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Neliels ieskats Ērgļu novada lauksaimnieciskajā dzīvē

Neliels ieskats Ērgļu novada
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Sveiciens, jaunu darba cēlienu
uzsākot!

Mūsu novadā galvenā lauksaimniecības nozare ir lopkopība - piena un gaļas
ražošana. Piena nozare lielākā mērā ir atkarīga no piena iepirkuma cenām, kuras
joprojām ir svārstīgas un zemas. Arī gaļas iepirkuma cenas ir kļuvušas zemākas, bet
Mūsu novadā galvenā lauksaimniecības nozare ir lopkopība - piena un gaļas ražošana. Piena nozare
tas nebaida Ērgļu novada zemniekus saimniekot un radīt pievienoto vērtību. Zemnieki
lielākā mērā ir atkarīga no piena iepirkuma cenām, kuras joprojām ir svārstīgas un zemas. Arī gaļas
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Par cūkām un mājputniem precīzas uzskaites nav, jo tiek turēti pašpatēriņam.

Ir sācies jauns mācību gads. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests sveic
skolēnus un viņu vecākus, vēlot veiksmi un izdošanos itin visā, ko uzsākat.
Kā katru gadu, arī šogad septembra sākumā notika sociālā dienesta sēde, kurā
piedalījās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas deputāti: V. Skujiņa, S.
Avotiņa un A. Braķe. Galvenais akcents sēdē šogad tika likts uz bērnu ēdināšanu Ērgļu
PII „Pienenīte”, Ērgļu vidusskolā un J. Zālīša Sausnējas pamatskolā. Arī šogad
brīvpusdienas ir visiem skolēniem, kas mācās no 1.kl. līdz 4.kl. Ir paaugstināta cena
ēdināšanai, katra brīvpusdienu talona cena tiek paaugstināta no 0,80 Ls uz 1,00 Ls
dienā.
Vēl viens jauninājums. Šajā, 2013./2014., mācību gadā ir piešķirtas brīvpusdienas
visiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Tās ir ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni
līdz 18 gadu vecumam. Jāpiebilst vien tas, ka šogad sekosim līdzi skolēnu sekmēm un
skolas apmeklējumiem. Ja skolēns neattaisnoti kavēs skolu un būs nesekmīgs,
sociālajam dienestam ir tiesības pārskatīt brīvpusdienu piešķiršanu.
Lai jums skaists un saulains jaunais mācību gads!
S. Masaļska,
Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta speciāliste

Par sakārtotu vidi…

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; atkritumu savākšanu un
izvešanas kontroli.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu pašvaldības var izdot
saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, kā arī par sanitārās tīrības
uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.
Vēršam uzmanību arī, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK)
51. pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, ir paredzēta administratīvā atbildība, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz
piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem. Atbilstoši LAPK 210.
pantam administratīvās lietas par LAPK 51. panta pārkāpumiem ir tiesīgas izskatīt pašvaldību
administratīvas komisijas.
Lai uzlabotu situāciju:
1) laikus, jau rudenī, apzināsim neapsaimniekotos un nenopļautos zemes gabalus un sauksim pie
administratīvās atbildības šādu zemes gabalu īpašniekus (valdītājus), ievietojot attiecīgo informāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, lai VUGD amatpersona, lemjot par
administratīvās lietas uzsākšanu par notikušu kūlas ugunsgrēku pavasarī, varētu pārliecināties, ka kāda
persona jau agrāk ir pārkāpusi LAPK 51. pantu;
2) zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem ir pienākums
nodrošināt savlaicīgu zāles pļaušanu. Zāles garums pilsētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt 15 cm, bet
ugunsnedrošā laikposmā, ko izsludina pašvaldības, zāles garums pilsētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt
5 cm. Lauku teritorijās zāles platības būtu vēlams pļaut ne retāk kā divas reizes pļaušanas sezonā – līdz
23. jūnijam un līdz 31. augustam. Ēku un būvju īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem
un lietotājiem pienākums sistemātiski attīrīt no degtspējīgiem atkritumiem, sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām ap ēkām un būvēm 10 m platu joslu.
Apzinoties situācijas nopietnību un iespējamo cilvēku, mantas un dabas apdraudējumu, Ērgļu
novada pašvaldības Administratīvā komisija turpinās aktīvāku dalību šāda veida administratīvo
pārkāpumu novēršanā un vainīgo personu apzināšanā un sodīšanā.
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Valters Pundurs ar aitkopību un gaļas lopu audzēšanu.
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- Pēterisgalvenokārt
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govis novadā
Latvijas
brūnās,
Holšteinas
Grīnbergas
ģimene
50 bišu saimes. Gaļas šķirnes - Limuzīns, Šarolē, Herefords un dažādi
melnraibās
un– sarkanraibās.
Ar netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas Santa Lasmane-Radzvilaviča Jumurdas pagasta
krustojumi.
„Sniķeros”.
Viņa piedāvā sīko dzīvnieku apskati, siera degustāciju un dažādus izklaides pasākumus. Šo
Lai varētu
paplašināt
saimniecību
ir iecienījuši
skolēni.savu saimniecisko darbību, ir iegādāta papildu zeme
Sausnējas
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pagastā
"Vecceplis"
"Roma".
Ērgļu
novadāpagastā
ir daudz"Ancēni",
zemeņu audzētāju,
betĒrgļu
lielākā
ir z/s „Baltiņi”,
kur un
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Aiga Laube ar
ģimeni. Patīkami
Pamatnodarbošanās
saimniecībā
ir gaļas
Saimniecība
strādā ar
raudzīties,šajā
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jaunieši.audzēšana.
Ērgļu pagastā
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bioloģiskām
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nodarbojas
ar gaļas lopu
audzēšanu, Sausnējas pagastā Valters Pundurs ar aitkopību
Ziedus,
dārzeņus
audzē un dārzeņus arī pārstrādā z/s „Margrietiņas”, kur saimnieko Andris Brižs ar
un gaļas
lopu audzēšanu.
ģimeni.
Lielākā trušu audzētāja ir Jumurdas pagastā Gunta Cunska „Viesakās” – 230 truši.
Saku paldies un novēlu veiksmi un izdošanos ikdienas saimniekošanā visiem ļaudīm, kas neatlaidīgi
strādā, sakopj un veido mūsu novada kopējo seju un atpazīstamību arī plašākā apkārtnē.

Ērgļu novada administratīvās komisijas priekšsēdētājs A. Knope

Ērgļu novada lauku attīstības konsultante Diāna Suščenko

Ērgļu Profesionālajā
skolā ienāk jauna
profesija - aukle

1. septembris ir ļoti īpaša diena visiem
skolēniem, tas ir laiks domām par nākotni, par
tuvāko gadu. Daudziem tas ir jauns
piedzīvojums, pavisam jauna pieredze. Šogad
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā šī diena bija
dubultīpaša ar to, ka tieši šajā dienā skolā
uzsāka savu darbību jauna profesija - aukles.
Ja skolas uzsākšana ir svētki, tad tiem jābūt
visu cilvēku svētkiem – tā, lai bērniem būtu
aizraujoši un interesanti, lai skola būtu kā
magnēts, kas rītos ceļ no gultām. Pirmajā
skolas dienā svinīgo brīdi iesāka pirmo kursu
gājiens, pēc tam uzrunas no skolotājiem,
direktora, TV3 ierašanās... Pēc svinīgās daļas
un turpmākās adaptācijas nedēļas garumā
septiņi pirmie kursi devās uz Brāļu Jurjāņu
memoriālo muzeju „Meņģeļi”, piedalījās
fotoorientēšanās
,,Iepazīsti
Ērgļus!”,
draudzības sporta mačos. Tikām cienāti ar
Ērgļu Profesionālās vidusskolas pavārītes
gatavoto mielastu. Šo nedēļu veidoja un
padarīja īpašu visi kopā ar savu dalību
uzdevumos, ar savu iniciatīvu, gribēšanu un
darīšanu. Skola kļuva par skudrupūzni, kas
čum un mudž no smiekliem, čalām, darbošanās,
mācīšanās, skudrupūzni, kas ar katru dienu
turpina augt arvien lielāks un varenāks.
Arī mācību process ir izaicinošs un
aizraujošs, jo ir daudz svešu mācību
priekšmetu,
piemēram,
psiholoģijas,
pedagoģijas pamati, bērna uzturs, bērna
aprūpe, pirmā palīdzība, darba un vides
aizsardzība. Ar Ērgļu Profesionālās vidusskolas kolektīvu būsim kopā 1,5 gadus. Lai
veicas!
Ausma, Laura U., Laura A., Elīna, topošās
auklītes Ērgļu Profesionālajā vidusskolā



SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ
No eļļām līdz mūrītim....
Šī gada vasarā, Blaumaņa ielā 3, Ērgļos, vecajā
akmens mūra ēkā, bijušajās būvmateriālu veikala
telpās, pavisam nemanāmi savu darbību uzsāka
veikals „Starts”. Lai iepazītos ar veikala darbību,
uzmeklēju tā saimnieku Ēriku Kallingu.
Ideja par veikala veidošanu radusies, izvērtējot
cilvēku pieprasījumu pēc rezerves daļām,
smērvielām, izlejamajām eļļām. Tā kā pavisam
nesen Ērgļos savu darbību bija beidzis
„Agroapgāda” veikals, šo preču piedāvājuma niša
bija palikusi brīva. Pieaicinot par pārdevējukonsultanti
Sanitu Jansoni, kas pārzināja
specifisko preču klāstu, tika nodibināts SIA „EK
PIECI” ar veikalu „STARTS”. Bez jau minēto
preču klāsta, veikalā var iegādāties rezerves daļas
no ārvalstīm ienākošajai lauksaimniecības
tehnikai: Krievijā ražotajiem traktoriem, Polijas
pļaujmašīnām, lietuviešu grābekļiem. Veikalā var
iegādāties arī gultņus, remontinstrumentus,
blīvslēgus, tehniku mežizstrādei- zāģus ar tiem
piederošo aprīkojumu, un citas noderīgas lietas
tehnikas lietotājiem. Ja nepieciešamā prece nav
pieejama veikalā konkrētajā brīdī, tiek veikts
pasūtījums, kura izpilde notiek laika periodā no
2-7 dienām.
Veikals ir atvērts darba dienās no 9.00 – 17.00,
sestdienās no 9.00 – 14.00.
Sarunas laikā uzzināju, ka Ērikam Kallingam
pieder arī SIA „Ugunsputns”, kura darbības profils
ir konsultācijas ugunsdrošības jautājumos,
instrukciju sastādīšana, Civilās Aizsardzības
plānu sastādīšana, darba drošības dokumentācijas
sakārtošana. Visai noderīga ir informācija, ka SIA
sniedz pakalpojumus skursteņu tīrīšanā, apkures
iekārtu mūrēšanā un remontos. Ja kādam ir vēlme
sildīties pie krāsns, kas būvēta no podiņiem, arī
šādu sildierīci var uzbūvēt. Pieredze ugunsierīču
būvēšanā, remontos un tīrīšanā Kallinga kungam

sniedzas 20 gadu garumā, savu darbu veicot plašā
reģionā aiz Ērgļu novada robežas. Ja arī Jūs,
cienījamie lasītāji, vēlaties izmantot kādu no
piedāvātajiem pakalpojumiem, droši zvaniet uz
kontakttālruni 26307618.
Darba diena Kallinga kungam bieži vien beidzas
vēlu vakaros. Tāpēc jo lielāks ir prieks, kad var
satikties visa ģimene kopā. Vecākiem neviltots
prieks par dēliem, kuri ieguvuši profesijas un var
tajās arī strādāt: vecākais dēls Kristofers strādā
par loģistikas speciālistu, vidējais dēls Kristiāns
jūrā uz kuģiem. Patreiz nopietns atbalsts
nepieciešams jaunākajam dēlam Krišjānim, kurš
paralēli mācībām Madonas Valsts ģimnāzijā, dejo
deju
kolektīvā,
apmeklē
nodarbības
„Improvizācijas teātrī”, aizraujas ar fotografēšanu,
daudz strādā un mācās pie iluzionista iemaņu
apgūšanas. Kopā ar Krišjāni apmeklējot dažādus
uzņēmumu pasākumus, tētim ir iespēja paplašināt
savu
redzesloku
par
notiekošo
valsts
uzņēmējdarbībā, redzēt vietas, kur ne katram no
mums iespējams iekļūt. Un visam pāri
gandarījums, ka dēlam izdodas un veicas izvēlētajā
hobijā. Reti vairs izdodas atrast brīžus, kad ar
makšķeri rokās var pasēdēt ūdeņu tuvumā, noķert
kādu zivi, baudīt dabas skaistumu, jo savu artavu
darba prasa arī lauku māja Liezeres pagastā.
Katrā no darbības sfērām, Kallinga kungam jau
veidojas nākotnes vīzijas, ko gribētos un kā. Bet
tas jau būs nākamajā gadā, nākotnē. Par iecerēm
skaļi runāt negribas, jo jānostiprina iesāktā
darbība un tad jau laiks rādīs. Vēlēsim veiksmi un
izdošanos un vajadzības gadījumā iegriezīsimies
veikalā
„Starts”
vai
piezvanīsim
SIA
„Ugunsputns”, lai sakārtotu savu dzīvokļa siltuma
avotu.
Teksts un foto:
Informācijas speciāliste Ilze Daugiallo
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Īsziņas

