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črgĠu novadą
rekultivĎs trĘs normatĘvo aktu prasĘbąm
BrĘvprątĘgo
darbs črgĠu novada
Jaunas iespējas
senioriem
Īsziņas
muzejos
neatbilstošas izgąztuves

Sveicam skolotāju Antru
1991. gadā ANO izsludināja 1. oktobri par starptautisko Senioru
Grinbergu ar AS “Swedbank”
dienu. 3. oktobrī Ērgļu pensionāri pulcējās saieta namā uzAprƯƺa
Senioru
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stipendijas”
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Saglabājiet unEiropas
vairojiet
radošumu!
Kustieties!
(Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
matƯvo
aktu tautas
prasƯbƗm
neatbilstošo
Kopienas
un Bianko
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
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kurš
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miegu! Pieņemiet sevi, apkārtējo pasauli un esošo dzīvi
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deju
sevi Eiropas das pagasta izgƗztuvi “Andrupi”.
esam!
rƗ
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Bagāts ir nevis tas, kuram ir daudz, bet tas, kuram pietiek...
Barona taka arĘ črgĠos

Pietiek sev, saviem mīļajiem, kaimiņiem
un pietiek arī dāvināšanai. Esmu priecīga
Ir zinƗms fakts, ka 1859. gadƗ
un gandarīta par jumurdiešu dāsnumu un
KrišjƗnis Barons, bǌdams TƝrbaatsaucību, jau piekto gadu piedaloties
tas universitƗtes MatemƗtikas
Miķeļdienas labdarības izstādē – maiņā.
fakultƗtes students, 24 gadu vePaldies katram, kurš piedalījās, dalījās un
cumƗ ceƺoja kƗjƗm 5 nedƝƺas no
atvēra savas sirds un pagraba durtiņas!
TƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Šogad tās bija 20 jumurdiešu ģimenes:
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯr11. - 13.09. 2015.
Studentu bataljona pārstāvji un Viesturs Putniņš, Baiba Feodorova, Velga
gƺiem, Koknesei,
SkrƯveriem,
privātpersonas
piedalījās
ikgadējā pārgājienā no Rīgas uz Birkenšteine, Lucija Lībiete, Valentīna
ƶeipenei,
LƯgatnei,
Siguldai,
Ērgļiem. Pārgājiens pārsvarā RƯnotika pa vecā Ērgļu dzelzceļa sliežu Cīrule, Vizbulīte Dreimane, Aigars
gai, Jaunpilij,
Irlavai,
Kandavai,
ceļu.
Garo gājienu
uzsāka
56 dalībnieki, līdz finišam nonāca 30 Mednis, Māra Dreimane, Andra Salnīte,
Lorenco (stƗv pie piekabes) un KristiƗns Braku sakopšanas talkƗ 17. aprƯlƯ.
Sabilei, Talsiem
lƯdz savƗm
Agita Opincāne,
dalībnieki.
Visīsāko
laika mƗperiodu ceļā pavadījusi sieviete, Anna Sarkanābola,
jƗm DundagƗ.uzrādot
Ɯrgƺos jaunu
viƼš ieracivilpersona,
laika rekordu - 16 stundas un 12 Smeiļu ģimene, Ērika Purviņa, Maija
bildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru izveidoja KristiƗns abƗs svešvalodƗs tƗpƝc,
ka te dzƯvoja
studiju
minūtes.
Interesants
pārgājiena
apraksts mājaslapā: https://latboots. Vilnīte, Vita Bērziņa, Anita Saldava, Lapsu
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, varƝsim iespiest tipogrƗģimene, Stella Rutka, Inta Bērziņa, Santa
wordpress.com/2015/09/17/100-kilometru-pargajiens-2015/
biedrs, vƝlƗkais Vecpiebalgas
tad par viƼu ir tikai viena atbilde – gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ siLasmane- Radzvilaviča.
Ɨrsts, mǌziƷu JurjƗnu tƝva brƗlis
bƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa tuƗcija.
InitasAnžs
Lapsas
foto TrƯs dienas
Uz Ērgļu sociālās aprūpes centru
trǌkumu. Vai tiešƗm mƝdz bǌt tik ideƗli
Par itƗƺu puisi Lorenzo Bianco „MeƼJƗnis
JurjƗns.
aizceļoja lielākos un mazākos maisos
Ƨeƺu” vadƯtƗja Ieva VilnƯte stƗsta, ka
jaunieši?!
KrišjƗnis Barons viesojƗs MeƼsaliktie rudens labumi: 7 sīpolu maišeļi, 4
Abi puiši raksta personƯgƗs dienas- puisis palƯdz saimnieciskajos darbos –
Ƨeƺos, kopƗ ar JurjƗnu iepazƯBarona burkānu
takas dalƯbnieki
maisi, 3Brakos.
sarkano biešu maisi, 4
grƗmatas. Tas nozƯmƝ, ka viƼi vƝro un gan kopj muzeja apkƗrtni un uzkopj
dams Ɯrgƺu apkƗrtni.
kartupeļu
kāpostu maisi,
āboli,
dolfs4 Blaumanis,
sajutƗm
mƗju liego apraksta arƯ savus vƝrojumus Ɯrgƺos. telpas, gan arƯ piedalƗs muzeja pasƗkulƯti un MƗrƯti Breikšu, bet pirms
mazgƗ- maisi,
Jau piekto gadu notiek velomabumbieri, plūmes, 7 ķirbji, 5 kabači, kāļi,
ratons Barona taka, kad 17 dienu laikƗ šanƗs MeƼƧeƺu pirtiƼƗ, Meža mƗtes ai- veldzi vasaras karstumƗ, paspƝlƝjƗm SarunƗs noskaidrojƗm viƼu domas par mu organizƝšanƗ. Lorenzo aktƯvi strƗdƗ
pupas,
ķiploki,piekazas
siers muzeja
un ābolubrūkleņu
mums, latviešiem,
kƗ arƯpupiņas,
uzzinƗm daudz
brƗƺu JurjƗnu
mƗjaslapas
iztiek veikts aptuveni 1000 km garais ceƺš, cinƗti, ceƺotƗji iejutƗs dažƗdos meža klavieres viesu istabƗ. Tad devƗmies pa
interesanta parievārījums.
dzƯvi un cilvƝkiem viƼu veides un septembrƯ plƗno noorganizƝt
takƗm.
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smartƝlos
un
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un
cits
citu
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ko savulaik kƗjƗm gƗjis KrišjƗnis Barons.
Aiz katra kas
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vēl kāds ģimenes loceklis vai
dzimtenƝ. Uz jautƗjumu,
LatvijƗ
mǌzikas
Barona takas idejas autore ir neformƗlƗ ar savu erudƯciju par Latvijas augu un žu, saƼƝmƗm pozitƯvo enerƧiju no Zi- patƯk visvairƗk,sabiedrotais,
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„NƗkamajƗ rƯtƗ viesi klausƯjƗs mǌzi- dziesmu, pasveicinƗjƗm skulptǌru „Ed- DzƯves temps salƯdzinƗjumƗ
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ievārījuma
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muzejos notikušajƗs
aktivitƗtƝs.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada septembra 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 176 201 palielināja
ieņēmumus, par EUR 619 samazināja nesadalītos līdzekļus, par EUR 176820 palielināja izdevumus.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un tie ir
publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmi, sākot
ar 2015. gada 01. septembri: Ērgļu vidusskolā EUR 65,03 uz vienu audzēkni mēnesī; Sausnējas pamatskolā
EUR 165,69 uz vienu audzēkni mēnesī; pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 161,21 uz vienu
audzēkni mēnesī; Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā EUR 71,51 uz vienu audzēkni mēnesī.
 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no deviņiem
nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru parāda kopsumma līdz 2015. gada 11. septembrim bija EUR
1357 apmērā.
Izvērtējot Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības aicinājumu, dome nolēma atbalstīt
Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības ieceri izveidot patstāvīgu ekspozīciju - piemiņas
vietu Cēsīs, Pils ielā 12., veltītu no padomju režīma cietušajiem bijušā Cēsu apriņķa, kurā ietilpa arī Ērgļu
un Jumurdas pagasts, iedzīvotājiem un piešķīra šim mērķim finansējumu EUR 300,00 apmērā no Ērgļu
novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Sakarā ar pašvaldības transportlīdzekļu FIAT DUCATO, RENAULT, HONDA CIVIC nolietojumu
dome nolēma iegādāties jaunu kravas - pasažieru furgonu un vieglo automašīnu, paredzot šim mērķim
finansējumu līdz EUR 40000,00 apmērā.
Saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar sadarbības partneriem
ārzemēs - Ooststellingverfas pašvaldību Nīderlandē un Ķelnes- Reizīkes pašvaldību Vācijā un sadarbības
partneru uzaicinājumiem dome apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības delegācijas darba vizītēm:
- laikā no 2015. gada 8.-12. oktobrim uz Ooststelligverfas pašvaldību Nīderlandē sešu cilvēku sastāvā
- Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore Sintija
Mālniece, Ērgļu vidusskolas skolotāja Indra Rone, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Ieva Vilnīte, sabiedrības pārstāvis, Ērgļu vidusskolas padomes loceklis Aivis Masaļskis, sabiedrības
pārstāvis Mārcis Feldbergs;
-laikā no 2015. gada 28. oktobra līdz 04. novembrim uz Ķelnes - Reizīkes pašvaldību Vācijā, kuras
sastāvā ir Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa “Ievziedi” dalībnieces, Pētera Leiboma pūtēju orķestra
dalībnieki, oficiālie pašvaldības pārstāvji - Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis,
R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākā speciāliste Anna Kuzina, pašvaldības speciāliste un
kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa.
Precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70920060046, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu
novadā, platību no 10,5 ha uz 9,21 ha, jo uzmērīšanas rezultātā bija konstatētas platības un izvietojuma
atšķirības.
Izvērtējot biedrības “OK Arona” iesniegumu, dome nolēma finansiāli atbalstīt biedrību, piešķirot
finansējumu EUR 100,00 orientēšanās sacensību “Apkārt Ērgļiem” karšu izgatavošanai.
Izvērtējot Vidzemes plānošanas reģiona priekšlikumus autoceļu sakārtošanas programmai 20142020, lai sekmētu novada ekonomisko attīstību, dome noteica prioritāri nepieciešamos valsts reģionālo
ceļu posmus iekļaušanai Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2016.-2020. gadam šādā secībā: P4
posms caur Ērgļiem, Ērgļu novada centru, km 99,66-101,26;
P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posms 0,0-19,18 km Ērgļi - Jumurda - Ineši; P79 Ērgļi - Koknese
posms Ērgļi-Irši.
Apstiprināja kustamās mantas atkārtotas izsoles noteikumus: Ērgļu novada pašvaldības kustamās
mantas - automašīnas FIAT DUCATO; traktora DT-75; autogreidera DZ-122 B-9
IZSOLES NOTEIKUMI
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās
mantas - automašīnas FIAT DUCATO, traktora DT-75 un autogreidera DZ-122 B-9 atsavināšana atbilstoši
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.1.Izsoli organizē Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļu atsavināšanas komisija.
1.2.Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) - EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).
1.4.Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu vai vienīgajam
pretendentam par nosacīto cenu.
1.5.Katra tehnikas vienība tiek izsolīta kā atsevišķs objekts.
1.6.Izsoles laiks un vieta: 2015. gada 28. oktobris plkst. 11.00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā Ērgļu
novadā.
1.7.Izsole notiks starp personām, kuras pieteikušās līdz 2015. gada 28. oktobrim plkst.11.00.
2.ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU.
Izsolē tiek piedāvāta Ērgļu novada pašvaldības kustamā manta:
2.1.Vieglā kravas automašīna FIAT DUCATO, (rezerves daļām) izlaiduma gads 2006, VIN
ZFA24400007667681, reģistrācijas Nr. GB2290, spidometra rādījums 352800 km, (pārnesumkārbas
defekts), kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 2640,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit eiro.
2.2.Traktors DT-75 (rezerves daļām), izlaiduma gads 1986, rūpn. Nr. 383017, reģistrācijas Nr. LL6852,
kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 900,00 (deviņi simti eiro).
2.3.Autogreiders DZ-122 B-9, izlaiduma gads 2007, rūpn. Nr. 1590777, reģistrācijas Nr.T8561LT,
spidometra rādījums 002401 motorstundas, kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 22500,00
(divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro).
2.4.Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc izsoles.
2.5.Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods HABALV22,
konts Nr. LV39HABA0551034000143.
3.IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA.
3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija - rakstisku pieteikumu pieņemšana notiek Ērgļu novada pašvaldībā
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā līdz 2015. gada 28. oktobrim plkst. 11.00
3.2.Tie pretendenti, kas iesnieguši rakstisku pieteikumu, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. Ierodoties
uz izsoli, viņiem jāuzrāda šādi dokumenti:
3.2.1.fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
3.2.2.juridiskām personām - apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv
amatpersona ar paraksta tiesībām - juridiskās personas izdota pilnvara.
3.3.Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā, kurā norāda šādas ziņas:
3.3.1.izsoles objekts;;
3.3.2.izsoles dalībnieka kārtas numurs;
3.3.3.fiziskām personām - izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
3.3.4.juridiskām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja
(pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
3.3.5.persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles karti numuru, kas atbilst uzskaites žurnālā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram;
3.3.6.ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un,
pamatojoties uz atsavināšanas komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam
pretendentam.
4. IZSOLES NORISE.
4.1.Izsole notiek, ja uz to reģistrējušies vismaz 2 (divi) izsoles dalībnieki.
4.2.Izsoli vada atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
4.3.Izsoles gaita tiek protokolēta.
4.4.Atklājot izsoli, izsoles vadītājs iepazīstina ar atsavināšanas komisiju, nosaucot personu uzvārdus,
raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu un summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek
paaugstināta (izsoles soli).
4.5.Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu:
„Kas sola vairāk?”.
4.6.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti - numuru. Izsoles vadītājs paziņo
solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāk piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais
āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāk solījumu un ka pārdošana ir noslēgusies.
4.7.Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
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4.8.Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā
jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.modificƝto organismu aprites likuma 22. panta 2.
4.9.Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 5 (piecu)
daƺu
darba dienu laikā pēc izsoles.
4.10.Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods HABALV22,
1. Šie
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konts
Nr. LV39HABA0551034000143.
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domes sēdes protokols Nr.9, 1.§

Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada
administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta 2. daļu
1.Šie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Ērgļu novada
administratīvajā teritorijā un tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
2.Aizliegums Ērgļu novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus noteikts
uz 5 (pieciem) gadiem.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta
NorƗdƗmƗ informƗcija
sadaƺas
1. Projekta satura izklƗsts ƦenƝtiski modificƝto organismu aprites likuma 22.
panta otrƗ daƺa nosaka - pašvaldƯba, ievƝrojot
sociƗlekonomiskos, klimatiskos vai vides apstƗkƺus,
vai izvƝrtƝjot lauksaimnieciskƗs darbƯbas metodes,
pƝc savas iniciatƯvas vai uz personas priekšlikuma
pamata ar pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem var
noteikt aizliegumu ƧenƝtiski modificƝto kultǌraugu
audzƝšanai attiecƯgajƗ administratƯvajƗ teritorijƗ vai
tƗs daƺƗ. LƯdz šim spƝkƗ esošƗ aizlieguma termiƼš
beidzas 2015. gada 15. oktobrƯ.
2. Projekta
ƦenƝtiski modificƝto kultǌraugu audzƝšana rada
nepieciešamƯbas
potenciƗlu negatƯvo ietekmi uz Ɯrgƺu novada
pamatojums
pašvaldƯbas teritorijƗ esošajƗm Ưpaši aizsargƗjamƗm
teritorijƗm un biotopiem, kƗ arƯ vienlaikus var
izplatƯties kaimiƼu pašvaldƯbu teritorijƗs, kurƗs ir
spƝkƗ esoši aizliegumi jebkƗdu ƧenƝtiski modificƝtu
kultǌraugu audzƝšanai.
3. InformƗcija par plƗnoto Projekts nerada ietekmi uz pašvaldƯbas budžetu.
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto Saistošie noteikumi ierobežo saimniecisko darbƯbu
projekta ietekmi uz
tƗdƗ mƝrƗ, ka nav atƺauta ƧenƝtiski modificƝtu
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
kultǌraugu audzƝšana, bet vienlaikus rada pozitƯvu
pašvaldƯbas teritorijƗ
efektu saimnieciskƗs darbƯbas veicƝjiem, kas
nodarbojas vai plƗno nodarboties ar bioloƧisko
lauksaimniecƯbu.
5. InformƗcijas par plƗnoto Projekts nerada ietekmi uz administratƯvajƗm
projekta ietekmi uz
procedǌrƗm.
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
6. KonsultƗcijas ar
SabiedrƯba tika informƝta par nodomu noteikt
privƗtpersonƗm
aizliegumu ƧenƝtiski modificƝto kultǌraugu
audzƝšanai, tƗdƝƺ paziƼojums tika publicƝts Ɯrgƺu
novada informatƯvƗ izdevuma “Ɯrgƺu Novada
ZiƼas” 2015. gada maija izdevumƗ un publicƝts
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas mƗjaslapƗ www.ergli.lv.
InformƗcija par PaziƼojumu 29.04.2015. nosǌtƯta
Vides aizsardzƯbas un reƧionƗlƗs attƯstƯbas
ministrijai un ZemkopƯbas ministrijai. NoteiktajƗ
termiƼƗ tika saƼemts viens iesniegums, kurƗ tika
pausts viedoklis, ka jƗaizliedz ƧenƝtiski modificƝto
kultǌraugu audzƝšana Ɯrgƺu novadƗ.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

InformƗciju sagatavoja pašvaldƯbas sekretƗre
INFORMĀCIJA
A.kvalitātes
Rozenberga
Sakarā ar Valsts un ES atbalsta piešķiršanu publiskās ceļu infrastruktūras
uzlabošanai

lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, Ērgļu novada pašvaldība
novembrī plāno rīkot projektā ietveramo objektu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem. Prioritāte
atbalsta saņemšanai MK noteikumos INFORMƖCIJA
paredzēta ceļiem, kas ved uz lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes objektiem. Konkrētāka informācija būs pašvaldības mājaslapā un uz ziņojumu
stendiem.
Uzņēmēji
un citiun
interesenti
informāciju
varēs saņemt
arī pašvaldībā.
SakarƗ
ar Valsts
ES atbalsta
piešƷiršanu
publiskƗs
ceƺu infrastruktǌras

kvalitƗtes uzlabošanai lauku teritorijƗs,
lai veicinƗtu
uzƼƝmƝjdarbƯbu
Ērgļu novada
informatīvais
izdevums 2015. un
oktobris
saglabƗtu apdzƯvotƯbu, Ɯrgƺu novada pašvaldƯba novembrƯ plƗno rƯkot
projektƗ ietveramo objektu apspriešanu ar vietƝjiem uzƼƝmƝjiem. PrioritƗte

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja

Īsziņas

Ļoti ātrā un nemanāmi steidzīgā solī ir
paskrējis pirmais mācību gada mēnesis.
Saņemtas pirmās atzīmes. Mācību darbs rit
pilnā sparā.
Atskatoties uz skolas dzīvi aizvadītajā
mēnesī, jāsecina, ka tā ir bijusi piepildīta ar
dažnedažādiem pasākumiem, kuros gan
skolēni, gan skolotāji bija aktīvi dalībnieki,
kā arī īsteni organizatori.
Pirmais pasākums, kurā visi aktīvi
piedalījāmies, bija Dzejas dienas. Pasākumu
organizēja par godu Rainim. Katrai klasei,
sākot no pirmās līdz divpadsmitajai, bija
jāizlozē savs Raiņa dzejolis un pēc tā satura
jāuzzīmē ilustrācija, arī jānolasa šis darbs.
Ap skolu valdīja draudzība, sirsnība un kopā
būšanas prieks. Šķita, ka arī mazās skolas
ķipari ātri vien iejutās lielās skolas audzēkņu
pulkā. Man ļoti patika kopības sajūta, kuru
varēja izjust ikviens, kurš piedalījās šajā
pasākumā. Visvairāk iepriecināja skolēnu
aktivitāte un vēlme piedalīties.
Taču Dzejas dienas nebija vienīgais
veiksmīgais pasākums, kas padarīja krāšņāku
skolas dzīvi. Kā jau katru gadu, ejot cauri
septembrim, Ērgļu vidusskolā tiek uzņemta
10. klase ar jautrām, pozitīvām, emocijām
bagātām un ļoti pārdomātām iesvētībām.
Interesanti, ka joprojām tieši šis pasākums ir
tas, ko jaunie vidusskolēni gaida ar vislielāko
nepacietību un vēlas saglabāt kā nezūdošu
vērtību, kaut gan vecāki un skolotāji uz to
raugās nedaudz ar bažām.
Šogad desmitie vienas nedēļas laikā kļuva
par multiplikācijas filmu varoņiem, arābu
šeihiem, zombijiem, paspēja mazliet apgūt
lietuviešu valodu, iejutās režisoru lomā,
ieviesa baiļu dvašu skolas telpās, kārtīgi
izdejojās, guva pieredzi sulas spiešanā, kā
arī izbaudīja īstu dubļu vannu, kura noteikti
paliks visai Ērgļu vidusskolas tagadējai
„iesvētītajai” desmitajai klasei atmiņā.
Kā katru gadu 11. klasē, tuvojoties oktobra
sākumam, bija jūtama slepena rosība. Tur
tika gatavots pārsteigums skolotājiem un
skolas darbiniekiem Skolotāju dienā. Šogad
vienpadsmitie centās nopietni uzrunāt un
sveikt, sasmīdināt, izdancināt skolotājus, kā
arī pārbaudīja, cik viņiem ir asi prāti.
Nākamajā dienā skolotāji ļāva skolas bosiem
jeb 12. klases audzēkņiem iejusties pedagogu
amatā un izbaudīt, kā tas ir - būt Skolotājam.
Skolā visu laiku bija rosība, un, šķiet, jaunie
skolotāji darbojās ar pilnu atdevi.
Ērgļu vidusskolā notikušas arī izmaiņas
skolēnu un vecāku domē. Septembrī tika
ievēlēta jaunā skolas padome. Darba grupas
ir uzsākušas savu darbību un centīsies aktīvi
veidot sadarbības saikni skolotājs-skolēnsvecāki.
Lai mums visiem izdodas tikpat aktīvi arī
turpmāk darboties un sadarboties!

12. - 15. 10. - klašu vecāku
sanāksmes Ērgļu vidusskolā
12. 10. - jaunsargu „Spēka diena”
5. - 11. klasēm Ērgļu vidusskolā
16. 10. - volejbola turnīrs 10.-12.
klasēm Madonā
19. - 23.10. - akcija „Esi drošs!”
Ērgļu vidusskolā
23. 10. - laikraksta “Diena”
konkurss ”Kas notiek?” 9. klasēm
- skolēnu domes pasākums Ērgļu
vidusskolā
- volejbola turnīrs 8. -9. klasēm
Madonā
26. 10. - skolēnu rudens brīvdienas
11. 11. - nakts orientēšanās
- jaunsargu militarizētā stafete
- lāpu gājiens

2015. gada OKTOBRIS		

Apsveikumi
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/ K. Apškrūma /

Nekas uz šīs zemes nav vienāds ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds kā cits neviens.

Novembris - Latvijas
mēnesis
Ērgļu vidusskola sadarbībā ar
pašvaldību un jaunsardzi aicina
skolēnus, skolotājus, vecākus un
citus interesentus piedalīties Latvijas
mēneša pasākumos.
11. novembrī
16.30 - Lāčplēša dienas pasākumu
atklāšana, ugunskurs un tēja skolas
pagalmā.
16.45 - Tradicionālā nakts
orientēšanās.
Jaunsardzes organizēti
paraugdemonstrējumi, uzdevumi
klašu komandām.
18.00 - Lāpu gājiens uz
Sauleskalna kapiem.
17. novembrī
10.00 - Latvijas 97.
proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums skolas zālē.

Lāsma Hermane
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/ A. Krūklis/

Vismīļākie sveicieni skolotājai
Veltai Jakunovai nozīmīgajā
dzīves jubilejā!

Vislabākie novēlējumi
Ojāram Auzānam
dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime

Sveicināta, skolas direktore!
Esmu ļoti laimīga, ka aizbraucu uz
absolventu salidojumu skolai, ko pati
beidzu pirms 59 gadiem, un saorganizēju
vēl piecus savas klases absolventus.
Lepnums un arī žēl, ka bijām vienīgie
no pirmajiem četriem izlaidumiem.
Gribu Jums izteikt milzīgu paldies
par ļoti sirsnīgo, interesanto un labi
organizēto
pasākumu,
kurā,
kā
redzējām, bija ieguldīts milzīgs darbs.
Savukārt es esmu jaunākā meita
skolotājai Emīlijai Ķirsei, bet šaubos,
vai Jums ar viņu nācies sastapties.
Pirms salidojuma sākuma aizbraucu
un nofotografējos pie savas vecās
nodegušās skoliņas pieminekļa un jau
aizaugušajām drupām. Tā kā mana
mammīte bija skolotāja, mēs vairākus
gadus vecajā skolā dzīvojām un liktenīgi sagadījās tā, ka, vecākiem dzīvojot aiz skolas augšā
“Alkšņos”, mūsu atvaļinājuma laikā nodega skoliņa. Mans vīrs pat piedalījās skolotājas Līckrastiņas
mantu glābšanā.
Nosūtu jums fotogrāfiju ar vidusskolas trešā izlaiduma absolventiem. No kreisās puses: Māra
(Ķirse) Dimitere, Juris Krastiņš, Meta (Pļaviņa) Dāve un Kārlis Šteiners.
Vēlreiz paldies par lielisko pasākumu.
Māra Dimitere, trešā izlaiduma absolvente Talsos
Foto no autores personīgā arhīva

“No Tevis, tāpat kā no bērnības savas, Mēs nevaram aiziet nekad”
19. septembra pēcpusdienā gandrīz 500 absolventi no
Latvijas malu malām sabrauca, lai tiktos ar savu skolu, ar
bijušajiem klases un skolas biedriem, ar saviem skolotājiem.
Pārņem dziļa nostaļģija, kad pēc piereģistrēšanās izstaigājam
tagadējo skolu. Katra klase mūs sveicina ar piemērotām dzejas
rindām uz tāfeles, aicina apsēsties solā, gremdēties atmiņās.
Pēc neliela atkalsatikšanās koncertiņa uz jaunās zāles
skatuvītes, kas tikko tapusi, dodamies uz Miera kapiem
pieminēt Nelliju Ziediņu - skolas un arī Ērgļu dvēseli,
garderobes tantiņu - simtgadnieci Mariju Augustovsku un
daudzus citus aizsaulē aizsauktos skolasbiedrus un skolotājus
arī Sauleskalna un Blaumaņa kapos.
Tuvojas koncerta laiks, ko gaidām ar nepacietību, jo intriģē
nosaukums “Skolas soma stāsta”. Veiksmīgi
izvēlētie
programmas vadītāji - inteliģentie un izteikumos tik korektie
Krists un Aivis, ar humoru apveltītais Valdis - visu laiku tur
mūs uzmanības lokā. Vienā somā stāsts par Antras jaukajiem
dejotājiem. Kāds vieglums, dejotprieks un enerģija! Vienkārši
sajūsmina. Bez vārdiem!

Ērgļunovada
novada skolu
informatīvais
izdevums
2015.
aprīlis
Ērgļu
izdevums
2015. gada
oktobris

Un tad cauri zālei nāk viņi - pūtēji ar savu vadītāju no
slavenās mūziķu dinastijas - Pēteri Leibomu. Spēlē tā, ka paceļ
dvēseli augstumos!
Vēl kādā somā atrodams stāsts par lieliskā diriģenta
vecmeistara Jāņa Sprancmaņa pēdējo divu nedēļu laikā
izveidoto absolventu kori. Un atkal jāsaka - skan lieliski,
skaisti, vienreizēji veiksmīgi izvēlētās dziesmas.
Gandrīz trīs stundu garumā ar neatslābstošu uzmanību un
sajūsmu vērojām, kā puiši pārlūko skolas somas. Koncerts
patiešām bija patiess baudījums, atceroties kādreizējos pionieru
un komjauniešu gadus, palasot pavēļu grāmatas, atminoties
kolhozu laikus kartupeļu un biešu talkās, ierindas skates,
ballītes un vēl, un vēl…
Milzīgs paldies visiem, kas veidoja šo scenāriju, visiem, kas
piedalījās koncertuzvedumā.

/O. Vācietis/

Bet salidojuma akordi izskanēja skolā, savās klasēs. Te
raisījās sarunas, satikšanās prieks, fotografēšanās jautrība,
mūzika, dejas nerima ilgi jo ilgi.
Daudzu jo daudzu 5., 6., 7., 19., 37., 41. un citu izlaidumu
absolventu vārdā esmu aicināta izteikt visdziļāko pateicību
visiem, kas sagatavoja šo vienreizējo kopābūšanu, kas lika
mums sajusties gaidītiem un gūt patiesu prieku un baudījumu
no redzētā un dzirdētā.
Ruta Kavaļauska, 5. izlaiduma (1958. g.) absolvente



Salidojuma pusnopietnā statistika

Ērgļu vidusskolas 2015./2016.m.g.
skolēnu dome
Lāsma Hermane (11. klase) - prezidente
Jēkabs Purviņš (11. klase) - viceprezidents
Linda Jansone (8. klase) - lietvede
Kristers Kalniņš (10. klase) - saimnieks
Beāte Rūnika (11. klase) - mācību joma
Monta Purviņa (8. klase) - kultūras joma
Endija Dalbiņa (8. klase) - sabiedrisko attiecību joma
Edijs Vasks (11. klase) - sporta joma
Jānis Serovs (8. klase) - dj/tehniskā joma
Vēlam radošas idejas interesantu pasākumu organizēšanā.

