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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Biedrībai
„VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI” – 10 gadi
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada februārī domes sēdēs lemto

aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu tāmi
2016. gadam. Izdevumi uz vienu audzēkni savstarpējiem norēķiniem mēnesī ir:
Ērgļu vidusskolā - 77,84 EUR, J. Zālīša Sausnējas pamatskolā - 127,21 EUR, pirmsskolas izglītības
iestādē „Pienenīte” - 183,36 EUR, J. Zālīša Sausnējas pamatskolas pirmsskolas grupā - 80,20 EUR.
aNolēma apmaksāt Ērgļu novada sporta veterānu dalības maksu EUR 63,00 apmērā no sportam
paredzētajiem pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 2016. gadam par piedalīšanos Latvijas Sporta
veterānu pašvaldību 53. sporta spēļu sacensībās distanču slēpošanā Priekuļos š.g. 13. februārī.
aDeleģēja no Ērgļu novada pašvaldības darbam Priekuļu tehnikuma konventā Inesi Šaudiņu, Ērgļu
vidusskolas direktori.
aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 2015. gada finanšu pārskatu ar finanšu rezultātu -zaudējumiem EUR 66257 apmērā.
aApstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2015. gadu ar finanšu rezultātu - peļņu
EUR 3525 apmērā un nolēma iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
aDomes priekšsēdētājs Guntars Velcis informēja:
- ir pozitīva ziņa par valsts ceļa posma - Rīgas ielas Ērgļos - remontu. Paredzēts, ka 2017. gadā tiks
uzsākti remonta plānošanas darbi;
- pašvaldība 22.02.2016. ir saņēmusi Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vēstuli “Par autobusu
maršruta Nr.6371 Ērgļi-Mazozoli- Ērgļi atjaunošanu” ar negatīvu ziņu, ka autobusu maršruts netiks atjaunots, jo, izvērtējot iepriekšējo gadu, stāvoklis ir tikai pasliktinājies, pasažieru skaits reisā
samazinājies vēl vairāk, gadā veiktajos 752 reisos pārvadāti 692 pasažieri.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Ērgļu senioru aktivitātes
Atskats uz pagājušo gadu

24. februārī biedrība „Ērgļu pensionāri” pulcējās saieta namā, lai atskatītos uz aizvadītajā
gadā paveikto un pārrunātu turpmāko darbību.
2015. gadā biedrība tika uzņemta Latvijas Pensionāru federācijā (LPF). Par federācijas darbību var lasīt LPF izdevumā „Latvijas Pensionārs”, kuru abonē arī mūsu biedrība. Maijā
notika federācijas 10. kongress, kura delegātu vidū bija arī 2 pārstāvji no Ērgļu novada
biedrības.
Lai gūtu pieredzi senioru aktivitāšu organizēšanā, mēs devāmies pieredzes apmaiņā uz Lubānu, kur jau daudzus gadus aktīvi darbojas senioru biedrība „Cerība”. Redzētā un dzirdētā
ietekmē izstrādājām projektu „Kas kustīgs, tas lustīgs” un ar pašvaldības finansiālu atbalstu
to realizējām. Tagad interesenti var apmeklēt nodarbības vingrotavā ar instruktoru piektdienās plkst.16.00, citās dienās pēc vienošanās, kā arī nūjot.
Pagājušā gada aprīļa beigās rīkojām Jurģu dienas pavasara tirdziņu, mainoties, dāvinot,
ziedojot istabas puķu un ziemciešu stādus, puķu sīpolus, košumkrūmus un cita veida dārza
materiālu. Šādu pasākumu organizēsim arī šopavasar aprīļa pēdējā nedēļā. Liela grupa senioru vasarā piedalījās ekskursijā uz Gaujas nacionālo parku, apmeklējot Mori, Līgatni, Ieriķus, Āraišus, Cēsis un citas interesantas vietas. Šovasar jūlija sākumā domājam organizēt
braucienu uz Rundāles pili. Turpināsim divas reizes gadā sumināt 70 un 75 gadu jubilārus,
aicinot uz saviesīgu pasākumu maijā un decembrī. Visus pasākumus finansiāli atbalsta Ērgļu novada pašvaldība. Sanāksmē tika ierosināts senioriem iesaistīties Lielajā pavasara
talkā 23. aprīlī un palīdzēt sakopt slimnīcas parku. Aicinām pensionārus būt atsaucīgiem
gan šajā, gan citās biedrības rīkotajās aktivitātēs!

Dzimšanas dienas pārdomas

Ir tā, ka 1. marts ir bāriņtiesu dzimšanas diena, un šogad tā jau ir divdesmitā.
Tiem bērniem, kuru vecākiem bāriņtiesa (sākotnēji - pagasttiesa) bija vai nu “bubulis” vai palīgs, jau
pašiem ir bērni. Ar interesi varu vērot, kā tālāk veidojas šo ģimeņu likteņi, vērtēt, vai vienmēr izdevās
paveikt visu, kas tobrīd bija pats nepieciešamākais, lai situāciju ģimenē vērstu par labu. Ar zināmām
skumjām jāatzīst - netikumi pārmantojas. Bet ir arī labie stāsti, kad, piemēram, bērnu namā augušie ir
brīnišķīgi vecāki saviem bērniem.
Šis darbs, kā jau jebkurš no darbiem, ir ar garozu. Un te tā garoza reizēm ir gan cieta un nesagraužama, gan iepuvusi. Tomēr reizēm garozas vietā gadās arī, teiksim tā, - šokolādes glazūras kriksītis. Šis
darbs ir sarežģīts jau ar to vien, ka vienmēr viena puse būs neapmierināta. Cilvēkus, kuriem grūti pieņemt, ka nav tikai melnais un baltais, pareizais un nepareizais, ir neiespējami pārliecināt, ka ģimenes
nesaskaņas visticamāk veidojušās abu laulāto rīcības rezultātā, ka tās nelabvēlīgi ietekmē bērnus. Un
bērni šādās attiecībās cieš no emocionālās vardarbības. Grūti ir pārliecināt vecākus par to, ka ar savām
nesaskaņām ģimenē viņi ļoti nodara pāri saviem bērniem. Tik bieži savas ambīcijas tiek stādītas pāri
visam - mans viedoklis ir vienīgais pareizais, vīrs (vai sieva) ir tas sliktais, kas nerūpējas par bērniem,
nepelna naudu, nepievērš pienācīgu uzmanību audzināšanai…
Vēl dramatiskāk ir gadījumos, kad tiek šķirta laulība un lemts par bērnu dzīvesvietu un saskarsmes
tiesībām. Diemžēl tad vecāki ļoti cietsirdīgi manipulē ar saviem bērniem. Nekad nesapratīšu, kā bērnu
var censties izmantot par “ieroci”, lai pierādītu kaut kādu “savu taisnību”, nemaz neaizdomājoties par
to, cik ļoti sāp bērna sirsniņa jau par to vien, ka vecāki strīdas, nemaz nerunājot par to, kā bērns jūtas,
kad mamma (vai tētis) cenšas pārliecināt, cik tas otrs vecāks ir slikts.
Nepatīkamas un kritiskas ir situācijas, kad bērns no ģimenes jāizņem nekavējoties. Tas nav ne viegli,
ne patīkami.
Pa šiem gadiem bāriņtiesas darbā klāt nākušas arī jaunas lietu kategorijas - bāriņtiesa tagad strīdus
gadījumā lemj arī par nodokļu atvieglojumu piemērošanu par apgādībā esošo bērnu, ja vecāki par
to nespēj godprātīgi vienoties; par bērnu nodošanu citas personas aprūpē; par viesģimenes statusa
piešķiršanu ģimenei.
Nosacīti vieglākā un mazāk problemātiskā bāriņtiesu darba daļa ir notariālo apliecinājumu veikšana
novada iedzīvotājiem. Šobrīd gan pastāv diskusija, vai neveikt grozījumus likumdošanā, lai darījumus ar nekustamajiem īpašumiem varētu veikt tikai pie zvērināta notāra. Manuprāt, tas nav nepieciešams, un šāda likuma grozīšana viena amata interesēs diezin vai ir īsti objektīva un ētiska. Katrā ziņā
cilvēkiem laukos tas nebūtu ne izdevīgi, ne ērti, ne lēti.
Runājot par to “šokolādes glazūras kriksīti”, tad tie ir brīži, kad tu saproti - cīņa ar vējdzirnavām
nav bijusi gluži velta - kāds bērniņš adopcijas procesā ir ieguvis ģimeni; kāds nav ticis ne cietumā,
ne kapos, bet, paldies Dievam, ieguvis beidzot to pamatskolas izglītību un pat darbu atradis; kāds ir
sapratis, ka ne jau bāriņtiesa bija vainīgā un sliktā, bet paša rīcība, un to arī atzīst. Tad vēl mans, tā
sauktais, “rožu stāsts” - nejauši šovasar Rīgas centrāltirgū satiktā rožu stādu pārdevēja, kura izrādījās… mana pirmā pirms gadiem 16 - 18 aizbildnībā nodotā meitenīte. Viņas teiktais: “Es tev gribu
uzdāvināt rozes; kas zina, kur es būtu šodien, ja toreiz tu nebūtu mani nodevusi aizbildnībā…” - vēl
tagad sarieš asariņu acīs. Tādi brīži neaizmirsīsies. Rozes jau šovasar ziedēja skaisti. Ceru, ka būs
pārziemojušas.
Man patīk A. Sent-Ekziperī teiktais: “Vislielākā greznība pasaulē ir cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem.” Dzīvosim grezni - to bāriņtiesas dzimšanas dienā novēlu mums visiem!
Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Koncerts „Skaisto melodiju pasaulē”

To der zināt

15. februārī Rīgā notika LPF Domes sanāksme, kurā piedalījās biedrības „Ērgļu pensionāri”
izvirzītā pārstāve Līvija Groza. Dome bija uzaicinājusi uz tikšanos „Vienotības” frakcijas
vadītāju Solvitu Āboltiņu un jauno labklājības ministru Jāni Reiru, kā arī Veselības ministrijas pārstāvi.
Sanāksmē klātesošajiem vēlreiz atgādināja par svarīgākajiem jautājumiem, kas gadiem
ilgi nodarbina vecāko paaudzi. Salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm vairumā gadījumu Latvijai
nav glaimojoši. Tomēr pirmā nelielā sakustēšanās pensionāru problēmu risināšanā ir notikusi. Izskatīšanai Saeimā tiek virzītas izmaiņas pensiju likumdošanā, kas paredz pensiju
indeksāciju 2017. gadā, tiek apspriests priekšlikums par piemaksas palielināšanu par darbu
līdz 1996. gadam, par palielinātu indeksāciju cilvēkiem ar lielu darba stāžu, par ar nodokli
neapliekamā minimuma palielināšanu un virkni citu jautājumu.
LPF sadarbībā ar Latvijas Tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs” ir izstrādājusi jaunu piedāvājumu, kas orientēts uz senioriem virs 55 gadiem, brīvā laika dažādošanai. Ir atlaižu karte
„Sudraba ceļasoma” („Silver Suitcase”), kuru uzrādot seniori varēs saņemt atlaides. Karte
darbosies visā Latvijā noteiktās tūrisma mītnēs un apskates vietās, kuras iesaistījušās programmā, un tās sniedz atlaides vienam senioram un vienam pavadonim. Par atlaižu kartes
iegūšanu interesēties pie L. Grozas (tel. 28308946).
Senioriem, kuri vēlas iegādāties “Fielmann” brilles, ir iespēja saņemt atlaižu kuponu 20
eiro vērtībā. Izmantosim piedāvātās iespējas!
Līvija Groza, biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes priekšsēdētāja

Aktualitātes par Eiropas Savienības un Valsts
likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un
mežu apsaimniekošanu
Ērgļu saieta namā 12. februārī notika Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs. Par AS „Attīstības finanšu institūcijas
Altum” valsts atbalsta programmas-uzņēmējdarbības attīstību pastāstīja Līga Nagle. Par
jaunāko un grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos Līga Īvāne - VID nodokļu pārvaldes,
nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore. Anita Briška - SIA LLKC Madonas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante - par aktualitātēm lauksaimniekiem, Eiropas Savienības un Valsts atbalsts 2016. gadā, Lauku atbalsta programma
2014.-2020. gadam, tā īstenošana. Sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem. Bija diskusijas, jautājumi, uz kuriem varēja gūt atbildes,
notika individuālas konsultācijas par nodokļiem.
24. februārī Ērgļu saieta namā notika LLKC meža konsultāciju pakalpojumu centra
rīkotais informatīvais seminārs „Aktualitātes saistībā ar Āfrikas cūku mēri un Eiropas Savienības atbalstu meža īpašniekiem”. Par Āfrikas cūku mēra izplatību un pašreizējo situāciju prognozēm informēja veterinārārste Ilze Ozola. Tika sniegta ļoti svarīga informācija
iedzīvotājiem par obligāto mājdzīvnieku reģistrāciju. Ilze Ozola pastāstīja par reģistrācijas
kārtību.
Par ES atbalsta pasākumiem, saņemšanas iespējām, noteikumu grozījumiem pēc pirmās
kārtas informēja MKPC Madonas nodaļas vadītāja Mairita Bondare. Seminārā piedalījās
meža īpašnieku biedrības „Vidzemes augstienes meži” vadītāja Biruta Nebare. Viņa informēja par aktualitātēm meža īpašniekiem, aicināja meža īpašniekus stāties biedrībā. Noslēgumā tika parādīta filmiņa par „Vidzemes augstienes biedrības” paveikto 10 gados.
Diāna Suščenko, Lauku attīstības konsultante
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5. marta pēcpusdienā Ērgļu saieta namā goda vietā tika celta kora dziesma. Koncertu „Skaisto
melodiju pasaulē” sniedza vīru koris „Ķekava” Arvīda Platpera vadībā un jauktais koris „Ērgļi”,
ko diriģē Ralfs Šmīdbergs. Mēs kā mājinieki atklājām koncertu ar īpašu Raimonda Paula kora
dziesmu „Rozes gars” (teksta autors Jānis Peters), kas uzrakstīta vien nesen kā veltījums Emīlam
Dārziņam. Tālāk ļāvām izpausties vīru korim „Ķekava”, par kura priekšnesumu sajūsmināti bijām
gan mēs, gan arī skatītāji. Tika atskaņotas populāras R. Paula dziesmas un Māra Lasmaņa dziesmu
izlase „Cikls par ziediem”. Koncerta noslēgumā abi kori vienojās, skandējot Mārtiņa Brauna „Mīla
ir kā uguns”, kas arī bija kā ieskaņa jaukai pavakarēšanai. Kopā varējām ne tikai izdziedāties, bet
arī jautri mesties valša ritmos. Par skanīgu šī vakara saviesīgo daļu rūpējās Ērgļu novada domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis ar meitu Ilzi Velci. Paldies vēlos pateikt saieta nama vadītājai Sandrai
Avotiņai, kas rūpējās, lai šis vakars būtu īpašs un neaizmirstams, kā arī Ērgļu novada pašvaldībai,
bez kuras atbalsta neiztikt. Cerēsim, ka šādi pasākumi priecēs mūs arī turpmāk.
Ērgļu jauktā kora vārdā Sarmīte Eglīte
Valda Zirņa foto

“Daugav’s abas malas”

