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Šai naktī zvaigznes snieg
Balts zvaigžņu sniegputenis
Tās zvaigžņu sējējs zemes
tumsā kaisa,
Lai visiem tiek –
Lai katram sava zvaigzne.
/E. Ķezbere/
Gadu mijas gaidīšanas
laiks mūs aicina atcerēties
labo un jauko, atskatīties
uz paveikto, krāt spēkus
jauniem darbiem un lūkoties nākotnē.
Visiem vēlu mierpilnus
un gaišus Ziemassvētkus,
baltas domas, cerību piepildīšanos un veiksmīgus
ikdienas ceļus Jaunajā
2013. gadā!
Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis

Krāsainas uzzied sveces,
Smaržo egles zars.
Istabā klusiem soļiem
Ienāk svētvakars…
Katru reizi, kad divi cilvēki
viens otram piedod, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad
bērni ar cieņu uzlūko savus
vecākus, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad vecāki saprot
savus bērnus, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad palīdzam
viens otram, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad piedzimst
bērns, ir Ziemassvētki. Katru
reizi, kad viens otru uzlūkojam
ar sirds siltām acīm un ar
smaidu, ir Ziemassvētki.
Jo ir dzimis Miers.
Jo ir dzimusi Mīlestība.
Jo ir dzimusi Cerība.
Jo ir dzimis Prieks.
Visiem novada ļaudīm vēlu
klusus un svētītus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais 2013. gads
atnāk veselīgs, ģimenisks un
darbīgs! Lai mēs nākamajā
gadā būtu dzīves gudrāki, iecietīgāki viens cits pret citu
otru!
Agita Opincāne,
Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāja

Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu –
zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un
prieku,
Zvaigzni, kas sniedz
vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa
piepildījumam.
Lai Jums katram ir sava
zvaigznīte!
Lai Ziemassvētku prieks
ienāk Jūsu mājās, nesdams
sirsnību, darba sparu un
optimismu! Lai Ziemassvētku nakts ir mierīga un gaiša!
Novēlu visiem novada
ļaudīm gaišu un svētītu katru
dienu Jaunajā gadā, rodot
piepildījumu saskanīgā un
veselīgā dzīves ritējumā.
Liena Kārkliņa,
Sausnējas pagasta pārvaldes
vadītāja

Ticiet Saulgriežu sniegiem,
kas zemi tīru un mirdzošu
padarīt māk,
Ticiet Ziemassvētku klusajam
brīnumam,
kuram dvēselē jāienāk!
/Sk. Kaldupe/
Lai baltie Saulgrieži atnāk
klusajā vakarā ar mieru, ticību un mīlestību apmirdzēti!
Priecīgus un gaišus svētkus! Visiem novada ļaudīm
novēl –
Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas kolektīvs

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi,
nes prieku, mīlestību un
gaismu katrā mājā!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja “Meņģeļi” vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. decembris

Nepalaid garām tos
skaistākos mirkļus,
Kas dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām, bet iededz to
gaismu,
Lai sirdij silts gaišums tiek.
Neizdzēs sevī tos dvēseles
mirkļus,
Kaut ziema un sniegi snieg,
Nezaudē mirkļus, kas kļuvuši
tuvi,
Lai putekļos neiestieg.
Paglabā sirdī tos dzīvības
mirkļus,
Lai sevī tie neiemieg.
Tos ieraksti dzīvē
Ar gaismas staru,
Lai tukšums tur nepaliek…
Ir pienākušas tās pasakainās dienas un naktis, kad
visu sākam redzēt eglīšu
svecīšu zeltainajā spožumā.
Pār visiem it kā no jauna
uzaust bērnības dienu saule.
Vēlam skaistu, mirdzošu
un baltu Adventes laiku!
Lai Jūsu mājās uz palikšanu
ienāk miers, saticība un
pārticība! Lai Jūs un Jūsu
mīļie veseli un stipri! Lai
vienmēr kopā ar Jums ir trīs
mūžīgas vērtības: TICĪBA,
CERĪBA, MĪLESTĪBA!
Priecīgus, mīļus un baltus
Ziemassvētkus!
Laimīgu, veiksmes pilnu
Jauno gadu!
Ērgļu novada PII „Pienenīte”
vārdā novēl iestādes vadītāja
Ilona Cielava

Ir pienākušas dienas,
kad mēs visu sākam redzēt
Ziemassvētku gaismā. Šai
gaismā citādi mēs sākam just
un domāt. Vairāk kā jebkad
mēs tagad gribam pierādīt
apslēpto patiesību, ka dzīve
dibinās uz labā, ko tik bieži
aptumšo dzīves cīņas...
/K. Skalbe/
Vēlam daudz skaistu
svētku, labi padarītu darbu
un gaišu domu ikdienā!
Ērgļu saieta nama
darbinieki

2012. decembris

Tam, kurš grib iepriecināt
cilvēkus, ir jānes sevī prieks...
Tam, kurš grib pasaulē ienest
siltumu, ir sevī jānes uguns...
Tam, kurš grib palīdzēt,
ir jābūt piepildītam ar
mīlestību...
Tam, kurš uz zemes grib
panākt mieru, ir jārod miers
savā sirdī...
/F. Bosmans/

Ziemassvētku vakarā vajag
visas lampas sadegt, lai
Laimīte redzētu, kur staigāt.

Ziemassvētku klusumā,
gadu mijā un Jaunajā gadā
to visu es novēlu Jums katram – prieku sevī, sirds
siltumu, mīlestību un mieru
sirdī!

/Latviešu tautas ticējumi/

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vineta Bagatska

Lai sasildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīm dzied.
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet!
/K. Apškrūma/
Kad balts sniedziņš apklāj
zemi un mājās sāk smaržot
piparkūkas, tad liels un mazs
jūt, ka klāt ir gada īpašie svētki Ziemassvētki – siltuma,
mīļuma, labestības svētki.
Gads tuvojas noslēgumam,
varam paskatīties atpakaļ
un pavērtēt, cik daudz labā
katrs no sevis esam devuši –
darbam, kolēģiem, ģimenei,
citiem līdzcilvēkiem, ar
ko diendienā esam kopā.
Ikdienas darbu steigā ne
vienmēr paspējam pateikt
cits citam labus vārdus,
tādēļ pirmssvētku noskaņā – sirsnīgs paldies visiem maniem bibliotēkas
apmeklētājiem un darba
kolēģiem! Lai gaiši mirdz
sveces eglītēs un svētku
prieks ielīst ikkatrā dvēselē!
Lai sapņu un cerību piepildījumu mums visiem nes
Jaunais – 2013. gads!
Dainuvīte Bikše,
Liepkalnes bibliotēkas
vadītāja

Ziemassvētku vakarā ātri
jābeidz darbi, lai darbi labi
veiktos visu gadu.
Ja pirmo Ziemassvētku
vakarā pie debesīm daudz
zvaigžņu, tad nākamajā
vasarā būs daudz sēņu.

Mierīgus, siltus un mīļus
Ziemassvētkus. Lai Jums gaišas domas, sagaidot Jauno
gadu!
Ērgļu novada sociālās
aprūpes centra vadītāja
Ieva Dūduma

Lai mīļums un sirds
siltums ir katrā Jūsu dienā,
kaut kas nepiepildīts, kas
tāds, ko gribas paturēt!
Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja
Māra Briede

Ziemassvētkos
cilvēcei
piedzimst gaisma, kas nes
sevī līksmi, labestību un
ticību. Lai šī gaisma no Ziemassvētku svecītēm staro
mūsu sirdīs, uzturēdama
mieru un saskaņu!
Sagaidīsim 2013. gadu –
Ar pateicību vakardienai par
dienišķo maizīti,
Ar ticību šodienai,
Ar cerību nākotnei,
Ar lūgumu Dieviņam par
labu veselību!
Lai siltas sveču gaismas
un egļu smaržas apņemts
ir Ziemassvētku vakars, lai
ticība gaišajam Jūs visus
pavada Jaunajā gadā!
Sausnējas pagasta kultūras
darba organizatore
Inese Leiboma
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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ
27. novembrī viesnīcā "Ērgļi"
norisinājās otrais seminārs Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna semināru cikla ietvaros.
Seminārā Ērgļos uzstājās novada domes prekšsēdētājs G. Velcis,
“Braku” muzeja
vadītāja Z. Saulīte,
“Meņģeļu” muzeja
vadītāja I. Vilnīte,
viesnīcas “Ērgļi”
direktore A. Velce, Jumurdas muižas
kompleksa pārstāve A. Apine, kā arī
Tūrisma attīstības valsts aģentūras
direktors Armands Slokenbergs un
Vidzemes Augstskolas eksperti – profesors Jānis Kalnačs, docents Tālis Pumpuriņš un lektors Ilgvars
Ābols. Seminārā tika diskutēts par
kultūras mantojuma aizsardzības un
pieejamības aspektiem, patriotisko
un gastronomisko tūrisma piedāvājumu un potenciālu Vidzemē.
Semināra noslēgumā visiem interesentiem bija iespēja doties ek-

skursijā uz R.Blaumaņa memoriālo
muzeju “Braki”.
http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/atskats-no-projekta-charts-seminara-erglos.html
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Ērgļu novada pašvaldības dome 2012.
gada 29. novembrī
(domes sēdes protokols Nr. 14, 9.§) apstiprināja Ērgļu novada Attīstības
programmu 2013. – 2019. gadam. Plānošanas dokuments būs pieejams pašvaldības mājas lapā: http://www.ergli.lv.
Emma Cera, Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrādes darba vadītāja, izsaka
pateicību tiem cilvēkiem, kas aktīvi
iesaistījās šī dokumenta tapšanā,
piedaloties fokusgrupu sanāksmēs,
kurās tika izvērtēta esošā situācija,
uzklausītas vēlmes un vajadzības;
plānošanas semināros, kuros tika
izvērtēti fokusgrupu sanāksmēs un
iedzīvotāju aptaujās paustie viedokļi,
noteiktas attīstības prioritātes un

izvirzīti konkrēti projekti un novēl:
lai mums visiem turpmākajos gados
pietiek uzņēmības, neatlaidības un
izturības Attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanā!
4. un 5. decembrī domes
priekšsēdētājs G. Velcis Vidzemes
plānošanas reģiona delegācijas sastāvā apmeklēja Valgas un Tartu
rajonu Igaunijā, lai tiktos ar pašvaldību pārstāvjiem un iepazītos
ar situāciju kaimiņvalstī saistībā ar
ES līdzekļu piesaisti 2007. - 2013.
gada plānošanas periodā. Delegācija
viesojās arī Valgas jaunajā arodskolā,
kā arī modernajā Tartu zinātnes centrā “AHHAA”.
KPFI projekta atbalstītie Ērgļu profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcas un Mācību darbnīcu
rekonstrukcijas
darbi
tuvojas
nobeigumam. Nodošana ekspluatācijā notiks 2012. gada decembra mēnesī. Dienesta viesnīcai un mācību
darbnīcai ir veikts blīvuma tests. Rezultāts parādīja, ka ēkas siltināšana
un blīvēšana ir veikta kvalitatīvi. Tas
liecina, ka būs labi energoefektivitātes

rādītāji! Uz pavasari paliks atliktie
darbi, tādi kā teritorijas sakopšana
un ēku fragmentu piekrāsošana,
ko šobrīd laika apstākļu dēļ nevar
izdarīt – informē Ērgļu profesionālās
vidusskolas direktors Andris Spaile
un novēl visiem PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!
8. decembra vakarā Ērgļu saieta namā norisinājās Madonas
deju apriņķa B grupas deju kolektīvu koncerts „Dancis pretim
Ziemassvētkiem”, kurā piedalījās
Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs (vad. Ilona Cvetkova),
Lubānas pilsētas kultūras nama
deju kolektīvs „Žuburi”(vad. – Laila
Ozoliņa), Dzelzavas kultūras nama
deju kolektīvs „Zīļuki” (vad. – Jānis
Šķēle), Cesvaines kultūras nama
Tautas deju ansamblis „Cesvaine”
(vad. – Jānis Šķēle), Madonas pilsētas
kultūras nama Tautas deju ansamblis „Vidzeme” – (vad. Adris Ezeriņš),
Ērgļu novada deju kolektīvs „Pastalnieki” – (vad. Mārīte Taškāne) un
Ērgļu saieta nama deju kolektīvs
„Rūdis” – (vad. Antra Grinber-

ga). Koncertu vēroja Madonas
deju apriņķa virsvadītāja Maija Rijniece, lai novērtētu, kāds ir deju
kolektīvu skatuviskais izpildījums
un cik daudz vēl darāmā līdz XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
Deju svētku deju kolektīvu atlases
skatei, kas norisināsies jau 17. martā
Madonā.
11. – 14. decembrī novada domes priekšsēdētājs G. Velcis piedalījās ES finansētās Igaunijas-Latvijas-Krievijas (Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation Programme
within
European
Neigh-borhood and Partnership
instrument 2007–2013) pārrobežu
programmas projektu iesniegumu
vērtēšanā un projekta uzraudzības
komitejas sēdē kā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis. Šis ir
jau otrais projektu konkurss, kura
ietvaros tiks sadalīts EU finansējums
6 014 639 eiro apmērā. Iesniegto
projektu pieteikumos pieprasītā
summa ir vairāk nekā divas reizes
lielāka, tā kā gaidāms saspringts un
grūts darba cēliens.

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMĒ
Pārskats par 2012. gada novembra domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr. 10 “Par koku ciršanu ārpus
meža Ērgļu novadā” projektu, kurš
saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām”
nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Saņemot ministrijas pozitīvu atzinumu, saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā “Ērgļu
Novada Ziņas” un Ērgļu novada
mājaslapā internetā.
Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11„Grozījumi 2012. gada
23. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 ”Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2012. gadam””.
Pamatbudžeta ieņēmumus palielināja par Ls 59287, ko veido mērķ-

dotācijas dažādām pašvaldību funkcijām, pārējie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas
izdevumu
transferti
pašvaldībām, nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi , ēkām un būvēm
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi,
maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, valsts nodeva
par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesā, citi ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par
biļešu realizāciju.
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.
lv un ir pieejami pašvaldības domē un
pagastu pārvaldēs.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr. 996

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”, dome nolēma:
– Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt
un zemes reformas laikā ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
lauku apvidus zeme – Ērgļu novada
Ērgļu pagastā, Rūpniecības iela 5,
kadastra Nr. 7054 008 0679, platība
0,2529 ha, kas ir neapbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.
panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti zemes nomas līgumi saskaņā ar

likumu “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”;
– ieskaitīt Valsts rezerves zemes
fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70540080334, kas atrodas
Ratakalna ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā, jo uz zemi ir izbeigtas
lietošanas tiesības, uz zemes nav ēku,
par to Latvijas Republikas likumdošanā
noteiktā termiņā nav noslēgts nomas
līgums.
Noteica degvielas patēriņa limitu
170 litri mēnesī pašvaldībai piederošajai
automašīnai Hyndai Getz, valsts Nr.
GD6642, kura nodota lietojumā Ērgļu
novada sociālās aprūpes centram.
Apstiprināja Ērgļu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja

Guntara Velča ārzemju komandējumu
darba vizītē, š. g. 4.-5. decembrī uz
Igauniju, Valgas un Tartu pilsētu. Ar
komandējuma saistītos izdevumus
apmaksā Vidzemes plānošanas reģions.
Apstiprināja Ērgļu novada attīstības programmu 2013.-2019. gadam.
Ērgļu novada mājaslapā internetā
www.ergli.lv tiks publicēts paziņojums
par Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam apstiprināšanu un
ievietots plānošanas dokuments.
Pamatojoties uz personīgu iesniegumu, Ērgļu novada iedzīvotāju
reģistrēja informatīvajā reģistrā uz
Ērgļu novada pašvaldības īpašumā
esošu izīrējamo apdzīvojamo platību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A. Rozenberga

R. Blaumaņa 8. konkurss – dāvana rakstniekam
8. decembris Ērgļu pakalnos un
ielejās atnāca baltum balts – koku zari
bija izrotājušies sniega pārslām, Braku
māju jumti sasegušies baltās seģenēs.
Viss tik svinīgi un cēli, jo uz Ērgļiem
brauca ciemiņi no visdažādākajām
Latvijas vietām, lai piedalītos R. Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkursa
noslēguma sarīkojumā.
Šogad konkursā piedalījās 222
skolēni, žūrija kā labākos atzina 77,
kuri tika uzaicināti uz noslēguma pasākumu. Jau rīta agrumā čakli pa Braku
dzīvojamo māju rosījās rakstnieka
brālis Arvīds Blaumanis (Ojārs Āva)
un viņa sieva Anna (Ināra Strazdiņa),
lai ciemiņus uzaicinātu nobaudīt zāļu
tēju un gardo svētku kliņģeri. Viesu
istabā, Meņģeļu muzeja vadītājas Ievas
Vilnītes aicināti, visi kopīgi iemācījās
un dziedāja dziesmu „Uz Braku kalna
mājas stāv”, vārdu autors R. Blaumanis.
Anna Kuzina konkursantiem pastāstīja
par muzeju un R. Blaumani, kā arī
uzdeva dažādus jautājumus par
rakstnieku.
Pateicība rakstniekam izskanēja
skolotājas Indras Rones vārdos Blaumaņa kapos, lai pēc tam iedegtu svešu
liesmiņas un noliktu ziedus.
Ērgļu saieta namā jau pirms pasākuma varēja rosīties dažādās radošajās darbnīcās. Inese Mailīte pamudināja
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katru ieaust savu labo vārdu pavedienu
lielajā koka zaru veidotajā audeklā.
Gaišie un no sirds rakstītie vēlējumi
būs skaistākā dāvana rakstniekam 150.
dzimšanas dienā. Pie Vizmas Veipas
un Ivetas Pedeles varēja veidot sarkanu
rozes ziedu, bet Liena Bukovska un
Sandra Stankeviča aicināja iejusties
velniņu pasaulē un atjaunot viņu raibās
segas rakstus. Kafejnīcā „Gardumi” bija
iespēja nobaudīt pašmāju labumus,
kurus sarūpēja Iveta Hirša kopā ar savu
ģimeni.
Noslēguma pasākumu vadīja aktrise Kristīne Klētniece-Sika, muzikālais noformējums – pianists Māris
Žagars. Sarīkojuma sākumā notika
Braku muzeja veidotās grāmatas
„Blaumaņu dzimtas līkloči” atvēršanas
svētki. Izdevums iespiests tipogrāfijā
„Erante”. Grāmatā ir apkopoti materiāli par Blaumaņu dzimtu, atmiņas
un dzīvesstāsti, skolēnu domraksti
un atziņas par ģimeni, vecākiem un
mājām. Līdzās fotogrāfijām ir Ērgļu
mākslas un mūzikas skolas audzēkņu zīmējumi. Ar ieskatu grāmatas
pasaulē varēja iepazīties videofilmā,
ko veidojusi Mana Filmu Studija.
Kā goda viesi, kas pasniedza skolēniem balvas, bija Blaumaņu dzimtas
pārstāve Ilze Gertnere, Madonas novada latviešu valodas un literatūras

skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja Rūta Trušele, rakstniece Inguna Bauere, žurnāla „Mājas Viesis”
redaktore Dace Terzena, apmācību
centra „Pakalnieši” vadītāja Inese
Mailīte, literatūrzinātniece Līvija
Volkova, Rīgas Latvieši biedrības
domniece Gaida Jablovska, UNESKO
pārstāve Ieva Švarca un Ērgļu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis.
Konkursa laureāti – 3. vietas ieguvēji Marija Ukrainceva, Rīgas 33.
vsk. 8. kl., Viktorija Krjukoviča, Rīgas
Rīnūžu vsk. 11. kl. 2. vieta – Aleksandrai Pavlovai, Rīgas 31. vsk. 8.
kl., Martai Suveizdai, Ērgļu vsk. 11.
kl. 1. vieta – Dāvidam Siliņam, Praulienas psk. 8. kl., Kristeram Zariņam,
Valmieras Pārgaujas ģimn. 10. kl.
Atzinības saņēma septiņi Ērgļu vi-