Redakcijas sleja
Dabas dāsnums

Skumja un reizē smeldzīga sajūta par
pagājušo, bet augusts, pēdējais vasaras
mēnesis, ir beidzies. Tā vietā ir nācis pilnīgi
jauns skolas darba cēliens, kuru visi sagaidīja
ar dažādām sajūtām – ar prieku par
piedzīvojumiem vissaulainākajā gadalaikā,
cerībām nākotnē un sirsnību, kuru katrs izjūt,
satiekoties ar vecajiem draugiem. Kāds
varbūt vēl ilgi kavēsies vasaras jaukajās
atmiņās, un tās, iespējams, palīdzēs brīžos,
kad skola kļuvusi apnicīga, bet cits raudzīsies
pēc arvien neparastākiem mērķiem, ko
nākotnē sasniegt skolā.
Lai arī augusts kā meteorīts, kurš, krītot
starp zvaigznēm, rada spožu un prātā
paliekošu uguns svītru, ir izgaisis laika
zvaigžņotajā telpā, šajā īsajā brīdī ir noticis
tik daudz – jau esam paspējuši uzsākt jauno
mācību gadu, skolā ievest mazos
pirmklasniekus un izdarīt vēl citas lietas.
Kādas – par tām, Lasītāj, pavēstīts septembra
„Skolu Ziņu” numurā, kuru iesaku izlasīt no
vāka līdz vākam.
Septembris ir pirmais rudens mēnesis, un
tie, kuri nav paslinkojuši iesēt dārzu pavasarī
un nesnauduši apkopt vasarā, tagad ievāc
bagātīgu ražu. Ābeles, bumbieres, plūmes un
citi augļi, un dārzeņi ir pašā pilnbriedā, ar
savu smagumu liekdami augļu koku zarus
līdz pat pašai zemei, nereti tos pat nolauzdami.
Vērojot neparasto pārbagātību, pārņem prieks
par šādu dabas dāsnumu, bet jāsaprot arī tas,
ka ābele ikkatru ābolu ir audzējusi ar rūpību.
Manuprāt, tāpat ir ar cilvēka paša spēju
attīstību, un cilvēks pats ir kā ābele, kura aug,
attīstās un dod augļus.
Vispirms ikvienam cilvēkam, kurš vēlas
attīstīt savas spējas, ir jāatrod pareizā augsne,
kur iedēstīt sava talanta sēklas. Tomēr, lai gan
daudzi visbiežāk izvēlas to augsni, kur
šķietami drošība nākotnē jau ar pirkstu galiem
sasniedzama, var nākties piedzīvot vilšanos,
jo šādā zemē augošam augam visgrūtāk ir
pārlaist dabas un likteņa untumus. Iespējams,
ka šāda ābelīte, tikko sākusi pasaulē stiept
savus vijīgos zarus, nevarēs izturēt bargo
ziemu, jo tai nekad nav bijis jāpiepūlas, lai
augtu, bet tā tikai ņēmusi un ņēmusi no zemes
spēku, pati to nemaz nemeklēdama. Bet tā
sēkla, kura sākusi dīgt starp akmeņiem, tiecas
pēc zemes spēka, paņemdama enerģiju pat no
neauglīgajiem un aukstajiem akmens
gabaliem, arvien dziļāk stiepdama, plezdama
savas saknes tur, kur, pēc visu domām, nekam
nevajadzētu augt. Jo tā nezina, ka tai tur
nevajadzētu būt.
Tāpat notiek arī ar cilvēkiem. Mēs
izvēlamies šķietami vieglāko ceļu, kaut gan
nojaušam, ka tuvākā nākotnē vairs nespēsim
sevi attīstīt. Tad cilvēki tāpat kā ābeles sāk
nīkuļot, jo nejūtas vairs īsti savā vietā, jo
pakļāvušies draugu, ģimenes vai sabiedrības
aizspriedumiem un nav iesākuši to, kas viņus
izaicina mēģināt spēkus tur, kur neviens vēl
nav iedrošinājies. Bet tie, kuri ar savām
idejām un domām pieņēmuši izaicinājumu,
mēģinājuši, tūkstoškārt cīnījušies ar grūtībām,
tāpat kā ābeles starp akmeņiem, ir
iesakņojušies, atraduši dzīvē savu vietu un
rada vissaldākos augļus, kādus pasaule vien
spēj radīt.
Ak, šie saldie augļi, kuri audzēti starp
akmeņiem! Ikkatrs no tiem ir saldāks par
iepriekšējo, un, kad paņem rokās vienu ābolu,
var sajust tā smagumu plaukstā, var redzēt un
pat vai sagaršot ar acīm vien, cik caurspīdīgi,
sulīgi un gardi tie ir. Bet cik garš ceļš līdz
tiem ir bijis, to var pastāstīt tikai pati ābele.
Dārgo Lasītāj, es Tev novēlu spēku,
mērķtiecību un drosmi jaunajā mācību gadā!
Ja kāds cenšas iegalvot, ka kaut kas nav
iespējams, tad paraugies uz ābeli, kura aug
starp akmeņiem, – un Tu sapratīsi, ka
vienkārši ir jāpacieš nedaudz vairāk grūtību,
lai gūtu saldākus augļus.

Marta Suveizda
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Apsveikums
Kāpjot gadu kalnā,
Lai Tev pietiek spēka
Vien ar labiem vārdiem
Katru dienu sākt,
Un, kad apkārt valda
Migla puspelēka,
Gaismai liec caur rokām
Un caur sirdi iet!

(J. Tabūne)

Vislabākie novēlējumi skolotājam Jānim
Reņģem lielajā dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Foto no personīgā arhīva

Foto: Maruta Bitite
2. septembrī - Zinību diena
9. septembrī – skolas padomes ekskursija uz Lubānu
13. septembrī – skolēnu domes kandidātu izvirzīšana
16. septembrī – skolas domes atskaite
18. septembrī – tikšanās ar tulkotāju, redaktori,
		
dzejnieci Dainu Grūbi (Grigorjeviču)
27. septembrī – pārgājiens – komandu spēles „Uzvar ikviens”
skolēnu domes vēlēšanas
10. klases uzņemšanas pasākums
30. septembrī - Miķeļdienas tirdziņš

Aktualitātes skolas bibliotēkā
Septembris skolā atnāk ar pirmo rudens ziedu, tikko izremontētu
klašu telpu un jaunu grāmatu smaržu. Šīs vasaras pienesums Ērgļu
vidusskolas bibliotēkas grāmatu fondā bijis īpaši bagātīgs, jo, īstenojot
Latvijas Republikas tiesībsarga prasību no 2013./2014. mācību gada
skolām nodrošināt visus izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamos mācību līdzekļus, esam sarūpējuši ne tikai jaunas
mācību grāmatas matemātikā un angļu valodā, bet arī darba burtnīcas
matemātikā un latviešu valodā sākumskolas klasēm, angļu valodā 2.10. klasei, dabaszinībās 5.-6. klasei un bioloģijā 7.-8. klasei. Kopsummā
darba burtnīcu iegādei iztērēti 1324,21 Ls (796,94 Ls no pašvaldības
budžeta un 527,27 Ls no valsts budžeta mērķdotācijas), mācību
grāmatu iegādei – 1014,85 Ls. Vēl šajā gadā plānots iepirkt mācību
grāmatas Latvijas vēsturē 8. klasei un ķīmiju 8.-9. klasei.
Atgādinām, ka mācību grāmatas ir skolas īpašums un uz tā
izmantošanu attiecas Ērgļu vidusskolas bibliotēkas kārtības noteikumi,
kuri paredz, ka:
o Saņemot mācību grāmatu, skolēns to apvāko un uz grāmatas
aizmugurējā vāka ieraksta savu vārdu, uzvārdu, mācību gadu.
o Skolēns ir atbildīgs par viņam izsniegto mācību grāmatu
saglabāšanu un saudzēšanu.
o Bibliotēkas lietotāja pienākums ir segt bibliotēkai radušos
zaudējumus, atlīdzinot atbilstoši nozaudētā vai sabojātā mācību
līdzekļa vērtībai vai nopērkot vietā tādu pašu izdevumu.
Bibliotēkas stundās skolēni tiks mācīti saudzīgi izturēties pret viņiem
uzticētajām grāmatām, jo to izmantošanas laiks skolas bibliotēkā ir 5-6
gadi. Lūdzam arī vecākus būt atsaucīgiem un palīdzēt saviem bērniem
apvākot izsniegtos mācību līdzekļus, lai prieks par labām grāmatām
saglabātos pēc iespējas ilgāk!
Ērgļu vidusskolas bibliotekāre Maruta Bitīte

Lai ieceres piepildās!

Ir sācies jaunais mācību gads. Arī maniem audzēkņiem, bet tikai
vairs ne Ērgļu vidusskolā, bet gan citās mācību iestādēs. Visi bijušie
divpadsmitie turpinās mācības gan augstskolās, gan koledžās.
Trīs absolventes par vietu savas nākotnes specialitātes iegūšanai
izvēlējušās koledžas – Juridisko, kur studēs tiesību zinātnes, 1.
Medicīnas koledžu – farmācijas studijām un LU Rīgas Medicīnas
koledžu, lai kļūtu par medmāsu. Visas meitenes iegūs 1. līmeņa
profesionālo izglītību un iespēju studēt tālāk augstskolu 2. -3. kursā.
Pārējie absolventi studēs augstākajās mācību iestādēs – pa vienam
Jelgavā un Valmierā, bet pārējie Rīgā. Studijas turpinās LLU Lauku
inženieru fakultātē, Vidzemes Augstskolā studēs informāciju
tehnoloģijas, trīs absolventi LU apgūs angļu filoloģiju, informācijas
pārvaldību un vadību zinātnes. Savukārt trīs audzēknes turpinās
mācības RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, studējot
muitas nodokļu administrēšanu, uzņēmējdarbību un vadīšanu.
Saviem bijušajiem audzināmajiem novēlu, lai viņu ieceres – iegūt
sevis izvēlēto profesiju – piepildās! Labas sekmes!