Viena diena virs koku galotnēm

Balstoties uz reģistrācijas datiem, Ērgļu vidusskolas 65.
jubilejas salidojumu apmeklēja 451 dalībnieks, kas ir 24 % no
visiem absolventiem. Jāteic, ka krietni vairāk bija sieviešu - 64 %,
bet vīriešu - 36 %. Bet arī skolas gados lielākajā daļā klašu taču
bija meiteņu pārsvars.
Visvairāk absolventu - 58 % - bija no 56. izlaiduma (2009. g.),
55 % no 55. izlaiduma (2008. g.).
Šoreiz nebija varējis ierasties neviens no 1. (1954. g.), 4. (1957.
g.), 14. (1967. g.), 46. (1999. g.) izlaiduma. Gaidīsim nākamajā
tikšanās reizē!
Reģistrējoties salidojumam, lūdzām aizpildīt anketas. To paguva

izdarīt 233 cilvēki, kas ir 52 % no dalībniekiem. Viņu skaitā 7 %
ir medicīnas darbinieki, 16 % skolotāji un bērnudārza audzinātājas,
18 % tehnisko un IT zinātņu speciālisti, 6 % pensionāri. 47 % no
viņiem izteikuši gatavību materiāli atbalstīt skolu. Paldies!
Anketas palīdzēja atklāt vēl kādu interesantu faktu - salidojumā
bija arī Anita Bērziņa (Neacipura), kura 1941. gadā beidza
Burtnieku pamatskolu.
Datus apkopoja Mārīte Avotiņa, Maiga Picka,
22. izlaiduma (1975.) absolventes
Ilzes Daugiallo foto

Viesos pie Ērgļu novada lauku uzņēmējiem
Ērgļu novada lauku
attīstības
konsultante
Diāna Suščenko vairāku
gadu garumā sadarbojas
ar Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolu. 22. septembrī
Diāna
noorganizēja
skolēnu ekskursiju pie
Ērgļu novada uzņēmējiem.
Ekskursijā devās Jāņa
Zālīša
Sausnējas
pamatskolas 7., 8. un 9.
klases skolēni un šo klašu
audzinātāji Vita Zariņa un
Ivars Teteris. Ar transportu
atbalstīja Ērgļu novada
pašvaldība.
Viesojāmies pie Santas
Lasmanes - Radzvilāvičas
saimniecībā
„Sniķeri”,
kur audzē kazas un
nodarbojas ar mājražošanu,
gatavo piecu veidu kaziņas
Bonijas sieriņus. Pabijām
pie zinātniekiem Iana un
Džoannas Stori saimniecībā
„Griezītes”, kur audzē
alpakas, vistas un ir siltumnīca. Ciemojāmies pie Dmitrija
Bortņikova kristīgo nometņu centrā „Ērgļa spārni” un SIA 3D
development saimniecībā, kur audzē Vācijas Merino vietējās
tīršķirnes aitas.
Ielūkosimies ekskursijas laikā dažu skolēnu gūtajos
iespaidos!
Aleksandrs Orlovs, 9. klases skolnieks: „Savā saimniecībā
mūs sagaidīja kāds vīrietis, kuru sauc Dmitrijs. Viņš nedaudz
pastāstīja par savām skolas gaitām, izrādās, viņš uzsācis mācīties
Sausnējas skolā un skolotājs Teteris viņam bijis audzinātājs. Pa
ceļam uz aitu mītni Dmitrijs daudz jokoja un mums bija jautri.
Sākumā gan viņiem grūti veicās aitu ganīšana, jo nebija ganību.
Nācās aitiņas iedzīt nelielajā mežā un tam apkārt ierīkot sētu.
Nebija telpas, kur ziemā turēt aitas, bet tagad saimniecība
attīstās. Dmitrijs atzīst, ka skolā iegūtās zināšanas tieši dzīvē
neesot noderējušas, taču mācīšanās attīsta loģisko domāšanu,
palīdz rast idejas. Visiem ir jāmācās, lai kaut ko sasniegtu.”
Ruslans Kozlovskis, 9. klases skolnieks: „Diks pastāstīja, kā
viņu saimniecība attīstījusies. Uzsāka ar nelielu aitu skaitu,
pamazām to palielinot, uzbūvēja kūti krusta veidā. Saimniecībā
daudz jāstrādā, jārūpējas par dzīvniekiem.”
Kristers Edgars Grāvītis, 7. klases skolnieks: „Visas aitas
bija baltā krāsā. Dmitrijs mums atļāva nedaudz padzenāt aitiņas.
Viņš savā saimniecībā vēlētos izaudzēt ļoti daudz - līdz tūkstotim
aitu. Es novēlu viņam veiksmi.”
Niks Valainis, 8. klases skolnieks: „Man patika viesošanās
kazu fermā. Iepriekš nebiju interesējies par šiem gudrajiem un
viltīgajiem dzīvniekiem. Kazas nenobijās, nāca mums klāt.



Etnokosmoloģijas muzejs.

Klāt rudens. Tas ierauj mūs savā krāsu virpulī, un mēs nespējam
pretoties.
24. septembra rītā rudens vilinājumam doties ekskursijā uz
Lietuvu padevās mūsu skolas 7., 8., 10. un 11. klases skolēni.
Pārdomās par ekskursiju dalās 8. klases skolniece Gunita: “Šīs
dienas rīts iesākās ar smaidu. Bija prieks, ka uzspīdēja saule. Bija
ideāla rudens diena, lai dotos ekskursijā. Braucot autobusā, pa
logu vēroju, kā skaistās un krāsainās koku lapas apspīdēja saule.
Brauciens nelikās nemaz tik ilgs, jo kopā ar draugiem laiks
vienmēr paiet ātri.
Pirmā vieta, ko mēs apskatījām Lietuvā, bija Sartu ezera skatu
tornis. Tā augstums ir 46 metri.
Kāpjot augšā pa kāpnēm, kas apvītas ap torni, ļoti nogura kājas
un bija mazliet bailīgi.”
Endija, Gunitas klasesbiedrene, ir pārliecināta, ka kāpt bija
vērts, jo „virs koku galotnēm pavērās ļoti apburošs skats uz Sartu
ezera gleznainajām salām”.
„Pēc tam mēs devāmies uz Anīkščiem. Pastaigu taka starp koku
galotnēm mazliet sagādāja vilšanos, jo domāju, ka būs
iespaidīgākas un garākas takas. Kaut gan tik un tā bija interesanti
un aizraujoši,” turpina Gunita. ”Takas galā bija tornis, kurā
uzkāpjot, atkal varēja baudīt brīnišķīgi rudenīgu skatu.
Nākamais apskates objekts bija Lietuvas Etnokosmoloģijas
muzejs. Tas man patika vislabāk. Tur varēja apskatīt senas lietas,
kas saistītas ar kosmosu. Man pat tika iespēja aptaustīt meteorītu!
Tas bija divas vai trīs reizes smagāks nekā tāda paša lieluma
akmens. Mums arī rādīja filmu par kosmosu. Viss ir tik milzīgs un
neaizsniedzams! Muzeja augšējā stāvā bija telpa no stikla, kas pēc
formas atgādināja kosmosa kuģi. Pa logiem varēja redzēt visu
apkārtni. Mēs bijām tik augstu! Mūs pavadīja gids, kurš vadīja
ekskursiju angļu valodā, bet bija grūti saprast teikto, jo viņš runāja
ļoti ātri.
Tā nemanot pienāca vakars, siltā saule grima mākoņos, bet mēs
devāmies mājās. Ceļš uz mājām bija visjautrākais. Autobusā
valdīja draudzīga gaisotne. Šī rudens ekskursija bija jautra,
aizraujoša un neaizmirstama.”
Skolēnu atziņas apkopoja
Daina Dundure, 8. klases audzinātāja
Dainas Dundures foto

“Iespējamā misija” īstenota
Viena pat iesāka košļāt manu jaku, un es nedaudz uztraucos, taču
nekas slikts nenotika. Uzzināju, ka iespējams pagatavot garšīgus
un dažādus sierus, ar kuriem mūs cienāja saimniecībā.”
Anastasija Vasiļjeva, 7. klases skolniece: „Mūs pacienāja ar
triju veidu kazas sieru, bet mēs kaziņām devām ābolus.”
Alens Kārlis Kārkliņš, 8. klases skolnieks: „Mēs apmeklējām
saimniecību, kur nodarbojas ar alpaku audzēšanu, un mums
atļāva iet aplokā un barot dzīvniekus. Īpaši droši izturējās viena
alpaka, pārējās nebija tik drošas. Man ļoti patika šajā saimniecībā,
es varēju brīvi sazināties ar saimnieku angļu valodā.”
Līga Vestfāle, 8. klases skolniece: „Alpakas ir skaisti,
interesanti, gudri dzīvnieki ar baltu kažoku. Vilnu viņiem cērp
vienu reizi gadā, tā ir bieza un mīksta. Dzīvniekam lūpa ir
pāršķelta uz pusēm, un ēdot tā kustas katra uz savu pusi.
Saimniecībā ir trīs alpaku zēni un četras vai piecas meitenes.
Viena bija ievietota atsevišķā vietā, jo esot pārlieku greizsirdīga
pret pārējām... Dzīvniekus nedrīkst kaitināt, tad viņi spļauj, un
spļāvieni nelāgi ož. Alpakas ļoti dārgi maksā. Bija ļoti interesanti
uzzināt par šiem neparastajiem dzīvniekiem”.
Paldies Diānai Suščenko par sadarbību ar Sausnējas skolu un
interesanto ekskursiju, kuras laikā skolēni ielūkojās Ērgļu
novada lauku uzņēmēju darba ikdienā. Pateicamies saimniecību
vadītājiem par laipno uzņemšanu. Lai veicas darbi, attīstās lauku
saimniecības un piepildās uzņēmēju ieceres!

Vai viegli būt skolotājam? Vai tā varētu būt mana nākotnes
profesija? Ko pozitīvu guvu no šīs dienas? Ko iemācījos, citus
mācīdams? Uz šiem un citiem jautājumiem pēc tradicionālās iejušanās
skolotāju lomā sev mēģināja atbildēt 12. klases skolēni.
Lai cik centīgi jauno skolotāju pacietības pārbaudīšanā bija daži
skolēni, 12-tajiem šās dienas vērtējums lielākoties ir pozitīvs. Viņiem
patīkamākais šķita:
“Manas domas un ieceres realizē citi; esmu galvenais klasē; darbs
ar bērniem; dalīties pieredzē; pieklājīga attieksme no skolēniem;
patīkama atmosfēra; omulīgi starpbrīži; radošums; ātri pagāja diena;
daži skolēni mani uztvēra nopietni; visi bija apmierināti; pašam
patika; izbaudīt dienu solīdās drēbēs un cieņu no skolēniem; iegūti
jauni paziņas; daži skolēni bija ļoti mīļi un laipni; mazajās klasēs
bērni mani klausīja un tiešām uzskatīja par skolotāju.”
Paši 12-tie iemācījās:
“Jābūt sagatavotam materiālam, ar ko mācīt; sadarboties ar
klasesbiedriem un palīdzēt tikt galā ar nepaklausīgajiem skolēniem;
kontrolēt skolas darba gaitu; uzklausīt skolēnus, kam nodarīts pāri;
izveidot stundas plānu; saprasties ar dažāda vecuma bērniem; labāk
saprasties ar skolasbiedriem; iepazinu jaunus mūzikas instrumentus;
ar kliegšanu nevar panākt, lai citi klausās; saprast īstos skolotājus un
novērtēt viņu darbu; sagatavoties stundai tā, lai ieinteresētu skolēnus;
būt mazliet pacietīgākai; saprast, kā tas ir - būt par skolotāju. ”
Skolēnu domas apkopoja Indra Rone, 12. klases audzinātāja
Skolu Ziņu turpinājums 5.lpp.

Materiālu publicēšanai novada avīzē sagatavoja
skolotāja Elita Leiboma
Diānas Suščenko foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada oktobris

Patiesība ir darbs. Meli ir slinkums
5. un 6. klases skolēni vēroja Dzejas dienu 2015 logotipu un sacerēja dialogu
starp Raini un Pinokio
R. Pinokio, māki lasīt?
P. Jā.
R. Rakstīt arī māki?
P. Jā.
R. Bet vai dzejoli sacerēt proti?
P. Jā. (Pinokio deguns izstiepjas tik garš, ka atskan klikšķis. Pinokio
bēdīgi nosaka...) Nav labi, es atzīstos, es neko nemāku.

***
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10. klases pārbaudījumu nedēļa

Iesvētību nedēļa Ērgļu vidusskolā bija
krāšņām pārmaiņām bagāta - no
multiplikācijas filmu varoņiem uz baisiem
zombijiem un daiļām arābu princesēm. Šo
nedēļu skolā mūs pavadīja skolasbiedru
skatieni un runas par to, kādi mēs šodien
esam ieradušies.
Pirmdien mēs bijām Šreki un Smurfi.
Daudzi no mums bija ļoti iejutušies tēlā
un priecēja apkārtējos cilvēkus. Skolēni
no malas atskatījās un ļoti smaidīja, jo
bijām diezgan smieklīgi. Pat skolotāji
nespēja valdīt emocijas un smējās
skolēniem līdzi un izteica pa kādam
jaukam komplimentam. Mūsos pašos bija
līksme un prieks, jo bijām noskaņojušies
vairāk iejusties tēlā un izskatīties vislabāk.
Uzdevums mums bija diezgan interesants,
sacentās Šreki ar Smurfiem, bija jālēkā ar
balonu, kas beigās bija jāuzspridzina. Tā
komanda, kas zaudēja, ēda marinētas
sēnes.
Otrdien bijām pārģērbušies par arābu princesēm un
šeihiem. Mums bija jāizdomā priekšnesums. 5 minūtes

R. Sveiks, Pinokio! Vai tu tikko nopeldējies?
P. Nē!
R. Kā tev skolā klājas?
P. Labi!
R. Kāpēc tev acīmredzami deguns tā aug?
P. Kāpēc? Es esmu veidots no koka, tāpēc man aug arī garš deguns.
R. Pinokio, stāsti reiz patiesību!P. Nu labi... Skolā man iet pavisam slikti.
R. Kāpēc?
P. Es nemāku ne lasīt, ne rakstīt.
R. Sāc taču mācīties!
P. ES arī nepeldējos, jo es taču to nevaru, es varu sapūt. Un deguns aug man
tāpēc, ka es meloju...
R. Zini, Pinokio, es tev došu labu padomu - patiesība ir darbs, meli ir slinkums!

***

R. Pinokio, tu ļoti daudz melo!
P. Raini, es nemaz nemeloju!
R. Re, jau pirmie meli!
P. Nu labi...
R. Vai tu daudz melo?
P. Maz...
R. Tu atkal melo!
P. Nē! (sāk gauži asaras liet)
R. Tu esi tikai koka lelle.
P. (Caur asarām.) Nē... es...es nevaru būt... tikai....koka...lelle...
(Satver savu degunu, kas acumirklī lūst, nokaunas un aizskrien prom.)

***

pirms uzstāšanās sapulcējāmies un izdomājām, ko īsti
darīsim. Improvizējām no sirds. Uztraukums bija liels, jo
īsti nebijām pārliecināti par kustībām, bet kopumā mums
sanāca diezgan labi.
Trešdien no rīta mēs bijām
zombiji. Visi bija tik ļoti iejutušies
tēlā, ka staigāja pa skolu un biedēja
pārējos skolēnus, un, protams,
mums tas izdevās, pat dažas
skolotājas nobijās. Bet dienas otrajā
pusē - vakarā - mēs jau devāmies uz
lielo smērēšanu. Tā bija no visām
nedēļas dienām visjautrākā. Domāju,
to neaizmirsīs neviens no mums.
Tās emocijas vienkārši nevar
aprakstīt. Bija super! Kur gan citur
mēs varēsim ko tādu piedzīvot?
Paldies divpadsmitajiem par šo
piedzīvojumu! Esam iesvētīti un
droši varam teikt, ka nu esam
vidusskolēni.

