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muzejos

Ar 2015. gada 1. septembri Ērgļu Profesionālā vidusskola ir

Ineses Eriņas foto
Priekuļu tehnikuma struktūrvienība Ērgļos. 2015. gada 26.
AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧe- priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
augustā skolā strādāja IZM izveidota komisija, kura pārbaudīja
2. jǌlijƗ starp Vides ministriju kƗ
OtrƗ projekta ietvaros – normatƯvo kumi par darbƯbas programmas “Infra- ƺu” muzejos darbu
uzsƗka divi brƯvprƗ- Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
un materiālās vērtības, lai sagatavotu un parakstītu
atbildƯgo iestƗdi un Ɯrgƺu novada aktu prasƯbƗm neatbilstošƗ Ɯrgƺu nova- struktǌra un pakalpojumi” papildinƗju- tƯgie jaunieši dokumentus
no Eiropas – KristiƗns veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
pieņemšanas
unBruno
nodošanas aktu. Process noritēja darbīgā
domi kƗ nansƝjuma saƼƝmƝju tika da SausnƝjas pagasta izgƗztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivitƗti “NormatƯvo Bruno Hemetsbergers
(Christian
brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikuatmosfērā,
un
akts
tika šies
sagatavots
un parakstīts no visām
parakstƯtas vienošanƗs par trƯs nor- biƼi”.
aktu prasƯbƗm neatbilstošo izgƗztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco
savƗs pƗrrunƗs.
procesā
iesaistītajām
pusēm.
Līdz
ar tolasƯjis
varparteikt,
Bianko
(Lorenzo
Bianco)
no
ItƗlijas.
matƯvo aktu prasƯbƗm neatbilstošo
Pirms braukšanas
Latvijuka
SavukƗrt trešƗ projekta ietvaros pare- rekultivƗcija””, Eiropas Kopienas un
pievienošanas
process
tehnikumam
ir pabeigts.
nƗca no biedrƯbas
„Ra- Priekuļu
un latviešiem
kƗ par atturƯgiem
ziemeƺizgƗztuvju rekultivƗcijas projektu Ưs- dzƝts rekultivƝt normatƯvo aktu prasƯ- Latvijas Republikas normatƯvajiem ak- Šis piedƗvƗjums
tenošanu. Šos projektus Ưstenos Ma- bƗm neatbilstošo Ɯrgƺu novada Jumur- tiem par KohƝzijas fonda vadƯbu, kƗ arƯ došo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jau- niekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labdonas rajona Ɯrgƺu novadƗ Eiropas das pagasta izgƗztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas kƗ atbildƯgƗs iestƗ- nieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝ- sirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
SavienƯbas KohƝzijas fonda lƯdzdes
2009.gada 21.janvƗra lƝmumiem rƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
Šo trƯs projektu kopƝjƗs izmaksas saEiropas tautu kultǌru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
nansƝtƗs 3.5.1.2.1. apakšaktivitƗtes stƗda 215,23 tǌkstošus latu, no tƗm par minƝto Eiropas SavienƯbas KohƝzidzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdieKristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
„NormatƯvo aktu prasƯbƗm neatbil- 179,58 tǌkstošus latu nansƝ Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas sarunvalodas lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
stošo izgƗztuvju rekultivƗcija” ietva- SavienƯbas KohƝzijas fonds, bet pƗrƝjo nƗšanu.
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sinti- Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
ros.
No Vides ministrijas komunikƗciju ja Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir nosummu 35,65 tǌkstošu latu apmƝrƗ iePirmƗ projekta
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KristiƗnam ir 20 gadu. ViƼš ir mƗcƯjies
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risma kartes.
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Ɯrgƺu mazais velo maršruts
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Pašvaldības
finansējums kopējām ceļu remonta izmaksām
izglītības iestādēs ir pagarināts uzņemšanas termiņš līdz 30.
90394,32
Igaunijas-Latvijas pƗrrobežu sadarbƯ- dƗvƗts pa loku: Ɯrgƺu centrs
– Palšueiro, tajā skaitā Valsts kasē ņemts kredīts 40000 eiro.
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bas
programmas
nansƝjums,
5% valsts1. septembrī
purvs- Viesakas
Jumurda – Ɯrgƺi (no
Jāņa
Zālīša Sausnējas
pamatskolā
skolas– durvis
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un veļas mājas remonts. Remontdarbi 10541,44 eiro apjomā tika arodizglītības programma
“Šūto izstrādājumu ražošanas
nansƝjums. strādā 11 skolotāji, 9 tehniskie tienas-Ɯrgƺi
Pamatskolā
darbinieki. ceƺa). Brauciens plƗnots
veikti par saziedotajiem līdzekļiem.
tehnoloģija” ar kvalifikāciju - Drēbnieks. Lai paaugstinātu
Pirmsskolas grupā ir 12 bērni, ar kuriem darbojas 1 skolotāja, 1
izglītības kvalitāti profesijas apguvē un nodarbinātību, daļa
skolotāja palīgs.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ črgĠos

programmu tiek organizēta uz darba vidē balstītu principu. Tas
nozīmē arī to, ka mācību laikā veidojas jau darba attiecības ar
uzņēmumu un ir iespēja sākt pelnīt, vienlaicīgi saņemot arī
stipendiju.
Aicinām Ērgļu novada jauniešus vecumā no 17 līdz 29
gadiem apgūt profesiju Priekuļu tehnikumā un izmantot tam
Eiropas fondu atbalstu. Papildu uzņemšana programmās:
•Namdaris, Jumiķis, Viesmīlis, Būvstrādnieks, Pavāra
palīgs.
•Eiropas jauniešu garantijas fonda programmās: Guļbūves
ēku celtnieks, Auklis, Kokkopis arborists, Drēbnieks, Jumiķis,
Motorzāģa operators, Bistro pakalpojuma darbinieks,
Zintas Saulītes foto
Lorenco (stƗvViesmīlis.
pie piekabes) un KristiƗns Braku sakopšanas talkƗ 17. aprƯlƯ.
Papildu informāciju jūs varat iegūt, zvanot uz tālruni
Septembra mēnesī „Braku” muzejā pirtiņai tika nomainīts jauns
bildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru izveidoja KristiƗns abƗs svešvaloniedru jumts. Iepriekšējais bija nolietojies, un lietus laikā ēkā tecēja 64871235.
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, varƝsim iespiest A.
tipogrƗ
Spaile,
ūdens. Atjaunošanas darbus veica SIA „ECO ROOF” no Nīcas
tad par viƼu ir tikai viena Priekuļu
atbilde – grijƗ,
kad
mums
bǌs
labƗka

nansiƗlƗ
sitehnikuma struktūrvienības vadītājs Ērgļos
novada. Kopējās izmaksas 3 472,70 EUR. Valsts kultūras pieminekļu
bƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa tuƗcija.
Ievas Vilnītes foto
inspekcijas finansējums - 3000,00 EUR.

Ir zinƗms fakts, ka 1859. gadƗ
KrišjƗnis Barons, bǌdams TƝrbatas universitƗtes MatemƗtikas
fakultƗtes students, 24 gadu vecumƗ ceƺoja kƗjƗm 5 nedƝƺas no
TƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯrgƺiem, Koknesei, SkrƯveriem,
ƶeipenei, LƯgatnei, Siguldai, RƯgai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Sabilei, Talsiem lƯdz savƗm mƗĒrgļu
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Ɨrsts, mǌziƷu JurjƗnu tƝva brƗlis apgūt 3 mākslas skolotāji, 4
mūzikas skolotāji un 1 tehniskais darbinieks.
trǌkumu. Vai tiešƗm mƝdz bǌt tik ideƗli
Par itƗƺu puisi Lorenzo Bianco „MeƼJƗnis Anžs JurjƗns. TrƯs dienas
Ƨeƺu” vadƯtƗja Ieva VilnƯte stƗsta, ka
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KrišjƗnis Barons viesojƗs MeƼAbi puiši raksta personƯgƗs dienas- puisis palƯdz saimnieciskajos darbos –
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remontu gaitenī un veļas mājā, kas arī tika veikts par viņu un

„Zīļuku” raibā vasara

cilvēkiem, kas jau vairākus gadus ir mūsu atbalstītāji, arī šogad
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada augustā domes sēdē lemto

Apstiprināja R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
“Meņģeļi” attīstības koncepcijas 2016.- 2020. gadam. Koncepcijas pieejamas muzejos, pašvaldībā
un pašvaldības mājaslapā internetā pie domes lēmumiem.
Dome nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldība slēgs nodomu protokolu ar Vidzemes plānošanas
reģionu ar mērķi īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Projekta
mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
Atlika lēmuma pieņemšanu par saistošo noteikumu “Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā” izdošanu.
Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā, atbrīvojot Antonu
Zlaugotni no iepirkuma komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
Izsniedza SIA “SIM” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts
ieguvei atradnē “Vīdoti”, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, nekustamajā īpašumā
“Vīdoti”, laika periodam līdz 2040. gada 25. jūnijam.
Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā, apstiprinot
darbam komisijā biedrības Latvijas Mednieku asociācijas biedru Armandu Cirsi.
Izskatīja iesniegumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu:
Piešķīra biedrībai “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” Ērgļu novada pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 700,00 apmērā no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem grāmatas
“Teātris Blaumaņa zīmē” izdošanas izdevumu segšanai.
Piešķīra Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 150,00 apmērā no pašvaldības nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem Ērgļu novada jauno basketbolistu dalības starptautiskajā basketbola turnīrā “NG
Mini Cup 2015”, Rakverē, Igaunijā, izdevumu segšanai.
Apstiprināja ar 2015. gada 1. septembri ēdināšanas izmaksas Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
- EUR 1,77 vienam skolēnam dienā.
Piešķīra Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai papildu finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta
nesadalītajiem līdzekļiem EUR 1038,16 apmērā skolotāja palīga darba atlīdzībai laika periodā no
2015. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. decembrim.
Nolēma reģistrēt divus Ērgļu novada iedzīvotājus Ērgļu novada pašvaldības informatīvajā
reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no
divdesmit nekustamo īpašumu īpašniekiem , kuru parāda kopsumma līdz 2015. gada 18. augustam
bija EUR 1139 apmērā.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Upmaļi”, kas atrodas Sausnējas
pagastā, Ērgļu novadā, sadalīšanai.
Atkārtoti izvirzīja Madonas novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

Sporta diena Jumurdā
Vasara straujiem soļiem pa
rudzu lauku brien uz rudens
pusi, bet sportiskākie un
aktīvākie jumurdieši un novada
ļaudis 15. augusta rīta pusē
pulcējās viesnīcas „Jumurdas
muiža” sporta laukumā, lai
divās stundās paspētu izspēlēt
volejbola mačus, padzenātu pa
laukumu futbola bumbu un
piedalītos airēšanas sacensībās.
Sporta diena sākās ar mazu
iesildošo
vingrošanu
un
veselības
pārbaudi,
bet
turpinājās
pie
Jumurdas
pagasta Saieta ēkas līdz pat
plkst. 17 00, kad veiksmīgākie
un stiprākie tika apbalvoti ar
diplomiem
un
piemiņas
balvām - apdrukātiem krekliņiem, pleca somām un pildspalvām. Iespējas, kur demonstrēt savu
sportisko formu bija dažādas, - „JUMaliņu” un „Ievziedu” stafetes. Paldies Madarai, Alīnai un
Kristīnei par iniciatīvu un radošumu, sagatavojot stafetes! Individuālās disciplīnas - „Cisu maiss” pulcēja vislielāko dalībnieku skaitu, daudz neatpalika arī „Šaušana mērķī” un pāru sacensība
„Dārzeņu talka”, kā arī „Florbola metieni pa vārtiem”. Grūtākās cīņas norisinājās „Balonbolā” un
„Fotoorientēšanās”. „Balonbolā” bija svarīgi atrast īsto cilvēku pārī, plus vēl jāizstrādā pareizā
taktika, jo izrādās, ka balonu no dvieļa divatā nemaz tik viegli nav dabūt ārā... Met, cik gribi, tas
turpat vien kūļājas... Savukārt fotoorientēšanās maršrutos ātrākais rezultāts bija pat 10 minūtes un 18
sekundes, bet ilgākais - 57 minūtes un 7 sekundes. It kā jau uzdevums vienkāršs - ar karti rokās, kurā
atzīmēti pieci punkti, jāatrod klāt pieliktajās piecās fotogrāfijās attēlotās vietas, tur jāpaņem viens
burts un, atskrienot finišā, no šiem pieciem burtiem jāsaliek vārds. Tas jāuzraksta uz lapiņas un
jāatdod tiesnesim... Laiks ritēja nemanot, saule karsēja, un prieks par atkalsatikšanos skanēja katrā
Jumurdas pagasta Saieta ēkas ēnainākajā stūrītī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Informācija par Ērgļu novada pašvaldības
sniegtajām ziņām
2015. gada 14. jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.391 „Noteikumi par valsts
nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, kas stājās spēkā 2015. gada 1. augustā.
Pamatojoties uz šajos noteikumos iekļautajām normām, Ērgļu novada pašvaldība ir tiesīga sniegt
Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja
dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta Ērgļu novada administratīvajā teritorijā. Par šādu ziņu sniegšanu
ir iekasējama valsts nodeva tādā apmērā, kādā tas ir noteikts iepriekšminēto Ministru kabineta
noteikumu 2.7 punktā, saskaņā ar ko valsts nodeva informācijas saņemšanai ir 2,50 eiro. Izziņa tiek
saņemta par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu,
sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai
par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.
Savukārt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.391 2.3. punkts nosaka, ka par
informācijas saņemšanu papīra formātā par vienu personu, ja tā sagatavota pēc informācijas
pieprasītāja norādītiem kritērijiem, valsts nodeva ir:
• piecu darbdienu laikā - 4,28 eiro;
• vienas darbdienas laikā - 8,54 eiro;
• divu stundu laikā - 14,94 eiro.
Valsts nodevai ir piemērojami atvieglojumi. Valsts nodevas apmērs tiek samazināts par 50 %, ja
informāciju pieprasa politiski represētā persona, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, persona,
kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz
18 gadiem, aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas
samaksas ir atbrīvotas personas ar invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki, personas, kas sasniegušas Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai
noteikto vecumu, personas, kurām Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, trūcīgo ģimeņu
locekļi vai atsevišķi dzīvojošas trūcīgas personas. Gadījumā, ja pieņemts lēmums par atteikumu
izsniegt personai informāciju no reģistra, samaksāto valsts nodevu neatmaksā.
B.Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