Ērgļu novada skolu izdevums 2013. gada septembris

Bijušo divpadsmito audzinātāja Anna Ieleja

Sapņi par nākotni skolas
gada sākumā

Vasaras saule jau gandrīz beigusi savu silto darbu, un atkal klāt septembris.
Skolēni dodas uz skolu smelties jaunas zināšanas, pabūt kopā ar draugiem. Ļoti
nozīmīgs šis mācību gads būs 9. klasei, kuriem pavasarī jākārto eksāmeni, un
tad arī visas durvis būs vaļā uz plašo pasauli. Šogad Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas 9. klasē mācās 6 skolēni: Lauris Andersons, Laura Cielava,
Santa Jansone, Mārtiņš Ļaksa, Aivija Vestfāle un Iveta Siņicina.
Kopā ar šiem skolēniem esmu jau no 5. klases un ir patīkami redzēt viņus
izaugam. Kopā esam mācījušies, piedalījušies dažādos pasākumos gan skolā,
gan ārpus skolas. Vēl tikai viens mācību gads, kas aizskries vēja spārniem. Lai
devītajiem pietiek spēka mācībām, draudzīgai atmosfērai klasē un skolā!
Klases audzinātāja Sarme Kantāne
Lauris: „Kad atnācu uz šo skolu, sākumā biju kautrīgs. Iepriekšējos gados
arī sliktāk mācījos. Tagad es jūtos labi, jo esmu laimīgs. Es domāju kļūt par
pavāru un tāpēc nākamgad mācīšos Vecbebros. Šī profesija ir populāra. Mājās
es arī gatavoju ēst ne tikai sev, bet visai ģimenei. Es gribētu strādāt par pavāru
kādā lielā restorānā vai nu Latvijā, vai ārzemēs.”
Iveta: „Šis būs ļoti svarīgs mācību gads. 9. klasē ir nopietni jāmācās, jo
skolas beigās ir eksāmeni. Jūtos pagaidām mazliet neparasti, jo šogad esmu
iestājusies citā skolā. Iepriekšējos 4 gadus mācījos citā skolā un tur jau biju
iejutusies. Pašlaik esmu projām no ģimenes un draugiem, esmu tālu no mājām.
Daudzas svarīgas lietas man jāuzņemas pašai. Saņemsim izglītības dokumentus
un būs jādomā, kur iet tālāk mācīties.
Laiks skrien ļoti ātri, nepaspējam aptvert notiekošo. Bērnībā, kad bijām
mazi, gribējās ātrāk būt pieaugušiem, bet tagad, kad it kā jau esi gandrīz
pieaudzis, gribas atkārtot bērnību.”
Mārtiņš: „Laiks, kas pavadīts šajā skolā no 1. klases līdz pat šim brīdim,
aizsteidzies ļoti ātri. Visas labās lietas un arī sliktās ir palikušas atmiņā. Tagad,
kad es pats esmu jau 9. klasē, viss šķiet citādāk, jo iepriekšējās klasēs tā nebija.
Tagad es daudz ko uztveru nopietnāk, jo apzinos, ka priekšā ir atbildīgais
eksāmenu laiks. Un tas pienāks diezgan ātri! Es vēl īsti nezinu, kur iešu mācīties
tālāk, bet laika gaitā izdomāšu. Vai nu tā būs vidusskola, vai arodskola. Es vēlos
uzsākt pēdējo mācību gadu šajā skolā ar labām sekmēm un izbaudīt šo gadu 9.
klasē.”
Laura: „Šogad uzsāku skolas gaitas jau kā 9. klases skolniece Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolā. Šeit mācos no 1. klases, bet man neliekas, ka pagājis tik
ilgs laiks. Šo gadu vēlos aizvadīt, ne tikai cītīgi mācoties, bet arī pavadot laiku
ar skolas biedriem un draugiem, jo nākamgad viņus tik bieži vairs nesatikšu.
Mums katram savs ceļš ejams un savi mērķi dzīvē, pēc kuriem tiekties. Mans
mērķis šogad ir pabeigt pamatskolu ar labām sekmēm un atstāt labu iespaidu
par sevi skolai un skolotājiem. Liekas, ka esmu zinoša un mērķtiecīga skolniece.
Skolas gaitas, iespējams, turpināšu Ērgļu vidusskolā un ceru, ka savus mērķus
sasniegšu un ka mani sapņi piepildīsies.”
Santa: „Uzsākot mācības 9. klasē, man ir satraukums par gaidāmajiem
eksāmeniem. Kā es būšu sagatavojusies un kādus vērtējumus iegūšu, par to ir
jādomā. Es vēl vēlos izbaudīt šo pēdējo mācību gadu Sausnējas skolā, kurā
mācos kopš bērnudārza. Pēc pamatskolas beigšanas, iespējams, iešu mācīties uz
Jēkabpils agrobiznesa koledžu, jo mans sapnis ir kļūt par grāmatvedi un dabūt
darbu.”
Aivija: „Es šajā skolā esmu mācījusies 8 gadus un darījusi gan jaukas lietas,
gan arī dažādas blēņas, par kurām tagad varu pasmieties. Iepriekšējie mācību
gadi ir bijuši jauki, gandrīz katru gadu braucām ekskursijās, jautri pavadījām
laiku. Ir palicis pēdējais mācību gads kopā ar klasesbiedriem, ar kuriem esam
jau ilgāku laiku kopā. Ar iemīļoto skolu un klasesbiedriem saista patīkamas
atmiņas, bet pienāks laiks, un nāksies mums šķirties. Ik pa brīdim aizdomājos,
par ko kļūšu nākotnē, un saprotu, ka, lai kaut ko sasniegtu dzīvē, ir daudz
jāmācās. Ir jāpriecājas par katru brīdi, kas man ir dots, lai būtu kopā ar skolas
biedriem un mīļo, mazo skoliņu.”



Centīgie jaunie pētnieki

1. klase ar audzinātāju Daigu Začu.
Kad puķes dārzā tā vien alkst pēc tā, lai kāds tās noplūktu un kokos parādās zeltainas lapas, tad visiem
ir skaidrs – laiks uz skolu. Šogad Ērgļu vidusskolā pirmā skolas diena bija īpaša visiem tiem, kuri skolas
gaitas tikai uzsāka – pirmajai klasei jeb, kā visiem viņus labpatīk saukt, pirmīšiem.
Nedaudz nobijušies, kā mazi putnēni viņi raudzījās uz mums, 12. klases skolēniem, kuriem savukārt
pirmais septembris Ērgļu vidusskolā bija arī pēdējais. Tagad grūti pat noticēt, ka agrāk paši bijām tik mazi
un bailīgi raudzījāmies uz tiem, kuri mūs ieveda skolā. Bet te viņi visi 23 pirmklasnieki bija mūsu priekšā,
un mums, savas lāča ķetnas dodot mazajai un trauslajai rociņai, bija jāieved viņi skolā. Protams, kā jau
tagad lieliem cilvēkiem, viņiem vajadzēja izpildīt visus neparastos Vinnija Pūka ekspedīcijas uzdevumus,
ar kuriem viņus iepazīstināja Sivēns, Pūce, Tīģeris un pats Vinnijs Pūks. Bija jāparāda atjautība, pazīstot
augus un minot mīklas.
Ar dzirksteļojošu enerģiju viņi izpildīja visus uzdevumus un godam bija nopelnījuši sertifikātu par
izturību ekspedīcijā, kā arī Vinnija Pūka dāvanu – medus torti. Mēs, divpadsmitie, ikkatram pirmklasniekam
novēlam jauku un brīnumiem pilnu viņu pirmo mācību gadu Ērgļu vidusskolā! Lai prieks par pirmo
skolas dienu viņus pavada arī turpmāk!
Marta Suveizda 12. kl.
Foto: Maruta Bitīte

Skolas padomes ekskursija
Saulainā un siltā
septembra otrās nedēļas
dienā devāmies sen gaidītajā
skolas padomes ekskursijā.
Tepat netālu - ap Lubāna
ezeru. Iepazinām neparastas
vietas un satikām cilvēkus,
no
kuriem
negribējās
šķirties!
Vai jūs zināt, ka Rēzeknes
novada Nagļu pagastā ir
laikam
vienīgais
zvejniekciems, kas neatrodas
pie jūras – „Īdeņa” (ūdeņu)
ciems? Tas izvietojies uz
paugura un paceļas pāri
plašajam
Lubāna
līdzenumam,
tāpēc
no
šejienes paveras lieliska
ainava uz ezeru, gar kuru
mēs braucām rīta agrumā,
kad skatu uz tā pretējo krastu sedza pabieza migla. Šķita, ka esam nokļuvuši nedaudz sirreālā vietā: aiz
autobusiņa loga pa labi vairākus metrus zem mums – dziļš kanāls ar zemu ūdenslīmeni un sārtiem āboliem
pilnām ābelēm gar krastu, bet pa kreisi, šķiet, tepat pie loga, – liels ūdens klaids bez gala un malas ar
daudzām kuplām niedru saliņām, ar pārsteidzoši daudz baltajiem gārņiem, kas cēli pastaigājas pa nedziļo
ūdeni un ar neskaidru nojautu, ka tur, aiz miglas audekliem, laikam ir ezera pretējais krasts. Kā vēlāk
uzzinājām no „Īdeņu” saimnieka Jāņa, ezera lielākais dziļums ir apmēram 1 metrs, tādēļ viņa tēvs vasarās
bridis pāri Lubānam uz tuvējo krogu. Jānis ļoti lepojas ar savu dzimto vietu, aktīvi cīnās par dabas
savdabības saglabāšanu un zina stāstīt daudz interesanta. Šeit pirms apmēram 9000 gadu bijis Baltijas
centrs, galvaspilsēta, ja to tā var nosaukt. Bet kārtīga piebraucamā ceļa līdz šim zvejniekciemam nav bijis
līdz pat dambja izbūvei pagājušā gadsimta 70. gados, jo ezers bieži pārplūdis, „Īdeņu” ciemu pārvēršot
par salu. Vispierastākais pārvietošanās līdzeklis ir bijusi laiva, nevis rati.
Zvejniekciema saimniece Anna mūs aizveda uz Teirumnieku purva dabas taku, kuru mēs izstaigājām,
nesamērcējot kājas, pa speciāli tūristiem izbūvētām laipām ar skatu terasēm gar takas malām, mielojāmies
ar pēdējām nenolasītajām dzērvenēm, kas bija paslēpušās sūnās, jūsmojām par dzidro un tīro Teirumnieku
ezeru, kas varētu būt veidojies no meteorīta trieciena un kuram pat ar jūras eholoti nav varēts noteikt
dziļumu, kā arī saņēmām uzaicinājumu atbraukt šurp pavasarī, kad bagātīgi zied daudzi un dažādi purva
augi. Starp citu – šeit nav neviena oda!
Iegriezāmies arī Gunāra Igauņa Mūzikas instrumentu muzejā Gaigalavā. Jūs Gunāru droši vien pazīstat
no LNT šova „Dziedošās ģimenes”. Bet vai jūs zināt, ka viņš ne tikai spēlē, bet arī atjauno un izgatavo
dažādus mūzikas instrumentus? Apskatījām Gunāra seno mūzikas instrumentu kolekciju un iemēģinājām
arī, kā tie skan, uz neilgu laika sprīdi kļūstot par muzicējošu orķestri. Uzzinājām, kā latviešu mūzikas
instrumenti izplatījušies citās valstīs, un otrādi. Katra tauta šos „ienācējus” nedaudz pārveidojusi un
piemērojusi savām vajadzībām, tomēr latviešiem ir viens mūzikas instruments, kas nav sastopams nekur
citur pasaulē. Tas ir trejdeksnis.
Atpakaļceļā uzkāpām arī Ūdens tūrisma un attīstības centra “Bāka” tornī un izbaudījām lielisko ūdens
ainavu un nelielu saules peldi.
Visbeidzot apmeklējām lauku tūrisma sētu „Vaidavas” Lubānas novada Indrānu pagastā, kur saimnieko
Vilnis Strautiņš. Viņa hobijs – akmeņu ar pozitīvu enerģiju kolekcionēšana – aizsācies jau 1973. gadā.
Redzējām akmeni, kas varētu būt gabals no meteorīta un kam nav ne pozitīvas, ne negatīvas enerģijas.
Satikām savvaļas zaķi ar iesauku Ferdinands, kas bezbailīgi gulēja zem kādas eglītes un nepievērsa
diendusas traucētājiem – mums – ne vismazāko uzmanību. Apskatījām arī „Spoku namiņu”, kurā
„Vaidavu” saimnieks izvietojis paša veidotas figūriņas no interesanti saaugušām koku saknēm un
akmentiņus no dažādām pasaules valstīm, kā arī kolekciju no gliemežvākiem, kurus, tāpat kā medību
trofejas, Strautiņa kungs neiesaka izvietot dzīvojamās telpās. Un visbeidzot – papildinājām Viļņa Strautiņa
krūzīšu kolekciju, kurā šobrīd ir jau gandrīz pusotrs tūkstotis eksponātu, kā arī apskatījām seno sadzīves
priekšmetu izstādi, kurā ietilpst Latvijā otrā lielākā pletīzeru ekspozīcija.
Ceram, ka ar šo nelielo ieskatu esam rosinājuši jūs kopā ar bērniem doties ekskursijā ap Lubāna ezeru
un uzzināt arī visu to, kas palika nepastāstīts.
Paldies Mārītei Kovaļevskai par tūrisma maršruta izveidi!
Antra Diča-Milne, Ērgļu vidusskolas vecāku padomes pārstāve
Foto no Antras Dičas personīgā arhīva



Skaistā dāvana – ceļojums uz
Ziemeļigauniju

Paldies manai audzināmajai klasei un vecākiem
par jauko dāvanu – ceļojumu! No plašā „Impro”
maršrutu piedāvājuma visvairāk piesaistīja
Ziemeļigaunija un Lahemā Nacionālais parks.
Siltā augusta nogale bija īsti piemērota dabas
skatu un zaļo Igaunijas pilsētu baudīšanai. Studentu
pilsēta Tartu vēl bija mierīga un klusa, jo studiju
gada sākums vēl priekšā. Šajā pilsētā izveidotā
universitāte ir bijusi pirmā Baltijā (toreiz Tērbatas),
arī mūsdienās tā ir prestižākā Igaunijas augstskola.
Interesanti, ka pēc neatkarības atjaunošanas
Igaunijas Izglītības ministrija atradās Tartu un tikai
apmēram pirms diviem gadiem tika pārcelta uz
Tallinu. Pilsētas zaļie parki un skvēri, rūpes par
vēsturiskām vietām, modernā un senatnīgā
apvienojums piesaista tūristus no malu malām. Tā
kā tūristu ļoti daudz ir arī no Latvijas, laipnie igauņi
sagatavojuši informatīvos materiālus arī latviešu
valodā!
Protams, neaizmirstama ir vecā Tallina, bet
iepriekš nebija gadījies būt Rotermana kvartālā.
Savulaik tajā bija vecas, nolaistas, pamestas 19.
gadsimta rūpnīcu, noliktavu, dzirnavu ēkas.
Mūsdienās arhitekti, tās restaurējot, apvienojuši
viduslaiku un modernās arhitektūras iezīmes, tā
radot interesantu tūrisma, izklaides, tirdzniecības
un biznesa centru.
Lai gan kūrortpilsētai Pērnavai kopš 1996. gada
tiek piešķirts Igaunijas vasaras galvaspilsētas
statuss, to var saukt arī par Igaunijas Republikas
neatkarības pasludināšanas galvaspilsētu. Tieši
Pērnavā 1918. gada 23. februārī nolasīts neatkarības manifests.