R. Pinokio, kādēļ tu melo tik daudz?
P. Es nemeloju, es stāstu smaragdzaļu patiesību.
R. Kā tad tevi sauc?
P. Mani sauc Garkoks Vanfanbans 3 un ¾.
R. Labi, Garkoks Vanfanbans 3 un trīs ceturtdaļas, bet vai koka lelle neesi?
P. Nē, es esmu dzīvāks par visiem dzīvajiem.
R. Bet kur tad tu stradā?
P. Es strādāju pie Santa Klausa kunga zemes kodolā, kurā ir šķidra šokolāde.
R. Un kā tu tiec uz darbu?
P. Parasti es lidoju ar vienradzi, kas ....
R. Cik tad par tādu darbu maksā?
P. Es nopelnu labi.... katriljons dolāru minūtes sešdesmit otrajā sekundes simtdaļā!
R. Kurš ir tavs laimīgais saimnieks?
P. Es pats esmu sev saimnieks! (Lepni nosaka Pinokio, bet tad atskan krašķis,
un deguns ir nolūzis)
R. Ak, Pinokio, kad tu pārstāsi melot?

***

R. Sveiks, Pinokio! Vai spēlēsim “skolu”?
P. Jā, protams!
R. Sāksim ar matemātiku. Cik ir div reiz divi?
P. 444
R. Kā var sanākt 444?
P. Nu kā... div reiz divi ir 4, ja četriniekam pieliek vēl divus četriniekus,
tad sanāk 444.
R. Ak, muļķa PINOKIO!

Alise Andriksone, 10. klase
Martas Vaskas foto, 12. klase

Olimpiskā diena

***

R. Kā tevi sauc?
P. Koka klucis Pinokio.
R. No kāda koka tu esi taisīts?
P. No kārkla baļķa.
R. Kāpēc tev sveķains vēders?
P. Tie nav sveķi, tas ir medus!
R. Ak, tad tu man to medus burku izēdi?
P. Es... tas noteikti bija Vinnijs Pūks.
R. Tev būs man jānāk līdz!
P. Kāpēc? Es neko neesmu izdarījis.
R. Es gribu tevi iepazīstināt ar neparastu kundzi.
P. Ar kādu?
R. Ar Jotulas kundzi...
P. Kas ir šī kundze?
R. Krāsns. Bet vai tu neesi arī itālis?
P. Nē, nē, es esmu tīrasiņu latviets, taisīts no vietējām priedēm...
R. Kas tad tev tur nokrita?
P. Ak, mans deguns!
R. Paskat, man būs jauns spieķis!

***

Kā liecina ieraksts Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā, LOK organizētā “Olimpiskā diena 2015” šogad notika
348 norises vietās visā Latvijā un kopā pulcēja jaunu dalībnieku rekordskaitu. “Olimpiskās dienas 2015” rīta
vingrojumā piedalījās 100 350 dalībnieki.
Šogad “Olimpiskās dienas 2015” devīze Latvijā bija “Nebrīnies. Piedalies!”, un tā tika veltīta Olimpiskā sporta
veida - basketbola popularizēšanai.
25. septembrī arī Ērgļu vidusskolas skolēni bija šo simttūkstoš dalībnieku vidū. 12. klases audzēkņi skolotāju Ivara
Budzes un Alda Oltes vadībā organizēja dažādas stafetes ar basketbola elementiem. Bet dienas satraucošākais un
interesantākais notikums bija basketbola mačs starp Ogres labā un kreisā krasta komandām, kuras veidoja visu
vecuma grupu basketbolisti.
Indra Rone, 12. klases audzinātāja
Marutas Bitītes foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada oktobris

R. Sveiks, Pinokio! Ko tu dari?
P. Es eju sauļoties.
R. ES nekādi nevaru saprast, kā tu sauļojies?
P. Es iešu un tev parādīšu.
R. ES to noteikti gribu redzēt.
P. Nē, nenāc vis, tev drīz vien kļūs garlaicīgi.
R. Es labprāt nopeldēšos, kamēr tu sauļosies...
P. Bet ūdens ir tik auksts! Un viļņi tevi noteikti apgāzīs... Labāk nemaz nenāc
man līdz!
R. Es neiešu, ja tu kaut reizi pateiksi taisnību.
P. Ak nē, mans deguns!
Darbus apkopoja Evita Punovska, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Attēls no vietnes dzejasdienas.lv



Atklājam Raini kopā

Foto no Dainas Dundures personīgā arhīva

“Nabaga taurenītis”, 10.kl.

“Es mīlu Tevi” 8.kl. darbā.
Septembris - Dzejas dienu mēnesis. Šogad tas ir arī izcilā
dzejnieka Raiņa mēnesis. Arī mēs Ērgļu vidusskolā svinējām
Raini. Visu nedēļu lasījām rakstnieka dzeju un centāmies ar viņu
“sadraudzēties”. Vai mums tas izdevās? Domāju, ka jā! 11.
septembrī mēs visi - mazie un lielie, skolotāji un vecāki pulcējāmies skolas pagalmā, kur notika akcija “Uzzīmē Raini!”.
Mums kopā bija ļoti interesanti ilustrēt kādu no izlozētajiem
Raiņa dzejoļiem. Skanēja mūzika, smaržoja krāsas, bija dzirdamas
sarunas, čalas un smiekli. Klausījāmies Raiņa dzeju, kuru
izteiksmīgi runāja katras klases pārstāvji. Es pat iedomāties
nevarēju, ka Rainis var būt tik mūsdienīgs un saprotams! Mums
tapa ļoti skaistas dzejas gleznas.

“Aiz viņiem kalniem…”, 11.kl.

“Zirņa bērni”, 4.kl.

Marutas Bitītes foto

“Rasa un ogas”, 7.kl.

“Meitenes lūpiņas…” 12.kl. darbā.

Marutas Bitītes foto

“Mākonīts un Mākonīte…”, 1.kl.

“Kaķenīte” 2.kl. darbā.
Lūk, skolas biedru domas par akciju “Uzzīmē Raini!”:
“Dzejas dienās atceras vienu no latviešu tautas bagātībām dzeju.”
“Mans iespaids par šīm Dzejas dienām ir ļoti labs. Jauki, ka mēs
varējām pieminēt Raini.”
“Dzejas dienās es sapratu, ka no parasta dzejoļa var uzgleznot
skaistu gleznu!”
“Dzejas dienas pagāja, smejoties un vēstot labus vārdus.”
“Šīs Dzejas dienas bija super! Jautri pavadīts laiks kopā ar
klasesbiedriem!”
“Dzejas dienas bija ļoti jauks, mīlestības un kopības pilns
pasākums.”
“Bija ļoti interesanti paskatīties, kādas gleznas izveidojušas
citas klases. Manuprāt, pasākums ir izdevies!”
“Dzejoļi bija tēlaini vai arī mazāk tēlaini.”
“Dzejas dienas ir interesants pasākums, kuru vajadzētu rīkot
katru gadu.”
“Dzejas dienās mēs visa klase bijām ļoti saliedēta.”
Ļoti jaukas domas! Bet ko par akciju saka 9. klases jaunieši?
“Bija jauki pavadīt laiku radošā gaisotnē, klausoties un ilustrējot
Raiņa dzeju.”
“Patika pasākums, klase bija vienota. Labi pavadīts laiks.”
“Visi ļoti labi sapratās, labs pasākums!”
“Laba diena, laika apstākļi bija lieliski, atbilstoši šīm Dzejas
dienām.”
“Tiešām interesants un aizraujošs pasākums. Patīkama atmosfēra
un labs noskaņojums pasākuma laikā.”
“Man ļoti patika šis pasākums. Jautri un interesanti. Patika, ka
mēs visi varējām kopīgi kaut ko paveikt!”
Piekrītu visām šīm skolasbiedru domām! Arī man liekas, ka
laika apstākļi bija lieliski, klases - saliedētas, un mūsu Dzejas
dienas bija izdevušās!
Edīte Alekse, 8. klase



“Pārākais”, 9.kl.

“Šī dzīve bij tukša…”, skolotāju darbs
“Vienības gars”, 5.kl.

“Sunītis mācībā”, 6.kl.

Koki pamazām ietērpjas krāsainā lapu rotā, un kā ik gadu septembrī notiek Dzejas
dienas, atzīmējot latviešu dzejnieka Raiņa jubileju.
Pateicīgi siltajā 11. septembra pēcpusdienā arī Ērgļu vidusskolā norisinājās Dzejas
dienu pasākums, kurā piedalījās visi skolas skolēni un skolotāji, ietērpjot Raiņa dzejas
rindas mākslas darbos. Katra klase izlozēja vienu no Raiņa dzejoļiem par visdažādākajām
tēmām. Pasākuma laikā tika lasītas dzejnieka vārsmas, bet to, ka dzeja dzīvo ne tikai
dziesmās un grāmatās, bet ikvienā no mums, pierādīja skolēni, kas bija radījuši paši savu

dzeju un kas uzdrīkstējās to pasniegt
auditorijai. Dzejas rindas, kas
pārvērtās mākslā, priecēja arī vecāku
acis, kas bija ieradušies vērot
pasākumu. Pasākumā piedalījās arī
skolotāji, kas palīdzēja mazās skolas
skolēniem izprast Raiņa domu pilno
dzeju.
Dzejas dienas noskaņās gan skolā,
gan ārpus tās dzīvoja arī vidusskolas
skolēni. Arī mūsu klases veikums
pašiem lika priecāties par paveikto.
Pasākuma patīkamo atmosfēru radīja
kopības sajūta, jo ikkatram bija dota
iespēja izpaust savas emocijas un
radošumu mākslā, kas bija mūsu
dāvana Rainim viņa dzimšanas
dienā.
Laura Cielava, 11. klase
Martas Vaskas foto

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Mēs rudenī

Būs jau pagājis kāds laiks, kopš strādāju par
psiholoģi Ērgļu novada pašvaldībā. Ar savu darbu
cenšos palīdzēt ikvienam, kurš ierodas pie manis
neatkarīgi no tā, vai tas ir bērns vai pieaugušais, vai
viņš pie manis ierodas pats, vai viņu nosūtījusi kāda no
pašvaldības iestādēm. Dzīvojam laikā, kad ikdiena ir
stresa pārpilna, ir daudz sadzīves rūpju, nespējam
ikdienas rutīnā atrast prieka mirkļus. Reizēm saruna
vai skats no malas būtu palīdzība, no kuras nevajadzētu
kautrēties.
Par psihologa darba daudzveidību, iespējām, cerībām
un rezultātiem varētu un varbūt arī vajag stāstīt
daudz.
Ir aizvadītas pirmās mācību gada nedēļas skolā,
bērnudārzā. Tās nesušas gana daudz prieka, arī rūpju,
raižu. Tādēļ šoreiz vēlos iedvesmot vecākus un ieteikt
viņiem dažas vienkāršas, bet diemžēl piemirstas vai
vienkārši par aktuālām neuzskatītas lietas.
Veltiet bērnam laiku! Ikdienas steigā bieži vien
bērnam un vecākiem ir grūti satikties un pabūt visiem
kopā, taču bērniem tas ir vislielākais prieks. Nesteidzīgi
paēdiet kopā ar bērnu vakariņas, izejiet kopā ar bērnu
pastaigā. Rudens ir tik skaists gadalaiks! Māciet
bērniem priecāties par skaisto mums apkārt. Vēlams
ieplānot vienu vakaru nedēļā, kas būs jūsu „īpašais
laiks”, kad būsiet visi kopā. Ir pierādīts, ka sekmīgai
bērna attīstībai ir nepieciešamas vien desmit minūtes
dienā kopā ar vienu no vecākiem pavadīta laika. Tomēr
ņemiet vērā, ka tam jābūt laikam, kas tiek paredzēts
tikai bērnam un nodarbēm, kuru ierosinātājs varētu būt
viņš pats. Šajā laikā neietilps kopīga televizora vai
datorspēļu spēlēšana. Tas ir laiks, kad esat tiešā
kontaktā - skatāties viens uz otru, sarunājaties, smaidāt.
Kad jūs pēdējo reizi spēlējāt „Cirku” vai „Riču raču”?
Pamēģiniet! Varu apgalvot - nekas nav jautrāks kā
kopā ar savu bērnu atgriezties bērnībā! Ja jums ir
vairāk par vienu bērnu, ņemiet vērā, ka katram bērnam
nepieciešams savs laiks, kad būt divatā ar kādu no
vecākiem. Gadās arī, ka, klausoties bērnu, domājam
par ko citu. Bieži tikai izliekamies, ka klausāmies vai
vispār ignorējam bērna centienus runāt ar mums.
Bērni, kuri nesaņem pietiekami daudz uzmanības,
bieži vien cenšas to sev pievērst ar kaut ko negatīvu, jo
zina, ka tad patiešām beidzot tiks pamanīti. Pat
negatīva uzmanība bērnam šķiet patīkamāka pat par
to, ka viņš netiek pamanīts nemaz. Bērni mēdz slikti
uzvesties arī tad, kad viņiem ir garlaicīgi, tāpēc dodiet
viņiem iespēju būt ar kaut ko nodarbinātiem, piedāvājiet
viņiem kaut ko uzzīmēt, veidot no plastilīna, būvēt
kaut ko, palīdzēt gatavot vakariņas. Un tomēr, ja jums
patiešām ir grūti izbrīvēt laiku, uzmanību bērnam varat
izrādīt citos veidos. Brīdī, kad redzat, ka bērns ar kaut
ko nodarbojas, pamaniet to, apstājieties un pievērsiet
tam uzmanību. Pajautājiet, ar ko viņš šobrīd ir
aizņemts, pastāstiet, ko šodien darījāt jūs, apskaujiet
viņu, noglāstiet - bērnam ir svarīgi sajust arī fizisko
kontaktu.
Svarīgi izrunāties ar bērnu!
Bērniem svarīgi saprast, kāpēc ir jāuzvedas tā vai
savādāk. Izsakieties skaidri un saprotami par to, ko no
viņiem sagaidāt. Runājieties par to, kas notiek, un par
to, ko jūs gribētu, lai notiktu. Dodiet padomus, kā
uzvesties, jūtiet līdzi, runājiet, nenovērsieties,
neklusējiet. Ja rodas problēmas, nosauciet tās vārdos
un piedāvājiet risinājumus. Varat piedāvāt vairākus
risinājumu variantus un ļaut bērniem izvēlēties pašam.
Kad bērniem dota tāda iespēja, viņi ir vairāk noskaņoti
pieņemt savu izvēli.
Veiciniet bērna pašapziņas veidošanu!
Katra bērna priekšstats par sevi kā mīlestības vērtu
sāk veidoties jau zīdaiņa vecumā. Kā? Bērni redz sevi
ar vecāku acīm. Bērns redz vecāku sejas izteiksmi, kad
jūs uz viņu skatāties, dzird jūsu balss toni, kad vēršaties
pie viņa, redz jūsu ķermeņa valodu. Visu šo darbību
kopums ietekmē bērna pašapziņas veidošanos vairāk
par jebko citu. Tāpat arī laikā, kad bērns lēnām pieaug.
Pat mazu lietu pamanīšana un uzslavēšana mudina
bērnu lepoties ar sevi. Sajūta, ka esi spējīgs ko paveikt,
bērnam rodas brīdī, kad ļaujat viņam darboties, uzticat
kaut nelielus darbiņus. Bērns jūtas stiprs un spējīgs
kaut ko paveikt, ir pārliecinātāks par sevi.
Un tieši otrādi, ja bērns dzird nievājošas piezīmes un
salīdzinājumus ar citiem bērniem, viņš sajūtas
nevērtīgs. Esiet uzmanīgi! Nepatīkami vārdi un
nicinošas piezīmes iedarbojas uz bērnu tikpat stipri kā
fiziski sitieni! Paskaidrojiet bērnam, ka mēs visi
kļūdāmies un reizēm mūsu uzvedība mēdz būt
nepieņemama, tomēr jūs viņu mīlēsiet vienmēr, lai arī
viņa uzvedība ne vienmēr būs priekšzīmīga.
Vissvarīgākā no visām bērnu vajadzībām ir
MĪLESTĪBA!
Mīlestība ceļ bērna pašapziņu un pārliecību par sevi.
Reizēm mums, vecākiem, šķiet, ka ir tik pašsaprotami,
ka mēs mīlam savus bērnus, ka pat neiedomājamies
viņiem to pateikt. Tomēr bērns, kurš nekad dzīvē nebūs
dzirdējis to no cilvēkiem, kuri tā vai savādāk, tomēr ir
viņam svarīgākie visā pasaulē, kādā brīdī var sākt
šaubīties par to. Pasakiet savam bērnam, ka mīlat viņu,
samīļojiet, apskaujiet, noglāstiet plecu, skatieties acīs,
uzsmaidiet. Jo vairāk mēs spēsim apliecināt saviem
bērniem mīlestību, jo vairāk viņš vēlēsies pierādīt, ka
ir šīs mīlestības cienīgs.
Novēlu prieku un mīļumu rast savstarpējās attiecībās
un rudens krāsu pasaulē.
I. Diča, Ērgļu novada psiholoģe