1. septembris pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte”
Agrs 1. septembra rīts, laiks silts un
nedaudz dūmakains. Bērni ar nelielu
satraukumu sirdī gatavojas savai pirmajai
dienai - kāds nedroši sper pirmos solīšus
pretī mīļajām audzītēm, kāds priecīgs par
atkaltikšanos.
Šogad katru bērniņu un viņu vecākus
sagaidīja lielais, baltais Kaķītis (Evita
Lielupe) un Pelīte (Evita Šreibere), kas
dāvināja bērniem balonu. Skanēja daudz
jauku vēlējumu, bērniem smaids par
nelielo dāvaniņu.
Kad bērni un audzītes bija novērtējuši,
cik lieli un vareni pa vasaru izauguši,
katru grupiņu vēlreiz apciemoja Kaķītis
un Pelīte, kuri ar dziesmām un rotaļām
atcerējās vasaras skaistos brīžus. Grupiņā
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”
vadītāja Ilona Cielava novēlēja veiksmīgu
jauno mācību gadu, visiem mazajiem,
kuriem šogad iesākas jauns ceļš, bērnudārzā ejot, - nebaidīties iepazīt jauno un tik interesanto, krāšņo
un neparasto pasaulīti, iepazīties ar citiem bērniem un iegūt sev draugu. Beigās bērniem izdalīja
gardo kūku, par ko bija parūpējušās mūsu čaklās pavārītes.
Jaunais mācību gads ir iesācies, priekšā liels un nopietns, taču ļoti interesants un piepildīts darbs
gan bērniem, gan visiem iestādes darbiniekiem. Lai veicas!
Evita Lielupe, metodiķe
Sarmītes Blūmas foto



Pēc sportiskajām aktivitātēm Sporta dienas dalībniekiem pietiek spēka arī rotaļām.
Vēlreiz lai suminām Jumurdas Sporta dienas laureātus.
I vietu ieguvēji: Raimonds Paeglītis, Laura Leimane, Uvis Sarkanābols, Ēriks Bukovskis, Andris
Bērziņš, Elīza Hermane, Edgars Paeglītis, Līva Tirzmale, Pauls Jukāms, Inga Grīnberga, Agita
Opincāne, Marija Truševska, Edgars Smeilis, Līga Tirzmale, Alīna Šmite, Oskars Feodorovs.
II vietu ieguvēji: Guntars Jukāms, Kristīne Lūse, Jānis Purviņš, Oskars Feodorovs, Alvis
Sarkanābols, Laura Leimane, Jānis Možanskis, Inga Grīnberga, Niks Grīnbergs, Raivo Vaniņš,
Madara Salnīte, Andra Salnīte, Raimonds Paeglītis, Līva Tirzmale, Marija Truševska, Dagnis
Pētersons, Edgars Paeglītis, Tīna Tirzmale, Līga Tirzmale, Dita Guzika, Elīza Hermane, Ieva Vilnīte,
Egīls Hermanis.
III vietu ieguvēji: Egīls Hermanis, Melānija Usīte, Juris Sirmais, Edgars Smeilis, Niks Grīnbergs,
Andra Salnīte, Vita Bērziņa, Elīza Hermane, Ričards Možanskis, Klinta Zeiferte, Nauris Feodorovs,
Emīls Lapsa, Vita Janberga, Raimonds Paeglītis, Edgars Paeglītis, Laura Leimane, Jānis Purviņš,
Raivo Vaniņš, Anna Cepurīte, Alvis Sarkanābols.
Daži no nosauktajiem uzvarētājiem savas uzvaras svinēja vairākās disciplīnās, protams, saņemot
arī vairākas balvas.
Lai pasākums izdotos interesants un baudāms, palīdzīgas rokas un atsaucīgas sirdis vienmēr ir
zelta vērtē. Paldies viesnīcas „Jumurdas muiža” īpašniekiem par laipno atļauju sportot sporta
laukumā, par laivu airēšanas sacensībām un termosiem gardajai launaga zupai! Paldies Stellai Rutkai
par gardo maltīti! Paldies SIA „RAIŠI” par aizdaru maltītei! Paldies Aldim Olte par izlīdzēšanu ar
inventāru! Paldies Andrejam Kiršbaumam par pneimatiskās šautenes aizdošanu! Paldies Maijai
Vilnītei par vizināšanu ar zirdziņu! Paldies tiesnešu kolektīvam: Edgaram Smeilim, Marekam
Lapsam, Ievai Vilnītei, Kristīnei Lūsei, Sarmītei Kantānei, Lienei Kājiņai, Emīlam Lapsam, Madarai
Salnītei, Alīnai Šmitei, Klintai Zeifertei. Paldies fotogrāfam Dagnim Pētersonam par skaistajiem
fotomirkļiem! Paldies Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei par atbalstu
organizatorisko jautājumu risināšanā! Paldies katram, kurš atbalstīja Jumurdas Sporta dienas tapšanu,
kā arī tajā piedalījās!
Inita Lapsa, kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē
Dagņa Pētersona foto

Medus pēcpusdiena

Ērgļu novada SAC septembra pēcpusdienā
organizēja tikšanos ar “Kalnu Medus” biškopi
Sandri Akmanu. Mums bija zināms, ka
biškopis ir uzaudzis Ērgļos, mācījies Ērgļu
vidusskolā un šobrīd uzsācis vērienīgu
projektu “Bišu drava skolēniem” Liezēres
pagasta Lubejas “Rogās”. Ar projektu var
iepazīties un atbalstīt: www.projektubanka.lv.
Sandris pastāstīja, ka ar biškopību nodarbojas
jau 5 gadus, produkciju iegūst Vidzemes
augstienes pakalnu bioloģiski daudzveidīgās
pļavās. Biškopis ir apņēmības pilns ražot
bioloģiskajā saimniecībā dažādu medus
produkciju
(medu, žāvētus, saldētus
ziedputekšņus, propolisu dažādos veidos, bišu
maizi). Noslēgumā iemītnieki uzdeva
jautājumus, degustēja piedāvāto produkciju,
kā arī iegādājās medu un ziedputekšņus.
Paldies Veltai Upeniecei par dāsno medus
dāvinājumu, kas saldināja pasākumu.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ingunas Jaunozoliņas foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.
Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.
/ Valdis Grenkovs/

Brīvlaiks ir aizskrējis vēja spārniem… Ak, kā gribētos
vasaru vēl aiz ausīm noturēt! Taču kalendārs ir nežēlīgs
un pārliecinoši rāda, ka rit pirmais skolas mācību gada
mēnesis.
Ir aizritējis 1. septembris, diena, kad visi - gan lieli, gan
mazi - sarosījās jaunām skolas gaitām. Iespējams, jau no
kāda koka ir paspējušas nobirt pirmās krāsainās lapas,
tikpat krāsaina, šķiet, solās būt dzīve Ērgļu vidusskolas
telpās, kur katru dienu notiek nemitīgs burziņš starp
skolēniem un skolotājiem. Visapkārt Ērgļu vidusskolai
strāvo patīkami impulsīva, dzirksteļojoša atmosfēra. Gluži
kā septembris būtu sagrābis skolu varavīkšņu krāsas
virpulī.
Katrs jauns mācību gads ievieš arī jaunas korekcijas
skolas dzīvē. Tās gadu veido atšķirīgu un īpašu. Arī šis
jaunais mācību gads nav izņēmums.
Skolas gaiteņos vairs nesatiekam pagājušā mācību gada
12. klasi, bet viņu vietā ir stājušies jauni, smaidīgi
pirmklasnieki. Varbūt pagaidām nedaudz nobijušies, bet
noteikti ar augstiem mērķiem, plašām cerībām un lieliem
sapņiem.
Pati skola ir atbrīvojusies no dažiem defektiem un
ieguvusi jaunus, skaistus, praktiskus efektus.
Un pārmaiņas skārušas arī skolas avīzīti. Tā kā 12.
klases meitenēm šis solās būt saspringts mācību gads, tad
Sintiju, Lauru un Rūtu redaktores amatā nomainīšu es Lāsma Hermane.
Centīšos turēt līdzi meiteņu iesāktajam darbam un
redaktores slejas rakstiņus veidot interesantus.
Novēlu visiem vieglus mājas darbus, labas sekmes,
bezgalīgu pacietību, neizsmeļamu enerģiju un pats
galvenais - labu omu šajā mācību gadā!
Lāsma Hermane, 11. klase
Foto no personīgā arhīva
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19. 09. - Ērgļu vidusskolas absolventu salidojums
25. 09. - Olimpiskā diena Ērgļu vidusskolā
- Skolēnu domes vēlēšanas
- 10. klases uzņemšana vidusskolā
01. 10. Skolotāju diena Ērgļu vidusskolā
02. 10. “Iespējamā misija” - stundas vada
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Ērgļu skolas dvēsele pusgadsimta ilgumā …
Ērgļu skolas bijušajai darbiniecei Marijai Augustovskai
šogad - 100 …
Mēdz teikt, ka nevis vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks - vietu.
Tā droši var teikt par Marijtanti - skolas dvēseli, kura Ērgļu
skolai veltījusi vairāk nekā 50 darba gadus. Neņemot vērā to,
ka Marijtante skolā gājusi tikai sešas ziemas, viņa tomēr bija
apveltīta ar īstām pedagoga un psihologa īpašībām un prata
atrast kopīgu valodu ar ikvienu skolas bērnu. Viņa bija arī
labs palīgs jaunajiem skolotājiem.
Marija strādāja gan skolas virtuvē par pavāres palīdzi, apkopēju,
kurinātāju, internāta auklīti, garderobisti un sētnieci -visiem šiem
amatiem darbavieta viena - Ērgļu skola. Marijtantes labestību,
mīļumu un sapratni izjutušas daudzas jauno ērglēniešu paaudzes.
Ģimenē viņu sauca par bagarmašīnu, kaimiņi par kalna
direktoru, savā laikā Nellija Ziediņa viņu dēvēja par skolas
stūrakmeni, internāta puikas, laikam agrās celšanās dēļ bija
iesaukuši par mīļo stundiņu, mazie skolas bērni - par garderobes
tantiņu, lielie - par Marijtantīti.
Marija Augustovska dzimusi 1915. gada 2. martā, 1. pasaules
kara laikā, Daugavpils pusē „Silajāņos”. Tēvs Pēteris krita karā,
nemaz nezinot, ka viņam ir piedzimusi meita. Mamma Jūlija
Baranovska nomira, pat nesagaidījusi meitas 1. dzimšanas dienu.
Agrā bērnībā Mariju audzināja un pieskatīja vecmamma.
Pēc vecmāmiņas nāves mazajai Marijai bija jāiet par kalponi
pie saimniekiem - Grostonā, Praulienā, Lauterē un Bērzaunē.
Ērgļos Marijtante nodzīvoja vairāk nekā 60 gadus un uzskatīja
sevi par īstu Ērgļu patrioti.
Viņas dzīve ir bijusi smaga un grūta, bet bijuši arī priecīgi un
laimīgi brīži - pirmā mīlestība Arvīds, ģimenes laime, bērni …
Vislielākā smeldze bija par nežēlīgo likteni, kas nesaudzēja
viņas vistuvākos cilvēkus - vīru, dēlus Edgaru un Gunāru, bet
prieks bija par trim mazdēliem, kuriem dzīvē veicās labi. Dzīves

sūrums nenocietināja viņas sirdi. Viņa spēja dzīvot līdzi citu
cilvēku priekiem un bēdām. Tieši darbs skolā bija tas, kas uzlādēja
pozitīvi. Pēdējie trīs dzīves gadi pagāja Ērgļu pansionātā, bet
nebija tādas nedēļas nogales, kad Marijtantei nebūtu gaidīto
ciemiņu. Pateicoties bijušajai pansionāta vadītājai Ainai Zirnei,
Marijas tante jutās gandrīz kā mājās.
Marijtantes dzīves moto bija: „Lai ir cik grūti, ir jāiztur, jāatrod
sevī spēks dzīvot.”
Atzīmējot Ērgļu vidusskolas 65. jubileju, salidojuma dienā,
19. septembrī plkst. 17.00, aicinām uz piemiņas brīdi Miera
kapos pie Marijas Augustovskas kapa.
Mārīte Ostrovska, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Foto no Mārītes Ostrovskas personīgā arhīva

Gaidām salidojumā!
Pelēkā ēka Ogres krastā katru rītu sagaida savus skolēnus,
skolotājus, darbiniekus, bērnu vecākus, katru vakaru aizver durvis
un atkal gaida nākamo rītu ar nerimtīgo steigu, smiekliem. Ik pa
pieciem gadiem tā pulcina kopā absolventus uz atmiņu stundām
par laiku, kas ar darbiem un nedarbiem, smiekliem un asarām,
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem pavadīts Ērgļu vidusskolā.
Kas ir tās lietas, kuras gan ikdienā, gan arī no attāluma caur
gadiem vieno savējos?
Ērgļu vidusskolas skolēniem viņu ikdienas darbos palīdz īpašais
plānotājs, dienasgrāmata. Tā vāka dizains katru gadu ir citāds.
Zīmējumi tiek veidoti skolotājas Vizmas Veipas vadībā vizuālās
mākslas stundās. Šogad izvēlēts Ralfa Bolzana darbs, bet plānotāja
dizainu veidojusi skolas absolvente Monta Grinberga.
Kad 12. klase gatavojas doties
projām no skolas, skolēni saņem īpašo
skolas piederības zīmi - žetongredzenu,
kura skices autors ir skolas absolvents
Ainis Rudzītis.
Gatavojot diplomus, sertifikātus, ar
kuriem apliecinām skolēnu, skolotāju
un darbinieku īpašo veikumu savas
skolas labā, izmantojam arī Aiņa veidoto skolas logo.
Tradicionālajos
skolas
pasākumos, svētku gājienos uz
savu saimi svinīgi noraugās
skolas karogs, kuru audusi
kādreizējā mūsu skolas vēstures
skolotāja Līvija Groza.
Zinību diena, pēdējais zvans,
absolventu salidojums jau piecpadsmit gadus nav iedomājami bez
skolotājas Dainas Grūbes (Grigorjevičas) sacerētās himnas Ērgļu
vidusskolai, kurai viņa ir gan vārdu, gan melodijas autore.
Par neaizmirstamu simbolu kļuvusi skolas 60. dzimšanas dienai
veltītā atmiņu grāmata “Mūsu Ērgļu vidusskola”. Tās autori ir visi
skolēni, skolotāji, kuri iesūtīja savas atmiņas. Bet grāmata ieguva
savu veidolu, pateicoties Ērgļu vidusskolas absolventei un latviešu
valodas un literatūras skolotājai Mārītei Breikšai un absolventei
Zintai Saulītei. Šo grāmatu varēs vēl interesenti iegādāties arī šajā
salidojumā.
Savukārt 65. skolas salidojuma simbols būs īpaša dizaina
aprocīte, kuru saņems visi reģistrējušies absolventi. Par tās izstrādi
pateiksimies mūsu bijušajai skolniecei, SIA Bungala direktorei
Sabīnei Koklačovai.

Bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem par skolu atgādināsim
ar īpašām krūzītēm, kuras izgatavotas Jāņa Roņa Piebalgas
porcelāna fabrikā. Uz tām būs skolas fotogrāfija, kas izmantota arī
Montas Grinbergas veidotajā salidojuma afišā.
Uz tikšanos 19. septembrī.
Indra Rone, vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Himna
Ērgļu vidusskolai

Te, kur upes ielejā
Baltas ievas plaukst,
Te, kur Tālavas taurētājs
Egles galotnē sauc,
Te, kur pāri Pulgosnim
Virmo skaņu spiets,
Te, kur pilskalnā vecajā
Teiku varoņi dzied,

Te, kur pirmais skolas sols
Mani atceras vēl,
Te, kur bērnības mirkļi gaist,
Kurus pavadīt žēl,
Te, kur seni draugi man
Allaž pretī trauc,
Visos likteņa līkumos
Mūžam atgriezties ļauts.

Te mana skola
Laipni ver durvis,
Brīnumu sola
Kā labais burvis.
Te mana rīta
Gaisma ir smelta,
Te savu godu
Gūt man un zeltu.

D. Grigorjevičas
vārdi un mūzika

Absolventu koris

Strauji tuvojas salidojums, arvien biežāk ataust atmiņā lietas,
kas saistītas ar skolas gadiem. Dažbrīd pat šķiet, cik labi būtu uz
brīdi atkal kļūt skolēnam, iet uz stundām!
Kora dziesmas mīļotāji, avantūristi, pēc kādreizējiem skolas
biedriem noilgojušies un apzinīgie apmēram divas nedēļas dodas
uz kora stundām pie enerģiskā skolotāja Jāņa Sprancmaņa. Jā,
skola, dziesma vieno paaudzes, jo blakus vecākiem absolventiem
šajā korī dzied bērni, kuri pēdējo gadu mācās 12. vai 9. klasē. Ar
smiekliem un izsaucieniem aizrit mēģinājumi. Mēs atkal jūtamies
kā skolā!
Dziesma vieno!
Indra Rone, absolvente, skolotāja
Ineses Šaudiņas, absolventes, skolotājas, foto



Mācību gada ieskaņa Sausnējas skolā
Katrs mācību gads ir iespēju laiks ko labu paveikt. Mācību
gada sākums ir zilo cerību un apņēmīga prieka pilns brīdis. 1.
septembris ir īpašs pirmklasniekiem un viņu vecākiem,
vecvecākiem, kam pirmā sastapšanās ar skolu ir vislielākie
svētki. Šogad skolas gaitas Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
uzsāka Samanta Alise Dreimane, Adrians Koroļovs,
Kristiāns Suncelis, Dagnis Zeltiņš. Samanta Alise stāsta, ka
viņai ļoti gribas mācīties lasīt, rēķināt, zīmēt, dziedāt un
sportot. Adrianam jau vasarā gribējies nākt uz skolu un viņš
ļoti gaidījis 1. septembri. Viņam patika, ka direktors izsauca
skolas priekšā un uzdāvināja grāmatiņu. Dagnis jutās lepns, ka
viņus zālē ieveda 9. klases skolēni, skanēja zvans un bija jāiet
goda aplis. Prieku sagādāja dāvana - skaistais balons ar ciparu
1. Dagnim patīk skolas dzīve, jo var palikt internātā un spēlēt
dažādas spēles. Kristiāns skolā jūtas kā mājās, jo te ir labi un
skaisti.
1. klases audzinātāja Dace Dombrovska novēl bērnu
vecākiem un vecvecākiem nežēlot glāstu, mīļu smaidu, siltu
apkampienu, jo tās ir lietas, kuras bērni ļoti gaida.

Septembris rosina uz pārdomām un jaunām iecerēm ikvienu,
kura dzīve saistīta ar skolu. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
9. klasē mācās seši skolēni: Aleksandrs Orlovs, Madara
Ļaksa, Ausma Ozola, Atis Ozols, Andris Siliņš, Ruslans
Kozlovskis. Visus vieno viens mērķis - godam pabeigt
pamatskolu.
Aleksandrs: „Liekas, ka šis mācību gads man būs grūts,
jautrs un interesants, un domāju, ka visi skolotāji, darbinieki
un skolēni ir gatavi ar prieku iet uz skolu un no sirds strādāt.
Man ir apņemšanās labi pabeigt pamatskolu un iegūt izglītības
dokumentu. Pēc 9. klases turpināšu mācīties. Man patīk sports,
īpaši basketbols, arī datorzinātne interesē. No skolas gadiem
cilvēkiem saglabājas jaukas atmiņas, un domāju, ka man tā
būs.”
Madara: „Vasaru pavadīju ļoti interesanti, piedaloties sporta
svētkos Sausnējā, Vietalvā un Bebros. Man vislabāk veicās 2,2
km skrējienā, basketbola soda metienos un šautriņu mešanā.
Mūsu ģimene arī šovasar ar labiem rezultātiem startēja
pļaušanas sacensībās. Man ir diploms par 3. vietu. Domāju, ka
skolas gadi ir cilvēka mūža visskaistākais laiks. Man šis gads
būs ļoti nozīmīgs, esmu apņēmusies kārtīgi apgūt mācību vielu
un sekmīgi pabeigt skolu. Dzīves viskvēlākais sapnis ir kļūt
par fotogrāfi, jo man ļoti patīk šī profesija. Es turpināšu
izglītību, lai savu sapni sasniegtu.”
Atis: „Es vēlētos labi pavadīt laiku skolā, nopietni mācīties
un arī izklaidēties, un noteikti braukt ekskursijās. Visvairāk
vēlos iegūt labas atzīmes, tāpēc vajag saņemties. Vēl neesmu
izlēmis, kur došos mācīties tālāk, bet gan ar laiku izdomāšu.”
Ausma: „Esmu domājusi par pēdējo mācību gadu skolā. Sev
es novēlētu vēlmi un pacietību mācībās. Daži saka, ka gan jau
paveiksies un būs labas sekmes. No domāšanas vien nekas
nemainās, ja netiek ieguldīts darbs un laiks. Šogad man ir
jācenšas vairāk laika veltīt mācībām, to es saku no tīras sirds.
Lai visiem ir izdevies šis mācību gads!”
Andris: „Pēc pamatskolas beigšanas es gribētu mācīties par
lauksaimnieku. Man patīk dzīve laukos, darbs ar
lauksaimniecības tehniku, traktoriem. Šovasar daudz strādāju
fizisku darbu, kopjot lopus. Bija jāpadara gan smagi darbi, gan
arī vieglāki. Par darbu saņēmu samaksu un saprotu, ka, centīgi
strādājot, var labi nopelnīt.”
Ruslans: „Esmu apņēmies nopietni mācīties, lai nokārtotu
valsts eksāmenus. Gribētu kļūt par celtnieku un būvēt cilvēkiem
mājas. Es izmācīšos, atradīšu darbu, strādāšu un pelnīšu naudu,
apprecēšos un savai ģimenei uzbūvēšu māju. Es rūpēšos par
savu ģimeni.”
Devītie šogad mācās apvienotajā klasē ar astotajiem.
Veidojas draudzīgs kolektīvs. 8. klases skolēni stāsta par labi
padarītiem darbiem, atpūtu vasaras brīvdienās un iecerēm.
Līga Vestfāle: „Mana vasara bija diezgan raiba. Pusotru
mēnesi strādāju stādu audzētavā. Darbs bija grūts, taču
interesants, jo uzzināju noderīgas lietas par puķu audzēšanu.



Braucu līdzi saimniecei uz tirgu un palīdzēju tirgot puķes.
Sākumā uztraucos, jo darīju to pirmoreiz un likās, ka nepratīšu.
Taču viss mums izdevās ļoti labi.
Mēs ar māsu bieži ejam palīdzēt vecvecākiem, un šovasar
bija jāstrādā graudu kaltē, tas nebija viegli. Bet, par spīti
grūtībām, mēs tomēr pamanījāmies izdarīt arī kādu nedarbiņu.
Šī vasara bija darbīga, interesanta un piedzīvojumiem
bagāta.”
Rihards Abimeicevs: „Mana vasara bija diezgan jautra.
Braucām ar mašīnu katru dienu un strādājām mežā. Pievakarē
peldējāmies karjerā, kura nosaukums ir Ogres zilie kalni. Pēc
peldes iebraucām mājās, vēlāk devāmies uz kafejnīcu Ogres
centrā. Deviņos vakarā bijām mājās un jutāmies noguruši pēc
darba dienas.”
Kristena Marta Grāvīte: „Mana vasara bija jautra un
piedzīvojumiem bagāta. Biju aizgājusi uz Akmeņupīti un
redzēju daudz dažāda lieluma akmeņu. Netālu bija ugunskura
vieta. Es vēroju dabu un priecājos par skaisto vasaru mūsu
pusē. Skolā vēlētos pasākumus, kuri būtu jautri un kurus vadītu
bērni. Pie mums ir bijuši „Zelta talanti”, „Popiela”
un citi. Lai šis gads ir interesants visiem!”
Alens Kārlis Kārkliņš: „Man bija ļoti krāsaina,
gan ar darbiem, gan nedarbiem bagāta vasara. Es
atpūtos ļoti dažādi. Gāju ārā spēlēt beisbolu, kas
man patīk kā sporta veids. Ciemojos pie sava
labākā drauga, un mēs abi darījām visdažādākās
lietas. Mēs spēlējām minigolfu, kas man ļoti
patika. Uzspēlējām biljardu, un mums bija
neizšķirts rezultāts. Spēlējām galda tenisu, kas
man labi padodas. Tas bija aizraujoši! Vakarā
uzspēlēju datorspēles, ja nebija, ko darīt, lai gan
tas man ne īpaši patīk.
Vasarā strādāju dažādus darbus: pļāvu zāli,
lasīju ābolus, pusdienlaikā dzirdīju govis un arī
strādāju mežā. Biju aizbraucis uz tanku muzeju,
kas atrodas Sventē, netālu no Daugavpils. Man
tur ļoti patika. Vasaras beigās mēs ar draugiem
braucām uz Madonu, uz streetball sacensībām.
Man kopumā patika šī vasara.”
Inese Altāne: „Eh, žēl, ka vasara jau pagājusi...
Man atmiņā palikuši visjaukākie piedzīvojumi
kopā ar draudzeni. Vasarā ir trīs mēneši brīvības!
No rīta parasti cēlos ļoti vēlu - tā ap pulksten 10
vai pat 14. Vasarā iepazinos ar jaukiem cilvēkiem,
pastrādāju kādu darbiņu, bieži peldējos un daudz
laika pavadīju brīvā dabā, nevis sēžot pie datora. Es atcerēšos
šo vasariņu ar smaidu sejā. Arī nākamo vēlētos košu un
interesantu. Lai visiem veiksmīgs mācību gads!”
Niks Valainis: „Sveiki! Mani sauc Niks. Vēlos pastāstīt par
savu skolas dzīvi. Mācīšanās Sausnējas skolā mani iekšēji
uzlādē. Es cenšos skolas vārdu stiprināt, spēlējot basketbolu
skolas komandas sastāvā. Esam izcīnījuši gan otro, gan pirmo
vietu Madonas reģionālajā skolēnu spartakiādē C grupā. Tas ir
labs sasniegums.
Mūsu skolēniem jābūt aktīvākiem un saliedētākiem. Katra
aktivitāte sniedz pieredzi turpmākai dzīvei. Skolotāji Sausnējas
skolā ir pretimnākoši, jautri un arī ļoti nopietni. Mums jācenšas
saprasties un sadarboties. Es uz skolu eju ar prieku. Mācīties
Sausnējā ir forši! To es saku ar lepnumu un gribu sekmīgi
pabeigt pamatskolu.”
8./9. klases audzinātājs Ivars Teteris: „Novēlu savējiem
darbaprieku, centību, nopietnību un atbildību, ikvienu darbu
darot, un veiksmi ceļā uz lieliem mērķiem. Liels mērķis padara
dzīvi skaistu. Lai izdodas!”

