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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Latvijas Jumiķu čempionāts Ērgļos

Barona taka arĘ črgĠos

LEADER īstenotie projekti Ērgļu novadā

Lasi un piedalies!

Çrgïu novada informatîvais izdevums 2009. jĺlijs
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. augusts



Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada jūlijā domes sēdē lemto

Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ērgļu novada
pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2015. gadam.”” Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 17 775 palielināja
ieņēmumus, par EUR 2875 palielināja nesadalītos līdzekļus, par EUR 14 900 palielināja izdevumus.
Ērgļu novada pašvaldības speciālajā budžetā par EUR 500 palielināja ieņēmumus un izdevumus.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un tie ir
publicēti internetā mājaslapā: www.ergli.lv
Izvērtējot pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas Ilonas Cielavas iesniegumu par
papildu naudas līdzekļu EUR 13000,00 apmērā piešķiršanu ēkas pirmā stāva zāles telpas griestu,
sienu, grīdas ārkārtas remontam, dome nolēma piešķirt „Pienenītei” finanšu līdzekļus no pašvaldības
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem ēkas pirmā stāva zāles telpas remontam.
Papildu remontdarbi jāveic tādēļ, ka, veicot apjomīgus grupu telpu remontdarbus ēkas otrajā stāvā,
pirmā stāva zālē novēroti dažādi telpas bojājumi - griestu apmetuma atdalīšanās, lampu vibrācija,
kas apdraud bērnu drošību. Zāles telpa ir fiziski un estētiski novecojusi, tā nav remontēta kopš ēkas
nodošanas ekspluatācijā 1975. gadā. Zāles telpa mācību gada laikā ikdienā tiek izmantota sporta un
mūzikas nodarbībām visām grupām, svētku reizēs pasākumiem.
Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības būvvaldes sastāvā.
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ērgļu novada būvvaldes locekli, būvinspektoru
Antonu Zlaugotni un darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar Smuidri Sauso būvinspektora amatā
dome atbrīvoja Antonu Zlaugotni no Ērgļu novada būvvaldes locekļa amata pienākumu pildīšanas
un iecēla būvinspektoru Smuidri Sauso Ērgļu novada būvvaldes locekļa amatā.
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldībai piederošu transportlīdzekļu: automašīnas FIAT DUCATO,
reģ. Nr.GB2290; traktora JUMZ-6KL, reģ. Nr.T7708LA; traktora T-150, reģ.Nr.T4113LP; traktora
DT-75, reģ.Nr.LL6852; autogreidera DZ-122 B-9, 29.07.2015. izsoles komisijas protokolu dome
apstiprināja kustamās mantas izsoles rezultātus: traktoru JUMZ-6KL pārdeva par EUR 3500,00;
izslēdza no atkārtota atsavināšanas procesa transportlīdzekļus T-150 un DT-75; nolēma atkārtoti
izsolīt: automašīnu FIAT DUCATO, samazinot nosacīto izsoles sākumcenu par 20%, autogreideri
DZ-122 B-9 par nosacīto izsoles sākumcenu.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursa rezultātus.
Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursa projektu vērtēšanas ekspertu
komisijas 20.07.2015. protokolu un ņemot vērā vērtēšanas komisijas priekšlikumus, dome nolēma

piešķirt papildu finansējumu EUR 695,52 apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem
projektu konkursam iesniegto projektu īstenošanai un apstiprināja, piešķirot finansējumu, šādus
projektus: „Cēsu/Mehanizatoru ielas pagalma labiekārtošana”; „Skatītāju soli Sausnējas estrādei”;
„Skatuves tērpu iegāde Ērgļu bērnu vokālajam ansamblim „Ķipari”’; „Lieldienu šūpoles pie Jumurdas
pagasta Saieta ēkas”; „Elegance pāri gadiem”; „Kas kustīgs-tas lustīgs”; „Vides objekti Ērgļos”.
Izskatīja iesniegumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Izvērtējot basketbola trenera Ivara Tetera iesniegumu, kurā viņš lūdz pašvaldību rast iespēju
apmaksāt ēdināšanas izdevumus 19 Ērgļu novada bērniem, basketbolistiem, treniņu laikā no šā gada
3. līdz 7. augustam, kuri notiks Ērgļu vidusskolā, dome nolēma apmaksāt no Ērgļu novada pašvaldības
pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem ēdināšanas izdevumus EUR 3,50 apmērā vienam
bērnam par vienu ēdienreizi dienā.
Izvērtējot Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas lūgumu pašvaldībai rast iespēju finansiāli
atbalstīt Ērgļu novada iedzīvotāja, Latvijas bobsleja izlases komandas dalībnieka, olimpieša Vaira
Leiboma gatavošanos 2016. gada pasaules čempionātam Īglsā (Austrija) , piešķirot uzturēšanās
izdevumiem mācību un treniņu nometņu laikā - 40 dienām no 2015. gada jūlija līdz oktobra
mēnešiem, dome nolēma atbalstīt Vairi Leibomu, piešķirot finansējumu EUR 830,80 apmērā no
pašvaldības nesadalītajiem pamatbudžeta līdzekļiem uzturēšanās izmaksām mācību un treniņu
nometnēs, gatavojoties 2016. gada pasaules čempionātam.
Izvērtējot Ērgļu sporta deju kolektīva „Vizbulīte” vadītājas Sandras Avotiņas iesniegumu, kurā
viņa lūdz pašvaldību rast iespēju apmaksāt ēdināšanas izdevumus 12 Ērgļu novada bērniem, deju
kolektīva „Vizbulīte” dejotājiem, deju nometnes laikā no šā gada 24. līdz 27. augustam, dome nolēma
apmaksāt no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem ēdināšanas
izdevumus EUR 3,50 apmērā vienam bērnam par vienu ēdienreizi dienā.
Iznomāja SIA „3Dpro” lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem nomas lietošanā
nodoto lauksaimniecībā izmantojamo Valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemi 10,1 ha platībā,
noteica zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Izsniedza AS „Latvijas valsts meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smiltsgrants un smilts ieguvei atradnē „Jērēni”, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, nekustamajā
īpašumā „Meža Jērēni”, laika periodam līdz 2040. gada 18. martam.

Dzīvosim zaļi!

Ar devīzi „Dzīvosim zaļi!” Ērgļu novada seniori devās ikgadējā ekskursijā, lai rastu iedvesmu zaļā dzīvesveida
piekopšanai.
Pirmā apstāšanās bija Mores kauju piemiņas parkā. Te atrodamas liecības 2. pasaules kara notikumiem, kad
1944. gada septembrī Sarkanā armija devās Baltijas virzienā ar mērķi iznīcināt vācu armijas grupējumu „Nord”.
Mores kauju dēvē par pēdējo Rīgas aizstāvēšanā. Parkā Memoriālās plāksnes granītā iekalti 186 Mores kaujās
kritušo un bez vēsts pazudušo karavīru vārdi. Karavīri no Latvijas cīnījās abās frontes pusēs, tāpēc ceļu krustojumā
1992. gadā ar Daugavas Vanagu Toronto nodaļas atbalstu tika atklāts tēlnieka H. Sprinča veidotais piemineklis
latviešu leģionāriem. Uzzinām, ka Mores kaujās kā ārsts piedalījies arī mūsu ceļabiedru Aijas un Andreja tēvs
Rihards Brēmanis. Jāpiebilst, ka Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijā kopš 2006. gada atrodas tanks T – 34, kas
savulaik stāvēja Ērgļos Kaļvu kalnā.
Līgatnē ierodamies laikā, kad tās ļaudis gatavojas 4. Papīra svētkiem, kas šogad noritēs papīrfabrikas 200.
jubilejas zīmē. Diemžēl dzimšanas diena 8. augustā būs jāsvin bez pašas jubilāres, jo pagājušajā gadā fabrika tika
slēgta. Līgatnieši prot lepoties ar ievērojamu skaitu smilšakmens klinšu, gadu gaitā sadzīves un rūpnieciskām
vajadzībām veidojot alu sistēmu un ierīkojot pagrabus. Vairāki ieži, kā Lustūzis, Ānfabrikas klintis, ir valsts
nozīmes aizsargājamie objekti. Nebaidāmies no kāpšanas, jo drošas ir kāpnes, kas ļauj iespaidīgos dabas
veidojumus apskatīt tuvāk. „Visa Līgatne ir sākusies no papīrfabrikas, daudz uzcelts tieši darbinieku vajadzībām,”
stāsta mūsu gide Rasma Vanaga, „arī pārceltuve pār Gauju, kas ir vienīgā šāda tipa pārceltuve Baltijā. Pēc 2.
pasaules kara to ierīkoja papīrfabrika, lai strādnieki tiktu uz darbu no Pārgaujas.” Skatāmies, kā ar prāmi, ko
veido divas kopā sasietas laivas, uz kurām dēļu klājs, tiek pārcelta automašīna. Pāri upei nostieptā trose neļauj
prāmi aiznest pa straumi uz leju, bet no viena krasta uz otru to pārvieto straumes spēks. Līgatnes krāšņā daba un
unikālās celtnes iemūžinātas arī filmās. Tā Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams, grezna Šveices stila ēka,
kas celta 1914. gadā, kopš 1940. gada Līgatnes bērnudārzs, redzama kinofilmā „Ilgais ceļš kāpās” (1980). Tā ir
aina, kur Marta un Rihards aizbrauc uz Vāciju. Filmā ēka ir Riharda drauga vasarnīca.
Vienkoču parks ir aizrautīgā un uzņēmīgā Riharda Vidzicka radītā pasaule. Neskartā dabas vidē koka
skulptūras - pasaku, dzīvnieku un vēsturiski tēli. Ejot pa daudzajām taciņām, ieraugām gan spēļu laukumu, gan
miniatūru ēku maketus, viduslaiku moku rīku placi, senas guļbūves mājas. Te mūsdienīgi mākslas objekti sadzīvo
ar baroka laika dārzu. Ik solī jūtams parka autora darbības moto - videi draudzīgs domāšanas un dzīves veids.
Pārsteidzoša ir smilšu maisu māja ar zaļu velēnu jumtu, bet iekšpusē mūsdienīgs telpu iekārtojums. Tepat netālu
arī Kokamatniecības muzejs, kur instrumentu kolekcija koka apstrādei no akmens laikmeta līdz mūsdienām, te
dažādas no koka gatavotas lietas un kokmateriālu paraugi.
Jauka relaksēšanās vieta ir Ieriķos, kur gar Melderupīti izveidota Ieriķu dzirnavu dabas taka. Te paslēpjamies
no saulītes karstajiem stariem un iepazīstam 300 gadu vecās dzirnavas, no kurām saglabājušies tikai iespaidīgi
mūri un atjaunotais dzirnavu ūdensrats, lielākais Baltijā, nosaukts agrākā saimnieka Ziemeļa vārdā - par Jorģi.
Patīkami veldzējoši ir upītes ūdenskritumi, savdabīgas floristikas ekspozīcijas un gaumīgi ierīkotas atpūtas vietas
- lapenes, kur brīnišķīga vieta sarunām un pusdienas maltītei.
Par Āraišu ezerpili dzirdēts daudz. Iejūtamies 9. - 10. gs. latgaļu dzīves vietā, kuru veido dzīvojamo un
saimniecības ēku komplekss uz nelielas saliņas. Grūti iedomāties, kā te ritējusi dzīve 70 - 90 cilvēkiem.
Cēsis - senatnīgi skaistā Vidzemes pilsēta šķiet saules nogurdināta tāpat kā mēs. Velta Kurzemniece, laba Cēsu
zinātāja, ved mazā pastaigā pa vecpilsētu, kur Cēsu krāšņākā rota - Pils parks, kam aizsākumi meklējami 1812.
gadā, kad Riekstu kalna un ordeņa pilsdrupu teritorijā sāka veidot parku, kas piederēja grāfam K. Zīversam. Rožu
laukuma strūklaku spēles, Maija parks ar cēlo melno gulbju pāri. Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca, viena
no vecākajām gotiskajām mūra baznīcām Latvijā, celta 13. gs. otrajā pusē, mūs sagaida varena un majestātiska.
Lieliska ir Cēsu pilsēta savā vēsturiskumā un sakoptībā.
Priekuļu veselības takā mēģinājām doties basām kājām, dažiem tas izdevās pārliecinoši. Pārbaudījām Saules
pulksteni, kur katrs pats varēja piedalīties laika noteikšanā. Izdevās arī!
Aizvadīta saturīga, iespaidiem bagāta, rūpīgi izplānota diena. Par to paldies Ērgļu novada pensionāru biedrības
priekšsēdētājai Līvijai Grozai, lieliski realizējot ceļojuma laikā pausto vērtīgo atziņu - kas kustīgs, tas lustīgs.
Paldies novada domei, kas atbalstīja senioru ekskursiju finansiāli.
Mārīte Breikša
Baibas Bisteres foto



Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Zeķu un cimdu ceļš
Tādu es to ieraudzīju, kad
iegāju Ritas Smelteres lielajā
istabā, kurā viņa ir ierīkojusi
darba telpu. Tur pietrūkst
vienīgi skala un lielās krāsns,
un tad būtu kā Braku saimes
istaba. Kopā ar savu draudzeni
un domu biedreni Annu
Gruduli viņa atļāva man (kā
nejauši ienākušai viešņai)
aplūkot savu lielo cimdu un
zeķu pūru, kuru bija izlikusi
vēdināšanai uz lielā galda pāri
visai istabai, kura nudien nav
nekāda mazā. - Kur tik daudz
liksi? - jautāju nedaudz
samulsušajai namamātei, jo
Ritas kundze nemaz netīko pēc
publicitātes un popularitātes,
viņa vienkārši jau gadiem ilgi
dara šo mīlestības darbu - ada
cimdus un zeķes, lai rudenī
vestu tos uz Strenču sociālās
aprūpes centru. Uz manu
mēmo jautājumu Rita norāda
ar roku virzienā, kur uz
klavierēm stāv viņas mīļo bērnu un mazbērnu fotogrāfijas, un viena no tām ir palielāka pēc
izmēra. Fotoattēlā ir redzams jauns vīrietis, simpātisks un labsirdīgu sejas izteiksmi. - Tas
ir mans mazdēls, - saka Rita, un acīs viņai sariešas valgums. - Jau piecus gadus viņš ir tur.
Iedzimta slimība, kura nav izārstējama. Mazdēla mamma ir ārste, arī Ritas māsa bija bērnu
ārste. Nopūta un klusums. - Viņš pie manis izauga. Tagad ir tur, un es kā varēdama cenšos
viņam palīdzēt. Un tā sāku adīt zeķītes un cimdiņus ne tikai viņam vien, lai būtu silts
kājiņām un rociņām, bet adu visiem 30 centra iemītniekiem. Nu jau esmu ar visiem
sapazinusies, un viņi mani gaida. Tagad man ir vieglāk satikties arī ar savu mazdēliņu, par
kuru sirds sāpe nekad nepāries… - Draudzene Anna mudina: -Pastāsti, Rita, ko tu vēl dari!
- Rita negrib daudz neko stāstīt, bet galā tomēr noskaidrojas, ka viņa vāra arī ievārījumus
- 100 un pat 150 litrus katru vasaru, lai būtu, ko rudenī aizvest uz Strenčiem. Cukuru sapērk
pamazām vien pa gadu, „un pērkot jau to labo, ievārījuma cukuru” (iemet Anna Grudule pa
starpu). Un tad abas lasa ogas, kur vien varēdamas. Paldies mājas kaimiņienei Annai
Sarmai, kurai esot daudz jāņogu un upeņu krūmu. Viņa ļauj ogas lasīt par brīvu, lai tikai
ņemot. (Ja kādam ir „liekas” upenes, jāņogas vai citas ogas, ārdāmi vilnas izstrādājumi,
lūdzu, piedāvājiet! Rita Smeltere dzīvo Ērgļos, Rīgas ielā 44.)
-Kamēr spēšu, to darīšu,- atzīstas Rita, -jo viņi jau mani gaida, un pat katrs izvēlas, kuru
ievārījumu labāk gribētu.- Sarūpēto aizved uz Strenčiem Ritas meita ar znotu, kuri dzīvo
Jaunmārupē, vai arī dēls, kurš dzīvo un strādā Madonā par kriminālizmeklētāju.
-Vēl jau Rita audzē ķiplokus un gurķus, gatavo arī tējzāles, - arī tos viņa ved uz turieni,stāsta Anna, kurai mājās ir līdzīga situācija ar mazbērnu, bet tikai nedaudz vieglākā
variantā. Viņš var mācīties speciālajā skolā un pat gatavojas kļūt par pavāru. Tā kopīgais
liktenis ir savedis kopā un satuvinājis abas sievietes. Saka, ka dalīta bēda ir pusbēda. Tā tas
ir, un tāpēc, viena otrai palīdzot, viņas cenšas uzturēt mundrumu gan kopīgā darbā, gan
sarunās, gan kopīgās lūgšanās. Abas ir katolietes un cenšas regulāri apmeklēt svētdienas
dievkalpojumus Ērgļu katoļu baznīcā.
-Vai par to vajag rakstīt?- Ritas kundze skumji nopūšas. Vajag, vajag par to rakstīt nevis
tāpēc, lai taisītu „reklāmu”, bet lai citi zina, aizdomājas un sadūšojas darīt ko līdzīgu. Bet
varbūt jau dara, tikai pārējie ērglēnieši to nezina. Mēs pārāk maz runājam par labo mūsu
sabiedrībā - kā vietējā, tā plašākā mērogā. Nez kāpēc visur un vienmēr tiek izcelts tikai tas
sliktais vien - katastrofas (pat mums pilnīgi svešās un tālās zemēs), dažādas vardarbības un
citi posta darbi.
Tā sagadījās, ka es uzzināju par Ritu Smelteri tikai tagad un tāpēc arī uzrakstīju, jo man
jau, kā sacīt jāsaka, - tāds darbs, kā tam Piebalgas Ķencim - tā runāšana un rakstīšana varen
labi patīk. Tāpēc arī lieku zem šī raksta savu vārdu un uzvārdu.
Annas Kuzinas teksts un foto
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Apsveikums

Redakcijas sleja
Zaļāka zāle, zilākas debesis, karstāka
saule, siltāks ūdens, brīvība no skolas,
vairāk atpūtas, mazāk rūpju, daudz
piedzīvojumu - tāda ir vasaras burvība.
Vasara ir laiks, kuru skolēni gaida
visvairāk. To sagaidījuši, viņi metas
piedzīvojumu un neaizmirstamo mirkļu
veidošanā. Veidojas atmiņas, kuras vēlāk
atceramies ar smaidu uz lūpām. Tomēr
pienāk tas brīdis, kad gada jaukākais
posms tuvojas noslēgumam. Skarbā
dzīves realitāte - visam reiz pienāk beigas
- arī vasarai.
Domājot par dzīves realitāti, vai nav tā,
ka mēs, cilvēki, vienmēr kaut ko gaidām?
Visu nedēļu - brīvdienas, visu ziemu vasaru, visu dzīvi - to brīdi, kad tā
sāksies. Bet varbūt vajadzētu likt sev
domāt mazliet citādāk un samierināties ar
to, kas ir, pieņemt, priecāties par to, ko
liktenis mums ir devis. Nezinu, kāpēc
esmu aizskārusi tieši šo tēmu, tomēr ceru,
ka jums tā lika padomāt. Tāpēc iesaku, ja
reiz ir ziema, tad izbaudiet ziemas priekus,
ja ārā līst lietus, tad priecājieties, ka gurķi
ir aplaistīti. Un, protams, izbaudām pēdējo
vasaras mēnesi, uzkrājam spēkus, lai,
skolai sākoties, spētu gāzt kalnus un
paveikt lielas lietas.

2015. gada AUGUSTS		

Dienas vizot un līgojot gājušas Tās kā buras gar krastmalu iet.
Nu kā vēji pret rietu tās stājušas,
Tikai sirds vēl - tā sapņo un dzied.
Visas vasaras, vasaras zeltītas
It kā gaistoši mākoņi skrien,
Bet, ja dziesmai un mīlai Tu velti tās,
Viņas staro un smaržo arvien.
/L. Breikšs/

Vismīļākie sveicieni
skolotājam
Jānim Sprancmanim lielajā
dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime

65
ĎrgĿu vidusskolai

Absolventu salidojums
2015.gada 19.septembrĺ

ReĹistrĮcija no plkst. 15:00 ĎrgĿu vidusskolĮ
PasĮkums "Skolas soma stĮsta..." plkst 18:00 ĎrgĿu saieta namĮ
Absolventu tikšanĮs un balle plkst. 21:00 ĎrgĿu vidusskolĮ

Sagaidām jauno mācību gadu Ērgļu vidusskolas 65. jubilejas gadu!
Jau augusts, un arvien biežāk prātā iezogas domas par tuvojošos jaunā mācību gada sākumu. Un
tieši tagad vasara pēkšņi atplaukst visā krāšņumā - karstas dienas un silti novakari, lai tiktos ar
draugiem, silts ūdens upē un ezerā, lai veldzētos, un bezgalīga brīvība, lai rītos varētu izgulēties un
dienā darīt tik daudz interesantu lietu vai nedarīt neko. Skola uzliek pienākumus, skola prasa noteiktu
ritmu, skola ir darbs. Kurš gan labprāt mainītu laisku brīvību pret regulāru ikdienas darbu, kas prasa
piepūli un dažkārt rada arī grūtības. Taču 1. septembris ir tā robeža, ko stingri novelkam un
ieslēdzamies darba režīmā uz deviņiem gariem mēnešiem.
Atceroties skaisto vasaru, gribu teikt lielu paldies visiem mūsu skolas koristiem un dejotājiem,
viņu skolotājām Mārītei Kovaļevskai un Antrai Grinbergai, kā arī visiem skolotājiem un vecākiem,
kuri piedalījās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos jūlija sākumā. Izbaudīt vienreizējo kopā
dziedāšanas un dejošanas prieku varēja 130 mūsu skolas skolēni, un tas ir labs pamats, lai turpmāk
šos latviešu kultūras svētkus laiku laikos sauktu par savējiem. Diemžēl mūsu skolas dalībnieki negāja
svētku gājienā. Uzskatām, ka „nē” ir „nē”, un, ja izglītības ministres ziņa oficiālajā Dziesmu svētku
lapā un īsziņā pulksten vienos naktī ir, ka gājiens tiek atcelts, tad tas nenotiek. Tādēļ bija vēlāk
skumji vērot gājienu ar robiem, kura priekšgalā
soļoja pats Valsts prezidents. Daži novadi jau
gāja, citi nē - pēc principa „izlemiet paši”, taču
„pats svarīgākais ir bērnu drošība”.
Kas mūs gaida jaunajā mācību gadā?
Protams, skola, kas, svaiga un saposta, atkal
laipni vērs durvis mūsu 235 skolēniem, tajā
skaitā 18 pirmklasniekiem. Visi kopīgi atklāsim
renovēto skolas aktu zāli, kuras dizains un
ērtības nu beidzot būs tādas, kādas skolēni
izfantazēja savos zīmējumos pirms diviem
gadiem. Taču pats nozīmīgākais - beidzot droši
varēsim dejot un rīkot pasākumus, jo ir
nostiprināts pirmā stāva pārsegums un izveidota
jauna stabila grīda, kas skolas 65 gados bija
nolietojusies un prasīja nopietnu remontu.
Šogad kopumā pašvaldība ieguldīja zāles
remontā 65 tūkstošus eiro - būs arī jauna
skatuves grīda un aizkari, kas kopā arī
iebūvētajām
tehnoloģijām
dos
iespēju
daudzveidīgai zāles izmantošanai skolēnu domes
pasākumiem, filmu vakariem, lekcijām un
dažādām nodarbībām.
Mēs priecājamies par modernajām skolas
telpām, taču skola, pirmkārt, esam mēs paši, un
no mums atkarīgs, vai lietderīgi un efektīvi
izmantojam dotās iespējas. Tādēļ mēs, skolotāji,
jaunajā mācību gadā strādāsim, lai skolēni labāk
saprastu, ko un kāpēc viņi mācās, kur iegūtās
zināšanas un prasmes dzīvē varēs izmantot.
Sākumskolā skolēni dzīves gudrības apgūs
tematiskās stundās, integrējot lasīšanas,
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klausīšanās, rēķināšanas, dabas zinību un mākslinieciskās prasmes, lai saprastu lietas kopveselumā.
Šo mācīšanās veidu sākumskolas skolotājas apguva Erasmus+ pieredzes apmaiņā Lielbritānijā, un,
prasmīgi saistot ar labo un pierasto mūsu skolu sistēmā, ceram mācīšanos skolā veidot interesantāku
un lietderīgāku. 5. - 9. klasēs skolēniem būs vairāk pāra stundu, jo 40 minūtēs varam ātri kaut ko
izstāstīt, bet divreiz ilgākā laikā ļaut skolēniem pašiem saprast problēmu un meklēt informāciju, un
rast risinājumu. Mēs taču visi zinām latviešu teicienu - pa vienu ausi iekšā, pa otru - ārā. Tas sevišķi
raksturīgs mūsdienu bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo informācijas pārpilnībā un informāciju tver
vizuāli datoru ekrānos, savstarpējā komunikācijā. Tas mums, skolotājiem, jāņem vērā mācīšanās
procesā gan stundās, gan projektos un pētnieciskajos darbos.
Skolēniem vienmēr gribas, lai skolā ir interesanti un viegli. Taču tas iespējams tikai aktīvi
līdzdarbojoties mācību veidos, ko piedāvā skolotājs. Neizpildīts mājas darbs, nevajadzīga pļāpāšana
stundā, nedzirdot, ko saka skolotājs, ir solis atpakaļ. Un katrs solis atpakaļ mūs ved nevis tuvāk
labam rezultātam, bet gan rada stresu un nepatiku, jo „neko jau nevar saprast”. Šogad atkal strādāsim
ar skolēna darba plānotāju, mācot audzēkņiem apzināties savas iespējas, izvirzīt izaicinošus, bet
reālus un sasniedzamus mērķus, sadarboties savstarpēji un ar skolotājiem, lai tos sasniegtu.
Uzslavēsim par katru sasniegumu un liksim to kopējā klases kontā, lai katrs personisks panākums
būtu ieguldījums kopējā klases izaugsmē, spēlējot spēli „Izkrāso IKdienu”.
Vecākiem visvairāk rūp sava bērna labklājība skolā ikdienā un, protams, ilgtermiņā dzīvē. Taču
ilgtermiņā laba dzīve un veiksmīga karjera ir iespējama, tikai liekot labus pamatus mājās un skolā,
bet, konkrētāk, ģimenei un skolai sadarbojoties. Šajā mācību gadā arī vecākus lūgsim ik nedēļu
ielūkoties sava bērna plānotājā, lai kopīgi pārrunātu paveikto, priecātos par sasniegumiem, izvirzītu
jaunus uzdevumus, neaprobežojoties tikai ar rājienu par sliktu atzīmi e-klasē. Šogad visus vecākus
aicinām uz skolas kopsapulci jau mācību gada sākumā - 9. septembrī -, lai mēs labāk sapratu, kā
sadarboties un veidot patīkamu un cieņpilnu mācību vidi skolā.
Runājot par skolas telpām, minēju, ka daudzos darba gados skola nolietojas, taču, runājot par
cilvēkiem, gribu teikt, ka Ērgļu vidusskola tās 65 pastāvēšanas gados ir daudzkārt izaugusi un
attīstījusies, jo skolas absolventi ir mūsu šodienas veidotāji ne tikai Ērgļos, bet visā Latvijā. Zinot
par tradicionālā skolas salidojuma tuvošanos, mani uzrunā cilvēki no dažādām Latvijas malām, no
citām valstīm, prasot, kad tiksimies. Aicinām visus absolventus uz skolas salidojumu 19. septembrī,
lai kopīgi iezīmētu Ērgļu vidusskolas 65. pastāvēšanas gadadienu, atkal redzētos ar skolu, pedagogiem
un vecajiem, labajiem klasesbiedriem.

