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 Sācies jaunais mācību gads Ērgļu novada izglītības iestādēs:
* Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” zināšanas apgūs 102 bērni, kuru skaitā 25 jaunākās grupiņas bērni, viņus pasaules
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neatbilstošƗ
novaSkolā mācīsies
50 bērni, kurus
zinību pasaulē
11 pedagogi
un palīdzēs
8 tehniskie
darbinieki.
Šogad zvana skaņās uz pirmo
domi
kƗ nansƝjuma
saƼƝmƝju
tika skolos
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivitƗti
“NormatƯvo
da SausnƝjas
pagasta
izgƗztuve
“Sidrastundu ieklausījās 6 pirmklasnieki;

muzejos

AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧe- priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
ƺu” muzejos darbu uzsƗka divi brƯvprƗ- Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
tƯgie jaunieši no Eiropas – KristiƗns veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikuparakstƯtas vienošanƗs par trƯs nor- biƼi”.
aktu prasƯbƗm neatbilstošo izgƗztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies savƗs pƗrrunƗs.
matƯvo aktu prasƯbƗm neatbilstošo
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
SavukƗrt trešƗ projekta ietvaros pare- rekultivƗcija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
izgƗztuvju rekultivƗcijas projektu Ưs- dzƝts rekultivƝt normatƯvo aktu prasƯ- Latvijas Republikas normatƯvajiem ak- Šis piedƗvƗjums nƗca no biedrƯbas „Ra- un latviešiem kƗ par atturƯgiem ziemeƺtenošanu. Šos projektus Ưstenos Ma- bƗm neatbilstošo Ɯrgƺu novada Jumur- tiem par KohƝzijas fonda vadƯbu, kƗ arƯ došo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jau- niekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labdonas rajona Ɯrgƺu novadƗ Eiropas das pagasta izgƗztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas kƗ atbildƯgƗs iestƗ- nieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝ- sirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
SavienƯbas KohƝzijas fonda lƯdzŠo trƯs projektu kopƝjƗs izmaksas sa- des 2009.gada 21.janvƗra lƝmumiem rƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
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
stošo izgƗztuvju rekultivƗcija” ietva- SavienƯbas KohƝzijas fonds, bet pƗrƝjo nƗšanu.
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sinti- Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
ros.
No Vides ministrijas komunikƗciju ja Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir nosummu 35,65 tǌkstošu latu apmƝrƗ iePirmƗ projekta ietvaros tiks rekulti- gulda Ɯrgƺu novada dome.
nodaƺas informatƯvƗ paziƼojuma Ieva VilnƯte.
vadƯjis vairƗkas ekskursijas muzejƗ ƗrvƝta normatƯvo aktu prasƯbƗm neatMinƝtƗs vienošanƗs noslƝgtas, pamaVairƗk pastƗstƯšu par KristiƗnu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
bilstošƗ Ɯrgƺu novada Ɯrgƺu pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
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lƯdz
nansƝjums, 10% partneru lƯdz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesPiecās vietās Ērgļu pagastā, Jumurdā un Sidrabiņos tiks uzstādīti krāsaini konteineri – pa divi katrā. Zilais būs paredzēts visa
nansƝjums.
tienas-Ɯrgƺi ceƺa). Brauciens plƗnots

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

veida stikla tarai, savukārt zaļais visa veida iepakojumam – no papīra, kartona, plēves, plastmasas pudeles, tetrapakas, skārdenes,
aerosola flakoni, plastmasas kannas.
Par šķiroto atkritumu savākšanu papildu samaksa netiks iekasēta, vienīgais iedzīvotāju uzdevums būs apzinīgi un pareizi sašķirot
tos un pašiem nogādāt līdz konteineriem. Lai šķirošanu padarītu saprotamāku un vieglāku, uz konteineriem būs zīmējumi ar katrā
ievietojamiem atkritumu veidiem.
Jau
tuvākajāfakts,
laikā tiks
precizētas
Ir zinƗms
ka 1859.
gadƗkonteineru izvietošanas vietas, par ko informācija sekos gan www.ergli.lv, gan “Ērgļu Ziņās”.

Skats no malas – Latvija un Ērgļi
samazinās

Tūrisms pagaidām vēl nav īpaši attīstīts,
Šī gada pavasarī Ērgļu pašvaldībā viesojās Hans van Borselens, sadarbības part- galvenokārt tāpēc, ka joprojām nav pabeignera – Oststellingverfas municipalitātes ti ceļa Ērgļi – Rīga uzlabošanas remontdarbijušais labklājības, izglītības, sociālās pa- bi, kurus sola pabeigt 2013. gadā. Jaunā
līdzības un nodarbinātības departamenta Braku muzeja direktore ar entuziasmu ir
KrišjƗnis Barons, bǌdams TƝrbaProjekta „Lauku reģionu pievilcīga tēla vei- direktors. Vairākkārt viesojoties Ērgļos, uzsākusi darbu, lai paplašinātu muzeja pietas universitƗtes MatemƗtikas
došana” (Trans in Form) ietvaros Vidzemes plāHansam van Borselenam ir bijusi iespēja dāvātās kultūras un atpūtas iespējas.
fakultƗtes students, 24 gadu venošanas reģions ir apzinājis tos cilvēkus, kas ar
Strauji samazinās skolēnu skaits vidussavu entuziasmu palīdz un iedvesmo vietējos ie- no malas vērot Ērgļu izaugsmi pēc neatkacumƗ ceƺoja kƗjƗm 5 nedƝƺas no
skolā. Pēdējos desmit gados tas kopumā ir
dzīvotājus, uzņēmējus, kuri veiksmīgi attīsta biz- rības atgūšanas, redzēt ekonomiskās krīzes
TƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
nesu savā dzimtajā pusē, kā arī vietas, apskates izraisītās problēmas un pašvaldības darbu, sarucis par vairākiem simtiem, sasniedzot
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯrobjektus, kas glabā Vidzemes tradīcijas un vērtī- meklējot risinājumus. Pēc katras viesošaaptuveni 250. Tāda pati situācija ir bērnugƺiem, Koknesei, SkrƯveriem,
bas. Rezultātā tika izveidota mājas lapa www.vi- nās Hans van Borselens apkopo savus iedārzā un arodskolā. Taču pedagoģiskais
ƶeipenei, LƯgatnei, Siguldai, RƯdzemesstasti.lv, kurā apkopoti vairāk nekā 50 spaidus detalizētos ziņojumos, kas sadarbīpersonāls daudz dara, lai saglabātu un atgai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
veiksmes stāsti.
tīstītu Braku
izglītības
kvalitāti talkƗ
visās17.
izglītības
bas
partneriem
Oststellinverfā
ļauj
labāk
Lorenco (stƗv pie piekabes) un KristiƗns
sakopšanas
aprƯlƯ.
Sabilei, Talsiem lƯdz savƗm mƗ24.augustā Oleru muižā norisinājās Vidzemiestādēs,
un
tas
ir
vienīgais
iespējamais
iepazīt
Ērgļus
un
pilnveidot
abu
pašvaldību
nieku dārza svētki, kuros tika atklāta izveidotā
jƗm DundagƗ. Ɯrgƺos viƼš ierabildƯgs.
Kad
projekta
vadƯtƗja
Sintija
kuru
izveidoja
KristiƗns
abƗs
svešvaloPiedāvājam Hansa van Borse- skolu attīstības risinājums situācijā, kad
mājas lapa un sumināts ikviens stāsta varonis. sadarbību.
dƗs tƗpƝc, ka te dzƯvoja studiju
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, varƝsim iespiest tipogrƗbērnu skaits samazinās.
lena
ziņojuma
kopsavilkumu.
Ērgļu
novadā
nonākušas
divas
atzinības:
pašvalbiedrs, vƝlƗkais Vecpiebalgas
tad par viƼu ir tikai viena atbilde – gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ sidībai par dabas objektu “Akmeņupītes ūdenskriabiem veco ļaužu pansionātiem ir
Iepriekšējo
reizi
viesojos
Ērgļos
pirms
Ɨrsts, mǌziƷu JurjƗnu tƝva brƗlis
bƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa Arī
tuƗcija.
tums” un Ērgļu HES par inovatīvu darbību vides pusotra gada. Oststellingverfas municipalivēl daudz
darba
jāpaveic,
nodrošinātu
trǌkumu.
Vai
Par
itƗƺu
puisi
LorenzolaiBianco
„MeƼtiešƗm
mƝdz
bǌt
tik
ideƗli
JƗnis Anžs JurjƗns. TrƯs dienas
attīstībā un saudzēšanā.
iemītnieku
aprūpi. Ir
jārisina
tāte Nīderlandē
sadarbojas ar Ērgļu pašval- pienācīgu
Ƨeƺu” tās
vadƯtƗja
Ieva VilnƯte
jaunieši?!
stƗsta,
ka
KrišjƗnis Barons viesojƗs MeƼkas saistītas
ar personāla
darbu–
dību kopš Abi
1995.
gada.
LīdzpersonƯgƗs
2003. gadam
puiši
raksta
dienas-problēmas,
puisis palƯdz
saimnieciskajos
darbos
Ƨeƺos, kopƗ ar JurjƗnu iepazƯBarona takas dalƯbnieki Brakos.
ļoti
sadarbībagrƗmatas.
notika, īstenojot
dažādus
projekTas nozƯmƝ,
ka viƼi
vƝro unun aprūpes
gan kopjmateriālo
muzeja nodrošinājumu:
apkƗrtni un uzkopj
dams Ɯrgƺu apkƗrtni.
mēbeles
mērlīguma
ietvaros,
sadarbība
pārveiapraksta
arƯvēlāk
savus
vƝrojumus
Ɯrgƺos.nepieciešamas
telpas, gan arƯ
piedalƗssanitāriem
muzeja pasƗkuliego
lƯti un MƗrƯti Breikšu, bet pirms mazgƗ- dolfs Blaumanis, sajutƗm mƗju tus
Jau piekto gadu notiek velomaSarunƗs
noskaidrojƗm
domas parķiemmuunorganizƝšanƗ.
aktƯviieteicu
strƗdƗ
vannas lifts.Lorenzo
Pēc vizītes
dojās par
draudzības
saitēm, viƼu
kas eksistē
ratons Barona taka, kad 17 dienu laikƗ šanƗs MeƼƧeƺu pirtiƼƗ, Meža mƗtes ai- veldzi vasaras karstumƗ, paspƝlƝjƗm
mums, latviešiem, kƗ arƯ uzzinƗm daudzOststellingverfas
pie brƗƺu JurjƗnu
muzeja mƗjaslapas
izsadarbības
grupai
finanjoprojām.
klavieres
viesu
istabƗ.
Tad
devƗmies
pa
cinƗti,
ceƺotƗji
iejutƗs
dažƗdos
meža
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ceƺš,
interesanta
parĒrgļos,
dzƯvi unsecināju,
cilvƝkiem
viƼusēt šo
veides
un septembrƯ
plƗno noorganizƝt
līdzekļu
iegādi
pansionātiem.
Šoreiz,
viesojoties
ka
ko savulaik kƗjƗm gƗjis KrišjƗnis Barons. tƝlos un paši sevi un cits citu pƗrsteidza takƗm. IeelpojƗm pƺavu reibinošo smar- dzimtenƝ. Uz jautƗjumu, kas LatvijƗ mǌzikas pasƗkumu.
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pagājušā gada vērojams eko- vadītāji izglītības, sociālajā un kultūras
„Ed- Kopš
„NƗkamajƗ rƯtƗ viesi klausƯjƗs mǌzi- dziesmu, pasveicinƗjƗm skulptǌru jusies.
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzDzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada augusta domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
 Domes deputāti izskatīja un
izvērtēja Ērgļu novada iedzīvotājas
Indras Dičas iesniegumu par vēlmi
veidot un vadīt Ērgļu novada Jauniešu iniciatīvu centru. Sēdē piedalījās un izklāstu par ieceri sniedza
iesnieguma autore.
Deputāti pieņēma zināšanai iesniegto ieceri, aicinot jauniešus pašiem aktīvi darboties un realizēt
savas idejas un apliecināja , ka pašvaldība vienmēr ir atvērta un atbalsta ikvienu radošu iniciatīvu.
 Lēma par papildu finansējuma Ls 8400,49 piešķiršanu papilddarbu veikšanai pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas, Rīgas ielā 10,
Ērgļos remontam. Ēkas lietus ūdens
kanalizācijas izbūves un fasādes remonta kopējās izmaksas ar papildfinansējumu ir Ls 48536,26 apmērā.
 Izskatīja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli ar lūgumu pašvaldībai izvērtēt
informāciju par neizpirktajām zemes vienībām, pieņemot lēmumus
par lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu zemes rezerves fondā.
Pamatojoties uz LR likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4. panta trešo daļu, Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas
4. punktu, saskaņā ar Valsts zemes
dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegtajiem datiem par zemes
lietotājiem, kuri līdz 2011. gada 30.
decembrim nav noslēguši zemes
izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, dome nolēma
izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz šādām zemes vienībām:
Blaumaņa ielā 12 , Ērgļos, ar platību 0,2239 ha; “Lejastašķēni”, Ērgļu pagastā, ar platību 0,6 ha; Krasta ielā 8, Ērgļos, ar platību 0,1183
ha; Ratakalna ielā 8, Ērgļos, ar platību 0,7928 ha; Zāģētavas ielā 2A,
Ērgļos, ar platību 0,3043 ha; Rūpniecības ielā 5, Ērgļos, ar platību
0,2529 ha; Līkā ielā 15, Ērgļos, ar
platību 0,1884 ha; Rūpniecības ielā
2, Ērgļos, ar platību 0,1134 ha;
“Viesakas”, Jumurdas pagastā, ar
platību 26,3 ha, 6,6 ha, 5,8 ha, 16,5
ha, 5 ha, 3,7 ha, 9 ha; “Daktas”,
Jumurdas pagastā, ar platību 0,6765
ha; “Ābeltiņi”, Jumurdas pagastā,
ar platību 3,066 ha; “Kajēni”, Jumurdas pagastā, ar platību 0,4 ha;
“Ziediņi”, Jumurdas pagastā, ar platību 8,6 ha, 6,7 ha; “Vecpriekšēni”,
Sausnējas pagastā, ar platību 3,7
ha; “Atmodas”, Sausnējas pagastā,
ar platību 0,3308 ha; “Gravēni”,
Sausnējas pagastā, ar platību 9,2 ha;
“Ābelītes”, Sausnējas pagastā, ar
platību 1 ha, 3,5 ha, 6,1 ha, 5,51 ha;
“Julsēni”, Sausnējas pagastā, ar platību 11,4 ha.
 Saskaņā ar publiskās apspriešanas, kas tika rīkota no 16.01.2012.
līdz 10.02.2012. pamatojoties uz
Ērgļu novada pašvaldības domes
2011. gada 29. decembra lēmumu
“Par Ērgļu novada teritorijas robežu
grozīšanu”, rezultātiem (netika saņemts neviens iebildums par robežu
grozīšanu), Ogres novada pašvaldības 19.04.2012. lēmumu “Par Ogres
novada robežu grozīšanas priekšlikuma publiskās apspriešanas rezul-