Vecāku kopsapulce

Domes atskaite.
9. septembrī Ērgļu vidusskolas aktu zālē notika ikgadējā vecāku
kopsapulce, kurā vecāki tika informēti par jaunumiem skolā. Bija
iespēja izstaigāt un padarboties mācību kabinetos, redzēt
jaunizbūvēto skatuvi un to, kā darbojas zālē ierīkotās skaņas un
gaismu tehnoloģijas. Kopīgi tika ievēlēta arī jauna skolas
padome.
Darbu beidza 2013./2015. gada skolas padomes sasaukums:
•Aivis Masaļskis - Skolas padomes priekšsēdētājs;
•Santa Ludborža - foto arhīva veidošana;
•Santa Lasmane-Radzvilaviča - piedalīšanās pasākumu
vadīšanā (Vecāku padomes aktivitātes Ziemassvētku pasākumos
utml.);
•Rita Dudko - skaista un sakārtota skolas vide;
•Dzintars Svilpis - sportiskās aktivitātes;
•Antra Diča-Milne - informācijas apmaiņa starp skolu un
vecākiem, videoarhīva pilnveide sadarbībā ar Skolēnu domi;
•Zigms Baužis - drošības pasākumu konsultants;
•Skolotājas Ieva Rota, Ginta Ādamsone un Rita Saleniece;
•Skolēnu domes pārstāves: Adīna Blaua un Līva Āboliņa
Ābola.
Savā divu gadu darbības laikā skolas padome organizēja lekcijas
par drošību uz ceļa, velosipēdistu kursus, slēpošanas inventāra
tirdziņus, nosūtīja skolēnu vecākiem īsziņas ar svarīgu informāciju,
dežūrēja skolas pasākumos un diskotēkās, piedalījās Vecāku
nedēļu un Lāčplēša dienas aktivitāšu plānošanā un organizēšanā,
veidoja tematiskas izstādes, iesaistīja skolas pasākumos citus
vecākus. Ērgļu vidusskola pateicībā par aktīvu un aizrautīgu darbu
skolas padomes locekļiem dāvināja porcelāna zvaniņu ar skolas
logo.
Jaunajā skolas padomē tika ievēlēti: Aivis Masaļskis, Ivo
Solovjevs, Kaiva Bukovska, Inese Koklačova, Līga Tirzmale,
Aivis Kārkliņš, Sindija Kupe un skolotāji - Sandra Konovalova,
Sandra Stankeviča, Aldis Olte. Priekšteči jaunajai skolas padomei
novēlēja turpināt darbu pie skolas formu izveides un meklēt
veidus, kā motivēt mazāk aktīvos vecākus iesaistīties skolas
dzīvē.
Daži vecāku vēlējumi un novērojumi pēc kopsapulces:
„Runājam, darbojamies kopā = vecāki + skolēni + skolotāji.
Paldies!”
„Vecākiem ieinteresētību, sapratni, līdzdarbošanos skolas
dzīvē.”
„Turpināt iesāktās tradīcijas!”
„Aizrāva jaunizveidotais fizikas kabinets, prieks arī par
bioloģijas kabineta iespējām, mūsu laikā viss bija vienkāršāk…”
„Ļoti inovatīvs fizikas kabinets un atsaucīga skolotāja - ļāva arī
vecākiem atjaunot aizmirstās zināšanas.”
„Smaids paveic brīnumus!”
Sintija Māliņa, ārpusklases darba organizatore
Marutas Bitītes foto

Brīvpusdienas
skolēniem

Direktors Andris Dombrovskis:
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā ir samērā stabils skolēnu
skaits. Skolā mācās 44 izglītojamie, un 12 bērni apgūst
pirmsskolas izglītības programmu. Iepriecina skolas labais
prestižs, jo pie mums mācās bērni no kaimiņu novadiem un
pagastiem, kā arī ĢAC „Zīļuks” audzēkņi.
Skolā ir izveidojies stabils, saliedēts pedagogu un darbinieku
kolektīvs. Iepriecina tas, ka tehnisko darbinieku rindas
papildina gados jaunas darbinieces.
Šogad mācību procesā plānojam strādāt pie praktiskā darba
iemaņu veidošanas, balstoties uz akadēmiskām zināšanām un
pielietojot mūsdienīgas metodes.
Lielu atbalstu skolai sniedz Ērgļu novada dome, piešķirot
finansējumu mācību procesam nepieciešamo grāmatu, darba
burtnīcu un skolēnu dienasgrāmatu iegādei. Informātikas
kabinetā jaunā mācību gada priekšvakarā iegādāti 4 jauni
datoru komplekti un 10 monitori nomainīti pret
mūsdienīgiem.
Pateicoties
Ērgļu
novada
domes
piešķirtajam
papildfinansējumam 500 EUR apmērā, šovasar tika renovēta
skolas virtuve. Ir uzlabota siltā un aukstā ūdens piegādes
sistēma, ierīkots tvaiku nosūcējs, noflīzēta siena.
Vasarā skolā ir veikts telpu kosmētiskais remonts, atjaunota
grīdas seguma krāsa, nokrāsotas sienas, veikti citi remontdarbi.
Paldies tehniskajiem darbiniekiem par darbu skolas
sagatavošanā jaunajam mācību gadam!
Lai jaunais mācību gads visiem ir veiksmīgs un labiem
darbiem pārbagāts!”

Ar 2015. gada 1. septembri izdarītie grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1206 “Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos
līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai” paredz, ka valsts apmaksātas brīvpusdienas saņems
arī 4. klases skolēni.
Veselīgas, garšīgas pusdienas 1.- 4. klašu skolēniem 1,42 eiro
vērtībā piegādās bērnudārzs „Pienenīte”.
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības lēmumu brīvpusdienas
var saņemt ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu, ģimenes,
kurām ir trūcīgas ģimenes statuss vai krīzes situācija. Visos
gadījumos jāraksta iesniegums novada pašvaldības sociālajam
dienestam. Sociālais dienests šogad brīvpusdienas piešķīris arī
35 lielās skolas skolēniem 1,42 eiro vērtībā. Šiem skolēniem
brīvpusdienas
piedāvās
Priekuļu
tehnikuma
Ērgļu
struktūrvienības ēdnīca.
Jaunajā mācību gadā ēdnīca nodrošinās Ērgļu vidusskolas
skolēniem, kuriem piešķirti taloni, kvalitātes prasībām atbilstošu
ēdienu piedāvājumu, kas noteikti 2015. gada 14. jūlija Ministru
kabineta grozījumu noteikumos Nr. 172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”.
Par tādu pašu cenu veselīgas pusdienas var pasūtīt skolas
kafejnīcā, to piegādi nodrošina kafejnīca „Kore”.

Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Elitas Leibomas foto

Ligita Jaunozoliņa,
direktores vietniece saimniecības jautājumos
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Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes vasarā
Nu
jau
vasara
aizritējusi, un jaunsargi
atsākuši skolas gaitas.
Vasara pagāja krāsaina,
bija gan pārgājieni, gan
ekskursija, gan nometne,
gan uzspēlējām frīsbiju.
Kā
mums
gāja
pasākumos? Ekskursijā
braucām uz Kara muzeju
un uz “Stūra māju”,
jaunieši bija ieinteresēti
un izzināja Latvijas
vēstures dažādās puses.
Nometnē, kura notika
O. Kalpaka dzimtajās
mājās
“Liepsalās”,
jaunsargiem
radīja
pavisam citu ieskatu
jaunsardzes kustībā. Bija
daudz dažādu disciplīnu,
sākot ar sporta spēlēm un
beidzot
ar
fiziskām
pārbaudēm.
Ērgļu
jaunsargu
vienības
komandas kapteine Anete
Podjava uzrādīja ļoti labas komandiera spējas.
Meitene pierādīja, ka spēj vest savu komandu
kā līdere, ka prot komandēt savu nodaļu.
Komanda nometnes dienu laikā kļuva saliedēta,
ātri spēja reaģēt uz darbību notikumu gaitā un
ievērot disciplīnu, pārvietojoties kolonnā,
vienam otru uzraudzīt, lai tiktu izpildīti
uzdevumi. Lilita Saulīte uzrādīja ļoti labus
rezultātus skriešanā, iegūstot 3. vietu
superfinālā, un Kristers Kalniņš ieguva 2. vietu
skriešanas disciplīnas superfinālā. Komandā
bija 9 dalībnieki un komandieris: divi puiši Kristers Kalniņš un Rihards Vasels un stiprās
Ērgļu jaunsargu vienības meitenes - Anete
Podjava, Linda Jansone, Monta Purviņa, Elīza
Hermane, Viktorija Vīgube, Kitija Ratniece,
Sindija Kurmēna un Lilita Saulīte. Komanda
bija spēcīga, un jauniešiem ļoti labi veicās
dvieļbolā, frīsbijā, skriešanas disciplīnā,
fiziskajos testos, laivu airēšanā u.c. Taču
attīstīsim prasmes militārajās šķēršļu trasēs,
šaušanā un granātas mešanā.
Kopvērtējumā ērglēniešiem 8. vieta no 29
komandām (atceramies, ka tā bija pirmā
nometne, un jaunsargiem vēl daudz jāmācās, lai
apgūtu visu zināšanu spektru, taču jau pašā
sākumā esam konkurētspējīgi).
Noteikti jāuzteic jaunsargs Artis Jansons,
kurš ļoti mērķtiecīgi virzās uz savu mērķi. Artis
izturēja atlasi un nokļuva to 30 jauniešu vidū,
kuri kopā piedalījās SUV nometnē, kur
pārbaudīja savus spēkus, izturību un
psiholoģisko sagatavotību. Šeit jāuzsver, ka
Artis metās iekšā nezināmajā un uzrādīja labus
rezultātus, sniedza arī interviju žurnālam
“Tēvijas Sargs”. Jaunietis pats ir apmierināts

un apgalvo, ka arī nākamajā gadā centīsies
doties uz šo nometni.
Augusta mēnesī kopā ar Krāslavas jaunsargu
vienību devāmies pārgājienā uz “Trijupēm”. Šī
jaunsargu vienība bija mērojusi tālu ceļu kopā
ar instruktoru, lai sadarbotos ar mūsu vienību.
Pārgājienā pamatīgs izaicinājums bija lielais
karstums, taču visi jaunsargi izturēja un nogāja
attālumu bez starpgadījumiem, pa ceļam
atpūšoties un arī peldoties. Milzīgs paldies
jāsaka Mārim Oltem un Inesei Oltei par
sadarbību ar jaunsargiem.
“Trijupēs” veicām dažādus uzdevumus jaunsargi apguva tūrisma pamatu elementus, kā
arī veica grūtu sķēršļu trasi gan pa sauszemi,
gan pa ūdeni un kalnu. Jaunieši paši gatavoja
makšķeres, bija sacensības šaušanā ar
pneimatisko ieroci, spēlēja sporta spēles, kā arī
vakarā bija draudzības ugunskurs.
Jaunais mācību gads ir sācies, jāapgūst daudz
gan teorētisku, gan praktisku zināšanu. Tagad
gatavosimies 11. - 12. septembrī O. Kalpaka
pasākumam “Liepsalās”, 14. septembrī dosimies
izglītojošā mācību ekskursijā uz Mores kauju
muzeju un Līgatnes bunkuriem, kur baudīsim
arī vakariņas. Milzīgs paldies viesnīcai “Kore”
par sadarbību ar jaunsardzi, jo ēdināšana ir
teicama. Gatavojamies arī Tēvu dienas
pasākumam, kā arī pārgājienam uz Jumurdu,
bet oktobra brīvdienās jaunsargu nometnei.
Visus pasākumus finansē Jaunsardzes un
Rekrutēšanas centrs. Paldies jaunsargiem, kuri
izvēlas piedalīties un būt aktīvi, paldies nu jau
6. un 7. klasei par aktīvo dalību jaunsardzē.
Kristīne Puziņa
Foto no personīgā arhīva

SUV Jaunsardzes nometne - jauns sākums
nākamajiem sasniegumiem

„Sargs.lv” ir militāro ziņu portāls - ziņu avots,
kas informē par aktualitātēm valsts aizsardzības
nozarē, kā arī aptver ziņas par starptautiskās
drošības notikumiem, starptautiskajām operācijām,
apkopo aizsardzības nozares viedokļus, informāciju
par vēsturi, dienestu, zinātni, kultūru un sniedz arī
izklaidējošu informāciju, kas saistīta ar militāro
tematiku. Šajā portālā rakstā par jaunsardzes
nometni var lasīt arī nelielu interviju ar Ērgļu
vidusskolas 11. klases skolēnu Arti Jansonu.
Sandra Brāle, Speciālo uzdevumu vienības
kapteine, raksta:
“Ir saulaina jūlija svētdiena. Speciālo uzdevumu
vienībā (SUV) ierindā nostājušies vairāki desmiti
jauniešu, kuru sejās ir manāms nogurums,
pārliecība un pozitīvas emocijas. Nogurums pēc
neskaitāmiem SUV instruktoru sagādātajiem
pārbaudījumiem un dzīves izaicinājumiem SUV
Jaunsardzes nometnē.
Piepildījies Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra
Jaunsardzes departamenta direktora Anša Strazdiņa
vēlējums nometnes atklāšanas dienā visiem
jaunsargiem izturēt visus nometnes pārbaudījumus:
“Jaunsargs un patriotisms ir viens un tas pats.
Iemācīt patriotismu nevar. Jaunsargu 4. līmeņa
noslēguma testi vēl bija bērnu spēle, salīdzinot ar
to, kas jūs sagaida šonedēļ. Svētdien jūsu domāšana
būs citādāka - jutīsieties daudz pārliecinātāki,
zināsiet vājās puses, pie kurām jāstrādā. Tāpēc vien
ir vērts būt šajā nometnē. Atcerieties, jūs esat
vajadzīgi Latvijai!””
Aicināju uz sarunu par piedzīvoto un nometnes
izaicinājumiem jaunsargus, kuri SUV Jaunsardzes
nometnē piedalās pirmo reizi.
Artis no Ērgļu jaunsargu vienības Jaunsardzē
ir tikai no šā pavasara, bet jau var lepoties ar
būtisku sniegumu - ir nokārtoti SUV fiziskie
normatīvi. Viņš pauž gandarījumu par iespēju
piedalīties nometnē: “Saņemot piedāvājumu
piedalīties nometnē, ilgi nedomāju. Nokārtoju
SUV fiziskos normatīvus. Grūtākais nometnē bija
agrie rīti. Nakts trauksmes arī nebija ierastas trauksme, naktsmiers, tad pēc 10 minūtēm atkal
trauksme. Ļoti patika grupas saliedētības uzdevumi
un instruktoru attieksme. Ikviens no instruktoriem
bija ar savu pieeju - kāds nosvērts, kāds uzkliedz,
kāds pasmaida, pajoko. Arī nākamajos gados
labprāt piedalīšos nometnē. Ņemšu līdzi arī draugu.
Ikvienam novēlu izvirzīt un tiekties pēc sava
mērķa.”
Nākotni Artis vēlas vairāk saistīt ar bruņotajiem
spēkiem. Jaunietis daudz nodarbojas ar sportu.
Ziemā tas ir hokejs, citos gadalaikos - florbols,
futbols, volejbols un basketbols.” Video sižetu par
nometni var skatīties https://www.youtube.com/
watch?v=rbo51bge0jg&feature=youtu.be
Lūdzu Arti atbildēt arī uz “ĒN Skolu Ziņu”
jautājumiem.
1. Iepriekšējā gadā tu skolas jaunsargu vienībā
biji vienīgais vidusskolēns, bet šogad jau esat
vairāki. Kas tavus vienaudžus ieinteresējis?