Tiekamies 1. septembrī plkst. 10.00 lielās skolas pagalmā,
lai kopīgi uzsāktu jauno mācību gadu!
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore



Ērgļu novada pedagogu jaunā mācību
gada ieskaņas konference
Ērgļu vidusskolā 2015. gada 27. augustā plkst. 10.00
Programma
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Guntara Velča uzruna
Ieskats novada izglītības iestāžu iecerēs:
a PII „Pienenīte”
a Sausnējas pamatskola
a Ērgļu vidusskola
a Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
a Priekuļu tehnikuma Ērgļu teritoriālā struktūrvienība
Izzinošas darbnīcas Ērgļu vidusskolas mācību kabinetos
Sarunas pie kafijas tases

Aicinām uz Ērgļu vidusskolas
vecāku kopsapulci un skolas padomes vēlēšanām
9. septembrī plkst. 18.00. Kopīgi atskatīsimies uz
paveikto un pārrunāsim jauno 2015./ 2016 . mācību gadā.
Ērgļu vidusskolas pedagogi

Ko dara arheologi Latvijā

Šā gada jūlija beigās bija iespēja piedalīties vienā no
interesantākajiem semināriem. No 6. līdz 25. jūlijam Kazdangas
pils parkā darbojās Latvijas Vēstures institūta organizētā
arheoloģiskās izpētes ekspedīcija. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju
sniegtajām ziņām par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem,
arheologi vēlējās precizēt apbedījumu vietas veidu un tās teritorijas
aptuvenās robežas, saglabāšanās stāvokli un hronoloģiskās
robežas. Pēdējā nedēļā arheologiem bija iespēja lauka seminārā
pievienoties arī 10 vēstures skolotājiem. Izrādās, ka šāds izglītojošs
pasākums Latvijā pirmoreiz noticis pirms 80 gadiem un, iespējams,
ka turpmāk tiks rīkots regulāri.
Trīs nedēļas ilgušajos izrakumos tika atsegti 30 netraucēti
apbedījumi, kā arī apmēram 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā
daļa apbedījumu bija attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie
veidoti visai intensīvi - pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat
trijās kārtās. Apbedījumi atradās ļoti tuvu cits citam, vairākums
bija mazu skeletiņu, kas piederējuši bērniem vecumā līdz sešiem
gadiem, starp atrastajiem bija tikai daži pieaugušie. Kapulaukā
tika atrastas monētas, saktiņas, dzelzs nazītis ar bronzā apdarinātu
rokturi. Savukārt jaunām sievietēm līdzi dotas gan jostas ar
Kristīnes Romanovskas foto

Absolventu ceļi
Tikai pirms pāris mēnešiem Ērgļu vidusskolai sveikas teica 12.
klases absolventi, kuri nu jau sākuši savu profesijas apguves ceļu.
Vai izvēle būs veiksmīga, vai arī nāksies savus nodomus mainīt,
rādīs nākamie gadi.
Bet šobrīd 12 no viņiem izvēlējušies būt augstskolu studenti.
Tāpat kā valstī, arī mūsu bijušo skolēnu vidū populārākā ir Latvijas
Universitāte, kurā mācīsies 3 absolventi, pa 2 izvēlējušies Rīgas
Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmiju, 1 mācības turpinās Daugavpils Universitātē.
Savukārt 4 absolventi arodu apgūs Barkavas Profesionālajā
vidusskolā (2), Priekuļu tehnikumā (1), Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžā (1).
Bet 4 mūsu audzēkņi jau sākuši darba gaitas.
Vēlam katram rast piepildījumu izvēlētajā profesijā, rast spēku
mainīties līdzi laikam.
Audzinātājas Ilzes Eņģes ziņas apkopoja Indra Rone

Nometnē „Vanaga acs”
Vasaras otrā mēneša sākumā bija iespēja doties uz mednieku
nometni „Vanaga acs”. Tā kā es ziemas brīvdienās mācījos
mednieku kursos un ieguvu apliecību, vēlējos gūt vairāk zināšanu,
kas mednieku dzīvē ir ļoti noderīgas.
Ierašanās dienā bija grūtāk sadraudzēties ar pārējiem
dalībniekiem un iejusties, jo visi bija sveši, bet citi ieradās kopā ar
skolasbiedriem. Nometnē pirmo reizi piedalījāmies tik daudz
meiteņu, kas vēlamies kļūt par medniecēm, bet netrūka arī puišu,
kas par mums rūpējās. Naktis pavadījām teltīs un no rīta cēlāmies
pulksten 08.00, bet tie, kuriem bija vēlme, varēja celties 06.00 un
doties līdzi profesoram, kas sniedza zināšanas par putniem. Tā kā
naktis bija vēsas, miegs bija caurs, tāpēc bija grūti piecelties sešos.
Un tāpēc es neaizgāju uz putnu novērošanu nevienu reizi. Pēc
brokastīm plkst. 10.00 mums sākās nodarbības - tikām sadalīti
četrās grupās, kurās dzīvojāmies līdz nometnes beigām. Man tika
labākā komanda, jo es biju vienīgā meitene starp deviņiem
džentlmeņiem, kā arī tiku ievēlēta par komandas kapteini. Man
bija jāglabā grupas dokumenti, kuros pēc katras nodarbības lika
atzīmi par paveikto darbu, katram bija atšķirīga atzīme, jo katrs
darbu paveica savādāk.

Sadzīvot bija vienkārši, jo mūsu komanda bija labākā, nebija
konfliktu. Ļoti daudzas jaunietes man uzdeva jautājumu, kā var
sadzīvot viena pati meitene ar deviņiem puišiem. Atbildēt uz
jautājumu bija viegli, jo puiši jebkurā brīdī man izpalīdzēja un
nebija jādala savi puiši ar kādu citu dalībnieci, neradās problēmas
sadzīvot, laiku pavadījām jautri.
Nodarbības bija diezgan nopietnas, ļoti daudz darbojāmies ar
ieročiem un šaušanu. Tā kā eksāmenos jau biju trenējusies, tas
man neradīja nekādas problēmas, es ļoti daudz palīdzēju saviem
komandas biedriem. Arī pīļu atpazīšana man neradīja problēmas,
jo kursos bija jāmācās par šiem putniem.
Mani apbēdināja tas, ka nometne ilga tikai nedēļu, tā bija visu
laiku labākā nometne, kādā esmu bijusi. Nedēļas laikā ieguvu ļoti
daudz jaunu draugu, ar kuriem vēl joprojām uzturu sakarus.
Saku milzīgu paldies Rudītei Vasilei un Vilnim Jaunzemam par
nometnes rīkošanu un iegūtajām zināšanām. Pavadītais laiks šajā
nometnē man radīja vēl lielāku vēlmi turpināt gūt zināšanas, kā arī
kļūt par mednieci. Visvairāk man patika šaut un būt kopā ar saviem
jautrajiem un mīļajiem draugiem.
Elīza Hermane, 8. klase
foto no personīgā arhīva



Indras Rones foto

bronzas apkalumiem, gan vainadziņi ar īpatnēju bronzas monētiņu
rotājumu. Izrādās, ka šis metāls smiltīs bija palīdzējis saglabāties
neizturīgākiem materiāliem. Tā zem saktiņām bija atrodami
villaiņu, kreklu fragmenti, iespējams, ka pēc audumu gabaliņu
apstrādes varēs atveidot šī novada 16. gadsimta apģērba elementus.
Kādā vīrieša apbedījumā zem saktas bija saglabājusies pat bārda.
Profesionālie arheologi sacīja, ka Latvijas seno laiku apbedījumos
tāds atradums ir pirmo reizi.
Semināra organizatori Rūdolfs Brūzis, Inga Doniņa un Gunita
Zariņa uzsvēra, ka arheoloģiskie izrakumi tiek veikti, lai iegūtu
antropoloģisko materiālu analīzēm, kas palīdzētu raksturot
attiecīgā perioda iedzīvotāju dzīves līmeni, diētas un patoloģijas,
iegūt zinātniskus datus par apbedīšanas rituāla īpatnībām.
Seminārs deva skolotājiem zināšanas, kā pamatot mantraču rīcības
nodarīto postu, jo simtiem gadu senās lietas vienas pašas, izrautas
no vides, praktiski neko nevar pavēstīt par pagātnes norisēm,
zaudē to patieso vērtību.
Latvijas Vēstures institūta darbinieki un skolotāji cer, ka
mūsdienīga arheoloģisko avotu skaidrošana, dalīšanās lauka
pētījumu pieredzē, mācību stundās prezentētās fotogrāfijas no
izrakumiem veicinās skolēnu izpratni par arheoloģisko pieminekļu
aizsardzību.
Indra Rone, vēstures skolotāja

Nometne „Pilna Māras istabiņa”
Šovasar no 3. līdz 7. augustam man radās iespēja doties uz folkloras
nometni, kura norisinājās Druvienas pamatskolā. Pavisam Druvienas
nometnē piedalījās 130 dalībnieku. Tās nosaukums bija „Pilna Māras
istabiņa”.
Nometnes laikā gan bērni, gan pieaugušie varēja apgūt ģitāras, kokles,
ritma instrumentu un blokflautas spēli.
Esmu bijusi daudzās nometnēs, bet šī bija viena no labākajām, jo tur
cilvēkiem bija vienalga, vai tu esi svešs vai pazīstams, viņi pieņēma visus.
Es tur biju pirmo gadu, bet jutos tā, it kā tur būtu otro vai trešo gadu pēc
kārtas. Lielu prieku man sagādāja tas, ka draugus nebija grūti atrast, jo visi
bija mīļi un iejūtīgi.
Nedēļas laikā mācījos spēlēt kokli un pašlaik jau protu nospēlēt 8
tautasdziesmas.
Mūsu nometnē viesojās Latvijā pazīstami un jauki cilvēki: Jānis Aišpurs
(The Sound Poets) un Jānis Šipkevics (Instrumenti). Kopā ar šiem ciemiņiem
mēs dziedājām gan latviešu tautasdziesmas, gan viņu sacerētas dziesmas.
Nometnes noslēgumā bija koncerts, kurā kopā muzicējām un rādījām
visu, ko bijām iemācījušies šīs brīnišķīgās nedēļas laikā.
Monta Masaļska, 7. klase
foto no personīgā arhīva

Piedzīvojumi orientēšanās nometnē

Šovasar mēs ar Katrīnu Rešņu, Kalvi Kaļvu un citiem 20
bērniem no Madonas sporta skolas piedalījāmies orientēšanās
nometnē, kas notika no 13. līdz 17. jūlijam Ļaudonā. Nometni
organizēja Madonas sporta skola kopā ar orientēšanās kluba
„Arona” sportistiem. Kā trenere šajā nometnē piedalījās arī mūsu
skolotāja Baiba Kaļva.
Visu nedēļu pārnakšņojām ārā - teltīs, bet pa dienu mācījāmies
dažādas orientēšanās gudrības: apzīmējumus kartē, precīzi
orientēties mežā, veikt distanci pēc azimuta, meklēt
kontrolpunktus dažādās interesantās vietās - kalnos, purvos,
bedrēs, izcirtumos, pļavas garajā zālē, grāvjos... Ļoti interesanti
bija pašiem atzīmēt kontrolpunktu vietu kartē, izdurot caurumu ar
adatu. Mums ar Katrīnu patika arī skriet sprintu, kurā distanci un
kontrolpunktus vajadzēja atcerēties no galvas.
Treniņi notika divas vai trīs reizes dienā. Un pēc tam vēl

noguruši devāmies novākt punktus. Ļaudonas mežos bija tik
daudz ogu - gan melleņu, gan zemeņu, tādēļ katru dienu teltīs
pārnācām ar pilniem vēderiem, zilām rokām un lūpām.
Nometnē nodarbojāmies ne tikai ar orientēšanos. Brīvajos
brīžos spēlējām futbolu un tautasbumbu, baudījām Ļaudonas
skolas sporta zāles burvību, kā arī gājām uz veikalu, ko daži sauca
par pārtikas muzeju.
Lai gan reizēm treniņi bija ļoti grūti un nogurdinoši, nometnē
iemācījāmies labāk orientēties, kļuvām nedaudz ātrākas skriešanā
un jautri pavadījām laiku. Galu galā sports dažreiz atalgo ar
patīkamām balvām, gardām kūkām un vienmēr - ar patīkami
pavadītu laiku.
Elīza Madsena, 4. klase
Nila Ikaunieka foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada augusts

Skolēnu raibā vasara

Mana vasara

Liekas, ka tikai tikko pagāja izlaidums, bet nu jau augusts... Vasara ir drēgna, bet pilna ar
piedzīvojumiem. Nometnes, ekskursijas, balles, labi draugi un jaukās vasaras naktis.
Es biju vienā no labākajām nometnēm kopā ar jaunsargiem... Izskrējušies, noguruši, negulējuši,
bet pozitīvām emocijām pārpilni mēs atgriezāmies mājās. Tā bija nometne, kurā ieguvu izturību,
labus draugus un emocijas, kuras nevar atklāt uz papīra.
Un, protams, daudziem šī vasara bija dziedoša un dejojoša, jo bija XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki. Pati dejoju, un bez dejas es noteikti nespētu iztikt. Tās bija lieliskas sajūtas,
labi pavadīts laiks, emocijas un sajūta, ka mēs esam saliedēta un draudzīga valsts. Vēlos pateikt lielu
paldies mūsu deju skolotājai Antrai Grinbergai, kura mūs motivēja, lai nonāktu Dziesmu un deju
svētkos, Ivo Solovjevam par palīdzību un atbalstu uz laukuma un mūsu audzinātājai Olgai Elksnei
par negulētajām naktīm, atbalstu un stingri sapītajām bizēm. Paldies!
Protams, kur tad vasara bez kādas zaļumballes. Arī to šovasar netrūkst. Ar draudzeni Lauru mēs
cenšamies tikt uz visām ballēm, jo viņa saka: „Latvijas zaļumballes un draugus atceros katru dienu,
būdama tālu prom Anglijā!”
Šovasar es esmu ieguvusi neaizmirstamas emocijas, jaunus draugus un lielu izturību.
Anete Podjava, 9. klase