tātiem”, Vecpiebalgas novada pašvaldības 18.01.2012. lēmumu “Par
novadu administratīvo teritoriju robežas datu saskaņošanu starp Ērgļu
un Vecpiebalgas novadiem”, Pļaviņu novada pašvaldības 16.08.2012.
lēmumu “Par Pļaviņu novada administratīvās teritorijas robežu datu
saskaņošanu”, dome nolēma grozīt
Ērgļu novada administratīvās teritorijas robežas:
1. Ar Ogres novadu tā, lai robeža
ietu pa VAS “Latvijas valsts meži”
apsaimniekošanā esošo zemi, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 70540010079 un
70540010083 no Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas uz Ogres novada Mazozolu pagasta teritoriju;
2. Ar Vecpiebalgas novadu tā, lai
Katrīnas kapi atrastos Ērgļu novada
teritorijā, pārreģistrējot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem
42580070093 (Katrīnas kapi),
42580070095 (Zvārguļi),
42580070015 (Ķieģeļnieki) un daļu
no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42580070094 (valsts
autoceļš) no Vecpiebalgas novada
Kaives pagasta teritorijas uz Ērgļu
novada Ērgļu pagasta teritoriju;
3. Ar Pļaviņu novadu pie apdzīvotas vietas “Bites” tā, lai robeža
ietu pa valsts autoceļa V923 nodalījuma joslas malu, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70920080185 (Naseļa avots),
70920080253 (Nīcas), 70920080249
(autoceļš V923) un 70920080252
(autoceļš V923) no Ērgļu novada
Sausnējas pagasta teritorijas uz Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritoriju.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma “Lejas Virdzes” zemes ierīcības projektu.
 Nolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu novada skolēnu Nika Nīgaļa,
Kristera Kalniņa, Kalvja Kaļva, Rimanta Stankeviča, Klāva Andriksona dalību Starptautiskajā basketbola turnīrā Rakverē, Igaunijā no š.g.
23. līdz 25. augustam, piešķirot finansējumu dalības maksai Ls 245,00
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 Izveidoja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābolkalni”, kadastra Nr.70920030140,
atsavināšanas komisiju, šādā sastāvā: Vineta Bagatska, bāriņtiesas
priekšsēdētāja; Emma Cera, pašvaldības vides pārvaldības un teritoriālplānošanas speciāliste; Pēteris
Leiboms, domes deputāts, un uzdeva komisijai noteikt īpašuma atsavināšanas nosacīto cenu un atsavināšanas veidu.
 Noraidīja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora lūgumu
piešķirt pašvaldības finansējumu
skolotāju darba apmaksai mācību
priekšmetu mācīšanai atsevišķi apvienotajās klasēs.
 Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada
27.janvāra lēmumos „Par noteikumu par autotransporta izmantošanu
pašvaldībā apstiprināšanu” un ”Par
mobilo telefonu izmantošanu pašvaldībā” sakarā ar izmaiņām pašvaldības darbinieku, kuri darba
pienākumu veikšanai izmanto pašvaldības autotransportu un mobilos
telefonus, sastāvā.
 Nolēma nodot nomā telpas

pašvaldības nekustamajā īpašumā
Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, izsludinot
pieteikšanos konkrētu telpu nomai
un apstiprināja telpu nomas maksu
2,50 Ls/kv.m.
 Nolēma nodrošināt brīvpusdienas visiem Ērgļu vidusskolas un
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
2.-4. klašu skolēniem, paredzot finansējumu no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Valsts nodrošina finansējumu
1.klašu skolēnu brīvpusdienām.
 Apstiprināja kultūras darba
speciālistes Sandras Avotiņas un
deju kolektīvu vadītājas Antras
Grinbergas kandidatūras no Ērgļu
novada pašvaldības delegācijas sastāvā darba vizītē pie sadarbības
partneriem Vaijē Vācijā.
 Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2012. gada
23. februāra saistošajos noteikumos
Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2012. gadam””.
Pamatbudžeta ieņēmumus palielināja par Ls 36025, ko veido ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai, valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībai, ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem. Pamatbudžeta izdevumus palielināja par Ls
75392, ko veido maksājumi par
preču un pakalpojumu iegādi, kapitālremontu un rekonstrukciju darbiem. Speciālā budžeta ieņēmumus
palielināja par Ls 16253, ko veido
mēķdotācija pašvaldības autoceļu
fondam un dabas resursu nodoklis
par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu. Speciālā budžeta papildus ieņēmumus nolēma izlietot
paredzētajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.
ergli.lv un ir pieejami pašvaldības
domē un pagastu pārvaldēs.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.7
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2012. gada 11. septembrī, domes
sēdes protokols Nr.11, 2.§
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim
Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro
daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka
nodokļu atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Ērgļu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Ērgļu novada
pašvaldības grāmatvedības nodaļa.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
G.Velcis

Juris Blaumanis pēdējā
ceļā
1934-2012

Viens no rakstnieka Rūdolfa
dzimtas piederīgajiem guldīts zemes klēpī Ērgļos, Blaumaņa kapos
šā gada 1. septembrī. Viņa pārpelnoto pīšļu urnu šīs zemes pēdējā
gaitā pavadīja vistuvākie cilvēki –
dzīvesbiedre Ilze, dēls Valts un
meita Ieva, brālis Andris Blaumanis
ar dzīvesbiedri Liliju Greidāni. Bija
atnākuši arī daži ērglēnieši, lai noliktu atvadu ziedu pēdējos sveicienus aizgājējam. Jura Blaumaņa šīs
zemes gaitas noslēdzās viņa dzīves
78. mūža gadā pēc ilgas un grūtas
slimības. Siltus un izjustus atvadu
vārdus runāja Jura Blaumaņa kādreizējais Latvijas televīzijas kolēģis
Imants Dācis.
J. Blaumanis mūsu vecākajai paaudzei ir pazīstams kā savulaik kriminālistikas žurnālists. Viņa publicētie raksti 1980. / 90. gados
laikrakstā ‘‘Padomju Jaunatne’’ lasītājos radīja sensācijas vilni. Juris
rakstīja tieši, konkrēti, atklāti, neslēpjoties aiz pseidonīma, kā arī nenoklusējot nepatīkamus faktus un
nenogludinot to asās šķautnes. Par
to viņš dārgi samaksāja. Kriminālās
aprindas nogalināja viņa dēlu. Juris
Blaumanis bija aizskāris kādu augsti stāvošu un ietekmīgu personu
intereses. Viņš bija drosmīgs un
bezbailīgs ne pozas pēc, bet pēc
sava rakstura būtības un dzīves pozīcijas.
Savā žurnālista un literāta dvēselē Juris Blaumanis nesa sava dižā
senča, kā viņš pats izteicās, Rūdolfa
Blaumaņa rakstnieka gēnus. Jurim
padevās rakstītais un runātais vārds.
Ja rakstīja, tad lakoniski, lietišķi,
konkrēti, bet tomēr viņa raksti nebija tikai faktu uzskaitījums ar attiecīgiem komentāriem vien, tajos bija
izlasāms vēl kaut kas ļoti blaumanisks.
Strādājot laikraksta “Padomju
Jaunatnē” redakcijā, Juris pārzināja
tiesu un juridiskās lietas, pārbaudīja
vēstuļu kritiskos faktus, tātad nopietns lauciņš. Vēlāk viņa darba
vieta bija žurnāla “Lauku Dzīve”
redakcijā atbildīgā sekretāra amatā.
Kad 1988. gadā tika nodibināta
“Lauku Avīze”, Juris kļuva par vie-

nu no četriem jaunā izdevuma nodaļu vadītājiem. Vēlāk – redaktors
pielikumā “Praktiskais Latvietis”.
Bez tam Juris Blaumanis ir darbojies kā grāmatu sastādītājs, redaktors un arī autors. 1983. gadā
izdota J. Blaumaņa grāmata ‘‘Neredzamie vaibsti’’, parindeņi kriminālistikā. Grāmata ir mākslinieciski
publicistisku aprakstu krājums,
kurā sakopotie darbi risina morāli
ētiskas un jaunatnes audzināšanas
problēmas.
1994. gadā Juris Blaumanis un
Andris Kolbergs izdeva kopdarbu
‘‘Kolekcionārs’’.
J. Blaumanis rediģējis Andra
Kolberga Kopoto rakstu, 6 sējumos,
izdevumu.
2002. gadā Jura Blaumaņa sastādījumā iznāca grāmata “Ēriks Ošs.
Kopoti raksti. Karikatūras”, kas
tika nominēta grāmatu mākslas
konkursam “Gada balva grāmatniecībā 2002”.
2003. gadā „Lauku Avīze”izdeva
Imanta Melngaiļa Kopotos rakstus.
Karikatūras. Sastādītājs Juris Blaumanis.
Juris ir Rūdolfa Blaumaņa dzimtas, rakstnieka brāļa Arvīda ģimenes atzars. Viņš ar to neplātījās, ka
ir piederīgs rakstnieka dzimtai, bet
īpašās reizēs bija lepns un saviļņots
līdz asarām. Tāds gadījums esot bijis 1988. gada septembrī, kad padomju vara atļāva Jurim Blaumanim, vispirmām kārtām kā
žurnālistam, kopā ar vēl diviem
Latvijas radošās profesijas pārstāvjiem – rakstnieci Māru Zālīti un aktieri Rudolfu Plēpi, piedalīties Rūdolfa Blaumaņa nāves atceres 80.
gadadienas pasākumā Somijā Takaharju sanatorijā.
Juris Blaumanis vienmēr ir atsaucies arī uz Braku muzeja aicinājumu piedalīties dažādos pasākumos,
kas saistīti ar rakstnieku Rūdolfu
Blaumani. Viņš ir turējis augstā
godā sava slavenā senča piemiņu.
Paturēsim arī mēs, ērglēnieši, mūžīgā piemiņā Jura Blaumaņa vārdu un
viņa labos darbus. 		
Anna Kuzina
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Sapņi un 1. klases ceļojums Zinību dienā

Īsziņas
3. septembrī – Zinību diena
11. septembrī – pārgājiens – „Blaumanis mums ceļu rāda”
14. septembrī – skolēnu domes kandidātu izvirzīšana
21. septembrī – skolēnu domes vēlēšanas
10. klases uzņemšanas pasākums
27. septembrī – Miķeļdienas tirdziņš
28. septembrī – Iespējamā misija – stundas vada 12. klase