Katru gadu Salaspils kultūras namā “Enerģētiķis” notiek liels pasākums - koncerts, kurā uz sadziedāšanos sabrauc apmēram 20 senioru vokālo ansambļu no Vidzemes un Zemgales. Šogad, 20. februārī, koncerts notika septiņpadsmito reizi. Ansamblis “Pīlādzītis” koncertā piedalījās 9. reizi. Dziesmu
starplaikos ar priekšnesumiem uzstājās Salaspils pašdarbnieku bērnu un jauniešu kolektīvi. Īpašu prieku
sagādāja vismazākie dejotāji 3-5 gadu vecuma grupā.
Šogad uz sadziedāšanos bija sabraukuši 22 ansambļi. Katrs ansamblis sniedza labāko un interesantāko
no sava repertuāra. Drīkstēja dziedāt tikai divas dziesmas - vienu par gadalaikiem, otru - pēc izvēles. Mūsu repertuārā bija sena latviešu ziņģe “Vai jau pavasars” ar E. Ādera mūziku, otra sentimentāla
dziesmiņa “Rudeņa dienas”. Kā vienmēr, iepriekš nervozējām, vai esam izvēlējušās pareizo tēmu, jo
mūsdienu skatītājus grūti pārsteigt ar kaut ko īpašu. Tomēr klausītājiem patika. Pēc koncerta pie svētku
galda no vairākiem ansambļiem dzirdējām labus vārdus par mūsu uzstāšanos, lūdza dziesmu vārdus.
Esam ļoti gandarītas, ka mums veicās un ka uzdrošinājāmies uzstāties tik lielas publikas priekšā. Īpaša
pateicība Vijai Vilmanei, kuras vadībā iestudējām dziesmas. Paldies arī dziedātājām Veltai Bērziņai, Ainai Kuzņecovai, Mirdzai Sokolovai un Aijai Zlaugotnei, kuras, neņemot vērā lielo gadu skaitu, vienmēr
ir gatavas uzstāties.
Pagājušajā gadā mūsu ansamblim pasniedza Pagodinājuma rakstu par prestižāko ansambļa vidējo
vecumu - 76 gadi. Šogad jau - 77. Pēc trīs gadiem šim pasākumam būs 20 gadu jubileja. Ceram to vēl
piedzīvot, ja tikai Visuma valdnieks dos ciešamu veselību.
Liels paldies mūsu pagasta pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei par transporta izgādāšanu un šoferim Aināram Vestfālam par drošu braukšanu pa sliktajiem ziemas ceļiem.
Aina Grīva, “Pīlādžīša” dalībniece
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Ar dažādiem darbiem esam pavadījuši ziemu. Tagad uz īsu brīdi varam apstāties un
ar dziļu elpas vilcienu atkal varam sajust
tikko atnākušā pavasara spēcīgo un spirdzinošo gaisu.
Vai esat jau palūkojušies apkārt un pamanījuši, ka cilvēki līdz ar pavasara atnākšanu ir kļuvuši daudz dzīvespriecīgāki,
smaidīgāki, jautrāki un atvērtāki?
Es esmu to pamanījusi! Gan uz ielas pretimnākošie nežēlo savu smaidu un dalās
ar to, gan skolas telpas sāk piepildīties ar
vēl pozitīvāku un košāku gaisotni.
Telpās parādās pavasara elementi - puķes, zaļa zāle un putni, parādās padarīto
darbu prieks, piemēram, 11. klasei par Zinātniski pētniecisko darbu, 1.-7. klasei par
burvīgajiem klases projektiem, 8.-9. klasei par mazajiem zinātniskajiem darbiem
un mūsu skolas BOSIEM par lielisko, sirsnības un humora piepildīto Žetonvakaru.
Februārī, kā jau mīlestības mēnesī, netrūka arī romantikas. Skolēni cits citam
varēja sūtīt Valentīndienas pastu un nofotografēties fotostūrītī ar vai bez draugiem, kā arī 9.-12. klase varēja doties uz
Valentīndienas sadraudzības balli Vecpiebalgā.
Februāris aizritēja ļoti lielā aizņemtībā ar
daudz un dažādiem pasākumiem, kuros
vajadzēja darboties, tāpēc vēlos pateikt
lielu paldies visām čaklajām bitītēm, kuras aktīvi rosījās un darbojās, jo tikai visi
kopā, naski ejot un darot, mēs spējam skolas vidi padarīt interesantu.
Ziemas mēneši ir pavadīti, tagad gaidīsim, kādus pozitīvus pārsteigumus mums
būs atnesis nākamais - pavasara mēnesis
marts.
Novēlu ikvienam, lai martā mēs netaupītu
cits citam labos vārdus un siltos smaidus.
Padarīsim šo mēnesi par skaistu un harmonisku mums visiem!
Lāsma

SMS
09. - 11.03. - vecāku nedēļas pasākumi Ērgļu vidusskolā
14.- 18.03. - pavasara brīvdienas
1.-11. klasei
29. 03. - Lieldienu olu ripināšana Ērgļu vidusskolā
30. 03. - Karjeras dienas apkārtnes skolu skolēnu
viesošanās Ērgļu vidusskolā

Akcija „Ikviens var būt
izcilnieks”

Mēs Ērgļu vidusskolā vienmēr priecājamies
par katru skolēnu, kurš sasniedz mazas uzvaras,
uzlabojot mācību sasniegumus ikdienas darbā.
Janvārī un februārī skolotāji saskatījuši šo skolēnu veiksmes, neatlaidīgu darbu, pārvarot grūtības.
Angļu valodā - Beate Rūnika (11. kl.), latviešu
valodā - Alise Vanaģele (7. kl.), Ilvija Seska (7.
kl.), Lauris Saulītis (7. kl.), Dinija Einiša (12.
kl.), literatūrā - Ance Ludborža (8. kl.), Gunita Rasa (8. kl.), Sintija Zābaka (9. kl.), vēsturē
-Kristers Kalniņš (10. kl.), matemātikā - Sabīne
Svilpe (12. kl.), Monika Purviņa (10. kl.), fizikā
- Beate Rūnika (11. kl.), mājturībā un tehnoloģijās - Melānija Šmite (8. kl.), Guna Kalniņa (7.
kl.), sociālajās zinībās - Veronika Ivanova (6.
kl.), Anda Katrīna Reine (6. kl.), Ilona Riekstiņa (6. kl.), krievu valodā - Kristiāns Židavs (6.
kl.), uzņēmējdarbībā - Klāvs Veldre (11. kl.).
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. marts
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Apsveikums
....un zeltains taurenis no tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas drošs.
		
/M. Laukmane/
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Skolas mācību priekšmetu uzvarētāji
janvārī un februārī
Vēsture
9. klasē
1. Undīne Saleniece, Līga Eniņa
2. Anete Plendišķe
3. Dace Kārkliņa
Latviešu valoda un literatūra
5. klasē
1. Elīza Madsena
2. Sindija Rudzīte
3. Kristiāna Renckulberga

Daudz mīļu sveicienu kolēģei
Baibai Kaļvai
skaistajā dzīves jubilejā!

6. klasē
1. Anda Katrīna Reine
2. Benita Kārkliņa
3. Lauma Zača

Ērgļu vidusskolas saime
Foto no personīgā arhīva

Projektu nedēļā
Gatavojoties projektu nedēļai, tika akcentēts skolas darbības vadmotīvs - ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus. Tādēļ 5. - 7. klases skolēniem
bija iespēja īstenot projektu pēc savas izvēles. Bērni tika aicināti apzināties
savas intereses un izaugsmes iespējas, atrast un risināt problēmas, kuras viņiem ir nozīmīgas. Ar savām pārdomām piekrita dalīties bērni, kuriem tas
izdevās.
6. klase
Es gatavoju projektu “Ieteikumi skolas bufetes atjaunošanai”. Sastādīju
atļauto produktu sarakstu, izveidoju anketu, anketēju skolēnus un apkopoju
rezultātus. Es vēl iesniedzu pieteikumu direktorei I. Šaudiņai par skolas bufetes atjaunošanu.
Veronika Ivanova
7. klase
Mūsu projekts - “Sociālie tīkli un interneta vide”.
Šajā nedēļā mēs, kopā sastrādājoties, izveidojām lielu tālruņu modeli ar sociālo tīklu ikonām, kuras bija iespējams atvērt un izlasīt, un uzzināt ko jaunu
par katru no tām. Mūsuprāt, visi projekti bija labi izdevušies, un katra tā
autors bija pelnījis kādu atzinību.
Ralfs Bolzans un Marta Simona Štila
”Cilvēks – personība”.
Šogad izvēlējāmies noskaidrot vairāk par cilvēkiem, personībām. Jautri pavadījām laiku, veidojot projekta redzamo rezultātu - žurnālu -, kurā iekļāvām
dažādus testus, kurus aizpildot var noskaidrot vairāk par sevi, iekļāvām arī
mīklas un spēles, kuras attīsta prātu, un interviju ar psiholoģi Indru Diču. Ieva
veidoja arī video, kuros bija līdzīgi testi kā žurnālā. Skolā veicām aptauju
”Vai tu esi robots”, kurā noskaidrojām, ka lielākā daļa aptaujāto ir “modernie
cilvēki”, kuri seko līdzi modernajai pasaulei un attīstās kopā ar to. Trešajā
dienā mēs “ēnojām” psiholoģi Indru Diču. Visas projektu nedēļas laikā cītīgi
aizpildījām projekta dienasgrāmatu.
Mūsuprāt, projektu nedēļa bija izdevusies. Mēs iemācījāmies sadarboties ar
citiem, veidot aptaujas, veidot testus, meklēt informāciju. Mums patika strādāt brīvā atmosfērā un jauki pavadīt laiku.

7. klasē
1. Marta Simona Štila
2. Emīlija Gustīne Zommere
3. Liāna Bite, Ralfs Bolzans
8. klasē
1. Ance Ludborža
2. Gunita Rasa
3. Endija Dalbiņa
10. klasē
1. Lauma Kodola
2. Marika Purviņa
3. Sabīne Solovjeva
11. klasē
1. Lāsma Hermane
2. Egīls Kārkliņš
3. Jēkabs Purviņš

12. klasē
1. Rūta Baranovska
2. Sabīne Svilpe
3. Sintija Fišmeistere
Ķīmija
9. klasē
1. Viktorija Vīgube
2. Undīne Saleniece, Lilita Saulīte
3. Juris Gusevs
Dabaszinības
6. klasē
1. Ilona Riekstiņa
2. Eduards Kodols
3. Anda Katrīna Reine,
Benita Kārkliņa
Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Varakļānu novada
apvienības olimpiādēs godalgotas
vietas ieguvuši:
ķīmijā 1. vieta 9. klases skolniecei
Viktorijai Vīgubei (skolotāja I.
Eņģe);
matemātikā 1. vieta 5. klases skolniecei Elīzai Madsenai un 7. klases skolniecei Ievai Radzvilavičai
(skolotāja O. Elksne);
ģeogrāfijā atzinība 11. klases skolniekam Jānim Bukovskim (skolotāja A. Grinberga);
latviešu valodā 2. vieta 3. klase
skolniecei Alīnai Mušai (skolotāja
I. Rota).

Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos

Zinātniski pētniecisko darbu konference

Lauris Saulītis un Ieva Radzvilaviča
Mēs, Alise, Kristīne, Kristiāna, projektu nedēļā apciemojām bērnus bērnudārzā. Mēs gribējām atgriezties bērnības sajūtās - kā bija tad, kad bijām maziņas. Apciemojām divas mazāko grupiņas, kurās ir bērni no 3 līdz 4 gadiem.
Iepazināmies ar viņiem, un viņi ar mums ātri sadraudzējās. Vērojām bērnu
dažādos raksturus, spēlējāmies un jauki pavadījām laiku ar mazajiem. Pēdējā
diena bija jo īpaši jauka, jo mazajiem notika Sirsniņballīte, kurā piedalījāmies
arī mēs.
Lielu paldies sakām audzinātājām Ivetai Zosārei un Ritai Dudko, kas mūs
uzņēma, kā arī auklītei Sarmītei. Bija jauki ielūkoties bērnudārza ikdienā.
Noteikti tur jāiegriežas vēl.
Alise Vanaģele, Kristiāna Savicka, Kristīne Grabovska

Jēkabs Purviņš aizstāvot zinātniski pētniecisko darbu.
17. februārī Ērgļu vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā savus darbus prezentēja 11. klašu skolēni. Darbi bija interesanti un dažādi, taču pats labākais bija Jēkaba Purviņa darbs „Alternatīvas dzelzsbetona paneļiem” (darba vadītāja skolotāja Anna Ieleja). Jēkabs
saņēma naudas balvu 40 eiro, kuru nodrošināja Ērgļu novada sadarbības
partneri Ķelnes-Reizīkes pašvaldība Vācijā.
Maiga Picka, mācību pārzine
Marutas Bitītes foto

Šogad “ēnoju” SIA “Madonas karameles” vadītāju Lindu Blaževiču.
Es šogad biju vienīgā, kura “ēnoja” “Madonas karameles”. Darbs sākās ražotnē, kur mani jau gaidīja karameļu ražotājas. Pirms es biju ieradusies, viņas
fasēja konfektes paciņās. Pirms tam viņas man sagatavoja masu, no kuras
veido konfektes. Vadītājai Lindai tajā dienā bija daudz darba, tāpēc, gaidot
viņu, es ar meitenēm izveidoju konfektes. Masa bija ļoti karsta, tāpēc vilku
speciālus gumijas cimdus, lai varētu veidot karameles ar rokām. Bija nepieciešams arī matu tīkliņš.
Pēc tam safasēju konfektes. Tad es izšķiroju “brāķus” no derīgajām konfektēm, lai ēdēji nevarētu savainoties ar asajām malām. Mēs vēl bijām izveidojušas konfekšu zvaigznītes. Es noņēmu ar cimdiem malas, ar kurām ēdot varēja
savainoties.
Pēcpusdienā ar vadītāju Lindu braucām uz vietām, kur vajadzēja nodot pasūtījumu. Mēs arī pabijām Pļaviņās maiznīcā SIA “Liepkalni”.
Vēlāk braucām uz „Madonas karameļu” vadītājas kabinetu. Tur es viņiem
uzdevu jautājumus par man interesējošām lietām. Man ļoti patika šī Ēnu
diena. Un es noteikti gribētu arī nākamgad te būt.

Mēs ar klasi apmeklējām izstādi “Katram savs tautastērps”. Audēja Sandra
Lauberte interesanti pastāstīja par tautastērpiem.
Ierasts skatīt sieviešu tautastērpus, bet mani sajūsmināja, ka tautastērpus
mūsdienās īpašos pasākumos nēsā arī vīrieši. Arī es gribētu savu tautastērpu.
Pēc izstādes apmeklējuma mūs ieveda arī austuvē. Tur mūs iepazīstināja ar
aušanas procesu un parādīja stelles. Jau pirmajā reizē visi varējām pamēģināt
vērpt ar ratiņu. It kā pa jokam pajautājām: “Vai varam nākt mācīties aust?”
Atbilde bija - jā! Mums to tik vajadzēja dzirdēt!
Tā es ar savu klasesbiedru Edgaru pusdienas pārtraukumos dodos aust. Esam
iepazinušies ar aušanas procesu un zinām, kā uzvilkt velkus un kā aust.
Esam uzauduši divas šalles, kuras uzdāvinājām: vienu - skolotājai Ievai Rotai (klases audzinātājai), bet otru - Samantai (meitenei no klases).
Tagad audīsim somiņas.
Mēs iesakām arī jums pamēģināt aust, tas tiešām ir interesants process!
Sakām lielu, lielu paldies audējai Sandrai par palīdzību un atsaucību.