-Šogad jaunsargu vidusskolēnu pulks ir
palielinājies tādēļ, ka tie, kas mācījās pamatskolas
9. klasē, ir iestājušies vidusskolā un izdomājuši
turpināt gaitas jaunsardzē.
2. No raksta portālā “Sargs.lv” un video sižeta
var noprast, ka pārbaudījumi nometnē ir bijuši
diezgan pamatīgi. Kas palīdzēja pārvarēt fiziskās
grūtības, šķēršļus purvā, dubļos?
-Nometnē bija ļoti daudz grūtību, likās, ka tās
nepārvarēšu un viss būs slikti. Bet komandieris jau
nometnes sākumā teica: ”Viss ir galvā. Vienalga,
cik tev lieli bicepsi un cik reizes vari pievilkties, ja
tu garīgi salūsti un sev neiestāsti, ka vari, tad nekad
to neizdarīsi.” Tāpēc šķēršļus palīdzēja pārvarēt
tas, ka man galvā bija viena doma: “Es to varu un
es netaisos padoties!”
3. Vai nometnē varēja piedalīties ikviens Latvijas
jaunsargs?
-Nometnei varēja pieteikties jaunsargi no 17
gadu vecuma. Pieteicās arī zemessargi. Bet uz
nometni uzaicināja tikai tos, kas nokārtoja
normatīvus. 1. dienā man bija jānopeld 1,5 km gara
distance uz laiku, pēc tam 2 minūtes jātaisa presīte,
2 minūtes jāpiepumpējas, pievilkšanās - bez laika
ierobežojuma. Dienas beigās bija jānoskrien 10 km
kross ar laika kontroli. Nākamais pārbaudījums
bija divu dienu pārgājiens ar 15 kg smagu
mugursomu plecos, ceļš bija jānoiet 3 h 20 min, es
pieveicu 3 ha 3 min. Normatīvus kārtoja apmēram
70 jaunsargi, bet uz nometni uzaicināja tikai 30
dalībniekus.
4. Ar ko jārēķinās skolēnam, kurš vēlas kļūt par
jaunsargu?
-Ērgļu jaunsargiem jārēķinās ar to, ka nodarbībās
jāpavada daudz laika - gan darbdienās, gan
brīvdienās. Bet saku, ka tas ir tā vērts, jo var
iemācīties daudz ko jaunu. Jaunsargi bieži dodas
pārgājienos un ekskursijās, sadarbojas ar citām
jaunsargu vienībām gan vasarā, gan skolas laikā, tā
gūstot sev noderīgas iemaņas. Piemēram, vasarā
mana nodaļa gāja pārgājienā kopā ar krāslaviešiem.
Ļoti labi pavadījām laiku, jo pārgājiens bija
izdevies. Pats atkal rudens brīvdienās došos uz 4
dienu nometni.
Lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!
Intervēja Indra Rone, vēstures skolotāja
Foto no Arta Jansona personīgā arhīva

Nometnē Vācijā
No 21. līdz 27. augustam desmit nākamie ceturtklasnieki piedalījās
nometnē Vācijā. Šogad to organizēja mūsu pagasta sadarbības
partneri Ķelnē-Reizīkē (Koln-Reisiek). Visi grupas dalībnieki tur
ciemojās pirmo reizi, un lielākai daļai tā bija pirmā reize, ceļojot
ārpus Latvijas.
Mūsu ceļojums sākās ļoti agrā rīta stundā, visiem satiekoties Rīgas
lidostā. Priecīga bija atkalredzēšanās Hamburgas lidostā ar abu
pašvaldību sadarbības grupas jauno vadītāju Harmu Muensteru
(Harm Muenster) , kurš pagājušajā vasarā bija viens no pieaugušajiem,
kas bija kopā ar vācu bērnu grupu nometnē Ērgļos.
Pārvarot sākotnējo satraukumu, pirmajā dienā bērni iekārtojās
istabiņās, iepazina tuvāko apkārtni, gatavoja nozīmītes sev un
mājiniekiem. Nometnes dalībnieku rīcībā tika nodota pašvaldības
ēka.
Sestdienas rīts iesākās ar jauku ikrīta nodarbi - bērni kopā ar Annu
Katrīnu (viņa strādāja kā brīvprātīgā šajā nometnē) devās uz beķereju
pēc brokastu maizītēm. Arī šajā nometnē ik ēdienreize sākās ar
dziesmām vācu un latviešu valodā. Interesanti, ka šī tradīcija
saglabājusies jau no pirmās nometnes, kura notika pirms 3 gadiem
Ērgļos.
Ļoti īpaša izvērtās nometnes atklāšana. Mūs sveica birģermeistare
Karīna Rēdere (Karin Rōder). Mēs bijām sagatavojuši dziesmas un
rotaļas latviešu valodā (paldies mūzikas skolotājai Mārītei
Kovaļevskai un Andrim Džigunam par palīdzību). Bet tad sekoja
pārsteigums. Kādas bankas (Sparkase Sudholdein) pārstāves, kas
parasti mēdz atbalstīt jauniešu sportiskās aktivitātes, uzdāvināja
Ērgļu vidusskolas skolēniem 10 skeitborda dēļus, kuri pie mums
nonāks pēc rudens brīvdienām. Protams, tiek pacelti abu pašvaldību
karogi. Jauki, ka kopā ar mums ir bērnu vecāki un daudzi citi viesi.
Paldies dāvinātājiem! Jāpiebilst, ka ar tulkošanu mums palīdzēja
Dainas kundze, kura tagad dzīvo netālu no Ķelnes -Reizīkas.
Pēc pusdienām visi devāmies uz peldbaseinu, bet vakarā atkal
kopīgas spēles un draudzēšanās.
Svētdiena bija vecāku diena. Tas nozīmē, ka gan par spēlēm, gan
maltītēm visas dienas garumā gādāja mūsu draugu vecāki un
vecvecāki. Iemācījāmies vairākas interesantas spēles. Atceroties šo
vakaru, nevar aizmirst vecāku atbalstu brīdī, kad dažiem bērniem bija
radušās veselības problēmas. Paldies Falka, Tijas un Sedrika
māmiņām!
Nākamā rītā iepriekšējo nometņu dalībnieces Lia un Alisia iesaista
mūs orientēšanās spēlē. Mums jāsameklē gan rotaļu laukums, gan
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vietas, kas saistītas ar Ērgļiem, gan jāsamaina atrastā
ola pret kaut ko citu, klauvējot pie māju durvīm.
Vispirms mūsu grupas rokās nonāk rotaļlieta, tad to
izdodas samainīt pret atstarotāju. Vienlaikus varam
priecāties par sakoptajiem dārziem un jaukajiem
celiņiem gājējiem.
Pēcpusdienā speciāli mums tiek atvērts
Elmshornas industriālais muzejs, jo ir taču
pirmdiena. Atraktīvais gids mums dažu brīdi liek
iejusties fabrikas strādnieku lomā, reģistrējoties par
ierašanos darbā, vēlāk izmēģinām gan iekustināt
tvaika mašīnu, varam apskatīt gan šuvējas, gan
kurpnieka darbnīcu. Izrādās, ka senāk, būvējot
kuģus, īpaša izveicība bija nepieciešama, darbojoties
ar karstajām kniedēm.
Daudz jautrības visiem sagādā ciemošanās klasē.
Nākas ievērot stingrus noteikumus, gan daloties
meiteņu un zēnu pusē, gan uzmērot skolas formu. Vingrināmies
rakstīt ar grifeli. Skolotājs ir stings. Bargi gan tika sodīti nepaklausīgie
skolēni pirms 100 gadiem un senāk.
Otrdienas rīts paredzēts pārsteigumam - bērniem gaidāma
ekskursija uz Ziemeļjūru. Pa ceļam varam vērot gan vēja ģeneratorus,
gan iznāk braukt pāri Ķīles kanālam. Vispirms apmeklējam vietu, kur
milzīgos akvārijos peld visdažādākās zivis. Bērni to vēro ar patiesu
sajūsmu. Vēlāk dodamies tālāk. Ceru, ka šīs grupas dalībniekiem
paliks prātā Ziemeļjūrā redzētais - ūdens atkāpies no krasta diezgan
tālu. Var iet un iet. Vakarā tas būšot atkal pie krasta līnijas. Mums
palaimējas. Lietus mūs patraucējis maz, toties spēcīgais vējš mūs
purina pamatīgi.
Trešdienu paredzēts pavadīt kopīgi ar dažādiem vietējiem klubiem.
Rīta cēlienā ir iespēja izmēģināt savus spēkus šaušanā. Pēc pusdienām
dalāmies grupās un izmēģinām spēkus jautrās jauno ugunsdzēsēju
stafetēs, bet vakarpusē sporta kluba pārstāvji liek mums pildīt
neparastus uzdevumus. Izrādās, ka Vācijas ziemeļos esošajās salās
dzīvojot savdabīgi cilvēki un viņu “olimpisko spēļu“ disciplīnas arī ir
neparastas. Piemēram, tējas maisiņš nemaz tik viegli un tālu nelido,
kā varētu domāt. Vecāki šajā vakarā bērnus iepriecina ar
pašu cepto picu. Pēdējais kopīgais vakars un, protams,
diskotēka.
Ceturtdien nometnes dalībniekus gaida vietējā
bērnudārzā. Ēka ir jauna, plaša. Celtniecībā izmantoti