Manas vasaras krāsas

Šovasar man bija daudz piedzīvojumu. Manuprāt, visaizraujošākais bija tas, ka es piedalījos
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Es ceru, ka arī uz nākamajiem svētkiem tikšu, jo
man ļoti patika, kaut arī bija liela slodze un nogurums.
Biju arī Igaunijā, Sāremā salā. No mājas izbraucām trijos naktī. Divās dienās apbraucām visu salu.
Lai uz tās tiktu, bija ar mašīnu jāuzbrauc uz prāmja un tad ar prāmi - uz salu. Tas arī bija kā
piedzīvojums.
Piedalījos šīs vasaras krāsainākajā festivālā - „Holi” krāsu festivālā. Šovasar tas Latvijā bija pirmo
reizi. Tas ir festivāls, kurā mētājas ar krāsām, met tās gaisā. Līdzīgi kā „Positivus”, tikai ar krāsām
un daudz jautrāks.
2015. gada vasara diez ko nelutināja ar laika apstākļiem, bet tas neatturēja no piedzīvojumiem.
Ance Ludborža, 7. klase
foto no personīgā arhīva

Mans superīgais vasaras ceļojums…

Vasara

Ideja par šo braucienu bija radusies jau pirms
laba laika. Ceļojums uz Dienvideiropu... Iespēja
„izbēgt” no ikdienas darbiem un rūpēm un kārtīgi
izbaudīt vasaru, kura Latvijai bija gājusi secen.
Lai apskatītu pēc iespējas vairāk, par
transportlīdzekli tika izvēlēts autobuss - 10
dienās 8 valstis, 5 dažādas viesnīcas un apmēram
8000 kilometru. No sākuma šis milzīgais
attālums mani nobiedēja. Kuram gan patīk sēdēt
autobusā? Tomēr beigās izrādījās, ka nav nemaz
tik traki. Autobuss bija jauns, vietas kājām gana,
kā arī gaisa kondicionieris bija savos uzdevumu
augstumos (ārā gaisa temperatūra reizēm
sasniedza pat +46 grādus, tas kondicionieri uz
pāris dienām padarīja par manu vismīļāko
elektroierīci).

Šis ceļojums man deva iespēju baudīt
brīnišķīgās Čehijas un pasakainās Austrijas
ainavas. Pabūt Venēcijā un apmeklēt Toskānas
reģionu ar tā vēsturiskajām pilsētām Sjēnu un
Florenci. Pašam ar savām acīm redzēt „mūžīgo”
pilsētu Romu,
Svēto Krēslu - Vatikānu.
Pastaigāties pa Kannu kinofestivāla norises
vietu. Pabūt mazākajā valstī pasaulē - Monako
karalistē, kā arī atpūsties burvīgajā franču
Rivjēras kūrortpilsētā Nicā.
Kopumā tā bija ļoti interesanta pieredze,
iespēja redzēt dažādo, to izbaudīt un vienkārši
atpūsties, gūstot pozitīvu enerģijas lādiņu
jaunajam mācību gadam.
Jānis Bukovskis, 10 klase

Savāda vasara

Jūnijs, ziedu mēnesis, ir pagājis, arī otrais
vasaras mēnesis ar liepu ziedu smaržu nu ir
prom, un ar tik ilgi gaidīto sauli pie mums
ir ieradies vasaras pēdējais - rudzu mēnesis
- augusts.
31. jūlijā, sēžot zaļā pļavā, palūkojos
apkārt un sapratu, ka šī vasara ir ar kaut ko
īpaša. Nezinu, kāpēc, bet likās - daba ir
kļuvusi mazliet savādāka.
Šogad pirmo gadu no lielā koka, kurā ir
uzslējuši ligzdu, vecie stārķi aizlidos vieni
paši bez jaunajiem stārķēniem. Tētis,
pļaujot sienu, saskaitīja 48 stārķus, un tikai
divi no tiem bija jaunie. Varbūt tas tāpēc,
ka šajā vasarā ir pazudušas vardes. Šķiet,
ka redzēju tikai divas, bet iepriekšējos
gados, atrodoties blakus ūdens tilpnēm, viņas varēja satikt uz katra otrā soļa. Toties šogad krupju
netrūkst. Arī reti kurai dzērvju, irbīšu, čurkstīšu ģimenei šogad ir bērni. Novēroju, ka sarucis arī
meža pīļu skaits. Iepriecina tas, ka kuplas ģimenes ir padevušās stirnām un briežiem.
Savādā vasara uz dzīvo dabu ir atstājusi iespaidu. Laikam arī cilvēks kā dabas daļa nav izsprucis
sveikā.
Tā kā šovasar esmu pabijusi
vairākos lielos pasākumos un
saskārusies ar plašāku sabiedrību,
jāsecina, ka cilvēki ir palikuši
steidzīgāki un nervozāki, kā arī
mazāk smaida. Lai gan vasara līdz
šim mūs nelutināja ar sauli, tas
netraucē atvērt sirdis un smaidīt,
vajag tikai atrast iemeslu.
Cilvēkiem vajadzētu apturēt
steigu un paraudzīties apkārt. Te
taču var atrast miljoniem skaistu
lietu, uz kurām palūkojoties, tā
vien rodas vēlme pacelt lūpu
kaktiņus uz augšu.
Vasara mums dod iespēju
baudīt brīvdienas, iegūt jaunus
draugus, pavadīt kopā jautru un atmiņā paliekošu laiku, kā arī paspēt izdarīt daudz gan labu, svarīgu
un lielu darbu, gan milzum mazu, bet jauku darbiņu, kuri liek gan pašu, gan citu cilvēku sejām
atplaukt smaidos. Ja ir laba ideja, var sastrādāt nedarbus, arī mazi, viltīgi, prātīgi un labi apdomāti
nedarbi liek ļaudīm smaidīt.
Ja mēs vairāk darīsim labu, arī pasaule kļūs gaišāka un ar mīlestību piepildītāka, tāpēc, mīļie
lasītāji, ja šajā vasarā vēl neesat paspējuši izdarīt kādu jauku darbiņu, jums ir atlicis nepilns mēnesis,
lai papildinātu savu vasaras labo darbu sarakstu, jo smaids rada smaidu. Pamēģiniet gluži vienkārši
pasmaidīt pretimnācējam!
Lai veicas!
Lāsma Hermane, 10. klase
Vasara ir laiks, kad skolēni var baudīt ilgi gaidītās brīvdienas un no sirds atpūsties. Vislabāk tas
izdodas tad, ja līdzās ir draugi, kas ir kāri piedzīvojumu meklētāji. Ja līdzās uzticama drauga nav,
tad par sabiedroto var kļūt arī grāmata, kas TEVI aizvedīs neparastu notikumu virpulī ar galvenajiem
varoņiem. Tāpēc piedāvāju neparastus skolēnu stāstus. Lai tie ir kā atgādinājums tam, ka sapņot
var ikviens un jebkur! Lai izdevušās un notikumiem bagātas vasaras brīvdienas trīs mēnešu
garumā!

„Tālskata ceļojums”

BMW muzejā Minhenē.
Ceļojuma pirmajā dienā mēs modāmies ļoti, ļoti agri. Es jau biju piecēlies, bet šķita, ka vēl
joprojām guļu. Mēs braucām ilgi - 2 dienas. Man to bija ļoti grūti izturēt. Visu laiku gribējās, lai
aptur mašīnu, jo ātri noguru no ilgās sēdēšanas.
Braucām, braucām un beidzot ieraudzījām milzīgus kalnus. Tie bija Alpu kalni. Tur ļoti lija lietus
- kā ūdenskritumā. Kad bijām izbraukuši cauri kalniem, nokļuvām lielā sastrēgumā, kas bija radies
pēc lietus.
Vēlāk gar mūsu auto garām brauca autobuss ar skolēniem, un daži bērni man pamāja. Tas bija
jauks atgadījums.
Beidzot bijām nonākuši galapunktā - Minhenē. Tur pavadījām vairākas dienas. Redzējām skaistas
mājas, bijām BMW muzejā (tas bija visinteresantāk), braucām ar kuģīti pa ezeru, apskatījāmies
zvēriņus zoodārzā un darījām vēl daudz citu interesantu lietu.
Diemžēl notika arī kāds negadījums, bet labi, ka ar laimīgām beigām. Būdams neuzmanīgs, es
netīšām uzkāpu uz veloceliņa, kur tieši tajā brīdī brauca velosipēdists. Mēs saskrējāmies. Abi
nokritām un arī sasitāmies. Dažas minūtes vēlāk sapratām, ka abiem nekas nopietns nav noticis.
Visvairāk cieta manas saulesbrilles.
Laiks Minhenē pagāja ātri un interesanti. Vēl tikai bija jāiztur 2 dienu mājupceļš.
Ceru, ka arī nākamajās skolas brīvdienās mēs - visa ģimene - aizbrauksim kaut kur ceļojumā.
Novēlu arī citiem klasesbiedriem kādreiz būt interesantā ceļojumā kopā ar ģimeni.

Labdien, mani sauc Tālskatis. Vispirms es nonācu pie veca pasaules pētnieka, kurš mani nopirka
tirgū. Un tad mums sākās piedzīvojumi, par kuriem es vēlos jums pastāstīt.
Pirmais mūsu kopīgais ceļojums bija uz savannu. Es redzēju žirafes, kuras lūkojās apkārt ar saviem
garajiem kakliem un vēroja citus dzīvniekus. Pēc tam es lūkojos tālāk un ieraudzīju zebras, kuras
vērās uz mums. Un tad skatoties es manīju, ka uz zebru pusi skrien hiēna, bet labi, ka plēsīgo zvēru
apturēja varenais degunradzis. Es skatījos vēl tālāk un redzēju ātro gepardu, kas skrēja uz lauvu pusi
un lielā ātrumā pajoņoja tām garām. Lauva lielām acīm skatījās uz ziloņu ģimeni, kas priecājās pa
ūdeni. Tad no ūdens izlīda liels krokodils un metās virsū zilonēnam, lai to … Es novērsos un debesīs
ieraudzīju lielus grifu barus. Tā mēs ar pētnieku novērojām dzīvniekus savannā, par ko mums ir
brīnišķīgas atmiņas.
Otrais ceļojums mums bija uz Arktiku. Abi ar pētnieku ilgi braucām autobusā, redzot lielus
aisbergus Ziemeļu Ledus okeānā. Izkāpjot no autobusa, dzirdējām lielo polārkaiju klaigas. Es skatījos
apkārt un redzēju baltas polārlapsas un baltus polārlāčus. Ledainajā ūdenī peldēja roņi un pingvīni.
Pingvīnus arī vēl saskatīju klintīs, jo to tur bija daudz. Pētot klintis rūpīgāk, es pamanīju, ka uz to
malas sēž alks. Es pirmo reizi redzēju putnu ar sarkanu, mazu knābi un gariem, pelēkiem spārniem,
un tas bija jūras zīriņš. Skatījos arī zilajās debesīs, bet tās pēkšņi aizsedza pelēkie, biezie mākoņi.
Nākamais ceļojums bija atpakaļ uz Latviju. Es redzēju daudz dzīvnieku, kas šeit atšķiras no citu
kontinentu iemītniekiem. Mūsu mežos ir daudz lapsu, vilku, vāveru, ežu, āpšu, skudru un daudz citu
dzīvnieku. Novēroju arī cilvēkus, viņu mājas, lielceļus, apkārt augošos kokus … Un tad pētnieks
vienā no tiem iebrauca. Mēs avarējām!
Es ripoju lejā no stāvā kalna un ieripoju Rīgas jūras līcī. Tagad esmu nonācis pie pirātiem, bet
nevaru vairs jums stāstīt par turpmākajiem piedzīvojumiem, jo pirātu darbi ir slepeni.
Benita Kārkliņa, 5. klase

Eduards Bukovskis, 1. klase
Kaivas Bukovskas foto
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Klusums
Klusums
Biezs kā miglas pilns rīts
Ik dienas tas mani steidz
Labus vārdus galvā teic
Klusumam ir daudz seju
Dažas smaida, citas gaida teju
Teju visu mūžu
Līdz lemts sauli un tās gaismu just
Kas liek bailēm un skumjām zust
Taču ir kaut kas, kas klusuma baidās
Tā ir diena
Nakts ir klusums
Klusums ir nakts draugs
Un tad vēsajā sudraba mēnessgaismā
Kā zvaigznes upe liekas
Nakts ir tā vieta
Kur skaņa un klusums tiekas
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Neparasti skolēnu stāsti, kas piesātināti ar skaitļa vārdiem
„Skaitļi”
Kādā vasaras dienā es aizgāju lasīt baravikas. Iegāju
dziļi mežā un ieraudzīju trīs lielas mežacūkas. Aizslēpos
aiz divām lielām eglēm un neizdvesu nevienu skaņu. Kad
mežacūkas aizskrēja kādus desmit metrus tālāk, es
turpināju ceļu. Paskatījos augšup un ieraudzīju piecas
meža pīles, bet, veroties lejup, beidzot ieraudzīju
baraviku, noliecoties tuvāk, līdzās tai bija vēl divpadsmit
mazākas baravikas. Nokāpis no kalna lejā, zem eglēm
atradu brūnas baravikas, kas piepildīja manus grozus
pilnus. Kad gāju mājās, redzēju tik daudz sēņu, bet nebija,
kur tās likt. Kad pārnācu, manā grozā bija piecdesmit
astoņas baravikas, visas bez tārpiem.
Ilgvars Ratnieks, 6. klase
Bija jauks ceturtdienas rīts. Pēkšņi iezvanījās
modinātājpulkstenis vārdā Nulle. Bija desmit un
trīsdesmit septiņas minūtes. Mājā dzīvoja divi bērni,
kurus sauca par Pieci un Desmit. Pulksten vienpadsmitos
Pieci un Desmit gāja ēst brokastis. Viņi apēda četras
pankūkas, kurām virsū uzliktas piecas gardas mellenes.
Vienpadsmitos divdesmit brokastis bija jau paēstas, un
viņi varēja iet ārā spēlēties ar cipariņiem - viens, trīs,
četri un divdesmit. Lūk, kā tika aizvadīta brīnišķīga
diena!
Elizabete Evelīna Randere, 6. klase

ĒMMS Elīza Madsena 2. kurss

Nakts

Kad vasaras naktīs mēness ir spožs
Kad gars vairs nav spēcīgs un prāts vairs nav možs
Es eju zem debesīm patrenkāt vēju
Lai noglauda matus un noglāsta seju
Tad zvaigžņotās debesīs acis man klīst
Gan baiļu važas gan restes tad plīst
Ir prātam jau brīve un sirdij nav vārgi
Tad domām ir viegli tām izauga spārni
Katrunakt sapņoju nomodā šo
Vasaras sapni brīnišķo.
Marta Štila, 6. klase

Skuķītis
Negants skuķītis pa pasauli lēkā
Un visus satrauc, un brēkā, un tērgā.
Bet, kad draugi un radi to bar Viņa tik atsmej, - lai pie vadža to kar…
Un negantais skuķis pa pļavu jau lēkā,
Un putnus traucē, un sprunguļus mētā!
Vai neganto skuķi kāds savaldīt var?
Jā, var, bet ne jau - ja bar un bar!
Šim skuķim actiņās dzirksteles sprēgā
Un galvā domas zibeņus kaļ.
Ja dosiet skuķim ideju ašu,
Kas aizraut spēj tikai viņu pašu,
Tad skuķēns par rātnu meitēnu kļūs,
Un varbūt uz mirkli mierīgāk būs!