Rudens nemanot ir piezadzies, un šķiet,
ka vasaras pat nav bijis, jo laiks ir vienkārši
kaut kur izplēnējis tā, ka pati brīnos - kur
tas palicis?
Vēl nupat pļava dāsni sniedza savas ziedu rokas pretī Saulei, aicinot gremdēties
maigajos timotiņa, kamolzāles, asinszāļu
un vīgriežu apskāvienos. Koki un krūmi apklusa pirms iestājās nakts, lai it kā ievilktu
elpu pirms jauna sākuma. Putni un viņu mazuļi vēl ilgi čivināja un vīteroja klusajos
koku zaros, atgādinādami – ar vakara iestāšanos nekas vēl nebeidzas! Dzīvība nepārtraukti m–utuļo un parāda, ka pasaule ir
pilna ar tās brīnumu.
Arī visi skolēni un skolotāji atpūtās, kā
nu mācēdami. Kāds vienkārši baudīja vasaras brīvību ar draugiem, cits vasaru pavadīja, sēdēdams vecmāmiņas puķudobēs un
aplūkojot pasaules perspektīvu no cita skatu leņķa, bet vēl kādam bija iespēja kaut kur
aizbraukt un redzēt pasauli.
Bet tagad – zāle ir nopļauta, lai ziemā
gotiņai būtu ko ēst, gājputni ir aizlidojuši,
jo viņus nepaturami no Latvijas prom dzen
rudenīgais saltums un drūmi pelēkais lietus.
Koki pamazām sāk mainīt savu dzīvības
zaļo tērpu uz koši sārtajām un dzeltenajām
lapām, kuras liek sajust laika neapturamības daili un postu. Arī bērni, kārtīgi saposušies, ar dāliju, gladiolu, asteru, rožu un liliju
pušķiem rokās dodas uz pirmo skolas dienu. Nezinu kādēļ, bet man šķiet, ka šis būs
lielo iespēju gads visiem skolēniem, jo tagad visur notiek pārmaiņas. Jaunas vēsmas
izglītībā, kuru iniciators ir izglītības ministrs Roberts Ķīlis, liek just to, ka mēs
esam uz liela progresa sliekšņa mācību procesā. Ceru, ka šīs pārmaiņas nāks par labu
ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, lai,
mācoties un apgūstot jauno, visi gūtu prieku par padarīto.
Arī man jaunais mācību gads liekas
daudzsološs, jo tagad esmu ne tikai Ērgļu
vidusskolas 11. klasē, bet arī jaunā amatā,
kurš, manuprāt, ir liels pagodinājums. Tagad oficiāli esmu Ērgļu novada „Skolu
Ziņu” jaunā redaktore. Es ļoti vēlos dot to
labāko šai avīzei un centīšos, lai katrs raksts
būtu baudāms un atspoguļotu tās emocijas,
kuras ielikšu katrā rindiņā.
Pati no šī mācību gada gaidu to, lai mēs
visi būtu atsaucīgi un laipni viens pret otru.
Tās ir lietas, kuras dažkārt aizmirstam, jo
gribam, lai pasaule griežas tikai ap katru no
mums. Jāatceras, ka tā viss nav, un šāda iedomība ne pie kā laba nenoved. Mēs katrs
esam maza daļiņa no Visuma, un, tikai esot
laipniem vienam pret otru, ir iespējams mīlēt citus un dāvāt prieku visiem, kam tas ir
nepieciešams.
Dārgais lasītāj, ceru, ka tev patiks tas, ka
tagad būšu jaunā redaktore. Vēlu tev sasniegt visus izvirzītos mērķus un piepildīt
katru lielāko un mazāko sapni. Galvenais neapstājies pie sasniegtā un meklē nākamo
virsotni, kuru iekarot, un tad jau zināšanu
atslēga tev būs rokā. Visas durvis tavā
priekšā atvērsies un tu varēsi atrast visu, ko
esi meklējis.
Priecīgu, panākumiem un uzvarām pilnu
2012./2013. mācību gadu! Domā pozitīvas
domas, un veiksme sāks tevi uzlūkot biežāk! Piedalies visā, kas tev tiek piedāvāts,
un pat, ja zaudēsi – neskumsti – tava lielā
uzvara vēl tikai priekšā un tā būs vēl saldāka! Pasaki, ko jauku savam tuvākajam, un
dzīve tev sniegs skaistus mirkļus ikkatrā
lietā, ko veiksi..

Uzzied ziedi un virpuļo sniegi –
Gadi tāpat!
Plīvo pavardā silta guns –
Atmiņas tāpat!
Paldies tev, dzīve, par to,
kas bija,
Par to, kas vēl būs – tāpat!
Sveicam mūsu skolas saimnieci

Anitu Cielavu skaistajā jubilejā!
Lai katrs austošais rīts atnes gaišas
domas un vieglu soli ikdienā!

Sausnējas pamatskolas kolektīvs

Es, Tavs tētis, un es, Tava mamma,
vēlamies šajā mācību gadā skolas
„Sapņu čemodānā” ielikt cerības un
sapņus par to, ka Tu, mans dēls, un arī
Tu, mana meita,
• jebkurā situācijā atcerēsies, ka es
Tevi mīlu, pat ja dzīves steigā man neizdodas Tev to pateikt tik bieži, cik man
gribētos;
• ka Tu neaizmirsīsi pastāstīt, kā Tev
skolā šodien gājis, pat ja Tev šķitīs, ka
esmu pārāk aizņemts;
• ka padomu vispirms Tu jautāsi tieši
man un tikai pēc tam saviem draugiem;

• ka par Taviem ne pārāk veiksmīgajiem brīžiem es vispirms uzzināšu no
Tevis, nevis no skolotājiem;
• ka Tu centīsies mācīties pēc labākās sirdsapziņas ne tādēļ, ka es tā lieku,
bet tādēļ, ka prasme mācīties ir veiksmīgas dzīves pamats;
• un, visbeidzot, ka mums - Tev un
man – šis mācību gads ļaus apgūt daudz
ko jaunu ne tikai no grāmatām un skolotājiem, bet arī vienam no otra.
Lai mums izdodas!
Vecāku padome

Diena, kad pateikt tētim paldies
Jau ceturto gadu Latvijā oficiāli
atzīmē Tēva dienu. Citur pasaulē šī
diena jau ir daudzu gadu tradīcija, jo
pirmā Tēva diena tika svinēta 1910.
gada 19. jūnijā Vašingtonā.
Ar Maijas Dunkures dzejoli Ērgļu
vidusskolas skolēni sveic savus tēvus Tēva dienā!

Esi šeit
Tēt, Tu man dzīvību devi –
Visskaistākā pasaulē dāvana.
Tēt, Tu man vārdu devi,
Kas mūžīgi pazīstams mirdzēs.
Tēt, Tu man sapņus devi,
Vai tos piepildīt spēšu reiz?
Bet, tēt, Tu man mūžīgi blakus
Kā zvaigzne pie debesīm būsi.
Tēt, Tevi mūžīgi mīlēšu,
Tik vienmēr esi tepat!

Šo mācību gadu mēs, divpadsmitā klase, uzsākām ar svinīgu sapņu lādes izveidi.
Katrai klasei, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem vajadzēja ielikt tajā
savu mazo vai lielo šī gada sapnīti, kuru vajadzēs piepildīt, visiem kopā strādājot,
mācoties, kā arī atpūšoties. Cerēsim, ka tiešām piepildīsies tas, kas iecerēts.
Kad šogad mēs sākām savas skolas gaitas 12. klasē, mums bija jāved pie rokas
mazie 1. klases ķipari. No mazajiem izstaroja tāds liels prieks, ka paši atcerējāmies
sevi 1. septembrī 1. klasē, kad bijām vēl mazi un neko nezinājām.
Protams, pirmklasnieki jutās arī satraukti par savu pirmo skolas dienu, sevišķi
pasākuma oficiālajā daļā. Tādēļ, lai satraukums norimtu, pēc oficiālās daļas sagatavojām mazajiem nelielu izklaidi – ceļojumu no lielās skolas uz mazo skolu, pārvietojoties ar dažādiem „ transporta līdzekļiem ”.
Pirmais transporta līdzeklis bija autobuss, kura šoferis – Elvijs. Es un Linda bijām
gides. Izdalījām bērniem biļetes, kuras bija jāsaglabā līdz brauciena beigām. Pēc tam
uzsākām braucienu un trijatā izrādījām 1. klases skolēniem Ērgļu vidusskolas pirmo
stāvu. Pirmklasnieki bija sarūgtināti par to, ka šajā skolā mācības varēs sākt tikai no 5.
klases. Tomēr sajūsmināti viņi bija par lielo bibliotēku un sporta zāli.
Pirms ceļojuma turpinājuma autobusu apstādināja kontrolieris – sporta skolotājs
Ivars Budze. Viņš pārbaudīja, vai visiem skolēniem ir biļetes. Pārliecinājies, ka viss
kārtībā, skolotājs Budze deva mums atļauju turpināt ceļu.
Pēc tam pārsēdinājām mazos vilcienā, kur par viņiem atbildību uzņēmās Rihards
un Rūdolfs. Zēni aizveda 1. klasi līdz pirātu kuģim pie Ievas un Līgas, kuras bija bērniem sagatavojušas interesantu uzdevumu ar dārgumu lādi. Pirātu lāde bija par smagu
un bija jāatlasa mantas, kuras jāņem līdzi uz skolu un kuras jāatstāj mājās.
Kad pirmklasnieki veiksmīgi bija tikuši galā ar uzdevumu, visi aizairējās līdz policistiem – Jāņa un Leldes. Šoreiz visi ceļojumu turpināja iet kājām. Tiesa, gājiena
laikā Lelde ar Jāni pārbaudīja bērnu zināšanas par drošību uz ceļa, uzdodot diezgan
āķīgus jautājumus. Par laimi, 1. klase prata atbildēt uz jautājumiem un nonāca līdz
pēdējam transporta līdzeklim – kosmosa kuģim. Kopā ar kosmonautēm Simonu un
Kristīni bērni aizlidoja līdz ceļojuma galapunktam – mazajai skolai, kur meitenes izdalīja pirmklasniekiem saldumus.
Pēc mūsu klases domām, pasākums bija izdevies, un 1. klase bija sajūsmā par šo
ceļojumu, jo tas bija ne tikai izklaidējošs, bet arī pamācošs, kas bija viens no mūsu
mērķiem. Paldies sakām pirmklasniekiem, viņu vecākiem, kā arī 1. klases audzinātājai
Sandrai Stankevičai par to, ka piekrita ar mums doties šajā ceļojumā! Tomēr vislielāko
paldies sakām mūsu klases audzinātājai Annai Ielejai par palīdzību un lieliskajām idejām, uzņemot 1. klasi Ērgļu vidusskolā!
Varam priecīgi paziņot, ka 1. klase ir godam uzņemta Ērgļu vidusskolas saimē!
Aiga Vorobjova 12.

Maija Dunkure

Izglītības ceļš turpinās
Nu jau pagājušā gada absolventi sastopami dažādās mācību iestādēs.
Prieks par visiem, kas ir atraduši savas
nākotnes profesijas apguves vietas –
augstskolas, koledžas, tehnikumus,
kursus, arī darbu.
4 jaunieši RTU apgūst būvniecību,
ceļu būvniecību un informācijas tehnoloģijas, bet 3 absolventi LU apgūs komunikāciju zinātni, optometriju un statistiku. Ekonomikas un kultūras
augstskolā 2 mūsu bijušie skolēni mācīsies uzņēmējdarbību un tulka profesiju.
Vēl absolventi izvēlējušies Daugavpils
Universitāti, kur apgūs iemaņas angļu
valodas tulkošanā, bet Rēzeknes Augstskolā studēs vides zinības. Vienu sporta
skolotāju – treneri sagatavos Sporta
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akadēmija, kuģa vadība tiks apgūta Jūras akadēmijā. Informāciju tehnoloģiju
zināšanas un prasmes dos studijas Vidzemes Augstskolā Valmierā. Ir izmantota iespēja mācīties arī neklātienē RISEBA augstskolā.
Koledžās un tehnikumos iegūs medicīnas, celtnieku, kultūras darbinieku,
meža tehnikas operatora profesijas. Būs
mums jauni frizieri, bārmeņi, skaistumkopšanas salonu vadītāja. Viena jauniete savus spēkus pārbaudīs pat Liepājas
jūras kara spēku dienestā.
Tā bijušie divpadsmitie izklīduši pa
visu Latviju, bet visi ceļi tomēr ved uz
mājām.
Lai visiem veicas un izdodas!
Sandra Konovalova,
šī gada absolventu audzinātāja

Orientēšanās sportā 3. vieta
No 17. aprīļa līdz 12. jūnijam notika
skolu kausu izcīņa orientēšanās sportā
starp novadiem, kurā piedalījās 16 skolas. Vērtēja 7 labāko kārtu kopvērtējumu.
Katrā kārtā skolai ieskaiti deva 6 labākie
dalībnieki. Ērgļu vidusskolas orientieristi
izcīnīja 3.vietu un kausu kopvērtējumā.
Skolu kausu izcīņā piedalījās un punktus
guva:
V10 grupā – Vits Olte
S12 grupā – Lilita Saulīte un Viktorija
Vīgube
V12 – Renārs Vanaģelis
V15 – Kalvis Kaļva, Arvis Zeibots,
Emīls Purviņš, Jēkabs Purviņš
S15 – Dace Kārkliņa
SE – Elīna Svilpe un Daina Saltuma
Labi startēja arī jaunie orientieristi,

Dzintars Svilpe apsveic skolu ar 3.
vietas kausu orientēšanās sportā
kuri punktus dos nākamajā gadā, startējot
SV10 grupās (Elīza Madsena, Alise Olte,
Nemo Olte, Anete Bukovska).
Paldies Ērgļu novada domei par sniegto atbalstu transporta nodrošināšanā!
Baiba Kaļva



„Kopā labāk!”