Konkursa laureāti kopā ar žūriju un goda viesiem.

dusskolas audzēkņi – Lauma Kodola,
7. kl. – par tēlainību, Monika Purviņa,
7. kl. – par izdomu, Gundars Āboliņš,
9. kl. – par vienkāršumu, patiesumu
un oriģinalitāti, Sabīne Svilpe, 9. kl.
– par emocionalitāti, Marta Vaska, 9.
kl. – par patiesumu un iedziļināšanos
tēmā, Laila Saulīte, 10. kl. – par bagātu
fantāziju, Agnija Vaska, 11. kl. – par
objektīvu pretstatu atklāsmi.
Pasākuma organizēšanā piedalījās
Blaumaņa biedrība, Ērgļu vidusskolas
un mākslas skolas pedagogi, Mana
Filmu Studija, saieta nama atsaucīgie

darbinieki un deju kolektīvs „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne).
Paldies pasākuma un grāmatas finansiālajiem atbalstītājiem: Ērgļu novada pašvaldībai, SIA “Eglītis un biedri”, SIA “Ērgļu aptieka”, SIA “Elbra”,
SIA “Vējkalns”, Dacei Blaumanei, SIA
“Conatus BIOenergy”, SIA “Elkurs”,
IK “Ērgļu veterinārais serviss”, z/s
“Mālkrogs”! Par garšīgajām balvām
īpaša pateicība SIA “Liepkalni” un
Kores kafejnīcai!
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja
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2012. gads „Meņģeļos”

Muzeja gads

Straujiem soļiem tuvojas gada
beigas, kad gribas atcerēties jaukākos
brīžus un notikumus brāļu Jurjānu
memoriālajā muzejā „Meņģeļi”. Līdzās
ierastajai ikdienai, kad tiek uzņemtas
ekskursantu grupas, strādāts pie
krājuma darba, sakopta teritorija, arī
šogad muzejā notika dažādi pasākumi.
Aprīļa mēnesī jau 14. reizi ar
skaistajām mežraga skaņām Ērgļus
pieskandināja Jura Jurjāna starptautiskā
konkursa „Jaunais mežradznieks”
dalībnieki. Jau kā tradīcija ir viņu
ciemošanās „Meņģeļos”, kura šoreiz
notika sportiskā gaisotnē.
Pavasaris kā vienmēr ir teritorijas
sakopšanas mēnesis. Ļoti priecājāmies
par Ērgļu Profesionālās vidusskolas
skolēnu piedalīšanos.
Maijs iesākās pavisam rosīgi. Saņēmām ziņu, ka „Hipotēku un zemes
bankas” rīkotajā projektu konkursā
„Mēs paši” esam saņēmuši finansējumu
izglītojošai programmai „No stabules
līdz mežragam”. Tika sašūti tērpi
un iegādāts inventārs programmas
veiksmīgai norisei. Tagad ikdienā un
svētku reizēs sagaidām apmeklētājus,
tērpušās lina apģērbos, par kuriem
saņemam tik daudz labu atsauksmju.
Muzeja vasaras darba sezonu atklājām ar mākslinieka Aivara Vilipsona ilustrāciju izstādi „Sumpurņa
suneti”, kuru visas vasaras garumā
apmeklēja liels skaits muzeja viesu.
19. maijā aizvadījām „Muzeju nakti”,
kurā aktīvi iesaistījās Ērgļu sākum-

Sausnējas novadpētniecības muzejam 2011. / 2012. gada ziema
bija kā pārbaude, kā sarašana ar
jaunajiem apstākļiem, jo muzeja
mājā nu ir gan ūdens apgāde, gan
tualetes, gan jaunas apkures iekārtas,
tāpēc bažas radīja ziemas aukstums.
Izturējām labi.
2012. gadā „Līdumos” pieaudzis
gan apmeklējumu, gan norisinājušos
pasākumu skaits. Tā kā zem viena
jumta nu ir muzejs un saieta telpas,
nevar nošķirt kultūras pasākumus no
muzeja apmeklēšanas, jo viss lielākā
vai mazākā mērā noris vienlaicīgi.
Muzeja apmeklētāju loks paplašinās
arī tāpēc, ka saieta telpas iespējams
noīrēt. Tā 2012. gadā te tika atzīmēta
vairākas jubilejas, ģimeņu saieti,
pensionāru atpūtas pēcpusdiena.
Cilvēki, kuri jau sen dzīvo citur, tiekoties ar radiem un draugiem „Līdumos”, priecājas, ka var apskatīt
muzeja materiālus, redzēt senus
fotoattēlus un uzzināt par Sausnējas
pagasta šodienu.
Muzeja patstāvīgā ekspozīcija pastāvīgi papildinās. Paldies cilvēkiem,
kuri dāvājuši etnogrāfiskus un ikdienā senāk lietotus priekšmetus,
fotogrāfijas. Īpaši nozīmīgi ir atmiņu
stāstījumi. Tā no Kārļa Galviņa uzrakstītā rodas priekšstats par Sausnējas muižu, par ēku izvietojumu,
par lauku darbu norisēm pirms simts
gadiem. Interesantas ir Skaidrītes
Dūmas ar fotogrāfijām ilustrētās
atmiņas par 1949. gada izsūtīšanu,
par dzīvi Sibīrijā.

skolas skolēni, vecāki, skolotājas
un Ērgļu novada vokālie ansambļi – „Ķipari”, „Čiksas”, „Harmoniskais
TRIO” un Jumurdas sieviešu vokālais
ansamblis.
Maija mēnesī ar Ērgļu novada
pašvaldības atbalstu tika atjaunots
objekts „Dziesmu kalns”. Šis 1998. gada Vispārējo dziesmu un deju svētku
simbols vienmēr „Meņģeļiem” bijis
kā apmeklētāju uzmanības piesaistes
objekts un vieta, kur ekskursiju laikā
skan dziesmas.
Dziesmu svētku ieskaņas koncerti
šogad notika vairākās Latvijas vietās,
tostarp 2. jūnijā arī Ērgļos – „Meņģeļos”. Pasākumā piedalījās apmēram
divi tūkstoši Latvijas sieviešu un vīru
koru dziedātāju. Tā atkal bija skaista,
dziesmām bagāta diena „Meņģeļos”!
Lai veicinātu dziesmu dziedāšanas
tradīcijas, Pētera un Pāvula vārda dienā
tika sarīkots pasākums „Mana dziesmu
klade”, kur katrs pasākuma apmeklētājs
bija aicināts paņemt līdzi savu dziesmu
grāmatu.
Jūlijā „Meņģeļus” apmeklēja arī
festivāla „Baltica” dalībnieki, velomaratona „Barona taka” un Ērgļu
novada svētku velomaratona „Ērgļi – Meņģeļi – Braki – Ērgļi” dalībnieki.
Savukārt 3. septembrī notika Zinību dienas pasākums, kur piedalījās
Ērgļu Profesionālās vidusskolas audzēkņi. Pēc pasākuma muzeja darbinieki saņēma skaistu dāvanu no
arboristu kursa – liepu alejas vainagu

sakopšanu. Liels paldies!
Jau otro gadu, septembrī, notika
paaudžu sadziedāšanās pasākums
„Man bij` dziesmu vācelīte”, kurš pulcē
daudzus tautas dziesmu mīļotājus.
Viennozīmīgi, šis gads „Meņģeļos”
ir bijis kāzu gads, jo, salīdzinot ar
citiem gadiem, šogad jaunlaulāto
ar saviem viesiem ieradās krietni
vairāk. Par to mums ir milzīgs prieks!
Katra kāzu ekskursija mums ir kā
liels piedzīvojums ar īpaši izveidotu
scenāriju katram pārim individuāli.
Lai gan šogad vasara mūs ar silto
laiku nelutināja, tomēr Brāļu Jurjānu
muzeju „Meņģeļi” apciemoja skolēni,
ģimenes ar bērniem, mūziķi, grupas
no „Skaisto skatu aģentūras”, „Jaunie
rakursi”, pensionāri, kolēģi no citiem
Latvijas muzejiem, ārzemju viesi
un citi. Ekskursantu apmierinātās
sejas, laba vēlējumi, pat laimes asaras
un apskāvieni mums, muzeja darbiniekiem, sagādā vislielāko prieku!
Ieva Vilnīte
„Meņģeļu” muzeja vadītāja

Aicinājums ērglēniešiem!
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” jau daudzus gadus
apmeklētājiem ir iespēja iesēsties
stellēs un ieaust dzīpariņu lupatu
grīdas celiņā. Muzeja viesi to dara
ar lielu interesi, turklāt katrs var
piestiprināt zīmīti ar savu vārdu pie
nupat ieaustās strīpiņas. Visu laiku
muzeja ļaudis paši ir sagādājuši
ieaužamo materiālu – dažādu
krāsu apģērbus, audumus, kurus
sagriežam strēmelēs un sašujam
kopā, bet šobrīd mūsu krājumi sāk
samazināties. Tāpēc lūdzam Ērgļu
novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem
un nederīgos, lietotos apģērbus un
audumus neizmest, bet uzdāvināt
muzejam.
Varbūt jums mājās ir arī savu
darba mūžu nokalpojušas saimniecības lietas (koka spaiņi, cibiņas,
muciņas, lukturi, darba rīki u.c.),
kas aizmirsti guļ bēniņos, šķūņos
un citās neiedomājamākās vietās?
Mums interesētu arī ar muzicēšanu

un mūzikas atskaņošanu saistītas
lietas, kuras tika lietotas pagājušā
gadsimta 60., 70. gados un senāk.
Pirms izmetat, varbūt piedomājiet
un piezvaniet mums uz muzeju.
Par iegūto lietu vēlāk priecāsies
katrs muzeja apmeklētājs un jūsu

mūsu Sausnējas pagasta pašdarbniekiem, kuri, neskaitot sava brīvā
laika minūtes, vienmēr ir atraduši
ceļu uz mēģinājumu un pasākumu
norises vietām. Mūsu „Pīlādzīša”
dāmām ar Ernestu Āderu priekšgalā,
līnijdejotājām ar vadītāju Anitu
Sarmoni un dramatiskajam kolektīvam.
Paldies mūsu pārvaldes vadītājai Lienai Kārkliņai, kura
mūs vienmēr atbalsta, paldies
Alvim Kvantam ar savu darba
komandu par palīdzību smagākos
darbos, paldies ĢAC „Zīļuks”
vadītājai Rudītei Zeifertei un viņas
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Ilga Kronīte, Sausnējas
novadpētniecības muzeja speciāliste

Bērnistaba Ērgļos būs!

piederīgie, kuri varbūt ar lepnumu
noraudzīsies uz lietām, kuras
paglābtas no izmešanas.
Kontakttālrunis informācijai
– 29431659
Ieva Vilnīte,
muzeja vadītāja

Paldies
Tūlīt jau klāt Ziemassvētki, laiks,
kad ticēt brīnumiem, laiks, kad
var pārdomāt, kas aizvadītajā gadā
piedzīvots, kas sasniegts un pagūts,
kas palicis nepadarīts un ko gribētos
piepildīt nākamajā gadā. Laiks, kad
saviem tuviniekiem sarūpēt mīļas
dāvaniņas, laiks, kad pateikt paldies
par palīdzību grūtākos brīžos.
Tādēļ arī es gribu pateikt mīļu jo
mīļu paldies visiem tiem labajiem
un dāsnajiem cilvēkiem, kuri nav
atteikuši savu palīdzību, padomu
un finansiālo atbalstu kultūras pasākumiem.
Protams, vislielākais paldies ir

Paldies Gaidai Fārtai par informāciju tautas tērpu gatavošanas un
valkāšanas jautājumos un ziņām par
„Līdumu ” mājas plānojumu pagājušajā gadsimtā.
Pateicoties vēstures pētnieces Ligitas Fārtas tulkojumiem, gūstams
ieskats par Sausnējas muižas īpašniekiem fon Mengdeniem 18.gs.
sākumā.
Rīdzinieks Māris Locs jau agrāk
ir palīdzējis iegādāties retus avīžu
rakstus par apsardzības ministru Jāni
Zālīti un rakstnieka Valda grāmatām,
šogad īpaši noderīgas bija „Skolas
hronikas” un „Kurzeme”, kur rodamas
norādes uz abu Zālīšu radniecību.
Par Gustava Zālīša viesošanos
Sausnējā tika stāstīts “Novada ziņu”
iepriekšējā numurā. Šim puisim
radusies vēlēšanās pētīt savas dzimtas
vēsturi, pēc tuvinieku nostāstiem
viņš spriedis, ka pirmais Latvijas
apsardzības ministrs Jānis Zālītis, kurš
dzimis Sausnējas pagastā, varētu būt
viņa vecvecvecvectēvs. Šis minējums
neapstiprinājās. Varējām vienīgi ieteikt citu meklējumu virzienu, kas
saistīts ar Jāņa Zālīša brāli.
Lielu darbu, iekārtojot „Liepkalnes
istabu”, paveikusi Gaida Mihailova.
Lai paldies viņai, Marijai Kursišai un
Lidijai Lasei par paveikto.
Vēlreiz paldies visiem, visiem,
kuri nāca, nāk un nāks muzeju apmeklēt. Uz tikšanos! Vēlot gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 2013. gadu:

darbiniekiem par palīdzību.
Paldies mūsu sponsoriem, kuri mūs ir atbalstījuši finansiāli:
SIA „CONATUS BIO ENERGY”
un personīgi Jānim Bundulim,
veikalu „Saimnieks” un „Mežsētas”
vadītājiem Ilgai Zvirgzdiņai un Elmāram Velcim, un personīgi Vilnim
Vaskam.
Nu un, protams, jums, skatītāji
un atbalstītāji, milzīgs paldies par
to, ka atradāt laiku un bijāt kopā ar
mums visa gada garumā.
Uz jaunām tikšanās reizēm nākamajā 2013. gadā!
Inese Leiboma

Šobrīd Ērgļu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā norit
VAS ,,Hipotēku un zemes banka”
projekta Klientu kluba „Mēs paši”
projekta īstenošana, proti, intensīvs
darbs pie bērnistabas remonta darbiem, mēbeļu iegādes un telpas
interjera skicēšanas. Darbu veikšanā
piedalās skolas tehniskie un pedagoģiskie darbinieki.
Bērnistaba Ērgļu novada un Ērgļu
Profesionālās vidusskolas topošām
un esošām māmiņām būs vieta, kur
pulcēties jaunajām māmiņām un
viņu mazuļiem. Tur varēs organizēt
bērnu pieskatīšanu mācību stundu
laikā, izglītoties neformālā vidē, uz-

zinot un iemācoties kaut ko jaunu,
varēs izgatavot rotaļlietas, kādu spēli
vai grāmatiņu, varēs svinēt bērnu
dzimšanas dienas un ballītes. Regulāri
Ziemassvētkos, Mārtiņdienā, Meteņos
tiks rīkoti tematiski pasākumi. Katrs
bērns tur atradīs draugus un prieku!
Tur atdzīvosies pasaku varoņi...
Bērnistabas svinīga atklāšana š. g.
21. decembrī.
Veidosim bērna pasauli spilgtāku,
krāsaināku, veselīgāku un drošāku!
Darīsim to kopā un no visas sirds!
I. Bērzkalna
sociālā pedagoģe Ērgļu Profesionālā
vidusskolā

Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī.
Un tici...