Emīlija Gustīne Zommere

Linards Lukašovs, 3. klase

Mana aizraušanās
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Žetonvakars 12. klasei

Žetonvakars bija emocionāls brīdis, kas uz ilgu laiku paliks mūsu atmiņās, lai gan bija arī
šaubas par šo pasākumu. Sākums bija grūts tādēļ, ka mūsu apziņā šis pasākums bija kā smaga
nasta uz pleciem. Bet pie šīm grūtībām mēs neapstājāmies un turpinājām soli pa solim virzīties uz mērķi. Kad bija pienākušas pēdējās dienas, uztraukums, protams, palielinājās, jo nevarējām paredzēt, kā viss patiks vecākiem un pārējiem ciemiņiem. Pasākuma dienā emociju bija
daudz, bet, par laimi, visas lielākoties bija pozitīvas. Priekšnesuma laikā aizskatuvē valdīja
ļoti patīkams noskaņojums, jo mēs cits citu centāmies atbalstīt un uzmundrināt. Uzvedums
patika visiem, kas bija atnākuši. Un tas tikai palīdzēja mums uzlabot noskaņojumu un sagādāt
gandarījumu par padarīto darbu. Žetonvakara tradīcija mūsu skolā bijusi jau gadiem ilgi. Arī
mēs ceram, ka tā turpināsies un ka mūsu izveidotā izrāde „Šveiks” paliks par daļu no skolas
Žetonvakaru vēstures.
Gundars Jānis Āboliņš, 12. klases skolnieks
Dārtas Dalbiņas foto

Laipni lūdzam Valentīndienas kafejnīcā!
Arī šogad Mīlestības diena bija ienākusi Sausnējas pamatskolā ar smaidiem, mīlestību, simpātijām, slepenām vēstulītēm. Par tradīciju kļuvusi mūsu Mīlestības dienas kafejnīca, kurā
pulcējamies, lai to pavadītu īpašā gaisotnē - ar smiekliem, jautrību un labiem vārdiem. Ikviens no mums ar prieku dāvāja šajā dienā savu smaidu, mīļu vārdu, pozitīvas emocijas. Lai
arī Valentīndienas svinēšana ir aizgūta no citām tautām, mēs to gaidām ar prieku. Ir patīkami
redzēt, ka varam iepriecināt cilvēkus, kuri ir mums blakus, un izdzīvojam šo dienu kā Mīlestības dienu.
Vita Zariņa, skolotāja

Jaunsargu darbi jaunajā mācību gadā
Pilnā sparā rit jaunais mācību gads, un Ērgļu jaunsargu vienības dalībnieki
aktīvi mācās un piedalās
konkursos, sacensībās.
Februārī, kad vēl sniega kupenas bija dziļas un valdīja
sals, brašie jaunsargi devās
divu dienu pārgājienā uz
“Trijupēm”. Paldies Oltes
ģimenei par atsaucību! Šis
pārbaudījums vairāk skāra mazos jaunsargus, kuri
pirmo reizi gāja garākā
pārgājienā. Visi izturēja un
godam nogāja ieplānoto
maršrutu. Vēl jāpārdomā,
kas jāliek somās, jo var
stāstīt un mācīt, taču pēc
pieredzes iemācās visefektīvāk. Pārgājiens bija pamācošs un izklaidējošs, jo, nonākot nakšņošanas vietā, izkārtojām mantas un
devāmies gūt zināšanas. Apguvām ierindas mācību, cēlām cietokšņus, notika kaujas. Taču gan lieliem
un maziem patika spēle „Karogi”, kura tika izspēlēta, aktīvi darbojoties. Spēli pārtrauca tikai tad, kad
visi bija noguruši un drēbes jau samirkušas. Mūsu lielākais klupšanas akmens ir tīrība, jo nepārtraukti
jāgana, kurš ko nometis un kurš nav nomazgājies. Ja nav vecāku, kas visu izdara, tad pašiem negribas
darīt neko. Mācīsimies sakopt aiz sevis atstāto nekārtību! Kopumā pārgājiens bija labs.
Tālāk sekoja O. Kalpaka sacensību virkne,
kur jaunieši pierādīja savu varēšanu, pārbaudīja spēkus un zināšanas, kā arī lika lietā
radošo fantāziju. Milzīgs paldies jaunsargiem, kuri, pirmo gadu piedaloties, kopvērtējumā ieņēma 4. vietu - gan 7. - 9. klašu, gan
10. 12. klašu komandas. Lai gan ir rūgtums,
ka tik maz pietrūka līdz godalgotai vietai,
taču, pirmo gadu startējot visās disciplīnās,
salīdzinot ar skolām, kuras gadu no gada cīnās, 4. vieta - tas ir teicami. Gribu uzslavēt
jaunsardzi Laumu Kodolu (10. klase), kura
ieguva pirmo vietu zīmēšanas konkursā.
Darbs bija fantastisks - īsts mākslas darbs.
Paldies 8. klases skolniecei Gunitai Rasai,
kura ar savu darbu arī piedalījās konkursā, tā
atbalstot jaunsargus. Viņai 2. vieta savā grupā
Ierindas skatē Ērgļu jaunieši bija paši labākie, jo bija piedomāts par izskatu, kā viņi arī bija cītīgi trenējušies soļot. Paldies deju skolotājai par palīdzību vizuālā noformējuma izveidē! Lai gan pirmās vietas
ieguva jaunieši, kuri uzstājās džinsu biksēs, neiekļaujoties nolikumā, mēs tomēr esam cīnītāji un nākamo
gadu uzvarēsim. Mēs esam un paliksim labākie. Volejbola turnīrā jāsaka paldies sporta skolotājiem,
kuri veda jauniešus uz sacensībām mēroties spēkiem. Jaunieši pārbaudīja savu fizisko sagatavotību un
atjautību militārajā stafetē, dambretē, Latvijas vēsturē, latviskajā dzīvesziņā, patriotisko dziesmu zināšanā un pirmajā palīdzībā. Paldies jums, Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi!
Pasākumi martā: 12. martā foto orientēšanās par Ērgļiem, 14. - 16. martā 8 jaunsargi dosies uz tūrisma
nometni Krāslavā, Robežnieku skolā, 22. martā notiks Ērgļu jaunsargu vienības pavasara kross, 26.
martā 7 jaunsargi dosies uz Rīga Rogaining 6h.
Tie ir lielākie notikumi. Vēl tuvākie pasākumi ir -pirmās palīdzības diena, pirmās palīdzības sacensības,
Latvijas Lielā talka, pārgājieni, tūrisma sacensības u.c.
Kristīnes Puziņas, jaunsargu instruktores, teksts un foto

Pavasara koncerts grupas ABBA noskaņās

Kafejnīcas „Sirds” apmeklētāji.

Pirmdien, 15. februārī, skolā, vizuālās mākslas kabinetā darbojās Valentīndienas kafejnīca
„Sirds’. Visas aktivitātes vadīja skolotāja Vita Zariņa. Bērni atbilstoši šiem svētkiem gatavoja darbiņus un noformēja telpas ar sirsniņām, skaistiem vēstuļu papīriem, 3D attēliem un
zīmējumiem.
Visi bērni tika sadalīti divās grupiņās: 1. - 4. un 5. - 9. klasee. Man patika uzdevums, kas bija
jāizpilda pirms sēšanās pie galdiņiem. Katram dalībniekam uz muguras tika piesprausts papīra zieds, uz kura klases meitenes zēniem un zēni savas klases meitenēm uzrakstīja šī cilvēka
labās īpašības. Uz mūsu galda bija čipsi, cocacola, konfektes, kēksiņi un cepumi. Protams,
visātrāk pazuda čipsi. Man pasākums ļoti patika!
Samanta Ērgle, 5. klases skolniece
Kafejnīcā katrai klasei tika iedalīts galdiņš, uz kura dižojās mūsu sarūpētie gardumi. Kopīgi pasēdējām pie galda, parunājāmies, pasmējāmies. Klase bija mīļi noformēta, izrotāta ar
bērnu darbiem. Gaisā virmoja jauka atmosfēra, skanēja mūzika, visi jautri čaloja. Taču mēs
visu laiku nesēdējām pie galdiem, bija jāiesaistās atrakcijās.
Skolā darbojās Valentīndienas pasts, kur katrs varēja iemest vēstules. Beigās pasts tika atvērts un vēstules sasniedza adresātu. Tik jauki pavadīta diena ilgi paliks atmiņā!
Līga Vestfāle, 8. klases skolniece
Valentīndienā bija vēlams ierasties skolā sarkanas krāsas apģērbā. Kafejnīcā „Sirds” uz katra
galdiņa vāzē bija pūpoliņi - pavasara vēstneši. Un zaros iekārtas nelielas sirsniņas. Skanēja
mūzika, sveču gaismā rotājās izdekorētā telpa. Izskatījās romantiski un sirsnīgi.
Paldies skolotājai Vitai Zariņai par jauko pasākumu un svētku noskaņu kafejnīcā „Sirds”!
Ausma Ozola, 9. klases skolniece

Ērgļu Mūzikas un mākslas skolas pavasara koncerts, ko organizē
skolotājs Ivars Rutmanis, jau ir
kļuvis par tradīciju daudzu gadu
garumā. Šogad tas notika 12. martā. Pasākuma vadītājas bija Marta Purviņa un Guna Nikolajeva.
Koncerts bija veltīts slavenajai
popmūzikas grupai no Zviedrijas
- ABBA.
Grupa ir dibināta 1972. gadā. Tās
dalībnieki bija Angnēta Feltskūga,
Bjērns Ulveuss, Benni Andešons
un Anni Frida Lingstade. Grupas
nosaukums sastāv no dziedātāju
vārdu pirmajiem burtiem. 1974.
gadā ABBA Eirovīzijā piedalījās ar dziesmu „Waterloo” un uzvarēja. 2005. gadā Eirovīzijas 50 gadu
jubilejas koncertā šī dziesma atkal bija laureāte kā visu laiku populārākā Eirovīzijas dziesma.
Skolēnu pavasara koncertā varēja dzirdēt flautas, saksofona un ģitāras spēli. Lielākā daļa skaņdarbu,
ko audzēkņi izpildīja, bija saistīti ar grupas ABBA repertuāru. Populārākās no tām - „Uzvarētājs paņem
visu”, „Chiquitita”, „Fernando”, „Nauda, nauda, nauda” un, protams, „Waterloo”.
Prieks par mazajiem un centīgajiem flautu spēlētājiem - Līnu Madsenu, Paulu Konovalovu, Manuēlu
Hofmani un Sendiju Vīgubu. Ar lielāku pieredzi un atbildību koncertēja Evelīna Estere Jansone, Alīna
Muša, Guna Nikolajeva, Marta Purviņa, Rainers Ģirģens, Alise Olte. Arī mūzikas skolas absolventi
turpina apmeklēt skolotāja I. Rutmaņa nodarbības. Dace Kārkliņa ar degsmi un prieku spēlēja gan saksofonu, gan ģitāru. Lilita Saulīte iepriecināja ar dzidro flautas un ģitāras skanējumu. Jēkabs Purviņš
brīvajā laikā labprāt nāk apgūt ģitāras spēli, tāpēc arī viņš koncertēja pasākumā. Jāpiebilst, ka audzēkņi
spēlēja gan duetā, gan trio, gan arī lielākās grupās, tas bija komandas darbs, kad jāmācās ieklausīties
blakus spēlētājā. Audzēkņi ne tikai spēlēja, bet arī dziedāja. Bija arī pārsteigums - deju priekšnesums, ko
izpildīja Katrīna Dutko un Mareks Dinga skolotājas Sandras Avotiņas vadībā.
Paldies skolotājam Ivaram Rutmanim par uzņēmību, enerģiju un degsmi, sagatavojot audzēkņus ikgadējam pavasara koncertam! Tas prasa lielu darbu, īpaši, lai skolēnus mobilizētu darbam, lai ar katru
grupu pastrādātu atsevišķi un izveidotu priekšnesumus, kuros piedalās gandrīz visi koncerta dalībnieki.
Vecāki baudīja pavasarīgi jauko un gaišo koncertu, priecājoties par savu bērnu, kurš pa gadu izaudzis
un kļuvis drošāks, atbildīgāks un spēlē arvien labāk un labāk. Tā bija skaista dāvana vecākiem, sagaidot
pavasari. Uz tikšanos nākamajā koncertā!
Vecāku vārdā - Zinta Saulīte
Zintas Saulītes foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Materiālus avīzei sakārtoja skolotāja Elita Leiboma
Elitas Leibomas foto
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bet, runājot par mīļāko un sirdij tuvāko sporta veidu - volejbolu -, varu to papildus uzspēlēt arī treniņos. Katrs vakars, ko esmu pavadījusi zālē, vienmēr liek
iemācīties ko jaunu un vēl nebijušu. No sirds man jāsaka liels paldies sporta
skolotājiem par to, ka iemācīja cienīt un mīlēt sportu. Pateicoties šai kaislībai,
arī ārpus skolas sekoju un klātienē apmeklēju dažādus sporta pasākumus. Patiess prieks ir arī par mūsu skolas absolventu Vairi Leibomu, kurš tagad pārstāv
Latvijas bobsleja komandu kā stūmējs.
Bet vislielākais gandarījums man ir par to, ka Ērgļu vidusskola deva un dod
man iespēju izpausties vēl divās jomās, kas man ir tuvas. Vairākus gadus esmu
bijusi arī Ērgļu skolas avīzītes redaktore, kas man ir palīdzējis pilnveidoties
un motivējis mani piedalīties vairākos literāros konkursos. Par fizisko sagatavotību man nav jāraizējas, jo jaunsargu pulciņa treniņi, pārgājieni un ekskursijas
ļauj man izzināt manas izturības un spēju robežas.
Es esmu priecīga, ka šīs gaišās, patīkamās un pozitīvās atmiņas, iemaņas un
iespējas man piedāvājusi tieši Ērgļu vidusskola. Šeit vienmēr esmu jutusies
kā vajadzīga un nozīmīga skolniece, tāpēc, ja arī Tu, 9. klases skolēn, vēlies
tā justies - nāc un mācies Ērgļu vidusskolā! Jautrība un atmiņas garantēta!
Līva Āboliņa- Ābola, Laura Auguste, 12. klases skolnieces
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Sveiki, 9. klases skolēni!
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“Skolas Ziņu” turpinājums.

Nāc, mācies Ērgļu vidusskolā!

Gaidām 8., 9. klašu skolēnus 30. 03. - Karjeras dienā!
Jau vairākus gadus Ērgļu vidusskolā notiek Karjeras dienas, uz kurām tiek aicināti apkārtnes deviņgadīgo skolu audzēkņi. Ar viņiem tiekas mūsu skolas 9. klases skolēni, iespējamie klasesbiedri
vidusskolā, arī vidusskolēni. Šogad ielūgumu vēstules formā uz šo pasākumu rakstīja 12. klases skolēni - gan tie, kas izvēlējās turpināt mācības savā skolā, gan tie, kuri atnāca no kaimiņu skolām.

Vidusskolas laiks Ērgļu vidusskolā...