Šogad, no 13. līdz 17. augustam,
man bija iespēja piedalīties bērnu un
jauniešu nometnē „Kopā labāk!”, kura
norisinājās Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.
Nometnes rīkotāja bija Ērgļu vidusskola, bet atbildīgās audzinātājas – Kaiva
Bukovska, Rita Dudko un JVĢ teātra
sporta skolotāja Dace Umbraško.
Nometnei varēja pieteikties jebkurš
Ērgļu vidusskolas, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas un Ērgļu profesionālās vidusskolas audzēknis jau pavasarī.
Sākumā par šo domu nedaudz šaubījos,
jo nebiju īsti droša par to, kas man tieši
būs jādara, bet vēlāk sapratu, ka tā būs
lieliska iespēja ne tikai atpūsties, bet
arī iemācīties ko jaunu un noderīgu.
Kaiva mani iesaistīja arī kā nometnes
brīvprātīgo jaunieti, kuras uzdevumos
pirms ierašanās nometnē ietilpa rīta
rosmes plānošana, atraktīvu uzdevumu
domāšana, lai bērni un jaunieši pirmspēdējā nometnes dienā varētu skolā
meklēt apslēpto mantu. Mans uzdevums bija sameklēt dažādas pasakas,
kuras visiem dalībniekiem lasīt pirms
gulētiešanas. Bez manis brīvprātīgie
dalībnieki no Ērgļu vidusskolas bija –
Gerda Blaua, Beate Zlaugotne un Nauris Truksnis, kuri no visas sirds palīdzēja, lai nometne izdotos tāda, kā
iecerēts.
Kad ieradāmies JVĢ, tikām instruēti
par drošības noteikumiem gan skolā,
tās apkārtnē, gan peldoties jūrā. Pēc tā
visa devāmies uz „kajītēm” jeb klasēm,
kurām vajadzēja kalpot par mūsu mājām visas šīs piecas dienas. Pavisam
bija 4 „kajītes” – 2 meiteņu, kurās katrā
atradās pa 10 meitenēm vienā telpā, 1
puišu, kurā draudzīgi sadzīvoja 5 puiši,
un 1 audzinātāju „kajīte”. Katrai kajītei tika dota A3 lapa, un bija jāizdomā,
kā sauksies komanda, kāds būs sauklis
un jāuzraksta uz lapas iemītnieku vārdi, kā arī jānoformē atbilstoši nosaukumam. Mūsu, meiteņu, kajītes nosaukums – „Enkuri” un sauklis – „Grimstam
tur, kur vajag!”. Man personīgi tas ļoti
patika.
Interesants bija lielā Kārtības Ruļļa
radīšanas process, kurā katrs dalībnieks
ne tikai iesaistījās, bet arī apņēmās ievērot rakstītos noteikumus visu nometnes laiku.
Ļoti izbrīnīja fakts, ka jūra skolai
bija tik tuvu, bet, kā paskaidroja audzinātāja Dace, daudzi jūrmalnieki šo brīnišķīgo iespēju tik brīvi piekļūt jūrai
neizmanto, jo pie tās jau ir pieraduši.
Kad bijām nokļuvuši jūras krastā, saņēmām uzdevumu – vākt dažādus materiālus, kurus jūra mums arī dāsni
sniedza. Pārsvarā vācām gliemežvākus, smiltis, mazus koka sprungulīšus,
glītus akmentiņus, kurus vēlāk varēja
izmantot radošajās darbnīcās.
Par teātra sportu biju dzirdējusi jau
iepriekš un šur tur arī redzējusi TV, bet
pašai izjust gaisotni, kura virmoja neparastajā nodarbībā, vēl nebija nācies.
Uzskatu, ka mūsu skolā arī nepieciešamas šāda veida nodarbības, jo tajās var
attīstīt savas spējas uzstāties auditorijas priekšā, kā arī pasmieties par sevi,
kas arī ir ļoti būtisks faktors personības
izaugsmē.
Manuprāt, ļoti interesanta ideja bija
„mākoņdomas”. No vienkārša, gaiši
zila papīra izgriezts mākonis tika pielikts pie sienas un katram tajā vajadzēja ierakstīt kādu labo domu vai notikumu, ar kuru viņš vēlas padalīties ar
citiem. Liekas, ka sīkums, bet šo piecu
dienu laikā ‘‘mākonīši’’ bija pārpildīti
ar visu labo un pozitīvo un lika smaidīt
katram, kas tos pārlasīja nometnes beidzamajās dienās.
Kad vakara aplis ar tā domām bija
noslēdzies, devāmies pie naktsmiera.
Pirmajā vakarā, kad jau gaismas bija
izslēgtas, pie mums ieradās miega peles Kaivas un Ritas veidolā, kuras dziedāja šūpuļdziesmu. Tas bija vienkārši
burvīgs vakara noslēgums, jo, manuprāt, spēja likt pasmaidīt ikvienam.
Nākamā diena, pēc manām domām,
bija viena no visaktīvākajām, jo bija
paredzēta ne tikai pilsētas apskate, bet
arī orientēšanās tajā. Bet vispirms mēs
skolā, pirms došanās brokastīs un uz
dzelzceļa vilcienu staciju, lai nonāktu
Majoros, izpildījām rīta rosmi, kuru
vadīju es ar Nauri. Kad no vilcienu
dzelzceļa stacijas nonācām pie Dzinta-



ru koncertzāles, mums bija iespēja to arī
izstaigāt gida pavadībā. Mums ļoti paveicās, jo, kad ienācām Dzintaru koncertzālē, tur mēģināja pasaulslaveni stīgu instrumentu virtuozi no Itālijas.
Manuprāt, arī šai dienai nometnes
rīkotāju dotais nosaukums – „Meklējumi un atradumi” – bija ļoti piemērots,
jo, orientējoties Majoros, Jomas ielā,
katrai komandai, kurā bija pa 3 dalībniekiem, bija jāmeklē patiešām daudz
kontrolpunktu un tajos bija jāizpilda arī
ļoti neparasti uzdevumi. Piemēram, bija
jāatrod kontrolpunkts jūras krastā un jāuzceļ augstākā smilšu pils piecu minūšu
laikā, jāatrod Jūrmalas simbols – bruņurupucis – un pie tā jānofotografējas 3
veidos – kā bērniem, kā pusaudžiem un
kā sirmgalvjiem.
Trešdiena bija ļoti interesanta diena,
jo tā bija saistīta ar vēju un tās nosaukums bija „Visi vēji pāri pūš”. Pie mums
nodarbībā „Vējš” ieradās arī filmēšanas
komanda, kura uzņēma nelielu materiālu par to, ko mēs darām radošajās darbnīcās, par to, kāds ir galvenais nometnes
mērķis, utt. Tieši šajā dienā mēs gatavojām vēja zvanus, vējrāžus, kā arī pūķus,
kurus vēlāk jūras krastā pārbaudījām arī
praksē.
Tomēr, pirms devāmies uz jūru,
mums vajadzēja piedalīties sporta dienā, kuru rīkoja JVĢ brīvprātīgie skolēni
un skolnieces. Viss pasākums izvērtās
ļoti jautrs, jo tika izlozētas komandas,
tām bija jāizveido savs logo, kā arī
sauklis. Pēc tam visas komandas izklīda
un devās uz atzīmētajiem punktiem, uz
kuriem mūs veda brīvprātīgie, kuri arī
izskaidroja visu uzdevumu noteikumus.
Pārsvarā bija dažādas stafetes, komandu sacensības, kuru laikā visi kļuva saliedētāki, jo, lai paveiktu uzdevumus,
bija nepieciešams spēcīgs komandas
gars.
Noslēdzoties stafetēm un uzdevumiem, notika stiprāko un veiksmīgāko
komandu apbalvošana, un pēcāk visi
kopīgi devāmies uz jūru, lai veldzētos
jūras spirgtajos viļņos.
Ceturtdiena mums bija „Pirātu diena”, tādēļ pēc rīta rosmes un brokastīm
skatījāmies filmu par pirātiem, kuras
nosaukums bija „Karību jūras pirāti. Uz
pasaules malu”. Iedvesmojušies no šīs
filmas, tad arī pa taisno devāmies taisīt
pirātu tērpus, jo vakarā bija paredzēta
tērpu skate mūzikas pavadījumā. Tomēr
brīvprātīgajiem – man, Gerdai, Beatei
un Naurim -– bija vēl jāsaliek dažādas
norādes apslēptās mantas meklēšanas
uzdevumam, par kuru bijām atbildīgi.
Tas tomēr nebija tik viegls uzdevums,
bet esmu pārliecināta, ka mēs ar to tikām galā.
Vakarā visi saģērbās pirātu tērpos, un
mēs, brīvprātīgie, devām startu apslēptās mantas meklēšanai. Punkti bija izkaisīti pa visu skolu, un pēdējais punkts
atradās vienā no skolas pagrabstāva telpām, kur, tumsā noslēpušās, sēdēja Kaiva ar Ritu, kuras sargāja apslēptos dārgumus. Daudzus dalībniekus pārsteidza
viņu pēkšņā parādīšanās, un tādēļ to pavadīja baiļu un izbrīna spiedzieni.
Nu manta bija atrasta, tagad bija tikai
jādemonstrē tērpi, kuri, domāju, ka bija
īpaši krāšņi, radoši un izteiksmīgi. Pēc
tērpu skates bija vakara aplis, kura laikā
ierakstījām pa „mākoņdomai” un pēc
tam jau varējām izballēties kā īstiem pirātiem pieklājas – ar mūziku un dejām,
kur galvenais mūzikas dīdžejs bija pirāts Nauris.
Piektdiena bija pēdējā, noslēdzošā
diena, kad pildījām stikla burciņās sakrāsotās smiltis un salikām visus darbus
kopā, izveidojot krāšņu izstādi sev pašiem. Pēdējo reizi pusdienās nodziedājām galda dziesmu, un, ejot uz aktu zāli,
kur tika svinīgi rīkota nometnes noslēguma ceremonija, sapratu, ka šīs dienas
ir bijušas vienas no interesantākajām un
aizpildītākajām dienām visā šajā vasarā, jo iegūtos iespaidus un mirkļus es
atcerēšos vēl ilgi pēc nometnes.
„Kopā labāk” – tas nav tikai nometnes sauklis, kurš paķerts no zila gaisa
labskaņai, tā ir dzīves patiesība, kuru
iemācās tie, kuri tiešām dara visu, lai ne
tikai viens cilvēks iegūtu labumu, bet
lai labais pa mazam gabaliņam piederētu mums visiem kopā un mēs spētu iemācīties dalīties tajā ar citiem.
Marta Suveizda 11.

Rudens zeltainie sapņi

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
9.klasē šogad mācās 9 skolēni - četras
jaukas meitenes un pieci interesanti
puiši. Iepazīsimies ar mūsu devītajiem:
Beāte Ērgle, Linda Krēsliņa, Artūrs
Ļaksa, Raivis Orlovs, Valdis Ozols,
Salvis Račiks, Annija Riekstiņa,
Gunta Sniedzīte, Kristers Vinks.
Esmu klases audzinātāja šiem skolēniem kopš 6.klases. Mums visiem šogad ir viens kopīgs un ļoti skaists dzīves mērķis – sekmīgi nokārtot visus
eksāmenus un iegūt apliecību par pamatizglītību. Zinu, ka tas nebūs viegli
izdarāms, ka būs jāiegulda pamatīgs
darbs, lai izglītības dokumentā būtu
labi vērtējumi.
Lielākā daļa skolēnu ir savstarpēji
pazīstami jau no bērnudārza laikiem.
Klases kolektīvs ir saliedēts, draudzīgs,
vienots ne tikai labajos darbos, bet arī
lielākās vai mazākās blēņās un palaidnībās. Katrs no mūsējiem ir personība ar savu domu un nostāju. Viens
otrs – brīvdomātājs un sava viedokļa
paudējs par jebkuru jautājumu.
Jāsaka, ka man ir pietiekami bagāta
klases audzinātājas darba pieredze, un
šie bērni ir mana sestā audzināmā klase.
Vai vēsture atkārtojas? Jā, un tam ir
stabili pierādījumi. Ir savāda sajūta būt
par liecinieku divu paaudžu saskarei.
Skatos uz Anniju un atceros savas audzēknes Indras smaidu un mierīgo skatienu. Raivis – pēc dabas nopietns puisis, taču reizēm izmet pa kādam jokam,
asprātībai. Gluži kā viņa mamma Marija, arī mana audzēkne. Kristeram interese par tehniku kopš bērnības – tāpat
kā tētim Guntim, manam skolniekam.
Kristeram nākotnes plāni jau sen skaidri – pēc 9.klases turpināt mācības Priekuļu tehnikumā, jo tur mācās brālis, šo
skolu savulaik pabeidzis arī tētis. Atceros, ka Guntis 4.klases aptaujā par nākotnes profesiju rakstīja, ka noteikti ies
mācīties uz Priekuļiem un kļūs par automehāniķi. Izrādās, ka Kristera vectēvs arī savulaik ir pabeidzis Priekuļu
tehnikumu. Paaudžu pārbaudītas vērtības dzīvo!
Nesen kādā no audzināšanas stundām palūdzu devītajiem uzrakstīt nedaudz par sevi, dalīties pārdomās par
dzīvi un saviem nākotnes plāniem. Ielūkosimies jauno cilvēku pārdomās!
Linda:
„Es esmu 9.klases skolniece Linda
Krēsliņa. Mana skola ir neliela, atrodas
nelielā pagastā – Sausnējā. Esmu mācījusies vairākās skolās, tomēr Sausnējas
pamatskolā esmu izlēmusi pabeigt 9.
klasi, šeit iegūt pamatizglītību. Pēc
skolas beigšanas, iespējams, mācīšos
Smiltenē, ja man izdosies tur iestāties.
Smiltenē gribētu mācīties par viesmīlības speciālisti. Nevar jau zināt, varbūt
aizbraukšu uz Franciju, uz turieni, kur
agrāk dzīvoju. Es tiešām īsti nezinu, kā
viss būs...
Es novēlu visiem – gan tiem, kuri
iet 1.klasē, gan tiem, kuriem šis ir pēdējais mācību gads, lai ir labas sekmes
un laime!”
Raivis:
„Es dzīvoju Vietalvā un mācos Sausnējas skolā no 1.klases. Man patīk skolas dzīve, tikai uz gada beigām jau viss
mazliet sāk apnikt, jo ir nogurums. Vasarā atpūšamies un rudenī varam turpināt atkal mācības. Pēc pamatskolas
beigšanas es gribētu iestāties koledžā.