ĒMMS Ralfs Bolzans 4. kurss

Ežu ģimene
ĒMMS Sanija Lielupe 1. kurss
Tas viss sākās divtūkstoš piecpadsmitā gada 1. jūnijā.
Kopā ar saviem trīs labākajiem draugiem devāmies
septiņu dienu pārgājienā. Mūs sakoda astoņsimt
piecdesmit septiņi odi, arī divas bites un viena kamene.
Trešajā dienā mēs devāmies uz pirmo ūdens atrakciju
parku Latvijā. Tur bija piecas pirtis, astoņdesmit caurules,
piecpadsmit dažādi baseini un divas burbuļvannas. Vienu
nakti gulējām astoņdesmit stāvu viesnīcā, kur mūs
apkalpoja tūkstoš deviņi simti deviņdesmit deviņi
strādnieki.
Pēc kāda laika mēs visi atkal satikāmies. Tad, kad visu
pēc sešām stundām pārrunājām, mēs izlēmām, ka pēc
pieciem gadiem atkārtosim šo septiņu dienu pārgājienu.
Kad mēs to atkal rīkosim, būs divtūkstoš divdesmitā gada
1. jūnijs. Mēs būsim piecus gadus vecāki un daudz
prātīgāki.
Sanda Leimane, 6. klase
Kādā dienā septiņi jaunieši devās piecu dienu
pārgājienā. Katra jauna diena viņus tikai garlaikoja, var
teikt, ka viena diena ilga kā gads. Tā tas turpinājās līdz
brīdim, kad viens no jauniešiem izdomāja jautru spēli
,,Pieci vilki’’. To spēlēja tā, ka pieci jaunieši sevi dēvēja
par vilkiem, bet divi - par medniekiem. Medniekiem bija
jānoķer šie pieci vilki. Kurš no viņiem noķers visvairāk
vilku, būs uzvarētājs. Šī spēle bija tik aizraujoša, ka
nākamās trīs dienas aizskrēja vēja spārniem. Viens no
jauniešiem pat teica: ,,Šis ir pats labākais pārgājiens manā
dzīvē!”
Ilvija Seska, 6. klase

ĒMMS Edīte Alekse 5. kurss



Ežu ģimeniskā saimē
Ienākusi jauna laime:
Divi mazi ežulēni
Pieteikušies klusi, lēni.
Ežu mamma, ežu tētis
Katru vakaru it klusi
Abus ved uz sētas pusi,
Kur ir iespējams it lētas
Paēst vakariņas svētas.

ĒMMS Lauma Zača 3. kurss
Divpadsmit skaitļi devās uz divtūkstoš metru garu
kalnu, kurš bija divas reizes lielāks par septiņdesmit
devītās pilsētas kalnu un trīs reizes mazāks par
deviņdesmit astotā ciema kalnu. Divpadsmit skaitļi rāpās
septiņas dienas un naktis kalnā, bet uzkāpdami tie nejauši
paklupa un ripoja lejā pa stāvo nogāzi ar simts kilometru
ātrumu stundā līdz pašai lejai. Noripojuši lejā un
izdzīvojuši, tie redzēja divdesmit pilis, kuras tiem lidoja
acu priekšā. Cipari tam visam atmeta ar roku un devās
mājup.
Mājup tie gāja pa divpadsmit dažādiem ceļiem,
šķērsojot desmit tūkstošus gadu vecu tiltu. Katram
skaitlim vajadzēja atpūsties un paēst, tādēļ tie apstājās
trešās takas atpūtas vietā. Tur tie ēda divus gaļas gabalus,
desmit dažādus augļus, piecus cepumus un uzdzēra virsū
litru piena.
Gājuši piecas stundas, tie nonāca pirmajā ciemā.
Atvēruši vārtus, tie ar pieciem soļiem iegāja ciematā.
Divpadsmit skaitļi uz īsu brīdi palika šajā ciemā, jo bija
jāgatavojas jaunam ceļojumam.
Rinalds Žuks, 6. klase
Apmēram pirms trīs dienām es devos uz muzeju „Trīs
patiesi stāsti”. Šis muzejs bija izvietots astoņpadsmit
stāvos un divos sektoros. Tajā bija divdesmit gleznas,
četri apskates objekti, viena kafejnīca un trīs noliktavas.
Katrai personai bija jāsamaksā par ieejas biļeti deviņi
eiro un desmit centi, pēc tam tika izdalīti pieci atlaižu
kuponi. Šajā muzejā apmeklētāji varēja parādīt savas
zināšanas. Ja spēja nosaukt trīspadsmit gleznu autorus,
bija iespēja iegūt savā īpašumā vienu no piedāvātajām
gleznām. Es nespēju noticēt, cik izdevusies bija šī diena!
Mana mamma konkursā ieguva trešo vietu, par to es ļoti
lepojos. Bet pats šajā muzejā biju tūkstošais apmeklētājs,
kas saņēma gandarījuma balvu.
Ralfs Bolzans, 6. klase

Apetīte tiem ir laba Garšo viss, ko dāvā daba Olas, gliemeži un mušas,
Ogas ar - ja palikušas!

ĒMMS Sanija Lielupe 1. kurss

Sazinās šie pukšķu mēlē:
Vokāli tie pīkst un pukst,
Reizēm šņaukājas un čukst!
Bet, kad rīta gaisma aust,
Dodas lapu kaudzē snaust!
Tāda, lūk, ir ežu saime,
Liela viņu mazā laime Divi adataini kušķi,
Kuri neveikli un sušķi.

ĒMMS Santa Kalniņa 1. kurss

Hokejā

Uci buci, tici taci,
Kas par joku, kas par traci!
Fici tici, pici paci,
Norauj mici, dod pa aci.
Duci tuci, saci laci,
Pēkšņi krīt un guļ uz placi.
Peci reci, sipel sā,
Ripa trāpa vārtsargā!

Elīza Hermane, 8. klase

ĒMMS Patrīcija Bolzane 1. kurss
Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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9. Ērgļu novada svētkos!

No 24. līdz 26. jūlijam Ērgļos norisinājās 9. novada svētki, kas
pulcēja gan lielus, gan mazus, tuvus un tālus ērglēniešus. Šogad
novada svētki ritēja JUMJA zīmē, kas ir auglības, laimes un
veiksmes simbols, dodot svētību un enerģiju. Svētku atklāšanā
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, uzrunājot
svētku dalībniekus, izteica patiesu prieku, ka mūsu svētki ir
izveidojušies par tādu pasākumu, kur visi ērglēnieši, kas sirdī
jūtas savējie, šajos svētkos ir tieši šeit, savā dzimtajā novadā Ērgļos. Novada karogu pacēla Latvijas izlases bobslejists,
novadnieks Vairis Leiboms un VEF Latvijas jaunatnes basketbola
līgas 1. divīzijas spēlētājs Kristers Kalniņš. Tālāk vakaru iekrāsoja
septiņas Jumju komandas ar saviem priekšnesumiem un komandu
sacensību iesildīšanās uzdevumiem. Jau pulksten 17.00 sāka

darboties floristikas darbnīca, kuru vadīja zinošā un izdomas
bagātā skolotāja Ieva Rota, kura šoreiz par čaklo roku trūkumu
sūdzēties nevarēja. Rotājumus gatavot bija sapulcējušies ļoti
daudz gribētāju. Pamanāmākais un skaļākais notikums noteikti
bija grupas „Musiqq” koncerts. Pēc tā varēja baudīt krāšņo
gaismas strūklaku šovu, ko šajā gadā svētku viesiem uzdāvināja
firma „AIBI”. Vakara turpinājumā - ērglēnieša Reiņa Spailes
režisētā jaunā filma „Tukšās zemes ritmi”. Filmu Reinis filmēja
Ērgļos, un arī daudzi lomu atveidotāji - tie paši ērglēnieši. Kamēr
jaunieši dejoja diskoballītē, tikmēr kungi cienījamākos gados
gandrīz līdz rīta gaismai cīnījās par uzvaru zoles mačos. Nākamā
svētku diena tradicionāli sākās ar sporta aktivitātēm. Visas dienas
garumā interesenti varēja sacensties Disku golfā atrakciju parkā
„Braku takas”. Jāpiebilst, ka katru svētku vakaru šeit darbojās arī
nakts Jāņtārpiņu trase. Aktīvām darbībām bija atvēlēta Oškalna
iela un vidusskolas apkārtne. Bērni varēja piedalīties orientēšanās
sacensībās, velo sacensībās, rotaļu stundā, kristīgās nometnes
„Ērgļu spārni” darbnīcās, kā arī jautri pavadīt laiku piepūšamajās
atrakcijās. Pieaugušie varēja vērot starptautisko jumiķu čempionātu
pie Ērgļu profesionālās vidusskolas, sacensties strītbolā
vidusskolas sporta laukumā, piedalīties orientēšanās sacensībās,
kanoe airēšanā, velo - foto orientēšanās, kā arī sīkmačos. Kas
nepiedalījās sportiskās aktivitātēs, varēja apmeklēt Tirgus rītu pie
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saieta nama. Te varēja gan iegādāties amatnieku darinājumus, gan
vērot amatnieku prasmju demonstrējumus, gan pašiem iemēģināt
roku dažādu amatu apgūšanā. Kā jau tirgū pienākas, skanēja arī
dziesmas. Vispirms savu māku rādīja paši mazākie dziedātāji
Ievas Vilnītes vadībā, pēc tam savas dziesmas skandēja folkloras
kopa „Pulgosnieši”. Pirmo reizi novada svētku vēsturē notika 1.
grillēšanas čempionāts, kuru vadīja lietpratējs un vides pētnieks
Māris Olte. Par ekspertu Māris bija uzaicinājis grilu un
kūpināšanas iekārtu ražotājas SIA ABAS.lv mārketinga pārstāvi
Jāni Zandbergu, kas ir arī augstākās raudzes meistars visos
cepšanas stiķos, jo ABAS.lv un restorāna Čarlstons apvienotā
komanda ieguvusi 1. vietu BBQ Championship 2015. Āra grilu no
šīs firmas ieguva Signe Masaļska, kas šajā čempionātā atklāja
savas ģimenes īpašo recepti.
Eliksīru dvēselei varēja smelties Ērgļu luterāņu baznīcā, kur
viesojās Baiba Bogdanova ar muzikālo projektu „Maranata” „Par lielāko brīnumu dzīvību sauc…”. Mākslas baudītāji varēja
apmeklēt Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu un vidusskolas deju
kolektīvu koncertu, kam sekoja teātra izrāde „Bērtuļa Līgo nakts”.
Turpinājumā sekoja Paulas un Mika Dukuru koncerts. Izturīgākie
līdz rīta gaismai varēja dejot zaļumballē grupu Nakts pastaiga un
Kiwi ritmos. Svētdien visātrāk - plkst. 5.00 - sacensības sāka
makšķernieki. Vēlāk vīri un sievas sacentās volejbolā, velokrosā,
ugunsdzēsēju stafetēs, bērni varēja baudīt piepūšamo atrakciju
priekus un veidot brīnumdarbus brīvā dabā dažādās darbnīcās.
Jātnieku sporta klubs „Pakavs” savukārt piedāvāja vizināšanās
priekus bērniem uz ponija un zirga. Jumalēnu ( t.i., mazulīšu bērni līdz 1 gada vecumam) braucamrīku parādē īpaši izcēlās
Aigara un Leldes Bērziņu ģimenes atvasītes braucamais, kas bija
noformēts kā „Raķete”, kur kosmonautu tērpos bija saģērbušies
visi ģimenes locekļi. Pēc parādes tika dots starts mazajiem
rāpotājiem. Spītējot pusdienas miedziņam, 9 dalībnieki bija gatavi
veikt distanci no starta līdz finišam. Kā jau sacensībās, kurās
virmo draudzība un prieks, pie balvām tika visi. Ikviens rāpošanas
sacensību dalībnieks saņēma 9. Ērgļu novada svētku krekliņu un
Ērgļu „Benu” aptiekas sponsorētu dāvaniņu. Vēlreiz par to
paldies Intai Oltei. Lai mazulīši aug stipri un veseli! Bet mazliet
lielākiem bērniem īpašu prieku un jautrību sagādāja pirmā „Putu
ballīte”. Kamēr mazajiem savi prieki, lielajiem arī savas izklaides:
antīko spēkratu parādi, vērtējumu un goda apļa izbraukšanu caur
Ērgļiem jau otro gadu vadīja Mārcis Feldbergs. Viņš atzina:
„Patiess prieks par dalībnieku un apmeklētāju interesi par
antīko spēkratu parādi „Senais Rats 2015” . Šogad pasākums
norisinājās jau otro gadu un pulcēja jau 25 dalībniekus ar
dažādiem spēkratiem. Interesi izraisīja visa veida senā tehnika,
sākot ar motorzāģi Družba, līdz pat lielajam K700 traktoram.
Apmeklētāji izmantoja iespēju fotografēties un iekāpt iekšā
mašīnās, kā arī uzsēsties uz močiem. Apmeklētāju runās bija
sadzirdama apņemšanās nākamgad izvilkt ārā no garāžām