Bet visskaistākie brīži saistās tieši ar Igaunijas
dabu. Peipusa ezera krastā pabijām pie 10
metrus augstajiem sarkanajiem smilšakmens
atsegumiem, kuros čurkstītes izveidojušas alu
alas.
Jagalas un Keilas ūdenskritumu apkārtnē
varējām tikai pabrīnīties par nelielo upīšu gadu
tūkstošu laikā izveidotajiem kritumiem un
kritumiņiem, līkloču gultnes vijumiem. Bet
nepatīkams pārsteigums mūs sagaidīja arī pie
Latvijas tūristu iecienītā Valastes ūdenskrituma
Baltijas jūras krastā. 30,5 metrus augstais
ūdenskritums ir pazudis! Bet interesanti bija
lūkoties uz jūras plašumiem no 56 metrus augstās
Ontikas klints.
Par igauņu izdomu un uzņēmību pārliecinājāmies
Kivioli pilsētiņā. No degakmens izdedžiem
uzbērtajā kalnā ierīkots skatu laukums, ziemā
slēpošanas, bet vasarā moto trases, nobraucieni ar
kalnu auto.
Lahemā Nacionālā parka teritorijā ir vairāki
senie zvejnieku ciematiņi, kuri tagad kļuvuši par
iecienītiem vasarnieku atpūtas centriem. Mēs
pabijām Kesmu zemesraga atpūtas vietās, kur
priecājāmies par savdabīgo akmeņaino jūrmalu.
Baltā ciematiņa nomalē jūras krastā ir Vēlmju
kalns. To veidojuši cilvēki, pievienojot atnesto
akmeni ar kādu vēlēšanos. Gribētos šīs skaistās
vietas parādīt arī savējiem!
Indra Rone, 10. klases audzinātāja
Foto no Indras Rones personīgā arhīva

Dievnamu un klosteru zemē
Septembra
pirmajā
nedēļā mēs, Madonas
reģiona krievu valodas
un ekonomikas skolotāju
delegācija,
devāmies
pieredzes apmaiņas un
izglītojošā braucienā uz
Krievijas
Federāciju.
Brauciena programmā
tika iekļauta pilsēta
Veļikij
Novgoroda,
Strugi
Krasnije
un
Pleskava. Gatavoties šim
braucienam vajadzēja
sākt laikus, jo, kā zinām,
ir jākārto vīza un citi
ceļojuma
dokumenti.
Pirmais
lielais
piedzīvojums bija šīs
valsts
robežas
šķērsošana. Viss bija ļoti
nopietni un jābūt ļoti
precīzam, aizpildot pēdējos dokumentus uz
robežas. Otrais lielais piedzīvojums bija mūsu
apjukums, iegūstot Krievijas rubļus. Ko varēs
nopirkt par šiem tūkstošiem?
No rīta, ierodoties Novgorodā, mūs sagaidīja
ekskursijas vadītāja, kura izsmeļoši iepazīstināja
ar pilsētas vēsturi. 859. gadā šī pilsēta pirmo reizi
minēta Sofijas pirmajā hronikā. Krievijas
valstiskuma izveidošanā Novgorodai ir noteicošā
loma, jo tieši šeit ir meklējams Krievzemes
sākums.
Mani pārsteidza, cik daudz ir dievnamu un
klosteru šajā pilsētā. Apmeklējām Sofijas katedrāli
un Jurjevas klosteri, kas atrodas Ilmeņa ezera
krastā. Var stundām stāvēt un apbrīnot gan šīs
celtnes, gan arī ikonas klostera iekšienē. Starp citu,
klosteru skaits, kuri darbojas, ļoti pieaug it īpaši
pēdējā laikā, to atzīmēja arī ekskursijas vadītāja.
Iespaidīgs arī bija Novgorodas kremlis, un ne velti
kopš 1999. gada šo pilsētu sauc Dižā Novgoroda.
Otrajā dienā apmeklējām pilsētu Strugi Krasnije
Pleskavas apgabalā, ar kuru 2009. gadā tika

noslēgta vienošanās par sadarbību Madonas
pilsētas pašvaldībai un Strugi Krasnije pilsētas
pašvaldībai. Interesants bija novadpētniecības
muzeja apmeklējums un ciemošanās vidusskolā.
Neliela, gaiša skola ar izremontētām klašu telpām.
Mūs viesmīlīgi sagaidīja skolas direktors un
administrācija. Vēl brīdis sarunām un kopējas
pusdienas, un laiks doties tālāk. Atpakaļceļā mūs
gaidīja ekskursija Pleskavā. Šī pilsēta saistās ar
izcilā dzejnieka Aleksandra Puškina vārdu, jo tieši
šeit Puškins pavadīja savu trimdas laiku.
Ceļojuma programma bija ļoti interesanta un
saplānota, tāpēc laiks paskrēja ātri. Braucienu
organizēja Madonas ģimnāzijas skolotājas A.
Šmeisa un I. Vabule. Viņām liels paldies par to!
Uzziņai. 1000 Krievijas rubļu ~ 16 Ls, autobusa
biļete maksā 16 Kr. rubļu, litrs 95. benzīna maksā~
32 Kr. rubļu. Izrēķiniet paši, cik tas latu!
Rita Saleniece
Foto no Ritas Salenieces personīgā arhīva
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Kad šovasar pēc “kur-tie-gadi” posma satiku abus šos
jauniešus, nebija divu domu – arī jums ar viņiem jāsatiekas. Un
ja ne klātienē, tad vismaz intervijā. Katram no augusta mēneša
savējiem pienāktos sava slavas lapa šajā izdevumā. Un ne tikai
šajā. Bet es apvienoju abas intervijas vienā – tātad seko kas
dubultlabs.
Vārds, uzvārds:
Reinis Spaile		
Matīss Spaile
Vecums:
25			
21
Darbavieta:
Baltijas Filmu skola, VFS Films
Amats:
režijas students, režisors
Kontakttālrunis:
26123151
E-pasts:
rspaile@gmail.com
matiss@tlu.ee

Reinis Spaile
Spilgtākās atmiņas no Ērgļu vidusskolas laikiem
Reinis: Rekordu grāmata, kurā tika apkopoti visu klasesbiedru
ne-akadēmiskie sasniegumi - joki, trakumi, dīvainības.
Piemēram, Pētera nepārtraukta skatīšanās acīs skolotājai visas
stundas garumā. Pēc 5 minūtēm viņa viņu pamanīja, pēc 10
minūtēm aizrādīja un pēc 15 nosūtīja pie direktores. Tas
nepalīdzēja mācībās tiešā veidā, bet palīdzēja mums būt
enerģiskiem.
Matīss: Nav noslēpums, ka vislabāk atmiņā paliek notikumi,
kuri nav tik ļoti saistīti ar mācībām... Bija daudz blēņu un
notikumu, bet atmiņā visspilgtāk ir palicis tas sporta gars, kāds
tajā laikā bija mūsu skolā. Vienalga, vai tas bija rudens kross vai
pavasara sacensības futbolā - vienmēr visi vēlējās piedalīties un
tikt komandā, kā arī tam gatavojās, nevis tikai cerēja, ka viss
notiks pats no sevis. Tas veidoja tādu pozitīvu atmosfēru, jo
vecākie vienmēr atbalstīja jauniņos, kamēr jauniņie centās ņemt
paraugu no vecākajiem.
Pēc 9. klases
Reinis: Nolēmu doties uz Madonas Valsts ģimnāziju, jo tur
blakus bija biatlona trase. Tobrīd ļoti aktīvi trenējos biatlonā.