Par savējiem

Mani interesē datori, un es domāju saistīt savu nākotni ar datoriem, iegūt izglītību un darbu.”
Gunta:
„Es dzīvoju Ērgļu novadā, Sausnējas
pagasta „Sniedzēs”. Es mācos 9.klasē,
un man patīk mani klases biedri. Šogad
esam 9 skolēni savā klasē. Gribētos, lai
skola būtu lielāka, vairāk skolēnu un
skolotāju.
Priecājos, ka Sausnējā tagad noasfaltēts ceļš. Es pēc 9.klases beigšanas vēlos palikt Latvijā, nevis doties kaut kur
tālu projām. Domāju, ka ārzemēs man
nepatiktu, jo esmu taču Latvijā piedzimusi un gribu šeit arī palikt. Saviem
klases biedriem novēlu tālāk labi mācīties un lai izdodas viss ieplānotais.”
Annija:
„Es mācos Sausnējas pamatskolā un
dzīvoju netālu no skolas. Mūsu skolā
nav tik daudz skolēnu, kā mums gribētos, bet esam atsaucīgi un draudzīgi.
Klases telpas ir mājīgas un jaukas.
Nākotnē esmu nolēmusi mācīties Jēkabpilī. Saviem klasesbiedriem jaunajā
mācību gadā vēlu izturību, lai sekmīgi
varētu pabeigt skolu un turpināt mācības citur. Lai jums veicas!”
Artūrs:
„Es mācos Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 9.klasē. Vēl īsti neesmu izlēmis, kur mācīšos tālāk pēc pamatskolas
beigšanas. Ir jāpadomā, jāapsver dažādas iespējas.”
Salvis:
„Mana dzimtā vieta ir Liepkalne.
Diemžēl daudzi cilvēki Latvijā tikai eksistē, nevis dzīvo. Arī mūsu novadā tā
ir. Jācer, ka situācija kādreiz uzlabosies...”
Valdis:
„Nezinu īsti, ko darīšu pēc Sausnējas
skolas pabeigšanas. Varētu arī strādāt,
piemēram, mežā pie koku zāģēšanas
par atzarotāju.”
Kristers:
„ Es dzīvoju Sausnējas pagastā, kas
atrodas Ērgļu novadā. Man ļoti patīk
Ērgļu novads. Vienīgi žēl, ka pie mums
un arī citur laukos dzīvo tik maz cilvēku. Labi, ka pie mums tagad ir asfaltēts
ceļš, vajadzētu vēl Sausnējā kādu lielveikalu un uzņēmumus.
Kad pabeigšu 9.klasi un iegūšu pamatizglītību, turpināšu mācības Priekuļu valsts tehnikumā. Tuvākajā laikā es
nedomāju pamest Latviju, gribu šeit
dzīvot un strādāt. Es novēlu visiem klasesbiedriem labi pabeigt šo skolu un lai
veicas turpmāk.”
Beāte:
„Es mācos Sausnējas pamatskolā, bet
dzīvoju kaimiņu pagastā. Sausnējas apkārtnē ir tik skaistas ainavas! Šeit ir ļoti
jauki, vienīgi varētu būt vairāk dažādu
uzņēmumu, arī veikalu. Labi būtu, ja
pastāvētu kultūras nams un citas iestādes. Tad būtu vairāk darbavietu. Savu
izglītību turpināšu kādā no tuvākajām
vidusskolām. Nākotni saistu ar dzīvi
Latvijā”.
Es novēlu visiem saviem audzēkņiem sekmīgu šo mācību gadu un veiksmi eksāmenos. Vecāku atbalsts bērniem būs ļoti svarīgs, un mēs savu
mērķi noteikti sasniegsim! Lai mums
visiem veicas, lai izdodas ieceres!
Skolotāja Elita Leiboma, 9.klases
audzinātāja Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolā

Basketbola turnīrā Igaunijā
Šis basketbola turnīrs notika no 23.25. augustam Rakverē Igaunijā. Tas bija
starptautiskais basketbola turnīrs, kurā
piedalījās 8 valstis no Eiropas – Latvija,
Lietuva, Igaunija, Dānija, Somija, Krievija, Lielbritānija un Zviedrija.
No Madonas mēs aizbraucām trīs basketbola komandas – 1997., 1998., 1999.
gadā dzimušie, kopumā 35 cilvēki. No
Ērgļiem bijām mēs – Kristers Kalniņš,
Klāvs Andriksons, Rimants Stankēvičs,
Kalvis Kaļva un Niks Nīgalis. Sacensību
norise bija ne pārāk saspringta, bet tomēr sanāca kārtīgi pasvīst. Komandai
bija 2 spēles dienā, bet kopumā bija piecas spēles – pēdējā dienā viena. Brauca
līdzi divi basketbola treneri no Madonas, mūsu komandai treneris bija Agnis

Beķeris. Pats labākais, ko guvām, piedaloties sacensībās, bija pieredze, no kā
varēja secināt, cik mēs labi vai slikti spēlējam un ko varēsim izdarīt Latvijas laukumos pret Latvijas komandām. Sliktākais varbūt bija tas, ka mūsu komanda
– 1998. gadā dzimušie – neizcīnījām nevienu uzvaru, bet par to nevajag skumt, ir
jātrenējas, lai kaut ko sasniegtu – kaut
vai pirmo uzvaru!
Liels paldies Ērgļu novada domei par
finansiālo atbalstu mūsu braucienam uz
starptautiskajām sacensībām Igaunijā!

Šis nebūs veikalu tīkla „Elvi” slavināšanas raksts, lai gan saukļi mums sakrīt.
Sākot ar septembra numuru, turpmāk
katru mēnesi Ērgļu novada „Skolu Ziņās” centīšos jums pastāstīt par kādu no
savējiem – par mūsu pašu bijušajiem klasesbiedriem, draugiem, paziņām, bijušajiem kaimiņiem, tautisko deju partneriem, slēpošanas un dziedāšanas pulciņu
biedriem. Īsāk – par mums pašiem, par
Ērgļu vidusskolas bijušajiem skolēniem
un mūsu šī brīža darba gaitām, jo mēs
cits citu zinām tik maz. Daudz par maz.
Šo rakstu sēriju uzsāku tikai tāpēc, ka
esmu pārliecināta, ka arī tagad, kad lielākajai daļai no mums – Ērgļu vidusskolas
bijušajiem skolēniem – dzīves un darba
gaitas ir aizvedušas prom no Ērgļiem,
mēs cits citam būt ļoti noderīgi. Gan ar
profesijām, kuras esam apguvuši, gan ar
dzīves un darba pieredzi, kam šajos gados esam cauri izgājuši. Es aicināšu
mūsu rakstu varoņus ļaut publicēt arī
viņu kontaktus – kādam no mums tie tiešām var noderēt tīri profesionāli, kāds
varbūt gribēs piezvanīt, lai pateiktu, ka
„nemaz nezināju, ka tu to dari” vai „ļoti
lepojos ar to, ko dari”.
Aicinu arī jūs piedalīties šīs rakstu sērijas veidošanā – iesakiet man tos cilvēkus, par kuriem jūs mudinātu uzrakstīt
vai arī par kuriem jūs gribētu, lai uzrakstu – lai noskaidroju, ar ko jūsu norādītais cilvēks šobrīd nodarbojas. Ceru uz
jūsu atsaucību!
Skolotājas Mārītes Breikšas aicināta,
šoreiz īsi arī par sevi:
Vārds, uzvārds: Lelde Gangnuse Bērziņa
Vecums:
25
Darba vieta:
SIA Linstow Center
Managament (uzņēmums, kas apsaimnieko 5 tirdzniecības centrus Rīgā un 1
Igaunijā)
Amats: tirdzniecības centra vadītāja
Kontakttālrunis: 26366609
E-pasts: lelde.gangnuse@inbox.lv
Šobrīd gan tirdzniecības centra vadītājas atbildīgo amatu esmu nomainījusi uz
vēl krietni atbildīgāku, bet reizē arī neizsakāmi skaistu „amatu” – esmu pilnas
slodzes māmiņa mūsu 3 mēnešus mazajai meitiņai Lotei.
Bet pirms šī skaistā dzīves pagrieziena
kopš 2008. gada esmu norvēģu uzņēmuma SIA Linstow Center Managament
darbiniece. Savas darba gaitas uzsāku kā
tirdzniecības centra „Mols” mārketinga
vadītāja, pēc gada man piedāvāja ieņemt
šī tirdzniecības centra vadītājas amatu.
Vēl pēc pusotra gada ieguvu iespēju līdz
mūsu mazās princesītes pasaulē nākšanai
nepilnu gadu pastrādāt kādreizējā universālveikalā „Centrs”, pašreizējā „Galerija Centrs” Vecrīgā par šī tirdzniecības
centra vadītāju.
Centra vadītāja pienākums ir nodrošināt paša tirdzniecības centra un tā administrācijas darbu atbilstoši noteiktajām
procedūrām. Un tādu bija daudz, turklāt
manā pārziņā bija ne tikai centra vadīšana (tai skaitā arī krīzes situācijās), bet arī
centra mārketinga aktivitātes, kas sevī
ietvēra gan kampaņas un citas pārdošanu
veicinošas aktivitātes, gan visu sabiedrisko attiecību pasākumus.
Strādājot šajā uzņēmumā, esmu ieguvusi ļoti vispusīgas zināšanas un pamatīgu pieredzi. Darbs nav bijis viegls, bet ir
patiess gandarījums par līdz šim paveikto. Lielākais ieguvums no šī darba noteikti ir tie cilvēku simti, kurus man ir
bijusi iespēja satikt, ar kuriem strādāt,
kurus vadīt un kuru zināšanas un pieredzi pārņemt.
Bet šobrīd visu savu enerģiju, savas
zināšanas un pieredzi veltu, lai dotu iespēju mūsu mazajai meitiņai uzaugt mīlošā ģimenē un interesantā vidē.
Lelde Gangnuse - Bērziņa

Kalvis Kaļva 8.
“Skolu Ziņas”
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Dzejas dienu
noskaņās...

Skolu literārā avīze 			
Dace Kārkliņa, 6. kl.

Ceļojums uz jūrmalu
Vasarā jauki un silti,
Jūrmalas smiltis kā milti.
Jūrmalas ūdeņi šodien ir klusi,
Vai, Mākonīt, tu tur jau dusi?
Mākonītis prot dienā dusēt,
Vai es varu par to klusēt?
Es viņu modinu dziedot,
Lai jūras krastā ēnu man iedod.
Mākonīt, mīļais mans draudziņ,
Saulītē deg mans vaidziņš!
Palīdzi man smiltiņās gulēt
Un pasaku pilis tur būvēt.
Elīza Hermane, 6. kl.

Mani notikumi

Ar vasaras sveicienu
Brīvdienās vēlos,
Ar brīvības sajūtu
Rītos cēlos!
Ar prieku es tālos ceļos devos,
Pie Latvijas skaistuma tvēros,
Cilvēku laipnumu
Kā bagātību sev smēlos.
Ar vagoniņu mazu
Pār Gauju cēlos
Un bailēs drebēju,
Bet saņēmos un vēros.
Kristaps Kartenbeks, 6. kl.

Vasaras rīts

Silta saule, gaiši rīti,
Putnu dziesmu piepildīti,
Pievakarē zemes dvaša
Izkrīt zālītē kā rasa.
Sirdī prieks un gaišas domas.
Rītausmā, kad daba mostas,
Grūti darbi liekas nieks,
Palīdzēs mums dzīves prieks.
Undīne Saleniece, 6. kl.

Zvaigžņu lietus

Man patīk zvaigznes vērot
Rāmajās augusta naktīs
Un lūkot, kā planētas mēro
Ceļu savējā taktī.
Ir miljoniem spīdekļu debesīs,
Es nevaru visus tos saskaitīt.
Un pēkšņi – tā zvaigzne, kas iemirdzas,
krīt,
Es vēlētos to vēl saskatīt.
Viktorija Vīgube, 6. kl.

Vasara

Vasara, ai, vasara,
Cik ātri gan tā pagāja!
Bet, lai gan ātri pagāja,
Bij’ skaista, jautra, priecīga.
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Ar nometnēm, ar spēlēm,
Ar brīnumainām peldēm,
Ar asarām, ar smiekliem
Un visvisādiem priekiem!

Rasā kājas izmērcēju,
vasariņu izbaudīju.

Nu jāiet atkal skolā
Un jāsēžas tur solā.
Ai, vasara, atā, atā,
Es ilgošos pēc tevis, jā!

***
Kad vasara sākas,
tad jautrība klāt.
Ir vasaras vidus vēl jautrība rit.
Kad tuvojas skolas laiks,
jautrība zūd.

Arvis Zeibots,7. kl.

Loreta Šmite, 7. kl.

Aizbraucam uz mežu mēs,
rokās ņemam karti.
Dodamies tad mežā iekšā,
steidzamies pār purvu.
Gadās iestigt arī purvā –
Kā nu ārā tiksim?
Bet te jau spīd kontrolpunkts –
nu kaut rāpus došos,
lai ar slapjš līdz ausīm –
finišs pāri pļavai!
Skrienam ātri, kompass palīdz,
visi esam ārā –
1.vieta kārtā!

Tikko liecība ir rokā,
prāts uz vasaru vien skrien.
Tad ir peldēšanai kārta,
ceļojumu doma priekšā.
Kur nu doties, kur nu traukt –
vai pa Latviju vai Ķīnu
pastaigāties, apskatīt,
jaukus brīžus piedzīvot,
ko pēc gadiem atminēties,
atceroties jaukāko.

Orientēšanās vasarā

Kristiāna Krista Kļaviņa,7. kl.
***
Liecību saņēmu,
uz māju skrēju,
par vasaru,
garo un priecīgo,
domāju.
Izbaudu vasaru
krāšņumā lielā.
Laiks iet uz priekšu
bezgala ātri.
Skolas laiks klāt!
Mācīties sākt
negribas man.
Atmiņas jaukās
prātā vien skrien.
Niks Grīnbergs,7. kl.