Pabeidzot 9. klasi, man nebija citas idejas kā tikai - mācīties tālāk Ērgļu vidusskolā. Vārds vidusskola jau pati rada ilūzijas par to, cik forši tas ir. Atmiņas, stāsti un redzētais kārdināja ātrāk sākt
izbaudīt šo interesanto un trako tīņu laiku. Vidusskola ir īstais un pēdējais laiks, kad saprast, par
ko Tu īsti vēlies kļūt. Šeit sapratīsi to, vai Tu iesi mācīties par ķīmiķi, vai varbūt tomēr Tevi vairāk
vilina ar ekonomiku saistīta profesija. Ērgļu vidusskolā rodas personības.
Pirmā patstāvīgā izvēle man bija - izvēlēties mācību programmu, kurā mācīties. Atzīmes bija, ir un
būs labas, bet, apzinoties savas vēlmes un prasmes, izlēmu mācīties vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētajā virziena programmā - Uzņēmējdarbība. Bija iespēja apgūt arī vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, bet ķīmija, bioloģija un fizika
manam prātam būtu par grūtu. Jāpiebilst, ka modernie kabineti tomēr vilināja, jo kurš gan negrib
pildīt interesantus eksperimentus ar dažādām vielām un ierīcēm?
Protams, mācības ir mācības, bet tomēr vislabākās atmiņas jau paliek no jautrajiem un daudzveidīgajiem skolēnu domes rīkotajiem pasākumiem. Dejas, priekšnesumi un dziesmas, kuras mēģinājām pa starpbrīžiem, vakariem un stundām, veidoja un stiprināja klases kolektīvu. Mēs, kā jau
draudzīga un radoša klase, vienmēr esam piedalījušies visos un pat uzvarējuši daudzos konkursos.
Šos talantus es apguvu arī interešu izglītības pulciņos, kad dziedāju korī un dejoju vidusskolas
deju kolektīvā.
Savas prezentēšanas, organizēšanas, radīšanas, skaidrošanas un daudzas citas prasmes pilnveidoju, izstrādājot Zinātniski pētniecisko darbu, veidojot savu Skolēnu mācību firmu, piedaloties
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē kā brīvprātīgā. Kā darba sagatavošana un noformēšana,
tā arī uzstāšanās prasme auditorijas un žūrijas priekšā ir pieredze, kas noteikti noderēs tālākā
nākotnē Šie pašsaprotamie, bet atbildīgie darbi ir padarījuši gan mani, gan manus klasesbiedrus
par apzinīgiem, gudriem, saprotošiem, atraktīviem un radošiem jauniešiem. Protams, labus un
kvalitatīvus darbus motivēja izveidot arī Swedbank pārstāvji, kuri smago ieguldīto darbu apbalvoja
ar iespaidīgām naudas balvām.
Papildus es esmu arī sastrādājusies ar mūsu skolas saprotošo vadību, darbojoties skolēnu
domē. Šie gadi man deva iespēju organizēt un vadīt skolas pasākumus, prezentēt skolu ietekmīgiem
viesiem, pārstāvēt skolēnu intereses un arī iepazīt citas vietas Latvijā. To laiku es atceros tikai ar
smaidu sejā un siltumu sirdī.
Skolas vadība katru gadu piedāvā kādu ideju veidot dažādus projektus, nometnes un apmaiņas
programmas, lai paplašinātu savu redzesloku. Ar vecāku atļauju arī pati devos apmaiņā uz Zviedriju, kur iepazinu citu kultūru, pilnveidoju savas angļu valodas zināšanas un sapratu, ka mazajā, bet
mīļajā Ērgļu vidusskolā jūtos ērtāk un patīkamāk.
Sports vienmēr bijusi mana mīlestība. Pateicoties hokeja laukumam, slēpošanas trasei, sporta
zālei un vieglatlētikas laukumam, man ir bijusi iespēja pilnvērtīgi apgūt dažādus sporta veidus,

Pēc Ķeipenes pamatskolas absolvēšanas ierados Ērgļu vidusskolā. Šeit
mācos nu jau trešo gadu.
Taisnību sakot, arī dzīvoju šeit jau trešo gadu, jo
skola nodrošina dienesta
viesnīcu.
Ēgļu vidusskolā ierados
kā diezgan nedroša meitene, kurai bija bail no lielas
publikas. Toties tagad man
īpašas problēmas nesagādā
uzstāties publikas priekšā prezentēt sevi un savu paveikto darbu, jo skolā man
nākas veidot prezentācijas, ar kurām jāuzstājas gan klases, gan skolas mērogā.
Manuprāt, Ērgļu vidusskolas pozitīvākais aspekts ir tas, ka ir iespējams mācīties vispārējās
vidējās izglītības profesionāli orientēto virziena programmu - Uzņēmējdarbību, kuru nemāca katrā
vidusskolā. Liels pluss ir tas, ka nav tādas stundas kā ķīmija, fizika un bioloģija, bet to vietā dabas
zinības un uzņēmējdarbība.
Šajā vidusskolā darbs norit ļoti aktīvi un radoši. Katru mēnesi notiek dažādi pasākumi, kuros
piedalās visas klases. Tiek organizēti atraktīvi izklaides pasākumi „Ceļa balss”, „Ritma pavēlnieki”. Vidusskola sniedz dažādas izaugsmes iespējas - varēju piedalīties izglītojošā filmā par profesijām, kuru iespējams karjeras stundās redzēt visās skolās. Tomēr bija kaut kas tāds, kas mani
biedēja: kā rakstīt projektus, Zinātniski pētniecisko darbu, izveidot Skolēnu mācību firmu.
Es teiktu, ka šajā skolā nekad nav garlaicīgi. Iedomājieties, sēžu vēstures stundā, kuras tēma
diemžēl man liekas neinteresanta - renesanse. Klasē ienāk direktore ar kādu nepazīstamu sievieti,
kura, kā izrādās, ir Ērgļu vidusskolas absolvente. Viņa pastāsta par savu karjeras ceļu. Pēc ĒV
absolvēšanas izmācījās ķīniešu valodu, bet strādā Anglijas uzņēmumā. Ar to gribēju pateikt, ka ar
ĒV viss var strauji mainīties, jo vienā brīdī vari sēdēt mācību stundā, bet citā brīdī sarunāties ar
iedvesmojošiem cilvēkiem.
Manuprāt, šī ir viena no retajām skolām, kurā direktore ir tik ļoti draudzīga. Viņa pienāk un
sarunājas gan ar katru individuāli, gan ar visiem skolēniem kopā sapulcēs.
Ja kaut kas neapmierina, droši var iet un runāt ar savas klases audzinātāju, viņa vienmēr palīdzēs
atrisināt radušās problēmas. Skolotāji ir pretimnākoši.
Protams, vari apmeklēt arī dažādas ārpusstundu nodarbības, piemēram, tautas dejas, kori, sporta spēles, orientēšanos, Mākslas un mūzikas skolu, jaunsargus. Pagājušajā vasarā kopā ar kori
piedalījos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Biju tajos pirmo reizi un piedzīvoju
neatkārtojamas emocijas.
Katru gadu šajā skolā notiek Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls, kurā piedalās liela daļa
skolēnu no visas Latvijas. Katram Ērgļu vidusskolas skolēnam ir iespēja piedalīties gan kā brīvprātīgajam, palīdzot tiesnešiem un organizatoriem, gan kā dalībniekam.
Skolas telpas ir ļoti mājīgas, līdz ar to gaisotne - omulīga. Ērgļu vidusskola ir jauka vieta, kur
var atgriezties vēl un vēl.
Sintija Fišmeistare, 12. klases skolniece, Ķeipenes pamatskolas 2013. gada absolvente
Ieva Gromova, 12. klases skolniece, Mazozolu pamatskolas 2013. gada absolvente

5. klases skolēnu radošie darbi Valentīndienā
***
Nebēdājies, tu vari priecāties!
Neskumsti, tu vari mīlēt!
Smejies, priecājies un līksmo,
Savus tuvos apmīļo!
Smaidi, esi laimīgs,
Smejies, esi jauks!
Zini, vienmēr būs kāds,
Kas tevi mierināt spēs.
***
Es saprotu, kas ir tas Tas lielais noslēpums.
Noslēpums tik liels,
Ka pat tavā sirdī mājo.
Mana sirds ir lielu liela,
Tāpēc tas ir svarīgi,
jo tu manā sirsniņā
mājīgu mieru radi.
***
Skaista mīlestība plaukst,
Vējiņš neliels pūš mums sejā.
Prāts mums pazūd ūdens vidū
Nezinām, ko tagad iesākt.
Bet vasarā aukstā
Viņš iedod savu jaku,
Man uzreiz, siltāk top,
Jo mani noglaudījis viņš.
Jūtos tagad labāk,
Man ir viņa skūpsts.
Man ir sarkanas lūpas,
Viņam sarkans vaigs.

Samanta
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***
Nemeklē sevi spogulī.
Tu esi tāds,
Kādu Dievs tevi redz.
Dievs ir mīlestība,
Tu esi mīlestības bērns.
***
Sirds dziļa kā okeāns,
Acis cerību zilas,
Lūpas kā sārts samts,
Mati kā jūras zāles.
Mīla iet pāri katla malām
Man, bet Tev?
Vai mūsu jūtas ir abpusējas?
Vai es tev būšu kaut kas?
Bet nē, tev taču cita
Ak, tu mana skaistā mīla!
Ak, tu mana kalnu kaza!
Ko gan es saskatīju tevī?
Kāpēc tu esi manā dzīvē?
Vai kāds var atbildēt,
Izņemot tevi pašu.
***
Mīlestība ir tas,
Ko tu pret citu jūti.
Tevī dzirkstelīte
Pret otru kvēlot sāk.
Taureņi vēderā
No mīlestības reibst.
Tas, ko tu jūti pret citu,
Vienalga esi jauns vai vecs,
Tā ir tava mīlestība,
Ko tu gribi just.

Dairis

Katrīna

Sabīne

***
Man mīlestība nozīmē to,
Ko nevar izteikt ar vārdiem.
Tajā brīdī notiek kaut kas svarīgs,
Man paliek auksti, karsti,
uznāk neliels stress,
gribas ātrāk projām skriet.
Tad, kad skatos romantiskas filmas,
Man ar gribas, lai notiek tā,
Kā tai meitenei ….
Sirds sāk pukstēt straujāk,
Kaut man nākotnē tā būtu.
Anete
***
Mīlestība ir tik dažāda,
Bet viens tai vārds “mīlestība”.
Kad mamma un tētis
Tevi samīļot sāk.
Kad sunīts un kaķīts
Mīļi pieglaužas klāt.
Bet mīl ar meitene un zēns,
Kas visu laiku paliek kopā,
Uzvelk gredzenus viens otram,
Dzīvo ilgi, laimīgi.
***
Kā mīlestība virmot spēj,
Pa gaisu atceļot pie kāda,
Mīļam cilvēkam tā lemta,
Lai divi cilvēki kopā būtu.
Sirds sitas tik strauji,
Puķu smarža reibina,
Jo tu zini, ka man esi
Īstais un vienīgais.

Kārlis

Telma

***
Mīlam visu ļoti, ļoti
Vairāk nekā ziedu koku.
Mīlam kilometriem tālu,
Neskatoties uz attālumu.
Mīlestība stipra, stipra
Tā kā akmens kalna galā,
Jūtas ļoti skaistas
Tā kā nepieredzēts ceļojums.
Mīlestība virmo, virmo
Katru dienu arvien stiprāk,
Visu mūžu stiprai būtTā kā mīlas pārim kļūt.
***
Es mīlu savu ģimeni
Ļoti, ļoti daudz.
Ģimene ir vislielākais
Mīlestības avots man.
Kad esmu viņiem blakus,
Jūtos drošāk un labāk.
Viņi palīdz man augšā tikt,
Kad es nokrītu lejā. ***
Es mīlu savu ģimeni
Vairāk par jebko citu.
Mīlestība izsaka daudz,
bet ģimene visi vārdi.
***
Uguns ir liesmiņa,
Kas iedvesmo mani
Mīlēt citus un mani pašu.
Liesmiņa ir mīla,
kas ļauj ieskatīties
manā un citu sirdīs.
Mīlestība ir uguns,
Kas uzplaukt ļauj.

Ieva

Liāna Bite
***
Jau atkal tā diena klāt,
Kad visi mīlēt sāk.
Šai dienā veltu tev un sev
To labāko no visas sirds.
Visur mīlestība dzimst
Kā pirmoreiz,
Atnesot prieku tev un man.

Signe

Serīna

***
Mīlēt gribu, tikai nezinu kā.
Ko lai daru, palīdzi man.
Ir kāda meitene tik skaista,
Bet nezinu, kā to izrādīt,
Palīdzi man, ko lai daru,
Jo ir tik grūti nemīlēt!
***
No debesīm eņģelis laidies
Ar lielu sirdi, bultām un loku.
Tas šauj visiem ar bultu,
Lai satiktos viens ar otru.

Egita

Elīza
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Miniatūras par bērnību
Iepriekšējā „Cinīša” avīzē 7. klase sāka iepazīstināt ar īpašo literāro
projektu - miniatūru par savu bērnību raksta gan skolēni, gan vecāki.
Mana bērnība bija kā plastmasas pudele, kuru nomaina un atjauno. Vismaz tāda
tā bija. Mana bērnība bija
kā ozols, kurš turas visās
vētrās.
Mana bērnība spēlējās
dzīvoklī, ēda ekskluzīvus
ēdienus un nezināja, kā tas
ir, darīt ko sliktu un lamāties. Tā bija izlutināta kā
kaķis.
Mana bērnība bija piedzīvojumu pilna. Tā atnāca
uz Ērgļiem un sāka iet skolā. Mana bērnība joprojām
nezināja, kas ir lamuvārds,
bet pēc kāda laika viņa iemācījās visu, arī spridzināt
pudeles.
Mana bērnība krita, cēlās,
sportoja. Viņa bija brīva,
stipra un laimīga tāpēc, ka
pārvācās uz Ērgļiem. Tas ir
labākais notikums!