iepriekš minētās profesijas, pašam bija vieglāk saprast, uz ko tad tieši ir vēlme
koncentrēties tālāk. Otrajā mācību gadā un arī tagad koncentrējos uz TV režiju
un producēšanu, bet ik pa laikam sanāk arī pafilmēt un padarīt citas lietas.
Skolā paralēli praktiskajiem uzdevumiem netrūkst arī akadēmiskās mācības,
kuras ir ne mazāk svarīgas.
Paralēli studijām
Reinis: Sākotnēji, paralēli studijām, dejoju laikmetīgo deju, jo sapratu, ka
pēc boksa balets un deja ir nākamais lielais izaicinājums, no kā man tobrīd bija
visvairāk bail. Iesaku to visiem vīriešiem un visām sievām, lai pārbaudītu vīru
vīrišķību. Šobrīd tikai veidoju filmas.
Matīss: Paralēli studijām cenšos darboties savā jomā un iesaistīties dažādos
projektos. Protams, neaizmirstu par sportu un iespēju robežās vēl joprojām
cenšos pasportot.
Filmēšana
Reinis: Filmēšana man ir iespēja nokļūt dažādās pasaulēs. Tā ir notikumu
pamanīšana, kombinēšana, vērošana. Struktūras veidošana, līdz tā sāk darboties
un veidot jaunas, unikālas nozīmes. Tā ir ļoti matemātiska, bet arī ļoti liriska
un visaptveroša. Tā padara dzīvi par nemitīgu novērojumu, kas sijā katra
notikuma un priekšmeta informāciju. Visapkārt esošie vizuālie informācijas
ir filmu veidotāju notis. To ir bezgalīgi daudz, un to neierobežotās iespējas
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iedvesmo.
Matīss: Man filmēšana ir kā paņēmiens, ar kura palīdzību ir
iespēja realizēt savas idejas. Uzskatu, ka izveidot filmu vai TV
Gribēju
kļūt
par
pārraidi, kur katrs kadrs ir rūpīgi izgaismots un vadītāji vai
biatlonistu.
aktieri padara savu darbu nevainojami, ir ļoti grūti, un tas
Matīss: Pēc 9. klases
izmaksā ļoti dārgi. Tādēļ man patīk domāt, kā no iespējām, kas
nolēmu doties mācīties
patlaban ir pieejamas, var izveidot ko tādu, kas nepieciešamo
uz
Madonas
Valsts
informāciju spētu skatītājiem nodot interesantā un saistošā
ģimnāziju.
Primārais,
manierē.
kādēļ aizgāju uz Madonu,
Mērķtiecība un neatlaidība
bija sports, jo mana
Reinis: Man šķiet, ka ir labi, ja cilvēks pieturas pie viena
biatlona treniņu grupa
mērķa. Savas iekšējās kaislības var apmierināt dažādās nodarbēs,
bāzējās Madonā.
bet fakts, ka šī nodarbe ir jāatrod laikus un pie mērķa jāstrādā
Pēc
vidusskolas
neatlaidīgi un bez kompromisiem. Vidus ceļu nav ne sportā, ne
beigšanas
biznesā, ne mākslā. Var izdoties sākumā, var arī neizdoties Reinis: Vēl joprojām
svarīga ir maksimālā atdeve jebkurā, pat mazākajā darbā, ko
mācos Baltijas Filmu
uzņemies.
skolā. Pēc vidusskolas
Prieks darīt to, ko dara
galvenais mērķis bija
Matīss: Pagaidām esmu priecīgs par to, ko daru, un tas arī ir
ceļot un iepazīt citas
svarīgākais. Vai to darīšu visu mūžu, manuprāt, ir grūti paredzēt.
kultūras, piemēram, ļoti
Ejot laikam, daudz kas var mainīties. Man patīk šī nozare, jo tajā
interesēja kontakts ar
neizjūtu rutīnu. Kā arī patīk tas, ka darba rezultāts ir skaidri
melnādainajiem
vai
redzams. Tas dod tādu patīkamu sajūtu, ka, pabeidzot vienu
aziātiem.
Iespēja
projektu, tu vari paskatīties uz to no malas, pēc tam nolikt malā,
uzklausīt
viņu
atvilkt elpu un ķerties pie nākamā, kurš, iespējams, tematiski ir
dzīvesstāstus man šķita
pavisam citādāks.
svarīgāka par specialitāti,
Lielākie sasniegumi un vērtīgākā pieredze
ko izvēlējos. Braucu
Reinis: Esmu ieguvis labākā režisora un labākās filmas balvu
studēt uz Nīderlandi, tur
studēju mārketingu. Tad aizceļoju uz Kanādu, pēc tam uz Eiropas Filmu Studentu meistarklasē. Katru gadu tur tiek uzņemti
Angliju. Uztvēru to visu kā sevis iepazīšanas periodu caur 100 filmu studenti no visām Eiropas valstīm, ielozēti 10 dažādās
dažādiem izaicinājumiem. Nodarbojos ar dažādiem sporta komandās, kurām 2 nedēļu laikā ir jāuzņem filma. Uzvarēt nav
veidiem, cīnījos ringā ar Nīderlandes boksa čempionu, Anglijā vissvarīgākais, bet šad tad tas noder. Šīs meistarklases dēļ
airēju, Igaunijā dejoju baletu. Beigās absolvēju ar bakalaura šoruden esmu uzaicināts Ziemeļvalstu Filmu inkubatorā kā viens
grādu mārketingā, pa vidu studēju filozofiju un caur visu to no 4 režisoriem ar 15 cilvēku komandu dokumentālās filmas
uzņemšanai.
atradu savu sirds nodarbošanos - filmu veidošanu.
Matīss: Pašam patīk iesaistīties projektos, kuri ir saistīti ar
Matīss: Pēc vidusskolas beigšanas zināju, ka vēlos turpināt
mācīties. To, kur mācīšos, sākumā izlemt nebija viegli. mūziku. Līdz šim ir izdevies strādāt ar tādām grupām kā Slippery
Vidusskolas laikā biju paspējis trīs gadus pārstāvēt Latviju Slope, Astro’n’out un Instrumenti, kā arī jau otro gadu šovasar
pasaules junioru čempionātā biatlonā. Līdz ar to tikai notika manis režisētais mūzikas festivāls „Ezera skaņas”. Esmu
pašsaprotami būtu bijis iet mācīties pa sporta līniju, bet jutu, ka arī piedalījies raidījumā „TE!” un „Ziemeļu puse”, kur galvenais
tas nav tas, ko pa īstam vēlos darīt. Paralēli sportam un mācībām režisors ir mūsu novadnieks Uģis Olte.
Intereses bez filmēšanas
Madonā bija iespēja sevi izmēģināt mediju lauciņā, veidojot
Reinis: Domāt par filmām, skatīties filmas, iztēloties filmas.
dažādus darbus. Tuvojoties pavasarim, sapratu, ka sevi vairāk
redzu saistībā ar TV un kino, nevis sportu. Tad arī sāku meklēt Nesaistītu lietu vairs nav. Jebkurš ceļojums vai saruna iet filmas
skolas, kurās piedāvā to apgūt. Kā vislabāko variantu atradu kategorijā. Man ļoti patīk makšķerēšana un zivis. No zivīm,
manuprāt, var daudz mācīties. Piemēram, kā nesteigties un
savu pašreizējo skolu Igaunijā.
kontrolēt laiku. Arī parūpēties par sava ķermeņa veselību šķiet
Pašreizējās studijas
Reinis: Līdz pašreizējai studiju vietai nonācu, jau mācoties svarīgi.
Matīss: Mani aizrauj sports un mūzika. Patīk sportot pašam,
Anglijā. Divus gadus pirms skolas absolvēšanas cītīgi sāku pētīt
filmu skolas visur Eiropā un gatavoties iestājpārbaudījumiem. kā arī skatīties to no malas. Tas pats ir ar mūziku. Vienīgā
Sapratu, ka vislabākās darba iespējas ir Latvijā, tāpēc mērķtiecīgi atšķirība ir tāda, ka neesmu mācījies mūzikas skolā. Tādēļ labāk
plānoju te atgriezties. Starp Kultūras akadēmiju un Baltijas padodas klausīšanās, kā tās radīšana.
Tā kā septembris lielai daļai no mums ir kā jauna sākums,
Filmu skolu Tallinā izvēlējos otro mācību kvalitātes un valodas
šīs dubultintervijas noslēgumā vēlētos vēlreiz atkārtot Reiņa
dēļ. Tiku budžeta vietā un mācos agresīvi.
Matīss: Studēju Tallinas Universitātes Baltijas Filmu un vārdus par to, ka „pie mērķa ir jāstrādā neatlaidīgi un bez
Mediju skolā. Studēju audivizuālo mākslu. Tajā, protams, ietilpst kompromisiem. Vidus ceļu nav ne sportā, ne biznesā, ne
ļoti daudz profesiju, bet tieši tāpēc man patīk mana skola, jo mākslā. Var izdoties sākumā, var arī neizdoties - svarīga ir
katram ir iespēja izvēlēties, uz ko viņš vēlas studiju procesā maksimālā atdeve jebkurā, pat mazākajā darbā, ko
koncentrēties. Pirmajā gadā centos apgūt pamatus visās jomās uzņemies.” Lai viss tas izdodas dubultlabi!
(filmēšanā, skaņas ierakstīšanā, gaismošanā, montāžā, scenāriju
Lelde Gangnuse - Bērziņa
rakstīšanā, režisēšanā un producēšanā), kā rezultātā izdevās
Foto no personīgajiem arhīviem
iesaistīties daudzos un dažādos projektos. Izmēģinot visas šīs

Par grāmatu lasīšanu un lasītājiem

(teikumi no centralizētā eksāmena darbiem latviešu valodā)
Lasot grāmatas, cilvēks iet progresā.

Visvairāk novaira no grāmatu lasīšanas internets.

Strauji mainoties laikam, zūd interese pēc vecmodīguma.

Bez lasīšanas dzīvi nenodzīvosi.

Arī internetā pirmavots ir grāmatas, bet īsos variantos.

Dabiskas lasītspējas ir retam cilvēkam.

Ir slikti, ja cilvēks negrib paplašināt zināšanas ar grāmatām.

Vajag pavadīt vairāk laika aiz grāmatām.

No bibliotēkas daudziem ir bail, jo nav no vidusskolas laikiem

Vai tev prāta un sirds dobumā atliksies laika uz lasīšanu?

Nu jau internets ir izplašināts pa visu pasauli.

nodotas Ziedoņa pasakas.

Nav ko sēdēt internetā un degradēt sevi – attiecības ar 		

Grāmatas ir jālasa, neskatoties uz gadu vecumu.

Skolas obligātais literatūras saraksts tiek uztverts kā nasta un

drukātām grāmatām liek aizdomāties par savu daļu dvēseles.

Grāmata palīdz kļūt par personību ar savu acs skatienu.

slogs.

Ir jālasa grāmatas lēnām, iestingstot katrā teikumā.

Lasot tu vari sakārtot savas domas un iet pa dzīvi droši.

Internetā visu varu uzzināt ar vienu pirksta kustību.

Lasīšana ir aktuāla pensionāriem, jo viņiem tas ir ierasts kopš

Pēc gadiem interese pret grāmatām pazudīs ar galiem.

Sajūtu literatūras nozīmi uz savas personības izaugsmes.

bērnības.

Attieksme pret grāmatām mūsdienās ir samainīta, bet skolotāji

Nevar pieļaut, ka grāmata kā tāda tikai iesoļotu vēsturē.

Vai pēc gadiem grāmatas būs bibliotēkās un tamlīdzīgās

grib, lai caurām dienām sēžu grāmatas priekšā.

Grāmata ir drukāta lieta, tās saturs ir vieta, kur cilvēks spēj

vietās?

Iedziļināti lasot tekstu, var aizķert sirdi ar šo domu.

iedziļināties ar visu sirdi.

Dažām grāmatām ir labs beigums.

Drīz neviens nezinās, kāda izskatās normāla izskata grāmata, jo

Straujā dzīve daudziem neļauj rokā ņemt grāmatu.

Vecā gājuma ļaudīm putekļu slānis uz grāmatu plauktiem

papīra grāmatas maz tiek lasītas.

Man nav tāda laika, lai palasītu ārzemnieku grāmatas.

nepaliek biezs.

Vārdi bija izmantoti, lai saprastu jebkura auguma cilvēki.

Literatūra starp jauniešiem uzlabo spriestspēju.

Skolu literārā avīze 2013. gada septembris



Iepazīsim piektklasniekus!

Foto: Maruta Bitīte
Jauno žurnālistu pulciņā ir izteikuši vēlēšanos piedalīties vienpadsmit 5. klases skolēni.
Iepazinušies ar skolas literārā žurnāla „Cinītis” vēsturi, jaunie dalībnieki ir apņēmības pilni
turpināt sākumskolā iesākto savas klases žurnāla izdošanu. Lai veicas! Atbalstīsim, cik spēsim!
Šajā skolas avīzes lappusē satiksimies ar piektklasniekiem viņu interesantiem notikumiem
bagātajā vasarā.
Mana vasara bija lielu piedzīvojumu pilna. Bieži peldējos Ogres upē un Āķēnu ezerā. Braucu pie sava
suņa Roltona un pie omes un mazā sunīša. Viņa vārds ir Čopis. Tur bija arī mani mīļie kaķi un vēl trīs suņi,
kā arī vistas, pīles, zosis, arī pīlēni un cālēni. Liāna Bite.
Vasara iesākās ar došanos uz Vāciju, kur notika tautas deju nometne, kas ilga 7 dienas. Tā pagāja tik
ātri, ka nemaz nespēju izsekot līdzi visam notiekošajam. Pirmo reizi devos tik tālu, tādēļ tas manā dzīvē
ir neaizmirstami. Šī vasara man sagādājusi arī citas jaukas un smieklīgas atmiņas, piemēram, jaunu draugu
iegūšanu un komiskus gadījumus, par kuriem esmu smējies, vēderu turēdams. Labākā vasara šī bija arī
tāpēc, ka spēju izveidot komandu, kurā kopīgi darbojāmies, varēju dzīvot līdz vēlam vakaram ārā, varēju
palikt ar draugiem pa nakti teltī, klausoties dziesmas un skatoties uzjautrinošas filmas, dodoties tuvākos
un tālākos ceļojumos, sajūtot mīkstās un vienlaicīgi siltās jūras smiltis, priecājoties un bēdājoties,
izklaidējoties un iztrakojoties, esot kopā ar ģimeni tagad un mūžīgi, pavadot neaizmirstamu laiku šeit,
jebkur un vienmēr. Ralfs Bolzans.
Pie omes Smilšu ielā gāju pirtī, blakus ir dīķītis, tur peldējos. Pie māsas Rīgā pastaigājos ar māsas
bērniem. Tur netālu no mājas bija ezers, pie kura fotografējāmies. Apmeklēju Rīgas svētkus, kas man ļoti
patika. Mareks Dinga.
Man vasaras piedzīvojums ir priecīgs,
jo es braucu uz Rīgu. Braucu tāpēc, ka tur
notika teātra izrāde „Tīģeris un tīģerēni”.
Man ļoti patika, ka tīģerēni dziedāja korī.
Viņi bija cilvēki maskās. Bija interesanti
arī braukt ar satiksmes autobusu. Didzis
Doroško.
Vasarā braucu uz Tērveti. Tur
apmeklējām Dabas takas. Man patika
koka skulptūras, kurās bija atveidots
Sprīdītis, milzis Lutausis, Meža ķēniņš.
Apmeklētājus sagaidīja ragana, princese
un Sīkstulis, kas man patika vislabāk. Pa
nakti palikām kempingā, blakus bija
ezers, kurā vakarā peldējos. Rundāles pilī
apskatījām skaistās un greznās telpas un
pagrabu. Apskatei bija izlikti arī tērpi,
kādos ģērbās senos laikos. Protams,
staigājām arī pa rožu dārzu. Pils dārzs ir plašs ar daudzām alejām. Bauskas motormuzejā varēja apskatīt
gan vecas, gan jaunas automašīnas. Piedalījos Ērgļu novada svētkos, vairākas reizes apmeklēju „Braku
takas”, arī disku golfu. Bieži braucu peldēties, jo vasara bija karsta. Žēl, ka tā tik ātri pagāja! Guna
Kalniņa.
Uz Vāciju lidoju ar lidmašīnu. Tas bija mans lielākais piedzīvojums. Skati no lidmašīnas bija ļoti jauki.
Otrs lielākais piedzīvojums bija Ventspils apmeklējums, kur redzēju daudz jauku lietu, piemēram,
„Lemberga hūti”. Veicu vairākus uzdevumus. Skaista vasara! Sanda Leimane.
Divas reizes izgāju „Braku takās” lielo trasi. Arī biju uz Disko golfu, kurš bija interesantāks, nekā biju
iedomājies. Biju nometnē „Laba daba”, tur braukāju ar kartingiem. Satiku Bārta Simsona lomas ierunātāju.
Vits Ādams Olte.
Man ļoti patika vasaras laiks – tas bija mainīgs. Dažas dienas – vēss, nemaz negribējās bāzt degunu
laukā no mājas. Un dažkārt, kad saule mirdzēja kā liela, apaļa poga pie okeānzilām debesīm, bija tik
karsts, ka jābāž galva aukstā ūdens spainī. Vasara ir vasara, un katru gadu tā ir labāka. Pat katru vasaru ir
kas patīkams, ko atcerēties, un jaukākie notikumi vēl arvien slīd kā balti mākoņi dzidrajā debess plašumā.