Vasaras priekos un bēdās
Vasarā es spēlējos,
traktora es baidījos.
Bet, kad pienāk tētis klāt,
sāk par blēņām mani rāt.
Izdomā nebiju par skopu,
Fantazēju kādu joku,
Tētim šķita – tas ir spoks,
Sveikā tikt man bija gods.
Savu darba dienu beidzu,
prieka pilns uz māju steidzu.
Apciemoju kaimiņus,
pastāstīju jociņus.
Nikola Jegorska,7. kl.
***
Mana vasara skaista bija,
arī kāda asariņa lija.
Daždien saule uzspīdēja,
citreiz lietus plikšķināja.

Elīza Hermane ĒMMS 3.kurss
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Laiks pirms skolas

Anete Podjava, 7. kl.
***
Laiku pavadīt mēs protam.
Gaidot pirmo ekskursiju,
pacietību trenēsim.
Ceru – visi labi būsim,
Klausīsimies skolotāju.
Mācīties mēs arī mākam:
dažreiz galvas kūp kā skursten’s,
reizēm tikai slinkot sākam.
Skolas laiku ātri vien,
pavadīsim, kur tas skrien.
Pēc tam visi dosimies,
dzīves ceļus izstaigāt.
Lauma Kodola, 7. kl.
***
Vasariņa, mīļā, jaukā,
Atnāci, tu gaidīta!
Saule silda ūdeni,
Atkal skriesim peldēties,
Raudzīsimies mākoņos,
Augstos, lielos, pūkainos!
Sabīne Solovjeva, 7. kl.
***
Jūras šalkoņa visapkārt,
kaiju skaļie kliedzieni,
smiltis te vismaigākās,
ūdens ir vissiltākais!
Lūk, šī mana paradīze
mīļās jūras pludmalē
manā jautrā vasarā!
Klinta Zeiferte, 7. kl.
***
Pieceļos moža un jautra,
Apskatos apkārtnē plašāKalnā saulīte jau
Atraisa zeltainos starus.
Lecot pa pļavām un gravām
Nāku pie draugiem es.
Iesim, brauksim un priecāsimies,
Esot „Pakalniešu” takās!

Jēkabs Purviņš ĒMMS 6.kurss

Sagaidot Raiņa 100. dzimšanas dienu, 1965. gadā latviešu
dzejnieki lēma svinēt septembrī Dzejas dienas. Kopš tā laika pagājuši 47 gadi, un Dzejas dienu tradīcijas turpinās. Atsaucoties uz jauko jumurdiešu aicinājumu „Dzenis kala
dzejolīti”, arī Ērgļu vidusskolas skolēni rakstīja dzeju gan
skolas solos, gan siltajā saulītē pie sporta laukuma, gan mājās sveču gaismā. Septembra avīzes numurā publicējam tos
dzejoļus, kas stāsta par vasaras notikumiem un pirmajām
sajūtām, atgriežoties skolā. Par citām tēmām rakstītos darbus lasīsim turpmākajos avīzes numuros.
Niks Nīgalis, 8. kl.

Šodiena ir labākā,
Otras tādas nav
Skaistā vasarā.

Mana vasara

Eduards Dundurs, 8. kl.

Kāda vasaras nakts

Vasaras siltajā naktī
devos veldzēties ezerā es.
Sienāži dziedāja vienā taktī,
smaržoja kalmes un vīgriezes,
ezeru sildīja migla.
Tajā kā vannā peldējos,
raudzījos zvaigznēs un domāju:
„Kaut šī vasara nebeigtos!”
Kalvis Kaļva, 8. kl.

Mana vasara

Vasara bij’ interesanta,
Tikai man par īsu tā.
Peldējos es katru dienu
Tad, kad saule karsēja.
Peldēties uz jūru braucu,
Saulē brūns es sauļojos.
Draugus kopā sasaucu,
Basketbolu spēlējām.
Basketbola nometnē
Daudz ko labu ieguvu.
Katru dienu bij’ kas jauns,
Noderīgs un patīkams.
Jēkabs Purviņš, 8. kl.

Cik maz vasarai dienu!

Jūlijā es biju laimīgs,
piecēlos un kļuvu smaidīgs.
Ātri zobus izmazgāju,
brokastmaizi notiesāju.
Bumbu rokā, kurpes somā
Devos savu draugu lokā.
Nospēlējām laiku lielu
Spēli – basketbolu ielu.
Vēlu mājā nokļuvuši,
Lai gan bijām noguruši,
Internetā sēdējām,
Ilgi „draugos” tērzējām.
Tad, kad paliek garlaicīgi,
meklē spēli – aizrautīgi!
Bet, ja muzicēt man gribas,
Uzspēlēju pats, ko protu.
Tā es dienas izbaudīju
Vasarā, kā vēlējos.

Es vasaru laukos pavadīju,
Ik dienu vēl jaukāku sagaidīju.
Ziedēja, smaržoja pļavas un lauks,
Bišu dziesmās sanēja dravas un gaiss.
Man pļavās patika sienu vākt,
Bet pa naktīm teltī krākt,
Apzinājos ik brīdi to vienu,
Cik tomēr maz ir to vasaras dienu!
Lāsma Hermane, 8. kl.

Diena Siguldā vasarā
Trīs mēnešus es baudīju,
Pa ziedu pļavu skraidīju,
Ar notikumiem brīnišķiem
Šo jauko vasariņu pildīju.

Laura Santa Ozola, 8. kl.

Notikumi vasarā

Es skrēju basām kājām
Pa aizaugušām pļavām.
Ar vecmāmiņu gausi
Mēs cepām piena rausi.
Ar vecotēti klusi, klusi
Mēs devāmies uz aveņpusi.
Mājās sēdēt nespēju,
Jo vasaru es baudīju.
Bet te pēkšņi smaids man plok –
Dārzā ezis pienu lok.
Skatos, kā tas adatas
Krāšņām lapām rotājis.
Zinu – vasariņa galā
Būšu atkal skolas varā.
Juta Ļaudaka, 8.kl.

Skaists ir viss

Tur strazdi aiz pakalniem vītero,
Tur dzeņi koku stumbros klaudzina.
Te stārķi virs galvām mums lidinās,
Te dīķītī vardīte kurkstina.
Viss brīnišķi skaisti izskatās,
Kad vērīgi raudzīties pamanās.
Savs jaukums ir vasarai, rudenim
Un baltajai ziemas pasakai.

Pa Siguldu mēs staigājām
Ar kapultu lēkājām,
Ar vagoniņu braukājām
Un skaistus skatus bildējām.
Kad vasara prom taisās iet,
Uz skolu gatavojamies tad skriet.
Kad vasaru mēs pavadām,
Tad rudeni jau sagaidām.
Klāvs Veldre, 8. kl.

Ar vasaru draudzējos
Ar asteru pušķi rokās
uz skolu, kad eju es,
man atmiņu mākoņi pāri trauc
un jautā pēc vasaras košās,
kad basām kājām es skraidīju,
pa smaržīgo zāli bradāju
un, vējam traucoties pretim,
ar velosipēdu lidoju.
Es peldējos, sauļojos, priecājos,
ar jauko vasaru draudzējos.
Adīna Blaua, 8. kl.

Ilvija Seska ĒMMS 2.kurss



***
Vasara, ak, vasara,
lūdzu, paliec, vasara!
Vēl nav laiks tev projām iet,
man vēl gribas smiet un diet.
Jaukas būtu mūsu dienas,
tumšas nebūtu nevienas,
ja tu, mīļā vasara,
nekad projām neietu.

Tās manas vasaras aizraušanās.
Tikai augusts tāds neizdevies bija.
Ārā vēss un lietus vien lija.
Tāpēc nesauktu es to par vasaru.
Telšu vietā lietus pārklāja zāli –
Ar miljoniem asaru.
Tomēr ir arī atmiņas labas.
Ar draugiem pavadītie brīži
Tagad liekas vien īsi kā sprīži.
Vasara paliks ierakstīta manā atmiņā
Kā jauni draugi un izpriecas vasarā…

Edijs Vasks, 8. kl.
***
Spoža saule vasarā
pāri laukiem vizuļo.
Pāri mājām spīguļo
saule, kas dod siltumu.
Gādā, saule, spilgtu gaismu!
Spīdi! Raisi mūsu sejās smaidu!
Iedod augiem siltumu,
sirdīs raisi gaišumu!
Egīls Kārkliņš, 8. kl.
***
Man vasara brīvībai!
Atpūtos, brīvību baudīju.
Saule gan šogad bij’ kautra,
bet vasara tāpat bij’ jautra.
Lai ar saules nebij’ daudz,
tomēr bumbu spēlējām,
visiem prieku vēlējām,
laiku labi vadījām.

Madara Ūdre, 9. kl.
***
Vēl dažreiz es jūtos kā vasarā,
Apkārt tik daudz interesantu lietu.
Skaistas un spožas parādības,
Arvien vairāk liekas, ka vasara vēl nav atvadījusies, bet
Rudens tomēr arī dara savu darbu,
Ar košajām krāsu otām.
Santa Helēna Pedele, 9. kl.

Trīs mēneši

Siltais laiks ir ļoti nasks,
Brīvās dienas arī tādas,
Ka jau nemanot man ir
Skolas soma jākravā.
Pa šo visu laiku saules
Tikai daži mirkļi ķerti.
Ko nu darīt? Kur nu likties?
Nav neviena attēla.

Oskars Nikolajevs, 9. kl.
***
Vasara mana,
Ezeri silti kā piens,
Skeitparks ir sauss,
Un neviens tur nav lieks.

Ar ko lai tagad palielos?
Neceļoju, nebraukāju,
Nedaudz mājās slaistījos
Un pa vidam mācījos.

Ilgi var gulēt,
Bet naktīs iet tusēt,
Un šķiet, ka nekad
Tam nepienāks gals!

Apguvu es jaunus slāņus,
Arī dažas diagrammas.
Eh, ko tur runāt gari!
Mācījos es „fotošopu”!

Kaspars Nikolajevs, 9. kl.
***
Vasara kā viena liela brīvdiena –
Ļauj mums priecīgiem
Un brīviem būt.

Ā, un atcerējos vēl kaut ko –
Biju vienā lielā pļavā,
Cilvēku tur bija daudz.
Es ar viņiem gavilēju.

Zinu, ka reiz pienāks diena,
Kad skolas zvans
Uz stundu aicinās.
Bet līdz tam vēl daudzas dienas priekšā,
Tāpēc nesteidzos
Un cenšos laimīgs būt.
Sabīne Svilpe, 9. kl.

Paldies

Tu mani nelutināji,
Ātri atstāji,
Tu mani nesildīji,
Tomēr biji,
Vasara, tā tu!
Trīs mēnešu
Man nepietika,
Man vajag vairāk –
Vairāk saules,
Vairāk ūdens,
Vairāk gaismas,
Vairāk vasaras.
Vēroji, kā dejoju un arī kā meloju.
Lūkojies, kā smaidīju un arī kā ballīti gaidīju,
Kā katru dienu svinēju un pēc tam saldi
gulēju.
Paldies par smaidiem,
Paldies par soļiem,
Paldies par skatieniem,
Viegliem, patiesiem priekiem, pieskārieniem.
Vasara!
Maira Antēna, 9. kl.

Atmiņas no vasaras
Vasara – tā ir saule, jūra un prieks,
Trīs mēneši – tas jau tikai nieks.
Ceļojumi, pārgājieni, peldēšanās –

Pasākums bij’ ļoti liels –
Prāta Vētras koncertiņš.
Vienu varu skaļi teikt –
Es tur labi izklaidējos.
Tagad paskatos pa labi,
Palūkojos pa kreisi –
Apkārt mani baļļu biedri
Sēž un sildās ogļu liesmās.
Vairāk neko nepaguvu.
Vasara veikli aiztraucās,
Gluži kā Māris Štrombergs
Pēc savas otrās zelta medaļas.
Oskars Sirmais, 10.kl.

Līdakas, zandarti, asari braši
Vasarā es makšķerēju,
Ātri un naski.
Līdakas, zandarti, asari paši
Lēca man spainī uz māju naski.
Zupas katlā nonāca paši,
Zandarti, līdakas garšoja traki.
Vasarā zāli pļāvu es aši,
Naski es devos uz copi braši.
Sēdēju, gaidīju ilgi un dikti,
Zandartu noķēru ātri un fiksi.
Skrēju uz māju ātri un fiksi,
Lielīju, slavināju zandartu pašu.
Asari noķēru traki un grūti,
Kaķis to nozaga braši un klusi.
Es šim pakaļ ātri un naski,
Asari kabatā metu es traki.
Kaķi pa logu ārā es dzinu,
Asari zupā iesviedu aši !
Ieva Cielava, 10.kl.

Mana vasara

Visa vasara viens piedzīvojums liels…
Daudz darba, daudz izklaides,

Daudz prieka un bēdu.
Jauni draugi un jauni piedzīvojumi…
Balles līdz agrai rīta stundai,
Volejbola spēles līdz spēka izsīkumam,
Pastaigas līdz vēlam vakaram,
Sarunas par vajadzīgo,
Raizes par neizdarīto
Un prieks par padarīto.
Bet vasara ir galā,
Un sākas skola Jākļūst nopietniem
Un jāpalaiž tā vaļā!
Jurģis Ļaudaks, 10.kl.

