgalē), tad Līgatnes
papīrfabrika tai dāvinās fotoaparātu
un piegādās gardu kliņģeri, lai nosvinētu šo sasniegumu kopā ar bibliotēkas atbalstītājiem. Tomēr viens
no galvenajiem ieguvumiem, ko iegūst akcijas dalībnieki, – iespēja padomāt, ko nozīmē dzīvot zaļi.
Aicinu bibliotēkas draugus, apmeklētājus vai vienkārši zaļā dzīves-

veida piekritējus iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā. Makulatūrā
der avīzes, visa veida žurnāli, vecas
grāmatas, reklāmas lapas un bukleti,
kā arī kartons un pape. Makulatūru
var nest uz bibliotēku tās darba laikā.
Šī ir jūsu iespēja atbrīvot mājas no
nevajadzīgas makulatūras un atbalstīt videi draudzīgu dzīvesveidu un
savu bibliotēku.
Inga Grote,
Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Ērgļu senioru ceļojums pa Vidzemi

Mūsu novadā darbojas dažādu lielumu uzņēmumi un saimniecības,
arī nākotnē tām ir jāpastāv un jāattīstās. Tas nodrošina darbu, stabilus
ienākumus un lauku apdzīvotību.
Šobrīd pastāv tendence iedzīvotāju
aizplūšanai no laukiem, kas noved
pie lauku pamestības. Ir jāpriecājas
un jāatbalsta ikkatrs jaunais, kurš atgriežas un paliek saimniekot laukos,
uztur lauku vidi kārtībā, turpina savas dzimtas iesākto, tādējādi atbalstot savu pagastu, novadu, valsti.
Kur augsnes apstākļi nepieļauj
kultūraugu audzēšanu, var veiksmīgi nodarboties ar gaļas liellopu audzēšanu. Gaļas liellopu audzēšana ir
perspektīva lauksaimniecības nozare
un Latvijā jau ieguvusi stabilitāti.
Šoreiz neliels ieskats Vīgantu
saimniecībā ‘‘Tauri’’, kurā saimnieko trīs paaudzes kopā. Uz sarunu
tika aicināts Gunārs, saimniecības
īpašnieks, kurš pieredzi un zināšanas ieguvis Rīgā, un tagad tās liek
lietā, saimniekojot „Tauros”. Mūsu
sarunai pievienojās viņa jaunākais
brālis Artūrs, kas ir liels palīgs saimniecībā.
„Saimniecība „Tauri ” šobrīd apsaimnieko 66 hektārus zemes, uz kuras atrodas arī saimniecības ēkas,
kas mantotas no vectēva,” stāsta Gunārs. “Pirmsākumos, domājot par
biznesa uzsākšanu Ērgļos, par saviem līdzekļiem iegādājāmies 500
cidoniju stādus. Iestādījām, kā jau
mācējām, nebija nekādas pieredzes.
Tagad gan zinātu, kā to labāk veikt,
kā pareizi sagatavot zemi stādīšanai.
Šogad cidonijas ražo jau otro gadu.
Daudz lasījām, interesējāmies, ko
vēl varētu darīt laukos. Vectēvs ģimenei mantojumā bija atstājis lauksaimniecības zemi un ēkas, un bija
grēks šos labumus neizmantot. Tad
arī nolēmām turpināt vectēva iesākto un nodarboties ar gaļas liellopu
audzēšanu. Nevarējām tikai izlemt,
ar kuras šķirnes liellopiem strādāt –
Limuzīnas vai Šarolē. Beigās izlēmām iegādāties Šarolē šķirnes telītes, jo tās ir ātraudzīgākas un tās
Latvijā ir populārākas.
Pirms diviem gadiem, kad uzsākām gaļas šķirnes liellopu audzēšanu, pirmās telītes iegādājāmies no
divām saimniecībām Tukuma un
Latgales pusē. Kopā tika nopirktas
22 teles. Tagad ‘‘savām meitenēm’’ –
tā Gunārs dēvē savas telītes – jāmeklē draugs. Interesējos par visu
jaunāko, lasu interneta resursos pieejamo informāciju, abonēju žurnālu
„Agrotops”, kontaktējos ar pieredzējušākiem gaļas liellopu audzētājiem, lasu e-pastā: ‘‘Lauku lapas jau-