savu noputējušo spēkratu un atrādīt to publikai.
Vecāka gada gājuma cilvēku sejās bija redzamas
nostalģiskas sajūtas, raugoties uz spēkratiem, ar
kuriem tie paši savulaik braukuši.”
Bet muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas skatītājus
priecēja jautra Allažu amatieru teātra izrāde „Trīs
lietas labas lietas” pēc Zeiboltu Jēkaba „Dullais
barons Bundulis” darba motīviem. Pēc izrādes
noskatīšanās visi interesenti tika aicināti uz
Salaspils botāniskā dārza direktora lekciju un pašu
ērglēniešu veidoto izstādi Livonijas laika velvju
pagrabiņā „Manā dārzā aug…”. Arī šim pasākumam
ir sava iniciatore - Aina Braķe, kas jau 3. gadu pēc
kārtas vēsturiskajā Ērgļu slimnīcas apkaimē rīko
tematiskus pasākumus novada svētku ietvaros.
Neiztrūkstošas mūsu svētkos ir sacensības
spēkavīriem, kuras, kā ierasts, organizē stiprinieki
- Laimonis Kļaviņs un Andris Milnis ar saviem
palīgiem, aicinot drosmīgākos un spēcīgākos
ērglēniešus un arī viesus izmēģināt spēkus gan
vīru, gan sievu konkurencē. Kad stiprākie
noskaidroti, klāt svētku noslēgums ar jautrajām komandu
sacensībām un uzvarētāju apbalvošanu.
Šo svētku tapšanā liels paldies tiem, kas atbalstīja svētkus ar
savām artavām, stiprinot ideju, ka mēs paši spējam sev radīt un
izveidot tādus svētkus, kas pulcē tuvus un tālus ļaudis, kuriem
vienmēr sirdī būs Ērgļi un kuriem svarīgi šeit atgriezties.

Paldies - SIA Aibi, SIA Madara 89, SIA Elbra, SIA Benu aptieka,
Ērgļu spēkstacija, IK Ceļotājs, Braku takas, Ērgļu ev. lut. draudze,
z/s Mālkrogs, B-ba Zivju gani un RPK Sprīdītis, Olimpiskās
komitejas sacensību aģentūra, SIA Ērgļu slimnīca. Ir liels
gandarījums, ka ērglēnieši un viesi novērtē un priecājas par
bagātīgo un krāšņo programmu. Gan sociālajos tīklos, gan
vienkārši aprunājoties ar iedzīvotājiem, dzirdam galvenokārt
pozitīvas atsauksmes. Turklāt šos svētkus jāuztver kā
ģenerālmēģinājumu nākamajam gadam, kad Ērgļu novada svētki
būs 10. reizi, lai gan kā pagasta svētki tie notikuši jau no 1996.
gada. Atbrauciet! Gaidīsim arī jūs nākamajos - 10. - Ērgļu novada
svētkos 2016. gada jūlija nogalē!
Rakstu rakstīja Terēzija Kaimiņa
un ar faktiem to papildināja Sandra Avotiņa
Ilzes Daugiallo foto

9. Ērgļu novada svētkos
strādāja

Organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Ivars Budze,
Ivars Teteris, Toms Rota, Ieva Rota, Laimonis Kļaviņš, Mairis
Kļaviņš, Māris Grīnbergs, Andris Džiguns, Ilze Daugiallo, Aldis
Olte, Iveta Olte, Sandra Konovalova, Mārīte Avotiņa, Elīna Svilpe,
Kaiva Bukovska, Monta Leiboma, Rita Dudko, Juris Jakunovs,
Andris Stalīdzāns, Andis Kļaviņš, Kaspars Cers, Maiga Picka,
Auseklis Picka, Ilmārs Kaņķelis, Ilona Palsāne, Matīss Palsāns,
Inguss Akulovs, Sanita Krodziniece, Baiba Kaļva, Andris Rudzītis,
Laila Poklevinska, Roberts Koklačovs (jun.), Kristīne Poklevinska,
Manfrēds Hofmans, Mārcis Feldbergs, Andris Bečers, Aivis
Masaļskis, Ilze Feldberga, Liene Gundare, Antra Diča-Milne,
Andris Milnis, Oļegs Jegorskis, Sergejs Vasiļjevs, Aigars Bārbals,
Nikola Jegorska, Gerda Jegorska, Māris Lupiks, Sergejs Ļebedevs,
Liene Ļebedeva, Egils Hermanis, Lāsma Hermane, Aigars Gūts,
Līga Ezergaile, Aina Braķe ar ģimeni, Alla Vaišļa, Vizma Veipa,
Sarmīte Blūma, Anita Žīgure, Ieva Ābeltiņa, Māris Olte, Jānis
Zandbergs, Jānis Lejiņš, Uvis Konovalovs, Oskars Vasks, Aigars
Ķipēns, Valdis Zirnis, Terēza Kaimiņa, Mārīte Taškāne, Antra
Grinberga, Inese Maltavniece, Emma Cera, Līga Krastiņa, Justīne
Kindzuļe, Gunta Bērziņa, Zeltīte Cepurīte, Ilva Bāņukalne, Iluta
Kurzemniece, Svetlana Vihtodenko, Ervins Salenieks, Niks
Grīnbergs, Arnis Leitāns, Edgars Rudzītis, Rolands Krastiņš ar
ģimeni, Dmitrijs Bortņikovs un „Ērgļu spārnu” komanda, Kaspars
Eglītis un luterāņu baznīcas darbinieki, u.c.

9. Ērgļu novada svētkus
atbalstīja

SIA AIBI (Artis Ielejs), ELBRA (Atis Koklačovs), SIA Madara
89 (TOP) (Sandis Muižarājs), Ērgļu spēkstacija (Rolands
Krastiņš), Ērgļu slimnīca (Aina Braķe), Ērgļu luterāņu draudze
(Kaspars Eglītis), Ērgļu spārni (Dmitrijs Bortņikovs un komanda),
z/s Mālkrogs, SIA Ceļotājs (Svetlana Maija Čeiča), BENU aptieka
Ērgļos (Inta Olte), B-ba Zivju gani ( Māris Olte), SIA SPK Sprīdītis
(Oļegs Jegorskis), Ivo Solovjevs, Olimpiskā komiteja (Juris Titovs
un Mārtiņš Piebalgs), Braku takas (Ilmārs Kaņķelis), Lelde
Gangnuse-Bērziņa, Ērgļu vidusskola (Inese Šaudiņa), Ērgļu
mākslas un mūzikas skola (Iveta Pedele).
Raksta turpinājums 8. lpp.



SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:

Raksta turpinājums no 7. lpp.

ZOLES MAČS
(kopējais dalībnieku skaits - 41)
Amatieru grupa
1. Pēteris Kokorēvičš
2. Andris Ābels
3. Spodra Švarca
4. Andris Baņukalns
5. Jānis Marga
6. Gunta Purviņa
Zolmaņu grupa
1. Juris Vids
2. Andris Brižš
3. Kristaps Vilcāns
4. Inārs Trops
5. Jānis Gedušs
6. Leons Vigulis
Atrakciju parka „BRAKU
TAKAS” rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits - 24)
„Amatieru klase” bērni (AB)
1. Alise Olte
2. Kārlis Palsāns
3. Vits Olte
4. Augusts Zosārs
5. Marts Bičevskis
6. Druvis Bičevskis
„Amatieru klase” vīrieši (AV)
1. Ingus Akulovs
2. Jurģis Zosārs
3. Aldis Olte
„Amatieru klase” sievietes (AS)
1. Sanita Krodziniece
2. Inga Sudāre
3. Iveta Olte
LIDOJOŠO ŠĶĪVĪŠU MEŠANA
GROZĀ ( disku metieni)
(kopējais dalībnieku skaits - 160)
Disku metieni pirmsskolas
vecuma bērnu konkurencē
1. Otto Strazdiņš
2. Tots Olte
Disku metieni 7 līdz 14 gadu
vecu dalībnieku konkurencē
Zēnu konkurencē:
1. Marts Bičevskis
2. Francis Zosārs
3. Artis Dimitrijevs
Meiteņu konkurencē:
1. Emīlija Melberga
1. Enija Jungfermane
2. Elza Agnese Koklačova
2. Patrīcija Bolzane
3. Eva Vandere
Dāmu konkurencē:
1. Līga Krūze
2. Gunta Jaunozoliņa
3. Gunita Konovalova
Vīru konkurencē:
1. Jānis Gedišs
2. Matīss Ūdris
3. Juris Jeršovs
STRĪTBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 39)
Dāmu konkurencē:
1. Nikola Jegorska
Monta Šmite
Jana Smirnova
Agate Štila
2. Loreta Šmite
Madara Zosāre
Elīna Brice
Aiga Dombrovska
Vīru konkurencē:
1. Gints Zeltiņš
Niks Nīgalis
Jānis Stalīdzāns
2. Edijs Krastiņš
Reinis Braķis
Kristers Kalniņš
3.Kristofers Kallings
Nauris Truksnis
Artis Truksnis
PIRMĀ GRILLĒŠANAS
ČEMPIONĀTA REZULTĀTI Ar savām visgardākajām receptēm
piedalījās un izcilas uzslavas
izpelnījās:
Katrīnas Mednieki
Armands Cirsis
Signes Masaļskas ģimene
(galvenā balva)
Juris Šaudiņš - skatītāju simpātija
UGUNSDZĒSĒJU STAFETE
(komandā 2 dalībnieki)
(kopējais skaits-36)



Vīru konkurencē:
1. Kaspars Balodis un Sandris
Ābels
2.Andris
Vilcāns
un Arvis
Pobiaržens
3. Vasilijs Trusovs un Uldis Cirsis
Dāmu konkurencē:
1. Madara Miķelsone un Dita
Guzika
2. Iluta Kurzemniece un Daira
Pleša
3. Aiga Dombrovska un
Gunita Konovalova
Jaukto komandu konkurencē:
1. Andris Vilcāns un Dita Guzika
2.Arvis Zeibots un
Iluta Kurzemniece
3.Gotfrīds Jungfermans un
Rita Jungfermane
BUMBIŅU MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 181)
Vīru konkurencē:
1. Alvis Kevins
2. Mārtiņš Jaunozoliņš
3. Uldis Leškēvičs
Dāmu konkurencē:
1.Daina Stonka
2.Sabīne Svilpe
3.Inese Rudzīte
BUMBIŅU RIPINĀŠANA
PIE KOKA
(kopējais dalībnieku skaits - 162)
Vīru konkurencē:
1. Sandis Cīrulis
2. Uldis Leškovičus
3. Sergejs Ļebedevs
Dāmu konkurencē:
1. Liene Ļebedeva
2. Gunita Konovalova
3. Lilita Vuškāne
KROKETS
(kopējais dalībnieku skaits - 66)
Vīri:
1. Rolands Kalniņš
2. Ritvars Helmšteins
3. Gundars Bārdiņš
Dāmas:
1. Gunita Konovalova
2. Līga Tirzmale
3. Iluta Kurzemniece
RIEPU MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 74)
Vīri:
1.Dzintars Kļaviņš
2.Raivis Priede
3.Artūrs Kārkliņš
Dāmas:
1.Monta Kravcova
2.Sintija Maļiņa
3.Sandra Feodorova
RIEPAS DZĪŠANA AR VESERI
(kopējais dalībnieku skaits - 79 )
Zēni (līdz 12 gadiem):
1.Valters Rešņa
2. Rihards Veģis
3. Kārlis Palsāns
Meitenes (līdz 12 gadiem):
1.Marta Gruziņa
Vīri:
1.Guntars Bērziņš
2. Edgars Baužis
3. Jānis Smeilis
Dāmas:
1. Santa Smeile
2. Monta Kravcova
3. Signe Cepurīte
PIEVILKŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 15)
Zēni (līdz 12 gadiem):
1. Eduards Kodols (15 reizes)
2. Viesturs Baužis ( 10 reizes)
3. Vits Olte ( 7 reizes)
Meitenes (līdz 12 gadiem):
1. Madara Kvāle (9 reizes)
2. Brebda Briņķe Balode (4 reizes)
3. Trīne Lazdiņa (4 reizes)
Vīri:
1. Kaspars Kodols (21 reize)
2. Edijs Vasks (21 reize)
3. Sergejs Ļebedevs (20 reizes)