Ziemassvētki ir brīnumu laiks! Tas ir laiks, kad mēs varam
palīdzēt un dāvāt pa brīnumam tiem bērniem, kuriem tas ir
visvairāk vajadzīgs.
Lai svētku sajūta ienāktu arī šo bērnu mājās, Ērgļu vidusskolas
2.a klase jau otro gadu aicina piepildīt BRĪNUMU LĀDI ar
pašgatavotiem un veikalā nopērkamiem gardumiem un lietām.
Brīnumu lāde līdz 21. decembra rītam atradīsies Ērgļu Mazajā
skoliņā, otrajā stāvā, Rīgas ielā 10. Savu sagatavoto dāvaniņu ir
iespēja nodot arī veikalā „Ceļotājs”
un 20. decembrī pēdējos brīnumus
lādē varēs iebirdināt skolas Ziemassvētku pasākuma laikā – Saieta namā!
Jau iepriekš
sirsnīgu
paldies visiem
brīnumdariem saka
2.a klase!
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TĀ IR DZĪVE – TAS NAV KINO!
17. novembrī Ērgļu saieta namā
novada iedzīvotāji bija mīļi gaidīti uz
Latvijas Republikas proklamēšanas
94. gadadienai veltīto svinīgo sarīkojumu. Par gaidītu un ierastu ir
kļuvusi tradīcija iestudēt īpašu uzvedumu, veltītu valsts svētkiem. Šogad Ērgļu amatiermākslinieki bija
sagatavojuši vērienīgu muzikālu uzvedumu “Tā ir dzīve, tas nav kino” jeb
“Sapnis par vienīgo”.
Šai pasaulē viss skaistums ir
tajā vienkāršajā. Būt savās mājās,
kopā ar ģimeni un radiem. Tas ir to
priecīgo mirkļu apkopojums – mūsu pasaule. Bet sieviete ir tā, kas
padara šos mirkļus bagātākus.
Es nevaru mīlestībā pret sievieti
būt abstrakts, tādēļ savu Dzimteni
mīlu savā sievietē.
Tādus vārdus pauda galvenais
varonis – vientuļnieks, kas savu
vienīgo – sapņu tēlu meklēja gan
dzīvē, gan kino. Tā skatītājs neviļus
tika ievilināts latviešu kino sižetu
pasaulē, liekot pašam iejusties galvenā
varoņa iekšējā pasaulē. Tie bija īpaši
vārdi, kas tika dziedāti un izrunāti
ar ikviena dalībnieka labo gribu

un sirds siltumu. Arī programmā
iekļautās dziesmas “Teic, kur zeme
tā”, “Nakts dziesma” “Sens, tik sens”
iesildīja skatītāju sirdis un veidoja
tādu pavisam mīļu un patiesu mājas
siltuma atmosfēru. Gribu pateikties
par nopietno pieeju uzveduma
sagatavošanas darbā un atbildības
sajūtu mēģinājumu procesa gaitā
vientuļnieka lomas atveidotājam

Ojāram Āvam un burvīgajai,
ēteriskajai sapņu tēla atveidotājai
Lailai Poklevinskai, deju kolektīvam
“Erla” un viņu bērniem, deju kolektīvu
“Rūdis”, “Pastalnieki” dalībniekiem
un viņu vadītājām Antrai Grinbergai
un Mārītei Taškānei, kā arī jauktā
kora “Ērgļi” dziedātājiem. Īpašu
gaisotni uz skatuves radīja mūziķi –
Zigfrīds Adamovičs (ģitāra, basģitāra,

Novembra svētki Jumurdā
Vai gadā ir vēl kāds mēnesis, kurā
mēs vēl vairāk sajustos savas valsts
patrioti, savas zemes saimnieki
un īsteni latvieši? Ja man jāatbild
uz šo vienkāršo jautājumu, tad,
godīgi sakot, laikam jau nevienam

noteikti iebildīs – nē, tas nenotiek
tikai novembrī, jo mūsu tautai ir tik
daudz piemiņas un atceres dienu...
Jā, es piekrītu jūsu iebildei, bet
novembrī tas tomēr notiek tā ĪPAŠI.
Vismaz man.

mutes harmonikas), Andris Džiguns
(sitaminstrumenti), Imants Auziņš
(taustiņinstruments). Solisti – Elita
Ūdre, Linda Pētersone, Zigmunds
Bērzkalns, Pēteris Nebars, Jānis Līcītis
un Viktors Ļebedevs. Uzvedums
nebūtu tik veiksmīgs un saistošs, ja
tajā savu darba artavu neieguldītu
deju un intermēdiju iestudētājas –
Antra Grinberga un Mārīte Taškāne,

skaņu operators – Pēteris Leiboms,
gaismu pavēlnieks – Toms Rota,
skatuves noformētāja – Ieva Rota, un,
protams, video fragmentu veidotāja
Antra Diča ar savu uzņēmumu
“Mana filmu studija”.
Paldies par manu pārdrošo ideju
piepildījumu! Uzveduma idejas autore un režisore –
Sandra Avotiņa

PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

bērnu un jauniešu interešu grupas
„JUMaliņa” dalībniekiem par aktīvo
atbalstu! Paldies entuziastu grupai”
Mana Filmu Studija” par jauko iespēju
atgriezties pavasarīgās noskaņās
un skatīties filmu „Muzikālais

Latvijas dzimšanas diena
Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Tuvojoties Latvijas dzimšanas
dienai, pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” gatavošanās svētkiem

visos gadalaikos. Ik rītu bērni ar
vecākiem dodas uz bērnudārzu pa
skaistām, sakoptām Ērgļu novada
vietām. Mums visiem pazīstamās
vietas gan Ērgļos, gan Latvijas
galvaspilsētā Rīgā mēs vēlreiz
noskatījāmies uz ekrāna, skanot Ulda
Stabulnieka dziesmai „Nāk rudens
izgreznot Latviju”.

Svētku uzruna. Ērgļu novada pašvaldības vadītājs G. Velcis un Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja A. Opincāne.

citam mēnesim tik ļoti nepiestāv
sarkanbaltsarkanā krāsa, Latvijas
valsts himna un patriotiskas dziesmas ar dziļu jēgu. Tikai novembrī
ar tik lielu pacilātību mēs pie krūts
liekam sarkanbaltsarkanas lentītes
un savā starpā sirsnīgi pārspriežam,
pie kuras puses pareizāk spraust
un uz augšu vai leju pagriezt šo V.
Tikai novembrī mēs sanākam kopā
pulkos un pulciņos, lai godinātu
kritušos karavīrus, lai atsauktu atmiņā vēsturiskās norises un procesus un kopā skaļi un no sirds dziedātu Latvijas valsts himnu. Kāds
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Šogad Jumurdā 17. novembrī tuvi
un tāli ļaudis veidoja sveču sētu, jo
katrs bija aicināts, nākot uz pasākumu,
paņemt līdzi svecīti. Tā ir īpaša sajūta,
kad deg sveces un cilvēki kopā dzied
„Dievs, svētī Latviju!”. Šogad Jumurdā skanēja īpaši, jo dziedāja bērni,
vīri un sievas, jaunieši, uzņēmēji,
zemnieki, sirmmāmiņas un pavisam
mazi ķipari ar platām acīm raudzījās
sveču liesmās...To nevar izstāstīt vai
aprakstīt. Tas ir jāredz, jāsajūt.
Paldies Jumurdas vokālajam ansamblim Ievas Vilnītes vadībā par
svētku noskaņas radīšanu! Paldies

reiss:
Madona–Jumurda–Ērgļi”.
Paldies visām čaklajām rociņām
un atsaucīgajām sirsniņām, kas
iesaistījās svētku tapšanas procesā!
Un nu jau Rūķi spieto ap Jumurdas
pagasta Saieta ēku...Brauciet ciemos
no 17. līdz 22. decembrim! Tikai
sirdī ir tā vieta, kur Ziemassvētku
brīnums mīt!
Mīlestībā starojošu, gaismā mirdzošu un patiesa prieka apvītu šo
gaidīšanas laiku novēl kultūras darba
organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē –
Inita Lapsa

sākās jau laiciņu iepriekš. Bērni kopā
ar skolotājām zīmēja zīmējumus,
mācījās dziesmas un dzejoļus par
Latviju.
15. novembrī mēs mazie un arī
pieaugušie, pulcējāmies sveikt un
godināt savu dzimteni – Latviju.
Iestādes „Pienenīte” vadītāja
tērpusies latviešu tautas tērpā,
aizdedza svecīti par godu Latvijai.
Krāsaina un skaista ir mūsu zeme

Par godu šiem svētkiem bērni
skandēja dzejoļus un dziedāja
dziesmas.
Arī iestādes darbinieki bija sagatavojuši pārsteigumu bērniem – Didža Rijnieka dziesmu „Karogs”.
Svētku
noslēgumā
vadītāja
bērniem dāvināja pašmājās ceptus
kliņģerus.
Ilzīte un Aija,
Mākonīšu grupas skolotājas

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. decembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

nepakļautos nebēdnīgā vēja mirkļa
iegribām un nepazustu pasaulē un
tās plašumos. Ir jāiemācās izmantot
ikkatra vēja brāzma, lai paceltos
augstāk un augstāk, lai varētu redzēt
vislabāko vietu, kur nosēsties un ar
savu mirdzumu dot prieku citiem,
kad savu vietu esam atraduši.
Drīz jau pagalmos lepni sliesies
sniegavīri, un mēs katrs, uz tiem
skatoties, smaidīsim, jo atcerēsimies
bērnišķo prieku, ko mums sniedza
šis sniega brīnums. Un sniegavīrs
smaidīs mums pretī, aicinot saprast,
ka ziemā ne viss dodas ziemas guļā,
jo zemi nosedz saltais ziemeļu sniegs.
Tieši pretēji – sniegs un sniegavīri
pamodinās mūsu bērnišķā prieka
dzirksti kā saules siltie un maigie stari
pavasara dienā, brīdī, kad vismazāk
to gaidīsim. Bērnišķais prieks
diemžēl bieži vien dodas garākā
ziemas guļā, nekā tam vajadzētu,
bet, kad tas ir pamodies, tad spēj
sniegt patiesus smieklus un sirsnīgus
smaidus visiem, kuriem tas patiešām
ir nepieciešams.
Un ziemas vakaros nebaidieties
no tā, ka decembris ir vilku mēnesis.
Iededziet svecīti adventes vainagā arī
par šiem meža pelēčiem, kuri vēlas,
lai kāds viņus saprot, bet baidās
sev laist kādu tuvumā, jo cīnās par
izdzīvošanu. Tāpat kā cilvēki, kuri
ir vientuļi un svētkos īpaši grib būt
starp tiem, kuri viņus saprastu.
Dārgais lasītāj! Es no visas sirds
vēlu tev, lai ikkatrā darbā, ko tagad
uzņemies, tu atrodi savu ideju un
pabeidz to laicīgi, lai varētu sniegt
savu prieku par padarīto svētku
vakarā pie eglītes zariem, kuros
kā zvaigznes mirdzēs sveces un
istabā smaržos pēc piparkūkām un
mandarīniem. Ziemassvētku vakarā
izej ārā un izbaudi Piena Ceļa blāvo
spozmi, un iztēlojies, ka visi tavi
labie darbi, kurus tu esi padarījis un
vēl padarīsi, ir atzīmēti ar zvaigznēm
debesīs.
Marta Suveizda

Sagaidot Latvijas Republikas
proklamēšanas 94. gadadienu un
novērtējot skolēnu, skolotāju un
tehnisko darbinieku ieguldījumu
skolas prestiža celšanā, izteikt
atzinību sekojošiem Ērgļu vidusskolas
SKOLĒNIEM:

– Agnijai Vaskai par panākumiem
konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, apzinīgu mācību darbu un
sabiedrisko aktivitāti.
– Martai Suveizdai par panākumiem konkursos, sabiedrisko
aktivitāti, veicot skolēnu domes prezidentes un skolas avīzes redaktores
pienākumus.
– Guntai Pūcei par panākumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un
sportisko aktivitāti.
– Jānim Semjonovam par panākumiem zinātniski pētnieciskajā darbā.
– Rūdolfam Balceram par radošumu skolas pasākumu muzikālā noformējuma izveidē.
SKOLOTĀJIEM:

– Gintai Ādamsonei par izciliem
sasniegumiem, sagatavojot skolēnus
valsts pārbaudes darbiem.

LATVIEŠU VALODA 8. KLASE
2. Kalvis Kaļva
3. Kintija Bērziņa
LATVIEŠU VALODA 9. KLASE
1. Santa Helēna Pedele
2. Maira Antēna
3. Sabīne Svilpe
VĒSTURE 12. KLASE
3. Jānis Semjonovs
KRIEVU VALODA 8. KLASE
1. Artis Jansons
2. Eižens Ernests Reinis
3. Jēkabs Purviņš

Ērgļu
izdevums izdevums
2012. gada2012.
decembris
Ērgļu novada
novadaskolu
informatīvais
decembris

TEHNISKAJIEM DARBINIEKIEM:

– Gundegai Kurilovičai par rūpī-

3. decembrī – Pirmā Advente
10. decembrī – Otrā Advente
17. decembrī – Trešā Advente –
Ziemassvētku tirdziņš lielajā skolā
20. decembrī –
Ziemassvētku pasākums saieta namā
21. decembrī –
klases stunda un liecību izsniegšana
24. decembris – 7. janvāris –
ziemas brīvdienas

FIZIKA 9. KLASE
1.Edijs Žuks
2.Sabīne Svilpe
2. Sofija Sintija Reine
FIZIKA 10. KLASE
1. Laila Saulīte
2. Ilmārs Suveizda
3. Liene Linda Ozola
FIZIKA 11. KLASE
1. Gunta Pūce
Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka

gu un apzinīgu darbu, nodrošinot
tīru, kārtīgu un patīkamu skolas vidi.
– Dacei Pētersonei par rūpīgu
un apzinīgu darbu, nodrošinot tīru,
kārtīgu un patīkamu skolas vidi.
Direktore I. Šaudiņa

Par aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā un prasmīgu
iesaistīšanos skolas projektos kā gada
labākā skolotāja atzīta Indra Rone,
kurai Swedbank dāvina datoru.

Jaunais un
noslēpumainais
varonis

ĪSZIŅAS

2012./2013.m.g. mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji skolā 1. semestrī
BIOLOĢIJA 11. KLASE
1. Agnija Vaska
1. Marta Suveizda
2. Malvīne Madžule
ANGĻU VALODA 11.-12. KL.
1. Rūdolfs Balcers
2. Edijs Krastiņš
3. Malvīne Madžule
ANGĻU VALODA 10. KLASE
1. Kristaps Daniels Kalve
2. Liene Linda Ozola
3. Ieva Cielava

– Annai Ielejai par izciliem
sasniegumiem, sagatavojot skolēnus
valsts pārbaudes darbiem fizikā un
sasniegumiem skolēnu zinātnisko
darbu vadīšanā.
– Ievai Rotai par radošu aktivitāti
un iniciatīvu skolas darbā.
– Inesei Zlaugotnei par aktīvu
iesaistīšanos projektu darbā skolā.

Lāčplēša dienas
nakts orientēšanās
rezultāti
vieta
klašu
grupā

Kārtējais mēnesis kā svece adventes vainagā ir izdedzis, un novembris
no mums ir atvadījies. Bet vai mums
par to skumt? Protams, ka nē, jo
tas mums taču ir atstājis tik daudz
labu un sirsnīgu atmiņu par visiem
tiem pozitīvajiem notikumiem, kuri
padarījuši mūsu ikdienu un skolas
dzīvi gaišāku un daudzveidīgāku.
Latvijas mēnesis kā jau vienmēr ir
bijis pilns ar dažādiem pasākumiem,
arī šis gads nav bijis izņēmums.
Lāčplēša dienas nakts orientēšanās,
Skolēnu domes rīkotais erudīcijas
pasākums „Prātu kaujas” un tas vēl
nav viss – mūsu avīzītē ir ieviesušās
jaunas pārmaiņas, kuras tev noteikti
patiks. Un tad vēl noslēpumainais
Ērgļracis – kas tas tāds un kādēļ viņš
ir parādījies, un kāpēc delveriem un
blēņdariem tagad ir jāuzmanās? Uz
šiem jautājumiem atbildi radīsi, lasot
šo numuru.
Ja vēl pirms mēneša šķita, ka dienas
velkas gausi un laiks ir apstājies, tad
tagad liekas, ka dienas vienkārši lido
vēja spārniem un kalendāra lapiņas
no sienas noplēšamā kalendāra lido
kā sniegpārslas putenī. Adventes
sveces tiek iedegtas ar mīļumu
un gaidīšanas prieku kā mazas
signāluguntiņas tam, ka mums
jāpiebremzē un jāpaskatās apkārt
uz to mīlestību, ko mums sniedz
mūsu ģimene, draugi un vienkāršs
„Paldies!”, ko dzirdam uz ielas,
veikalā vai jebkurā citā vietā, kur to
vēlamies saklausīt. Tieši tas mazais
vārdiņš „Paldies!” kā smalks zvaniņš
ieskanas mūsu ausīs un liek justies
novērtētiem un priecīgiem par to,
ka mēs dzīvojam viens otram blakus
un neaizmirstam pateikties par labi
izdarīto darbu vai pateikto vārdu.
Decembris ar sniegpārslu virpuli
iedejoja mūsu ikdienas ritmā, un
mums ir jādejo tam līdzi. Mums
pašiem jākļūst tik viegliem kā
sniegpārslām, lai varētu aizlidot
tur, kur paši vēlamies. Bet mums
ir jābūt arī pietiekami stipriem, lai

vieta

Trauslais zvaniņš
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Par skolēnu, skolotāju un tehnisko
darbinieku apbalvošanu, sagaidot Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu

klase
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Sacensību organizatori
Baiba Kaļva, Dzintars Svilpe

Hei, hei, kas
tad tas? Tagad
Ērgļu vidusskolā
ir jauns un vērīgs acu
pāris, kas, ieraugot
netaisnību, sāk
rakt informāciju, lai
noskaidrotu, kāpēc tā
notiek skolā?
Viņš redz visu un prot atrast
vainīgos, jo viņš ir – Ērgļracis. Katru
dienu viņš seko līdzi visām delveru
palaidnībām un dodas pie skolas
atbildīgajām institūcijām, lai sauktu
pie kārtības tos, kuriem palaidnības
skolā šķiet pašsaprotama lieta.
IESKATS ĒRGĻRAČA CV:

VĀRDS: Ērgļracis
UZVĀRDS: Visredzošais
DZIMŠANAS DATI: Dzimis pašā
Ērgļu vidusskolas sirdī
ADRESE: Ērgļu vidusskola, Oškalna
iela 6, Skolēnu domes telpa
IZGLĪTĪBA: Mūžu dzīvo, mūžu mācās
DARBA PIEREDZE: Ērgļu vidusskolas vērīgā acs no 2012. gada decembra
PAPILDU INFORMĀCIJA: Redz
visu, dzird visu, zina visu, uzrok visu,
informē visus, pretkorumpētības galvenais piemērs un paraugs – piekukuļot nav iespējams!
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Sekmēt skolēnu iemaņas
ideju attīstībā
Skolēnu mācību firmu mērķis
ir veicināt skolēnu uzņēmību un
uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas
spējas praktiskā rīcībā, sekmēt
skolēnu iemaņas ideju attīstībā
un spējā pieņemt pārdomātus un
pamatotus lēmumus, kas veicina
personisko un sabiedrisko labklājību.
Šogad arī mēs, divpadsmitie, ieguvām
lielisku pieredzi firmas dibināšanā.
„Es kopā ar Jāni izveidoju mācību
firmu SIA „Pičuks”. Mēs ražojām
dažāda veida un lieluma picas. Mūsu
sortiments veidojās no trīs dažādu
veidu picām: pica ar desu un sieru,
pica ar desu, sieru, papriku, vēl pica
ar desu, sieru, papriku, tomātiem
un šampinjoniem. Firmas direktors
– Jānis, es – grāmatvedis. Grūtākais
darbs bija izveidot biznesa plānu
rakstiskā formātā.” (Rihards Krists
Kalniņš)
„Kopā ar Elviju izveidoju konditorejas firmu SIA „BOONS”, kas
pārdod pildītās pankūkas. Dienu
pirms prezentēšanas un tirdziņa
cepām pankūkas un gatavojām
pildījumus.
Vismokošākais firmas izveidē bija
aprēķini, kas jāveic, lai zinātu, cik
iztērējām un cik nopelnīsim. Uzskatu,
ka šādi uzdevumi kā mācību firmas ir
vajadzīgi, lai iedrošinātu jauniešus
būt patstāvīgiem.” (Rūdolfs Balcers)
„SIA „Zīmuļi un CO” ir manis un Leldes veidotā firma. Mēs
nodarbojamies ar parasto zīmuļu
apstrādi, respektīvi vizuāli izkrāšņojam tos, padarām unikālus. Darbs
pie šiem zīmuļiem bija diezgan
laikietilpīgs, taču mums to patika
darīt.” (Līga Aleksejeva)