Kulēnas pašvaldībā Francijā

Ērgļu novada pašvaldība turpina 1991. gadā aizsākto sadarbību ar
Kulēnas pašvaldību Francijā.
2011. gada maijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ērgļu novada
pašvaldību un Kulēnas (Coulaines) pašvaldību Francijā. Tas ir kā
turpinājums Kulēnas pašvaldības un bijušā Madonas rajona sadarbības
līgumam. Tā likumsakarīgi tas tika pārslēgts ar visiem jaunajiem
novadiem no bijušā Madonas novada. Sadarbībā ietverta pieredzes
apmaiņa starp kultūras un izglītības iestādēm, kā arī dažādu pašvaldību
struktūrvienībām un interešu grupām.
Laikā no 14. līdz 24. septembrim mēs, Ērgļu novada pārstāves Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākā speciāliste Anna
Kuzina un kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, apmeklējām
sadarbības partnerus kopā ar Madonas, Lubānas, Cesvaines un
Varakļānu pašvaldības pārstāvjiem. Vizīte notika pēc Francijas puses
ielūguma, kuras mērķis bija piedalīties darba vizītē Ērgļu novada
pašvaldības un Kulēnas pašvaldības Francijā sadarbības programmas
ietvaros, pieredzes apmaiņai un sadarbības kontaktu veidošanai kultūras
sakaru organizēšanā, kā arī draudzīgu sakaru veidošanā starp muzejiem,
kultūras iestādēm un interešu izglītības centriem. Iepazināmies ar
Kulēnas pašvaldības administrācijas darbu. Apmeklējām vēsturiskos
kultūras pieminekļus Lemānā ( Le Mans) un Fresnē pilsētā pie Sartas
upes (Fresnay Sur Sarthe), Tautas lietišķās mākslas muzeju „Sieviešu
galvas segas - Aubes”, kā arī muzeju „Mežgīņu laukumā” Alensonas
(Alencon) pilsētā. Priecēja Kulēnas pilsētas vizītkarte (7687 iedzīvotāji)
- ziedošās puķes un gaumīgie ielu apstādījumi. Izrādās, ka šī tradīcija
spēkā no 1959. gada, kas tiek organizēta visā Francijā, lai padarītu
pievilcīgāku vidi (“zaļo telpu”) pilsētās. Pilsētas savā starpā sacenšas ar
gaumīgām vides apstādījumu kompozīcijām un cenšas iegūt pievilcīgākās
pilsētas titulu.
Tradicionālākie pasākumi Kulēnas pašvaldībā:
- Pasākums ar senām tradīcijām, kas mantots pat no 16. gs., notiek
Lieldienās - vārīto Olu festivāls.
- Kopš 1999. gada agrā pavasarī norisinās festivāls “Kulēnas pūķis”,
kad gaisā paceļas dažāda lieluma un materiāla veidoti lidojoši objekti,
kas skatītājos izraisa sajūsmu un pulcē milzum daudz interesentu.
-Nedēļas nogalē - pirms 21. jūnija - Mūzikas festivāls, kurā klasiskās
mūzikas koncerti mijas ar mūsdienu izpildītāju grupām, arī vietējām.

Festivāls noslēdzas ar krāšņu pirotehnikas uzvedumu, kas skatāms no
trīs parka ielejām.
Pieņemšanā pie Kulēnas mēra Christophe Rouillon ritēja sarunas par
pašvaldību turpmāko sadarbību. Vizītes noslēgumā tika izteikts
uzaicinājums 2016. gadā atzīmēt triju pašvaldību - Kulēnas (Francijā),
Vaijes (Vācijā) un Madonas (Latvijā) - sadarbības 25. gadadienu, kā arī
ierosinājums par jauniešu starptautisko nometni Kulēnā, kultūras sakaru
pašdarbības kolektīvu sadarbības plāna izstrādāšanu un apstiprināšanu,
lai jau nākamajā vizītes laikā varētu vienoties par konkrētu amatieru
mākslas kolektīvu vizīti Kulēnas pašvaldībā Francijā. Cerot, ka
dibinātie kontakti un jauniegūtie draugi bagātinās kā latviešu, tā
francūžu sadzīvi, kultūru un savstarpējās komunikācijas prasmes, kā
lielvalstīm sadarboties un līdzās pastāvēt ar mazajām nācijām kopējā
Eiropas telpā, latviešu delegācija mēroja ceļu mājup.
Anna Kuzina,
Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vecākā speciāliste
Sandra Avotiņa,
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
Foto no Sandras Avotiņas personīgā arhīva

Atzīmējam rakstnieka Valda jubileju

Kļavu zelts ap „Līdumiem”, mastā karogs – te
tiek pieminēts rakstnieks Valdis 150. dzimšanas
dienā. Sarodas apmeklētāji – nāk kājām, brauc ar
velosipēdiem un mašīnām, bet pats jaunākais no
tiem tiek atvizināts ratos.
Pie ieejas no degošām svecēm izveidots skaitlis
150 un piemiņas plāksni apvijusi ruda mežvīna
stīga. Skaisti dekorētā zāle ar rakstnieka Valda
fotogrāfiju, ziediem, kļavu lapām pamazām
pildās. Pasākumu ar dziesmu iesāk „Pīlādzītis”.
Muzeja „saimniece” nāk un stāda priekšā pagalmā
sastapto kungu – rakstnieku Valdi (Andri
Dombrovski).
Tālu ceļu mērojušais rakstnieks brīnās par
izmaiņām ainavās, ko pamanījis, šurp braucot, Daugava platāka, Staburagu nesaskatījis. Arī
Sausnēja tāda sveša – zemes ceļa vietā šoseja,
ēkas savādākas, tik vien pēc mūru aprisēm
sazīmējis agrāko laidaru atrašanās vietu. Un Baltā
māja atmiņā palikusi drīzāk pelēka, ne ar tik
gludu jumtu un cēliem skursteņiem. Vairākkārt
pārjautājis, vai nonācis pareizā adresē, Voldemārs
Zālītis piekrīt parunāties.
Neliels ieskats Voldemāra Zālīša biogrāfijā.
Rakstnieka tēvs Juris ir rentnieka dēls Sausnējas
„Boķenu” mājās. Māte Made – rentnieka meita
no „Balodēniem”. Tēvs divas ziemas mācījies
Vietalvas draudzes skolā. Māte skolā nav gājusi ne dienu, bet izceļas ar
akurātumu, attapību un kārtības mīlestību. Ne jau velti muižā tikusi galā
ar moderes (kūts pārzines) pienākumiem. Juris Zālītis bijis apveltīts ar
gaišu prātu, pats muižas īpašnieks viņu ievērojis un ieskolojis dārznieka
gudrībās. Tieši Jura Zālīša taisnprātība ir par iemeslu ģimenes aiziešanai
no Sausnējas. Voldemārs tolaik ir nepilnus trīs gadus vecs. Neveiksmes
Zālīšu ģimeni vajā vairākus gadus. Tad – necerēts piedāvājums –
dārznieka darbs Vīgantes muižā. Skaistā apkārtne – Daugava,
teiksmainais Staburags - neizdzēšami iespiežas mazā Voldemāra atmiņā.
Bērnības iespaidi ir pamatā brīnišķīgajam „tēlojumam no dzīves un
dabas”, kā to vēlāk nosaucis pats rakstnieks Valdis.
Skolas gaitas Voldemāru Zālīti aizved uz Stukmaņiem, Subati,
Biržiem, Koknesi un Sausnēju. No 1882. līdz 1886. gadam viņš mācās
Baltijas skolotāju seminārā Rīgā, vēlāk Kuldīgā. Minēto mācību iestādi
Voldemārs Zālītis beidz ar godalgu. Vienu gadu nostrādājis par skolotāja
palīgu Kokneses draudzes skolā un kārodams iegūt plašāku izglītību,
1887. gadā viņš dodas studēt uz Viļņas skolotāju institūtu, ko 1890.gadā
spīdoši pabeidz. Tanī pat gadā Voldemārs Zālītis dabū skolotāja vietu
Rīgas pilsētas savienotās elementārskolās, kur nostrādā 12 gadus. 1902.
gadā viņš tiek ievēlēts par skolas pārzini, šinī amatā viņš strādā līdz
1927.gadam.
Līdztekus pedagoģiskajai darbībai Voldemārs Zālītis lielu daļu laika
ziedo sabiedrisko pienākumu veikšanai. Viņš ir viens no skautu
organizācijas dibinātājiem, darbojies Rīgas latviešu biedrībā un
konversācijas vārdnīcas rīcības komisijā.
Rakstnieka Valda literārais veikums. Viņa pirmais darbs - ceļojuma
apraksts „Kurzemē”. Dzejoļu krājumi „Sirdsdomas”, „Ziedu pārslas
ilgu ceļmalā”. Panākumus guva novele „Kā kalējs Bobeks pasaulē
gājis”, stāsts „Ķikalu Miķels tiesas priekšā” (sarakstīs koknesiešu
izloksnē). Latvijas skolu vēstures izpētei nozīmīgs darbs ir „Skolas
hronika”. Apjomīgs darbs, kurā Valdis apraksta, iztirzā gaisotni skolā un
problēmas laikā no 1885.- 1915.gadam. Pazīstamākais rakstnieka darbs
ir garstāsts „Staburaga bērni”; iespiests Latvijā un ārzemēs, latviešu un
krievu valodā 23 reizes. No šiem izdevumiem muzejā apskatāmas 12
grāmatas. Valdis pats par sava mūža ievērojamāko veikumu uzskatīja
romānu dzejā „Juris Brasa gāršas dēls un mantinieks”. Bez tam Voldemārs
Zālītis ir rakstījis apcerējumus, kritiskus pārspriedumus, recenzijas,
tulkojis no franču, vācu un krievu valodas, arī rediģējis.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. oktobris

Anna Kuzina, Sandra Avotiņa kopā ar Lubānas novada pašvaldības
informācijas speciālistu Aigaru Noviku.

Turpinām pasākuma pārstāstu. Bibliotekāre Inga Grote ar projektoru
rāda attēlus, ilustrējot Ilgas Kronītes stāstījumu par rakstnieka Valda
dzīvi un literāro darbību. Stāsts „Staburaga bērni” ir pazīstamākais un
tautā iemīlētākais Valda darbs. 1934.gadā E.Šķipsnas dramatizējumu
izrādīja Dailes teātrī Rīgā. No šī darba Sausnējas novadpētniecības
muzeja izveidotāja Marija Šmite izrakstījusi fragmentu, kur abi
Staburaga bērni Jancis un Marčs iepazīstas. Tas likās ļoti piemērots šim
pasākumam. Uz ekrāna Inga rāda attēlus no 1934.gada iestudējuma,
zēnu lomu atveidotājas E.Znotiņu un E.Brammbergu nekādi nesauksi
par maziem puisēniem. Mūsu pasākums nāca ar oriģinālu ideju – būs
radioteātris. Lūdzām visus aizvērt acis un pārraide „gāja gaisā”. Jancis
(Niks Valainis) un Marčs (Alens Kārkliņš) runāja savu tekstu, bet
darbību komentēja teicēja.
Pasākuma dalībniekiem tika piedāvāts uzminēt, cik lappušu bieza ir
grāmata „Juris Brasa gāršas dēls un mantinieks” un cik pantu ir tajā
(darbs rakstīts piecpēdu decīmās, - gara vārsma, katram pantam 10
rindas). Tuvāko skaitli abiem jautājumiem uzminēja Dzintra Šmite.
Pareizās atbildes 557 lpp. un 1451 pants. Iespaidīgi, vai ne?
Muzejā bija skatāma neliela Sausnējas pamatskolas skolēnu darbu
izstādīte par tematu „Staburags – kā es izprotu šo vārdu, ar ko tas man
asociējas ”. Tika iesniegti 10 darbi, katrā no tiem tiešām saskatāma kāda
līdzība ar Staburagu – koki, klintis, ūdeņi.
Vārdu lūdza „Akāciju” saimniece, muzeja māju tuvākā kaimiņiene
Ludmila Balcere: „Gribu muzejam dāvināt savu izšuvumu. Te tam būs
īstā vieta.” Iestiklota, ierāmēta, krustdūrienu tehnikā, ar krāsainiem
diegiem izšūta glezna. Tik daudz toņu, gandrīz nemanāmi viena krāsa
pāriet citā. Ka tādu efektu var panākt gleznojot ir saprotam, bet izšūt –
tas taču reizes desmit grūtāk.
Jautājums no skatītājiem: „Cik ilgā laikā tapa šis darbs?” Ludmilas
atbilde: „Nu, laikam divas ziemas pagāja gan!”
Nobeigumā – pateicība visiem, kuri ziedojuši muzejam materiālas un
garīgas vērtības, kuri strādāja, dekorējot zāli, izveidojot izstādi par
rakstnieku Valdi. Paldies Sausnējas pamatskolas skolēniem par
sakaistajiem zīmējumiem.
Ilga Kronīte, Sausnējas pagasta novadpētniecības speciāliste
Ineses Leibomas foto



PII “Pienenīte” ziņas
Pankūku balle

PII “Pienenīte” bērnu pārgājiens
“Pretī zelta rudenim”

29. septembrī tiek atzīmēta Miķeļdiena. Arī pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi veidoja izstādi “Dārzeņu
brīnumainās pārvērtības”. Paldies vecākiem par izdomu, radošumu
un nebūt ne vieglo darbiņu! Izstāde bija ļoti krāšņa un bagātīga netrūka ne laivu, ne dažādu zvēru, ne minionu. Par katru darbiņu
varēja priecāties.
Šogad Miķeļdienā rīkojām Pankūku balli. Miķelītis (mūzikas
skolotāja Evita Šreibere) un Saimniece (metodiķe Evita Lielupe)
nedaudz izstāstīja par Miķeļdienas nozīmi un tradīcijām. Tā kā
rudens ražu jau bijām novākuši, rīkojām sev un citiem Pankūku
balli. Kopā visi jaucām pankūku mīklu. Bērni ļoti labi zināja, no
kādām sastāvdaļām sastāv pankūku mīkla. Izrunājām
un
noskatījāmies filmiņas par to, kā rodas olas, no kā rodas piens,
medus, milti. Kamēr Saimniece virtuvē cepa pankūkas, Miķelītis
ar bērniem dziedāja dziesmas par rudentiņu un dejoja dejas. Kad
bērni bija saguruši, sākās pasākuma garšīgākā daļa - mielošanās
ar pankūkām. Tās bija dažādas un cita par citu gardākas, arī
pankūku piedevas bija daudzveidīgas. Pankūku balli noslēdzām ar
kopīgo deju “Oira”.
Paldies mammām, tētiem un omēm par garšīgajām pankūkām!