Dāmas:
1. Līva Leiboma (13 reizes)
2. Paula Lazdiņa (8 reizes)
3. Gunita Konovalova (7 reizes)
RĀPOŠANAS SACENSĪBAS
„JUMALĒNS”
(kopējais dalībnieku skaits - 12)
Kopējo distanci veica un finišā
nonāca šādā secībā:
1. Rasa Tirzmale; 2. Ralfs
Muižnieks; 3. Māra Stonka; 4. Ralfs
Vestfālis; 5. Dagne Laidiņa; 6. Odrija
Kļenauska; 7. Krišs Ancāns; 8.
Roberts Dūdums; 9. Līga Šļaukstiņa;
10. Rihards Rimicāns.
„Jumalēnu” izrotāto braucamrīku
parādē piedalījās:
Emīls Tiltanovs (6 ned. vecumā) ar
braucamrīku, kas norādīja, ka tajā
brauc „VĪRS KĀ OZOLS”;
Hugo Bērziņs (3 mēnešu vecumā)
ar braucamrīku „RAĶETE” tā
norādot, ka pats jūtas kā kosmonauts.
SENAIS RATS - 2015
(kopējais dalībnieku skaits - 25)
Nominācija
„Skatītāju
simpātija” - GAZ 63 (īpašnieks
Aigars Gūts);
Nominācija GADA AUTO žūrijas vērtējums - MURAVEJ
2MOI (īpašnieks Kārlis Šmits);
Dalībnieki: Normunds Ielejs (K
701), Jurģis Braķis (ZAZ 968A),
Mārcis Feldbergs (VAZ 21011),
Artūrs Grigulis (IŽ Jupiter), Ervīns
Salenieks (Rīga 13), Kārlis Šmits
(Muravej), Saules Serviss (Moskvičs),
Druvis Ceplītis (GAZ 69), Lauris
Ceplītis (GAZ Bobiks), Aigars Gūts
(GAZ 63), Ģirts Valdmanis (Moskvičš
412), Deins Grahoļskis (VAZ2103),
Nauris Truksnis (Yamaha Zuma),
Rihards Kalniņš (Muravej), Ansis
Gundars (VAZ2107), Aigars Bērziņš
(VAZ2106), Toms Ielejs (Moskvičs
1500), Rolands Kalniņš (VAZ 2108),
Matīss Grahoļskis (MT9), Gatis
Brimerbergs
(Gauja),
Artis
Jūrmalnieks (Honda), Valdis Židovs
(Moskvičs 412), Mārtiņš Zariņš (VAZ
2106), Jānis Romanovskis (JAVA
360), Jānis Eriņš (GAZ 2410).
SPĒKAVĪRU SACENSĪBAS
(dalībnieku skaits 15)
Vīru konkurencē:
1. Jānis Smeilis un Artis Truksnis
2. Zigurds Zvirgzdiņš un
Aldis Briedis
3. Aigars Ķipēns un
Dzintars Elsteris
Dāmu konkurencē:
1. Rita Pučekaite
2. Inga Grīnberga
3. Guna Pētersone
3. Līga Tirzmale
4. Gita Pētersone
KANOE AIRĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 48)
Vīri:
1. Ingus Liepiņš
2. Māris Lazdiņš
3. Māris Tirzmalis
Dāmas:
1. Dagnija Zaretoka
2. Klinta Gangnuse
3. Līga Tirzmale
FUTBOLA SODA
SITIENI VĀRTOS
(kopējais dalībnieku skaits - 146)
Bērni (līdz 15 gadiem):
1. Oto Strazdiņš
2. Jānis Serovs
3. Rodrigo Laimiņš
Vīri:
1. Uldis Leškēvičs
2. Māris Tirzmalis
3. Mārtiņš Dūdums
Dāmas:
1. Līga Tirzmale
2. Māra Liepiņa
3. Madara Miķelsone
PUZLES LIKŠANA UZ LAIKU
(kopējais dalībnieku skaits - 48)
Vīri:
1. Jānis Serovs
2. Artūrs Zvirgzdiņš
3. Edgars Baužis

Dāmas:
1. Gerda Blaua
2. Krista Zvirgzdiņa
3. Anta Guzika
MAKŠĶERĒŠANA
(dalībnieku skaits - 41)
Kopējais loma svars - 13,35 kg
Vīru konkurencē:
1. Andris Kukors - loma svars
1,920 kg
2. Kazimirs Anspaks - loma svars
1, 150 kg
3. Viktors Ūdris - loma svars
1,120 kg
Dāmu konkurencē:
1.Liene Strušeļe - loma svars
0,120 kg
2.Līga Tirzmale - loma svars
0,110 kg
3.Monta Kravcova - loma svars
0,070 kg
Bērnu konkurencē:
1.Andris Pētersons - 0,200 kg
2.Toms Vilnītis - 0,200 kg
3.Reinis Bondars – 0,150 kg
VOLEJBOLS
(dalībnieku skaits - 75)
Vīri:
1. Jānis Stalīdzāns
Edgars Picka
Jānis Bukovskis
2.Jānis Opincāns
Uldis Leškevičs
Raimonds Kaimiņš
3. Edgars Smeilis
Vasilijs Trusovs
Jurģis Ļaudaks
Dāmas:
1.Gerda Sedoja
Aiga Dombrovska
Madara Miķelsone
Līga Tirzmale
2.Linda Katlapa
Ilze Grēvela
Gunta Jaunozoliņa
Sintija Māliņa
3. Simona Klodža
Laura Auguste
Ilze Dalbiņa
Vīri 40+:
1. Andris Stalīdzāns
Modris Vilcāns
2. Māris Belorags
Roberts Čeičš
3.Edgars Rudzītis
Ivo Solovjovs
ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 47)
Bērni (līdz 10 gadiem):
1. Druvis Bičevskis
2.Trīne Lazdiņa
3.Tīna Tirzmale
Zēni (līdz 15 gadiem):
1. Kristiāns Lipskis
2. Mārcis Graudums
3. Andrejs Valdbergs

Vīri:
1. Andrejs Konočuks
2. Juris Kalniņš
3. Roberts Žeibe
Dāmas:
1. Līga Krūze
2. Marta Vilkauša
3. Renāte Pleša
RITEŅBRAUKŠANA
BĒRNIEM
(kopējais dalībnieku skaits - 49)
Zēni (no 3 līdz 4 gadiem):
1. Dominiks Lācis
2. Gustavs Reiznieks
3. Adrians Bukovskis
3. Klāvs Konovalovs
Meitenes (no 3 līdz 4 gadiem):
1. Ulla Bukovska
Zēni (no 5 līdz 6 gadiem):
1. Ernests Ozols
2. Rihards Leo Bērziņš
Meitenes (no 5 līdz 6 gadiem):
1. Monta Ozolzīle
2. Estere Truksne
3. Paula Luīze Piebalga
Zēni (no 7 līdz 8 gadiem):
1. Markuss Ozolzīle
2. Leo Jansons
3. Ernests Ozols
Meitenes (no 7 līdz 8 gadiem):
1. Liene Feldberga
2. Manuela Hofmane
Zēni (no 9 līdz 10 gadiem):
1. Artjoms Sibiļevs
2. Edgars Priedītis
3. Reinis Pāns
3. Kaspars Bebris
4. Emīls Ķipēns
Meitenes (no 9 līdz 10 gadiem):
1. Elza Agnese Koklačova
2. Ieva Milne
Zēni (no 11 līdz 12 gadiem):
1. Kristiāns Lipskis
2. Valts Masaļskis
3. Artis Milnis
Meitenes (no 11 līdz 12 gadiem):
1. Enija Jungfermane
2. Sintija Vaitišķe
3. Samanta Bringule
VELOKROSS
(dalībnieku kopējais skaits - 25)
Zēni (no 12 līdz 15 gadiem):
1. Kristiāns Lipskis
2. Artūrs Tiltiņš
3. Roberts Brencis
Meitenes (no 12 līdz 15 gadiem):
1. Laura Elizabete Kvāle
2. Trīne Lazdiņa
3. Madara Kvāle
Zēni (no 16 līdz 45 gadiem):
1. Rinolds Skirjus
2. Kaspars Lipskis
3. Arvis Zeibots
Meitenes (no 16 līdz 45 gadiem):
1. Paula Lazdiņa
2. Rita Jungfermane

Meitenes (līdz 15 gadiem):
1. Līva Dāve
2. Ginta Lazdiņa

Seniori - kungi (46 +):
1. Māris Lazdiņš
2. Gunārs Bārbals

Vīri:
1. Jānis Rešņa
2. Kalvis Kaļva
3. Emīls Purviņš

Seniori - dāmas (46 +):
1. Māra Liepiņa
2. Emma Cera

Dāmas:
1. Elīna Svilpe
2. Paula Lazdiņa
3. Aiga Dombrovska
Vīri (virs 40 gadiem):
1. Dzintars Svilpis
2. Aldis Olte
3. Māris Lazdiņš
Dāmas (virs 40 gadiem):
1. Ieva Vītoliņa
2. Eugenija Rudzīte
3. Spodra Švarca
Bērnu orientēšanās pastaigā
piedalījās 65 dalībnieki
ŠAUŠANA AR LOKU
(kopējais dalībnieku skaits - 86)

SVĒTKU DRAUDZĪGO
KOMANDU SACENSĪBU
„Jumīts lēca, Jumīts skrēja”
DALĪBNIEKI:
1.Sausnējas komanda „KOPĀ KĀ
LIELA ĢIMENE”
2.„MELNBALTAIS JUMIS”
(sporta deju kolektīvs „Vizbulīte”)
3.„RŪDOLFS” ar devīzi - SITAM
SPRIGUĻUS! (vidējās paaudzes deju
kolektīvs)
4.SASALDĒTAIS JUMIS ( Zosāru
ģimene, kas bija tērpti vienotās
hokejistu formās)
2.RAIBĀ LĪNIJA (līnijdeju
kolektīvs)
3.MAZO JUMJU komanda
„Jumurda”- bija pārstāvēta ar
visvairāk mazulīšiem, tāpēc arī
devīze - „Bērni mūsu nākotne”

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. augusts

Sporta spēles sociālās aprūpes centrā
17. jūlijā Ērgļu novada
sociālās aprūpes centra
iemītnieki pulcējās sporta
svētkos, lai kopā ar
viesiem no SIA „Ērgļu
slimnīca” iepazītos ar
jauniegūto brīvā laika
pavadīšanas inventāru.
Ērgļu novada sociālās
aprūpes centra vadītājas
vietas izpildītāja Rita
Ozola
par
Rietumu
bankas labdarības fonda
un „Latvijas Avīzes”
konkursu „Sprīdis labākai
dzīvei” uzzināja martā.
Izjūtot, kāda ir cilvēku
dzīve aprūpes centrā,
zinot, cik ierobežotas ir
iemītnieku iespējas pārvietoties, darboties un
kādas ir iestādes finansiālās iespējas, tika nolemts
piedalīties konkursā. Darbs vainagojās ar
panākumiem. Pateicoties atbalstītāju aktīvajam
balsojumam, sociālās aprūpes centrs ieguva
tiesības realizēt iesniegto projektu „Spēļu,
rehabilitācijas inventāra un atpūtas piederumu
iegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā”.
Projekta īstenošanas gaitā aprūpes centra
iemītnieki ieguva masāžas bumbas, trenažieri ar
pedāļiem, spēļu komplektu „Activity Pack”,
Kettler inventāru Tube Set, boulinga komplektus
un vēl dažādu rehabilitācijas inventāru. Pie tam,
viss inventārs tika gādāts dubultā, jo 86 sociālā
aprūpes centra iemītnieki dzīvo divās mājās:
Ērgļos un Liepkalnē.
Neviltots bija prieks sporta spēļu dalībnieku
sejās, kad varēja izspēlēt jauno bingo spēli,
uzspēlēt zolīti, dambreti vai domino. Katrs varēja
izmēģināt spējas bumbiņas ķeršanā, gredzenu
mešanā. Brīvā dabā tika organizēta zābaka mešana
- kurš tālāk! Pārliecinoši vistālākais lidojums bija
Aleksandra mestajam zābakam, lai gan šajos
sporta svētkos jebkurā disciplīnā uzvarētāji bija

visi. Katram spēļu dalībniekam bija iespēja
nopelnīt sev balvu, vien atlika ar bumbas metienu
trāpīt uz auklas piesietajai dāvaniņai. Īstai svētku
sajūtai aprūpes centra darbinieki bija sarūpējuši
arī cienastu, ko varēja baudīt spēļu atmosfērā. Pēc
divu stundu aktivitātēm dalībnieki ar labām un
gaišām domām atgriezās istabiņās.
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra iemītnieki
un darbinieki ir gandarīti par iegūto. Ikdienas
dzīve tiks bagātināta ar iespēju sapulcēties kopīgās
nodarbībās, uzlabot savstarpējo komunikāciju,
veicināt pozitīvu noskaņojumu sevī un apkārtējos.
Darbiniekiem būs iespēja paplašināt nodarbību
loku, uzlabot iemītnieku vispārējo veselību un
pašsajūtu, kas ir būtiski dzīves kvalitātes un
prieka radīšanai šāda tipa iestādē.
Rietumu bankas labdarības fonda (RBLF) un
„Latvijas Avīzes” konkursa „Sprīdis labākai
dzīvei” projekta „Spēļu, rehabilitācijas inventāra
un atpūtas piederumu iegāde Ērgļu novada
sociālās aprūpes centrā” īstenošanai kopējais
budžets bija EUR 1992,79, ko veidoja RBLF
līdzekļi
EUR
1592,79
un
piesaistītais
līdzfinansējums no Ērgļu novada pašvaldības
EUR 400,00.
Ērgļu novada sociālās
aprūpes centra iemītnieki un
darbinieki pateicas Rietumu
bankas labdarības fondam,
„Latvijas Avīzei” par rīkoto
konkursu, Ērgļu novada
pašvaldībai
par
līdzfinansējumu projektā un
sirsnīgu PALDIES teic
visiem,
kas
piedalījās
balsojumā, lai projekts
uzvarētu konkursā.

Izdzīvošanas nometne Ērgļu pagastā

Vārdam ir liela nozīme, to jau Rūdolfs Blaumanis saprata. Vārdam „izdzīvot” arī ir dažādas
nozīmes. Bieži vien „izdzīvošana” tiek saprasta kā cīņa vai kaut kas skarbs. Bet ir jau arī tā
„izdzīvošana”, kas raisa labas atmiņas un iedvesmu jauniem darbiem.
Tieši otrā „izdzīvošanas” jēga bija pamatā manis organizētajā nometnē Ērgļu pagasta „Trijupēs”.
Tā notika jūlija vidū, bet organizēt to sākām jau gada sākumā. Rakstījām projektu, tas tika atbalstīts
Vides aizsardzības fondā, un rezultātā 32 bērni no 10 līdz 14 gadiem no visas Latvijas varēja baudīt
manas pieredzes veidotu kokteili.
Ērgļu pašvaldība atbalstīja trīs mūsu novada bērnu piedalīšanos. Markuss Ščeglovs, Ilgvars
Ratnieks un Mikus Štils var pateikties par to, citi atrada iespēju piedalīties paši par saviem līdzekļiem.
No Ērgļiem nometnē bija deviņi jaunieši.
Bērni dzīvoja teltīs, trīs reizes dienā ar labumiem mūs apgādāja pašmāju „Kārlis un Partneri”.
Līdz ar to slava par „Kores” desertiem plešas arvien tālāk... Tālākie viesi bija Maksis un Sulivans
no ASV.