Bibliotēkas stāstiņi
(Ērgļu vidusskolas bibliotēkas
jaunrades konkursa darbi)
noslēpumainais

Sakārtojusi grāmatas plauktos, bibliotekāre izgāja ārā. Grāmata
„Spiegi” pārliecinājās, vai bibliotēkā nav neviena cilvēka. Tiešām
neviena nebija. Grāmata „Mūzikas instrumenti” deva signālu, ka
viss ir droši. Kara grāmatas nostājās ierindā un soļoja, mūzikas
grāmatas ievingrināja balsis, žurnāli skraidīja un slēpās, spēlēja
spēli ar paparaci, kas mēģināja notvert labākos mirkļus. Vecā
grāmata „Skolas noteikumi” stāv pie bibliotēkas durvīm un ziņo,
kad kāds nāk. Kā viņa ziņo? Nokrīt ar troksni zemē, tādēļ jau arī ir
tik veca un netīra. Kamēr tas cilvēks, kurš nāk, paceļ grāmatu un
noliek uz galda, citas jau ir plauktos. Grāmatām palīdz uzrausties
augšā garie kalendāri, kuri piestiprināti pie skapīšiem, tikai jaunākās
un stiprākās grāmatas pašas saviem spēkiem tiks augšā.
Grāmatas ir dažādas, un katra ar kaut ko interesantu. Piemēram,
ja grāmata ir saistīta ar sportu, tā liek citām sportot un nomest liekās
lappusītes.
Monika Purviņa, 7.kl.



Šajā vasarā nebraucu tālos
ceļojumos, pat nebiju aizbraukusi
uz jūru. Bet man nemaz
negribējās to darīt, jo es biju
vislabākajā vietā - mājās. Un ne
tikai!
Šeit, Ērgļos, notika daudz
dažādu pasākumu. Visspilgtākie
noteikti bija Ērgļu novada svētki
un tautas deju svētki „Ērgļu
raksti”. Ērgļu novada svētkos
bija tik interesanti! Kas tik tur
nebija, ko redzēt un darīt! Mani
pārņēma tik siltas sajūtas, jo
zināju, ka dzīvoju šai skaistajā
vietā Ērgļos. „Ērgļu raksti”
savukārt bija īpaši ar to, ka tie
notika pirmo reizi. Tur uzstājās
dejotāji no Anglijas un Izraēlas,
Vācijas, protams, Latvijas.
Koncerta vidū sāka līt lietus un vajadzēja pārcelties uz saieta namu, jo pasākums bija iesācies estrādē. Vēl
biju aizbraukusi uz „Braku takām” un izgāju lielo trasi. No sākuma tas bija bailīgi, bet pēc tam vēlējos
iziet vēlreiz! Esmu ļoti priecīga par pavadīto vasaru un esmu laimīga, uzsākot mācības – šoreiz jau 5.
klasē. Novēlu visiem arī šajā mācību gadā saglabāt vasaras prieku un sauli savā sirdī, katru dienu to
izstarojot apkārtējiem! Ieva Radzvilaviča.
Apmeklējot Bīriņu pili, redzēju arī staļļus, ezeru, lapeni, kurā aizsākās Elizabetes un Leona kāzas
seriālā „Ugunsgrēks”. Labākais notikums bija izjāde ar poniju Pepija. Sākumā biju satraukta, mazliet
nobijusies, jo baidījos nokrist. Tiklīdz Pepija sāka kustēties, bailes pazuda. Izjāde bija izdevusies.
Elizabete Evelīna Randere.
Jauki vasarā bija nometnē pie jūras. Ūdens silts, bet viļņi lieli, tomēr mēs peldējāmies, bet tāpat bija
karsti. Varēja arī braukt ar kartingiem. Ilgvars Ratnieks.
Biju aizbraukusi paciemoties Rēzeknē, jo mana vecmāmiņa bija devusies ceļojumā uz Spāniju. Rēzeknē
es redzēju nesen uzcelto ēku „Zeimuļs”, kas latgaļu valodā nozīmē zīmulis. Šī ēka ir jauniešu attīstības un
interešu centrs. Kad pienāk tuvāk un paskatās uz augšu, tad liekas, ka ēka gāžas, jo šī ēka speciāli ir
uzcelta slīpi. Vēl es biju arī jaunuzceltajā namā „Gors”, kas ir Austrumlatvijas koncertzāle. Pie koncertzāles ir krāšņas strūklakas, kas vakarā tiek izgaismotas. Vasaras skaistākos svētkus - Jāņus - svinēju pie
radiem Ogrē. Pļavā salasījām jāņuzāles, pinām vainagus. Vakarā kurinājām ugunskuru, cepām un ēdām
šašliku. Negulēju visu Jāņu nakti. Lai nenāktu miegs, abas ar māsīcu mazgājām seju ar aukstu ūdeni,
spēlējām spēles, aizgājām gulēt tikai sešos no rīta. Vasarā arī gāju peldēties uz dīķi, kas ir tuvu manai
mājai. Bija arī jāpastrādā – krāmēju šķūnī malku. Ļoti liels prieks bija par jauno riteni un telefonu. Vasaras
nobeigumā klasesbiedrs uzaicināja mani uz diskotēku, bet skolu es arī gaidīju, jo tas ir vēl viens
piedzīvojums, jo jau esmu lielajā skolā. Kristīne Reinika.
Kopā ar Niku Grīnbergu kokā uztaisīju namiņu. Par rezultātu biju priecīgs. Kādu dienu izdomāju mežā
taisīt dambi. Jau otrajā dienā dambis bija gatavs, un es aicināju draugus peldēties. Visiem patika! Lielāko
vasaras daļu pavadīju ārzemēs pie Ineses tantes. Tur apskatīju mežu, biju karnevālā un dabas rezervātā.
Šīs bija visjautrākās vasaras brīvdienas! Lauris Saulītis.
Limbažos peldējos baseinā, skrēju pa pļavu, gāju uz pirti, ēdu daudz gardumu. Spēlējos ar suni Argo.
Viņš ir dzīvespriecīgs, bet gadās, ka arī nepaklausīgs. Kad atgriezos Ērgļos, braukāju ar jauno riteni. Biju
skeitparkā, kur braucu pa rampām. Tas viss notika manā vasarā. Kristiāna Savicka.
Jūnijs pagāja, svinot vārda un dzimšanas dienas, protams, arī Jāņus, kad uz Ērgļiem atbrauca ciemos
brālēni un māsīcas no Rīgas un Skrīveriem. Pēc kāda laika mūsu kaķenei piedzima 2 kaķēni – viens bija
pelēks, otrs – brūns, bet pagāja dažas nedēļas, un viņi nomira. Gan es, gan brālis raudājām, es skumu.
Jūlijā gaidīju nometni, kas bija ieplānota augustā. Augustā pēc nometnes pieskatīju brāļus un māsu, tas
bija jautri un interesanti. Kopā ar ģimeni esmu braukusi uz mežu lasīt ogas un sēnes. Tās nodevu un
dabūju kādu mazu naudiņu. Ilvija Seska.
Man saplīsa ritenis, jo pārtrūka ķēde. Riteni laboju visu vasaru, kurā spēlēju arī bumbu un daudzas citas
spēles. 1. septembrī manam kāmim bija jubileja. Reinis Šaicāns.
Šogad vasara mūs lutināja ar ļoti siltu laiku, tādēļ vairums skolēnu to pavadīja, spēlēdami spēles,
aizraudamies ar dažādām vasaras aktivitātēm un darbiem. Arī mana vasara saistījās ar siltumnīcas
ravēšanu, zemeņu stādīšanu un citiem vasaras darbiem, taču tas nebūt man nelika aizmirst par rotaļāšanos,
Vācijas apmeklējumu, spirdzinošajām peldēm dambī un braukšanu ar riteni. Mana vasara bija raiba un
piedzīvojumu pilna. Arī palaidnību bija gana. Piedzīvojumiem nebija gala, taču viss iespējamais vēl
nenotika. Ko tad es darītu nākamajā vasarā? Vislielākais pārdzīvojums bija pārcelšanās. Nezināju, ko
darīt – smieties vai raudāt. Emociju bija daudz, taču prieka visvairāk. Un priekā mana vasara arī pagāja!
Marta Simona Štila.
Vasarā biju ciemos pie vecvecmāmiņas Rīgā. Viņu sauc Melita, viņai ir 82 gadi. Uzdāvinājām lielu
puķu pušķi, pēc tam ēdām medus torti un dzērām tēju. Kad gājām pastaigāties, ieraudzījām kuģi „Tallin”.
Alise Vanaģele.
Man bija daudz notikumu: sēdēju pie datora un televizora, spēlēju basketbolu un futbolu, braucu
makšķerēt, noķēru 32 raudas un 6 līņus, gāju peldēt, ciemojos Mērsragā pie tēta radiem, ar tīkliem ķērām
zivis jūrā, braukāju ar skrituļslidām, Rīgā pirku skolas lietas, skrēju NIKE RIGA RUN, braucu ekskursijā
uz Tartu pilsētu Igaunijā, apskatīju mini zoodārzu, vecpilsētu, zinātnes centru. Rihards Vasels.
Kā katru gadu braucām uz Kālezeru. Ielūdzu arī savu klases biedreni. Uzslējām telti, ēdām čipsus un
piedzērām kvasu. Pa dienu makšķerējām. Kad pienāca nakts, taisījāmies gulēt. No rīta ēdām roltonus.
Krustvecāki man uzdāvināja izdevniecības „Zvaigzne ABC” dāvanu karti. Krustvecāki arī uztaisīja
tetovējumus no līmes un spīguļiem. Man bija ķirzaciņa un zaķītis. Mums pagatavoja arī cukurvati. Emīlija
Gustīne Zommere.
Manas vasaras notikumi sākās Dānijā, kur mana ģimene devās kopā ar brālēna ģimeni. Bijām AHA
centrā. Tur bija milzīgs galds ar krēslu un lielu krūzi, spoguļu labirints bija grūts. Vienmēr, kad gāju, atsitu
degunu pret spoguli. Vajadzēja uzlikt dīvainas brilles, un tad varēja redzēt tā, kā redz zivis. Bijām slīpā
istabā, kur vienu brīdi krīti uz priekšu, otru brīdi atpakaļ. Varēja iekāpt ugunsdzēsēju mašīnā, ar riteni
varēja braukt pāri trosei, tad gan man bija nedaudz bail. Bija arī bumba, kura griezās apkārt tā, ka pēc
brīža palika slikti. Daudz kas šajā centrā bija ļoti interesants, kas man patika. Rinalds Žuks.

kareivīgais

Ir pienākusi kārtējā pēcpusdiena. Bibliotekāre stāsta bērniem
par jaunajām grāmatām. Tajā pašā brīdī grāmatām prātā citas
domas.
Kad bibliotekāre ir devusies mājās, gaismas izslēgtas, un pēdējie
interesenti aizgājuši, grāmatas pamostas no dienas miega. Pirmā
pamodās gudrā enciklopēdiju enciklopēdija. Viņa steidzināja
pamosties citas grāmatas, lai ceļas ātrāk, jo pie durvīm jau gaidīja
pretinieki – gudrie Samsung datori, lai atkal noskaidrotu, kurš ir
gudrāks – grāmatas vai datori.
Enciklopēdija visu grāmatu vārdā ierunājās, ka šajā kaujā
jāuzvar grāmatām, nevis datoriem, bet datoru māte Google teica,
ka grāmatas ir niecīgas, ka datori ir stiprāki.
Kauja sākās, un grāmatas uzleca uz galda un no zīmuļu trauka
izvilka asos un smailos zīmuļus, garos lineālus, divkāju šķēres,
lielo sarkano skavotāju un caurumspiedi. „Kauja var sākties!”
teica katrs vadonis. Kaujas laikā pa gaisu šķīda tastatūras taustiņi
un cipari. No grāmatām krita ārā burti un teikumi.
Cīņa bija pamatīga, līdz kāds bija uzvarējis, bet nē, kārtējo reizi
tā bija neizšķirta. Uz rīta pusi visi devās savās vietās un sakārtojās.
Pa vietām salika burtus un taustiņus. Cīņa beigsies, kad kāds
paliks stiprāks un uzvarēs.
Emīls Purviņš, 7.kl.

sportiskais

Naktīs grāmatas izkāpj no plauktiem, izstaipās un gatavojas
sacīkstēm. Tā kā grāmatas ir gudras un nevēlas, lai kāds to uzzinātu,
viņas palūdz datoram, lai ieprogrammē novērošanas kamerās citas
nakts ierakstu.
Vispirms notiek trases sagatavošana – ar marķieri datorkrēsls
novelk trases malu līnijas, pēc tam gar trases malām sastājas biezās
grāmatas – drošībai. Un tad sacīkstes var sākties.
Izteikta favorīte šīs nakts sacensībās ir grāmata „Harijs Poters un
Azkabanas gūsteknis”, vēl favorīte ir „Krēsla”, bet viņa ir par
neveiklu trases līkumos (viņas stiprā puse ir taisnie gabali).
Kad sākas kvalifikācijas braucieni, atsijājas labākās un ātrākās
grāmatas. Tad seko īstās sacīkstes. Jau no starta līnijas pirmajā vietā
ātrākā grāmata ir „Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis”, viņai uz
lapām min „Krēsla”. Pagrieziens! Taisnais gabals! Tramplīns! Ass
līkums! Kur „Krēsla”? Viņa iesprūdusi asajā līkumā, kurš tai ir par
mazu. Viņai sacīkstes ir beigušās. Uzvarēja grāmata „Harijs Poters
un Azkabanas gūsteknis”, kam par godu skan Queens – „We are
champions”.
Vēl tikai jānodzēš marķiera uzvilktās svītras, un nemanot arī
pienācis rīts.
Rimants Stankevičs, 7.kl.
Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.