„Savu firmu veidoju kopā ar
Kristīni un Ievu. Firmu nosaucām
SIA „Gardumiņš”, domājam, ka tas
ir ļoti labs nosaukums mūsu firmai,
jo cepām un pārdevām piecu veidu
saldos groziņus. Viens no tiem
bija biezpiena krēma groziņš, citsšokolādes krēma groziņš, kā arī
augļu, putukrējuma un iebiezinātā
piena groziņi. Es esmu mūsu firmas
direktore, Kristīne nodarbojās ar
grāmatvedību, lietvedību, bet Ieva
bija galvenais sagādnieks.” (Simona
Cirse)
„SIA „Dimants” ir mana un Aigas
veidotā firma. Mūsu uzņēmums ražo
trifeles ar dažādām garšām – ar kakao,
ar kokosriekstu skaidiņām, cukura
pērlītēm un ar sasmalcinātiem lazdu
riekstiem. Mūsu uzņēmuma mērķis
ir popularizēt mājās gatavotas trifeles,
piedāvājot klientiem daudzveidīgu
sortimentu. Uzņēmuma vadītāja

ir Aiga, es – galvenā grāmatvede.
Mums katrai ir savi pienākumi, bet
abas kopā darbojamies kā ražošanas
speciālistes.” (Linda Purviņa)
Tirdziņa dienā mūsu prezentācijas
izvērtēja šādi žūrijas pārstāvji:
Gaida Spaile, Judīte Purviņa, Kaiva
Bukovska un Aivis Masaļskis. Lielu
paldies sakām skolotājai Inesei
Zlaugotnei, kura konsultēja mūs
firmas dibināšanā, kā arī deva vērtīgus
padomus un atbildes uz jebkuru
jautājumu. Kā vienmēr sirsnīgu paldies sakām arī klases audzinātājai
Annai Ielejai, kura mūs atbalstīja
visa firmas dibināšanas procesa laikā,
nešaubīgi sniedzot palīdzīgu roku.
Paši jūtam neizmērojamu gandarījumu par nodibinātajām mācību
firmām. Protams, saskārāmies arī ar
dažiem šķēršļiem, bet nekad nav lielu
darbu bez lielām grūtībām.
Aiga Vorobjova 12.

Stokholmas krāsainā mozaīka
Dažas stundas Stokholmā pavadīja 12. klase. Lūk, viņu iespaidi.

Stokholma ir daudz savādāka
nekā Rīga. Uz ielām valda tīrība, tās
jau izrotātas ar Ziemassvētku rotām.
Pilsētā daudz dažādu tautību cilvēku.
Visi smaidīgi un draudzīgi. Rūdolfs
Balcers

Tirdzniecības centru logi bija
skaisti izrotāti, viss ļoti pārdomāts.
Varbūt tāpēc, lai garāmgājējiem
radītu svētku noskaņu. Ne tikai ziemas saltums un skaistais skatlogu
izkārtojums raisīja manī patīkamas
izjūtas, bet arī paši iedzīvotāji, kas
bija ļoti atvērti un laipni tūristiem.
Līga Aleksejeva

Zviedrijā cenas visiem produktiem
ir pat līdz 3 reizes lielākas nekā

Dabas apziņas
veidošana
2012. gada 10. decembrī Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolā viesojās
Latvijas Dabas muzeja speciālisti
Rūta Sukovska, Eleonora Zuimača
un Kristīne Dzene un Dabas
muzeja atbalsta biedrības projektu
koordinatores Ināra Cukura un
Anita Laime ar interaktīvajām
nodarbībām par augsni, pūcēm un
zivīm. Ar vides gides, Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolas absolventes
Ineses Mailītes atbalstu visi skolas
bērni piedalījās nodarbībās „Kurmis
Kvēps un viņa kaimiņi”, „Meža pūces
Menardas medību stāsts” un „Kā zivs
ūdenī”.
Nodarbībās bērni varēja veikt interaktīvus pētījumus, strādāt ar dabas

šana – efektīvs līdzeklis sabiedrības
dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots
Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais
mērķis ir sabiedrības vides apziņas
celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības
reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas
aizsardzības institūciju kapacitātes
pilnveidošana dabas izglītības jomā.
Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz
2014. gada 30. septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības
programma Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros
2007-2013.
Lai gan visi dzīvojam laukos un

materiālu un saistošām darba lapām,
klausīties stāstus par dzīvnieku dzīvi,
kā arī saņemt dāvanā uzdevumu
grāmatiņas.
Dabas muzeja atbalsta biedrība
realizē divus projektus, kuru ietvaros
izveidots interaktīvo nodarbību ekipējums un ir iespēja apmeklēt Latvijas skolas: projekts „Dabas izglītības
sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”
jeb „People with nature” un projekts
„Nodarbības par Latvijas zivīm
pamatskolas bērniem lauku skolās”,
kuru finansē Zivju fonds.
Projekts „Dabas izglītības sekmē-

ar dabu esam labās attiecībās, šīs
zināšanas palīdzēs labāk izprast
apkārtējo pasauli un būt īsteniem
dabas pazinējiem un draugiem. Paldies mūsu ciemiņiem par ļoti interesantajām nodarbībām un bērniem
sarūpētajiem materiāliem. Paldies
mūsu skolas absolventei Inesei
par sadarbību, jo, pēc viņas teiktā,
mūsu skola ir izraudzīta kā viena
no nedaudzajām Vidzemes reģionā.
Novēlam ikvienam kļūt par labu
dabas pazinēju un saudzīgi izturēties
pret mums visapkārt esošo dzīvību!
Materiālu sagatavoja skolotāja
Elita Leiboma

„Prātu kaujas”
Latvijā, bet skats, ko baudīju, nav
naudā novērtējams. Stokholma noteikti ir viena no visskaistākajām pilsētām, kurā esmu bijis. Neteikšu, ka
Stokholma bija ļoti krāsaina, jo viss

bija apsnidzis, bet man tiešām likās,
ka redzu mozaīku. Ielas pilsētā bija
liktas no akmens bruģa, ēkas apliktas
arī ar tādu materiālu, kas atgādināja
mozaīku. Rihards Krists Kalniņš

“Melnās kafijas” vakars
30. novembris ir diena, kad godina
Brīvības cīņās kritušos Kara skolas
kadetus. Kad pēc Bermonta armijas
sakāves 1919. gada 30. novembrī kadeti atgriezās Kara skolā, izsalkušajiem un nosalušajiem jauniešiem
vakariņās bija tikai rupjmaize, miežu
kafija un marmelāde. Šīs vakariņas
nosauca par „Melnās kafijas” vakaru.
Arī Ērgļu vidusskolā šo dienu atceras.
Katru gadu Ērgļu vidusskolas 11.
klase aicina pārējās Ērgļu vidusskolas klases uz vakaru, kad visi sanāk
kopā, padomā un bauda kopības
sajūtu, kad aiz loga ārā ir ziema. Šogad šajā atceres vakarā skolēni tika
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aicināti dziedāt kopā
karavīru dziesmas un
iepazīties ar video materiālu, kā citur Latvijā
godina šos kadetus,
kāpēc 30. novembris ir
īpašs katram latvietim.
Visi bija ļoti atsaucīgi,
baudīja atmosfēru, un
visas vidusskolas klases
kopā nogaršoja īstu
rupjmaizi ar marmelādi
un melnu miežu kafiju.
Jāatceras ne tikai lieli notikumi – sava un valsts dzimšanas diena, bet arī šādi
it kā nelieli notikumi, jo tajos ir vislielākā vērtība.
Malvīne Madžule 11.

Ērgļu vidusskolā 23. novembrī
notika Skolēnu domes rīkotais
erudīcijas konkurss „Prātu kaujas”,
kuru kā tradīciju rīko katru gadu, lai
noskaidrotu klašu zināšanas dažādās
aktualitātēs. Pasākumā piedalījās
klašu komandas, kurās bija 4 skolēni
un 2 vecāki. Klases sacentās no
5. līdz 12. klasei, atbildēja uz

jautājumiem par politiku, dabu,
vēsturi, personībām, kā arī minēja
mīklas, un rezultāti bija šādi:
1. vieta – 12. klase, 2. vieta 11., 10.,
9. klase, 3. vieta – 8. klase
Paldies visiem skolēniem un
vecākiem, kuri piedalījās, kā arī
līdzjutējiem!
Adīna Blaua, 8.

novada
skolu izdevums
2012.
gadadecembris
decembris
ĒrgļuĒrgļu
novada
informatīvais
izdevums
2012.

Nedaudz par skolām Nikaragvā
kur bērni var pavadīt savu brīvo laiku
pēc stundām.
Interesanti, ka Nikaragvā gadalaikus iedala vasaras un ziemas sezonā. Tie nav gadalaiki mūsu izpratnē.
Vasaras sezonā nelīst lietus un visu
laiku spīd saule, bet ziemas sezonā līst
katru pēcpusdienu un arī spīd saule.
Vasara sākas ar novembri, bet ziema – ar maiju. Līdz ar vasaras iestāšanos
sākas arī skolēnu brīvdienas, kas
ilgst līdz janvāra beigām vai februāra
sākumam. Jāatzīmē, ka Nikaragvas
skolās nav viens datums, kad sākas
skola. Tas ir atkarīgs no pašas mācību
iestādes. Tātad mācību gads ilgst
aptuveni no februāra līdz novembrim.
Brīvdienas pa vidu mācību gadam arī
saplāno pati skola.
Skolā mazie nikaragvieši sāk iet
kopš 4 gadu vecuma. Mazie ķipari
mācās 3 gadus pirmsskolas izglītības
iestādē. Pēc tam, līdzīgi kā Latvijā, 9
gadus mācās pamatskolā un 3 gadus
– vidusskolā. Mācību iestādes ir gan
publiskās, gan privātās. Publiskās
skolās parasti mēdz būt milzīgs
skaits skolēnu, jo par mācību iestādes
apmeklēšanu nav jāmaksā, un bērnu
skaits vienā Nikaragvas ģimenē var
būt 5, 6, 7 un pat vairāk. Tāpēc vienā
klasē vienam skolotājam ir līdz pat
Zīmējusi Vizma Veipa

No 2011. gada oktobra man
bija iespēja vairāk nekā gadu dzīvot Nikaragvā, kas ir viena no nabadzīgākajām Centrālamerikas valstīm – atrodas starp Meksiku un
Panamu. Lai arī gaisa temperatūra
visa gada garumā tur ir ap +30 C un
šķiet, ka augļi no gaisa krīt mutē,
tomēr realitātē apstākļi ir ļoti skarbi,
pat iekārtojot nelielus dārziņus, lai
ģimenes varētu audzēt savus dārzeņus
iztikai. Nikaragvieši dzīvo šeit un
tagad, neplāno nākotnei, tas arī ir
vērojams ik reizi, kad apmeklējām ar
manu organizāciju lauku ciematus,
arī skolas, kur skolu direktori bieži
vien ir arī ciematu līderi, kas organizē
sabiedriskās tikšanās, vecāku un
informatīvās pēcpusdienas.
Pirmkārt, jāmin, ka Nikaragvā
apmeklēt skolu nav obligāti. Tas ir pašu
ģimeņu, vecāku ziņā, vai viņu bērni iet
skolā, vai nē. Tomēr netiku redzējusi
dienas laikā daudz bērnu klaiņojam
pa ielu. Lielākā daļa bērnu un jauniešu
apmeklē skolu, jo tā ir viena no, ja ne
vienīgā vieta, kur bērni un jaunieši
var socializēties, satikt cits citu,
apmainīties ar jaunākajām dziesmām,
izstāstīt cits citam jaunākās ziņas,
vienkārši draudzēties. Nikaragvā nav
daudz jauniešu centru vai citu iestāžu,

VĀRDS, UZVĀRDS:
Sigita Batraga (bij. Masaļska)
VECUMS: 29
DARBA VIETA: SIA “LSJ “Bērnudārzs
“Lācēnu miga” īpašniece, audzinātāja,
pasākumu vadītāja
KONTAKTTĀLRUNIS:
+371 26311971
E-PASTS: moncam@inbox.lv
Pirms apmēram 20 gadiem es viņas
mammu saucu par savu audzinātāju.
Mīļo, jauko bērnudārza audzinātāju,
pie kuras katru dienu devos ar prieku.
Es nedomāju, ka audzinātāja Jautrīte
un arī pati Sigita, kas ir „savējā” šajā
numurā, toreiz varēja iedomāties, ka
tagad, pēc tiem pašiem 20 gadiem, es
rakstīšu par Sigitu – arī bērnudārza audzinātāju. Un īpašnieci. Un pasākuma
vadītāju vienā personā, pie kuras arī
bērniņi dodas ar prieku.

SPILGTĀKĀS ATMIŅAS NO SKOLAS
LAIKIEM

Kā visjaukāko laiku no skolas
atceros tieši trīs pēdējos vidusskolas
gadus. Klasē palikām daudz mazāk
skolēnu nekā līdz 9. klasei, labāk sapratāmies ne tikai savā starpā, bet arī ar
skolotājiem. Gatavojoties pasākumiem,
bijām vienisprātis par idejām, kas tika
īstenotas ļoti radoši un aizraujoši par
prieku sev un citiem. Daudz atmiņu
saistās ar skolas deju kolektīvu.
PĒC SKOLAS GAITĀM ĒRGĻU
VIDUSSKOLĀ

Pēc Ērgļu vidusskolas absolvēša–

60 bērniem. Nezinu gan, kā ar tādu
skaitu var tikt galā vai kā kāds no
tiem 60 skolēniem var kaut ko apgūt,
jo nikaragvieši nav klusi un pacietīgi,
lai klausītos. Lauku skolās klasē gan ir
mazāk bērnu, bet troksnis vēl lielāks,
jo bieži vien lauku skolu apstākļi ir
zem katras kritikas: klasēs nav galdu,
bet gan tikai krēsli ar nelielu, jau
nolauztu paliktnīti, kur rakstīt, dažreiz
mācās 2 klases kopā, jo nepietiek
klašu telpu, tad viens skolotājs cenšas
pārkliegt otru. Vienreiz, apmeklējot
skolu, man no kādas klases izskrēja pretī
sivēns. Principā, ja tā ir lauku skola,
tad visa lauku dzīve noris arī skolas
teritorijā. Pilsētās ir lielākas iespējas
izaugsmei, jo pilsētās ir privātās skolas,
kas piedāvā piemērotākus apstākļus
izglītībai. Līdz ar to daudzi vecāki,
kas vēlas nodrošināt saviem bērniem
pienācīgu nākotni, savu atvasi izvēlas
sūtīt privātajā skolā. Klasēs tur ir līdz
25 skolēniem, aprīkojums labā līmenī,
skolotāji kvalificēti un mācību metodes
– efektīvas.
Kā jau es minēju, tad Nikaragvā
ir ļoti daudz bērnu un jauniešu,
tāpēc mācību laiki ir sadalīti pa
klašu grupām. Pamatskolai mācības
sākas pl. 7:00 no rīta un ilgst līdz
pl. 12:00, bet vidusskolai no pl. 13:00
atlases kārtām darbiniekus.
Nevilcinoties pieteicos, izturēju trīs kārtas un nokļuvu
lieliska uzņēmuma darbinieku saimē. Darbs bija
ļoti interesants – dizainera
iemaņas, pārdošanas smalkā māksla un darba ētiskās
un estētiskās puses nostiprināšana. No 2003. līdz 2005. gadam
tirdzniecības centrā “Stockmann”
snie-dzu konsultācijas vīriešu klasisko
apģērbu nodaļā.
2005.–2009. gadā izbaudīju divus
bērnu kopšanas atvaļinājumus un
kopš pirmā bērniņa dzimšanas esmu
ieguvusi vēl vienu ārkārtīgi nozīmīgu
pieredzi – pilnas slodzes mammas
darbā. No 2009. līdz 2010. gadam
bērnu pieskatīšanas centrā “Kiddy”
strādāju par audzinātāju un bērnu
pasākumu vadītāju. Kopš 2010. gada
esmu SIA “LSJ” Bērnu centrs “Lācēnu
miga” īpašniece, audzinātāja un
pasākumu vadītāja vienā personā.