9. oktobrī PII ”Pienenīte” vecākās un sagatavošanas grupas
bērni devās mācību pārgājienā “Pretī zelta rudenim”.
Pārgājiena maršruts veda mūs uz Briežkalnu, no kurienes mēs
varējām vērot skaisto rudens ainavu, ko veidoja koki ar savu
bagātīgo krāsu gammu. Nokļūstot kalna pakājē, mūsu ceļš
turpinājās pa meža taciņu, kuru no vienas puses greznoja līkumotā
Ogres upe ar stāvu nogāzi, otrpus taciņai - koku ieskauts kalns,
kas klāts ar lapu paklāju. Bērni priecājās par rudens dāvanu, lasot
un metot lapas gaisā, kā arī cits citam. Visgrūtākais pārgājiena
posms bija kāpšana kalnā, kur bija jāpārvar meža šķēršļi (nolūzuši
koku zari, kuriem jākāpj pāri). Pēc šķēršļu pārvarēšanas bērni
atgriezās PII “Pienenīte” teritorijā.
Ieejot iestādes teritorijā, bērniem tika piedāvāts pilnveidot savas
zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem. Bija izvietots luksofors,
ceļazīmes - pie katras no tām vajadzēja veikt kādu konkrētu
uzdevums, kā arī divi kontrolposteņi, kur tika gan vizuāli, gan
dialogveidā sekmēta bērnu izpratne par drošību, atrodoties uz
ielas. Sekmīgi veicot visu ceļa posmu, kuru pavadīja norādes,
bērni tuvojās ekskursijas nobeiguma daļai - piknikam.
Pikniks notika iestādes teritorijā ar ugunskuru, desiņām un siltu
tēju. Piknikā netika aizmirsti arī mazākie iemītnieki, kopējā
mielastā piedalījās visas PII “Pienenīte” grupas.

Evita Lielupe, metodiķe
Evitas Lielupes foto

Endija Cielava, sporta skolotāja
Evitas Lielupes foto

1. Latvijas dzinējsuņu
izstāde Ērgļos
Augusta pēdējā svētdienā Ērgļos pirmo reizi notika pasākums,
kur pulcējās suņu īpašnieki ar saviem mīluļiem, lai piedalītos
Latvijas dzinējsuņu kluba rīkotajā suņu izstādē. Medību šķirnes
suņiem notiek kompleksā vērtēšana, kurā vērtē suņa eksterjeru
un darba pārbaudes.
Eksterjerā tiek vērtēts suņa izskats, atbilstība standartam,
izstādes kondīcija.
Darba pārbaudēs, kuras tiek plānotas un notiek gada
griezumā, vērtē prasības darba standartiem, kurās ietilpst prasme sameklēt dzīvnieku un atšķirībā no šķirnes vai nu to
apturēt, vai dzīt, vai sagūstīt alā. Katrai suņu šķirnei ir sava
specifika.
Izstāde ir tā vieta, kur suns var dabūt savas godalgas par
gada un iepriekšējo gadu darba koprezultātiem, jo kompleksā
vērtējumā augstāko vērtējumu iegūst tas suns, kurš atbilst gan
eksterjera, gan darba prasmju standartam, kā arī pēc sevis ir
atstājis klases pēcnācējus, kuriem arī jābūt darba spējīgiem un
jāatbilst standartam.

Tēvu diena 2015

Jau otro gadu pēc kārtas septembra otrajā svētdienā Ērgļos tiek
svinēta Tēvu diena. Pateicoties Kaivas Bukovskas, Antras
Grinbergas un Aivja Masaļska iniciatīvai, šie svētki nu jau ir
kļuvuši par tradīciju arī Ērgļos, lai arī Latvijā šī ir oficiāli svinamā
diena jau kopš 2008. gada.
13. septembris atnāca ar ļoti jauku, saulainu un siltu atvasaras
dienu, par ko bija parūpējušies Augstāki spēki, un mums tikai
vajadzēja saorganizēt, lai cilvēkiem, kuri ieradīsies svinēt, nebūtu
garlaicīgi. Arī tas nesagādāja nekādas grūtības, jo, pateicoties
Ērgļu iedzīvotāju lieliskajai atsaucībai, iniciatīvai un pašatdevei,
visi, kuri tika uzrunāti, uzreiz piekrita palīdzēt.
Svētku norise tika plānota kā atpūtas pasākums bērniem ar
ģimenēm, kur dalībnieki, apstaigājot vairākas „stacijas”, varētu
daudz ko vērtīgu iemācīties, noklausīties un galu galā izklaidēties
kopā.
Ģimenēm bija jāsveras kopā uz svariem, kur bija paliktnītis ūsu
formā un visiem tur bija jāsatilpst, tādējādi noskaidrojot kopējo
ģimenes svaru un kopējo Ērgļu ģimeņu svaru (piecas ar pusi
tonnas). Šo atrakciju noorganizēja un izveidoja Ivo Solovjevs un
svarus aizdeva Roberts Čeičs.
Laimonis Kļaviņš fiksēja laiku, cik ilgi pie pievilkšanās stieņa
spēj noturēties katrs ģimenes loceklis.
Mārcis Feldbergs mācīja cept un gaisā apgriezt plānās
pankūkas un piešķīra balvu par panākumiem šajā mākslā - gardu
ievārījumu kopā ar pašu izcepto pankūku. Ar saldo cukurvati
pasākumu saldināja Ilze Feldberga.
Sergejs Sipčenko palīdzēja apgūt kokapstrādes prasmes,
iemācot izgatavot dažādas piemiņas lietiņas, kuras pēc sirds
patikas varēja apdarināt ar gleznojumiem un iededzinātiem
ornamentiem. Tika izgatavoti arī koka „vilciņi”, kuru sagataves
jau bija izgatavojis Ivo Solovjevs.
Pie mums no Madonas bija atbraucis Pēteris Sniedze, kura
hobijs ir meklēt dažādus metāla priekšmetus - vēstures liecības no
Pirmā un Otrā pasaules kara. Pēteris gan parādīja, gan izstāstīja
par
dažādiem
saimniecības
priekšmetiem,
ieročiem,
apbalvojumiem, kurus ir atradis Ērgļu apkārtnē. Viņš bija
sagatavojis arī atrakciju, kur katrs varēja izmēģināt ar metāla
meklētāju atrast dažādus metāla nieciņus, ieraktus vai pazaudētus
zālājā.
Aldis Jēkabsons vadīja atrakciju, kur ar florbola nūju un
bumbiņu vajadzēja trāpīt lielā plāksnē izveidotos mērķos. Katram
mērķim bija sava vērtība, tādējādi savācot punktus savā ģimenes
kontā. Arī šo mērķu plāksni bija izgatavojis Ivo Solovjevs.
Andris Bukovskis un Ivars Budze organizēja tik ļoti populāro
šaušanu mērķos ar pneimatiskajām pistolēm.



Ringā gludspalvainie takši.

Oļegs Jegorskis bija sagatavojis atrakciju, kur ar divroku zāģi
tēvam un bērniem bija jāpārzāģē baļķis, cik ātri vien viņi to spēj.
Aldis Olte un Māris Olte piedāvāja izmēģināt spēkus disku
golfa metienos, atkal kopā vērtējot ģimenes precizitāti.
Ērgļu jaunsargi kopā ar savu vadītāju Kristīni piedāvāja vairākas
interesantas stacijas: uz laiku bija jānotur svaru trauki horizontāli
izstieptās rokās, jāiet pa nostieptu virvi starp kokiem, turoties pie
citas kokā iesietas virves, kā arī iepazīstināja ar divu automātisko
ieroču uzbūvi un deva iespēju pašiem dalībniekiem to izjaukt un
salikt.
Arī paši mazākie nebija aizmirsti, jo, pateicoties Ritai Dudko,
bērni izgatavoja ļoti skaistus un aizkustinošus apsveikumus ar
saviem novēlējumiem tētiem. Šie apsveikumi nekavējoties tika
pasniegti adresātiem.
Svētku gaitā Lorita Solovjeva, Signe Masaļska un Līga
Tirzmale vārīja soļankas zupu no pašu sanestajiem pārtikas
produktiem. Šo zupu pēc staciju izstaigāšanas varēja baudīt visi
pasākuma apmeklētāji.
Kad ģimenes bija izstaigājušas visas interesējošās stacijas,
viņas saņēma īpašo nozīmīti “Tēvu dienas Ērgļos 2015” kā
piemiņu par piedalīšanos.
Par muzikālo noformējumu pasākumā gādāja DJ Valts Masaļskis
un DJ Haralds Masaļskis, par vizuālo noformējumu - Monta
Masaļska.
Mēs, organizatori, vēlamies īpaši pateikties SIA”ELBRA”Atim Koklačovam, SIA”AIBI”- Artim Ielejam, SIA”Saules
serviss”- Aivim Masaļskim par dāsno finansiālo atbalstu, kas
tika izmantots piemiņas nozīmīšu izgatavošanā un dažādu
priekšmetu un produktu iegādei pasākuma nodrošināšanai.
Pateicamies arī Ērgļu novada pašvaldībai - Mārim Grīnbergam
un Guntaram Velcim, un vidusskolai - Sintijai Māliņai un Inesei
Šaudiņai par telpu, elektrības, mūzikas un datoru aparatūras
nodrošināšanu. Liela atsaucība bija arī no Ērgļu medniekiem Andra Saulītes, Gunāra Plikauša un Zinta Ābola-Āboliņa, kad
zupa tika papildināta ar lielo medījuma desu daudzumu.
Vēlreiz vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās pasākumā,
un visiem, kuri ar savu iniciatīvu un saviem līdzekļiem
nodrošināja šo lielisko Tēvu dienu šajā gadā, jo tēva nozīme
ģimenē noteikti ir ļoti liela un svarīga. Tēvi noteikti pelnījuši
šādu dienu kā pateicību un cildināšanu. Tiksimies atkal pēc
gada!
Aivis Masaļskis
Kaivas Bukovskas foto

Kopumā izstādē Ērgļos piedalījās:
19 Latvijas dzinējsuņu grupas suņi, 8 Rietumsibīrijas laikas,
2 krievu-eiropas laikas, 9 gludspalvainie takši, 2 asspalvainie
takši, 1 vācu medību terjers, 3 vācu īsspalvainie putnu suņi, 1
velšterjērs.
Suņu vērtēšanu veica eksperti: izstādes galvenais eksperts
Armands Cirsis - nacionālā kategorija, eksperti Latvijas
dzinējsuņu ringā: Aigars Remess - 1. kategorija, Agris Čibulis
- 2. kategorija, Andris Veličko - 1. kategorija un eksperti citu
medību šķirnes suņu ringā: Vladimirs Gubarevs - nacionālā
kategorija, goda eksperts, Andris Veličko - 1. kategorija, Kaspars
Apsītis - 2. kategorija.
Pēc suņu izrādīšanās visā izstādes garumā un gada darbības
rezultātu apkopojuma tika nosauktas godalgotās vietas. Ar
izstādes rezultātiem suņu grupu dalījumā var iepazīties
mājaslapā:
http://www.medibusuni.lv/lv/notikumi/latvijasdzinejsunu-kluba-sunu-izstades-apkopojums-erglos-25/.
Atzinīgus vārdus var teikt par pašmāju dalībniekiem. Alu suņu
čempionātā uzvarētājs Ilgvara Kvanta vācu medību terjers suns
Rondo, kas ir šā gada čempions un kas sevi pierādījis kā
perspektīvs suns. Šajā vecuma grupā ne visi suņi spēj to nopelnīt.
Latvijas dzinējsuņu jaunākajā grupā atzinīgi labākais bija Uvja
Konovalova suns Rodžers ar labāko rezultātu asinspēdu
pārbaudē. Gludspalvaino takšu grupā ar pārliecinošiem
rezultātiem kā izstādes čempione izvirzījās Armanda Cirša
Rega, iegūstot elites klases vērtējumu un atzinību par daudziem
augstvērtīgiem augstas klases pēcnācējiem.
Diemžēl neviens Latvijas dzinējsuns nesaņēma čempiona
titulu. Jau vairāk nekā gadu, pateicoties ierēdņu bailēm no
Āfrikas cūku mēra, tika ierobežota medību šķirnes suņu
izmantošana medībās. Tas ne tikai degradē šķirni, bet arī neļauj
suni ne izvērtēt, ne pārbaudīt pēc kritērijiem.
Personīgi Latvijas dzinējsuņu klubs izsaka pateicību Ērgļu
novada pašvaldībai par iespēju noorganizēt šo izstādi Ērgļos.
Paldies par atbalstu izstādes rīkošanā Latvijas Mednieku
savienībai, “Kores konditorejai”, medību piederumu veikalam
“HUBERTS”, biedrībai C&U, deju grupai “Varbūt”, personīgi
Antai Velcei, Sandrai Avotiņai, Valdim Zirnim, Laimonim
Kļaviņam, Ivo Solovjovam, paldies par specbalvām MMK
“Katrīna”.
Armanda Cirša vēlējums medniekiem, suņu turētājiem, - būt
aktīvākiem ar dalību izstādēs un darba pārbaudēs. Nebaidīties
no pašreizējām grūtībām, kas saistītas ar suņu piedalīšanos
medībās un kinologu ierobežoto darbu suņu izvērtēšanā dabiskos
apstākļos. Cerams, ka tiksimies nākamajā gadā atkal Ērgļos vēl
kuplākā skaitā. Ne pūkas, ne asakas!
Armanda Cirša stāstījumu par izstādi
uzklausīja Ilze Daugiallo
Katrīnas Šternas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. oktobris
augusts