numus’’. Vācu informāciju, kur
varētu iegūt zināšanas lauksaimniecībā, jo mana izglītība nav saistīta ar
lauksaimniecību. Esmu beidzis Latvijas Jūras akadēmiju, bet pašreiz
mācos tālmācībā SIVA koledžā
mārketingu un tirgus zinības.
SIA LLKC Ozolniekos tālmācībā
piedāvāja apgūt kursus B kategorijas apliecības iegūšanai ‘‘Pārraudzība savā ganāmpulkā gaļas govkopībā’’. Kursus pabeidzu, kā arī
apmeklēju kvalifikācijas celšanas
kursus SIA LLKC Ozolniekos. Šādos kursos var iegūt ļoti noderīgu
informāciju, kā arī tur ir iespēja komunicēt ar citiem nozares saimniekiem.
Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības piesaku Valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumiem. Šie atbalsti ir būtisks atspaids un bez tiem saimniekošana
nebūtu iespējama. Nodarbojoties ar
gaļas liellopu audzēšanu, uz ienākumiem var cerēt tikai pēc 3 gadiem.
Pagājušajā gadā iesniedzu projekta
pieteikumu 11. kārtas ES atbalsta
pasākumam “Lauku saimniecību
modernizācija,” par projekta līdzekļiem iegādājos zāles pļāvēju-smalcinātāju. Ieceru ir daudz. Ar laiku jāsaved kārtībā ‘‘Tauru’’ferma – ūdens,
elektrība un arī pašai ēkai ir vajadzīgs liels remonts, tam visam ir vajadzīgi lieli līdzekļi.
Visa ģimene tiek iesaistīta saimniekošanā. Mamma sākumā uz mūsu
idejām un darbību skatījās ļoti skeptiski un piesardzīgi. Un tas bija ļoti
labi, jo šādi viņa lika mums katru lēmumu un pirkumu apsvērt divas reizes. Tehniskos jautājumos daudz
palīdz tēvs. Pagaidām lopbarības savākšanas tehniku iegādāties mums
nav rentabli. Tāpēc, lai savāktu lopbarību ziemai, izmantojam kaimiņu
saimniecību pakalpojumus. Draugi
un radi arī novērtē to, ka mēs darbojamies Ērgļos, un tas ir ļoti patīkami. Arī vecmamma ir gandarīta par
saviem puikām, jo tagad jau ir tāds
retums, ka jaunie paliek strādāt laukos un nebaidās no grūtībām. Arī
viņa labprāt atbalsta šo visu darbību
ar savu padomu un pieredzi.”
Gunāra vaļasprieks ir ģitārspēle,
bet Artūra – volejbols.
Vēlu puišiem ar savu degsmi, darba mīlestību un piesaistot ES finansējumu, – attīstīt rentablu saimniekošanu un sakārtot savus „Taurus”.
Mēs visi zinām, ka tam visam ir vajadzīgs laiks un līdzekļi.
Diāna Suščenko,
Lauku konsultante Ērgļu novadā
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Trešdien, 11. jūlijā, Ērgļu novada
pensionāru padomes vadītāja Līvija
Groza ar Ērgļu pašvaldības finansiālu atbalstu bija noorganizēju gadskārtējo vienas dienas ekskursiju novada pensionāriem – šogad pa
Vidzemes vidieni.
Pirmais apstāšanās punkts bija
Inešos, kur pašā rīta agrumā mūs sagaidīja Mārtiņš Freivalda kungs kā
gids. Ar savu interesanto un atraktīvo stāstījumu par Inešiem viņš aizrāva visus un katru, jo katram notikumam viņa izklāstā klāt bija kāda
maza ‘‘rozīnīte’’. Izzinoša un interesanta bija ielūkošanās Inešu porcelāna ražotnē, kurā ražo tik daudzveidīgu un neparastu produkciju no baltā
ģipša, galvenokārt pēc klientu individuālajiem pasūtījumiem, ka katram gribējās kādu nieciņu kā suvenīru arī iegādāties un pārvest mājās.
Dodoties tālāk iekšā Vecpiebalgā,
daudzu braucēju vienprātīga doma
bija – kā tik tuvu Ērgļiem, un mēs tik
maz zinājām par šo vietu, jo vienmēr
jau gadās braukt tai tikai garām! Nu
bija gan, ko redzēt un arī dzirdēt!
Nākamā pieturas vieta – Kārļa
Skalbes muzejs ‘‘Saulrieti’’, kur jaunā gide Diāna iepazīstināja mūs ar
dižā pasaku ķēniņa dzīves lappusēm.
Vakarā te ir paredzēts atgriezties uz
koncertu.
Nevarējām braukt garām arī Jāņaskolai, komponista E. Dārziņa un
dzejnieka J. Sudrabkalna memoriālajam muzejam. Gides Ārijas kundzes stāstījums bija ļoti saturīgs un
piemērots klausītājiem. Bija vērts te
iegriezties kaut vai ekskursijas beigās atskaņotā E. Dārziņa slavenā
Melanholiskā valša dēļ vien. Mūsu
diriģents Jānis Sprancmanis teica,
ka Jāņa skolā ir būts neskaitāmas
reizes, bet braukt šurp un klausīties
to var vēl un vēl.
Visā Piebalgā valdīja tāds rosīgs
saviļņojums, jo te veselas nedēļas
garumā notika daudzi kultūras pasākumi, kuru aicinājums bija – „Piebalga atver durvis!”. Ceļā Līvijas
kundze ar zināmu lepnumu stāstīja,
ka arī Ērgļi piedalās šajos svētkos,
proti, Vecpiebalgas kultūras namā ir
tautas tērpu izstāde, kurā tiek izstādīts arī Ērgļu novada tautastērps,
kuru darinājušas studijas „Ērgļi” audējas. Aizsteidzoties notikumiem
priekšā, jāatzīmē, ka ērglēnietes,
(studijas vadītāja Sandra Lauberte)
saņēma „Pagodinājumu par labāko
kolektīvi izgatavoto tautastērpu.”
Tālāk ceļš veda uz Piltiņkalnu pie
Drustiem, kas daudziem kļuvis par
svētvietu, kur gūt spēkus, attīrīt domas un dvēseli. Labirints, kas izveidots Piltiņkalnā, nosaukts par dzīves
koku, jo tā forma atgādina sazarotu
ozolu. Tas saistīts ar zemes spēkiem
un ūdens enerģiju – darbojas kā līdzsvarotājs, harmonizētājs, attīrītājs.