PAR SAVĒJIEM

nas iestājos Latvijas Lauksaimniecības universitātē(LLU). Izvēli palīdzēja izdarīt tas, ka izvēlētajā fakultātē
studiju priekšmeti bija ar humanitāru
novirzienu, kas man bija tuvāki.
Neklātienē Sociālo zinātņu fakultātē
studēju programmā „Organizāciju
un sabiedrības pārvaldes sociologs”.
Studiju programmas mērķis: sagata–
vot augsti kvalificētus valsts, pašvaldību un citu institūciju darbiniekus,
sabiedrībā notiekošo procesu pētniekus – analītiķus, kuri ir spējīgi izvērtēt
situāciju un risināt problēmas.
Paralēli mācībām apguvu dažādus
mācību kursus pedagoģijā. Lai gan
studēts tika pavisam kas cits, jau tad
intuitīvi jutu, ka man vajag papildināt zināšanas ar bērniem saistītās
lietās. Visur, kur bija psiholoģijas
priekšmetā brīvie temati, vienmēr
rakstīju par bērniem, to attīstības
posmiem un īpatnībām, dabiska likās
vēlme iet uz kursiem, kas sniedza
zināšanas par dažādiem pedagoģijas
virzieniem – arī alternatīviem un
bērnu psiholoģiju, pat tajā brīdī
nezinot, kurp vedīs mans dzīves
ceļš.
DARBA GAITAS

Algotu darbu sāku strādāt 2001.
gadā. Vienu gadu kā klientu menedžere nostrādāju nekustamo īpašumu
uzņēmumā SIA “Arka nami”. Nākamā
mana darba vieta bija kancelejas
preču uzņēmums SIA „Viss ofiss”, kur
arī vienu gadu nostrādāju par klientu
menedžeri – teleoperatori. Pēc šī
darba sapratu, ka sēdēt pie telefona
noteikti nav mans darbs un jāatgriežas
vien pie tiešā kontakta ar cilvēkiem,
tieši tajā laikā atradu sludinājumu, ka
Latvijā ienāk Somijas lieluzņēmums
SIA ”Stockmann”, kas aicināja uz

Ērgļu novada
izdevums
2012. decembris
Skolu
literārāinformatīvais
avīze 2012. gada
decembris

PAŠREIZĒJĀ NODARBOŠANĀS

Līdz savam uzņēmumam nonācu,
likteņa rokas vadīta. Viss sākās,
kad beidzās otrās meitas bērna kopšanas atvaļinājums un pēc likuma
man nācās atgriezties darbā SIA
“Stockmann”. Zinot savu darba
grafiku, nebiju gatava tur atgriezties
un atstāt savu bērnu kāda cita rokās. Un labi, ka tā, jo piedāvājums
strādāt bērnu pieskatīšanas centrā
„Kiddy” pie manis atnāca jau pēc
neilga laika. Internetvidē iepazīta
cita jaunā māmiņa mani intuitīvi
sajuta un laipni aicināja strādāt viņas
uzņēmumā. Tā kā savu bērnu varēju
ņemt līdzi uz darbavietu, tad piekritu
nešauboties un ļoti centos attaisnot
uz sevi liktās cerības. Tas man arī
veiksmīgi izdevās, biju nonākusi
vietā, kas mani piepildīja dvēseliski un
gandarījums pēc katras nostrādātas
dienas ļāva man apzināties arvien
vairāk savas spējas, varēšanu un vēlmi
darboties tieši ar bērniem. Atzinību
guvu ne tikai no vadītājas, bet arī
no bērnu vecākiem un, protams,
pašiem bērniem. Iestrādes biju

līdz pl. 18:00. Skolēnus var redzēt
uz ielas visas dienas garumā, ielas ir
balti-zilas, jo Nikaragvā skolēniem
ir jāvelk formas – balts krekls, tumši
zili svārki vai bikses, baltas zeķes un
melnas kurpes. Privātās skolas var
nedaudz variēt ar formām, piemēram,
kādai Granadas centra skolai meiteņu
formas ir baltas kleitas, kurām ir tumši
zila krādziņa un tumši zila josta. Es gan
neesmu dzirdējusi nevienu sūdzamies,
ka būtu jāvalkā skolas forma, tas drīzāk
atvieglojot ģērbšanās dilemmas. Un
vienmēr jaunieši, īpaši meitenes, var
izcelties ar kādu aksesuāru, grimu vai

matu sakārtojumu, ja vēlas atšķirties.
Tomēr domāt patstāvīgi Nikaragvas
skolēniem ir grūti. Tas iespējams ir
saistīts ar politisko iekārtu Nikaragvā,
kur valda sociālisms. Ja valsts iedzīvotāji gaida no valdības visu par brīvu,
tad skolēni gaida no skolotāja pareizās
atbildes un to, kas jādara tālāk. Taču
dzīvē nav tikai pareizo atbilžu, bet
jābūt prasmēm un patstāvībai, kā šīs
pareizās atbildes pielietot tālāk, lai
veidotu pilnvērtīgu un uz izaugsmi
vērstu nākotni. Nikaragvā pagaidām
dzīvo tikai tagadnē.

guvusi, pieredzi uzkrāju un kursos
papildināju sevi profesionāli, līdz
sajutu, ka esmu gatava uzsākt pati
šāda veida uzņēmējdarbību. Ar
Dievpalīgu tas man arī izdevās
un skaistajā 2011. gada pirmsziemassvētku laikā durvis vēra mans
uzņēmums – privātais bērnudārzs
“Lācēnu miga”, kas veiksmīgi darbojas jau 2 gadus. Pārsteidzošākais man
pašai likās tas, ka bija simtiem iemeslu, lai nepieņemtu pareizo lēmumu,
nobītos un neko tā arī neuzsāktu,
jo, ķeroties klāt uzņēmuma dibināšanai, arvien nopietnāk sapratu, cik
daudz zināšanu nepieciešams, jo tu
taču nevari būt uz burvju mājiena
jurists, grāmatvedis, labs vadītājs,
orators un skolotājs reizē. Taču tam
tā nemaz arī nevajag būt, pietiek, ja
tici savām darbaspējām un veiksmei,
kas ļauj sev apkārt tieši vai netieši
pulcināt dažādus cilvēkus, kas ir
visi manis pieminēto profesiju
pārstāvji, kas palīdz un veido ap
tevi veiksmīgu komandu, kas virza
tavu sapni reālas darbošanās gultnē.
Tāpat pārliecinājos, ka lielu lomu
uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar cilvēkiem, spēlē dabiskā harisma un
Dieva dots talants izteikties. Bieži
šīs īpašības nes vairāk labuma nekā
parasts reklāmas rullītis. Mani darba
augļi ir saldi un tos var novākt
katru dienu, atšķirībā no citām uzņēmējdarbības sfērām, jo bērni katru
dienu ar savu uzvedību, vārdiem un
sajūtām man atgādina, cik svarīgu
un svētīgu darbu daru, cik atdodu no
sevis un cik dubultā saņemu pretī,
beznosacījuma mīlestības starojums
ik dienu, ik mirkli.

mums bērnudārzā Ziemassvētkiem
sākam gatavoties uzreiz pēc valsts
svētku nosvinēšanas. Tiek izmeklēti
jaukākie pantiņi, atlasītas labākās
dziesmiņas, domās izcilātas kājas
vienkāršām, bet mīļām dejām, kā arī
sākam veidot rotājumus telpām, kurās
paši uzturamies. Tas viss ir pamats
svētku noskaņai. Radoša rosība
manāma ikvienā mazā rociņu pārī.
Ar tik maziem bērniņiem strādājot,
jāielāgo, ka viss jādara laicīgi, lēni un
pamatīgi, atkārtojot Ziemassvētku
vakara priekšnesumu katru dienu.
Un pat ja pieaugušajiem tas izklausās
apnicīgi, tā tas nav – bērniem pašiem
mācoties un darbojoties, katra
mēģinājuma diena šķiet interesanta,
jo katru reizi viņi taču iemācās
un atceras vairāk nekā iepriekšējā
dienā. Rotājumi viņiem neliekas kā
kārtējā svētku butaforija, bet gan kā
brīnumainas grupiņas pārvērtības,
kas jau atkal izkrāso ikdienu. Tā
bērni iemācās, ka dzīves ritums ir
mainīgs, ir gadalaiki, ir svētki un
katriem ir citādāk jāgatavojas, tā ir
viņu pirmā pieredze, un man ir tas
gods piedalīties tās veidošanā. Tāda
pamatīga gatavošanās svētkiem
vienmēr vainagojas ar sirsnīgu
pasākuma izdošanos arī tad, ja tīri
tehniski viss nenotiek, kā iestudēts,
bet kā vēsta mūsu bērnudārza moto:
„Pasaulē nav nekā tāda, kas ir pilnīgi
aplams. Pat apstājies pulkstenis
divreiz dienā rāda pareizu laiku.”
Tā teikt – mūsu svētki nevar būt
nepareizi nosvinēti, ja visi kopā ir
laimīgi, par savu ieguldīto darbu
gandarīti un savstarpēji mīļi cilvēki – Lieli un Mazi.
Šajos Ziemassvētkos jums novēlu:
Mīlestības caurvītus, debesu eņģeļu
svētītus un sirdssiltuma starojuma
piepildītus svētkus ikvienam!

Tā kā šis ir īpašs numurs – Ziemassvētku numurs – aicināju Sigitu
pastāstīt, kā šie gada siltākie,
baltākie un svētīgākie svētki tiek
sagaidīti un svinēti „Lācēnu migā”.

Lai gan Ziemassvētki ir tikai
decembra beigās un daudzi šo
svētku sajūtu “noķer” labākajā
gadījumā decembra sākumā, pie

Santa Grinberga

Savukārt es vēlu svētkos piedzīvot īstu Ziemassvētku brīnumu – spēt ieraudzīt un izbaudīt Ziemassvētkus bērnu acīm!
Lelde Gangnuse–Bērziņa

“Skolu Ziņas”
Redaktore – Marta Suveizda 11.klase. Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
tel.64871299. Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens 550 eksemplāri
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkursā piedalījās
222 dalībnieki, viņu vidū bija arī 12 Ērgļu vidusskolas skolēni.
Mazliet iepazīsimies ar viņu veikumu, lasot literāro darbu
fragmentus!

Baltais un melnais R. Blaumaņa
dramaturģijā
Balts un melns – divi pretstati,
kuri, šķiet, nesader kopā. Tomēr R.
Blaumanis ir spējis tos abus ierakstīt
vienu otram blakus. Man vajadzēja tikai
sameklēt – atradu.
„Vai tu atminies, māt, mums reiz
bij tāds mazs puisēns ar baltu galviņu”
(„Indrāni”, 4. cēliens, 12. skats).
Tēvs šos vārdus saka mātei par abu
dēlu Edvartu, kad apzinās, ka pašu,
lolotais, mīļotais un sargātais bērns ir
pilnībā izmainījies. Viņš abus vecīšus ir
aizdzinis uz pirtiņu, lai tikai pierādītu,
ka tagad mājās ir īstais saimnieks,
kuram dota vara izrīkot saimi. Lai gan
tēvs ir ļoti dusmīgs par Edvarta rīcību,
viņš joprojām atceras to mazo zēnu,
kura balto galviņu ir glaudījis. Tēvs jūtas
vīlies un viņam ir žēl, ka nav spējis savu
bērnu nosargāt no pasaules putekļiem.
Edvarts savukārt grib vecākiem parādīt
to, kas viņam jau no bērnības ir mācīts – īstais saimnieks ir tas, kuram
pieder teikšana mājās. Es gara acīm
varu iztēloties, kā mazais dēlēns, kurš
vēl nekā nezināja par mantas dalīšanu,
ķildām un dažādām likstām, apbrīnas
pilnām acīm lūkojas savā tēvā, kurš
prasmīgi un gudri saimnieko Indrānos,
savā bērna sirsniņā sapņodams, ka reiz
kļūs tāds pats kā tētis – brašs un lepns
saimnieks. Un tēvs – kā viņš cenšas
rādīt paraugu, kādam jābūt saimes
rīkotājam, lai dēls kļūtu par labu un
godprātīgu saimnieku.
Arī mūsdienās daudzi vecāki
liek lielas cerības uz savām atvasēm,
vēlēdamies, lai viņi izaug par izcilām
personībām, ja nepārtraukti tiks
disciplinēti, nodarbināti, lai pēc
iespējas vairāk iemācītos, izdarītu un
gūtu panākumus. Tomēr šī formula ne
vienmēr der visiem bērniem. Vecāki,
gribēdami labu, nepārtraukti bērnu
baksta, bīda, virza, aizmirstot, ka viņam,
iespējams, ir pavisam cits mērķis. Ar
šādu audzināšanu var ieaudzināt arī
pārāk lielu alkatību pēc panākumiem,
jo, bērns, izaudzis par pieaugušu cilvēku,
neredz, ka, lai sasniegtu savu mērķi, tā
dēļ reizēm blakus cieš viņa tuvinieki.
Nepārtrauktā vēlme pašapliecināties
reizēm laupa cilvēkiem veselo saprātu,
un viņi ir gatavi uz jebko, lai panāktu
savu. Kad vecāki saprot, ir jau par
vēlu ko mainīt, jo nav vairs apstāšanās
saprātīgai rīcībai, rodas konflikti, kas
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nav atrisināmi.
„Svece nodziest. Melna tumsa.”
(„Indrāni”, 5. cēliens, 3. skats).
Ar sveces nodzišanu arī iezīmējas
tas, ka izdziest ne tikai tēva cerība
uz to, ka Edvarts nāks pie prāta un
atvainosies saviem vecākiem, bet arī tas,
ka tēvs aiziet no šīs pasaules, kāds mūžs
izbeidzas... Pārāk grūti Indrānu tēvam
bija pārdzīvot sava dēla nodevīgo rīcību,
tēva sētas košuma – ošu – nociršanu,
kā arī Edvarta vienaldzību pret mātes
acu kaiti. Tēvs aiziet no dzīves, tā
arī nesagaidījis, ka Edvarts izrādīs
cieņu vecākiem par viņu darba mūžu
Indrānos.
Svece nodzisusi, nav palicis ne
mazākā gaismas stariņa. Māte paliek
arvien neredzīgāka un slīgst arī
bezcerības tumsas bezgalībā. Mātes
redz ar sirdi, un Indrānu māte saprot,
ka vairs nekad nemainīsies tēva un dēla
attiecības. Ir teiciens, ka mīlestība ir
akla. Vai akla bija mātes mīlestība, cerot
uz tēva un dēla savstarpējās piedošanas
gaišumu? Vai mātei, kura mīlēja gan
savu vīru, gan dēlu, nebija tiesības tā
cerēt un ilgoties?
„Tu viņam izaudīsi tādus smalkus
krekliņus, smalkus un baltus kā ievas
ziedus”(„Skroderdienas Silmačos”, 4.
bilde, 14. skats).
Manuprāt, šis skats ir viens no
aizkustinošākajiem visā lugā. Pičuks un
Auce, jaunie vecāki, pirtiņā spriež par
sava mazuļa nākotni. Viņi ir nabadzīgi
kalpi, bet spēka un apņēmības pilni,
lai sniegtu savam bērniņam visu to
labāko, tīrāko, baltāko. Mīlestības
brīnums, kuru izstaro Auce un Pičuks
ar savu mazo, lasītāju pašu apņem kā
balts eņģeļa spārns. Pičuku un Auci
nesatrauc tas, ka būs ļoti smagi jāstrādā,
lai dēlam sniegtu iespēju izglītoties.
Viņiem rūp, lai dēls izaug, saņemot no
vecākiem visu to labāko, tādēļ apsolās
dzīvot vēl pieticīgāk, lai mazais spētu
piepildīt savus sapņus. Cik daudzi
vecāki tā domā, jūsmodami par savu
pirmdzimto! Kaut Rudzīšu ģimenes
sapnis piepildītos!
Ir arī tagad vecāki, kas ir nabadzīgi,
pat cieš trūkumu. Tomēr tas nav šķērslis
viņu laimei, ko sniedz mīlestībā radītais
bērns. Naudu arī, protams, vajag, bet te
tā ir, te tās nav, tomēr mīlestību, kuru
sniedz tēvs ar māti, izmērīt nevar.

Martai Suveizdai II vietas diplomu
pasniedz UNESKO pārstāve Ieva Švarca.

Vecāku mīlestība ir bezgalīga pret mazo
dzīvībiņu, kura prasās pēc sarga un
pamācītāja, bet katrs mazuļa solītis ir
kā laimes un prieka pilns solis vecāku
dzīvē. (..)
„(..)uzvilksi baltu kreklu” („Sestdienas vakars” 4. skats) „zirgs gan
balts... bet tas kāznieks...”( „Sestdienas
vakars” 12. skats).
Nojausmu drāmu „Sestdienas
vakars” R. Blaumanis raksta „Brakos”
1908. gada ziemā un pavasarī, jau
būdams smagi slims. Lugas teksts
pēc rakstnieka nāves tika atrasts manuskriptos. Jānis Bungatiņš, pagasta
nabags, kuru vadā no vienas mājas
uz otru, ir tāds cilvēks, kurš, Pupiņas
vārdiem runājot, gājis garām visam,
kas nepušķo dvēselītes: lepnumam, kārumam, dusmām, viltībai, citu sviedriem, greznumam, skopumam. Nu viņam atlikusi tikai viena vēlēšanās – nomazgāties pirtī, jo pirts ir tikpat svēta
kā baznīca, uzvilkt baltu kreklu, ar baltu zirgu doties uz kāzām... Mitoloģijā kāzas saista ar nāvi, balts zirgs ir
mītiska būtne, kas pārved cilvēku veļu
valstībā. Lasot lugu, jādomā par pašu
rakstnieku, par viņa nojautām 1908.
gada pavasarī, par vārdos nepateikto...
Rūdolfs Blaumanis mums ir sniedzis
baltā un melnā pretstatus. Baltais un
melnais nav tikai krāsas, šie pretmeti
liek labāk izprast pasaules kārtību, jo
uzskatāmi parāda savu nozīmi. Lai gan
ne vienmēr balts ir tikai balts vai melns
nozīmē tikai melnu, mums ir jāiemācās
atšķirt to patiesās nozīmes, un to var
izdarīt, tikai sekojot savam ceļam, kuru
vispareizāk var parādīt tikai mūsu spēja
sekot sirds balsij un laicīgi ieklausīties
saprāta balsī.
Pārskatu savu uzrakstīto – ir un ir
vairāk baltā nekā melnā R. Blaumaņa
dramaturģijā.
Marta Suveizda, 11. kl.
(2. vieta vidusskolas grupā)