ekoloģiski materiāli. Saules baterijas saražo tik daudz elektrības, ka
to iespējams pat pārdot. Lielākie bērni var brīvi pārvietoties pa abiem
stāviem. Ievērojam, ka rīkoties ar nažiem un dakšiņām mazuļi sāk jau
agrā vecumā. Arī šeit varam parādīt savu dziedātprasmi, bet rotaļās
varam iet visi kopā.
Tad gan laiks sakārtot somas un pulcēties uz nometnes noslēguma
pasākumu. Mums ir tik daudz cilvēku, kam pateikties par iespēju
nokļūt šajā nometnē - gan Ērgļu un Ķelnes-Reizīkes pašvaldībai,
bērnu vecākiem, Šleju ģimenei un Zigrīdai Pingelei, Harmam un
Andreai, Annai Katrīnai un viņas vecākiem un daudziem citiem.
Stāsts nebūtu pilnīgs, ja es nepateiktu īpašu pateicību Lūcijas
Čables vecmāmiņai Zigrīdai par kopā būšanu ar mūsu grupu.
Ļoti lepojos ar savu kolēģi Lienu Bukovsku, kura atbalstīja mūsu
grupas dalībnieci Santu, dažas dienas pavadot klīnikā. Un te es varu
izteikt vēlreiz milzīgu paldies mūsu draugiem Ķelnē-Reizīkē.
Ceram uz atkal redzēšanos nākamvasar Ērgļos.
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja
Foto no personīgā arhīva
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7. klases skolēnu pārdomas,
lasot atziņas par valodu
„Prieks pašam, ka mute prot atbildēt, un vārds īstā reizē
- cik tas ir labs!” (Zālamana sakāmvārds)
Vārds - zobens un zāles vienlaikus. Tas var gāzt un var celt.
Slikti tam, kurš palaiž vārdus vējā, tos nepārdomājot. Cilvēks,
kurš kopš bērnības radis valdīt pār savu mēli, ir slavējams un
cienījams. Tas ir cilvēks, kurš uzmanīgi prot celt sevi un celt
citus. Saprotama, skaidra un mīlīga valoda ved uz panākumiem.
Viss, kas ir tavās rokās, ir tava valoda. Ieliec to sevī kā nātri,
tā tevi sadzels. Izplaucē kā ziedu, tas tevi mierinās. (I.
Radzvilaviča)
„Cilvēks, kurš prot divas valodas, ir divu cilvēku vērts.”
(Napoleons I)
Jo vairāk valodu mēs zinām, jo kļūstam gudrāki. Mums ir
vieglāk sazināties ar citu tautību cilvēkiem. (I. Ratnieks)
Jo vairāk valodu cilvēks zina, jo plašākas iespējas viņam
paveras. Viņš var ceļot, strādāt dažādus interesantus darbus,
iepazīties ar citiem cilvēkiem. Jo vairāk valodu mācās, jo
bagātāks kļūst cilvēks. (S. Umbraško)
„Labāk, lai paslīd kāja nekā mēle.” (Latviešu
sakāmvārds)
Ja kādam cilvēkam pateiksim to, kas viņu aizvaino, viņš
kļūs bēdīgs un apvainosies. Tādēļ neteiksim viens otram neko
aizvainojošu! Paturēsim domas pie sevis, jo tā mēs jutīsimies
labāk! (T. Siliņš)
Kad paslīd kāja, cilvēks nokrīt un sasitas, viņam kādu laiku
sāp, līdz sadzīst, bet, ja paslīd mēle, tad sāp daudz ilgāk un
vairāk. (R. Bolzāns)
Pirms kaut ko saki, padomā, vai tie būs īstie vārdi. Ja pateiksi
draugam ko lieku, nevajadzīgu, vari pazaudēt draudzību, un
savu kļūdu vairs nespēsi izlabot. (K. Grabovska)
Šis sakāmvārds man stāsta par cieņu pret cilvēkiem, arī pret
mammu un pat pret svešiniekiem. Padomā un tikai tad runā!
(E. Zommere)
Ja paslīd kāja, tad to var uzskatīt par nejaušību. Bet, ja paslīd
mēle, tad tā jau nu noteikti nav nejaušība! Jo mēle nevar
paslīdēt. To, ko pasaki, to nekādā veidā nevari paņemt atpakaļ
pie sevis. (V. Olte)
„Sper kāju - apskaties, teic vārdu - apdomā.” (Latviešu
sakāmvārds)
Manuprāt, katra rīcība, katrs darbs, ko mēs veicam, ir ļoti
jāapdomā. Neapdomāts vārds var aizvainot kaimiņu, draugu,
radinieku un svešu cilvēku. Sabrukušu darbu var mēģināt
atjaunot, bet izteiktos vārdus - nē. Nevietā un neapdomīgi
izteikts vārds var sāpināt cilvēku, iespaidot viņa likteni. (R.
Žuks)
„Daba, kas mums devusi tikai vienu orgānu valodai, ir
devusi divus orgānus dzirdei, lai mēs vairāk klausītos nekā
runātu.”(Arābu atziņa)
Tā ir ļoti patiesa atziņa un izsaka to, ko daudzi cilvēki
nesaprot un nenovērtē:„Runāšana - sudrabs, klusēšana – zelts.”
Ja nav īsto vārdu, ko pateikt, labāk paklusēt. Iemācīties runāt
ir vieglāk, nekā iemācīties klausīties. Cilvēki bieži vien
pārtrauc viens otru, neieklausās citu viedoklī. Man pašai patīk
klausīties, tā es uzzinu daudz ko jaunu, interesantu. Tomēr es
saku, ka pasaulē ir jābūt līdzsvaram. Ir jābūt tādiem, kuri
daudz runā, un tādiem, kuri pacietīgi klausās. (M. Štila)
Klausoties cilvēks uzņem informāciju, bet runājot padod to
tālāk. Tāpēc sadzirdēt teikto ir svarīgi, lai varētu precīzi nodot
tālāk. Manuprāt, ja cilvēks mazāk runā, bet vairāk klausās, tad
viņš ir pieklājīgāks un gudrāks. (K. Gūts)
Šī atziņa ir piemērota latviešiem. Klausīties ir labāk nekā
runāt. No mutes var izsprukt kāds vārds, kuru cilvēks nemaz
nav gribējis teikt. Klausoties cilvēks nevar pateikt ko nepareizu.
(K. Savicka)
Latviešu valoda ir skaista. Mums sava valoda ir jākopj un
par to jārūpējas, lai tā būtu skaista vienmēr un visur. (R.
Bolzāns)
Skolēnu domas apkopoja Daina Dundure,
latviešu valodas skolotāja
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65 gadi ir nopietns vecums, kad sievietes sāk saukt
par kundzītēm un vīriešus par kungiem. Mūsu skola
arī ir sasniegusi šo vecumu, un tagad es drošu sirdi
varu teikt - mūsu mīļajai kundzītei šogad ir liela
jubileja. Tiks rīkots salidojums, un kundzīte satiks
draugus un biedrus, kuri kādreiz katru dienu staigājuši
pa viņas gaiteņiem. Ieradīsies visi, ar kuriem kopā
viņa ir pavadījusi šos 65 gadus, visi viņas mīļie.
Mūsu kundzīte ir kā omīte, tā lolo un rūpējas par
mums - saviem mazbērniem. Katru gadu kundzītei
jāšķiras no dažiem bērneļiem, kuri ir ienesuši viņas
sirdī gan prieku, gan reizēm arī raizes, bet tāpat ir
neatkārtojami un oriģināli. Ne velti saka - skola ir
otrā ģimene. Skolēni ir mazbērni, skolotāji ir vecāki,
skola ir visu zinošā omīte.
Katrs no mums šo omīti ir saticis savā laikā. Viens
ar kundzīti ir pazīstams jau no 1. klases, otrs no 6.
klases, bet daži ienāk ģimenē tikai 10. klasē, bet tas
nemaina faktu, ka visi uzreiz to iemīl un pieķeras.
Man ir savs stāsts par to, kā es nonācu pie Ērgļu omītes. 9. klasē
risinājās tādi notikumi, kuru rezultātā nonācu Ērgļos. Es
pārdzīvoju, ka manas pirmās omītes (Ozolkalna) vairs nav. Mani
kā negribētu kaķēnu iemeta pilnīgi svešā ģimenē pie svešas omes
(Gulbene), tur es spēju nodzīvot gadu. Ērgļos jaukā kundzīte mani
labprāt pieņēma savā paspārnē, un es uzreiz sapratu - jā, tā ir mana
omīte. Kopš tā laika dzīvoju šajā ģimenē un jūtos apmierināta.
Dažreiz mani pārņem ilgas pēc mājām, sāku domāt par to, ka
varētu atgriezties Gulbenē, bet tad saprotu, ka man nepatika tā
omīte, labāk ir šeit.
Es saku paldies kundzītei, kura mani pieņēma savā ģimenē un
kuru es varu saukt par savu mīļāko omīti.
Ko parasti vēl omītēm? Vēl daudz, daudz mazbērnu, lai skolas
gaiteņos vienmēr ir kustība un neviltots prieks! Es novēlu vēl ilgi
pastāvēt, jo ir daudz tādu pamestu bērnu kā es, kuriem nav omītes
un kuri būtu priecīgi tādu iegūt. Es vienmēr atcerēšos Tevi, Ērgļu
omīt.
Rūta
Atnākot uz šo skolu mācīties, pirmais, ko pamanīju, bija skolas
dizains. Gan pirmais, gan otrais stāvs ir iekārtoti tik mājīgi un
komfortabli, tāpēc ceru, ka arī turpmākajos gados skolā paliks tā,
ka, iegriežoties šeit, es jutīšos tāpat kā vidusskolas gados.
Pa šiem skolas gaiteņiem ir staigājuši tik daudz cilvēku… Ir
palikušas atmiņas. Katrs skolas stūrītis ir saistīts ar kaut ko tādu,
ko prieks atcerēties, bet kauns stāstīt.
Ieva
Katra paaudze tevi iepazīst dažādos laika posmos, cits jau tavos
jaunības gados, kad biji tikko nostājusies uz kājām, cits tad, kad
sāki sevī ko mainīt. Bet es tevi iepazinu, kad tev bija apmēram
piecdesmit trīs... Atceros, kādas man bija sajūtas, tevi iepazīstot:
liela, plaša, ar skaistām telpām, omulīgi izdekorēta, ar mājas
sajūtu.
Ko gribu tev novēlēt? Lai tu vienmēr esi kustībā! Lai pa tevi
skraida mazās, čaklās skudriņas, kuras šeit smeļas gudrību un
iedvesmu! Bet, lai tas viss attīstītos, galvenais - pati atjaunojies
līdz ar viņiem. Lai savos septiņdesmit piecos gados tu izskatītos
kā divdesmit piecgadniece!
Marta
65 gadi skolai, manuprāt, nav liels vecums. Skolai tas ir kā
pusaugu gadi, kad šis tas no pasaules ir iepazīts, bet vēl ir jāmācās
un jāattīstās, lai sasniegtu brieduma gadus.
Galvenais, lai pietiek spēka, degsmes, moža gara, lai šajos
laikos skola turētos vēl ilgi. Tomēr uzskatu, ka Ērgļu vidusskolai
ar to problēmu nebūs, jo tā vienmēr spējusi saglabāt savu
neatkārtojamo šarmu.
Sintija
Šajā vietā es iemācījos saprasties ar draugiem, kā arī strādāt
komandā un atbalstīt citam citu. Zinu, ka pēc vairākiem gadiem,
satiekoties salidojumos, būs jauki un patīkami atcerēties jautrākos
notikumus, ko šeit piedzīvojām.
Lai cik gadu būtu mūsu skolai, galvenais, lai katrs šeit justos
piederīgs un gaidīts!
Līva
Skola vienmēr ir jauna, neraugoties uz to, cik tai gadu, jo šeit
nemitīgi viss mainās. Vecie skolēni aiziet, jauni nāk vietā. Arī
skolotāji mūžam nepaliek tie paši. Mainās vadība. Katrs šeit ienes
daļiņu no sevis, bet aiziet ar daļiņu no skolas. Tieši tādēļ es novēlu,
lai katrs jaunienācējs skolā ienes to labo un jauko un, iziedams pa
skolas durvīm, savā bagāžā paņem līdzi tikai lieliskas atmiņas.
Arita

Gribu vēlēt, lai vienmēr skola aug kopā ar saviem skolēniem.
Ērgļu vidusskola kā sešdesmitpiecgadniece izskatās žirgta un
moderna, tehnoloģiju ieskauta. Savā bagāžā tā glabā atsaucīgus
skolotājus, strādīgus tehniskos darbiniekus, mūsdienīgus mācību
līdzekļus, sakoptas un skaistas telpas, kā arī radošus un
daudzpusīgus skolēnus. Es ceru, ka skola nekad šo bagāžu
nepazaudēs.
Sabīne
Šī skola izceļas ar dažādu pasākumu, akciju, aktivitāšu klāstu
katru gadu, tāpēc nekad nebūs garlaicīgi. Vidusskolas vecākās
klases gan tiek noslogotas, jo bieži pasākumus vai nu organizē vai
ir galvenie dalībnieki tajos.
Dinija
Mūsdienās skola kļūst arvien svarīgāka, bet tai arī jāmainās un
jākļūst modernākai. Tas ir nopietns un arī grūts process, jo jaunās
tehnoloģijas strauji sāk ietekmēt cilvēka dzīvi. Šajā laikmetā
skolai ir jāiemācās ieviest modernās tehnoloģijas skolēnu
apmācības procesā. Tas lēnām arī notiek, bet vieta izaugsmei vēl
ir. Savai skolai varu novēlēt, lai modernizācijas gaitā netiktu
aizmirstas vecās tradīcijas, kas padara to īpašu pārējo vidū.
Gundars
Novēlu paturēt katru gadu iedibināto tradīciju - absolventu
fotogrāfiju saglabāšanu, tā viņiem vienmēr paliekot skolas sirdī.
Egīls
Es vēlu, lai ikviens no skolēniem atgrieztos šajā vietā ar
priekpilnām un panākumiem bagātām atmiņām par saviem
raibajiem skolas gadiem.
Renārs
12 gadus ir skraidīts pa taviem gaiteņiem. Ir redzēts, kā tu
mainies kā koku lapas rudenī. Rodas jautājums, vai vispār ir bijusi
kāda krāsa, kas nav rotājusi tavas sienas?
Mana mīļā skola! Lai cik daudz reižu tu mainītos, paliec tāda,
kāda esi. Lai pēc pāris gadiem, kad ieradīšos uz salidojumu, es
varētu teikt: jā, lūk, šī ir vieta, kur es smēlos gudrības 12 gadu
garumā.
Laura
Es pat varētu teikt, ka skolai ir īpaša zināšanu smarža. Novēlu
to saglabāt ilgi, ilgi.
Evija
Es novēlu skolai kļūt arvien modernākai. Parasti, jo vairāk
gadu, jo vecāks izskaties, taču ar mūsu skolu ir pretēji. Ar katru
gadu tā tikai pieņemas krāšņumā un priecē skolēnus ar 21.
gadsimta tehnoloģijām.
Vēlos, lai Ērgļu vidusskola vienmēr nes slavu par gudriem
skolēniem, kuri tālākajā dzīvē sasniedz ļoti daudz, kuri dara
diženas lietas. Un skolotāji ar lepnumu var teikt: “Viņš mācījās
pie mums, mēs viņu sagatavojām tālākajai dzīvei.”
Kaut arī dažreiz šķiet, ka viss ir apnicis, man vienmēr būs prieks
atgriezties skolā, jo tajā mani gaidīs smaidīgs sola biedrs un
pretimnākoši skolotāji.
Sveicu 65. dzimšanas dienā!
Maira
Es gribētu redzēt to, kā skola nosvin 100 gadu jubileju un
piedalīties šajā salidojumā.
Justs
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Augusts „Kastaņās”

Ir pienācis laiks lēnām atvadīties no vasaras, jo
ražīgākais gadalaiks nupat jau klauvē pie durvīm. Rudens
sev līdzi atnesis ne tikai vēsāku, tumšāku un darbīgāku
laiku, bet lutina mūs ar dažādām dārza veltēm, tostarp
košiem, krāsainiem, raibiem un smaržīgiem ziediem.
Arī Ērgļu novada „Kastaņu” darbinieku dārzos šogad
saziedējušas karaliskās gladiolas, cēlās lauvmutītes,
adatainās asteres, skaistās dālijas, košās samtenes un
daudzas citas puķes. Lai iepriecinātu aprūpes centra
iemītniekus, 28. augustā darbinieki sarīkoja rudens ziedu
izstādi. Tā izdevās patiesi vērienīga un apmeklēta, jo
iemītnieku un darbinieku kuplajam pulkam pievienojās
viesi no ansambļa „Pīlādzītis” . Arī ansambļa dalībnieces
atnesa krāšņus rudens ziedus. Ikviens rudens ziedu
izstādes apmeklētājs bija sajūsmināts un atlikušo dienu
pavadīja pacilātā garastāvoklī. Liels paldies jāsaka
aprūpes centra darbiniekiem par atsaucību un iniciatīvu
savu rudens dārza ziedu izrādīšanā. Šajā dienā sagaidījām
arī ilggadējos aprūpes centra draugus ar ELSA - MIA
GRAHN priekšgalā no KÖPINGSVIK draudzes Zviedrijā.
Kopā ar ansambļa „Pīlādzītis” dalībniekiem iemītnieki,
darbinieki un viesi izdziedāja senas dziesmas. Īpaši
emocionāls šis brīdis bija Zviedrijas latvietim Dzintaram
Roskem, kas dziedāja līdzi savām jaunības dienu

ELSA - MIA GRAHN viesojoties “Kastaņās”.
dziesmām. Zviedrijas viesi līdzi bija atveduši kafiju,
saldumus un citus našķus, kā arī citas ikdienā noderīgas
lietas, ko aprūpes centra iemītnieki tagad varēs lietot.
Vakara noslēgumā visi sasēdās pie kūpošām zāļu tējas
tasēm un našķiem. Viesiem bija ļoti daudz jautājumu par
mūsu ikdienu un svētkiem, par mūsu iemītnieku vēlmēm,
kā draudze varētu palīdzēt ar mums noderīgām lietām.
Tika uzdoti arī jautājumi par Latvijas politiku. Paldies
„Kastaņu” darbiniecēm, kuras rūpējās par viesu labsajūtu!
Paldies „Pīlādzīša” dalībniekiem par jaukajām dziesmām!
Aprūpes centra iemītnieki un darbinieki ikvienam novēl
siltu, košu un darbīgu rudens cēlienu.
Rita Ozola,
Ērgļu novada SAC vadītājas pienākumu izpildītāja
Vijas Cielavas foto