Labirints simbolizē ceļu cauri laikam un pieredzei, tā pagriezieni atspoguļo virzienu maiņu, nedrošību,
atklājumus un sasniegumus dzīves
ceļā. Tas bija kas neparasts, un daudzi ērglēnieši tur bija pirmo reizi.
Nākamais apskates objekts bija
Dikļu muiža. Dikļi ir pazīstami kā
vieta, kur aizsākušās latviešu teātra
un Dziesmu svētku tradīcijas. 1818.
gadā Dikļu muižā tika uzvesta muižas kalpotāja Jāņa Peitāna pārtulkotā
Fridriha Šillera luga “Laupītāji”,
kurā kā aktieri piedalījās Dikļu zemnieki. 1864. gada Vasarsvētkos netālu no Dikļu muižas parka norisinājās
mācītāja un rakstnieka Jura Neikena
noorganizētie pirmie Dziesmu svētki.
Dikļu muiža ir sens fon der Pālenu
dzimtas īpašums. Gadsimtu gaitā
muižas īpašnieki ir vairākkārtīgi
mainījušies. Dikļu pils tagadējā ēka
tika uzcelta 1896.gadā, kad muiža
piederēja baronam Paulam fon Volfam. Tā ir celta neobaroka stilā. Dikļu muižas būtiska sastāvdaļa ir parks
20 ha platībā. Uz dienvidiem no pils
atrodas dīķis, par ko tiek stāstīts, ka
tam bijusi ozolkoka grīda. Aiz dīķa
sākas Mazbriedes upīte, kuras stāvajās gravās ierīkots ainavu parks jeb
Mežaparks. Tajā aug ap 20 eksotisku
koku. Tagad te atrodas Vika pasaku
parks, kurā izvietotas tēlnieku brāļu
Rūrānu izgatavotās rakstnieka Vika
(īstajā vārdā Viktors Kalniņš) pasaku 28 tēlu koka figūras. Šeit savu
mājvietu raduši gan Ness un Nessija,
gan Rūņu Dūķītis, Čengurs, gan citi
tēli. Parks ierīkots 2006. gadā.
Abās vietās mūs sagaidīja laipni
gidi, kā Dikļu pilī, kur tagad atrodas
četrzvaigžņu viesnīca ar ļoti greznām telpām, kuras rotā eksotiski kamīni, lustras un latviešu mākslinieku
gleznu kolekcija, kā arī daudz oriģi-

nālās interjera apdares; tā arī Vika
pasaku parkā, kuru izrādīja, papildinot ar bagātīgu un saturīgu stāstījumu, Kocēnu novada Dikļu pagasta
bibliotekāre Brigita Jaunīte.
Vaidavas pagastā Gaujas krastā jūsmojām par 15 m augsto un 400 m plato smilšakmens atsegumu – Sietiņiezi.
Iedami pa daudzajiem koka pakāpieniem, apbrīnojām dabas veidoto brīnišķīgo mākslas darbu un, uzkāpuši
atkal krastā, pulcējāmies pie piemiņas akmens ar uzrakstu „Skaties uz
skaisto Latviju un priecājies par
to!”.
Akmens ir uzcelts 1927. gadā ar
Latvijas Universitātes studentu akadēmisko vienību ‘‘Līdums’’ un
‘‘Austrums’’ iniciatīvu un atjaunots
2008.gadā. Ainava un Gauja šeit tiešām ir skaista!
Mājupceļā vēlreiz iegriezāmies
‘‘Saulrietos’’, kur bija paredzēts noklausīties koncertu „Zelta sirds” ar
Jāņa Lūsēna, Zigfrīda Muktupāvela
un Liepājas zvanu ansambļa ‘‘Campanella’’ piedalīšanos. Skaistā vasaras novakarē, patiešām saulrieta zeltīto staru mirdzumā, kuru izstaroja
tuvējais Alauksta ezera rāmais spogulis, ‘‘Saulrietu’’ mājas piekalnē
bija sapulcējušies daudzi jo daudzi
klausītāji. Arī ērglēnieši bija viņu
vidū. Stunda pagāja nemanot. Koncerts bija organizēts lielā Vecpiebalgas kultūras pasākuma „Vecpiebalga
atver durvis!” ietvaros.
Pavēlā vakara stundā, mazliet noguruši, bet garīgi mundri un gandarīti par bagātīgajiem dienas iespaidiem
tepat mūsu kaimiņu novados, ekskursanti atgriezās Ērgļos ar ciešu apņemšanos – nākamajā vasarā doties
atkal tikpat jaukā ceļojumā pa dzimtenes baltajiem lielceļiem.
Anna Kuzina



6. Ērgļu novada svētkos
No 20. līdz 22. jūlijam risinājās
6. Ērgļu novada svētki. Nozīmīgi,
ka šajos svētkos daudz kas bija
pirmo reizi un jaunatklāts – pirmo
reizi ieraudzījām skaisti prezentēto, mākslas skolas skolotājas Ivetas Pedeles veidoto Ērgļu novada
karogu. Pirmo reizi varējām vērot,
kā gaisā uzšaujas jaunizveidotās
strūklakas šaltis, kas daudzkrāsainās gaismās turpina vizēt arī naktī.
Kā jau ierasts, arī šogad svētkiem bija sava devīze: ABI KRASTI – LABI KRASTI! Piektdienas
pēcpusdienā skaisto ziedu rotu
veidotāji pulcējās uz floristikas
darbnīcu, kur tika veidoti simboliski ziedu dekori – Ziedu lāpas.
Mūsu svētkos bija īpaši viesi – Kohilas deju kolektīvs no Igaunijas,
kas vadītājas Ulvi Meki vadībā ar
lielu prieku koncertus sniedza jau
piektdien Sidrabiņos laukumā pie
“Zīļuka” un sestdien arī Jumurdā
jaunajā saieta ēkā. Plkst. 18.00 Ērgļu saieta nama foajē tika nodots
azartiskajiem zolmaņiem, kas savu
atjautību un pieredzi varēja ieguldīt visai saspringtajā Zoles mačā.
Plkst. 19.30 6. Ērgļu novada svētki
sākās pie dambja, kur tika atklāta
jaunizveidotā strūklaka. To simboliski atklāja Ērglu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, “Ērgļu spēkstacija”
vadītājs Rolands Krastiņš un SIA
‘‘Elbra’’ darbu vadītājs Atis Koklačovs. Pēc tam visi svētku dalībnieki tika aicināti uz azartisku sacensību – virves vilkšanu uz Ogres
tilta – upes labais krasts pret kreiso
krastu. Tik liels skaits līdzjutēju,
vērotāju un pašu vilcēju nebija redzēts uz Ogres tilta. Šajās sacensībās stiprāki un saliedētāki bija
Ogres labā krasta iedzīvotāji. Pēc
vispārējām gavilēm visi devās uz
saieta namu, kur varēja noklausīties koncertu „Muzikāls ceļojums
džeza pasaulē”. Muzicēja Daumants
Kalniņš (dziedātājs), Oskars Račevskis (klavieres), Toms Poišs (kontrabass), Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti), Dāvis Jurka (saksofons).
Bet vakars pagāja brīvdabas nakts
kinoizrādes gaisotnē, kad uz bijušās ēdnīcas sienas izstieptā ekrāna
varēja noskatīties mākslas filmu
„Mazie laupītāji”. Īpaši azartisku
sajūtu cienītājiem visā svētku laikā par atlaižu cenām bija iespēja
doties nakts Jāņtārpiņu trasē, ko
piedāvāja atrakciju parks „ Braku
takas”.
Svētku otrā dienā sportiskākie
vīri un sievas pulcējās uz strītbola