Balts un melns. Uzreiz prātā nāk
kaut kas ļoti tīrs, nevainīgs kā sniegs,
kā milti, bet, izlasot otro īpašības
vārdu – melns, – kaut kas tumšs,
netīrs, elle, ļaunums. Divi vienkārši
vārdi rada tik dažādas asociācijas. Jau
no bērnu dienām man ir mācīts, kas
ir labs un kas slikts, kas ir balts un
kas melns. Bet vai es spēju to izvērtēt?
Vai saredzu un sajūtu, ka baltajā ir arī
melnais un melnajā ir arī baltais?
Arī Rūdolfa Blaumaņa dramaturģijā varu saskatīt atšķirības starp
balto un melno. Rakstniekam bija
skaidri zināms, kā tas izpaužas
starp cilvēkiem. Pazīstamajā lugā
„Pazudušais dēls” spēju saskatīt šīs
baltā un melnā spēles starp Krustiņu
un viņa tēvu. Var jau teikt, ka Roplains
bija šis baltais, bet Krustiņš - melnais
tēls. Vai var tik noteikti dalīt? Ir grūti
nospraust robežu, kurš ir labais un
kurš ir sliktais. Jā, Krustiņš neklausīja
ne tēvu, ne māti, nodzēra visu naudu,
spēlēja krogā un iekļuva lielos parādos,
ko pēc tam bija grūti, pat neiespējami
dzēst. Tēvs tikai gribēja labu, vēlējās
dēlu vest pie prāta un kopīgi izdomāt,
kā segt lielo parādu, jo Roplainam
bija svarīga māja un ģimene, lai dēls
dzīvotu kā krietns cilvēks un ietu tēva
pēdās. Ko lai domāju, kā bija patiesībā,
kad Krustiņš, slepus lienot pa logu pēc
naudas, tika nošauts. Vai tēvs zināja,
ka tas bija viņa miesīgais dēls, vai arī
viņš domāja, ka tas ir zaglis? Varu
attaisnot tēvu, jo viņam bija daudz
jācieš par sava dēla nekaunīgajām
izdarībām, kur Krustiņš sevi aizstāvēja, vainojot vecākus par sliktu
audzināšanu. Es uzskatu, ka tas bija
pilnīgi nepareizi no Krustiņa puses,
tāpēc viņu es nolieku pie melnā. Tas
puisis pats bija vainīgs pie visa, kas ar
viņu notika, ne jau nespēja mainīties,
bet arī negribēja, Krustiņš netika

Agnijai Vaskai atzinību pasniedz “Mājas
Viesis”redaktore Dace Terzena.

galā ar sevi. Mums katram pašam ir
galva uz pleciem, nekad un nekur
nevaram vainot vecākus, ja viņi mūs
ir audzinājuši ar vislielāko mīlestību
un rūpēm, ja viņi mums ir vēlējuši
tikai labu. Šajā gadījumā arī Krustiņa
tēvs, tāpēc uzskatu viņa personību kā
baltu.
Kad pārlasīju uzrakstīto, nonācu
pretrunās pati ar sevi. Katrā cilvēkā
jāmeklē labais – tā man ir mācīts.
Redzu arī balto Krustiņā, jo viņš
atklāti izstāstīja Ilzei un Mikum par
savu rīcību krogā, balta bija viņa
vēlēšanās laboties, baltas bija viņa
sāpes, iedomājoties par tēva ciešanām
un pārdzīvojumu. Kā Krustiņš to
saprata un spēja, tā viņš centās tēvu
pasaudzēt, bet izrādās, ka ar to bija
par maz...
Es saskatu melno tēvā, kad viņš,
domādams par savas saimniecības
paplašināšanu, daudz strādāja ārpus
mājas un uzticēja dēla audzināšanu
mātei. Ja viņš šaujot pazina Krustiņu,
savu dēlu (R. Blaumanis domājis,
ka pazina), tad šajā brīdī tēvs
padodas cīņā par dēlu. Tad tas ir
melnais Roplainī. Var jau teikt – tēvs
izmēģināja visu, lai tikai Krustiņš
labotos, vairs neredzēja veidu, kā
mainīt dēla dzīves veidu – bet, vai
tēvs var vispār kādreiz padoties sava
bērna audzināšanā? Kur ir tā robeža,
kad teikt – nē, vairāk nevaru, man nav
padoma, ko vēl varētu darīt? (..)
Agnija Vaska, 11. kl. (atzinība par
objektīvu pretstatu atklāsmi)

R. Blaumaņa veiksmes
formula
Tas viss sāka mani aizraut un
ieveda citā pasaulē. Sāku šķirt
lapas uz priekšu, un jā, bija arī citas
pasvītrotas rindkopas, teikumi vai
tikai daži vārdi.
„Ar jaunu rītu visiem atausa jauna
cerība, jo laiks palika skaidrs un rāms.
Nu varbūt kāds kuģis drīzāk pamanīs
viņu sarkano posta zīmi.”
Ar divām svītrām atkal bija
pasvītrots vārds „CERĪBA”.
Mēģinājusi saprast arī tālāko
tekstu aiz šīs rindkopas, es izlasīju
vārdu Grīntāls. Es biju dzirdējusi šo
vārdu? Bet kur?
Ātri apsēdusies pie galda, es
ieslēdzu datoru un sāku meklēt
vārdu Grīntāls. Un uz ekrāna uzreiz
parādījās „Nāves ēnā”. Un tik tiešām,
es šo noveli biju lasījusi!
Es iegrimu informācijas plašumos
un lēnām sāku saprast, gadi un datumi
sakrita. Tātad ļoti iespējams, tā bija
Rūdolfa Blaumaņa Dienasgrāmata, šī
slavenā rakstnieka Dienasgrāmata.
Manās domās pēkšņi iestājās
klusums.
Es atkal palūkojos uz Dienasgrāmatu un šķīru to uz priekšu, un atradu
nākamo pasvītroto tekstu, kurš bija
garāks nekā abi iepriekšējie.
„Mīlestība? Es nesaprotu… vai tad
mīlestība spēj izdarīt tādas brīnuma
lietas?”
„Zināms, jo viņa ir tā lielākā brī-

Rakstniece Ingūna Bauere ar atzinību
ieguvējām vidusskolu grupā Madaru un
Lāsmu Ungurēm un Lailu Saulīti.

numa darinātāja,” Jānis atbildēja un
satvēra no jauna Ilzes rokas, „bet nu
pasaki man, ka tu mani mīlē…”
„MĪLESTĪBA” pasvītrots ar divām
svītrām.
Lūkojos uz priekšu un pāršķirstīju
lapas, bet bija tikai trīs vārdi, kas
pasvītroti ar divām svītrām.
Es aizvēru Dienasgrāmatu un piecēlos kājās, un devos ārā pa durvīm,
uzvelkot vēl savu melno jaku, kas
gulēja, uzmesta uz krēsla malas.
Es atkal bija turpat, kur biju nesen – aukstajos bēniņos. Es aizgāju
uz vistumšāko no stūriem, lai noliktu
atpakaļ to, ko paņēmu.
Bet no Dienasgrāmatas izkrita
lapiņa, diezgan pabalējusi. Piegājusi
pie loga, es centos to saprast, bet
teksts bija diezgan izdzisis, ar grūtībām izlasīju: LAIME, CERĪBA, MĪLESTĪBA.
Tie paši vārdi. Rūdolfa Blaumaņa
veiksmes formula.
Laila Saulīte, 10.kl. (atzinība par
bagātu fantāziju)

Redaktore: Lāsma Hermane 8. klase
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SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ

“Veccepļos” veiksmīgi saimnieko vairākas paaudzes
Jau agrākos laikos Ērgļu pusē
daudzi nodarbojās ar aitkopību,
jo paugurainā reljefa dēļ nevar pievērsties graudkopībai. Arī Katrīnas
pusē ir nelieli un pauguraini tīrumi,
piemērota vide lopkopības attīstībai.
Lai lauki tiktu videi draudzīgi un
veiksmīgi apsaimniekoti, Ceplīšu
ģimene aitkopību ir izvēlējusies kā
galveno lauksaimniecības nozari savā saimniecībā. Z/s “Vecceplis” ir
sertificēta šķirnes aitu audzēšanas
saimniecība – audzē „Latvijas
Tumšgalve” aitu šķirni. Šķirnes
vaislas materiāls tiek tirgots pa visu
Latviju.
“Latvijas Tumšgalve” aitu šķirne
ir izveidota Latvijā 1937. gadā – šī
aitu šķirne ir raksturīga ar augstu reprodukcijas spēju, labu ātraudzību
un teicamu gaļas kvalitāti. „Latvijas
tumšgalves” aitu šķirnes ķermeņa
vilnsega ir balta, bet matojums uz
galvas un kājām tumši brūns vai
melns.
“Veccepļos” saimnieko tikai savas
ģimenes locekļi. Nelielu ieskatu par
z/s “Vecceplis” sniedz saimniece
Amanda un dēls Lauris, kurš ar
savu ģimeni dzīvo un saimnieko
vecāku mājās. Mantojums no saviem
vecākiem “Vecceplis” apvienots ar
„Jauncepli” un “Muceniekiem”. Sākumā bija nekustamais īpašums ar 17
hektāru lielu platību, 10 slaucamas
govis un kādas 20 aitas. 1992. gadā
izveidota un reģistrēta zemnieku
saimniecība “Vecceplis”.
Amanda stāsta: „Zemnieku saimniecībā saimniekoja māsa, pati strādāju skolā par skolotāju, vīrs Ojārs
par mežsargu. No skolas brīvajā
laikā palīdzēju saimniecībā, arī
bērni jau no mazotnes gāja palīdzēt
lauku darbos. Sakarā ar māsas

veselības stāvokli, dabūju aiziet
no skolas darba. 1996. gadā sāku
saimniekot “Veccepļos”. No sovhoza
tika ievestas slimas govis ar leikozi,
tā dabūjām nolikvidēt visu savu
govju ganāmpulku. Sākām no jauna
izveidot veselīgu un augstražīgu
slaucamo govju ganāmpulku. 2003.
gadā saimniecība tika sertificēta kā
bioloģiska saimniecība. Pēc izglītības
pati esmu skolotāja. Lai varētu apgūt
un piesaistīt ES piedāvāto finansējumu, vajadzēja lauksaimniecisko
izglītību. SIA LLKC Madonas Lauku konsultāciju birojs organizēja
kursus 1. līmeņa lauksaimniecības
pamatu apgūšanai. Kad SIA LLKC
Madonas Lauku konsultāciju birojs
organizēja mācības bioloģiskajā
lauksaimniecībā, apmeklēju arī
šīs mācības. Tika izstrādāts un
apgūts ES piedāvātais atbalsta
projekts DNS pārstrukturizācija.
Kredīti mums nav ņemti. Līdz
šim esam tikuši galā bez kredītu
saistībām. Pateicoties ES un valsts
atbalstam, saimniekot ir vieglāk.
Apmeklējam piedāvātos seminārus
un pieredzes apmaiņas braucienus,
interesē aktualitātes aitkopībā,
lauksaimniecībā kopumā. Lauris
ir beidzis Ērgļu lauksaimniecības
skolu lauksaimnieka specialitātē.
Z/s ”Vecceplis” ir pašiem sava tehnika zemes apstrādei, lopbarības
sagatavošanai. Doma ir iegādāties
jaunu un jaudīgāku traktoru, jo esošā
tehnika ir veca un nolietojusies.
Skābsiena – zaļās masas – ietīšanai
tiek pirkts pakalpojums. Lai saimniecība varētu veiksmīgi attīstīties,
ir vajadzīga pašiem sava lopbarības,
skābsiena sagatavošanas tehnika.
Saimniecībai īpašumā ir 102 ha
zemes, bet klāt nomājam vēl 45

hektārus. Pavasarī iegādājāmies
“Ruģēnu” fermu. Ir vajadzīgs liels
remonts, jādomā par ES līdzekļu
piesaisti, bet 2013. gadā neko nesola
no modernizācijas projektiem. Pašreiz “Veccepļos” ir ap 450 “Latvijas
Tumšgalvju” šķirnes aitu, tai skaitā
200 aitu mātes, 13 slaucamas govis,
11 telēni un 52 gaļas liellopi, zirgs un
putni. Katru gadu sējam apmēram
15 ha graudaugu, tā nodrošinot
aitas ar savu spēkbarību. Ir sava
kalte un graudu dzirnavas. Aitām
pašu spēkiem uzbūvētas nojumes,
lai vasarā būtu, kur paslēpties no
saules un lietus. Aitu cirpšanai tiek
pirkts firmas pakalpojums – ātrs un
kvalitatīvs speciālistu darbs. Pašiem,
šo aitu cirpšanas darbu darot, paietu
ilgāks laiks. Ja kādreiz bija ļoti lielas
problēmas ar vilnas nodošanu, tad
tagad tās ir veiksmīgi atrisinājušās.
Nākotnes iecerēs ir doma paplašināt
gaļas lopu ganāmpulku, kā arī
aitu ganāmpulku. Sezonas darbu
laikā “Veccepļos” lieli palīgi ir dēls
Druvis un meita Liene ar ģimeni,
bet lielākais palīgs ir saimniecības
uzraugs – mazdēls Kristers, bez viņa
ziņas nekas šeit nenotiek. Mazdēls
vēl tikai apmeklē dārziņu, bet
tehnika jau interesē. Varbūt dienās
būs jaunā maiņa, iesāktā turpinātājs
un pilnveidotājs.”
Runājot par vaļaspriekiem vai
interesēm, tad ikkatram Ceplīšu ģimenes loceklim tādas ir. Amandai
sirdslieta – truši, pašreiz ir jau neliels
pulciņš. Meitai Lienei biškopība,
visu ģimeni nodrošina ar medu.
Dēliem – Laurim un Druvim – medības. Pateicoties viņu vaļaspriekam,
tiek nosargāti saimniecības sējumi
un stādījumi no kaitniekiem – meža
cūkām, bet ganāmpulks – no vilkiem.

Ceplīšu ģimene – no kreisās – Druvis, Amanda, Lauris, vedekla Sigita ar mazdēlu Kristeru
aitu ganāmpulka vidū.

Ceplīšu ģimenei, šis aizejošais, gads
bija ļoti smags, pilns ar negaidītiem
pārsteigumiem, bet viņi visi kopā to
smagumu pārvarēja, jo jādzīvo un
jāstrādā tālāk. Par šo ģimeni var teikt
tikai labus vārdus – jauki, strādīgi,
atsaucīgi cilvēki. Gribu novēlēt, lai

lielā mīlestība pret savu zemi un
pienākumu nekad neapsīkst! Stipru
veselību un lai izdodas visu iecerēto
paveikt un attīstīt saimniecību jaunajai paaudzei par prieku!
Diāna Suščenko,
Lauku attīstības konsultante

Matīsa stāsts

Matīsam Blaumanim 2012. gada 7. oktobrī – 190.
(Fragments no grāmatas „Blaumaņu pavārgrāmata).
Ap Ziemassvētkiem, pirms 150
gadiem, pašā ziemas spelgonī ar
ziemeļu vēju un salu Matīsam ar sievu
Karlīni bija priecīgs notikums. Viņu
ģimeni Ērgļu muižas kalpotāju mājā,
kurā viņi tolaik mitinājās, apciemoja
stārķis un atnesa mazu brēkulīti. Viņu
nosauca par Kārli Leonīdu Rūdolfu.
Mazam vīriņam un tik daudz vārdu,
tas solīja daudz! Viņa ienākšanu
šajā pasaulē pavadīja zīmīgs laiks
– Ziemassvētki.
Ziemassvētkus gaidot, muižas
pavāram bija pilnas rokas darba.
Vajadzēja sagatavot daudz un dažādus
ēdienus kungu galdam.
Kā jau vecos laikos ierasts, radi un
kaimiņi nāca apraudzīt jaundzimušo.
Tādās reizēs teica: „Sievai atradās
bērns.” Vai arī: „Būs karašiņas atkal
jācep.” Vārdu „piedzima” toreiz lauku
cilvēki nelietoja. Bērna apraudzīšanu
sauca par „raugos iešanu”, tā bija
cieņas izrādīšana pret svarīgo
notikumu – pasaulē ienāca jauna
dzīvībiņa.
Mazo Rūdolfu pirmie nāca
apraudzīt Matīsa draugi un tuvākie
darba biedri – muižas dārznieks,
modere, vešeriene, madāma –
kalpotāju priekšniece, varbūt arī pats

muižas pārvaldnieks.
Tuvojās meteņi, kad ziema apmet
kūleni un laiks iegriežas uz pavasara
pusi. Ap šo laiku notika Rūdolfa
krustabas.
Ieģērbtu krustāmajās drēbītēs un
ietītu mātes siltajās villainēs, zēniņu
veda uz krustīšanas vietu. Lielais
kūmu skaits (veseli 15) visus izbrīnīja,
bet vēlāk viss nostājās savās vietās.
Vecos laikos ļaudis runāja, ka bērns
manto no saviem krustvecākiem
tās rakstura īpašības un izdarības,
kas piemita viņiem. Tāpēc izvēlējās
čaklus, godīgus, iznesīgus cilvēkus
ar teicamu raksturu un labu slavu.
– Lasīti ļautiņi kūmās ņemti, kas var
uguni saujā nest.
Nedaudz jocīgi, ka starp kūmām
netika aicināts neviens no Matīsa
radiem, tikai no mātes puses. Matīsam
taču bija 3 brāļi un 2 māsas.
Kas bija, nebija, Matīss sadomāja
aiziet no muižas. Bija nokalpoti 30
gadi un pašam tuvojās jau 50. gadu
desmits. Varbūt to darīt mudināja
sieva, kura bija krietni jaunāka par
vīru, bet arī vairs ne tik jauna, lai
izpatiktu visām kunga prasībām un
iegribām. Un pie tam viņai jau bija
bērns. Kas tad tā vairs par istabas
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meitu? Bija jaunākas un glītākas,
kurām arī itin labi piestāvētu
balts priekšautiņš un glīts apģērbs
ikdienā.
Kungs acīmredzot neiebilda pret
Matīsa aiziešanu no muižas, jo nebija
jau vairs vecie dzimtbūšanas laiki un
kārtība.
Sākās Matīsa 26 gadus ilgais zemnieka dzīves posms. Lauki arami,
siens pļaujams, rija kuļama, zirgi
un visi citi mājlopi aprūpējami,
māju jumti labojami un tā bez
gala. Kas te darba! Un ko 46 gadus
vecais pavārs, visu mūžu nostāvējis
pie katliem muižas virtuvē, varēja
iesākt ar šo palielo saimniecību.
Matīss bija gudrs vīrs. Viņš visas
saimniecības dzīves rūpes uzticēja
savai enerģiskajai sievai, pats
nododamies darbam, kuru vislabāk
prata – gāja par godu saimnieku
pa apkārtējām mājām un muižām,
dažreiz nostrādādams tajās pat
vairākus mēnešus un nopelnīdams
tik daudz, cik viens kalpu puisis par
gadu. Gudri un taupīgi saimniekojot,
iznāca nauda, gan ko samaksāt renti,
gan arī izskolot abus dēlus, (septiņus
gadus pēc pārcelšanās uz Brakiem
piedzima otrs dēls).