Vasara

Smagu darbu darām,
bez sporta neiztiekam,
baumas tā arī rodas
nometnē jautrajā!
Peldēšanās notiek bieži
pēc darba lielā,
beidzot alga rokā
un uz veikalu priekā.
Skola beidzas un jautrības sākas starp to izlaidums lielais.
Gerda Blaua,10.kl

Tā tik bij’ vasara
Paiet sekundes,
Minūtes, stundas,
Dienas un nedēļas.
Paiet ilgi gaidīts izlaidums,
Paskrien jestrie Jāņi.
Siltajās skolas telpās
Nemanot paiet dienas nometnē.
Dienas kā krāsaini mirkļi
Iet un neatgriežas!
Te jūlijā paskrien pilsētas svētki,
Te palido garām siltās dienas,
kad peldēt bij’ atļauts iet.
Te augustā ar jaunu spēku
Lecu iekšā citā nometnē!
Vasara kā krāsains sapnis
Turpina uz priekšu iet!
Ilmārs Suveizda, 10.kl.

Vasaras piedzīvojumi
Vasara pagāja aši Tā sākās ar eksāmeniem brašiem.
Man tajos gāja labi,
Un atzinību par to dabūju.
Tad nāca izlaidums jauks,
Kur apsveica visus beidzējus.
Beidzot sākās vasara,
Un atpūsties varēja
No skolas mājas darbiem
nebeidzamajiem.
Un sākās vasaras burvība:
Peldēšana, braukšana ar riteni,
Futbols, basketbols, volejbols
un citas vasaras aktivitātes.
Un tā pagāja vasara.
Bet vasaras beigās uz nometni devos,
Kur bija jautri un labi.
Lūza gultas daudzās,
Un baumu kaste pildījās katru dienu.
Tā pagāja mana vasara aši,
Un sākās skola braši.
Lai man labi veicas
Jaunajā mācību gadā!
Liene Linda Ozola, 10.kl.
***
Vasara paskrēja nemanāmi
Kā raibs zirgs ar krēpēs ievītu vasaru.
Tas skrēja man pretī pa varavīksnes staru,
Mainot pumpurus pret ziediem
Un asnus pret stiebriem.
Tā skrēja pa laukiem un mežiem,
Līdz apstājās man priekšā.

Bez vārdiem es sapratu...
Tā atnesa man ko ļoti svarīgu Man veltītu zelta saules staru!
Vienīgi man domātu brīvības garu!
Kā pasaku tēls šis zirgs atstāja mani,
Lai trauktos ar vēju pa pasauli.

Skolēniem zināšanas krāsies,
tomēr nopietni mācīties nāksies.
Skolotāji atzīmes liks,
kāds prieks arī skolēniem tiks.
Septembris ir klāt,
laiks uz skolu nākt!

Nauris Truksnis, 10.kl.

Jānis Bērzkalns, 11. kl.

Iesāku ar lielu balli,
pēc tam ar pašsajūtu nebij’ jauki.
Visi knaši sarosījām
un uz skolu aizmocījām.

Uz Ērgļiem braukšu
Pa bumbu maukšu
Ar roku vingru
Pa tīklu stingru

Līgo svētki bija klāt,
vairāk neatceros nekā...
Bija radi, bija draugi,
tāpēc bija ļoti jautri.

Vējš ir rāms
Pretnieks nelokāms
Un smiltis siltas
Kad sejā sitas

Pabiju ar maziem bērniem
nometnē, kur dejas trenē.
Visi grieza ašu danci,
kamēr problēmu nebij’ ar Janci.

Tad braucu mājās
Smilšgraudiņiem kājās
Vasara man beidzās tā
It kā būtu pasakā

Katru dienu es ar draugiem
spēlējām tur basi un voli.
Bija prieki, bija bēdas,
kamēr nesāka man sāpēt pēdas.

Laura Balode, 11. kl.
***
Vasarā, kad saule spīd,
ātrāk laiks uz priekšu slīd.
Gribas taču skriet ar draugiem,
nevis kļūt par kāda draudiem.

Vasarā kā pasakā

Vasaras dienas

Novadsvētki atnāca,
visas bēdas aizgāja.
Spoža saule, lieli svētki,
kuros tika pārbaudīti spēki.
Vasara jau gandrīz cauri,
bet uz nometni vēl jābrauc jautri.
Tur bij’ forši, tur bij’ smieklitā man beidzās vasaras prieki!
Ervīns Depše,10.kl.

Vasara

Vasarā vajag priecāties,
upes viļņos peldēties.
Vajag ķert ikkatru brīdi,
izmantot ik laika sprīdi.
Vasara gadā ir reizi vienu,
laiks, kad savākt arī sienu.
Visus darbus ātri padarīt,
tad brīvo laiku jauki pavadīt.
Malvīne Madžule, 11. kl.

Esmu vasarā

Vasarā ir jāatpūšas,
To mēs darām šā vai tā.
Vasarā ir jāballējas
Tik un tā!

Vasarā eju un skrienu,
ezerā siltā es lienu,
izbaudu sauli arvien,
cik tas jauki nudien!

Pirti kurinām mēs iekšā,
Varam lekti dīķī iekšā.
Dzersim kvasu, pērsimies,
Kamēr krāsns izkursies.

No rīta esmu slapjā rasā,
vai nenosals man kāja basā?
Par to daudz nedomāju gan,
tik ļoti zālē patīk man.

Pašā Jāņu vakarā
Iesim balli kustināt…
Dejosim un dziedāsim,
Visu nakti tusēsim!

Vasarā dzīve rit bez bēdu,
Pa dienu ilgi saulītē sēdu.
Tik jauki, ka dienas ir garas,
vasara, tu gan neesi bez varas!

Ja Tev gribas atpūsties,
Jāmācās ir skolā!
Tad, kad pienāk vasara,
Nav vairs jāsēž solā!
Anta Guzika, 10. kl.
***
Mana vasara nolaižas puķu dārzā
Reizē ar rīta rasu un pusdienas taureņiem.
Mana vasara pārvēršas ziedos,
Un ļauj bitēm to dzert pilniem malkiem.
Rudzupuķe, jauks laiks pie jūras,
Bet krāšņās izlaiduma kleitas nu sakrīt īrisu krūmā.
Oranžās samtenes atgādina reto sauli,
Bet baltās rozes - lietainās dienas.
Manu vasaru noslēdz draugu smiekli,
Tie izkrīt no raibās asteru grēdas.
Edijs Ronis, 11. kl.

Skola sākas

Pirmās skolas dienas klāt,
mazie, lielie līksmot sāk.
Dažu tomēr skumjas māc,
ka tas septembris ir klāt.
Deviņi mēneši nu jāmokās,
taču mamma saka: „Jāmācās”!
Ko nu darīt: sērot vai priecāties?
Tomēr nevajag padoties.
Tie, kam eksāmenu gads,
tiem būs noslogots savs prāts.

Bet nu jau kļūst drēgns un vēss,
pa laukiem sāk staigāt ziemelis cēls.
Vai viņš ir kāds brīnumains pasaku tēls,
Kas durvis uz neganto rudeni vērs?
Lelde Cikure, 12. kl.

Vasaras nakts

Mirdz zvaigznes kā dimanti,
spīguļo un zaigo kā pēdējoreiz.
Piena Ceļš par sevi manīt liek,
un man tas viss skaistums tiek.
Un tu prāto par dzīvi, par visu,
Skatoties uz šo sudraba misu.
Zūd domas un vārdi, ir lieki tie,
tik mēness stari tev veltītie.
Vēl gribu satikt es tevi, vasaras nakts,
Tik maigu, tik jauku, tik siltu!
Lai izskan šīs skumīgās dziesmas takts
Uz nākamo vasaras tiltu.

Marta Simona Štila ĒMMS 2.kurss
Anete Plendišķe ĒMMS 4.kurss
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PII ‘‘Pienenītes’’ ziņas

Sveiki! Mani sauc
klauns Otto!

Es šoruden sāku mācīties Cirka
skolā 1. klasē. Taču pirms tam – 3.
septembrī – es paviesojos pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, lai pārliecinātos, vai esmu gatavs skolai, jo, kā zinām, klauniem
bērnudārza nav.
“Pienenītē” bija sapulcējušies
visi bērni, kā arī skolotājas, kuras
šeit mīļi sauc par audzītēm. Manas
prasmes pārbaudīja un par visu, ko
bērni mācās bērnudārzā, man pastāstīja sagatavošanas grupas “Sauleszaķēni” audzīte Ilga.
Vai jūs zinājāt, ka bērni skolai
sāk gatavoties jau 2 gadu vecumā?
Kaut kas neticams! Es 2 gadu vecumā vēl rāpoju pa grīdu un valkāju
pamperu. “Pienenītē” gatavošanās
skolai sākas ar to, ka bērni iemācās
iet uz podiņa, patstāvīgi paēst un

apģērbties, kā arī mācās sadraudzēties ar bērniem. Tad seko dziedāšana, sportošana, māksla, rokdarbi,
dabas pētīšana. Paši lielākie bērni
mācās burtus un ciparus.
Izrādās, ka arī es daudz ko zinu
un protu, un audzītes man atļāva
doties uz 1. klasi, lai gan mazliet
“izgāzos” augstlēkšanā un sajaucu
dažus burtus ļoooti grūtos vārdos.
Bērni kopā ar audzītēm man deva
dažus labus padomus, piemēram,
kādu somu izvēlēties un ko tajā likt
iekšā.
Un vispār man “Pienenītē” patika, būs jāatnāk ciemos vēl kādu reizi varbūt vienkārši pasmīdināt bērnus un pieaugušos, lai mācoties
nepaliek pārāk nopietni.
Otto
(dažreiz arī audzīte Dzintra)

Atvadas vasarai

Vāzē ielikti ziedi izskatās labi,
veidoti īpašā veidā, izskatās gaumīgi un zinoši. Ziedi atsvaidzina vidi,
izrotā dārzu, telpu, istabu. Ziedi ir
cilvēciska prieka apliecinājums.
Ziedi tiek dāvināti dažādos dzīves
brīžos. Ērgļu pansionātā kādā augusta dienas pēcpusdienā tika veidoti ziedu pušķi un kompozīcijas.
Skaisti veidoti ziedu pušķi rada īpašu noskaņu skatītājam, mājīgu noskaņu telpai. Ziedi pārsteidz ar savu
krāšņumu, lielo daudzveidību, un
mēs sākam gaidīt rudens tuvošanos.
Sāk sārtoties lapas, arī salnas būs
biežāki ciemiņi, bet dārzos turpina
ziedēt atraitnītes, vijolītes, sevi pieteikušas krizantēmas, lielās, košās
dālijas, blakus krāsainās gladiolas,
asteres, cinijas, samtenes un blakus
cēlās lilijas, lauku ziediņi un augi.
Paldies Elgai Līckrastiņai, Dzintrai
Pudulei, Kristīnei Ģirģenai, darbiniekiem, kas atbalstīja ziedu pušķu
un kompozīciju veidošanu, lai Ēr-

gļu pansionāta ēdamzāle kļūtu ziediem bagātāka, iepriecinot mūsu
iemītniekus un skatītājus.
6. septembra rīts lietains, bet
grupiņa Ērgļu pansionāta iemītnieku brauca ekskursijā uz Vestienas
pagasta bioloģiskās dabas sētas
„Aparēni” viensētu. Līdzi ņēmām
ciemkukuli, lai ar to pacienātu vistas, gaiļus , pīles , zosis, pāvus, savvaļas aitas, skaisto āzi, sunīšus, kaķīšus. Mēs tiešām priecājamies, ka
tepat blakus tik radošs cilvēks Ligita Vītoliņa, kas bez dzīvniekiem un
putniem vēl izveidojusi daiļdārzu,
kas rūpīgi jākopj. Apbrīnojama ir
saimnieces gudrība, lai sarunā pieminētu putnu šķirņu nosaukumus,
bet dārzā puķu nosaukumus un
šķirnes, interesanti stāstīja arī par
kadiķiem. Mēs bijām jaukā ekskursijā, kur mūs aizvizināja SAC „Kastaņas” šoferis Gundars.
Ināra Tirzmale,
pansionāta sociālā darbiniece

Jaunumi Liepkalnes
bibliotēkā

Liepkalnes bibliotēkas grāmatu
krājums ir papildinājies ar jaunām
grāmatām. Ikviens apmeklētājs var
izvēlēties sev tīkamāko. Pieejami
gan daiļliteratūras, gan dažādu nozaru darbi. Mazākajiem lasītājiem
ar krāsainām un skaistām ilustrācijām bagātas Arņa Terzena, Ulda
Ausekļa un Ineses Zanderes dzejoļu grāmatas. Skolas vecuma bērniem lasāmas divas ‘‘Grega dienasgrāmatas’’ – ‘‘Suņudienas’’ un
‘‘Neglītā patiesība’’. Pieaugušajie
lasītāji var izvēlēties Annas Skaidrītes Gailītes romānus ‘‘Taureņa lidojums naktī’’ un turpinājumu
‘‘Vienā dienā visa dzīve’’, Noras
Ikstenas ‘‘Starp divām durvīm’’,
spriedzes romānu cienītājiemMaikla Robotema’’Sods par klusē-

šanu’’, Džeimsa Greidija’’Trakie
suņi’’. Lata romānu sērijā pieejami
jaunākie Andra Puriņa, Ērika Lansa, Ingunas Baueres, Jāņa Valka u.
c. darbi. Nozaru literatūrā-medicīnā – ‘‘Ķīniešu medicīna sievietēm’’, psiholoģijā – labo atziņu
kalendārs ‘‘Domu dienas’’,’’Ko
vēsta tava dzimšanas diena’’, kā
nepieļaut, lai tevi piekrāpj – ’’Turi
acis vaļā’’, modernas meitenes uzvedības rokasgrāmata’’Šarma skola’’, vēsturē –’’Baltu senvēsture’’.
Šis ir tikai neliels ieskats jaunumu
klāstā ar visiem jaunumiem varat
iepazīties uz vietas bibliotēkā. Nāciet, izvēlieties, lasiet! Uz tikšanos!
Dainuvīte, bibliotēkas vadītāja