Mana bērnība

Vits Ādams Olte
Ja skatos ārā rudens noskaņās un domas raidu tālu,
tālu uz senākiem laikiem,
šķiet, no tās manas bērnības nekas daudz nav palicis pāri! Tādas kripatas - mirkļa iespaidi,
kuri pārdomājot, šķiet, ka varbūt nemaz nav notikuši.
Divi rūķīši manā galvā spēlē kārtis un kaut ko nesaprotamu murmulē.
Multfilmas bija skatāmas 18. 15, dažreiz arī hokeja starplaikos.
Braucām uz Kālu ķert zušus. Bija spēcīgs negaiss, nakts, nedaudz bail.
Pirms gulētiešanas vecmamma ilgi vēdina istabas. Vēss gaiss un silta gulta.
Siena talka pie vectēva „Žagariņos”. Viņam patika, ka sienu sakasa „uz kājas”, tad labāk
gubā guļas. Silts piens ar putiņām.
Māsīca uz konfektes ar āķi klētī noķēra žurku.
Ugunskura sprakšķi. Ar LPTV nr. 7 autobusu braucām uz Karpatiem.
Draugu Džigi pa dienu, kamēr vecāki darbā, ieslēdza mājās. Viņš pa logu izmeta pistolīti,
kura šauj lidmašīnas.
Sovhoza
meliorācijas
grāvjos, cērtot alkšņus,
pirmo reizi nositu odzi.
Zilā krāsā.
Stāvot sporta laukumā,
sviedām krūmos akmeņus. Tā, lai tie gandrīz
trāpa dzērājiem, kuri
zem liepas dzer „Taizeli” - stiprināto vīnu.
Ziemā - no Skolas kalna
ar slēpēm un ragavām,
pavasarī Ogrē iet ledi,
viss tilts trīc...
Rūķīši spēlē un spēlē,
tiem neapnīk, un arī man
nē.
Tik reti izdodas notraukt
putekļus no to dienu atmiņām. Laimīgā Bērnība. Man jau 47! O, johaidī!
P.S. LPTV nr.7 – Lauku
profesionāli tehniskā vidusskola
nr. 7.
Māris Olte, Vita tētis
***
Manai bērnībai ir mirdzošas acis, ļoti gaiši matiņi. Viņa skraida rozā kleitiņā pa pieneņu
lauku.
Mana bērnība kustas un rāpjas kokos, un krīt no kokiem, un dabū pierē zilus punus.
Manai bērnībai apkārt ir meži ar sēnēm, avenēm, meža zemenēm un dziedošiem putniem.
Mana bērnība dzīvoja pie upes, tāpēc vienmēr bija slapja. Viņu nevarēja dabūt ārā no ūdens.
Mana bērnība rotaļājās ar rozā lellēm, viņai patika sēdēt smiltīs un cept smilšu kūkas. Viņai
piederēja liela kaste, kurā stāvēja daudz rotaļlietu.
Manai bērnībai visvairāk garšoja šokolāde. Viņai to atveda ciemiņi.
Mana bērnība nepeldējās naudā, tāpēc ēda vienkāršus ēdienus: kartupeļus ar dažādiem salātiem, dažreiz ar ceptu vistiņu.
Mana bērnība dzīvoja klusā apkārtnē. Dažreiz no meža nāca interesantas skaņas: putnu
dziesmas, koku krakšķēšana vējā, pūces kliegšana.
Manas bērnības vēsture bija omīte, kura stāstīja par savu bērnību. Tajos brīžos manai bērnībai bija ļoti skumji.
Mana bērnība gribēja meklēt brīnumus pasaulē kā Sprīdītis, bet mamma neļāva. Mana bērnība atklāja, ka pasaule ir tālu, bet brīnumi notiek arī tepat.
Sofija Kristabella Umbraško
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Mana bērnība slāj lieliem soļiem pa miglas pielijušām pļavām.
Šur un tur kā tāla atbalss atskan smiekli.
Ietērpta pelēkā vadmalas auduma kleitiņā ar noskrandušām malām. Manai bērnībai ir izspūruši mati, kuri nekam neklausa.
Manai bērnībai garšo karsti, kūpoši kartupeļi ar mizu, maizes brūnā garoziņa un cukurgraudiņi.
Mana bērnība saulainajās dienās spēlējas ar malkas pagalēm.
Manas bērnības ausīs skan sienāžu vijoles spēle, bet acis žilbina jāņtārpiņi
Mana bērnība vienmēr lūkojās tālumā un ilgojās pēc pasaules.
Sofijas mamma
***
Manas bērnības acis bija brīnumu pilnas. Mana bērnība atklāja jauno un nezināmo.
Katru dienu viņa redzēja un juta lauku smaržu, mežus, kartupeļu lauku un tēta taisīto rotaļu
laukumu.
Mana bērnība skraidīja
pa kartupeļu lauku, lasīja
spainī garkājainos zirnekļus un neskaitāmus citus
brīnumainus kukaiņus.
Dažreiz mana bērnība lasīja vardītes, protams, ka
maziņas, jo no lielajām viņai bija bail. Lasīja spainītī. Tad tur ielēja ūdeni. Tā
domāja palīdzēt vardītēm,
bet nākamājā dienā vardīšu
tur nebija, ūdens bija izlijis...
Mana bērnība ēda mammas
gatavotu ēdienu - gardu un
siltu, un skaistu. Viņai ļoti
garšoja spageti ar kečupu
un konfektes „Migle”.
Visapkārt bērnība redzēja ikdienu. Mana bērnība
ganīja govis, strādāja kūtī,
bet, kad bija nepieciešams,
pļāva zāli.
Katra diena manai bērnībai
bija atklājums un brīnums.
Ilvija Seska
Mana bērnība skraida pa pieneņu lauku. Viņai ir mazas, brūnas biželes un rožsārti vaigi.
Mana bērnība skrien pa govju iemītām takām, pa mežu ogojot vai sēņojot, kā arī pa plašo
tīrumu, govis ganot, bet vēlos vakaros - klausoties lakstīgalu dziesmas.
Viņa rotaļājas siena kaudzē, ēd svaigu baltmaizi un dzer bērzu sulas.
Traktori rūc, apstrādājot laukus, kombaini - ražu novācot. Pa retam bērnībai garām aizbrauc
kāds auto.
Mana bērnība zina bezgala garās rindas pēc desas, maizes, cukura.
Mana bērnība atklāj, ka ne
viss labais atrodams veikalos. Ļoti daudzas lietas
var pagatavot pats, tā reizē
ietaupot un reizē nopelnot.
Ilvijas mamma
***
Manai bērnībai acis ir
brīnumu pilnas. Braucot ar
divriteni, bez ceļu nobrāzumiem nevarēja iztikt, jo
tā bija kā tradīcija. Un vakarā manu bērnību ieaijāja
saldi sapņi.
Vasaras siltajos rītos mana
bērnība pamodās ļoti priecīga, jo zināja, ka viņu un
omi gaida mājlopi. Tie patika, dažreiz tie pat pārsteidza.
Ziemā visapkārt viss balts,
dīķi aizsaluši. Mana bērnība ar nepacietību gaidīja
tēti, lai varētu iet izcirst
dīķī āliņģi un makšķerēt
zivis. Bieži mana bērnība
zivis atdeva brūnajiem kaķiem.
Ziemā mana bērnība kopā ar ģimeni ārā vēla sniega pikas, cēla cietokšņus un pikojās. Mana
bērnība ziemā tik jauki pavadīja laiku!
Mana bērnība dievināja tos mirkļus, kad ome no krāsns vilka ārā izceptos pīrādziņus. Manai
bērnībai tā bija vismīļākā smarža.
Alise Vanaģele
Manai bērnībai ir zvaigžņu pilnas acis un zirņu vītenim līdzīgi mati. Siltajos vasaras rītos
mana bērnība rotaļājās ar salmu lelli, sēdēja garajās biešu vagās un iedomājās, ka ir nēģeru
princese kaut kur tālu Āfrikas džungļos, kur mīt ziloņi un lauvas.
Mana bērnība bija sapņotāja. Viņai patika iztēloties, ka dodas ekspedīcijās uz svešām zemēm, iekuļas dēkās gluži kā viņas mīļākie grāmatu varoņi no Zentas Ērgles un Žila Verna
grāmatām.
Alises mamma
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

Ērgļu bibliotēkas ziņas

“Draugu kafejnīca”

12. februārī pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” bērni un audzītes apmeklēja “Draugu kafejnīcu” tepat mūsu mīļajā iestādē. Katra grupiņa saklāja galdu atbilstoši tematikai, bērni priecājās
par gaidāmo ballīti, visi kopā veidoja sirsniņbrilles.
Pasākuma laikā izspēlējām dažādas rotaļas un spēles, kas ļāva vēlreiz secināt, cik bērni ir draudzīgi, mīļi un izpalīdzīgi. Runājām arī par draudzību, tās nozīmi un dažādiem veidiem. Katrs bērns
nosauca sava drauga vārdu, kas lielākai daļai bija grupas biedrs, bet kādam tā bija mamma, tētis vai
audzīte, kādam brālis vai māsa, bet vēl kādam sunītis vai kaķītis. Domas bija dažādas, taču secinājām, cik labi, ka mums ir draugs, ko mīlam no sirds, kam uzticēt savus priekus un bēdas.
Kā jau kafejnīcā, starp dejām un rotaļām bērni varēja baudīt sulas dzērienu, kūciņas ar sirsniņām
no kafejnīcas “Kore” un citus našķus.
“Draugu kafejnīca” kādā brīdī tika slēgta, bet draugi mums paliek. Un, ja mēs nopietni piestrādājam, tad reizēm šī draudzība ir uz visu mūžu.
Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

Viss plūst, viss mainās - pirts paliek!
Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka jau senatnē ir pastāvējušas speciālas konstrukcijas, kuras
nešauboties var uzskatīt par mūsdienu pirts pirmsākumu. Arī Latvijas teritorijā pirtis ir bijušas
vienmēr, celtas atstatus no citām sētas ēkām, kurās ne tikai mazgājās, bet arī dziedināja sasirgušos
un saņēma jaundzimušos - dainās saukta arī par Māras vai Laimas istabiņu.
Lai gan dažādos laikos pirts rituālu nozīme ir pārdzīvojusi gan kāpumus, gan kritumus, pāris beidzamās desmitgades rāda, ka pirts cilvēkos ir nostiprinājusi tās galveno mērķi - būt par veselīgas
atpūtas vietu un dabas dziednīcu.
Vērojot, kā cilvēki meklē bibliotēkā materiālus par pirtīm, radās doma piedāvāt interesentiem
tikšanos ar pirtnieku, kas apguvis tieši latviskās pirts tradīcijas. Izlasot rakstu laikrakstā „Stars”,
ideja rada risinājumu, un 23. februāra pēcpusdienā bibliotēkā viesojās Inita Lapsa - pirtniece, kura
sertifikātu ieguvusi pirts skolā ”Lielzemenes”.
Sākot tikšanos, lai radītu noskaņu, - tika kvēpināts kadiķītis, apmeklētāji, aplī sastājušies, nodziedāja īpašu pirtij veltītu tautas dziesmu, un sākās Initas stāstījums par savu ceļu līdz pirtī iešanas un
pēršanās gudrībām, mēness un zodiaka zīmju ietekmi uz pirts rituāliem, par dažādām pirtsslotām,
kuras varēja aptaustīt un pasmaržot, par pašgatavotiem skrubīšiem, kurus arī varēja pasmaržot un
dažas sastāvdaļas pat pagaršot.
Lielu interesi izraisīja stāstījums par pašu pēršanās procesu, tā secību. Dzerot Initas sarūpēto
zāļu tēju, tika uzdoti jautājumi, atnākušie dalījās pirts piedzīvojumos un pieredzē. Kopīgais klātesošo secinājums - katram ir sava pareizā pirts un pirts rituāls, galvenais, neko cits citam neuzspiest
un nesasteigt, ievērot, ko pirtī nedrīkst darīt, sekot pašsajūtai. Un, ja pēc pirts ir atgūts dvēseles
miers un garīgais līdzsvars, ķermenis jūtas ”kā no jauna piedzimis” - viss ir izdarīts pareizi. Paldies
Initai par interesanto stāstījumu! Un vēl - tiem, kuriem ir interese, Inita neatsaka padomu un labu
”pērienu”.
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā

Bērnu/Jauniešu/Vecāku
lielais lasīšanas maratons noslēdzies.

Sniega diena PII “Pienenīte”

Uzlabojoties laika apstākļiem, palielinoties sniega segai, pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 15. februārī tika svinēta Vispasaules sniega diena.
Pasaules sniega dienas organizēšana jau kļuvusi par labu tradīciju gan visā pasaulē, gan arī
mūsu valstī, jo šogad tā notika jau ceturto gadu pēc kārtas. Šī pasākuma mērķis ir rast bērniem
iespēju iepazīt dažādus ziemas sporta veidus. Šo ideju radījusi Starptautiskā Slēpošanas federācija
(FIS) ar moto “Vediet bērnus uz sniega!”.
Daba un cilvēks ir savstarpēji cieši saistīti. Daba dod mums, un mēs dodam dabai. Tāpēc arī Ērgļu
novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” mērķis bija sniegt zināšanas bērniem par to, ka
veselīgs un sportisks dzīvesveids ir ļoti svarīgs bērnu dzīvē - neatkarīgi no gadalaika. Sniegs bērniem deva iespēju izbaudīt dažādus ziemas priekus.
Piecas bērnudārza grupiņas, vairāk nekā 80 audzēkņi, devās uz sniega, aktīvi iesaistījās ragaviņu
vilkšanas distancēs, sniegavīru velšanas aktivitātēs, eņģeļu zīmēšanā sniegā, hokeja spēlēšanā un
citās aktivitātēs.
Ar jautrajām bērnu čalām un atbalsta saucieniem „Sarauj!” pieskanēja visa Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes teritorija.
Pēc labi padarītā darba katra grupa savā īpašumā ieguva diplomu.
Endija Cielava, Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” sporta skolotāja
Ivetas Šlemas foto

Pirkstiņspēļu rīts pirmsskolā
Pirmsskolas vecumā valodas attīstība cieši saistīta ar bērna kustību spēju attīstību, koordināciju.
Skaitot dzejolīti un rādot tajā notiekošo ar rokām, bērns mācās savienot skaitīšanu (runāšanu) ar
roku un/vai pirkstu kustībām. Jums šķiet, ka tas ir vienkārši? Nebūt ne! Par to pārliecinājāmies
pirkstiņspēļu rītā: “Desmit pirkstiņi danco”, kuru rīkojām, lai vēlreiz uzsvērtu pirkstiņspēļu nozīmi bērna attīstībā.
Bieži gadās, ka darbības, ko spējam paveikt ar labo roku, nepavisam nepadodas kreisajai rociņai, tāpēc ļoti svarīgi ir trenēt abu roku pirkstiņus. Zonas, kas atbildīgas par pirkstu koordinētu darbību, ir
tuvu blakus runas centriem smadzenēs, tāpēc, kustinot pirkstus, tiek trenētas arī citas svarīgas smadzeņu zonas. Pirkstiņspēles palīdz bērniņam sākt runāt ātrāk, labāk apgūt matemātiskās kategorijas.
Mūsu folklora ir bagāta ar dažādām pirkstiņrotaļām: “Cepu, cepu kukulīti”, “Vāru, vāru putriņu”,
“Šis pirkstiņš vectētiņš...”. Bez šiem klasiskajiem piemēriem neiztika arī šajā tematiskajā pasākumā. Katrai grupiņai bija dots uzdevumus - sagatavot pirkstiņrotaļu, kura jāapgūst pašiem un pēc
tam jāiemāca pārējiem draugiem. Kopīgi klausījāmies “pirkstiņpasaku”, dejojām “pirkstiņdejas”,
dziedājām “pirkstiņdziesmas”, minējām “pirkstiņmīklas”, piedalījāmies “pirkstiņatrakcijās”. Un
noslēgumā katra grupiņa gleznoja savu “pirkstiņgleznu”.
Priecājāmies un guvām pārliecību, ka “...mūsu mazie pirkstiņi, tie visu darīt prot”.
Evita Šreibere, mūzikas skolotāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. marts