sacensībām pie saieta nama, bet
laukumā pie saieta nama visi interesenti Andra Spailes vadībā varēja piedalīties Ērgļu arodvidusskolas rīkotajās sacensībās, kur ar
speciāla aprīkojuma palīdzību varēja izpildīt ekstrēmas sacensības
kāpšanā pa plastmasas kastēm.
Vecāki ar bērniem varēja doties
uz orientēšanās sacensībām bērniem līdz 6 gadu vecumam. Bet
pēc tam bērni tika aicināti uz rotaļu stundu, ko jautri, aspratīgi un
pārdomāti vadīja Kate Jēkabsone,
Kaiva Bukovska, Ilze Čeiča, Ginta
Ozola, Dace un Aldis Jēkabsoni.
Dalībniekiem pašiem bija iespēja
taisīt burbuļus un tos pūst, kā arī
izgatavot zīmodziņus. Ar plaukstām veidotie zīmējumi tika iesniegti firmas “Neutral” atbalstītajā konkursā “Kā es redzu alerģiju”.
Tagad ir zināms, ka 13 mūsu bērnu
zīmējumi jau ir izvirzīti kā pretendenti uz galveno balvu– Ģimenes
ceļojums uz Igauniju. Kas brīnumains un īpašs vērojams un pat apgūstams bija Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audēju
organizētajā darbnīcā „Krasti krāso”. Katrs varēja iepazīties ar Ērgļu audēju nokrāsotajām dzijām,
sekot krāsošanas procesam. Tālāk
atkal – starts orientieristiem. daudzi centās izcīnīt balvas Sīkmačos.
14.00 skatītāji tika aicināti uz koncertu, ko sniedza pārnovadu Dāmu
deju grupas un vokālie ansambļi.
Tajā piedalījās Dzelzavas dāmas
no kolektīva „ Dzeldes” (vad. Jānis Sķēle), Vestienas „Almada”
(vad. Dace Čandere), Taurenes
‘‘Pavasara sapņi” (vad. Ilze Cīrule), Ērgļu dāmu deju grupa „ Varbūt” (vad. Antra Grinberga), Inešu
deju grupa „ Drostaliņas” (vad.
Sandra Avotiņa). Ar dziesmām
priecēja Sausnējas pagasta „Pīlādzītis” (vad. Ernests Āders), Jumurdas vokālais ansamblis (vad.
Ieva Vilnīte) un Ērgļu meiteņu ansambļi „ Harmoniskais trio” un
„Čiksas” (vad. Ieva Vilnīte). Pēcpusdienā velosipēdisti vienojās
pārgājienā „Ērgļi- Menģeļi- BrakiĒrgļi”.
18.00 estrādē sākās amatiermākslinieku muzikāls uzvedums
„Bagātā brūte” pēc A. Alunāna
darba motīviem, pēc kuras visi tika
aicināti vērot arī Kohilas (Igaunija) un Ērgļu deju kolektīva „ Rūdis” koncertu. Svētku ballē priecēja pašmāju muzikanti – Elita
Ūdre un Zigmunds Bērzkalns, kā
arī populārā šlāgermūzikas grupa
„Lauku muzikanti”.