Ērglēnieši bija
lieli novērotāji
un, ja viņi par
kādu ko teica, tas
bija kā akmenī
iecirsts. Matīss
Blaumanis
un zemnieks –
šie divi vārdi
ļaužu acīs diez’ kā
kopā nesaderēja.
Braku saimnieku
apkārtējie nesauca
citādi, kā vien –
Pavārs, Pavāriņš.
Arī Rūdolfam
un Arvīdam
bija jānes šī tēva
iesauka – pavāra
dēli, neviens
neteica – Matīsa
dēli.
Septiņdesmit
divu gadu
vecumā,
decembrī, ap Ziemassvētkiem, noslēdzās viņa mūžs,
kas bija apvīts ar nostāstiem, noslēpumiem un leģendām. Bet skaidrs
un neapstrīdams ir fakts: Matīss
Blaumanis, pirmais Ērgļu pavārs,

deva savu vārdu izcilajam latviešu
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim.
Un par to viņa piemiņa ir turama
augstā godā.
Anna Kuzina
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Ērgļu zvans atgriežas Ērgļos
Valsts svētku priekšvakarā,
17. novembrī, Ērgļu evaņģēliski
luteriskās baznīcas jaunceltnē skanēja zvana skaņas – pēc 67 gadiem
Ērgļos atgriezies bijušais Ērgļu
baznīcas zvans. Svinīgajā brīdī ar
uzrunu uzstājās draudzes mācītājs
Kaspars Eglītis un Madonas iecirkņa prāvests Hanss Jensons. Par
zvana un baznīcas likteņgaitām
līdz šodienai vēsturiskos faktus apkopojusi un ar ērglēniešiem dalās
Helēna Dekante.

„Ērgļu baznīca (sākumā katoļu,
pēc reformācijas – luterāņu) kopš 14.
g.s. ir celta, postīta un atkal celta kādā
pakalnā Ogres upes kreisajā krastā.
Kamēr Rīgas Bīskapijas nocietinātā
pils, vēlāk Ērgļu muiža stāvēja
savrupā pakalnā otrajā krastā, ap kapu ieskauto baznīcu veidojas apbūve – mācītāja māja, skola, krogs, bodes. Interesanti, ka Ērgļu baznīca
skaitījās muižas patronātā (Adelskirche), t.i. novada muižniekiem
bija noteiktas baznīcas un pastorāta
remontu nodevas (piemēram, 1632.
gadā bija noteikts, ka 2 gadu laikā
jāmaksā 10 dālderi no arkla). Ērgļu
baznīcas veidols, tehniskais stāvoklis,
iekārta un zvans bija novada cilvēku
rūpe un lepnums.
Pirms II pasaules kara Ērgļi
bija krietni izauguši – ar dzelzceļa
staciju, vairākām sabiedriskām un
dzīvojamām ēkām, pareizticīgo
baznīcu un mācītāja māju, tomēr
tieši luterāņu baznīcas tornis iezīmēja
Ērgļu centru.
Baznīcas zvans pulcināja uz dievkalpojumiem un iezvanīja svinību vai
bēdu brīžus. 1745. gadā lietais zvans
sauca: „Ievēro manu skaņu un toni,
tici Jēzum Kristum Dieva Dēlam,
apraudi savus grēkus, tad tu atradīsi
žēlastību”. (Uzraksts uz zvana vācu
valodā). Bet 1928. gadā atlietais zvans
atgādināja apustuļa Pāvila rakstīto
korintiešu draudzei: „Esiet modrīgi,
stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet
stipri” (1. Kor. 16:13).
Dzirdēju stāstus par tiem diviem
mēnešiem 1944. gadā, kuru laikā
fronte atradās Ērgļu tuvumā (vācieši
iekšā, bet krievi nāca no Vestienas
puses). Tad augusta beigās īpaši
smagu kauju rezultātā padomju
3. triecienarmijas grupējums ieņēma
drupās pārvērstos Ērgļus. No baznīcas bija saglabājušies altārdaļas,
sakristejas un daļēji draudzes telpas
mūri.
1945. gada septembrī mācītājs
Arvīds Ustups (tas pats, kas kara laikā iedvesmoja Bārtas vīrus atjaunot
savu baznīcu) tika baznīcas Virsvaldes nokomandēts uz Skujenes
draudzi, un tai līdzi arī uz Lodes
un Ērgļu draudzēm. Nedaudz vēlāk
mācītājs Ustups sāk kalpot (papildus
tiek komandēts) arī Vecpiebalgas,
Liepkalnes un (Vec)Ogres draudzēs.
Vārds nokomandēts šeit nav nejauši
iespraucies, jo, lai Ustups drīkstētu uz
šīm vietām braukt, viņam Baznīcas
Virsvalde rakstīja, bet arhibīskaps
parakstīja komandējuma apliecību
(uz trim mēnešiem, tad bija jāraksta
jauns dokuments). Tajā ar roku ir
pierakstīts, ka savos dienesta braucienos mācītājs lieto savu firmas
Erenpreis velosipēdu Nr. 151099. Vai
mēs vispār esam gatavi to iedomāties?
Kā mācītājs brauca kalpot cauru
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gadu ar velosipēdu pa sliktiem un
nedrošiem ceļiem, kur 35 km bija tikai
vienā virzienā?! (T. i. no Skujenes, kur
mācītājs dzīvoja, līdz Ērgļiem).
Bet Ustups kalpoja un draudzes
bija! Kaut arī draudžu pastāvēšanai
bija jāpilda t.sk. varas pavēles – piemēram, par draudžu reģistrāciju Reliģijas kultu lietu padomē pie PSRS
ministru padomes. Ērgļu draudze tiek
piereģistrēta ar Nr. 319 1947. gada
8. aprīlī un draudzei tiek piešķirts Ērgļu lūgšanas nams – baznīca ar visām
tiesībām, kādas paredzētas pastāvošos PSRS valdības likumos... Tomēr
Ērgļu draudze savus dievkalpojumus
notur Ceļmaļu mājā, jo dievnams ir
drupās. 1950. gadā Ērgļu draudze
piedzīvo divus tumsas uzbrukumus.
10. jūnijā draudze nolemj, ka dievkalpojumiem varētu turpmāk izmantot
Jumurdas kapliču un mēnesi vēlāk
Reliģijas kultu lietu padomei tiek
iesniegts
arhibīskapa
parakstīts
Virsvaldes lūgums piereģistrēt draudzei kapliču „par kulta vietu”. Bet
4. novembrī Ērgļu rajona izpildu
komiteja pieņem lēmumu par rajona
partijas nama būvniecību baznīcas
vietā, un baznīcas mūru nojaukšanu.
Jau 10. novembrī draudzes priekšnieks A. Lapins raksta Virsvaldei,
ka ģērbkambaris jau ir tik pat kā noplēsts un akmeņus aizveda dzelzceļa
uzbēruma atjaunošanai, un „manā
spēkā nestāv šīs darbības apturēšana”.
Liecībās atrodams arī Virsvaldes pieraksts: „Baznīca piereģistrēta 1947.
8. IV 319. Nodošanas akta nav”.
Ir grūti šodien saprast, kā kristīga
draudze var reģistrēties kultu lietu
padomē un kā var lūgt telpu „par kulta
vietu”, jo kulti ir saistīti ar elkiem,
ne ar dzīvo Dievu. Tāpat gribas
domāt vai nu par provokatoriem, kas
pamudināja draudzi pieņemt varai tik
noderīgu lēmumu, vai arī par draudzes
tuvredzību. Tomēr drīkstam ieraudzīt,
ka visiem cilvēciskiem lēmumiem un
darbiem pāri arī tolaik ticīgos vadīja
Dieva Žēlastība, jo draudzei tomēr
ļāva pulcēties ap Kristu, pulcēties
uz dievkalpojumiem. Vajadzība pēc
skaidri pasludināta Vārda vienmēr
ir ļoti liela. Bet īpaši svarīgi ir Dieva
Vārdu dzirdēt melu un neticības
propagandas laikā. Mācītājs par 1950.
gadā ziņo Virsvaldei, ka Skujenes
draudzē ir ap 300 draudzes locekļu,
Ērgļu draudzē ap 200 draudzes locekļu,
Liepkalnē – ap 150, Ogres draudzē ap
100 un Lodes draudzē ap 75 draudzes
locekļiem. Notika kristības, iesvētības,
laulības un kristīga izvadīšana.
Sagaidot 1951. gadu, mācītājs sprediķo par Ebr. 12:12-14. Viņš runā par
smagumu sirdī un par svētību, ko dod
satikšanās ar Dievu, uz Viņu paceltās

gurdenās rokas un locītie nespēcīgie
ceļi, kā arī klusa sirds lūgšana; runā
par atspirdzinājumu, ko tikai Viņš
var dot. Un lūdz, lai Dievs dod spēku
pastāvēt mīlestībā un taisnībā.
Ērgļu baznīcas zvans (izglābts
pirms baznīcas torņa gala spridzināšanas) pēc kara glabājās pie draudzes priekšnieka. 1954. gada 13. maijā Virsvalde lūdz Reliģijas kultu lietu
padomes piekrišanu Ērgļu zvana
pārvešanai uz Tukumu. Šī lēmuma
pamatā ir vairāki fakti – 1.) Nebija
vairs droši Ērgļos zvanu glabāt, jo
pionieri meklēja metāllūžņus (lasi
talāk par Vecogres baznīcas zvanu);
2.) 1953. gadā sāk aktīvi celt Ērgļu
partijas namu (augstāk redzamā fotogrāfijā ir kāda vīra zīmējums, kur
plānā uzskicēts, kā tieši komunistiskās partijas namu būvē virs baznīcas);
3.) no 1953. gada 29. marta mācītāju
Ustupu nokomandē uz Tukuma
draudzi (kuras baznīcai nav zvana).
Atļauja tiek saņemta un Baznīcas
Virsvalde dažas dienas vēlāk raksta
Ērgļu draudzes padomei savu
piekrišanu zvana nodošanai Tukuma
draudzei pagaidu lietošanai. Šie divi
vārdi – „pagaidu lietošanai” skaidri
apliecina Virsvaldes un arhibīskapa
ticību Dievam un Viņa spējai darīt
visu no jauna arī tad, kad viss šķiet
iznīcināts. Ustups pārved zvanu
uz baznīcu, kurā viņš nokalpo līdz
mūža noslēgumam 1974. gadā. Nezinu, ko mācītājs domāja, dzirdot
Ērgļu zvanu zvanam Tukumā, bet
domāju, ka arī viņa sirds lūgšana
bija, lai zvans kādreiz atgrieztos

Ērgļos. Jo ir saglabājies nostāsts, ka
toreiz, atvadoties no Ērgļu draugiem,
Ustups ir pacēlis vīna glāzi un teicis:
„Kad meitu vada tautās, tad tukšoja
vīna glāzi, lai meita neatgrieztos,
bet šoreiz es tukšoju vīna glāzi par
to, lai zvans atgrieztos Ērgļos. Mēs
lūgsim Dievu, lai tas notiktu”. Caur
šo nostāstu, caur Ustupa un citu
vīru un sievu ticību Dievs stiprināja
draudzi arī tad, kad pilnīgi nekas
ārēji neliecināja par iespēju kādreiz
atkal zvanīt Ērgļu baznīcā - tad,
kad nebija ne baznīcas, ne tās vietas
un neticības gars arvien vairākus
cilvēkus pievīla arī Ērgļos.
Ērgļu rajona partijas nama vietu
pēc kāda laika ieņēma Ērgļu izpildu komiteja un sākumskola. Virs
draudzes telpas atradās darbnīcas
un klases otrajā stāvā, virs altārdaļas – stāvlaukums, sakristejai virsū – garāžas un saimniecības šķūnis.

Protams, blakus visam bija piebūvēta
sausā publiskā tualete. 90-to gadu
sākumā ēkā kopā ar sākumskolu sāka
strādāt Ērgļu pagasta pašvaldība,
tagad novada Dome.
Toreiz, kad Ērgļu draudze sāka
meklēt citu vietu dievnama būvniecībai, viņu ticība un pārliecība,
ka baznīca taps, neskatoties uz acīmredzamu taustāmu iespēju trūkumu,
pārliecināja ļoti daudzus. Arī tagad,
kaut neiet viegli, Dieva Žēlastībā
baznīca top un draudze aug, stiprināta mācītāja Kaspara Eglīša patiesajā
ticībā.
Tas, ka zvans ir atgriezies Ērgļos,
liecina par Dieva klātbūtni, Viņa rūpēm un žēlastības laiku, kas ir mums
dots. Tas apliecina mums vēl un vēl,
ka drīkstam vienkāršā sirds ticībā
paļauties uz to, ka Viņš pats ceļ un
ved cauri grūtībām Savu Draudzi un
visas lietas dāvā vislabākajā laikā.”
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Vīrs ar džentelmeņa stāju
Kad uzlūkojam šo vīrieti un
pārmijam ar viņu kaut dažus vārdus, prātā nekas cits nenāk, kā
piešķirt viņam šo godpilno titulu – džentelmenis, kuru mūsdienās
lieto ne visai bieži, jo dažs labs
varbūt uzskata to par pagājušo laiku
palieku.
Kas ir 80 gadi mūžības laika
ritējumā? – Tāds nieks vien. Ja
ir veselība, laba fiziskā pašsajūta,
patīkams darbs un interesanti
vaļas prieki, pārāk nenomāc dzīves
problēmas, pastāv lietu sakārtotība
un personības harmoniskas attiecības
pašam ar sevi un pasauli, tad gadiem,
ticiet, nav nekādas nozīmes.
Un tā ejam uz to dzīves sadaļu, kas
saucas darbs, pienākumi, atbildība.
1944. gada rudenī pāri Ērgļiem pārskrējis Otrā pasaules kara viesulis,
atnesa daudz posta, aizraudams sev
līdzi visu to labāko, kas veido katra
cilvēka normālu dzīvi.
Kaujas ieroču šķinda tika pārlaista
tēva māju Liniņi pagrabā, 12 gadīgais Antons lielas baiļu sajūtas nepārdzīvoja, bet piesardzīgs bija gan, jo
varēja jebkurā mirklī kļūt par tēmētas
lodes vai nejauša lādiņa mērķi.
Kad pienāca laiks doties mācīties
arodu, jauneklis izvēlējās Zlaugotņu
dzimtas vīriešu tradicionālo nodarbi – celtniecību un devās uz Rīgas
būvniecības tehnikumu. Pēc gada
izveda uz Sībīriju vecākus. Antonam
nebija ne ģimenes, ne māju, ne materiālā pabalsta. Kā te lai neatceras,
kā vien ar pateicību skolas direktoru
Nikolaju Krevu, kurš, neskatoties uz
savu augsto militāro pakāpi un amatu,
spēja nolaisties līdz Vidzemes lauku
jaunekļa dzīves apstākļu izpratnei
un veicināja tehnikuma pabeigšanu.
Puisis bija sportisks, tāpēc arī tas
palīdzēja izturēt, jo vērsa uz sevi
uzmanību ar panākumiem sporta
sacensībās – volejbolā, vieglatlētikā,
slēpošanā. Sports zināmā mērā
palīdzēja izdzīvot arī materiālajā ziņā,
jo dzīvi treniņu nometnēs apmaksāja
valsts, arī par tiesāšanu sacensībās
mazliet maksāja.
Darba dzīve Antonam Zlaugotnim
bija saistīta ar Ērgļu rajona, vēlāk
Cēsu rajona lauku celtniecības
pār valdi, kur sākumā strādāja par
būvtehniķi, bet pēc augstākās izglītības iegūšanas neklātienē Rīgas
Politehniskajā institūtā strādāja par
būvinženieri, bija arī vadošā amatā

Cēsu lauksaimniecības pārvaldē.
Šobrīd viņš ir atkal Ērgļos un strādā
par novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāju, būvinspektoru. Darbu pie
novada būvprojektu caurskatīšanas,
to izpildes kontroles un būvju pieņemšanas ekspluatācijā veic kopā ar
būvvaldes arhitekti Līgu Gedrovicu.
Savu darbu Antons veic ļoti profesionāli, akurāti un atbildīgi.
Stāsts par Antonu Zlaugotni
būtu nepilnīgs, ja līdzās viņa profesionālajam darbam netiktu pieminētas galvenās blakus nodarbošanās –
sports, dziesma un arī bites. Ar kādu
mīlestību un mirdzumu acīs viņš par
to runā, rādot daudzos fotoalbumus,
kuros sistemātiski sakārtoti un ar
lielu rūpīgumu noformēti laika secībā pa gadiem paša sporta dzīves
notikumi. No Antona Zlaugotņa albumiem pretī raugās jaunu, spēcīgu
sportistu sejas. Būt Latvijas jaunatnes
izlasē volejbolā, pieaugušo distanču
slēpošanas komandā, piedalīties toreizējās Padomju Savienības sporta
sacensībās, tā jau nav tikai individuāla
lieta vien. Tās ir arī Latvijas sporta
vēstures lappuses. Bet visam savs laiks.
Kā sportists ar saviem toreizējiem
līdzbiedriem – Juri Mazsīli, Valēriju
Jakunovu, Andreju Zvirbuli, Jāni
Ābeli u.c. Antons Zlaugotnis reiz
ir bijis arī Ērgļu rajona lepnums.
Medaļas, nozīmes un citi atribūti ir
tam liecinieki, ka sekmes bijušas virs
viduvējām.
Ikdienā formas uzturēšanai turpinās slēpošana, nu jau arī riteņbraukšana, skriešana. Tagad tam
būs vēl lielāks stimuls, jo dēli (arī
celtniecības speciālisti) kopā ar savām ģimenēm uzdāvināja īsti labu
velosipēdu. Viens no pasākumiem,
kuros Antons ir neiztrūkstoši
klāt – slēpojums „Apkārt Alaukstam”.
Ir piemiņas medaļa par piedalīšanos
tajā 20 reizes.
Pieminēšanas vērts būtu arī fakts
par dienestu padomju armijā. Nav
laba bez ļauna. Divi gadi (1954-1956)
Arhangeļskas apgabalā Oņegas pilsētā pie Baltās jūras Antons Zlaugotnis
bija obligātajā militārajā dienestā
ceļa būves bataljonā. Tās bija tādas
vienības, kurās formēja parasti jaunos
cilvēkus ar „nepareizām” biogrāfijām.
Antona vecāki, līdz ar to arī viņu
bērni ietilpa šajā kategorijā. Bet šajā
Oņegas karaspēka daļā bija daudz
latviešu un lietuviešu, arī sportiski, kā

Antons Zlaugotnis jubilejas dienā darba
vietā.