Skolu literārā avīze 2013. gada septembris

Lai mūžam
zaļi ir Latvijas meži!

PII “Pienenīte” ziņas
Zinību diena

Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pienenīte” cītīgi strādāja visu
saulaino vasariņu, taču 2. septembris
vienalga bija īpaša un skaista diena.
Bērni, svinīgi ģērbušies, ar ziedu
pušķīšiem rociņās skrēja samīļot un
sveikt audzītes.
Kad bērni bija sasveicinājušies ar
draugiem,
pārrunājuši
vasarā
piedzīvoto, tad lieli un mazi tikās
„Pienenītes” zālē.
Ieradās skumīgais Brālītis. Bēdīgs
viņš bija tāpēc, ka pagalmā nebija
neviena drauga, ar ko varētu
parotaļāties. Atlidoja Karlsons un
aicināja Brālīti līdzi, jo viņš zināja,
kur šajā rītā ir viņa draugi. Karlsons bija pārsteigts, ka Brālītim vajadzēja arī citus bērnus, jo viņš
taču ir vislabākais draugs pasaulē! Tā viņi nonāca „Pienenītē”. Tik tiešām – visi draugi bija šeit!
Brālītis jautāja, kāpēc viņi ir šeit sanākuši. Atbildes bija dažādas – spēlēties, dziedāt, dejot, rēķināt,
rakstīt, rotaļāties, draudzēties. Bērni aicināja Brālīti pievienoties. Bērni pierādīja savu veiklību
sporta spēlēs, veiksmīgi atcerējās dziesmiņas, rotaļas. Daži bērni iepriecināja draugus ar pasaciņu
„Abru taisītājs”. Pasākums noslēdzās ar disenīti bērniem.
Vēlam gan jums, gan mums, gan bērniem, gan vecākiem veiksmīgu, aizraujošu mācību gadu!
Evitas, metodiķe un mūzikas skolotāja
Foto: Evita Lielupa

Ar šādu devīzi biedrības „Vidzemes augstienes
meži” dalībnieki devās sen plānotajā ekskursijā
uz Kokneses novadā topošo Likteņdārzu. Gide
mums izrādīja šobrīd paveikto dārza veidošanā,
kā arī iepazīstināja ar nākotnes plāniem. Ceļš, kas
ved uz Likteņdārza centrālo daļu - amfiteātri -,
tiek veidots no bruģakmeņiem, kuros iegravēti
ziedotāju vārdi kā pateicība par ziedojumu. Arī
mūsu vārdi būs atrodami šajā ceļā. Amfiteātris ir
Likteņdārza sirds, kas simboliski nodala pagātni
no nākotnes, to ieskaus ozolu stādījums.
Amfiteātra akmeņu krāvums strāvos mieru un
ziedojuma akmeņu spēku. Šo krāvumu papildinās
arī mūsu atvestie laukakmeņi. Gar Daugavas
krastu ceļš ved uz skatu terasi, kas paver brīnišķīgu
ainavu uz likteņupes plūdumu. Veroties tajā, var
izjust rimto laika gaitu, sakārtot domas un pildīt
prātu ar gaišām emocijām. Biedrības dalībnieki
savu devumu Likteņdārza veidošanā arī

iemūžināja, iestādot baltegli ar numuru 1785. Lai
aug un zaļo! Paies laiks, un būs interesanti
aizbraukt uz Likteņdārzu vēlreiz, lai aplūkotu
savu stādiņu.
Ekskursijas turpinājumā iegriezāmies arī
Liepkalnos, lai vikingu laivā izbaudītu braucienu
pa Daugavu un noklausītos stāstījumu par upi
laikmeta griežos.
Oktobra sākumā ir paredzēts mācību
seminārs par lauksaimniecībā neizmantoto
zemju apmežošanu un jaunaudžu kopšanu.
Semināra norise plānota brīvā dabā īpašumā
„Silakalni”. Tuvāka informācija pa tālruni
29450711, semināra datums tiks precizēts.
Biedrības „Vidzemes augstienes meži” valdes
priekšsēdētāja Biruta Nebare
foto no Birutas Nebares personīgā arhīva

PROTAM BŪT RADOŠI

Kad vasara sāk griezt
savu vaigu uz rudens pusi,
ne vienam vien iezogas
jautājums – gribas iet uz
skolu vai nē ? Bet satikties
ar sen neredzētiem skolas
biedriem un draugiem taču
gribas. Šogad tāda iespēja
bija Ērgļu mākslas un
mūzikas skolas audzēkņiem,
tiekoties
savā
pirmajā
radošajā praksē.
3 dienas tika pavadītas,
darot tik daudzas interesantas lietas, ar ko ikdienā
nemaz nesastopies.
Droši
vien
daudzus
satrauca jautājums, kas nu
būs.
Un
tā,
satiekoties
otrdienas rītā, katrs saņēma lapiņu ar nodarbību sarakstu katrai dienai. Sākām savas nodarbības ar orķestra
mēģinājumu, kas daudziem pūtējiem bija pirmais orķestra mēģinājums viņu mūžā, un izrādās, veiksmīgs.
Apmierinātas bija abas puses - gan bērni (tas taču bija kas jauns), gan skolotājs Pēteris Leiboms, kas
atzinīgi novērtēja jaunos orķestrantus. Orķestrī iesaistījās pat skolas absolvente Judīta Žīgure (mazās
bungas) un vecāku pārstāve Vineta Dāve (lielās bungas) Pārējie bērni tikmēr mācījās jaunas dziesmiņas,
lai varētu iepriecināt visus 2. septembrī.
Kā jau mūziķiem piedienas, skatuve ir tā, kas viņus bieži aicina uzstāties, justies brīvi, tāpēc nākamā
nodarbība bija saistīta ar aktiermākslu, kuru vadīja Elīna Taškāne, mēģinot pie režisores Māras Ķimeles
apgūto māku kaut nedaudz iemācīt arī bērniem, mudinot viņus dažādi improvizēt, kustēties, kaut uz mazu
brīdi justies kā aktierim.
Tikmēr Brakos jau čakli rosījās skolotāja Mārīte Kovaļevska un Zinta Saulīte, kas gatavoja pārsteigumu
mums visiem. Un kā nu ne! Kurš to būtu domājis, ka nerātnie velniņi, par kuriem mēs pārtapām, var būt
tik muzikāli, atjautīgi un veikli. Viņi minēja krustvārdu mīklas, salika dziesmiņas no dotajiem nošu
fragmentiem, izmēģināja, kā skan tāfeļklavieres un pat spēlēja operu.
Nākamais rīts atkal sākās ar orķestra spēli un vokālo ansambli, bet ārā pie mazajām stellītēm bērnus
gaidīja Sandra Lauberte, kas iemācīja darboties gan ar vērpjamo ratiņu, gan ar stellēm. Katrs varēja ieaust
nelielu fragmentu no kopīgā dekora, kas tagad rotās mūzikas nodaļas telpas.
Ļoti interesanta nodarbība bija “Maini instrumentu!”. Trompetists varēja spēlēt saksofonu un otrādi,
pianists - bungas, flautists - tubu, iespējas bija neierobežotas. Skolotājs Ivars bija atvedis pat ģitāru un
trombonu. Katrs varēja izmēģināt visus iespējamos instrumentus, kas bija skolā.
Pēcpusdienā aktīvi darbojās skolotāja Rutmaņa instrumentālie ansambļi. Un tad bija laiks sporta
aktivitātēm. 10. klases meitenes Ketija un Līva bija sarūpējušas daudz un dažādas stafetes un atrakcijas
divām komandām. Paldies viņām par to !
Pēdējā dienā, protams, vajadzēja atkārtot visu iepriekš spēlēto un dziedāto, taču mākslas skolā visus
gaidīja skolotāja Vizma Veipa. Sēdēt pie molberta - tas tik ir notikums! Un vēl zīmēt ne tikai uz savas
lapas, bet arī papildināt pārējo bērnu zīmējumus (sekojot skolotājas norādēm)!
Spītējot lietutiņam, zīmējumi tika nonesti lejā pie dambja, un uz mazās skatuvītes notika neliels
improvizēts koncerts – ieskats šajās radošajās trijās dienās.
Paldies visiem, kas atsaucās uz šo mūsu jauno ideju, vecākiem, skolotājiem un visiem palīgiem!
Uz jautājumu, kā patika, bērni atbildēja: bija forši!
Mūzikas skolas skolotāja Mārīte Taškāne
Foto: Vineta Dāve
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Skolotāji kā kultūras darbinieki
Pēc ciemošanās pie ilggadējiem
Ērgļu skolotājiem Ilzes un Jāņa
Reņģēm paliek tāda laba „pēcgarša”,
it kā būtu baudīta labi izmīcīta un
lauku mājas krāsnī cepta rupjmaize īsta, latviska, sātīga. Mūsu saruna
ritēja par senākiem, seniem, pavisam
neseniem laikiem un mūsdienām.
Skolotāji bijušo atceras ar labi darīta
darba prieku, kas viņus pavada un ir
līdzās arī šobrīd. Nav tā īgnuma par
tagadējo jaunatni un dzīvi, kāds reizēm
mēdz būt cilvēkiem, kuri ir beiguši
aktīvā darba gaitas un, kā saka, bauda
saulainās vecumdienas. - Toreiz bija
citi laiki un arī cilvēki bija citi, tagad laiki citi, izklaides citas un cilvēku
domāšana cita, -tāds ir skolotāju
kopīgais secinājums.
Par senākiem laikiem. Jānis Reņģe
- ģeogrāfijas un sporta skolotājs Ērgļu
vidusskolā no 1958. g. līdz 1979. g.
Viņa jaunpienesums skolai un Ērgļiem
ir orientēšanās sporta ieviešana un deju kolektīvu
izveidošana. Skolotājs saka ar gandarījumu, ka
viņa nodibinājumi turpina dzīvot tālāk, tos
pārņēmušas viņa skolnieces un kolēģes;
orientēšanās sporta aktivitātes turpina skolotājas
Baiba Kaļva un Indra Rone, dejas soli raiti un
sekmīgi ritina Antra Grinberga (agrāk Bērziņa).
-Orientēšanās ir visdemokrātiskākais sporta
veids no visiem, jo tam ir vajadzīgi tikai atbilstoši
apavi, karte un kompass, bet, ja ir vēlēšanās braukt
uz sacensībām ārpus sava dzimtā pagasta, tad vēl
ceļa un uztura nauda. Ar dejošanu ir bijis tā, ka, mācoties Priekuļu
tehnikumā agronomijas fakultātē, Jāni pie deju
skolotājas Veltas Kalniņas, kura braukusi no Rīgas,
aizvedusi mamma gandrīz ar varu. Jānim iepaticies
(pie slavenās deju pedagoģes Veltas Kalniņas
apmācītie cilvēki veidoja galveno dejot protošo
sastāvu pilsētās un laukos 1960.-80. gados). Viņa
bija īpaša! Un tā dejots tika vēlāk Rūjienā, kur
Jānis strādāja vienu gadu par agronomu, tad,
studējot ģeogrāfiju Cēsu skolotāju institūtā, vēlāk
turpinot studijas Ģeogrāfijas fakultātē Latvijas
Valsts universitātē un slīpējot dejas soli ansamblī
„Dancis” pie slavenā deju meistara Harija Sūnas.
Aizdancojās pat līdz Maskavas Starptautiskajam
jaunatnes festivālam. Gandrīz profesionāls dejotājs!
Un kā lai šīs prasmes neturpina tālāk skolotāja
darbā Ērgļos! Ar toreizējās, nu jau leģendārās,
skolas direktores Nellijas Ziediņas atbalstu
pašdarbības jomā tika veiktas brīnuma lietas, par
ko jau ir stāstīts nesen iznākušajā grāmatā par Ērgļu
vidusskolu.
Uz jautājumu, kāpēc izvēlēta tieši ģeogrāfija kā
studiju priekšmets, skolotājs Jānis Reņģe ar viņam
piemītošo humoriņu atbild, ka tas jau būs ielikts
viņam šūpulī. Dzimis Rīgā, kristīts Jelgavā. Māte
no Ošupes, tēvs (skolotājs) no Dzērbenes. Arī
pašam nācies dzīvot dažādās vietās pirms
atnākšanas uz Ērgļiem. Tad vēl lielā pasaules
iepazīšanas kāre.
Darba gados Ērgļu vidusskolā stabila tradīcija
bija ikkgadējās skolotāju ekskursijas pa visu plašo
zemi, kas toreiz saucās PSRS. Sarunā iesaistās
skolotāja dzīvesbiedre Ilze Reņģe, kurai arī šis
ceļotprieks mirdz acīs vēl tagad. - Kā mēs toreiz
braucām,- stāsta skolotāja, - smagajā mašīnā, vaļējā
kravas kastē, simtiem kilometru tālu - uz
Aizkaukāzu, Karpatiem, Karēliju, Maskavu,
Ļeņingradu. Un kur visur citur tikai nav būts!
Satuntuļojušies un satinušies, naktīs gulēšana
līdzpaņemtajās teltīs. Tādi abi ģeogrāfijas un ceļotprieka apsēstie
skolotāji, kuri redzēto un piedzīvoto jau nu neturēja
kā sveci zem pūra, bet dalījās ar saviem audzēkņiem,