Neaizmirstami iespaidi
Izziņota pensionāru ekskursija 15.septembrī.
Pieteicos. Iemaksāju prasīto naudiņu par īpašiem
pakalpojumiem – ekskursijām. Par pašu
braucienu nevajadzēja maksāt – to finansēja
pašvaldība. Ļoti jauki, kā tādu izdevību laist
garām.
Pirmā pietura – Cesvaines pils. Izpētām
informācijas stendus, nofotografējamies pie pils,
apejam celtnei apkārt.
No Cesvaines uz Gulbeni. Pusceļā griežamies
uz krietni necilāka ceļa, pa autobusa logiem
apskatām zirgaudzētavu, tās iemītniekus, treniņu
laukumus. Kāpjam ārā no autobusa apskatīt
vēsturisku vietu – lokveida akmens tilta izbūvi
pār upi. Tā vairs izmantota netiek, jo turpat
blakus pār upi ir mūsdienīgs tilts.
Rasā samirkušām kājām braucam līdz
Gulbenei.
Pāri sliedēm naski pārcilpo mūsu gids Raitis.
Vispirms – stāstījums par dzelzceļa satiksmi, par
šaursliežu bānīti. Apskatām depo ēku, kur
redzami lokomotīvju un vagonu atveidojumi no
dažādām izejvielām. Tie ir skolnieku un depo
darbinieku darbiņi. Gana plašs materiālu spektrs
– koks, papīrs, stikla burkas, tetrapakas,
makaroni un tml. Pretējā pusē durvis veras uz
īsto lokomotīvju depo. Viena tur jau sprauslo un
drīz izbrauc pa vārtiem. Tad Raitis mūs izvizina
pa dzelzceļnieku modei – ar drezīnu. Braukt
gribētāju netrūkst. Tālāk ejam uz sliežu ceļa, kur
Raitis palīdz dāmām ierausties īpašā vagonā. Tas
ir Igaunijas valdības vilciena sastāvdaļa. Šaurs
gaitenis, labiekārtotas kupejas, sanāksmju telpa
ar aprīkojumu. Tīri interesanti.
Jau padots vilciens. Bānītis sastāv no
lokomotīves un trīs vagoniem. Laicīgi ieņemam
vietas pēdējā vagonā – mums rezervētajā. Un tad
nosvilpj svilpi, un mēs braucam. Šauri koka soli,

vilcieniņš raustās un grūstās, bet iespaidi – kā
sen, sen atpakaļ vilcienā Ērgļi – Rīga. Tas jau arī
gāja kā vājinieks, varēja izkāpt, pastaigāt un
tāpat pēdējā vagonā pagūt iekāpt.
Mēs braucam, bet pa logiem skats nepievilcīgs
– aizaudzis, nekopts, daudz graustu. Paredzēts,
ka bānītī brauksim līdz Stāmerienai. Nepiebraucot
tai, svilpj vilciens, skan rībieni, kūp dūmi.
Vilciens apstājies. No abām pusēm vagonā
iebrūk maskoti vīrieši, dzen ārā no vagona,
atņemot somas. Esam nobijušies, bet tik traki
nav. Pie kāpnēm piebīdīts bluķītis, un bandīti pat
palīdz izkāpt. Tad seko dažādas izdarības –
pārbaudes, zvēresti, atrakcijas un nobeigumā
putras ēšana. Patika, pat ļoti.
Gida
vadībā
apskatām
Stāmerienas
pareizticīgo baznīcu un pili.
Pārbrauciens uz Alūksni. Tur mūs sagaida
profesionāls gids, ļoti zinošs, erudīts cilvēks
Jānis Polis. Izrādās, ka viņš dzimis Vecpiebalgā,
bet mācījies Ērgļu vidusskolā. Kā saviešiem viņš
mums ļoti izpalīdzēja. Jau stāstījums par
Alūksnes senvēsturi gana interesants, bet mums
vēl tā priekšrocība piebraukt visam klāt. Pie
Glika ozoliem piebraucām, Alūksnes ezeru
apbraucām, kapsētas kalna kraujā uzbraucām.
Dienai tumstot, griezāmies uz māju pusi.
Par šo jauko braucienu liels paldies pašvaldībai,
paldies tiem, kuri izstrādāja un saskaņoja
maršrutu, paldies autobusa vadītājam, jo pat
Alūksnes gids bija pārsteigts par viņa orientēšanās
prasmi svešā pilsētā.
Vēlos arī atgādināt, ka 24.oktobrī tiksimies
pensionāru atpūtas pēcpusdienā.
Lai jums jauks rudens!
Sausnējas pagasta pensionāru padomes
priekšsēdētājs Jānis Solovjovs

SAULAINĀ BULGĀRIJA

Kad ziemā saņēmām uzaicinājumu uz festivālu
Bulgārijā - Melnās jūras piekrastē -, nešaubījāmies
un ātri nolēmām: jā, dosimies. Tā kā varēja
izvēlēties festivāla norises laiku, mums labāki
izrādījās augusta beigu datumi.
Agrā 20. augusta rītā dejotāji no jauniešu deju
kolektīva „Rūdis” un vidējās paaudzes deju
kolektīva „Rūdolfs” devās tālajā ceļā. Lai
ceļojums nebūtu tikai sēdēšana autobusā un
dabas vērošana pa autobusa logu, apskatījām
interesantākās vietas ceļojuma maršrutā. Pirmais
pieturas punkts - Krakova. Pastaiga pa ļaužu
pilnajām vecpilsētas ielām, Vāveles pils
varenuma apbrīnošana, pārliecināšanās, ka pūķis
vēl arvien spļauj uguni, krodziņu romantika un
vēl citi piedzīvojumi vilināt vilināja. Naksnīgā
pastaiga pa Krakovu jauniešiem izvērtās līdz pat
rīta gaismai.
Tālāk ceļš vijās cauri Ungārijai un Rumānijai.
Arī šoreiz, tāpat kā pagājušajā gadā (toreiz
miglas dēļ), notiekošā rallija dēļ mums neizdevās
izbaudīt Transfagarašan kalnu pārejas serpentīna
līkumus. Nekas, jābrauc vēlreiz.
Rumānija pārsteidz arvien no jauna. Sakārtoti
ceļi, laipni cilvēki, skaista daba. Pārsteigums
gaidīja uz Rumānijas - Bulgārijas robežas.
Piedzīvojām nu jau sen aizmirstas izjūtas, kad uz
robežas nācies pavadīt daudzas stundas. Šoreiz
gaidīšana izvērtās gandrīz triju stundu garumā.
Kā izrādījās, tika remontēts tilts pār Donavas
upi. Mums šīs stundas aizritēja nemanot, jo,
noskatījušies turku jautro dejošanu un
dziedāšanu, arī mūsu jaunieši nolēma atkārtot
festivāla deju repertuāru. Ar azartu visi metās
dejās, jo izjuta apkārtējo cilvēku interesi un
izbaudīja aplausus. Labi, ka, šķērsojot upi, bija
jau krietni satumsis, jo tilts bija ļoti šaurs un
segums nelīdzens.
Pa ceļam Veļika Tarnova un Rožu ieleja,
Šipkas pāreja, un tad jau klāt Aheloja - mūsu
apmešanās vieta festivāla laikā. Skaists, grezns
viesnīcas komplekss Melnās jūras krastā. Ideāla
dzīvošana labiekārtotos numuriņos ar virtuvi,
veļas mazgāšanas automātu un dažādiem
sadzīves priekšmetiem.
Pirmais, ko apmeklējam, ir Melnā jūra un
baseins. Ūdens silts, saule arī - nekas vairāk nav
vajadzīgs jaukām sajūtām pēc garā ceļa.

Pirmajā vakarā atpūšamies un iepazīstam
festivāla
dalībniekus. Bez mums savu
programmu atbraukuši rādīt slovāki, rumāņi,
francūži, paši bulgāri un vēl viena latviešu grupa
- „Dejotprieks” no Rīgas.
Otrajā vakarā braucam apmēram 50 km uz
Sozopoli dejot kopā ar divām deju grupām no
Rumānijas. Melnās jūras piekrastē notiek vairāki
festivāli, un organizatori izmanto iespēju
uzaicināt dalībniekus piedalīties arī citos
festivālos.
Trešajā dienā atkal koncerts tuvākajā apkārtnē,
un tad noslēgumā festivāla konkurss. Konkursā
piedalījās ne tikai deju grupas, bet arī dziedātājas
no Krievijas un folkloras grupas, līdz ar to tas
bija daudzveidīgs un interesants. Katrai grupai
tika medaļa un diploms. Latvieši, kā vienmēr,
pārsteidza ar savu azartisko uzstāšanos,
skaistajiem tērpiem un smaidošām meitenēm.
Deju grupai no Francijas mēs tā iepatikāmies, ka
saņēmām uzaicinājumu doties pie viņiem uz
festivālu.
Bulgārijā ne tikai peldējāmies, sauļojāmies un
dejojām, bet apmeklējām arī tūristu iecienītākās
vietas tuvākajā apkārtnē. Visiem patika senā
pilsētiņa Nesebra ar šaurajām ieliņām, senajām
koka mājām un suvenīru tirgotavām. Ko paņemt
līdzi sev no Bulgārijas, ko atvest mājiniekiem?
Ne tikai fantastiskos gliemežvākus, ko dāsni
„piedāvāja” jūra, bet arī, protams, visu, kas
saistās ar rozēm – krēmu, ziepes, eļļu, smaržas,
ievārījumu, vīnu utt. Rožu izstrādājumu Bulgārijā
visur pārsteidzoši daudz, raibs gar acīm metas.
Bulgārija ir lēta zeme, Bulgārija ir laipnu
cilvēku zeme, Bulgārija ir augļu un dārzeņu
pārpilna zeme. Tomāti, arbūzi, melones, pipari,
ķirbji - viss, kas mums siltumnīcās, tur uz lauka,
un saules papilnam.
Bet viss skaistais reiz beidzas. Un atkal ceļš caur Rumāniju, Ungāriju (ar vīna un gulaša
zupas baudīšanu) un Poliju.
Uz kurieni nākamreiz? Uz Rumāniju, kur jau
esam saņēmuši vairākus uzaicinājumus, vai uz
Franciju? Bet varbūt uz Eiropiādi Beļģijā? Tie
ceļi ir tik neizdibināmi...
Paldies Ērgļu novada deputātiem par finansiālo
atbalstu!
Dejotāju vārdā Antra Grinberga
Māra Brasliņa foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. oktobris

„Toreiz mēs strādājām savādāk”
Elza Pļaviņa (1925)

Tā tas ir katru gadu, ka Elzas
kundzes dzimšanas dienas sakrīt
ar viņas vārda dienu - 4. oktobrī,
un šogad vēl sestdienā, kā priecīgi
atzina pati jubilāre. Radu, draugu
un tuvu cilvēku sveikta, Elzas
kundze kopā ar savu dzīves
draugu Jāni Pļaviņu bija priecīgi,
smaidoši un gandarīti, ka abi ir
kopā un roku rokā ir nostaigāts
arī ģimenes dzīves skaists un
bagāts mūžs.
Metot skatu pagātnē, saruna
raisās ap un par darbu
tirdzniecības jomā.
Stāsta Elzas kundze:
„Tirdzniecībā bija smagi darba
gadi. Preču trūkums un cilvēku
vajadzības bija nesamērojamas. Kad 1958. gadā
iesāku strādāt Ērgļu patērētāju biedrības veikalā,
tā arī nostrādāju šajā darbā 22 gadus. Pirms tam jau
biju strādājusi arī citur, biju daudz slimojusi, bet
izķepurojusies, un dzīve turpinājās. Pēc
izveseļošanās no plaušu tuberkulozes mani uzreiz
pieņēma darbā. Ārstēšanās bija ilga un nopietna.
Izdarītas divas plaušu operācijas.”
Pēc izveseļošanās Elza strādāja Ērgļu patērētāju
biedrības veikalā Nr. 14 par veikala vadītāju pārdevēju (no 1958.g. līdz 1980.g.). Veikals atradās
Ērgļu sovhoza kantora mājā. Tas arī noteica pircēju
sastāvu, tie galvenokārt bija sovhoza strādnieki,
kuriem bija toreiz samērā labas algas, bet preču
veikalā bija nepietiekami jeb, pareizāk sakot, bija
maza izvēle. Cilvēki pirka daudz maizes - maisiem,
ar to baroja mājlopus. Maize bija lēta, parastā
formas rupjmaize, tautā saukta „ķieģelītis”,
maksāja 14 kapeikas (toreiz Padomju Savienībā
bija krievu nauda - rubļi un kapeikas), baltmaizes
klaipiņš jeb batons maksāja 12 kapeikas.
„Ar to maizi bija tā, ka dienas pirmajā pusē
parasti to visi izpirka, bet uz dienas beigām pircēji
bija neapmierināti, ka maizes vairs nav. Kas
vainīgs? Protams, pārdevēja. Tā bija jādzird arī
nievas. Vienu laiku maizi cepa tepat Ērgļu ceptuvē,
kuru vadīja Ausma Bērziņa. Vēlāk ceptuvi aizvēra
ciet, un maizi pieveda no Madonas beķerejas.
Sākumā jau es neko nepratu, nemācēju pat tūti
sataisīt, par ko Taurītis (Kārlis Taurītis - Ērgļu
veterinārais ārsts) mani vienreiz sabāra. Tad
mācījos kursos. Katru gadu Ērgļos tie notika. Ērgļu
patērētājiem bija plašs veikalu tīkls, visapkārt tie
bija - Jumurdā, Vējavā, Sausnējā, Liepkalnē,
Katrīnā un vairāki veikali pašos Ērgļos. Mūsdienās
veikalniekiem kalpo moderni kases aparāti. Mans
palīgs bija skaitāmie kauliņi.
Ērgļu patērētāju biedrības priekšnieks bija
Maigonis Šreibers, tirdzniecības daļas vadītāja Biruta Zeibote. Abi viņi nu jau tai saulē, dus tepat
Ērgļu Sauleskalna kapos. Biruta vienmēr gribēja,
lai veikalā ir arī dārgās konfektes - „Lācīši”,
„Vāverītes”, bet tās jau nepirka, jo bija ļoti dārgas,
seši un vairāk rubļu kilogramā. Tā tās konfektes
stāvēja nepirktas, bet sortiments bija lielāks.
Alkoholisko dzērienu nebija, tikai limonāde, alus,
papirosi, konservi, cepumi. Tie bija galvenie
produkti, reizēm atveda arī desas. Sovhoza
direktors Francis Ušpelis panāca, ka veikalā
netirgoja alkoholu, sevišķi sējas un ražas
novākšanas laikā. Kad tirdzniecībā ieviesa to
pašapkalpošanos, tad gan bija visādi kreņķi. Dažs
pircējs saliek pilnu somu ar maizi, pasaka tik un tik
ir to kukuļu un par tiem arī samaksā. Sākumā
uzticējos, bet tad, kad sākās iztrūkumi kasē, sāku
pārbaudīt pircēju iepirkumu somas. Un tad atklāju
dažas viltības. Tāpat bija arī ar papirosiem. Bija tie
visparastākie „Prima” un „Belomor-Kanal”, bet
ieveda jau arī tās dārgās ārzemju cigaretes. Tās tad
viens bija iemanījies čiept. Šo pircēju palīdzēja
atklāt kāds vīrs, kurš bija ievērojis, ka pīpmanis
gluži „netīšām” bija ieslidinājis kabatā vienu
paciņu, bet par to otru, kas bija rokās, gribēja
samaksāt. Līdzēja atklāta valoda, sakot tieši acīs,
bet tas jau nepatika. Arī mani centās visādi
pārbaudīt.”
Ērgļi jau nebija nekāds lielais miests, bet pat tik
mazā veikaliņā, kurā strādāja Elza Pļaviņa, bija
savi garnadži. Cilvēki cits citu labi pazina, nāca
iepirkties regulāri un tomēr nekaunējās „ņemt” pa
kluso. No kurienes tas nāca? Elzas kundze domā,
ka tā ir slimība. Tad kā var būt tik daudz „slimo” tik
mazā apvidū? Tā kā veikals bija sovhoza telpās,
tad tā darba kārtību zināmā mērā noteica vietējās
ļaužu vajadzības.
„Sāka pievest no fermām pienu un pārdot
veikalā. Iepriekšējā dienā bija jāsastāda piena
pircēju saraksts. Piens bija izlejamais, katrs nāca ar
savu trauku. No kannām es lēju pircējiem un naudu
iekasēju veikala kasē, no kuras iemaksāja sovhoza
grāmatvedībā.”
Sovhozā darbojās ēdnīca. Veikala pārdevējai bija
jāveic ēdnīcas kasieres pienākumi, jāpārdod taloni
pusdienām. Tas viss notika veikala telpās. Veikalam
bija arī jāapkalpo bufete, kad notika sovhoza
apsējības vai apkūlības. Tā bija izbraukuma