27. februārī notika „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2015” noslēguma ballīte kopā ar Vinniju
Pūku. Šogad Alana Milna populārās grāmatas varonim palika 90 gadi.
Žūrijā visčaklākie lasītāji bija grupas 5+ dalībnieki. Pieteicās 14 bērni un visi arī teicami tika galā
ar grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Grupās 9+ pieteicās un 11+ pieteicās 18 bērni, taču šajās grupās
lasīšana tik labi nevedās. Kopā vērtēšanas anketas aizpildīja 14 bērni. Diemžēl grupā 15 + nebija
neviena dalībnieka. Vecāku žūrijā piedalījās 4 mammas un 2 tēti. Prieks par tiem vecākiem, kuri
atbalsta, palīdz, uzmundrina savas atvasītes piedalīties šajā lasīšanas aktivitātē un arī paši ir aktīvi
lasītāji.
Paldies tām māmiņām un bērniem, kuri atrada laiciņu, lai paviesotos Vinnija Pūka dzimšanas dienas ballītē. Nākot uz pasākumu, bērniem bija jāatnes Vinnijam Pūkam dzimšanas dienas dāvaniņa
- savs zīmējums par Pūku vai žūrijas grāmatu. Pasākuma sākumā kopīgi tika izrotāta telpa ar baloniem un karodziņiem un sagaidīts Vinnijs Pūks. Izrādījās, ka lācēns, nākot ciemos, bija apmaldījies
un pazaudējis draugus, tāpēc visiem, sekojot pēc pēdām, vajadzēja draugus atrast. Tas nemaz nebija
viegli, jo pēdas vispirms bija jāatpazīst, tomēr kopīgiem spēkiem tika atrasti Pūce, Tīģeris, Trusītis, Sivēns un ķenguru mamma Kenga ar mazuli Rū. Kad visi viesi un draugi bija sapulcējušies,
svinības varēja sākties. Bija jāatbild uz Vinnija Pūka uzdotajiem āķīgajiem jautājumiem un par
pareizajām atbildēm varēja saņemt našķus. Ēzelītim I-ā pazaudēto asti, lai būtu jautrāk, nācās piestiprināt ar aizsietām acīm, un visprecīzāk to izdarīt sanāca mazajiem žūrijas ekspertiem. Protams,
galvenais notikums bija balviņu un pateicību saņemšana par aktīvu lasīšanu. Ballītes nobeigumā
našķojāmies ar saldumiem un gājām rotaļās. Liels paldies visiem, kuri piedalījās lielajā lasīšanas
maratonā.
Tiksimies arī šogad Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā, kura sāksies ar septembri.
22. aprīlī bērniem Lieldienu darbnīca. Gatavosim dažādus dekorus.
Inga Ērgļu bibliotēkā
Ingas Razenovskas foto

Gaidīti ciemiņi

Kādā klusā pēcpusdienā Ērgļu sociālās aprūpes centra iemītniekus
apmeklēja Ērgļu luterāņu
draudzes mācītājs Ivars
Cišs, kas veltīja laiku,
lai individuāli uzrunātu
ticīgos ļaudis, lai personīgi lūgtu Debesu tēvu
par katru personīgi, par
Latvijas tautu un zemi.
Īpašu paldies Jums saka
Martas kundze, ar kuru
Jums saruna iznāca garāka.
Ir atnācis marts. Jūtama pavasara tuvošanās.
Mūsu iemītnieki, vecā
paaudze, atceras Starptautisko sieviešu dienu.
Lai būtu svētku sajūta, pie mums un sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” viesojās tradīciju ansamblis
“Mežābele” ar tematiski bagātu programmu, runājot dzeju, dziedot dziesmas un izspēlējot jautru
skeču. Iemītnieki saka paldies ”Mežābelei”, jo mums patika. Paldies par sarūpētajām dāvanām, ko
saņēma seši Aronas pagasta bijušie iedzīvotāji.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ineses Štilas foto
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Makšķerēšanas sacensības Jumurdā

Doma par MMB “Jumurda” sacensību rīkošanu zemledus makšķerēšanā kolektīvā radās, beidzoties dzinēju medībām. Bet vai
būs ledus? Viss kārtībā, vienojāmies, ka sacensības rīkosim 5.
martā. Par to tika nedēļu iepriekš medniekiem paziņots. Katrs
līdzi varēja ņemt radus, draugus un, protams, labu garastāvokli.
Ir 5. marta rīts, neliels uztraukums, visam jābūt kārtībā, jo sabrauks mūsu mednieki un viesi no apkārtnes novadiem - Vecpiebalgas, Cēsīm, Ogres, Rīgas.
Ar Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājas Agitas Opincānes
laipno atbalstu sacensības rīkojam uz Jumurdas ezera 5. martā
plkst.9.00. Par balvām rūpējas mūsu “finanšu ministrs” Roberts
Čeičs. Zupa arī būs garšīga, jo šo lietu labi prot mūsu biedrs Paulis Bērziņš no Vecpiebalgas. Malciņu apsolīja sagādāt Elmārs
Purviņš - vietējais jumurdietis.
Plkst. 7.30 atskan man pirmais zvans. Paulis pārjautā, kur īsti jābrauc. Tad zvana mūsu fotogrāfs Aivars Ošiņš, arī piebaldzēns.
Viņš makšķernieks nav, tikai mednieks un labs fotogrāfs. Norunājam, ka 8:30 viņš būs pulcēšanās vietā.
Ir laiks visu pārdomāt - bez makšķernieka rīkiem jāpaņem medību taure, lai ieskandinātu sacensību sākumu un arī nobeigumu
- tāpat kā medībās.
Dodos uz Jumurdu. Stāvlaukumā mašīnas nevienas nav, bet no
netālajām mājām dzirdama skaļa balss - tā varētu būt Dainim
Šreiberim. Tātad tur vīru bariņš pulcējas. Noeju lejā pie ezera viss kārtībā, malciņa ir, arī metāla statīvs, kur uzkārt zupas katlu,
pat celīte uz ezeru no pagasta ēkas iztīrīta no sniega.
Stāvlaukumā rodas dalībnieki - sasveicināšanās, smaidi, humors.
Juris Velde no Ogres un viņa kundzīte uzcienā ar siltiem speķa
pīrāgiem. Atbrauc fotogrāfs Aivars un sāk savu darbu. Ierodas
pavārs Paulis un kopā ar palīgiem nogādā visu nepieciešamo
līdz pavarda vietai. Rīdzinieki arī klāt, prāvs pulciņš, un Pēteris
Svilāns var aizpildīt reģistrācijas žurnālu kā jau tiesnesis (pats
pieteicās, jo viņš makšķernieks neesot). Atbrauc arī cēsinieki,
kavējas “zēni” no Kaives. Pulkstenis ir 9:00, dodamies lejā pie
ezera. Stājamies ierindā, tad nāk arī kaivēnieši. Notiek ierindas
sasveicināšanās, instruktāža par drošību uz ledus, tiek atgādināti
makšķerēšanas noteikumi, laba loma vēlējums - “Ne asakas!”.
Skan mednieku taures signāls, ko nekļūdīgi muzikāli izpilda rīdzinieks Jānis Gaiķis, un arī raķetes šāviens startam.
Lielākais pulks makšķernieku seko Elmāram Purviņam, jo viņš
Jumurdas ezera dzīlēs mītošās zivtiņu vietas zina vislabāk. Pēc
Elmāra teiktā, iepriekš labi ķērušās raudas tepat pie pirmās salas.

Es un daži “gudrinieki” dodamies otrās salas
virzienā uz sen iecienītu makšķerēšanas vietu. Urbjam, iebarojam un gaidām “lielo lomu”.
Parādās “cope”, bet tikai mazi ķīsīši - tautā sauc
par “ūļiem”. Tad vēl daži “ūlīši”, viena raudiņa “copes” nav. Ritvars Putniņš ir atradis “konsultantu”, kas viņu ved rādīt, kur ir “Skolas kalns”asaru vieta. Dodos arī es sēkļa virzienā - varbūt
tur ir tā “zelta ādere”. Jā, netālu no sēkļa “paķer”
prāvāks asaris - nu būs skola rokā. Bet tas man
šeit ir vienīgais, atkal “necopē”. Atliek tikai noraudzīties, kā Roberts Čeičs velk nelielus asarīšus, es mainu rīkus, ēsmu - man nekā. Saprotu, laiks jau ir pagājis krietns, bet loms niecīgs
- “lielo prīzi” nedabūšu, vēl cerība “par lielāko
noķerto zivi”. Dodos copē tuvāk malai pie meldriem, gadās pa raudiņai, asarītis, nekā sevišķa.
Tuvojas sacensību beigu laiks, dodos krastā,
jāskatās, kā veicas pavāram, vai tiesneši ir savos uzdevumu augstumos. Jā, katlā vārās zupa
- smaržo lieliski. Nez pa kuru laiku uz galda
blakus uzkodām ir sarindojušies skaisti uzvarētāju kausi. Tās ir
trofejas, ko Jumurdas bijušie un arī vēl esošie mednieki izcīnīja
2tūkstošajos gados mednieku biatlonā Ērgļos. Var apskatīt arī visus sacensību dalībnieku uzvārdus un rezultātus. Par to paldies
jāsaka Robertam - laba doma, ka var atcerēties, tā teikt, “jaunību”. Trīs gadus pēc kārtas uzvarējām mēs, Jumurdas mednieki,
spēcīgā konkurencē. Bet klāt jau plkst. 13.00, raidu gaisā sacensību beigu signāla raķeti. Makšķernieku pulciņš nāk ar lomiem,
diezgan pieticīgiem. Netrūka humora, kas bija kā aforismi: “Kas
ir makšķere? Vienā galā tārps - otrā muļķis” un “Visā visumā tās
zivis ir gudrākas par makšķerniekiem”.
Vienojamies, ka tagad iebaudīsim zupu, gatavotu no iepriekš nomedīta meža sivēna. Zupa ir lieliska, apetīte arī. Jā, un tur jau arī
nāk pagasta pārvaldniece Agita Opincāne. Es saņemu maisiņu ar
pīrāgiem, saldumiem un arī “Mednieku rūgto”. Tas viss kopējam
galdam. Bet izrādās, ka simpātiskais maisiņš paliek man kā suvenīrs ar uzrakstu “Jumurda”.
Esam iestiprinājušies, ķeramies pie galvenā - lomu vērtēšana, apbalvošana. Ēriks Puriņš ir parūpējies par precīziem elektroniskajiem svariem, Agita palīdz - fiksē lomu svaru, ieraksta
žurnālā. Skan mednieku taures signāls, atkal stājamies ierindā,

dalām “prīzes”. 1. vieta ar 1,442 kg Nilam Sproģim - diploms,
dāvanu karte no mednieku kolektīva. 2. vieta ar lomu 1,318 kg
Normundam Štilam - arī diploms, dāvanu karte. 3. vieta Jānim
Laubem, loms 1,290 kg - diploms, dāvanu karte. Bet tas vēl nav
viss - Roberts ir sameklējis sponsorus un arī no viņiem dāvanas.
Kolektīva vārdā pateicos veikala “Ceļinieks” un veterinārās aptiekas SIA “ELKURS” īpašniekiem par balvām. Velte “Par lielāko zivi” - 0,144 kg smagu plaudi - Arvīdam Žuķelim no Ogres
rajona (mans “ASARIS” tikai 0,134 kg). Veicināšanas balvas
saņem trīs makšķernieki, kuriem klājies “visgrūtāk”, attiecīgi 0,166 kg, 0,186 kg, 0,240 kg. Sponsoru balvu piešķiram arī divām dāmām – līdzjutējām. Balva arī pavāram Paulim Bērziņam.
Tiek neliels nieciņš arī Agitai - Jumurdas pagasta pārvaldniecei.
Vēl seko Agitas uzruna - vēlējumi, pateicības. Tā uzvarētāji ir,
zaudētāju nav.
Esam labi atpūtušies uz skaistā Jumurdas ezera un pie tā. Nolemjam tradīcijas turpināt un pilnveidot. Paldies visiem, kuri piedalījās un juta līdzi!
Juris Rudzītis, MMB “Jumurda” valdes priekšsēdētājs
Aivara Ošiņa foto

„Daudz baltu dieniņu!” uzsaucam mūsu šī gada marta jubilāriem
Tekla Ķikute - (dzimusi Vaivade, 1946. 16. martā) sevi uzskata par ērglēnieti no 1965. gada, kad viņa sāka

strādāt Ērgļu rūpkombinātā par šuvēju. Teklas kundzes
dzimtā puse ir Rožupes pagasts Līvānu novadā. Kad bija
pabeigta Naukšēnu profesionāli tehniskā vidusskola, jaunā
speciāliste saskaņā ar Valsts komisijas sadales plānu tika
nosūtīta darbā uz Ērgļiem. Tajā laikā Ērgļi administratīvi ietilpa Madonas rajonā, un ciemats jau bija Ērgļu rajona pastāvēšanas laikā izveidojies par nozīmīgu saimniecisko centru.
Jauniete iesaistījās tautas deju kolektīvā pie skolotāja Jāņa
Reņģes. Tur Tekla sadancojās ar ērglēnieti Andreju Ķikutu,
kā izrādījās, tad uz visu mūžu. Teklai labi veicās viņas profesionālajā darbā, piegriežot un šujot sieviešu drēbes - kleitas,
blūzes, svārkus un kostīmus. Sievietes toreiz centās ģērbties
pēc modes un tērpu modeļu izvēlē bieži vien bija jāprot ieteikt klientei labākais un viņai piemērotākais variants. Ērgļu
rūpkombinātā strādāja gudri un prasmīgi speciālisti, un Tekla atceras ar pateicību savas vecākās kolēģes - Elzu Kaibi un
Annu Rūniku, kuras ierādīja viņai dažus sīkus amata noslēpumus. Ar labu vārdu Teklas kundze atceras daudzus kādreizējos darba biedrus un izteic nožēlu, ka,
iestājoties „jaunajiem laikiem”, 1999. gadā rūpkombinātam bija jāizbeidz sava darbība. Tāpēc Teklai
nācās doties priekšlaicīgā pensijā. Un, lai varētu izdzīvot, vajadzēja meklēt vēl kādu papildu darbiņu.
Nācās strādāt tādu darbu, kur sirdi piesiet īsti nevarēja, bet tāda bija dzīves realitāte. Ģimenē izauga
divi bērni - meita Agnija un dēls Valdis. Diemžēl vīrs pēc smagas slimības aizgāja aizsaulē pirms
četriem gadiem, un Teklas kundzes ģimene tagad ir viņas divi pieaugušie bērni - meita Rīgā, dēls Dānijā. Ar viņiem saikne ir virtuāla, bet katru dienu līdzās Teklas kundzei ir iemīļotā kaķenīte Līze,
siāmiete, kura ir atvesta no Ēģiptes. Mūsu tikšanās reizē, 8. martā, Teklas dzīvoklī atskanēja telefona
zvans, ar kuru tika pavēstīts, ka pie viņas tūlīt ieradīsies kurjers. -Kas? Ko? No kurienes? - Teklas
acīs vairāk jautājumu un nevienas atbildes. Pēc dažām minūtēm pie dzīvokļa durvīm atskanēja zvans.
Un smaidīgs kungs pasniedza Teklas kundzei milzīgu rožu klēpi ar klāt pieliktu aploksni - Sveiciens
mīļajai māmiņai no dēla Valda Dānijā! Kad saskaitījām, tur bija 70 ziedi.