Ilze Daugiallo, Ērgļu
novada pašvaldības
informācijas speciāliste
Ilzes Daugiallo foto

Sadraudzības sporta diena Iršos
23. jūlijā Kokneses
novada Iršu sociālajā
pansijā notika nebijis
pasākums - sadraudzības
sporta diena. Sporta dienā
piedalījās kaimiņu - Ērgļu
novada sociālās aprūpes
centra
komandas
no
Ērgļiem un „Kastaņām”.
Iršu sociālās pansijas
iemītnieki sporta spēlēs
piedalījās ar pilnu sparu, jo
bija saorganizējuši pat
divas komandas.
Plkst.10.00
spēļu
atklāšanas laikā visas
komandas iepazīstināja ar
savu iestādi un savu
komandu. Nedaudz vēlāk
tika dots starts stafetēm, kurās katra komanda piedalījās un vāca punktus ( konfektes). Sacensību finālā
punktus saskaitīja uzzinot, kurai komandai veicies labāk, kurai mazāk labi.
Kopīgi ieturējām pusdienu maltīti, devāmies baudīt koncertu, kas bija pārsteigums visiem - gan
viesiem, gan mājiniekiem. Koncertā kopā ar Iršu sieviešu ansambli uzdziedājām labi pazīstamas
dziesmas. Tas bija tik mīļi un jauki. Vēlējāmies, lai šis mirklis tik drīz nebeidzas.
Noslēgumā, apbalvošanas laikā, tika pasniegti diplomi katras stafetes uzvarētājiem, kā arī sadraudzības
kauss, ko pasniedza Iršu sociālās pansijas vadītāja Lāsma Ruža- Riekstiņa. Skaistais kauss nākamgad
mūs aizvedīs uz sadraudzības sporta dienas aktivitātēm pie tuvākajiem kaimiņiem uz Ērgļu novada
sociālās aprūpes centra „Kastaņu” mājām.
Mīļš paldies Ērgļu novada SAC komandām, sociālajai rehabilitētājai Inārai Tirzmalei, sociālajai
aprūpētājai Airisai Grudulei-Bērziņai, šoferītim Jānim Tiltiņam, kas atvizināja abas komandas uz
Iršiem, kā arī iestādes administrācijai par atbalstu.
Šiem kopā pavadītie sadraudzības dienas mirkļi nav novērtējami - tā pēc jauki pavadītās dienas teica
daudzi Iršu pansijas iemītnieki. Pasākums bija jauks, jo redzējām, ka varam vēl kaut ko paši izdarīt, kas
ir svarīgi, kā arī paskatīties, ko var izdarīt citi. Visi kopā vēlamies, lai mums šādu jauki pavadītu dienu
būtu vairāk.
Evija Millere, Iršu sociālās pansijas sociālā rehabilitētāja
Evijas Milleres foto
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Bērniem ļoti patika lekcija un pazudušo māju meklēšanas pārgājiens kopā ar Tiltiņu gimeni. Andris
Džiguns no veca medību torņa ar bērnu palīdzību izveidoja uguns skulptūru, kuru nodedzinājām loka
šaušanas skolotāja Viliusa dūdu pavadījumā.
Kristīne Puziņa kopā ar Ērgļu jaunsargiem stāstīja un rādīja par to, kas jāzina katram savas vietas
patriotam. Viņu ierādītā spēle „Karogi” tika spēlēta pat kopā ar ASV armijas karavīriem, kuri bija
aicināti pastāstīt par pirmo palīdzību.
Arboristi no Arodvidusskolas mācīja mezglus un kāpšanu, es pats mācīju likt upē akmeņus ar
pievienoto vērtību...
Prombraucot pēc septiņām kopā pavadītām dienām daudzi teica, ka tās ir bijušas labākās dienas
viņu vasarā. Mums, organizētājiem, no biedrības „Zivju gani” tas bija patīkams brīdis.
Daudzi teic, ka nometņu organizēšana jauniešiem ir piņķerīga lieta. Tā tas tiešām ir, bet,
sadarbojoties un meklējot sadarbības partnerus, ir iespējams īstenot šķietami neiespējamus plānus.
Paldies Vides aizsardzības fondam un Ērgļu novada pašvaldībai par doto iespēju!
Māris Olte
Matīsa Ābiķa foto

Aicinājums ērglēniešiem
Mīļie ērglēnieši! Un arī jūs, kas turat rokā šo Ērgļu novada avīzi! Vēršos pie jums, jo ticu, ka
mums visiem ir vēlme redzēt skaistus un sakoptus Ērgļus: namus, ielas, pagalmus. Arī luterāņu
baznīcas jaunbūvi, kas jau no liela attāluma paveras skatam paugura virsotnē, iebraucot vai ienākot
Ērgļos no Vestienas puses. Ēka netop ātri, jo tā tiek celta tikai par draudzes un ar tai saziedotiem
līdzekļiem. Šovasar ir pieņemts labs un pamatots lēmums - apmest un nokrāsot fasādes negaidot,
kad pavērsies iespēja tās siltināt, jo jaunā neapmestā bloku celtne, kurai turklāt vairākas šuvju
vietas nebija aizpildītas ar javu, ar katru gadu arvien vairāk tika drupināta. Mēs redzam vīrus, kas
rosās ap fasādēm. Un cerīgi paceļam acis - vai jau ir nokrāsota? Tomēr izrādās, ka bez mūsu visu
palīdzības pilnīgi nokrāsotu baznīcu mēs nemaz tik drīz neieraudzīsim, jo draudzei tam trūkst
līdzekļu. Cokola daļas, t.i., tās daļas, kuru uzlūkojam jau vairākus gadus un kura tapa pirmā,
nokrāsošanai nepieciešami apmēram 600 eiro. Vaicāju būvuzņēmēja - SIA „Velve AE” - vadītājam
Egīlam Elksnim par viņu iespēju noziedot šo cokola apdari, bet uzzināju, ka viņu ziedojums Ērgļu
baznīcai ir jaunas ozolkoka ārdurvis un vēl vairāku nelielu, bet nepieciešamu darbiņu veikšana.
Tāpēc ar avīzes starpniecību vēršos pie jums. Ticu, ka mēs visi kopā varēsim šo salīdzinoši nelielo
summu saziedot, lai Ērgļu baznīca no ārpuses būtu pilnīgi apmesta, nokrāsota, glīta un sakopta un
tāda varētu gaidīt celtniecības turpinājumu.
Ziedojumu iespējams veikt, iemaksājot Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes kontā Nr.
LV14HABA000140J041671 vai baznīcā pirms un pēc dievkalpojuma, vai arī darba dienā no plkst.
9.00 līdz 17.00 pie Anitas Auzānes „Mēness aptiekā”, Rīgas ielā 10, iemetot ziedojumu kastītē.
Sirdī joprojām ērglēniete - Helēna Dekante, arhitekte



Pasākumu afiša

Apsveicam!

22. augustā plkst. 15.00 R. Blaumaņa
muzejā „Braki” uz garīguma dienu
VESELS un LAIMĪGS aicina Ērgļu
adventistu draudze:
mācītāja V. Zilgalvja uzruna;
muzeja speciālistes A. Kuzinas uzruna;
mūziķu ansamblis;
jauniešu uzvedums;
kopīgas vakariņas.
***
23. augustā plkst. 15.00 „Brakos”
Jumpravas amatierteātra izrāde „Žogam,
ko prāts uzceļ”
pēc R. Blaumaņa darbu motīviem, režisore K.
Klētniece-Sika
***
29. augustā Ērgļu estrādē
Latvijas Dzinējsuņu kluba 1. republikāniskā
izstāde:
9.00 - 10.45 reģistrēšanās;
11.00 atklāšana.
Iepriekšējā pieteikšanās portālā: www.
medibusuni.lv Dalības maksa par vienu suni
10,00 EUR. Kontakttālrunis -26333400
***
5. septembrī plkst. 15.00 „Brakos”
Carnikavas amatierteātra „Nagla” izrāde R. Blaumanis „Zagļi”
Režisors Z. Neimanis. Uzvedumā piedalās
Carnikavas folkloras kopa „Cēlāji”, vadītāja A.
Vestmane. Pēc izrādes sadziedāšanās ar tautas
mūzikas kopu „Pulgosnieši”, vadītāja I.
Maltavniece.
***
21. - 29. septembrī
Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Miķeļdienas labumu izstāde - maiņa

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Biedrība „Latvijas veselības misija”
aicina uz
VESELĪBAS DIENU ĒRĢĻOS
Ceturtdien, 20. augustā, Ērgļu Saieta namā
no plkst. 15:00 līdz 19:00:
veselības mērījumi un testi;
vingrošana fizioterapeita vadībā;
veselīga uztura veikala
„Dabas Stacija” prezentācija;
ārstniecības augu meistarklase;
bērnu veselības izstāde;
antistressa masāža;
garīgais padomdevējs.
Konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu
un atkarībām.
Konsultācijas zobu un mutes veselības jautājumos.
NENOKAVĒ!
Plkst.16:00 veselīga uztura pagatavošanas
meistarklase (Norvēģija).
Plkst. 16:45 apmācība vingrošanā ar riņķi.
Plkst. 17:30 veselīga dzīvesveida speciālista
lekcija (Norvēģija).
Plkst. 18:15 nūjošanas nodarbība
instruktora vadībā.
Visi pakalpojumi - BEZ MAKSAS
Papildu informācija - 26457714 (Baiba)

Jānis Akmentiņš
Lidija Alseika
Andrejs Līcītis
Jānis Sprancmanis
Pēteris Šīrons
Jānis Bunduls
Zelma Nusberga
Antoņina Solovjeva
Ēriks Daugulis
Jānis Pļaviņš
Alīda Ķipēna

Apsveicam!

IEVU GUDEĻONOKU un DRUVI
CEPLĪTI ar dēla DINA CEPLĪŠA
piedzimšanu;
SANDU EKERTI un IVO
KONOVALOVU ar meitas ELZAS
KONOVALOVAS piedzimšanu.

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT:

11. septembrī Ērgļu slimnīcā atkal būs mobilais
autobuss ar mammogrāfu. Esmu pateicīga visām
sievietēm, kas rūpējas par savu veselību!. Ja ir
noklīdusi uzaicinājuma vēstule, lai šo izmeklējumu
veiktu par velti, to var atjaunot. Lūdzu pieteikties
pie dr. Braķes vai pie saviem ģimenes ārstiem.
Mans tel. 29441625, 64871471.

Horizontāli: 1. Pieredze, iemaņas
kādā darbā. 4. Skatuves mākslas
veids. 7. Nacionālā teātra aktrise
(1946.). 10. Debess sfēras augstākais
punkts virs novērotāja galvas. 11.
Plēsīga ezeru un upju zivs. 12.
Ļaunuma dievs seno persiešu
mitoloģijā. 13. Zivs skeleta kauls.
16. Saules sistēmas ceturtā planēta.
18. Auglības, pērkona un kara dievs
seno semītu mitoloģijā. 23. Pilsēta
Ziemeļlatvijā, Pedeles krastos. 24.
Ezers Somijas ziemeļos. 25. Akūts
smadzeņu asinsrites traucējums. 26.
Vientiesīgs, lētticīgs. 27. Asinsrades
orgāns. 28. Mežloki. 30. Latviešu
komponists (1946.). 33. Daudzgadīgi
asteru dzimtas augi, nezāles. 38.
Angļu rakstniece (1864.-1960.),
romāna “Dundurs” autore. 39.
Novada centrs Rīgas tuvumā. 40.
Viegla, segta, augiem apaudzēta
būve. 41. Cilvēknīdēju teorija. 42.
Spēcīgs, postošs stabveida atmosfēras
virpulis. 43. Četrpadsmit rindu
dzejolis.

AIJU un AIVARU JĀNI ŠĪRAVUS;
MĀRI un RUDĪTI LIGITU
JANSONUS;
HELGU TREIFELDI un MODRI
PODZIGUNU.

Krustvārdu mīkla

Vertikāli. 1. Latviešu teātra
kostīmu māksliniece (1944.). 2.
Asteru
dzimtas
lakstaugs
Ziemeļamerikā. 3. Ar elpošanu
saistītas raudas. 4. Skaņu kopums, ko
veido runas orgāni. 5. Necaurspīdīga
metāla izstrādājuma virsmas pārklājums. 6. Zods. 8. Viens
no literatūras pamatveidiem. 9. Mazā planēta, atklāta 1949.
gadā. 14. Tropu veģetācijas tips. 15. Latviešu komponists
(1941.), operas „Spēlēju, dancoju” autors. 17. Franču
kinorežisors (1894.-1970.) 19. Viens no austriešu
komponista Mocarta vārdiem. 20. Valmieras Drāmas teātra
aktrise (1921.-1999.). 21. Gāzu maisījums, kas veido
atmosfēru. 22. Lielākā Polijas upe (1068 km). 28. Plaknes
figūra, ko veido divi stari, kas iziet no viena punkta. 29.
Lietuviešu tautas strinkšķināmais stīgu mūzikas instruments.
31. Vidusāzijas tautu dziesminieks. 32. Bībeles persona,
Ādama un Ievas vecākais dēls. 34. Neliels prozas darbs ar
spraigu, dinamisku darbību. 35. Zemes gravitācijas spēka
izpausme. 37. Blāvs, nespodrs.
Sastādīja A. Gailis

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aina Marija Šķēle
mirusi 85. mūža gadā;
Ernests Puriņš
miris 80. mūža gadā;
Mudīte Kantāne
mirusi 79. mūža gadā;
Helēna Larionova
mirusi 84. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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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