Neskatoties uz nakts balles ilgajām lustēm, makšķernieki svētdien
jau no agrā rītā pulcējās pie dambja, lai pūlētos izvilkt lielos lomus.
Bet nedaudz vēlāk arī volejbola un
futbola laukumi pildījās ar dalībniekiem. Ikviens tika aicināts uz
radošajām darbnīcām veidot savu
brīnumdarbu. Bet 10.30 pavisam
nopietnas sacensības vismazākajiem svētku dalībniekiem – Ērgļu
1. aptiekas balvas „Supermazulis”
izcīņa veiklākajā mazuļu rāpošanā, kas bija piedzīvojums kā vecākiem, tā arī, protams, pašiem mazajiem rāpotājiem. Stadionā pie
upes notika ūdensbolo sacensības,
kur, šķiet, sausi nepalika ne dalībnieki, ne tuvākie skatītāji. Paldies
organizatoram Uvim Konovalovam, kas ļāva izmantot ūdens sūkni un ugunsdzēsēju šļūtenes. Visus
stiprināja garšīgā zivju zupa un
biezputra. Paldies galvenajiem pavāriem M. Spailem, L. Ezergailei
un viņu palīgiem!
Bet tad sākās svētku lielākais
pasākums – Latvijas atklātais spēkavīru čempionāts estrādē. Tur nu
varēja vērot pavisam nopietnus vīrus, kas demonstrēja savu spēku
un varēšanu, par ko skatītājiem
bija vien jāpabrīnās. Kā pirmais –
Tolmets dzelzs stafete (nēšu un
automašīnas nešana) – uzvaru izcīnīja Oskars Martužans ar Didzi
Zariņu (0:30:36). Tālāk sekoja
Rent4Event divu veidu un smaguma hanteles. Pārsteidzošu uzvaru šajā vingrinājumā izcīnīja
Ivars Grahoļskis un Jānis Ilgavižs – piecas reizes pacēla gan
mazo, gan lielo hanteli. Scania
mašīnas vilkšana ar rokām. Šis
vingrinājums pārsteidza ikvienu
atlētu, jo 22 tonnas smago mašīnu
līdz galam neizdevās novilkt nevienam pārim. Par iemeslu tam
bija arī nelīdzenā virsma, bet uzvarētāji vienalga tika noskaidroti.
Trešā vieta Ivaram Grahoļskim un
Jānim Ilgavižam, otrie Oskars
Martužāns un Didzis Zariņš. Uzvaru guva Artis Plivda un Mareks
Leitis. Nākamais bija Lode dubultās ķieģeļu ķerras vingrinājums. Kopā sakabinātās ķieģeļu
ķerras nebija viegli ne izkustināt,
ne nostumt līdz galam. Līdz galam
ķerras nostūma vien trīs pāri un loģiski arī viņi sadalīja pirmo trijnieku. Trešie – Jānis Šleckus un
Edgars Andersons (0:45:29), otrie – Oskars Martužans un Didzis
Zariņš (0:23,34), pirmie – Artis
Plivda un Mareks Leitis (0:15:42).
Pēdējais vingrinājums – Siltums

Jums stafete (akmeņi un vairogs).
Visus sešus akmeņus, kā ierasts,
pacēla Didzis Zariņš, kamēr Oskars
Martužans nesa vairogu, bet viņiem
šoreiz otrā vieta, jo ātrāk to pašu
izdevās veikt Artim Plivdam un
Marekam Leitim, kuriem tad pirmā
vieta šajā vingrinājumā. Trešie ar
paceltiem četriem akmeņiem – Jānis Šleckus un Edgars Andersons.
Kopvērtējumā pēc divu dienu sacensību posmiem ( Līvānos posms
risinājās 21. jūlijā) spēkavīri izcīnījuši sādas vietas:
1.v. Artis Plivda/Mareks Leitis
(65 p.)
2.v. Oskars Martužans/ Didzis
Zariņš (57.5 p.)
3.v. Ivars Grohoļskis/ Jānis Ilgavižs (38 p.)
4.v. Roberts Kieperszo/ Māris
Blumfelds (36.5 p.)
5.v. Jānis Šleckus/ Edgars Andersons (35.5 p.)
6.v. Magnuss Vucāns/Edgars
Dombrovskis (29 p.)
7.v. Marek Tobi/Raiko Borissov
(11.5 p.)
Ērgļu novada svētku noslēgumā
vēl sacensības „ Abu krastu bērni”,
kurā piedalījās atkal Ogres labā un
kreisā krasta komandas. Ja pirmajā
vakarā virves vilkšanā stiprāks bija
Ogres labais krasts, tad komandu
sacensībās kreisā krasta bērni revanšējās un uzvarēja labā krasta
komanda. Tas tikai apstiprināja
svētku devīzi: Abi krasti – labi
krasti! Pēc veiksmīgāko sporta sacensību dalībnieku apbalvošanas
un laimīgo bumbiņu izlozēšanas
visi varēja vēl uzdancot kādu valsi
pie pūtēju orķestra mūzikas un, dodoties mājās, pārdomāt svētkos
gūto un sākt gatavoties nākamās
nedēļas gaitām.
Paldies visiem, kas ar savu mazāku vai lielāku artavu piedalījās
svētku sagatavošanā un norisē! Šī
gada svētki bija ļoti kupli apmeklēti, vērtējot gan skatītāju, gan dalībnieku daudzumu.
Bet pats lielākais prieks jau ir tas,
ka ik gadu var sastapt ļaudis, kas
atbrauc tieši uz šiem svētkiem, lai
atkal un atkal piedzīvotu to kopā
būšanas prieku, kāds ir tikai šeit,
pie mums, Ērgļu novada svētkos!
Strūklaka ir burvīgs dāvinājums
Ērgļu svētkos.
Svētku organizatori, sporta
veidu tiesneši un atbalstītāji
Ivars Budze, Sandra Avotiņa,
Ieva Rota, Modris Spaile, Ivars Teteris, Ēriks Bukovskis, Pēteris Leiboms, Atis Koklačovs, Sandra Ko-