draugiem un radiem. Bet visvairāk šīs „pasaules”
pieredzes tika diviem pašu bērniem – dēlam Uģim
un meitai Dacei.
Skolotājai Ilzei Reņģei dzīves ģeogrāfija bijusi
visai daudzveidīga: dzimusi Mārcienā, mācījusies
Rīgā, Priekulē, Drabežos, Cēsīs, Raunā, Limbažos,
Valmierā. Pēc Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta
pabeigšanas sadales komisija norīkoja viņu darbā
uz Ērgļu vidusskolu par latviešu valodas un
literatūras skolotāju. Ilzei Reņģei (meitas uzvārds
Reinsena), kura būdama pēc izcelsmes tīra
vidzemniece, runā ar jūtamu rīdzinieces pieskaņu,
pirmā atmiņa par Ērgļiem ir tāda, ka klasē valodas
stundā kāds jauns cilvēks esot teicis teikumu
izteikti ērglēniskā izloksnē ar to pasaulīgi plato
„ē”: „Ienāca Pēteris, novilka mēteli un apsēdās.”
Iedzīvošanās Ērgļos nebija grūta. Tas notika 1955.
gadā, kad Ērgļi bija „liela vieta” – rajona centrs,
visur kūsāja jauncelsmes darbs, kur kara nopostītais
ciemats atdzima no krāsmatām un izveidojās par
perspektīvu strādniekciematu ar mazpilsētas
pazīmēm. Jaunības entuziasms un sirds degsme
neļāva stāvēt malā, bet lika iesaistīties visur un
visā, kur varēja pielietot savas prasmes, spējas un
talantu. Studiju gados Ilze Reinsena bija guvusi
atzīstamas sekmes sporta vingrošanā, piedalījusies
pat Vissavienības mēroga sacensībās un guvusi
godalgas.
Drīz vien skolā tika izveidots Ilzes vadītais
vingrošanas un deju pulciņš. Tad nāca modē skolu
bibliotēku bums, un skolotāja kļuva par tās vadītāju,
kur atkal bija atrasts jauns darbošanās veids
skolēniem – bibliotekāru un grāmatsējēju pulciņi.
Skolas bibliotekāres Ilzes Reņģes darba pieredze
tika nodota metodiskajās sanāksmēs, uz kurām
Ērgļu vidusskolā ieradās skolotāji no daudzām
Vidzemes skolām.
Kopš 1961. gada Ilze Reinsena un Jānis Reņģe
kļuva ģimene un pirms pāris gadiem ir nosvinēta
zelta kāzu jubileja.
Par šodienu. Abi skolotāji Reņģes - Ilze un Jānis
- ir skaista, darbīga un interesanta darba un dzīves
mūža kalngalā, no kura paveras skatiens gan uz
bijušajiem, gan tagadējiem laikiem. Ir sakrāta
dzīves gudrība, gūtas profesijas atziņas. Abi bijušie
pedagogi ir ar plašu redzes apvārsni un izpratni par
visu daiļo, skaisto, kas vairo personības izaugsmi
un ko viņi dāsni ir dāvājuši saviem daudzajiem
audzēkņiem.
Vairot prieku, dalīties skaistajā ar citiem - tāds ir
viņu dzīves kredo un to apliecina viņi savā ikdienā,
jūtot viens otra plecu, draugu palīdzīgu roku un
mīlestību.
Anna Kuzina
Foto no Reņģu ģimenes arhīva



PASĀKUMU AFIŠA

Lieldieniņa liela diena,
Tā atnāca tukšu roku;
Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.

MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE – MAIŅA JUMURDĀ
Dalies un mainies ar savu šā gada augļu, dārzeņu ražas
bagātību!
23.- 27. septembrim nogādā uz Jumurdas pagasta Saieta
ēku rudens veltes. Tas var būt piepildīts maiss, grozs, tīkliņš
vai neliela saujiņa...
LIELISKA IESPĒJA - iemainīt neiesētās bietes pret saviem
raženi saaugušajiem burkāniem!!!
Tas notiks tā. Tu atnes maisiņu ar saviem burkāniem un pretī
paņem, piemēram, bietes ( pupiņas, sīpolus, ķirbi,
ievārījumu...). Noteikums viens: tu drīksti paņemt ne vairāk kā
50% no izstādei atnestajām bietēm!
Pēc izstādes iemainītais un saziedotais tiks nogādāts Ērgļu
novada sociālās aprūpes centros.
Ja rodas jautājumi vai ierosinājumi, zvani 28343674 Initai.

Apsveicam!

Apsveicam!

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

Arkādijs Vaišļa
Vija Tipaine
Ādolfs Subotjalo
Arturs Liepiņš
Jānis Reņge
Ksennija Pudule
Izolde Plaude

LUDMILU ĻEONOVU
un DAINI VANIŅU
ar meitas ANASTASIJAS VANIŅAS
piedzimšanu
EDIJU un INTARU ZOMMERUS
ar dēla AKSEĻA piedzimšanu

28. septembrī pie Ērgļu saieta nama
Miķeļdienas tirgus
28. septembrī plkst. 15:00 Brāļu Jurjānu memoriālajā
muzejā “Meņģeļi”
paaudžu sadziedāšanās pasākums “Man bij` dziesmu
vācelīte”
Aicināti lieli un mazi tautasdziesmu un dziesmu mīļotāji!
Līdzi ņemt nelielu cienastiņu un dziesmu klades.

KRISTĪNI un IVARU LIĢERUS
ar meitas RŪTAS piedzimšanu

PAZIŅOJUMS

5. oktobrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
RAŽAS BALLE
5. oktobrī plkst. 22.00 Sausnējas skolas zālē
deju vakars . Muzicēs “Brālīši”.
12. oktobrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra izrāde Lindulis „VECAIS GAIGALS”
19. oktobrī plkst. 13:00 Liepkalnes TN
Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena.
Pieteikties līdz 14. oktobrim pie Ineses Leibomas, t.
26191640, Valijas Leles, t. 27833520 vai Sausnējas pagasta
pārvaldē, t. 64829534
19. oktobrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupu saiets „RUDENS LAPKRITĪ”

Pateicība

Sirsnīgi pateicamies Ritai Doroško par
padomu, nenogurstošajām rokām, veicot
darbus kapos, tā palīdzot veciem cilvēkiem
kapiņu sakopšanā.
Paldies Tev, Rita!
Krūze, Grudule, Smeltere

Uzņemšana Ērgļu mākslas un mūzikas
skolas MŪZIKAS NODAĻAS sagatavošanas
klasē notiks 30. septembrī plkst. 17.00
mūzikas skolas telpās (ieeja saieta namā no
sētas puses) Tel. uzziņām 64871002,
26528369.

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 8 (81) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:

Horizontāli: 1.Kamera. 5.Katods. 10.Bebrs. 12.Lavanda. 13.Partija. 14Sērs. 15.Ertnere. 16.Gids. 19.Cilinskis 20.Pasaka.
24.Štrombergs. 29.Auns. 30.Sirmais. 31.Boja. 34.Ikebana. 35.Līgatne. 36.Italo. 37.Repsis. 38.Skepse.
Vertikāli. 2.Alaverdi. 3.Elīna. 4.Albatross. 5.Kaspars. 6.Titrs. 7.Dreiliņi. 8.Felpss. 9.Avanss. 11.Bronti. 17.Cirks. 18.Alibi.
21.Poliglots. 22.Pļaviņš. 23.Sentence. 25.Temīda. 26.Reostats. 27.Skarene. 28.Dizains. 32.Zaķis. 33.Ugāle.

Krustvārdu mīkla
Horizontāli: 1.Latviešu kordiriģenti, brāļi. 4.Īpašas
sistēmas revolveris. 10.Lielākais zvirbuļveidīgo kārtas putns
Latvijā. 11.Itāliešu komponists, operas „Mīlas dzēriens”
autors. 13Nacionālā teātra aktrise (1923-2012). 14.Urāna
tuvākais pavadonis. 15.Blīvs linu vai kokvilnas audeklpinuma
audums. 18.Akmens stabs ar sakrālu uzrakstu. 19.
Starptautiska organizācija (abreviatūra). 20.Politisks un
juridisks dokuments. 23.Zviedru izcelsmes amerikāņu
kinoaktrise (1905.-1990.) 24.Plastisks pelēks vai zilganpelēks
māls. 28Karpatu kalnu augstākā daļa. 29.Čūska R.Kiplinga
„Džungļu grāmatā”. 30.Latviešu rakstnieks (1895.-1941.),
romāna „Dvēseļu putenis” autors. 35.Kaukāza kalniešu
apdzīvota vieta. 36.Centrālā noietinātā daļa senkrievu
pilsētās 37.Šaura, dziļa kalnu ieleja. 40. Ostas pilsēta
Austrālijā. 41.Sengrieķu matemātiķis, filozofs. 42.ASV
otrais prezidents (1797.-1801.). 43.Valmieras Drāmas teātra
aktieris (1985.).

Svecīšu vakari 2013. gadā
Ērgļu novada kapsētās:
21.septembrī
Katrīnas kapos plkst. 16.00
28.septembrī			
Runakalna kapos 16.00
Liepkalnes kapos plkst.17.00
5.oktobrī
Vējavas kapos plkst.16.30
Blaumaņa kapos plkst.17.00
Sausnējas kapos plkst.17.00
Jumurdas kapos plkst.18.00
12.oktobrī
Miera kapos plkst.17.00
13.oktobrī
Sauleskalna kapos plkst.17.00

Vertikāli.
1.Vairākkārt
izmantojama
veidne
metāla
izstrādājumu liešanai. 2.Koka
pūšamais mūzikas instruments. 3.
Estrādes mūzikas virziens. 5.Tēls
R.Blaumaņa komēdijā „Trīnes
grēki”. 6.Pusdārgakmens, kvarca paveids. 7.Upe mirušo pazemes valstīsengrieķu mitoloģijā. 8.Sermuū
dzimtas plēsējs. 9.Dzejoļa forma. 12.Gleznojums, kas paredzēts noteikta sienas laukuma pastāvīgai rotāšanai.
16.Spža zvaigzne Ērgļa zvaigznājā. 17.Tēls V.Lāča romānā „Zvejnieka dēls”. 21.Japāņu rakstnieks, fantasts
(1924.-1993.). 22.Pagasta centrs Auces novadā. 25.Pagasta centrs Ogres novadā. 26.Daudzgadīgs kallu
dzimtas lakstaugs. 27.Dobradžudzimtas pārnadzis. 31.Nakteņu dzimtas lakstaugs. 32.Pilsēta Rumānijas
rietumdaļā. 33.Zodiaka zvaigznājs. 34.Kāpostu dzimtas nektāraugs. 38.Vācu komponists, ērģelnieks (1685.1750.). 39.Karpu dzimtas zivs.
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 “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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