Ērgļu melioratori
Ērgļos dzīvo dažādu profesiju pārstāvji. Par daudziem mēs šodien maz zinām, bet
viņu vārdus un darbu nevajadzētu ļaut pārklāt aizmirstības plīvuram. Ērgļu pakalni,
upju un ezeru ielejas varētu stāties līdzās skaistākajiem Zilo ezeru zemes dabas
jaukajiem stūrīšiem. Par to, ka te Ērgļos nav slīkšņu, pārpurvotas zemes un citu
staignāju, lielā mērā pateicība pienākas melioratoru darbam pagājušā gadsimta 70. /
80. gados. Par Ērgļu melioratoru darbu stāsta hidrotehniķis Antons Sondors (1939),
kura vadībā bija pie Kusas PMK 19 piederošā Ērgļu meliorācijas zona, kurā ietilpa visi
apkārtējie sovhozi Sausnējā, Liepkalnē un Jumurdā. A. Sondors beidzis Mālpils
hidromeliorācijas tehnikumu un ieguvis hidrotehniķa specialitāti. Pēc sadales strādāja
Varakļānos, bet no 1969. gada - Ērgļos, kur bija Ērgļu darba iecirkņa vadītājs astoņus
gadus - no 1969. līdz 1977. gadam. Tas bija laiks, kad meliorācijas darbi gāja pilnā
sparā visā Latvijā. Valsts plānā bija uzņemts kurss uz lauku auglības celšanu. Visa
kolhozu un sovhozu zeme bija pakļauta augsnes uzlabošanai, novadot lieko ūdeni. Šo
darbu vadīja Latvijas Meliorācijas pārvalde. Projektus izstrādāja Latvijas Meliorācijas
Projektēšanas institūts Rīgā. Darītāji bija PMK (pārvietojamā mehanizācijas kolonna),
kuras centrs atradās Varakļānos. Tās uzdevums bija ar zemju meliorāciju saistītie
darbi, purvu nosusināšana, nelielu ceļu izbūve visā Madonas rajonā. 1973. gadā Kusā
izveidoja Madonas specializētās meliorācijas celtniecības pārvaldes iecirkni ar
darbnīcām - “PMK-19” (pārvietojamā mehanizatoru kolonna). Kusa bija centrs, bet ap
to bija vēl piecas darba zonas, viena no tām Ērgļos. Kusa strauji uzplauka. Madonas
rajonā meliorācijas darbu priekšnieks bija Elmārs Graudiņš. Valsts pasūtījumi no
apkārtējiem kolhoziem nāca straumēm.
Meliorācija sākas no grāvju rakšanas. Meliorācijas objekta izbūve sākās ar
kultūrveidošanas darbiem - novadgrāvju rakšanu.

Izrādes „Braku” muzejā

Šajā sezonā „Brakos” skatītājus priecēja trīs
izrādes, kas veidotas pēc Rūdolfa Blaumaņa
darbu motīviem. Tās atveidoja teātra kolektīvi
no dažādām Latvijas vietām.
Vistālākie viesi bija Saldus novada Druvas
teātris, kas tik ļoti gribēja nospēlēt „Brakos”
izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”, ko iestudējusi
režisore Ļuba Kapteine. Mērojuši tālo ceļu,
ciemiņi 2. augustā vispirms iepazinās ar muzeju,
lai tā pa īstam varētu sevi noskaņot teātra spēlei.
Izrāde notika „Braku” pagalmā, to kuplināja
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Druva”. Aktieri
lomas tēloja sirsnīgi un enerģiski, un kurlais
Viļņu Jānis tomēr atrada īsto brīnumzālīti, ko
savā sirdī bija izauklējusi Ilze.
23. augustā „Brakos” jauni ciemiņi - Jumpravas
amatierteātris,
kurš
režisores
Kristīnes
Klētnieces-Sikas vadībā spēlēja četrus R. Blaumaņa darbu
fragmentus no lugām „Ugunī”, Pazudušais dēls”, „Trīnes
grēki” un „Skroderdienas Silmačos”. Izrāde notika saimes
istabā, jo režisorei tik ļoti gribējās kopā ar aktieriem sajust
„Braku” māju burvību, telpu smaržu un īstumu. Kaut
spēles laukums bija neliels un skatītāji tā vien visi varēja
satilpt saimes istabā, izrāde bija izdevusies - aktieri tēloja
azartiski, dedzīgi un meistarīgi. Ar skaisto dziedāšanu
priecēja Zanda Mežiņa un ar akordeona spēli - Raimonds
Krieviņš.
5. septembrī, 107. gadā kopš R. Blaumaņa nāves,
„Brakos” viesojās Carnikavas amatierteātris „Nagla”, lai
izrādītu Zigurda Neimaņa iestudēto R. Blaumaņa lugu
„Zagļi”. Uzvedumā piedalījās Carnikavas folkloras kopa
„Cēlāji”, vadītāja Anita Vestmane. Dziedāšana un teātra

Pirmrindnieki ekskavatoristi Pēteris Tauriņš, Andrejs Apsītis un Dailonis Bērziņš
1978. gada pavasarī Palšu purva objektā Jumurdas pagastā,
strādāja Kusas PMK Ērgļu zonā.

spēle bija kā vienots veselums, jo mērķtiecīgi papildināja
viens otru. Izrādē bija vairāki zagļi - gan īstie, kuriem
sakārojās Kārklēnu saimnieka kviešu maisus, gan siržu
zagļi, kuri tik daudzus gadus ilgojās pēc mīļotā cilvēka.
Pasākumā piedalījās arī tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”,
aicinot uz kopīgu dziedāšanu saimes istabā un uz svētku
cienastu.
Paldies amatierteātriem par jaukajiem mirkļiem, kas
tika radīti „Braku” sētā, popularizējot R. Blaumani un
viņa atstāto daiļrades mantojumus! Par to, ka rakstnieks ir
mūsdienīgs, īsts un patiess, vēlreiz apliecināja veiksmīgi
iestudētās un spēlētās izrādes „Brakos”.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Andra Sika foto

Aicina Ērgļu saieta nams
Septembris ir mēnesis, kad mēs atvadāmies no vasaras.
Daba mums apkārt to dara ļoti skaisti un bagāti. Koki
ietērpjas košos lapu tērpos, bet rīti kļūst arvien dzestrāki un
skanīgāki. Un tā ir zīme, ka arī mums laiks bagātināties,
mācīties, izteikties dziesmās, dejās, muzicēšanā, teātra
spēlēšanā, aušanā, adīšanā. No rudens sākas kopā būšanas
un attiecību veidošanas laiks, savu spēju un talantu
attīstīšanas laiks, gara un dvēseles kopšanas laiks atkal līdz
jaunai vasarai.
Ērgļu saieta nama pašdarbnieku saime ir Ērgļu novada
kultūrvides neatņemama sastāvdaļa. Mēs patiesi varam
lepoties ar amatierkolektīvu augsto māksliniecisko līmeni,
ko nodrošina profesionālu vadītāju un dalībnieku regulārs,
radošs darbs mēģinājumu procesos. Aicinām mūsu saimē
ikvienu aktīvu, radošu jaunu dalībnieku. Piedaloties kultūras
dzīvē, jūs atklājat sevi no jauna, atrodat jaunus draugus un
gūstat jaunus iespaidus. Esiet aktīvi un radoši! Uzdrošinieties
sākt kaut ko jaunu savā dzīvē, atcerieties kādreiz aizmirsto
un speriet soli pretī jauniem iespaidiem! Par jūsu ienākšanu
kolektīvā priecāsies: Jauktais koris „ĒRGĻI” (diriģents
Ralfs Šmīdbergs, e-pasts: ralfens@inbox.lv). Aicināti
vidusskolēni, gan arī pieredzējuši dziedātāji, mēģinājumi
piektdienās plkst. 18.30. Deju kolektīvs ”PASTALNIEKI”
(vad. Mārīte Taškāne, mob. 26528369, e-pasts: marite.
taskane@inbox.lv), mēģinājumi piektdienās plkst. 20.00 un
svētdienās plkst. 11.00.
Deju kolektīvs „RŪDIS” (vad. Antra Grinberga, mob.t.
26498175, e-pasts: samo@tvnet.lv), mēģinājumi sestdienās
plkst.19.00.Vidējās paaudzes deju kolektīvs „RŪDOLFS”
(vad. Antra Grinberga, mob. 26498175, e-pasts: samo@

tvnet.lv), mēģinājumi: otrdienās,piektdienās plkst. 20.00.
Dāmu deju grupa „VARBŪT” (vad Antra Grinberga,
e-pasts: samo@tvnet.lv, Taiga Sirmā),mēģinājumi:
ceturtdienās plkst. 18.30.
Bērnu deju kolektīvs “PIENENĪTE” (pirmsskolas vad. Antra Grinberga, mob. 26498175, e-pasts: samo@
tvnet.lv), mēģinājumi: otrdienās, trešdienās plkst.11.00
pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
Bērnu vokālais ansamblis „ĶIPARI” (vad. Ieva Vilnīte,
mob. t. 29328543, e-pasts: ieva.vilnite@inbox.lv).
ĒRGĻU TEĀTRIS (režisore Terēzija Kaimiņa, mob.
26322426, e- pasts: tereza.k@inbox.lv).
Tautas lietišķās mākslas studija „ĒRGĻI” (vad. Sandra
Lauberte, mob. 28372607).
Tautas mūzikas kopa „PULGOSNIEŠI” (vad. Inese
Maltavniece, mob.t. 26391466).
Līnijdeju dejotāju kolektīvs “RAIBĀ LĪNIJA” (vad.
Emma Cera, mob. 26468124).
Eksotisko deju grupa (vad. Rudīte
Pavlovska),
nodarbības otrdienās plkst. 18.00.
Sporta deju klubs “VIZBULĪTE” (vad. Sandra Avotiņa,
mob. t. 26528132, e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv),
nodarbības trešdienās un piektdienās no plkst. 14.00.
MŪZIKAS KURSI darbojas Virdzīnijas Burovas vadībā,
personīgi vienojoties.
Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU:

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. septembris

Sandra Avotiņa Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore

Madonas rajonā viens no lielajiem darbiem bija aizsargdambja būve ap Lubāna
ezeru. (Lubāna ezers atrodas ļoti līdzenā vietā, tajā ietek deviņas upes un daudz nelielu
strautiņu, bet iztek tikai viena upe - Aiviekste, kas pavasara palu laikā ar ieplūstošajiem
ūdeņiem netiek galā. Vērienīgākais Lubāna zemienes nosusināšanas projekts sākās
aizvadītā gadsimta piecdesmitajos gados, kad izraka Meirānu, Zvidzienas un Īdeņu
kanālus, kā arī uzcēla aizsargdambi apkārt ezeram. Kopš tā laika Lubāna ezers
pārvērties par ūdenskrātuvi, kurā ūdens līmenis tiek uzturēts ar slūžu palīdzību.)
Pēc Antona Sondora vērtējuma Ērgļi bija smags meliorācijas objekts, jo zeme te
akmeņaina, kalnaina, arī pavasaris Ērgļos atnāk divas nedēļas vēlāk un rudens - divas
nedēļas ātrāk nekā citur Latvijā. Sējas darbi sovhozos bija jāpaveic plānā noteiktajā
laikā - līdz 9. maijam (Uzvaras dienai), visiem laukiem bija jābūt apsētiem. Tas bija
atkarīgs arī no melioratoru iepriekš padarītā darba rezultātiem. Ērgļiem nereti pārmeta
augstākstāvošie priekšnieki: „Nu kāpēc jūs tā atpalikuši, citi sen jau gabalā?” Ko te
varēja iebilst, jo priekšnieki jau visbiežāk raudzījās uz lauciniekiem no savu Rīgas
kabinetu logiem. Un ar visu to Ērgļi turējās augstu, iegūstot 30 centnerus graudu no
hektāra. Tas toreiz skaitījās vidēji labs rādītājs (mūsdienās ražība ir cēlusies uz pusi).
Ērgļu sovhozā bija nosusināti 2,5 tūkstoši ha zemes. Aktīvais lauku nosusināšanas
darbs iekrita siltajā gadalaikā, sākot no aprīļa, ja bija agrs pavasaris, un līdz novembrim.
Ziemā vīri nodarbojās ar tehnikas remontu Kusas darbnīcās, bet lielo tehniku
remontēja Olainē. Sezonā Ērgļos strādāja līdz pat 80 strādniekiem, algas bija labas. Ar
vasarā sapelnīto dažs labs iztika arī pa ziemu līdz nākamajai sezonai vai strādāja
mazāk kvalificētu darbu. Nomeliorēto zemi vajadzēja arī regulāri kopt - tīrīt
novadgrāvjus, drenu akas, noplūdumu vietas, cirst krūmus, izzāģēt trases u. c.
Galvenie darītāji meliorācijas darbos bija tehniski izglītoti vīri - daudzkausu
ekskavatoru brigadieris Staņislavs Seļeckis, kura brigādē bija drenu licēji Kārlis
Čuibe, Jānis Kaimiņš un Andris Priedītis un mašīnists Jānis Reiters. Vienkausa
ekskavatora mašīnisti Dailonis Bērziņš, Pēteris Tauriņš, Vilis Rozenbergs un
Miķelsons; celmlauzēji traktoristi Jānis Kuzmins, Uldis Ķezis un buldozerists Gunārs
Kazēns; drenu licējs Imants Dansters, mehāniķis Alfrēds Ķīlis, kalējs metinātājs
Terentijs Šarigins, kurš bija viens no labākajiem Ērgļos.
Ērgļos meliorācijas objekti tāpat tika sadalīti pa vietējām zonām - zemes nogabaliem
„Itālijas” objekts (Katrīnas virzienā), Āķēnu „gals”, Jaunzemi, Anduļēni, Veģeri,
Sīmaņi, Ķikuti, Katrīna, Baltklāvi. Ne visos objektos meliorācijas process ir pabeigts,
viens no tādiem ir pie Āķēniem. Bet tad jau sākās jaunie laiki, un zemes nosusināšanas
darbs tika pilnīgi pārtraukts.
1985. gadā ērglēnietis Valdis Groza (1962) beidza Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Meliorācijas inženieru fakultāti un tika nozīmēts darbā uz Ērgļiem. 1990.
gadu sākumā viņš sāka strādāt par Meliorācijas kadastra nodaļas vadītāju Lubānā.
Meliorācija bija svarīga tautsaimniecības nozare, kurā darbojās daudzi ērglēnieši,
tāpēc arī šodien viņu klātbūtne ir jūtama. Ērgļos radusies vesela iela ar nosaukumu Senču iela, kurā 1980. gados jaunuzceltajās vienģimeņu dzīvojamajās mājās ievācās
dzīvot melioratoru ģimenes (Bērziņi, Reiteri, Dansteri, Čuibes, Pelši), divās mājās
Jaunatnes ielā (Kaimiņi un Apsīši) un Mehanizatoru ielā 2, 10 un 8, kurā pašreiz dzīvo
kādreizējais Ērgļu meliorācijas darbu vadītājs Antons Sondors.
Kopš “PMK-19” iziršanas 1990. gadu sākumā, kad juka un bruka visas valsts
ražošanas struktūras, arī Kusa sāka stagnēt savā attīstībā, tai sāka pietrūkt saimnieciskā
vēriena. Ērgļu melioratori „pārkārtojās” un sāka strādāt citos darbos.
Tagadējie zemes īpašnieki Ērgļos izmanto labākās meliorētās platības. Melioratori
ir strādājuši nākotnes vārdā. Mūsdienās meliorācijas darbi Ērgļu pagastā nenotiek.
Visas meliorācijas sistēmu būves un ierīces uzskaitītas meliorācijas kadastrā. Zemes
īpašniekiem (lietotājiem) neatkarīgi no tā, kas un kādā nolūkā ierīkojis meliorācijas
sistēmu būves un ierīces uz šīs zemes, tās jāreģistrē rajona meliorācijas sistēmu valsts
pārvaldē (MSVP). MSVP nosaka meliorācijas sistēmu būvju un ierīču īpašuma
piederību, iekļauj tās meliorācijas kadastrā un saimniecības zemes īpašuma meliorācijas
pasē.
A. Kuzina
O. Skujas foto no Madonas muzeja krājuma MNM 13892:1