novalova, Auseklis Picka, Maiga
Picka, Agita Opincāne, Inita Lapsa,
Liena Kārkliņa, Inese Leiboma,
Elita Ūdre, Zigmunds Bērzkalns,
Sergejs Ļebedevs, Aldis Olte, Iveta
Olte, Andris Rudzītis, Laimonis
Kļaviņš, Andris Džiguns, Māris
Lupiks, Andris Stalīdzāns, Sandra
Lauberte, Baiba Kaļva, Vizma Veipa, Ieva Veipa, Juris Jakunovs,
Andris Spaile, Inese Olte, Ingūna
Spaile, Anita Albrante, Kate Jēkabsone, Ilze Čeiča, Ginta Ozola, Jēkabsone, Jēkabsons, Terēza Kaimiņa, Sarmīte Dreiblate, Pēteris
Kārkliņš, Zeltīte Niedrīte, Gunta
Bērziņa, Roberts Koklačovs, Indra
Rone, Daira Pleša, Maigurs Plešs,
Velga Renckulberga, Evita Masaļska, Aigars Bārbals, Māris Olte,
Rolands Krastiņš, Zinta Saulīte,
Mārīte Taškāne, Antra Grinberga,
Raivis Šmits, Artūrs Šmits, Monta
Šmite, Loreta Šmite, Māris Čeičš,
Sigita Zvēriņa, Roberts Čeičs, Arvīds Vaišļa, Valdis Zirnis, Andris
Milnis, Līga Ezergaile, Gita Ābeltiņa, Mārīte Avotiņa, Dace Salnīte,
Zinta Saulīte, Anna Kuzina, Inese
Priede, Ieva Vilnīte, Inta Daliba,
Jānis Rešņa (seniors), Ivans Palancēvičš, Roberts Koklačovs, Toms
Rota, Māris Tirzmalis, Uvis Konovalovs, Arnis Kauliņš, Jānis Kļaviņš, Linda Pētersone, Elīna Svilpe, Ilze Daugiallo, Andris Tauriņš,
Pēteris Lukstiņš u.c.
Pūtēju orķestris – Pēteris Leiboms, Evija Dāve, Intars Lapsa,
Kalvis Kaļva, Nauris Truksnis,
Kaiva Bukovska, Zigmunds Bērzkalns, Valters Semjonovs, Rūdolfs
Balcers, Jānis Kalniņš, Jānis Līcītis, Normunds Ūdris, Andris Džiguns u.c.
Paldies svētku tapšanā: Ērgļu
novada pašvaldība pateicas par atbalstu svētku tapšanā: SIA „Elbra”
(personīgi Robertam Koklačovam
un Atim Koklačovam),
Ērgļu
spēkstacijas darbiniekiem un personīgi
Rolandam
Krastiņam,
„Swedbank” AS,
SIA ‘‘Ergli
Wood’’ (personīgi Mārim Blūmam), SIA ‘‘Eden interior’’ (Viktoram Ļebedevam), LOK Olimpisko
sacensību aģentūrai (personīgi Jurim Titovam), Ērgļu 1. aptiekai un
personīgi Intai Oltei , SIA „Kārlis
un partneri” un personīgi Antai
Velcei, un SIA „Mālkrogs”, Jēkabsonu ģimenei, Ilmāram Kaņķelim
un atrakciju parkam „Braku takas”.
Paldies SIA „Magnolija S” Marutai Liģerei par daudz jo dažādā
puķu klāsta dāvinājumiem Ērgļu
saieta nama apkārtnes izdaiļošanai
visas sezonas garumā.
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SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:
ARBORISTU DARBNĪCA
Kāpšana ar kastēm
Zēni vecumā līdz 12 g.
1.
Everts Mote
2.
Raivo Lupiks
3.
Rūdolfs Ozoliņš
Meitenes vecumā līdz 12 g.
1.
Zane Šķēle
2.
Laura Matisone
3.
Elizabete Spaile

–

ŠAUTRIŅU MEŠANA
Dāmas
1.
Eva Rešņa
2.
Sarmīte Kauliņa
3.
Linda Cielava
Vīri
1.
Mārtiņš Picka
2.
Elvijs Poļanskis
3.
Māris Blūms
FRISBIJA GOLFS
Vīri
1.
Ainārs Strazdiņš
2.
Jānis Lazda
3.
Andris Stalīdzāns
Dāmas
1.
Kate Jēkabsone
2.
Inita Vaska
3.
Līva Tirzmale
GOLFS
Vīri
1.
Arnis Ancāns
2.
Alvis Rudzītis
3.
Roberts Čeičš
Dāmas
1.
Dana Graudiņa
2.
Olga Serova
3.
Kristiāna Nevlane
KASTINGS
Vīri
1.
Dāvis Māliņš
2.
Kaspars Matisons
3.
Igors Kokins
Dāmas
1.
Līga Tirzmale
SUPERMAZULIS
Mazuļu rāpošanas sacensībās visnaskākais – Toms Rešņa (9 mēneši)
un tūlīt jau klāt Daniels Brašus (1
gads), Rasa Irbe (9 mēneši) un Paula
Muižniece ( 7,5 mēneši)
MAKŠĶERĒŠANA
Dalībnieku skait – 33
Kopējais loma svars – 8.819 kg
1.
Artūrs Nīgalis – loma
svars 1,546
2.
Liene Strušeļe – loma
svars 1,142
3.
Andris Možanskis – loma
svars 1,020 kg
4.
Andris Turkins – loma
svars 0,954 kg
5.
Jānis Viļēvičs – loma svars
0,846 kg
6.
Vitālijs Petročenkovs –
loma svars 0,788 kg
Lielākā zivs – Artūrs Nīgalis –
0.998 kg
Mazākā zivs – Ivars Hermanis un
Niks Grīnbergs 0,002 kg
Jaunākais dalībnieks – Līva Grēta
Tirzmale ( 7 gadi)
Sponsori – SIA „Elbra” – Roberts
Koklačovs, Māris Olte, Makšķernieku piederumu izplatītājs „RAPALA”
ZOLES MAČS
Amatieru grupa
1. Viktors Šuļga
2. Kristīne Lesiņa
3. Andris Baņukalns
Kopā 16 dalībnieki