Aicina Ērgļu saieta
nams
Kā jau katru rudeni, no jauna atsāk darbu cilvēku grupas ar vienotām
interesēm, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku un radītu prieku ne tikai sev, bet
arī apkārtējiem ļaudīm. Te sanāk dziedātāji, dejotāji, audēji, teātra mākslas
cienītāji u.c. Bet arvien esam priecīgi par katru jaunu dalībnieku, vēl jo
vairāk tāpēc, ka nākamais, 2013., gads atkal būs īpašs, jo Rīgā norisināsies
Vispārējie Latvijas dziesmu un deju svētki, kurā dalībnieki būs arī mūsu
novada amatieru mākslas meistari.
Tāpēc aicinu jaunus dalībniekus pēc sirds patikas pievienoties šādiem
kolektīviem:
Jauktais koris „Ērgļi” (diriģents, Ralfs Šmīdbergs)
e-pasts: ralfens@inbox.lv
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki dziedātāji –
mēģ. ceturtdienās – plkst.18.30
Deju kolektīvs ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne, mob. 26528369)
e-pasts: marite.taskane@inbox.lv
mēģinājumi piektdienās plkst 20.00 un svētdienās – plkst. 11.00
Deju kolektīvs „Rūdis” (vad. Antra Grinberga, mob.t. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: sestdienās no plkst.17.00)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Erla”
(vad. Antra Grinberga, mob. 26498175
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: otrdietdienās, piektdienās. plkst. 20.00)
Dāmu deju grupa „Varbūt”
(vad Antra Grinberga, e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: ceturtdienās plkst.18.30)
Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte”
(Pirmsskolas – vad. Antra Grinberga , mob. 26498175)
e-pasts: samo@tvnet.lv
otrdienās. ceturtdienās plkst.17.30
Bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”
(vad. Ieva Vilnīte, mob.t. 29328543)
e-pasts: ieva.vilnite@inbox.lv
Ērgļu teātris ( režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426)
e- pasts: tereza.k@inbox.lv
Tautas lietišķās mākslas studija „Ērgļi”
(vad. Sandra Lauberte, mob. 28372607)
Tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
(vad. Inese Maltavniece, mob.t. 26391466)
Līnijdejas – (vad. Emma Cera mob. 26468124)
Vēderdejas (Belly dance) – ( vad. Rudīte Pavlovska,
nodarbības ceturtdienās plkst. 18.00)
Sporta deju klubs “Vizbulīte”
( vad. Sandra Avotiņa, mob.t. 26528132)
e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
nodarbības –pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 16.00
Rokdarbu studija – pieteikties un par pirmo nodarbību interesēties
saieta namā vai pa tālruni: 26528132
Mūzikas kursi – darbojas Virdžīnijas Burovas vadībā,
personīgi vienojoties.
Lūdzam interesēties saieta namā vai pa tālruni: 26528132
Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU:
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste – kultūras darba organizatore:
Sandra Avotiņa
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Bibliotēkā
septembrī...
Pavisam nemanot ir pienācis
rudens, un pēc vasaras atpūtas
arī bibliotēka sāk jaunu darba cēlienu.
• Vasaras mēnešos bibliotēkas
fonds ir papildināts ar jaunām
grāmatām. Grāmatas ir pirktas
gan par piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, gan iedzīvotāju dāvinātas:
Nozaru literatūra –
Nikolajs II
Vienmēr perfekts. Džentelmeņa rokasgrāmata
Nūjošana
Ārstniecības augi un to lietošana
Sāļie un saldie pīrāgi u.c.
Daiļliteratūra –
Tauriņa efekts
Nepakļāvīgā
Kāzu tiešraide
Lielvārdes Katrīna
Pirmsnāves skūpsts, u.c.
Ar jauno grāmatu sarakstu un
aprakstiem var iepazīties bibliotēkā.
• „Papīrfabrika Līgatne” aicina
bibliotēkas, to draugus un apmeklētājus vai vienkārši zaļā
dzīvesveida piekritējus savākt
un nodot papīrfabrikai pārstrādei
nolietotās un novecojušās grāmatas, avīzes un žurnālus vai
cita veida makulatūru. Tā kā arī
mēs piedalāmies šajā akcijā, tad
makulatūru bibliotēkā var nodot
līdz 16. oktobrim. Sīkāka informācija pa tālr. 64871430.
• Cienījamie bibliotēkas atbalstītāji!
Pateicamies visiem, kuri dāvināja bibliotēkai labas un vērtīgas
grāmatas. Ar prieku arī turpmāk
pieņemsim dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām.
Pirms vēlaties dāvināt, lūdzam
iepazīties ar dāvinājumu pieņemšanas un noformēšanas kārtību:
- izdošanas laiks: pēdējo 5
gadu literatūra, ja nav krājumā
un ir nepieciešamība veikt krājuma piekomplektēšanu, izņemot
novadpētniecības izdevumus un
izdevumus ar kultūrvēsturisku
nozīmi;
- aktualitāte: paaugstināta pieprasījuma literatūra;
- valoda: galvenokārt latviešu;
detektīvi un romantiskā literatūra, nozaru literatūra, izdevumi
bērniem , pēc bibliotekāra ieskatiem, arī izdevumi citās svešvalodās;
- izdevuma nolietojuma pakāpe: nelietotas vai mazlietotas;
- iesējums – cietie vāki.
Vēlams grāmatu saraksts. Dāvinājumu piegādi bibliotēka saskaņo ar dāvinātāju.
K o n t a k t i n f o r m ā c i j a : t ā l r.
64871430, mob. tālr. 28741487,
e-pasts erglbiblio@tvnet.lv
Lai visiem jauks septembris!
Sarmīte Dreiblate,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja



PASĀKUMU
AFIŠA
No 28. septembra
plkst. 16.00 līdz 1.decembrim
Ērgļu saieta nama izstāžu zālē apskatāma
Dabas muzeja izstāde „Daba krāso” .
Izstādē skatāmi arī Tautas lietišķās
mākslas studijas „ĒRGĻI” audēju
darbi.
*****
28. septembrī plkst. 18:00 Sausnējas
saieta zālē “Līdumos”
Dzejas pēcpusdiena
Tikšanās ar dzejnieci Āriju Āri.
*****
29. septembrī rīta agrumā
saieta namā un tā apkārtnē
RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem!!!
Aicinām tirgoties ar visām rudens ražas
bagātībām, kas izaugušas dārzā,
meža veltēm, mājamatniecības precēm,
rokdarbiem, kā arī mājdzīvniekiem un
lopiņiem.
Varēsiet piedalīties loterijā, ja līdzi būsiet
paņēmuši kādu no savām ziemai
sagatavotajām veltēm.
Miķeļa izsole!!!
*****
29. septembrī plkst. 15.00 “Meņģeļos”
notiks paaudžu sadziedāšanās pasākums
“Man bij` dziesmu vācelīte”
Aicināti visi tautas dziesmu mīļotāji!
Līdzi ņemt nelielu cienastiņu un
tautasdziesmu melodijas.
*****
29. septembrī plkst.15.00 Ērgļu
bibliotēkā
Muzikāla dzejas pēcpusdiena
„Prieks ir jārod sevī…”
Piedalās: Inese Tora – dzeja, Inese
Nereta – dziesminiece, Solveiga Kļaviņa
– māksliniece – gleznu izstāde, Ilona
Vītola – Gulbenes Vītola izdevniecības
redaktore – „grāmatu galds”
*****
13. oktobrī plkst. 21.00
Ērgļu saieta namā
RAŽAS BALLE!
Spēlē – grupa “Pagrabs” (Valmiermuiža)
Aicināti visi zemes kopēji un ražas
audzētāji, zemnieku saimniecību
saimnieki ar savām saimniecēm un
saimēm.
Par jautrību gādās – Līga Stebere.
Vietas pie Saimes galdiem pieteikt laikus
un ieejas kartes iegādāties saieta namā.
*****
20. oktobrī plkst. 13:00 Sausnējas
saieta zālē “Līdumos”
Pensionāru pēcpusdiena
Pieteikties pie Ineses Leibomas
t. 26191640 un pagasta pārvaldē
t. 64829534.
*****
20. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta
namā
dāmu deju grupa „Varbūt”
aicina uz koncertu
„ RUDENS LAPKRITĪ ”
Aicinātas deju grupas no Jelgavas,
Dzelzavas, Kokneses, Kalsnavas,
Madonas, Ogres, Amatas, Apes,
Vecpiebalgas, Mārsnēniem, Inešiem,
Valkas un Cesvaines.
Saviesīgs vakars kopā ar
Zigmundu un Elitu.
*****
21. oktobrī plkst.13.00
Ērgļu saieta namā
viesosies šlāgergrupa “Baltie lāči” ar
koncertprogrammu
“Ko Tev uzdziedāt...?”
Biļešu cenas 3 Ls un 4 Ls.
Iepriekšpārdošanā biļetes var iegādāties
no 17. septembra Ērgļu saieta namā.

Ērgļos aicina iesaistīties labdarības akcijā
„Palīdzi piepildīt katlu!”
Rudens parasti ir laiks, kad novācam ražu un gatavojam krājumus bargajai ziemai. Septembra pēdējā nedēļā Ērgļos
norisināsies biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” un Ērgļu saieta nama rīkota labdarības akcija „Palīdzi piepildīt katlu!”. Tās laikā iedzīvotāji un novada zemnieki tiek laipni aicināti ziedot dārzeņus – sarkanās bietes, burkānus, sīpolus, kartupeļus, kāļus, pupas, kabačus, ķirbjus u.c.

No 24.09.2012. līdz 29.09.2012. septembrim aicinām iedzīvotājus un novada zemniekus iesaistīties labdarības akcijā „Palīdzi piepildīt katlu!”, ziedojot dārzeņus. Rudens veltes aicinām
nodot Zupas virtuvē Parka ielā 7, Ērgļos no plkst. 10.00 līdz 13.00.
Akcijas noslēgums Miķeļdienas tirgū pie Ērgļu saieta nama, sestdien, 29. septembrī. Šajā dienā no plkst. 9.00
līdz 12.00 īpaši iekārtotā akcijas stendā būs iespēja ziedot dārzeņus. Pie stenda jūs sagaidīs ‘‘jautrā biete’’ un
‘‘burkāns’’. Čaklākos un atraktīvākos ziedotājus sagaida īpašas akcijas balvas.
Akcijā īpaši tiek aicināti iesaistīties Ērgļu novada skolēni. Jums ir iespēja izdarīt labu darbu, atbalstot mūs! Kopā
mēs varam daudz!
Uzziņai:
* Zupas virtuve Ērgļos darbojas kopš 2009. gada 18. decembra, sniedzot atbalstu siltas maltītes veidā katru darba
dienu no 12.00 līdz 13.00.
* Katru dienu tiek izsniegtas 80 porcijas siltas zupas, vidēji mēnesī 1680, gadā 20160 porcijas.
* Zupas virtuves projektu finansē: biedrība ‘‘Svētā Jāņa Palīdzība” sadarbībā ar Johanniter Unfall Hilfe (Vācija,
Hamburga).
* 2012./2013. gada sezonā finansiālu atbalstu sniegs „Ziedot.lv” organizētais projekts „Kopgalds – siltas maltītes
atbalsts”. Liels paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par atbalstu!
Sīkāka informācija: Māris Sirmulis , biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” projektu koordinators, t. 26039913

Apsveicam!

Svecīšu vakari Ērgļu
novada kapsētās

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Dzintars Kindzulis
Zivija Kuropatkina
Staņislavs Šanters
Rūta Poļaka
Ērika Elstere
Alberts Keisis
Biruta Tolmane
Rita Kovaļčuka
Agris Bērziņš
Juris Stepāns
Pēteris Grigs
Gaida Līcīte
Eleonora Bērziņa
Ilga Bērziņa
Jānis Bazulis
Skaidra Valaine
Aina Bazule
Alma Rudzīte

LABOJUMS!
Laikraksta “Ērgļu Ziņas” augusta izdevumā, apkopojot novada svētku sporta
sacensību rezultātus, ieviesusies kļūda!
Pareizi jābūt:
Volejbolā vīru komandu konkurencē
I vietu izcīnījuši:
Jānis Feodorovs (juniors),
Raimonds Kaimiņš un
Aldis Olte.
Atvainojos par sagādātajām neērtībām!
Sandra Avotiņa

Liepkalnes kapos –
29. septembrī plkst. 17.00
Runakalna kapos –
29. septembrī plkst. 16.00

APSVEICAM
IVETU SNIĶERI un
JĀNI GEDUŠU ar meitas
SABĪNES GEDUŠAS
piedzimšanu;

Vējavas kapos –
6. oktobrī plkst. 16.30
Blaumaņa kapos –
6. oktobrī plkst. 17.00
Sausnējas kapos –
6. oktobrī plkst. 17.00
Jumurdas kapos –
6. oktobrī plkst. 18.00

INESI un IVO ŠTILUS
ar dēla RŪDOLFA
piedzimšanu.

Miera kapos –
13. oktobrī plkst. 17.00

PAZIŅOJUMS

Pieminam mirušos

2012. gada 18. oktobrī Ērgļu slimnīcā atkal pieņems plaušu slimību speciāliste doc. Grāve no Stradiņu slimnīcas.
Pieņemšanas laiks 10.00 – 15.00. Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārstiem.

JĀNIS ERILS BĒRZKALNS
miris 74. mūža gadā;
RITMA ČUIBE
mirusi 75. mūža gadā.

Sauleskalna kapos –
14. oktobrī plkst. 17.00

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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