Pasākumu afiša

Apsveicam!

21.-29.09. Jumurdas pagasta Saieta ēkā
MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE-MAIŅA
Dalies un mainies ar savu šī gada augļu, dārzeņu,
konservu ražas bagātību!
21.- 29. septembrim nogādā uz Jumurdas pagasta Saieta ēkas
zāli rudens veltes. Tas var būt piepildīts maiss, grozs, tīkliņš
vai neliela saujiņa...
LIELISKA IESPĒJA - atnest maisiņu ar saviem burkāniem
un pretī paņemt, piemēram, bietes (pupiņas, sīpolus, ķirbi,
ievārījumu...)- BET!!!-Tu drīksti paņemt ne vairāk kā 50% no
izstādei atnestajām veltēm!
Pēc izstādes iemainītais un saziedotais tiks nogādāts Ērgļu
novada sociālās aprūpes centros.
Aprūpes centru darbinieki un iedzīvotāji ir pateicīgi visiem
par iepriekšējā gadā saziedotajām veltēm, kuras darbīgo
pavārīšu rokās pārtapušas par gardiem ēdieniem.
Ja rodas jautājumi vai ierosinājumi, zvaniet, tālr. 8343674,
Inita.

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

***

26. septembrī plkst. 9.00 pie Ērgļu saieta nama
un tā apkārtnē
RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem!!!
Aicinām tirgoties ar visām rudens ražas bagātībām, kas
izaugušas dārzā, meža veltēm, rokdarbiem, kā arī ar
mājdzīvniekiem un lopiņiem.
Varēsiet piedalīties loterijā, ja līdzi būsiet paņēmuši kādu
no savām ziemai sagatavotajām veltēm.
Piedalīsimies Miķeļa izsolē!!!

***

1 .oktobrī plkst. 12.00 pie Ērgļu saieta nama
Ērgļu pensionāri tiek aicināti uz SENIORU dienas
pasākumu
“KAS KUSTĪGS, TAS LUSTĪGS”
Programmā:
- nūjošanas pamatu apguve;
- trenažieru telpas atvēršana;
- citas sportiskas aktivitātes.
Lietus gadījumā aktivitātes norisināsies saieta namā.

***

3. oktobrī plkst. 14:00 Sausnējas novadpētniecības
muzejā “Līdumi” pasākums “Rakstniekam Valdim - 150”

***

16. oktobrī plkst.10.00 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde
“PUTEKLĪŠA PIEDZĪVOJUMI”
Izrāde tapusi pēc Imanta Ziedoņa pasakas motīviem. Režisore
un scenogrāfe - Lelde Kaupuža. Leļļu autore -Katarīna Šterna.
Kostīmu māksliniece - Renalda Samurova.
Ieejas biļešu cenas - 2,00 EUR (biļetes iegādāties Ērgļu
saieta namā).

***

17. oktobrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
KARĪNAS DIENAS BALLE
VAKARA GAITĀ:
• Ērgļu saieta nama pašdarbības kolektīvu parāde;
• sveicieni un vizītkartes;
• atrakcijas un priekšnesumi.
Spēlē grupa - “2 PRO miles”. Ieejas biļetes cena - 2 EUR.
Pašdarbniekiem - ieeja brīva.

***

23. oktobrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” atvēršanas svētki.
Izdevums ir par Ērgļu novada teātra vēsturi un Latvijas
teātru sadarbību ar „Braku” muzeju.

***

31. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt” aicina uz koncertu
“Rudens lapkritī ”
Aicināsim deju grupas no Dzelzavas, Kokneses, Kalsnavas,
Madonas, Ogres, Amatas, Apes, Vecpiebalgas, Mārsnēniem,
Inešiem, Valkas un Cesvaines.

***

1. novembrī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
grupas “Galaktika” koncerts
Ieejas biļešu cenas: 8,00 EUR un 5.00 EUR. Biļetes
pieteikt un iegādāties Ērgļu saieta namā.

“Ērgļu Novada Ziņu”
izdevumā Nr. 8 (105) ievietotās
krustvārdu mīklas
atrisinājums:
Horizontāli: 1. Prakse. 4. Balets. 7. Liepiņa. 10. Zenīts.
11. Līdaka. 12. Arimans. 13. Asaka. 16. Marss. 18. Baals.
23. Valka. 24. Inari. 25. Insults. 26. Naivs. 27. Liesa. 28.
Lakši. 30. Vasks. 33. Usnes. 38.Voiniča. 39. Ķekava. 40.
Lapene. 41. Rasisms. 42. Smerčs. 43. Sonets.
Vertikāli. 1. Puzina. 2. Arnika. 3. Elsas. 4. Balss. 5.
Emalja. 6. Smakrs. 8. Epika. 9. Ikars. 14. Savanna. 15.
Kalniņš. 17. Renuārs. 19. Amadejs. 20. Leimane. 21. Gaiss.
22. Visla. 28. Leņķis. 29. Kankle. 31. Akims. 32. Kains. 34.
Novele. 35. Stress. 36. Svars. 37. Palss.

Aina Lazdiņa
Anita Reizniece
Ilga Dāboliņa
Skaidrīte Liepiņa
Skaidrīte Renckulberga
Zenta Upeniece
Aina Gaišā
Anna Miezīte
Aina Turka
Gaida Fārta
Anna Pavlovska
Zelma Kalniņa

PATEICĪBAS

Apsveicam!

IEVU ŠREIBERI un SANDRI ĀBELU
ar meitas NIKOLAS ĀBELAS
piedzimšanu.

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT:

Vēlos izteikt pateicību Ērgļu vidusskolas mūzikas skolotājai
Mārītei Kovaļevskai par to, ka man bija iespēja piedalīties
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Pateicība izsaku arī Madonas sporta skolas skolotājam
Ivaram Teterim. Skolotājs mums piedāvāja piecas dienas
aktīvi piedalīties basketbola nometnē. Lai gan nometne bija
domāta jaunākiem bērniem, skolotājs bija padomājis par
patīkamu laika pavadīšanu nometnē, pozitīvu attieksmi.
Pateicoties skolotājam Ivaram Teterim, mums tika dota iespēja
aizbraukt uz Igauniju, kur notika MINI CUP mazais kauss
basketbolā, kurā izcīnījām 3 vietu.
Pateicību izsaku arī Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Guntaram Velcim par to, ka mēs tikām
atbalstīti braucienam uz Igauniju.
Aizgājušās vasaras brīvdienas man ir piedzīvojumu un
emociju pilnas.
Markuss Šaicāns
Izsakām lielu pateicību ārstējošam personālam Vācijas
medicīnas centrā Klinikum Itzehoe un audzinātājai Sandrai
Stankevičai par operativitāti Santas Kalniņas slimošanas
laikā, atrodoties ārpus Latvijas. Īpaši pateicamies skolotājai
Lienai Bukovskai par klātbūtni un rūpēm, guļot Santai
slimnīcā!
Santas mamma, omamma un opaps
Izsaku vissirsnīgāko pateicību par man parādīto godu 80.
dzimšanas dienā, sagādājot iespēju iestādīt man veltīto koku
Likteņdārzā Daugavas krastā, jauktajam korim “Ērgļi” (īpaši
Ērgļu novada kultūras darba organizatorei Sandrai Avotiņai),
vīru korim “Gaiziņš” (kora prezidentam Gatim Lediņam,
ilggadējai Bērzaunes pagasta tautas nama, tagad jau bijušajai,
vadītājai Aijai Pavlovai), Ērgļu novada pašvaldības un Ērgļu
vidusskolas pārstāvjiem, maniem bijušajiem skolēniem (īpaši
manas audzināmās klases 1968. gada absolventiem), maniem
tuviniekiem un visiem, visiem, kuri ar ziediem un veltēm
sveica mani šajā jubilejā. Paldies Pētera Leiboma vadītā
pūtēju orķestra mūziķiem. Sirsnīgs paldies arī SIA “Palīgs”
(īpaši tā vadītājai Dainai Boktai) par bagātīgo un garšīgo
cienastu svinību viesiem.
Cieņā un pateicībā diriģents Jānis Dzintars Sprancmanis
Noklausīšanās SAGATAVOŠANAS KLASEI Ērgļu
mūzikas un mākslas skolas MŪZIKAS NODAĻĀ notiks
28. septembrī 18.00 mūzikas skolas telpās (ieeja saieta
namā no otras puses). Informācijai tālruņi: 64871002,
26528369.

SVECĪŠU VAKARI ĒRGĻU NOVADĀ
Katrīnas kapos - 19. septembrī plkst. 16.00
Runakalna kapos - 26. septembrī plkst. 16.00
Liepkalnes kapos - 26. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas kapos - 3. oktobrī plkst. 17.00
Vējavas kapos - 3. oktobrī plkst.16.30
Blaumaņa kapos - 3. oktobrī plkst.17.00
Jumurdas kapos - 3. oktobrī plkst.18.00
Miera kapos - 10. oktobrī plkst. 16.00
Sauleskalna kapos - 10. oktobrī plkst. 18.00

ENIJU un ULDI LEŠKĒVIČUS;
LĀSMU un UĢI OLTES;
HELGU TREIFELDI un MODRI
PODZIGUNU.

Bibliotēka piedāvā

Visiem jau esošajiem lasītājiem un tiem, kas domā tādi vēl kļūt,
Liepkalnes bibliotēka piedāvā atkal jaunas grāmatas.
Latviešu autoru darbi
Kārlis Ieviņš “Sievietes meklēšana”. Romāns par morāles
problēmām.
Laura Dreiže ”Deja ar nāvi”. Spriedzes romāns.
Aldis Bukšs ”Parādu piedzinēji”. Spriedzes romāns.
Māris Bērziņš “Svina garša”- par varoņiem nepiedzimst, bet
gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis.
Dace Judina, Arturs Nīmanis “Divi pusnakts sarunās”, dzeja.
Lato Lapsa ”Razbainieku salas”- ceļojumu un piedzīvojumu
grāmata.
Ārzemju autoru darbi
Oidira Ava Olafsdotira “Astoņu ziedlapu roze”. Grāmata par
juteklisku vīrišķību, par tēvišķumu, beznosacījuma mīlestību,
dāsnumu un tiekšanos pēc skaistā.
Kimberlija Frīmena ”Kaisle zem Tasmānijas debesīm”.
Romantisks romāns.
Ketrina Eljota ”Mans vīrs dzīvo kaimiņos”. Izklaidējošs
romāns.
Deizija Gudvina “Pūra mednieks”. Kaislību un drāmas
romāns.
Pīters Džeimss “Mirušajiem pa pēdām”. Spriedzes romāns.
Makss Berijs “Leksikons”, trilleris.
Kamilla Lekberga “Nāras sauciens”, detektīvs.
Bērniem un jauniešiem
Māris Rungulis “Sāļās pankūkas”. Spokains piedzīvojumu
stāsts.
Mišela Peivere “Dievi un karotāji”. Piedzīvojumu romāns.
Džila Lūisa ”Sarkanais ibiss”. Satraucošu notikumu stāsts.
Janne Tellere “Nekas” grāmata, kuru Rietumnorvēģijas skolās
aizliedza, Francijā daži grāmattirgotāji atteicās to izplatīt, Vācijā
bija vecāki, kuri neļāva saviem bērniem lasīt. Tomēr 2008. gadā
“Nekas” tika atzīts par labāko romānu bērniem Francijā, un Vācijā
šī grāmata turas pārdotāko grāmatu saraksta augšgalā.
Dainuvīte Bikše Liepkalnes bibliotēkā

PIEMINAM MIRUŠO:
Afanasijs Vorobjovs
miris 82. 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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