Zolmaņu grupa
1.
Kristaps Vilcāns
2.
Kaspars Vītoliņš
3.
Ainārs Strazdiņš
Kopā 28 dalībnieki
SPĒCĪGĀKAIS BAĻĶA
CĒLĒJS
Dāmu konkurencē
1.
Līga Tirzmale
2.
Ilze Zondaka
3.
Kristīne Lesiņa
Vīru konkurencē
1.
Einārs Skangalis
2.
Jānis Feodorovs
3.
Sergejs Ivaņušins
ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO
ŠAUTENI
Dāmu konkurencē
1./3. Loreta Šmite
1./3. Eva Rešņa
1./3. Inga Grīnberga
Vīru konkurencē
1. Ainārs Strazdiņš
2./3. Andis Konovalovs
2./3. Raivis Grīnbergs
STRĪTBOLS
Dāmu konkurencē
1.
Ieva Dūduma
Gunita Brašus
Kristers Kalniņš
2.
Eva Rešņa
Līga Tirzmale
Monta Šmite
Vīru konkurencē
1.
Artis Truksnis
Ritvars Lapsa
Matīss Spaile
2.
Jānis Stalīdzāns
Edgars Dzenis
Juris Dombrovskis
3.
Ivars Budze (juniors)
Mārtiņš Ezergailis
Kalvis Kaļva
ŪDENSBOLO
Vīri
1.
Arvis Zeibots
2.
Jānis Serovs
Dāmas
1.
Linda Cielava
2.
Olga Serova
3.
Iluta Kurzemniece
MINIFUTBOLS
1.
Toms Ielejs
Vairis Leiboms
Edgars Avotiņš
2.

Dagnis Vasks
Gints Zeltiņš
Aldis Matisons

3.

Arvis Pobiaržens
Ritvars Ūdris
Edijs Krastiņš

OMINIBIATLONS
Vīri
1.
Kalvis Māliņš
2.
Jānis Zosārs
3.
Zigmārs Rimeiķis
Dāmas
1.
Paula Lazdiņa
2.
Liene Bite
3.
Elīna Svilpe
VOLEJBOLS
Vīri
1.
Nils Sproģis
Matīs Ūdris
Ivars Budze (seniors)
2.

Miervaldis Līcītis
Dzintars Svilpis
Jānis Stalīdzāns
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3.

Egīls Pļaviņš
Ivo Solovjovs
Uldis Cirsis
Edgars Rudzītis
Dāmas
1.
Rita Pučekaite
Agneta Kokina
Māra Tomaševska
Līga Tirzmale
2.

Ilze Bičevska
Linda Katlapa
Eva Rešņa

3.

Līga Ločmele
Linda Pļaviņa
Gunita Brašus

ORIENTĒŠANĀS
Bērni
1.
Druvis Bičevskis
2.
Marts Bičevskis
3.
Alise Kauliņa
Meitenes
1.
Lilita Saulīte
2.
Sanda Sirmā
3.
Līva Dāve
Zēni
1.
Vairis Valdbergs
2.
Arvis Zeibots
3.
Andrejs Valdbergs
Dāmas ( līdz 40 g.)
1.
Elīna Svilpe
2.
Daina Saltuma
3.
Ilvija Madsena
Vīri ( līdz 40 g.)
1.
Ģirts Ļeontjevs
2.
Agris Reiznieks
3.
Ēriks Bukovskis
Dāmas ( virs 40 g.)
1.
Eugeņija Rudzīte
2.
Dace Saulīte
3.
Aira Bērziņa
Vīri ( virs 40 g. )
1.
Dzintars Svilpis
2.
Māris Olte
3.
Jānis Zosārs
VELOSACENSĪBAS
Jaunie velosipēdisti vecumā no 3
līdz 5 gadiem – Raivo Milnis, Estere Jungfermane, Rūdolfs Šmits,
Emīls Ķipēns, Sendijs Vīgubs, Elīza
Bērziņa, Rihards Bērziņš, Alberts
Immermanis, Kaspars Balodis, Tīna
Tirzmale.
Zēni ( no 8 līdz 11 g.)
1.
Kristiāns Židavs
2.
Artūrs Šmits
3.
Kristaps Gūts
Meitenes (no 8 līdz 11g.)
1./2. Guna Kalniņa
1./2. Laura Matisone
3.
Marta Ozola
Zēni ( no 12 līdz 15 g.)
1.
Aldis Matisons
2.
Kristers Kalniņš
3.
Kaspars Bečers
Meitenes ( no 12 līdz 15 g.)
1.
Viktorija Vīgube
2.
Samanta Panižnika
KOMANDU SACENSĪBAS
ABU KRASTU BĒRNI –
LABĀ KRASTA – Miks Štils,
Marta Štila, Sergejs Jegorskis, Nikola Jegorska, Justs Jēkabsons, Jānis
Gangnuss, komandas kapteinis Zigmis Bauže
KREISĀ KRASTA BĒRNI – Anete Bukovska, Vits Olte, Ralfs Vasels,
Niks Nīgalis, Terēza Bērziņa, Jānis
Bērzkalns, komandas kapteinis Māris Olte
Ērgļu novada pašvaldības
speciāliste, kultūras darba
organizatore Sandra Avotiņa



PASĀKUMU
AFIŠA
1. septembrī Ērgļu saieta namā
balle “Atvadas vasarai…”
ar devīzi ‘‘Skolēni un studenti,
ballējamies!”
Spēlē : Dzintars “Brālīši” un
Sandris “Bruģis”
Ieeja 2-Ls
29. septembrī Miķeļdienas tirgus
un Ražas balle

DZENIS
DZEJO
DZEJOLĪTI

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Rita Smeltere
Zinaida Žikare
Māra Kauliņa
Inta Olte
Aleksandrs Rimarevs
Dzidra Grinberga
Mirdza Leimane
Marija Bērziņa
Alīda Ķipēna

SVEICAM,
KOPĪGO DZĪVES CEĻU
SĀKOT,
ILZI un EDMUNDU
PUTNIŅUS;
AIGU un LAURI
RUKMAŅUS.