fiziski, tā arī garīgi labi attīstīti puiši.
Daļā varēja savā starpā sarunāties
latviski, arī sportot un dziedāt Oņegas
pilsētas jauktajā korī nebija liegts.
Antons tur arī guva panākumus un
viņa fotogrāfija un raksts par Oņegas
pilsētas čempioniem volejbolā bija
ievietoti pat Padomju Latvijas Sporta
avīzē 1956. gadā.
„Latvieši jau sen to zina –
Dziesmas sirdi atspirdzina.
Un ja miesas sportā liek,
Tad uz Ērgļiem slēpot tiek.”
Šāds apsveikums no Siguldas
sieviešu kora „Teiksma” Antonam
Zlaugotnim – Cēsu vīru kora dziedātājam, baritonam – tika ikgadējā
abu koru slēpošanas pasākumā. Mājās goda vietā tiek turēta fotogrāfija,
kurā vēl visa ģimene ir kopā – sieva
Aija, dēli Alvis, Ainis un Jānis.
Tagad klāt vēl ir dēlu „otrās pusītes”,
4 mazbērni, bet vistuvākais cilvēks
un dzīves līdzgaitniece jau atdusas
kapu kalniņā. Liekas, tas bija
nesen, kad 1957.gada 24. augustā
Aija Augenberga no Ērgļu „Lejas
Aveniem” un Antons Zlaugotnis no
Ērgļu „Liniņiem” teica viens otram
Jā vārdu uz mūžu. Kopā nodzīvotie
39 gadi pagāja pārlieku steidzīgi…
Šī zaudējuma sāpe ir izdziedāta dziesmā, kurai Antons ir veltījis visu savu
mūžu un turpina to darīt arī šobrīd,
būdams vīru kora „Cēsis” viens no
ilggadējiem dziedātājiem jau vairāk
kā 30 gadus. Uz kora mēģinājumiem
Amatas novada pašvaldības namā,
kur ir kora jaunā mājvieta, Antons
ceļu mēro reizi nedēļā. Dziesmu
nošu burtnīcas ir sabiezējušas,
koncertu saraksts garš jo garš. Kur
tikai nav būts un dziedāts; vistālākās
vietās – Dānijā, Zviedrijā, Bulgārijā,
Polijā, Igaunijā un citur. To laiku
atmiņas glabā daudzie fotoalbumi,

50. dzimšanas dienā ar ģimeni: sievu Aiju un dēliem (no kreisās) Alvi, Aini un Jāni.

rakstu izgriezumi, Dziesmu svētku
nozīmītes. Nākamvasar būs jau
septītie, kuros Antons ar savējiem
dziedās Mežaparka lielajā estrādē.
Dziesma dod spēku, paceļ garu,
sakārto domas, harmonizē dvēseli. It
kā vienkārša formula, bet pārbaudīta,
atzīta par derīgu, izdzīvota un savā
apziņā nostiprināta kā vienīgā šai
dzīvē vērtīgākā.
Jautāts par mīļāko dziesmu, Antons bez domāšanas atbild – „Mūžu
mūžos būs dziesma”, „Saule, Pērkons,
Daugava”, „Tik un tā” un mūsu
valsts himna „Dievs svētī, Latviju!”,
melodiska, svinīga, vienkārša un saprotama. Nevienai valstij visā pasaulē
nav tādas. Arī pašā Antonā Zlaugotnī
ir kaut kas no tā mūžīgā sauciena
un aicinājuma, ko cilvēks manto
no saviem senčiem, liekas, savācot
un koncentrējot sevī visu labāko.
Ap gaišiem cilvēkiem viss apkārt
staro, jo staro viņi paši, piepildot ar
to dzīves telpu, vietu ar savu gara
dvesmu, saviem labi padarītiem
darbiem. Īstenojot latviešu senseno
novēlējumu katram vīrietim, Antons

Ziemsvētki, īpaši Ziemsvētku
vakars, tiešām ir īpašs laiks. Es
uzdrīkstēšos teikt, ka tas ir ļoti īpašs
brīdis visa gada ritējumā, kad mūsu
garīgajā dzīvē var notikt lielas lietas. Tas
ir brīdis, kad mēs varam iegūt pieredzi,
kura vēlāk mūs var nest cauri visai
dzīvei. Tāpēc ir svarīgi Ziemsvētkiem
ne tikai gatavoties, bet arī tos izdzīvot
tā, lai tas nebūtu tikai kā sapnis vai
īpaša atslodze dažu dienu garumā. Un
izdzīvot Ziemsvētkus nozīmē vispirms
spēt satvert un arī paturēt tikai vienu,
bet reizē pašu svarīgāko Ziemsvētku
atziņu.
Un tā ir šāda... Ziemsvētki mums

atklāj, ka Dievam vissvarīgākā ir tieši
mūsu brīvība. Piedzimstot šajā pasaulē kā bērns, Dievs sevi mums padara
ļoti konkrēti redzamu, ļoti pieejamu,
bet reizē arī ļoti viegli noraidāmu un
atmetamu. Te ir viena dzīve, kurā
Dievs ir kļuvis mums redzams, ļoti
tieši, spilgti... ļoti atklāti. Un te arī ir
tā mūsu brīvība – mēs varam mēģināt
tajā visā kaut ko saskatīt, saprast, atklāt.
Tā ir vienreizēja iespēja atbrīvoties
no visiem mūsu pašu sabūvētajiem
un vienmēr greizajiem priekšstatiem
par Dievu, kuros Viņš parasti ir kā
tāds ļauns tirāns, kas tikai pieprasa
bezierunu paklausību no cilvēkiem,
nežēlīgi soda mūs par katru mūsu
dzīves kļūdu. Bet tieši tikpat lielā mērā
tā ir iespēja tam visam viegli paiet
garām, pasmīnēt un paraustīt plecus – kam tas viss, man jau tāpat ir labi,
man taču dzīvē nekā netrūkst...

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. decembris

Anna Kuzina

SVEICAM

“Un Vārds tapa miesa..”
“Un Vārds tapa miesa un mājoja
mūsu vidū, un mēs skatījām viņa
godību, tādu godību kā Tēva
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu
žēlastības un patiesības.” (Jāņa ev.
1:14 – 15)

to ir īstenojis dubultā – uzcelta māja,
izauguši trīs dēli, ir stādījis kokus,
domājams, ne vienu vien, bet divi no
tiem ir īpaši un Antona attieksme pret
tiem ir sevišķa. Tēva māju kaimiņos
ir Jurjānu Meņģeļi, vieta, kurai jau
no bērnības diendienā garām iets
uz skolu… Arī tagad ceļš ved garām
uz „Liniņiem”. Antons ir lepns, ka
var teikt: „Esmu krusttēvs diviem
Meņģeļu kociņiem – ozoliņam un
liepiņai ceļa malā Gaismas riteņa
kalna pakājē. Tos sagādāja Cēsu vīri
un Siguldas sieviešu koris. Šovasar
tos palaidām brīvībā, atsaitējām un
blakus ierīkojām kārtīgas norādes
zīmes. Nodevām muzejam fotoalbumu ar kociņu vēsturi.”
Dāvātās jubilejas rozes ar laiku
novīst, labie vēlējumi paliek atmiņā
un skaisti noformētajos vāciņos,
atklātnēs un grāmatu ierakstos, bet
ikdiena jau turpinās, un laimīgs ir
tas, kurš piedzīvo šādus mirkļus, kad,
pakāpies gadu kalnā, aiz sevis ierauga
pilnskanīgu mūža gājumu un skaidru
redzējumu nākotnē.

Pats svarīgākais, kas mums Ziemsvētkos ir jāsadzird –, Dievs neko
mūsu dzīvē nedarīs ar varu. Viņš ienāk
pie mums kā bērns. Ja mēs gribam
Viņu satikt, mēs to varam, ja nē, tad
varam paiet arī garām.

Sirsnīgi sveicu visus Ērgļu novada
iedzīvotājus Kristus piedzimšanas
svētkos un vēlu svētīgu Jauno Tā
Kunga Žēlastības 2013. gadu!
Kaspars Eglītis,
Ērgļu luterāņu draudzes mācītājs

ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMI ĒRGĻU EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀS DRAUDZES DIEVNAMĀ:
24. decembrī plkst. 19.00 – Ziemsvētku svētvakarā
dievkalpojumu kuplinās Ērgļu jauktais koris
25. decembrī plkst. 10.00 – Ziemsvētkos – Kristus piedzimšanas svētkos
Sīkāk par visu: www.erglubaznica.lv

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI ĒRGĻU KATOĻU DRAUDZES
SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCĀ:
23. decembrī plkst. 17.00 – 4. Adventa svētdiena
24. decembrī plkst. 17.00 – Ziemassvētku vigīlija
25. decembris plkst. 17.00 – Jēzus Kristus dzimšanas diena – Ziemassvētki
31. decembrī plkst. 17.00 – Vecgada vakara Sv. Mise

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Vija Stiprā
Jānis Reiters
Gita Medne
Aina Līcīte
Daina Grahoļska
Imants Kalniņš
Aija Paula
Biruta Kļaviņa
Daumants Kārkliņš
Vēsma Grečņeva
Aina Bužere
Milda Līcīte
Pāvels Mihaļkovs
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PIEMINAM MIRUŠOS

PASĀKUMU AFIŠA

KAŅĢĪZERE ELEONORA mirusi 83. mūža gadā;
AUGUSTS IEVIŅŠ miris 77. mūža gadā;
JĀNIS PUTNIŅŠ miris 70. mūža gadā;
ALVIS JIRGENS miris 47. mūža gadā;
BIRUTA MAKLAKOVA mirusi 74. mūža gadā;
KĀRLIS ILMĀRS MĀRTIŅSONS miris 74. mūža gadā;
ILGA TAURĪTE mirusi 86. mūža gadā;
ELZA AVOTIŅA mirusi 88. mūža gadā;

APSVEICAM
INESI LIEPIŅU un VITĀLIJU PETROČENKOVU
ar dēla MĀRČA PETROČENKOVA piedzimšanu;

NO 17. līdz 21. DECEMBRIM JUMURDAS PAGASTA SAIETA
ĒKĀ DARBOSIES RŪĶU PĀRVALDE
Katru darba dienu pieņems Rūķis
Otrdien, 18. decembrī,
Ceturtdien, 20. decembrī,
Pārvaldnieks, Rūķis Grāmatiņš,
plkst. 16.00 – ROKDARBU RŪĶIS plkst. 16.00 – VESELĪGAIS RŪĶIS
Rūķis Lietvedis, Rūķis Dīdītājs
no Ērgļiem.
no Vestienas. Tēma: Kā veselīgi
un Rūķis Adatiņš, par kārtību
Tēma: Daba krāso! Rūķis stāstīs un
un bioloģiski saimniekot savā
rūpēsies Rūķis Slotiņš.
rādīs par seno latviešu
saimniecībā, izprast sevi un
Rūķiskas izdarības un pārsteigumi prasmi – dzijas krāsošanu ar augu
līdzcilvēkus, būt laipnam,
nedēļas garumā apmeklētājiem
izcelsmes krāsvielām!
priecīgam un laimīgam!
garantēti! Katru dienu pie mums
ciemosies arī Ciema Rūķis!
Trešdien, 19. decembrī,
Piektdien, 21. decembrī,
plkst. 16.00 – DABAS RŪĶIS
plkst. 16.00 – GARDUMU RŪĶIS
Pirmdien, 17. decembrī,
no „Pakalniešiem”.
no Jumurdas.
plkst. 14.00 – KUSTĪGAIS RŪĶIS
Tēma: Kā Tu pazīsti mežu un
Tēma: Ātrās piparkūku mīklas
no Madonas. Tēma: Kustību
dabas norises!
gatavošana, piparkūku cepšana
nozīme Rūķu un cilvēku dzīvē. Kas
Acīgi, āķīgi uzdevumi un
un senlatviešu ziemas gardumiņu
ir pilates? Ko un kā ar tām darīt?
jautājumi.
baudīšana!

DACI UNGURI un ALDI STRAUMI
ar dēla ANDRA STRAUMES piedzimšanu;
JOLANTU ŠREIBERI un KASPARU CAUNI
ar meitas KATES CAUNES piedzimšanu.

ZINĀŠANAI
7. decembrī darbu atsāk Ērgļu mūžizglītības biedrības
slēpošanas inventāra nomas punkts
Lauksaimniecības ielā 14, Ērgļos
(Ērgļu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas telpās)
Darba laiks: katru dienu 9.00 – 21.00
Tālr.: 64871253, mob. tālr.: 29105241
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28. decembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Andreja Ēķa un Platformas
piedāvātā Aigara Graubas
filma „Sapņu komanda 1935”

20. decembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku uzvedums

29. decembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Andreja Ēķa un Platformas
piedāvātā Aigara Graubas
filma „Sapņu komanda 1935”

22. decembrī no rīta
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš

KRUSTVĀRDU MĪKLA
1

19. decembrī plkst.16.00
Ērgļu saieta namā
pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte”
Ziemassvētku uzvedums –
„Kā zaķis Jēcis pēc eglītes gāja”

18
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22. decembrī plkst. 19.00
lieli un mazi Rūķi aicina VISUS, VISUS
uz Ziemassvētku eglītes iedegšanu Jumurdas
pagasta saieta ēkā!
Mazajiem – saldi pārsteigumi, lielajiem dziesmoti
sveicieni, ģimenēm silta kopābūšana,
draugiem un kaimiņiem – jauka sastapšanās
sniegotās noskaņās!
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25. decembrī plkst. 21.00
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle
Spēlē Edvīns Bauers un „The Rhythm Express”
Ieejas maksa – 3,- Ls
Vietas pie galdiņiem lūgums pieteikt iepriekš.

37

Horizontāli: 1.Latviešu gleznotājs (1897..-1975.). 4.Japāņu nacionālais
tērps. 7. Izcili augstvērtīgi mākslas darbi, kas guvuši plašu atzinību.
9.Upe Gaujas baseinā, Abula pieteka. 10.Vispārināts tēls mākslas darbā.
11.Krokodilu ģints dzīvnieks. 14.Ar elpošanu saistītas raudas. 18.Pasaku tēls.
20.Taisnspārņu apakškārtas vidēji liels kukainis. 21.Vingrošanas ierīce cirkā.
22.Angļu rakstnieks, romāna „Lielās Kanāriju salas” autors. 24.Lēna tempa
apzīmējums mūzikā. 25.Latviešu komponists, mūzikla „Māsa Kerija” autors.
26.Daudzgadīgs tropu un subtropu tīteņaugs. 31.Aspazijas romantiska drāma.
33.Lašu dzimtas zivs. 34.Persona R.Blaumaņa drāmā „Indrāni”. 35.Skaņa, ko
atvirza atpakaļ apkārtnes priekšmeti. 36.Spēcīgs, postošs stabveida atmosfēras
virpulis. 37.Episkās literatūras paveids.
Vertikāli. 1.R.Štrausa opera. 2.Lauvenes vārds Dž.Adamsones grāmatā
„Dzimusi brīvībai”. 3.Ciparnīca ar iedaļām mēraparātos. 4.Āfrikas valsts
galvaspilsēta. 5.Nacionālālā teātra aktieris (1895.-1973.) kinofilmā „Zvejnieka
dēls”(1957.). 6.Netiešs iespiedums gludspieduma tehnikā. 8.Daudzgadīgi
lakstaugi; īrisi. 12.Venēcijas laivinieku dziesma. 13.Veci, cilvēku darināti
priekšmeti. 15.Konusveida ledus veidojums. 16.Latviešu estrādes dziedātāja
(1940.). 17.Muzikāli dramatiska darba literārais teksts. 19.Tvēriens klasiskajā
cīņā un slīcēju glābšanā. 23.Gaismas stipruma mērvienība. 25.Latviešu
bobslejists, treneris (1965.), Eiropas čempions. 27.Karpu dzimtas zivs.
28.Ziemeļu Ledus okeāna jūra. 29.Tēls A.Dimā romānā „Trīs musketieri”.
30.Daugavas labā krasta pieteka. 32.Latviešu rakstnieks (1938.), romāna
„Cilvēki laivās” autors.

26. decembrī Sausnējas Salatēvs ar rūķi
dosies ciemos pie pirmsskolas vecuma
bērniem, vientuļajiem pagasta ļaudīm un
invalīdiem.

31. decembrī plkst. 22.00
Ērgļu saieta namā
Jaungada sagaidīšanas
vakars “DADŽA SMIEKLI”
Vēl nebijusi iespēja!
Profesionāls karikatūrists dāvās iespēju
iemūžināt ikviena apmeklētāja jautro seju.
Vecgada vakara laikā darbosies atraktīva fotostudija
Tev un Taviem draugiem.
Žurnāla “Dadzis” labākajās tradīcijās vakara gaitā ar
spēļu palīdzību noskaidrosim un apbalvosim novada
gada cilvēkus neparastās nominācijās.
Par mūziku parūpēsies pašmāju nepārspētā
zvaigzne P. Leiboms, viņam pievienosies jaunās
paaudzes popkultūras DJ. Vakara dīdītājs
Feldbergu Mārcis.
Ieejas kartes cena 5,- Ls. Iepriekšpārdošanā 4,- Ls.
Iegādājoties biļetes visam galdiņam (10 pers.),
dāvanā šampanietis!

2013. GADĀ

27. decembrī plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku pasākums
Ērgļu novada pensionāriem
Spēlēs grupa “Andrejs un draugi” no Cēsīm, pūtēju
orķestris Pētera Leiboma vadībā, savu māku rādīs
Ērgļu amatiermākslas kolektīvi.

19. janvārī plkst. 13.00
Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
Barikāžu atceres pasākums.
Mīļi aicināti barikāžu aizstāvji,
viņu ģimenes locekļi, kā arī visi pārējie interesenti.

28. decembrī plkst. 12.00
Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku uzvedums Ērgļu novada
pirmsskolas vecuma bērniem
Čučumuižas Ziemassvētku pasaka –
Rūķīšu krustmāmiņa Kristīne, rūķītis Taustiņš,
kā arī rūķīši Kikī un Bonbondziņš

19. janvārī plkst. 14.00
Ērgļu saieta namā
Iļģuciema kultūras centra amatieru
teātra „Rampa” (rež. Ināra Čakste)
Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejai veltīts
uzvedums „Manā dārzā, dārziņā”

28.decembrī plkst.18.00
Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
Piparkūku pēcpusdiena
Aicinām visus, lielus un mazus, uz kopīgu
vakarēšanu sveču gaismā pie siltas tējas tases ar
kraukšķīgām piparkūkām. Kopā pavadīsim veco
gadu, kalsim plānus nākamajam.

26. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris
Biļetes var iegādāties saieta namā.
Biļešu cenas 3,-; 4,-; 5,- Ls.

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