Ēriks Puriņš (1936. g. 22. martā.). Ērglēnietis
no 1951. gada. Dzimis Jaunlazdonas pagastā. Ērika senči
cēlušies no Grostonas pareizticīgajiem, un tur, Grostonas
kapos, ir guldīti visi dzimtas piederīgie. Pēc pamatskolas
beigšanas mācījies Madonā par apmetēju. Puisis agri uzsāka darba gaitas, jo kara laikā bija zaudēts tēvs, un Ēriks
ar mammu (tā Ēriks joprojām sauc savu māti) bija palikuši
divi vien. Māsu un brāļu Ērikam nebija. Kāds madonietis
ieteicies, lai braucot strādāt uz Ērgļiem, kur ir izveidots
rajons. Tur darba netrūkšot, it sevišķi celtniekiem, jo Ērgļus
pēc kara postažas cēla pilnīgi no jauna. Tagad Ēriks smej
savu raksturīgo smaidu un saka, ka daudz gan Ērgļos ir viņa
māju, kuru celtniecības darbos piedalījies. Tā pati slimnīcas ēka, uz kurieni tagad nākas aizstaigāt pie dakteriem, ir
arī viņa roku darbs. Ne jau viņš viens, bet daudzi te strādājuši. Viņam prātā kāds atgadījums, ka, ceļot smagu betona
plāksni, tā slīdējusi un uzkritusi uz kājas. Ja nebūtu daktera
Brēmaņa, tad diez vai viņš te tagad sēdētu un runātos, jo
bija sākusies jau kājas gangrēna. Glābts! Paldies dakterim
un savam Sargeņģelim, kuram Ērika kungs svēti tic. „Mūs
noteikti kāds sargā!” viņš saka pavisam nopietni. Strādājis
dažādos celtniecības objektos Kusā, Vecpiebalgā un ir sakrājis veselu fotogrāfiju albumu, kurā redzamas ēkas, kas tapušas ar viņa piedalīšanos. Ēriks Puriņš dzīvo
ar atmiņām par aizgājušajiem laikiem, bet arī tagadne viņu interesē. Mazajā sociālajā istabiņā, kurā
Ēriks dzīvo jau trešo gadu, pie sienām ir sakārti dažādi Latvijas skati, kartes, vimpeļi. Viņš labi atsaucas par bērniem, kuri ir viņa labākie draugi, jo viņi augot gudri un tiks dzīvē tālu. Daudzi ērglēnieši
būs ievērojuši šo labdabīgi smaidošo vīru, kurš lēnīgā gaitā, pastaigas solī, iet cauri Ērgļiem no viena
gala līdz otram, ik pa reizei apsēzdamies uz soliņiem ietves malās. Gadi liek sevi manīt. Un ne visi
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. marts

zina, kāds ir viņa īstais vārds un uzvārds, jo kopš jaunības laikiem viņu dēvē par Zvaigzni. “Kāpēc?”
jautāju. Vai viņa divus metrus garā auguma dēļ? Izrādās, ka viņa mammai Ludmilai ir bijis uzvārds
Zvaigzne, un arī viņa Ērgļos dzīvojusi kopā ar dēlu un gājusi par palīdzi godu saimniecēm. Ērikam
Puriņa kungam ir daudz interesantu dzīves novērojumu un stāstu, viņa valodai piemīt senatnīguma
garša, kādas sen vairs nav „mācītiem” ļaudīm.

Elza Blūma ( dzim., Kalniņa, 1921. g. 27. martā).
Sausnējiete, bet tagad dzīvo meitas Gaidas Spailes ģimenē
un ir ļoti gādīgu un mīļu roku aprūpēta. Pirmais teikums,
kuru smaidīgā Blūmu māte izteica, satiekoties ar svešu, no
ielas ienākušu cilvēku, bija: „Es dzīvoju ļoti labi.” Ko vēl
pēc šāda pieteikuma lai tālāk jautā? Tas jau uzreiz redzams,
ka sirmā māmuļa meitas Gaidas un znota Modra Spailes
mājoklī jūtas pasargāta no visām raizēm un rūpēm. Pašai
sava istaba ar lielu televizoru, liels grāmatu plaukts, un pie
loga uz mazā galdiņa neliela grāmatu kaudzīte, kuru viņa
pārcilā, palasa. Virspusē stāv E. Virzas „Straumēni”, visu
laiku mīļākā grāmata. To nekad neapnīk lasīt un pārlasīt.
Jaunībā esot sapņojusi kļūt par aktrisi. Kad tas nesanāca, tad
ļoti gribējusi, lai kaut viens no trim bērniem dzīvotu Rīgā.
Tad viņa varētu bieži braukt uz Rīgu, iet uz teātriem un būtu
pie kā pārnakšņot. Arī tas nesanāca, jo visi trīs bērni (Gaida,
Jānis un Modris) dzīvo un strādā Ērgļos. Atlika pašai sākt
spēlēt teātri Sausnējas pašdarbnieku kolektīvā. Tas sanāca.
Teātris spēlēts ar lielu aizrautību un panākumiem visu mūžu,
kad pati bija vēl spēka gados. Arī tagad vēl visas runas ap
teātri. Meita saka, ka mamma jau katras nedēļas televīzijas
programmā ir atzīmējusi, kurus kultūras raidījumus, sevišķi teātru izrādes, jāskatās. Bet dzīvē jau
nebija tikai teātra spēlēšana vien. Bija jāstrādā arī lauku sētas mājas darbi, jāaudzina un jāskolo bērni.
Sausnējas „Mežsētas” nebija nekāda nieka saimniecība. Gājusi arī par godu saimnieci. Blūmu mātei
ir gaišs skats uz dzīvi, labestīgums un tāds iekšējs gaišs starojums. Tas laikam tad arī ir ilgā mūža
galvenais noslēpums. Lai veselība turas arī uz priekšdienām!
Velga Kraukle (dzim., Blaua, 1941.g. 8. martā).
Ērglēniete no Vecdzelzkāju Blauu dzimtas. Ar to Velgas kundze ir ierakstāma ērglēniešu veco dzimtu grāmatā, ja tāda būtu.
Pēckara laiks bija sūrs, dzimtās mājas „Briežus” paņēma kara
viesulis. Ģimenei, atgriežoties no bēgļu gaitām, bija jāklīst no
vienas mājas uz otru, kurās bija ar mieru dot pagaidu patvērumu bez pajumtes un iedzīves palikušajiem. Tomēr māte Zelma
Blaua (tēvs bija jau miris) negribēja aiziet tālu no vīra mājvietas. Par pieciem rubļiem nopirka no Igauņu saimniekiem klētiņu, pārnesa to uz nodegušās mājas pamatiem un radās atkal
„Brieži”, tikai jau citā izskatā. Un tā šajā mazajā būdiņā nodzīvots viss mūžs. Māmuļa bijusi liela rokdarbniece (adījusi,
izšuvusi, tamborējusi), pelnīdama ar to iztiku, un meita rūpīgi
glabā dažus mātes darinātos rokdarbus kā acuraugu. Pati Velga
pēc Ērgļu pamatskolas beigšanas sāka strādāt Ērgļu limonādes
cehā (atradās vecās pienotavas mājā, tagad Rīgas ielā 2.). Vēlāk
strādāja rūpkombinātā par pasūtījumu pieņēmēju. 1972. gadā
apprecējās ar Jāni Kraukli (1942-2006), ļaudonieti. Viņš bija
Ērgļu milicis, strādāja kopā ar A. Biķernieku. Ģimenē izaudzināta meita Indra, kura tagad dzīvo ar ģimeni - vīru Edmundu
un meitu Ievu - netālu no Velgas kundzes - „Vecbrāķeru” mājās. Velga Kraukle glabā savu atmiņu
pierakstus par Ērgļu dzīves notikumiem, fotogrāfijas un vispār viņai ļoti interesē pagātne - kā viss bijis, kā izskatījies Ērgļos pirms kara un agrākos laikos, jo vecāmāte bijusi liela stāstītāja. Ērgļos dzīvo
daudzi Velgas kundzes radinieki - brālēni un māsīcas. Un tas dod spēku, ja piemeklē kādas likstas, jo
savējie vienmēr būs līdzās.
Ar jubilāriem satikās - Anna Kuzina
Foto no jubilāru personīgajiem arhīviem
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Četri brāļi Jurjāni dzimuši un auguši Pulgošņa ezera krastā
“Meņģeļu” mājās. Četriem brāļiem Jurjāniem šogad tiks atzīmētas skaistas jubilejas - Pēterim 165, Andrejam - 160, Jurim
- 155, un Pāvulam 22. februārī palika 150.
Jēkabs Vītoliņš ir teicis, ka “Latviešu operteātra, simfonisko
koncertu, vokālās mākslas attīstības, tautas dziesmu kora apdaru vēsturi nevar rakstīt bez Pāvula Jurjāna vārda”.
Pirmo akadēmisko muzikālo izglītību Pāvuls iegūst 1890.
gadā, beidzot brāļa Jura vadīto mežraga klasi Harkovas mūzikas skolā. Nākamie divi gadi paiet, muzicējot Harkovas operā.
Tomēr interese par vokālo mākslu 1892. gadā Pāvulu aizved uz
Pēterburgas konservatoriju, kuru slavenā pedagoga A. Kotonji
vadībā pabeidz 1898. gadā ar brīvmākslinieka grādu.
Ar Pāvula balsi Rīgas publika iepazinās 1893. gadā “Rudens
koncertu” laikā. Šajos koncertos Pāvuls piedalās arī vēlāk, nebūdams students. Emils Dārziņš 1902. gadā rakstīja, ka “Jurjānu Pāvula priekšnesumos katra nots ir labi pārdomāta, viņam ir
jau, tā sakot, stils”. Starp citu, Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
ekspozīcijas telpā ir dzirdami ieraksti ar Pāvula Jurjāna lielisko
dziedājumu.
Pāvuls par dziedāšanas skolotāju strādā Rīgā V. Maldoņa, A.
Ķeniņa, Rīgas Latviešu biedrības meiteņu skolā, Rīgas pilsētas
ģimnāzijā un no dibināšanas brīža 1904. gada līdz 1. pasaules
karam, 1915. gadam, arī Rīgas Ķeizariskajā mūzikas skolā, vadot gan dziedāšanas, gan operas klasi. Līdz ar to arī, protams,
rūpes par repertuāru - gadu gaitā iznāk virkne P. Jurjāna sastādītu un harmonizētu tautas dziesmu krājumu - “Dziesmu krājums
sieviešu koriem un skolām”, “Dziesmas zemākām un vidējām
skolām”, “Dziesmas pamatskolām”, “100 latviešu tautas dziesmas” u.c. Sākot ar 1906. gadu, Pāvuls rīkoja savu audzēkņu
patstāvīgus koncertus, kas izsauca lielu sabiedrības interesi.
Šie koncerti kļuva par tradīciju. Par pirmajiem latviešu simfoniskajiem koncertiem E. Dārziņš sauc divus Jurjānu Pāvula
organizētos un vadītos koncertus, ko viņš rīkoja 1902. gadā ar
Vidzemes Tautskolotāju savstarpējās palīdzības biedrības kori
un vācu simfoniskajiem orķestriem, atskaņodams tā laika ievērojamākos latviešu simfoniskos darbus un kantātes - J. Vītola,
A. Jurjāna un E. Dārziņa.
Latviešu mūzikas attīstībā sevišķi liela nozīme bija Pāvula
Jurjāna 1906. gada vasarā Majoros sarīkotajiem trīs latviešu
simfoniskās mūzikas koncertiem. Viens no tiem bija veltīts J.
Vītola, otrs - A. Jurjāna kompozīcijām. Jēkabs Vītoliņš raksta,
ka “tie guva lielu sabiedrisku atbalstu, bet beidzās ar nepiedzīvotu skandālu, kad trešo koncertu orķestra vācu administrācija
izjauca, noliedzot orķestri pašā koncerta dienā”. Tas bija negai-
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dīts un nepelnīts pliķis ne vien latviešu māksliniekiem, bet vēl
vairāk latviešu tautai. Koncerts gan notika dažas nedēļas vēlāk
Rīgā, Latviešu biedrības zālē, ar J. Vītola, A. Jurjāna, E. Dārziņa, A. Kalniņa darbiem programmā.
1902. gadā Rīgā darbību uzsāka Jaunais latviešu teātris. Šis
teātris lielu uzmanību veltīja operām. Arvien aktuālāks kļuva
jautājums par latviešu operas dibināšanu. Pirmsākums tam bija
Pāvula Jurjāna audzēkņu iestudētā “Jevgēņija Oņegina” izrāde
1907. gadā.
1912. gada 27. decembrī “Oņegina” izrāde pirmoreiz notika latviešu valodā. Solisti bija Jurjānu Pāvula skolēni, izrādē
piedalījās Rīgas Latviešu biedrības koris. Izrādes sagatavošanu Pāvuls šoreiz bija uzticējis vācu operas teātra režisoram V.
Pecoldam. Izrāde izraisīja lielu interesi. Tajā pašā gadā Pāvula
Jurjāna vadībā tika iestudēts arī “Dēmons”.
Klausītāju interese bija ļoti liela, izrādes tika izpārdotas, tādēļ
Pāvuls Jurjāns nolēma organizēt patstāvīgu latviešu operas teātri. Visi priekšdarbi tika veikti 1913. gada sākumā, un 8. septembrī notika jaundibinātā teātra pirmā izrāde - P. Čaikovska
“Jevgeņijs Oņegins”.
Operas teātra trupu bija sastādījis P. Jurjāns, trupas dalībniekus
saistīja darba līgums ar noteiktu mēneša algu sezonai. Materiālo
atbildību bija uzņēmies Pāvuls. Un tā apmēram divarpus gadu
garumā iestudētas 12 operas - visa populārā opermūzikas izlase
- “Jevgeņijs Oņegins”, “Ansītis un Grietiņa”, “Traviata”, “Ivans
Susaņins”, “Pīķa dāma”, “Rigoleto”, “Karmena” utt.
Latviešu operas darbību vērtējot, nav jāaizmirst, ka no tās ierosmēm izauga arī viena no latviešu pirmajām klasiskajām operām - Jāņa Mediņa “Uguns un nakts”, kuras pirmuzvedums bija
apsolīts jau Latviešu operas 1915./1916. gada sezonā. Vēsturiskie notikumi neļāva turpināt labi iesākto darbu, karš daudzus
solistus aizdzina bēgļu gaitās.
Kara gados P. Jurjāns organizēja simfonisko orķestri pie II
latviešu strēlnieku brigādes, tā cenzdamies saturēt kopā sava
operas orķestra mūziķus. Kaut arī Latviešu operas darbība pārtrūka, operas mākslai Latvijā bija likti nopietni, profesionāli
pamati.
1919. gadā kopā ar J. Vītolu, L. Bētiņu, N. Alunānu un citiem
Pāvuls Jurjāns dibināja Latvijas Konservatoriju, kurā ilgi vadīja
dziedāšanas klasi. No 1927. gada bija profesors.
Turklāt Pāvuls Jurjāns 19. gadsimta beigās bija slavenā Jurjānu
mežragu kvarteta dalībnieks. Kvartets piedalījās arī III Vispārējos dziesmu svētkos.