tirdzniecība sovhoza iecirkņos, piemēram,
„Krancos”, Jumurdā un arī citur. Tad bija cits preču
sortiments, kādu netirgoja ikdienā veikalā. Par to
rūpējās patērētāju tirdzniecības daļa.
„Kad bija valsts svētki - Pirmais Maijs, Oktobra
revolūcijas gadadiena un Jaunais gads, tad sovhoza
direktors Ušpelis pieprasīja, lai veikalā būtu arī
dārgais alkohols, piemēram, Havannas rums un citi
ekskluzīvi dzērieni, kādus nebiju pat redzējusi un
par tādiem dzirdējusi. Cilvēki saņēma prēmijas, arī
algas pamazām palielinājās. Sovhoza strādnieki
un speciālisti saņēma pieklājīgas algas. Pārdevēja
alga bija divi simti rubļu mēnesī, tas bija maz. Arī
mans vīrs tajā laikā slimoja. Tāpēc bija neliela
piemājas saimniecība - govs, cūka, aita, vistas un
dārziņš. Ar to varējām iztikt. Sākumā bija darba
nedēļa sešas dienas. 1967. gadā L. Brežņevs ieviesa
piecu dienu darba nedēļu. Palīga man nebija, viss
bija jāveic pašai. Visgrūtāk bija ar to lielo kastu
cilāšanu, jo pati taras kaste vien bija vairākus
kilogramus smaga. Un kur tad vēl svars kopā ar
visu preci. Bija jāpārcilā daudzas smagas kastes
augšā, lejā.”
Elza Pļaviņa ir smalka, trausla auguma sieviete.
Dzīvesbiedrs viņai dāvājis mīļvārdiņu „Cipresīte”.
Cipresīte tika labi ar visu galā. Kāds vietējais
rakstījis protesta vēstuli par to, kā var pieņemt
darbā pārtikas preču veikalā diloņslimnieci.
Daktere Ilga Taurīte esot iestājusies, teikdama, vai
tad mūsu mediķi neprot izārstēt tuberkulozi.
Redziet, Elza Pļaviņa ir vesela!
Elza Pļaviņa, meitas uzvārdā Ziemane, dzimusi
Iršu pagastā. Bērnība pagāja pa Iršiem un Liepkalni.
Tēvs bija linu kulstītājs, arī pie vāciešiem. Vācieši
nodarbojās ar zemkopību. Ar bērniem runāja
vāciski.
Elza Ziemane, pabeigusi Liepkalnes sešklasīgo
pamatskolu, sāka darba gaitas. Viņa ir strādājusi
par uzskaitvedi Sausnējas MTS (mašīnu un traktoru
stacija), vēlākā Ērgļu MTS, Odzienā un Vestienā.
Laulība noslēgta 1950. gada 4. maijā Vestienā.
Apprecējās ar grāmatvedi Jāni Pļaviņu. Norunājuši
izdarīt to klusībā, citiem nezinot. Bet ciema
izpildkomitejas priekšsēdētājs, vecais strēlnieks,
Pēteris Līcītis saka: „Vajag divus lieciniekus.” Tā
slepenība zuda.
Kāzu mielasts: paša nozvejotas septiņas raudiņas,
baltmaize, tēja bez cukura. Apsveicēji, MTS ļaudis,
nāca paši ar saviem uzkožamajiem un dzeramajiem.
Svinēja trīs dienas, jaunajam vīram un sievai
pārmaiņus mainoties vienam pie viesiem, otram
pie telefona. Bija sējas laiks un valsts aizņēmuma
kampaņa.
Jaunais pāris ar dzīvi tomēr apmierināts.
Palīdzēja jaunības optimisms, ticība rītdienai un
saviem spēkiem.
Elza mantojusi no tēva tirdzniecības iemaņas.
Tēvs Nikolajs Lipše (1902-1987) gan bijis lauku
cilvēks, bet ilgus gadus nostrādājis Rīgā par
tramvaju konduktoru un vadītāju. Kad aizgāja
pensijā, uzsāka Vidzemes tirgū tējas zāļu
tirdzniecību. Arī Elza tika iesaistīta šajā pasākumā
vākt tējas zāles. Nikolajs Lipše visu savu peļņu,
sešus tūkstošus rubļus (tā bija vēl PSRS naudas
izteiksmē), atstāja mantojumā meitai, bet 1992.
gada naudas reforma „paņēma” visu, labi, ka
iznāca vēl tēvam uzlikt nelielu piemiņas zīmi Raiņa
kapos Rīgā. Kad Elza Pļaviņa nosvinēja 55 gadu
jubileju, tad aizgāja pensijā. Toreiz sievietes
pensionējās no 55 gadiem. Pa šiem gadiem nav
sēdēts, saliktām rokām klēpī. Elzas kundze ir
adījusi zeķes, cimdus, džemperus un jakas,
tamborējusi plecu lakatus un šalles. Apkopj savu
dārziņu un rūpējas par saviem ģimenes vīriešiem vīru Jāni un dēlu Oskaru. „Nu mēs visi trīs esam
pensionāri,” smaida Elzas kundze. „Dēls gan vēl
pa druskai piestrādā. Viņam kā galdniekam iznāk
bieži uztaisīt kādam „mūža māju”, pirkta ir pirkta,
bet lauku cilvēkiem labāk patīk no tīra koka
gatavota.” Dēls Oskars Pļaviņš (1952) - galdnieks
pēc profesijas. Apbalvots ar 1991. gada barikāžu
dalībnieka Piemiņas zīmi Nr.9605. Mazdēls Jānis
Pļaviņš un mazmazdēls Linards Pļaviņš dzīvo
Rīgā. Dzimtas turpinātāji ir, un tas ir pats
galvenais.
Anna Kuzina
Foto no Pļaviņu ģimenes arhīva



Pasākumu afiša

Apsveicam!

16. oktobrī plkst.10.00 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde
“PUTEKLĪŠA PIEDZĪVOJUMI”
Jaunais Liepājas teātris piedāvā teātra izrādi bērniem
“Puteklīša Piedzīvojumi”, kas tapusi pēc Imanta Ziedoņa
pasakas motīviem!
Ieejas biļešu cenas - 2.00 EUR
(Biļetes iegādāties Ērgļu saieta namā)

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

***

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.

***
24. oktobrī plkst.12.00 Liepkalnes TN

Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena.

***

30. oktobrī plkst.18.00 Sausnējas saieta zālē „Līdumi”
tematiska pēcpusdiena „Rudens veltes”

Lilita Knēziņa
Maija Laube
Lidija Popova
Roberts Modris Rempe
Juris Vids
Ārija Viteka
Marija Igaune
Velta Biruta Jakunova
Anita Laidiņa
Alise Šņopste
Juris Saliņš
Elza Pļaviņa
Francita Žurila
Ausma Skabarga
Leons Grunts

***

***
11. novemrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienai

veltīts lāpu gājiens
uz Sausnējas kapiem no Sausnējas centra;
plkst.18.00 piemiņas brīdis Liepkalnes kapos

***

11. novembrī plkst. 18.00 lāpu gājiens
no Ērgļu vidusskolas tiks sagaidīts pie saieta nama, lai tālāk
virzītos uz atceres brīdi Lāčplēša ordeņa kavaliera Pētera
Bērziņa atdusas vietā Sauleskalna kapos.

***

14. novembrī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta
Saieta ēkas zālē
Andris Upenieks kopā ar ansambli
“Mirklis” no Ķeipenes.
* Sumināsim Latviju proklamēšanas gadadienā!
* Jumurdas pagasta Saieta ēkai-5!!!

***

17. novembrī pulksten. 19.00 Ērgļu saieta namā
aicinām kopā svinēt Latvijas Valsts dibināšanas 97.
gadadienu.
Svinīgajā vakarā apmeklētājiem būs iespēja baudīt
koncertu „Tautas laiks”
Koncerta programmā: Rīgas Zelta koris ar pavadošo
instrumentālo grupu iekļāvis fragmentus no tādiem Latvijā
populāriem uzvedumiem kā Z. Liepiņa „Lāčplēsis”, I. Kalniņa
„Ei, jūs tur”, R. Paula „Meža gulbji”, M. Brauna „Daugava”,
K. Lāča „Pūt, vējiņi” un citiem nozīmīgiem latviešu kultūras
stūrakmeņiem.
Pēc koncerta svētku balli spēlē grupa “GINC un ES”.

***

18. novembrī plkst.14.00
Sausnējas saieta zālē „Līdumos”
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts pasākums
„Manas saknes – mana Latvija”

***

5. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
R. Blaumaņa literārās prēmijas
11.konkursa noslēguma pasākums un laureātu
apbalvošana.
Sarīkojumu vada Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks

ANDRU STANKEVIČU un
RAITI UNGURU
ar meitas DIĀNAS UNGURES
piedzimšanu.

Ērgļu bibliotēkā - bērniem
jaunas grāmatiņas

***

31. oktobrī plkst. 18.00 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.
Koncertu vadīs Līga Stebere no Valmiermuižas, bet par
muzikālām pauzēm rūpēsies grupa “Pagrabs”
1. novembrī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
grupas “Galaktika” koncerts
Ieejas biļešu cenas: 10.00 EUR un 8. 00 EUR
Biļetes pieteikt un iegādāties Ērgļu saieta namā.

Apsveicam!

PATEICĪBA
Vēlos pateikties visiem, kuri ieteica mani Swedbank
svētku skolotājas stipendijai: Ērgļu kultūras darba speciālistei
Sandrai Avotiņai, “Rūda” dalībniecei Kaivai Leibomai,
“Rūdolfa” dejotājai Vitai Sondorei, Vecpiebalgas kultūras
nama vadītājai Zigrīdai Ruicēnai, Ērgļu slimnīcas vadītājai
- ārstei Ainai Braķei un māsiņai Maijai Braķei, 4. klases
audzinātājai Sandrai Stankevičai un 4. klases dejotājiem par
labajiem vārdiem.
Paldies arī visiem dejotājiem, kas atbalstījuši, gan
aizrautīgi līdzdarbojoties uz skatuves, gan ar labu vārdu,
paldies tiem, kas novērtējuši un ticējuši manam darbam.
Prieku un gandarījumu sniedz apziņa, ka darbs ir vajadzīgs.
Paldies par atsaucību, sadarbību un saņemto iedvesmu!
Antra Grinberga, deju kolektīvu vadītāja

Uzmanību! Medicīniska informācija

9. novembrī pēdējo reizi šogad mobilā brigāde ar bērnu
okulistu un bērnu gastroenterologu no Bērnu klīniskās
slimnīcas.
Uzņēmāmies šo pasākumu vēlreiz šajā gadā, kas tiešām ir
laikietilpīgs un darbietilpīgs, lai konsultācijas saņemtu bērni
pēc rudens skolu profilaktiskajām apskatēm. Lūdzu pieteikties
pie dr. Braķes, tel. 29441625.

• “Meža skola” - jautri, ritmiski dzejoļi ieved jauno lasītāju
meža skolā.
• L. Kerols, Sers Dž. Teniels “Bērnistabas Alise”mīļgrāmatiņa mazajiem, kas priecēs sirsniņu.
• M. Rungulis “Sāļās pankūkas”- spokaini piedzīvojumu
stāsti.
• Dž. Klepfers “Zombiju mednieki”- lasīs pat tie, kuriem
šķiet, ka lasīšana ir garlaicīga.
• Ē. Kūlis “Mākoņielas BMX” - divi stāsti, kas paredzēti
pusaudžiem.
• K. Olsone “Akmens eņģeļi” - Simona kopā ar draugiem
Billiju un Aladinu mēģina atrisināt mīklu.
• E. Klains “Spēle sākas” - noslēpumi, mistērijas, uzdevumi
un mīklas - lasāmviela par virtuālo pasauli.
• L.Vilka “Dana un atmiņu ēnas” - noslēpumaino pazemes
valstību noslēpumi.
• M. Dimsone “Rozā kvarca brālība” - aizrauj ar mistiskajiem
notikumiem un risina problēmas caur mīļumu un rūpēm. 2.
grāmata.
• F. Gregorija “Muļķu zelts” - jaunākais sērijas “Tumsas
ordenis” romāns, kas turpina iemīļoto varoņu Lukas, Izoldes,
Freizes un Išrakas patiesības meklējumus.
• M. Mandija “Droši uz skolu” - katru gadu septembrī
daudziem bērniem sākas jauns dzīves posms - skolas gaitas.
Justies drošāk palīdzēs arī šī grāmatiņa.
• A. Kalniņš “Zili brīnumi” - bērni ir tie, kas palīdz mums
apstāties un ieraudzīt visas tās brīnumainās lietas, kurām ikdienā
mēs skrienam garām.
• “365 dabaszinību eksperimenti” - veselu gadu vari veikt
kādu eksperimentu, atklājot un uzzinot kaut ko jaunu.
• “Vai Tu zini, kā tas rodas?” - grāmatā varēs atklāt, kā tinte
nokļuvusi tavā pildspalvā, kā rodas futbola bumba un atbildes
uz daudziem citiem jautājumiem.
• “Lielā spēļu grāmata” - labs garastāvoklis, neizmirstami
iespaidi, saturīga brīvā laika pavadīšana visai ģimenei ir
garantēta! Grāmata tieši šīm brīvdienām!!!

Nāc atpūties, piedalies!

***

9. decembrī atkal Ērgļos pacientu iecienītais urologs dr.
Vorps no Valmieras slimnīcas. Konsultācija - bezmaksas.
Lūdzu pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem.

Informācija teātra faniem
15. novembrī plkst. 13.00 Valmieras Drāmas teātrī izrāde
„Balle būs”. Pati noskatījos viesizrādi Nacionālajā teātri,
man ļoti patika, tādēļ nolēmu, ka tā jāredz visiem teātra
faniem.
Izrādes autors ir Lauris Gundars, un restorānā „Apollo” tā
paver Latvijas likteņgaitas no 1905. gada līdz mūsdienām
(darbība notiek restorānā ar tam laikam atbilstošām dejām un
dziesmām ... ).
Izbraukšana plkst. 10.30 no pagasta laukuma.
Lūdzu izņemt biļetes pie Antras Grinbergas vai Ainas
Braķes.

Tiek organizēta ārstnieciskās vingrošanas grupa.
Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā Jumurdas pagasta
Saieta ēkas zālē. Sīkāka informācija un pieteikšanās
līdz 27. oktobrim personīgi pie I. Lapsas vai pa
tālruni 28343674.

Mīļie vecāki un skolēni! Brīvdienas jau gandrīz ir klāt. Lai
atpūstos pēc mācībām, mēs aicinām nesēdēt pie datoriem un
nedarīt palaidnības savu māju pagalmos, bet nākt uz bibliotēku,
kur visu nedēļu varēs atpūsties kopā ar draugiem, piedalīties
darbnīciņās, spēlēt spēles. Pēc labi pavadītas dienas varēs paņemt
kādu no jaunajām grāmatiņām, lai vakarā kopā ar savu ģimeni tās
palasītu, jo kopā vienmēr jautrāk.
Inga Razenovska, Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre

PIEMINAM MIRUŠOS:
Alla Pavlova
mirusi 82. mūža gadā;
Ausma Putna
mirusi 83. mūža gadā;

Arkādijs Vaišļa
miris 72. mūža gadā;

Lilija Medne
mirusi 85. mūža gadā;

Edīte Brauna
mirusi 79. mūža gadā;

Olga Gvozdeva
mirusi 91. mūža gadā;

Kārlis Purviņš
miris 73. 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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