Noteikti esi pamanījis, kā draiskā
skrējienā brīvā vasara tuvojas
ražīgajam rudenim. Pavisam
nedaudz un 1. septembris aicinās
Tevi uz skolu pie draugiem,
grāmatām un arī dzejas, par kuru
stāstīs literatūras skolotāja.
Mūsu Jumurdā, dzejas pasaulē,
vispatiesāk prot dzīvot dzejnieks
JĀNIS SIRMBĀRDIS, viņa
rakstītie dzejoļi ir kā spogulis par
dzīves norisēm un cilvēkiem.
13. septembrī sākas Dzejas dienas,
brīdis, kad varam priecāties par
latviešu valodas krāšņumu,
izteiksmīgumu un skanīgumu.
Aicinu arī Tevi pārdomāt savas
vasaras piedzīvojumus,
pārdzīvojumus, pārsteigumus,
notikumus, ceļojumus un
uzrakstīt kādu vasarīgi siltu,
draisku un sirsnīgu dzejoli, kas
varētu mūs un Tevi priecēt
rudens vējos un salnās.
Līdz 7. septembrim savus
dzejoļus vari sūtīt uz
e-pastu agitao@inbox.lv vai
iesniegt personīgi Jumurdas pagasta
pārvaldē pie lietvedes Ērikas
Purviņas.
Piedalies, uzdrošinies un ļaujies
dzejošanas priekam! Balvu fonds
būs neizsmeļami salds.
Tiksimies Jumurdā Dzejas dienās!
Veiksmi Tev un vieglu spalvu!

APSVEICAM

SANITU UŽĀNI
un ANDRI BRIŽU
ar meitas ENIJAS BRIŽAS
piedzimšanu

AICINA DARBĀ
1. Ērgļu profesionālā vidusskola aicina
darbā ĒDNĪCAS VADĪTĀJU.
Prasības pretendentam: Pārtikas tehnologa, pavāra izglītība. Prasme strādāt
ar MS Office un Excel programmām.
Vēlme strādāt radoši un mācīties.
Pieteikumu un CV sūtīt līdz 22.08.2012.
uz e-pastu : eav@ergliarods.lv;
Interesēties, zvanot uz telefonu
291803712.
2.Ērgļu profesionālā vidusskola aicina
darbā PRAKTISKO mācību skolotāju
BŪVNIECĪBĀ.
Prasības pretendentam: Celtnieka izglītība vai apliecinājums par pieredzi celtniecībā (vidējā, koledžas vai augstākā).
Prasme strādāt ar MS Office.
Vēlme strādāt ar jauniešiem un mācīties.
Pieteikumu un CV sūtīt līdz 22.08.2012.
uz e-pastu : eav@ergliarods.lv
Interesēties, zvanot uz telefonu
29180371.
3. Ērgļu profesionālā vidusskola aicina
darbā SPORTA skolotāju.
Prasības pretendentam: Sporta skolotāja kvalifikācija vai pedagoģiskā izglītība
un apliecināti sasniegumi kādā no sporta
veidiem . Prasme strādāt ar MS Office.
Vēlme strādāt radoši.
Pieteikumu un CV sūtīt līdz 22.08.2012.
uz e-pastu : eav@ergliarods.lv
Interesēties, zvanot uz telefonu
29180371.

Kapusvētki Blaumaņa
kapos 1. septembrī
plkst.13.00
***
1. septembrī plkst. 12.00 Blaumaņu dzimtas kapos Ērgļos tiks
apbedīta rakstnieka brāļa Arvīda
Blaumaņa mazdēla
Jura Blaumaņa
(19.03.1934. - 4.07.2012.)
pelnu urna.

Pieminam mirušos
VELTA ILGA KĀJIŅA
mirusi 86.mūža gadā;
BIRUTA BIČEVSKA
mirusi 78.mūža gadā;
VALTERS ANDREJS TILTIŅŠ
miris 71.mūža gadā;
DZINTRA LAIZĀNE
mirusi 37. mūža gadā;
VERA KURMĒNA
mirusi 98.mūža gadā;
VALDIS ČUIBE
miris 68.mūža gadā.

‘‘Ērgļu Novada Ziņu’’ izdevumā Nr. 6 (67) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Bērziņa. 4.”Silva”. 6.Sīlis. 9.Kapella. 10.Kobra. 11.Rasma. 12.
Reforma. 13.Tacis. 16.Triks. 18.Lamas. 21.Austeres. 22.Strutene. 24.Sesks. 27.
Sanda. 28.”Aisma”. 33.Lefkoja. 34.Liene. 35.Rondo. 36.Jaunava. 37.Alata. 38.
Disks. 39.Sīmanis.
Vertikāli. 1.Bakara. 2.Ziedonis. 3.Asaras. 4.Sakura. 5.Lībagi. 7.Lasila. 8.Sparta.
13.Traps. 14.Cēsis. 15.Siers. 16.Treks. 17.Sutka. 18.Lauta. 19.Miegs. 20.Siena. 23.
Anakonda. 25.Emalja. 26.Kameja. 29.Imants. 30Musons. 31.Slejas. 32.Farads.
‘‘Ērgļu Novada Ziņu’’ izdevumā Nr. 7 (68) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1. Dadzis. 4.Garoza. 10.Kuitalas. 11.Madliena. 13.Riets. 14.Kņazs. 15.
Senna. 16.Keišs. 18.Ēri. 19.Taurs. 23.Krīvs. 24.Džudo. 28.Kauss. 29.Ore. 30.Asūne.
35.Abuls. 37.Kopra. 38.Laima 39.”Traviata”. 40.Gladiola. 41.Stigas. 42.Bagete.
Vertikāli. 1.Dukurs. 2.Driģenes. 3.Ikars. 5.Aklis. 6.Oleandrs. 7.Asaras. 8.Tanka. 9.
Lapsa. 12.Tatri. 17.Šarms. 20.Andrs. 21.Īve. 22.Aža. 25.Samuraji. 26.Dripe. 27.
Antilope. 31.Nartaas. 32.Akots. 33.Saule. 34.Salate. 36.Saima. 38.Ludza.

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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