Jaunākais Liepkalnes bibliotēkā
Piedāvājumā jaunākās grāmatas, kas gaida savus lasītājus:
Latviešu autoru darbi:
D. Avotiņa “Divas koka karotes un roze”- reālu cilvēku likteņi, izklāstīti saistošā vēstījumā, kas
bagāts ar dzīvesgudrām atziņām un tēlainu, izteiksmīgu valodu.
I. Bauere “Hernhūtiešu meitas” ir romāna “Mācītājs un viņa dēls” turpinājums.
N. Ikstena “Mātes piens” vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20.
gadsimta 70. un 80. gadi.
L. Kota ”Mierielas vilkme” - grāmata caur gandrīz vai neiespējamiem notikumiem lūko izstāstīt
Rīgas Miera ielas vēsturi.
A. Puče ”Jūs nekad viņu nenogalināsiet” - stāsta pamatā izmantota izcila latviešu izgudrotāja
autobiogrāfija.
D. Mazvērsīte ”Uldis Stabulnieks.Tik un tā”
V. Spāre ”Tu nevari dabūt visu, ko gribi”- par mīlestību, par nāvi, par dzīvi un mums pašiem
- tiem, kuri meklē atbildes uz laikam taču neatbildamiem jautājumiem.
G. Kaziņa ”Vairāk nekā miljonārs” - grāmatas galvenās varones ir sievietes, kuru likteņos
izgaismoti satriecoši, dažviet pat prātam neaptverami notikumi, kas, iespējams, varētu šokēt lasītāju.
L. Blaua ”Uldis Dumpis. Zemgalietis”
Latviešu tautas teikas
I. Piebalgs ”Melu sindikāts”- aizraujoša vīzija par Latviju un pasauli 2034. gadā.
Ārzemju autoru darbi:
Dž. Osvalds ”Dabiskā nāvē” - kriminālromāns.
B. Ņemcova ”Vecmāmiņa”- romāns, pēc kura motīviem veidoti daudzi filmu scenāriji. Šīs grāmatas varoņi darbojas arī savā, skatītāju īpaši iemīļotā TV šovā.
M. Stepanova ”Bezdievju iela”- romāna galvenais varonis Ivans Ogarjovs jau kopš bērnības bijis
spītīgs un spurains, jo dzīve viņu nav lutinājusi. Kad šķiet, ka dzīve sākusi ritējumu saskaņā ar
spēles noteikumiem, liktenis to sagriež straujā virpulī …
Ā. Simona ”Apmelotā” -kādas muļķīgas derības, noslēpums un skandaloza mīlas dēka.
B. Hārdens ”Bēgšana no nometnes nr.14”- starptautisks bestsellers stāsta par šokējošo dzīvi
ieslodzījumā un pārsteidzošo izkļūšanu brīvībā, atklāj pasaulē represīvākās totalitārās valsts
noslēpumus. Šī ir grāmata par izturību un drosmi, izdzīvošanu un cerībām.
H. Bleka ”Dzelzs pārbaudījums” - fantāzijas žanra romāns jauniešiem.
L.Vaithausa ”Ideāls vīrs” - talantīgā Lielbritānijas rakstniece Lūsija Vaithausa savijusi perfektu
attiecību drāmu, kurā maigas romantikas apskāvienā asnus dzen melna kriminālintriga.
P. Svonsons ”Meitene ar pulksteni sirds vietā” - tādas sievietes mēdz satikt vien reizi mūžā.
Viņas iebrāžas tavā dzīvē kā spēcīga vētra, liek tev neprātīgi iemīlēties, aicina likt uz spēles pilnīgi visu - un to zaudēt. Tad viņas pazūd uz visiem laikiem.
R. Liksoma ”Sestā kupeja”- stāsts par ilgu ceļojumu ar vilcienu no Maskavas uz Mongolijas
galvaspilsētu Ulanbatoru 1986. gada ziemā un pavasarī. Vienā kupejā brauc jauna somu meitene,
kas Padomju Savienībā dzīvo un studē, un krievu vīrietis. Meitenei braucienā jāuzklausa vīrieša
smagā dzīves pieredze un kroplais skatījums par pasauli.
F. Mihelsone ”Es izdzīvoju Rumbulā” - Frīda Mihelsone ir viena no retajām izdzīvojušajām
aculieciniecēm par drausmīgajiem Rumbulas notikumiem, kad 1941. gada 30. novembra un 8.
decembra akcijās tika iznīcināti 25 tūkstoši ebreju.
Visi uzticīgie bibliotēkas lietotāji!
Tāpat kā līdz šim, arī šogad jūs tiekat laipni gaidīti iegriezties bibliotēkā un izmantot sev nepieciešamos pakalpojumus!
Saku paldies Vairai Ābelītei par adījumiem izstādei, Ivetai Einikai par bibliotēkai dāvināto laikrakstu “Ievas Padomu Avīze”, kā arī Dacei Ielejai, Vijai Cielavai, Anitai Platpirei, Ainai
Kuznecovai, Intai Skrabei, Inetai Tolmanei, Elitai Aļeksejevai, Guntim Einikam un Valijai Lelei
par piedalīšanos fotoizstādē “Mans mīļdzīvnieks”. Īpašs paldies Tolmaņu ģimenei par izstādei
uzticēto dzīvo eksponātu - ģimenes mīluli jūrascūciņu! Izskatījās, ka viņa, izkļuvusi no “ikdienas
rutīnas”, pavisam labi iejutās arī grāmatu sabiedrībā.
Dainuvīte Liepkalnes bibliotēkā
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Pāvuls Jurjāns bija V Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents.
Viņš ir viens no latviešu mūzikas kultūras celmlaužiem.
Šajā gadā “Meņģeļos” ir paredzēti vairāki pasākumi, kuros tiks
cildināti mūsu novada izcilie mūziķi - brāļi Jurjāni.
Sekojiet informācijai!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Foto no muzeja krājuma

Jaunieguvumi Sausnējas bibliotēkā
Grāmatu draugi, esiet sveicināti pirmajā pavasara mēnesī – martā! Maigi un sudraboti uzziedējuši
pūpoli. Vēl tikai mirklis, un pavasaris marta debesīs ierakstīs savu vārdu. Bet kamēr nav sākusies
pavasara rosīšanās laukā un dārzā, vēl var atvēlēt vairāk laika grāmatām. Šogad bibliotēkas krājumu
papildinājušas jau 36 grāmatas gan lieliem, gan maziem lasītājiem.
Latviešu romāni:
aDebess aiztur elpu /Valdis Rūmnieks, Andrejs
Migla/
aŠķērsiela 13 /Tālivaldis Margēvičs/
a101. kilometrs /Guna Roze/
aSunītis /Tomass Delvers/
aSapnis par Heidelbergu /Monika Zīle/
aLabirinta sindroms /Dzintra Žuravska/
aDivas koka karotes un roze /Daina Avotiņa/
aCilvēki maskās /Vilis Lācis/
aSvina garša /Māris Bērziņš/
aVārdiem nebija vietas /Guntis Berelis/
Stāsti:
aJauki ļaudis /Gundega Repše/
Dzeja:
aar Tevi /Arvīds Ulme/
aLaikam laika nav /Guntars Račs/
Ārzemju romāni:
aMeitene zirnekļa tīklā /Dāvids Lāgerkrancs/
aAtslēga /Matss Strandbergs/
aSala /Viktorija Hislopa/
aNeprātīgi iemīlējies /Kriss Harisons/
aBāreņu vilciens /Kristīna Beikere-Klaina/
Grāmatas par dažādām tēmām:
aAiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941-1944 /Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs,
Rudīte Vīksne/

aNekas jau nebeidzas Harijs Spanovskis /Līga
Blaua/
aTev būs lidot /Rūdolfs Celms/
aEs izdzīvoju Rumbulā /Frīda Mihelsone/
a500 visu laiku filmu filmas /Dita Rietuma,
Normunds Naumanis/
aSaules gadskārta latviskajā dzīvesziņā /Irēna
Saprovska/
aLielvārdes josta
aNeērtās patiesības /Otto Ozols/
Literatūra bērniem:
aCipariņu rotaļas /Leontīne Apšeniece/
aKas notiek naktī, kamēr tu guli /Karolīna Kincela/
aPīmuks, Cunduriņš un Mirdzošā Mēnessgaisma /Maija Laukmane/
aBurvju meža iemītnieki. Lūsija Garūsīte /
Deizija Medousa/
aBurvju meža iemītnieki. Mollija Zibastīte /
Deizija Medousa/
aBurvju meža iemītnieki. Bella Svītrķepiņa /
Deizija Medousa/
aVieglās un kravas automašīnas
aCekulaina zīle dzied.. /Juris Zvirgzdiņš/
aZosāda. Spoks kaimiņos /R.L. Stains/
aZosāda.Padomā, pirms kaut ko vēlies /R.L.
Stains/

Šīs un vēl daudzas citas grāmatas bibliotēkā gaida savu lasītāju. Kā arī atgādinu un aicinu, ka vēl
līdz 31. martam bibliotēkā var aplūkot Māras Liepiņas fotogrāfiju izstādi, kas veltīta Ziemeļvalsts
Norvēģijas dabas skaistumam.
Inga Grote, Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. marts

Pasākumu afiša

APSVEIKUMS

2.- 31. martam Sausnējas bibliotēkā būs skatāma
Māras Liepiņas foto izstāde

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

***

17. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības
iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2016”

***

18. martā plkst.18.00 Ērgļu saieta namā
filma “ES ESMU ŠEIT”.
Ieejas biļetes cena - 2 EUR

***

20. martā plkst.13.00 Ērgļu saieta namā
grupas „Baltie lāči” koncerts
Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā.
Ieejas maksa 7 un 5 EUR

***

24. martā plkst.15:00 Komunistiskā terora
upuru dienai veltīts atceres brīdis Sidrabiņos
pie piemiņas akmens

***

24. martā plkst. 16. 00 Komunistiskā terora
upuriem veltīts piemiņas brīdis un ziedu
nolikšana pie piemiņas akmens, politiski
represētajiem novadniekiem Rīgas ielā 10,
Ērgļos, pēc tam saieta namā Dz. Gekas filma
„Dieva putniņi”, kas vēsta par latviešu likteņiem
II pasaules kara beigās, dodoties bēgļu gaitās

***

27. martā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem ar jauno
vokālistu konkursa “Ērgļu cālis - 2016”
konkursa dalībnieku piedalīšanos

Venerāde Depša
Antoņina Kaņķele
Tekla Ķikute
Rita Meldere
Ruta Šlema
Mirdza Bronka
Uldis Indriksons
Velga Kraukle
Nanija Podjavo
Viesturs Putniņš
Valentīna Slišāne
Ēriks Puriņš
Gunta Sprancmane
Austra Vītoliņa
Biruta Mitre
Velta Vāvere
Elza Blūma

SIGNIJU ZVIEDRI un ARTI GAVARU
ar meitas ADELĪNAS GAVARES
piedzimšanu;
MĀRĪTI SOLOVEIKU un
RAITI ROGULI
ar meitas UNDĪNES ROGULES
piedzimšanu.

Augšāmcelšanās svētki

***

27. martā plkst.14.00 pie Jumurdas pagasta saieta ēkas Lieldienu pasākums.

***

27. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
filma „VĒSĀ MIERĀ”.
Ieejas biļetes cena - 2 EUR

***

28. martā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
multiplikācijas filmas „LUPATIŅI UN VIŅU
DRAUGI”. Ieejas biļetes cena - 1 EUR

***

28. martā plkst.12:00 Sidrabiņos pie pagasta
pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums
“Nāc nākdama, liela diena!”

***

No 1. līdz 26. aprīlim Ērgļu saieta namā
izstāde „Kalendāri laiku laikos”

***

2. aprīlī Ērgļu saieta namā
Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta
„Satiec savu meistaru!”
atvērtā aušanas darbnīca

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies Ērgļu slimnīcas kolektīvam par iejūtību, sirsnību un atsaucību
manā ārstēšanās laikā slimnīcā. Pateicos un
vēlu veiksmi Jūsu turpmākajā darbā!
Ruta Polaka

***

***

16. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju kolektīva “Rūdis “ vārda došanas
svētku koncerts
Ballē spēlē grupa no Preiļiem „Paldies par dejām!”

***

20. aprīlī plkst. 9.00 “Braku” muzejā
Rūdolfa dienas talka

***

21.-22. aprīlī Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XVIII Starptautiskais jauno
izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks- 2016”

***

23. aprīlis - Lielās talkas diena novadā

***

23. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde Margaritas Meijo komēdija - farss „Mans luteklītis”
Režisore -Terēza Kaimiņa

***

30. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva ”Pastalnieki” 70 radošo darba
gadu jubilejas koncerts

27. martā kristīgā pasaule svin Kristus augšāmcelšanās svētkus. Tie ir nozīmīgākie svētki cilvēces vēsturē, jo augšāmcelšanās vēsts pašos pamatos satricina
ikviena cilvēka vērtību ēku.
Ērgļu luterāņu draudzē Kluso nedēļu ievadīs Pūpolu svētdienas procesija. 20. martā plkst. 10.00 cauri
pilsētai no iepriekšējā dievnama atrašanās vietas uz
jaunuzcelto baznīcu.
Zaļajā ceturtdienā dievkalpojumu svinēsim “jumtistabiņā” Vestienas draudzes namā plkst. 19.00, bet
Augšāmcelšanās rītu ieskandinās bazūnes Ērgļu Sv.
Jāņa baznīcā plkst. 10.00.
Klusā nedēļa ir nozīmīgs apceres un lūgšanu laiks, tāpēc no 20. līdz 27. martam Ērgļu luterāņu baznīca būs
atvērta katru dienu.
Ivars Cišs, mācītājs

***

Lieldienu dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā
Lielajā Sestdienā - 26. martā - plkst. 12.00
Lieldienās (svētdienā) - 27. martā - plkst. 12.00

***

9. aprīlī plkst.16.00 Sausnējas pamatskolas zālē
Sausnējas pagasta līnijdeju kolektīvs „Dzīvojam
dejā” aicina ciemos uz kopīgu deju maratonu
„Agrāk un tagad” savus deju draugus
Laipni aicināti arī skatītāji!
9. aprīlī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas simfoniskā
orķestra koncerts
„Muzicējam kopā ar orķestri”.
Diriģents Mārtiņš Bergs

APSVEIcam

UZMANĪBU TEĀTRA FANIEM!
12. maijā braucam skatīties izrādi
„Svina garša” Nacionālajā teātrī.
Ieteikums jau no izrādi redzējušajiem līdz tam laikam, 12. maijam, izlasīt Māra
Bērziņa romānu ar tādu pašu nosaukumu.
Lūdzu pieteikties un izņemt
biļetes pie Ainas Braķes.
Biļešu cenas - 17,00, 14,50 un 11,50 eiro.

Veidosim izstādi kopā!

21. maijā jau 11. reizi Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” notiks pasākums „Muzeju nakts”. Šī gada tēma
visos Latvijas muzejos būs - DURVIS. Par godu šai
tēmai „Meņģeļos” tiks veidota izstāde „Viss, kas saistīts ar durvīm”, kurā aicinām piedalīties ikvienu Ērgļu
novada iedzīvotāju, atvedot uz muzeju vai Ērgļu bibliotēku priekšmetus, kas saistās ar durvīm (interesantas
un senas atslēgas, slēdzenes, durvju rokturus, numurzīmes u.tml.). Priekšmetus gaidīsim līdz 17. maijam.
Pēc izstādes priekšmeti tiks atdoti atpakaļ īpašniekiem.
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja

PIEMINAM MIRUŠOS:

Ilga Silgale
mirusi 81. mūža gadā;
Kārlis Līckrastiņš
miris 71. mūža gadā;
Vera Butāne
mirusi 92. mūža gadā;

Skaidra Valaine
mirusi 89. mūža gadā.
Ernests Suncelis
miris 68.mūža gadā
Austra Rasma Blite
mirusi 85.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.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. marts
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