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iecienītākajiem
galamērķiem
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada aprīļa domes sēdē lemto
aIzskatīja Sausnējas pagasta iedzīvotājas Dzintras Ungeras iesniegumu un nolēma piešķirt Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 1694,00 apmērā atmiņu grāmatas “Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” izdošanai. Atmiņu grāmatā atspoguļots kolektivizācijas posms Latvijas lauku
ļaužu dzīvē, apkopoti Liepkalnes, Sausnējas un Sidrabiņu iedzīvotāju atmiņu stāsti, vēstures procesu
atspoguļojums preses izdevumos, fotogrāfijas un dokumenti no personīgajiem arhīviem.
a Izskatīja biedrības “Ērgļu Skati” valdes locekļa Mārča Feldberga iesniegumu un nolēma piešķirt
Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības plānotā projekta “Dabas taka - Drošais mežs” realizācijai, tā apstiprināšanas gadījumā “Madonas novada fonda” izsludinātajā LEADER programmā, 10%
apmērā no plānotajām kopējām izmaksām EUR 8000 apmērā. Projekts paredz izveidot izglītojošu dabas
taku ar vides objektiem, kas informē par dažādām bīstamībām Latvijas mežos. Projektā paredzēts izveidot un iekopt takas 300 m garumā, izveidot un uzstādīt astoņus metāla vides objektus.
a Izskatīja apgāda “Jumava” piedāvājumu Ērgļu novada pašvaldībai sadarboties Voldemāra Zālīša
(Valda) grāmatas “Staburaga bērni” atkārtotai izdošanai un nolēma piedalīties grāmatas izdošanā ar
Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 400,00+ PVN, saņemot 50 grāmatas.
a Izskatīja biedrības “Ērgļu pensionāri” iesniegumu un nolēma piešķirt Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 400,00 apmērā pasākuma “Atļauj saviem gadiem ziedēt!” organizēšanai. Ērgļu pensionāru
padome ar Ērgļu novada pašvaldības atbalstu līdz šim organizējusi astoņus pasākumus, kuros godināti
Ērgļu pagasta iedzīvotāji nozīmīgās jubilejās un, turpinot šo tradīciju, šā gada 25. maijā plānots organizēt pasākumu devīto reizi.
a Nolēma iznomāt SIA “3Dpro” lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem Ērgļu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,8 ha platībā “Vildavi” ar kadastra apzīmējumu 70920080260,
kura ir starpgabals, un noteica zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
a Pieņēma saistošos noteikumus “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma
saņemšanas saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas” un stāsies
spēkā ar publicēšanas dienu.
a Izvērtēja Ērgļu novada pašvaldības speciālistes Sandras Avotiņas iesniegumu un nolēma iekļaut Ērgļu
novada pašvaldības amatu klasifikatorā Ērgļu amatierteātra kolektīva vadītāja amatu 0,4 amata vienības.
a Izvērtēja biedrības “Cimdu ceļš” atklāto vēstuli pašvaldības deputātiem un nolēma Ērgļu novada
pašvaldībai finansiāli neatbalstīt Tautas daiļamata meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas
grāmatas izdošanu, Latvijas 100 gadi sagaidot.
aIzvērtēja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas E. Ūdres informāciju par Liepkalnes bibliotēkas darbu
un nolēma lūgt Latvijas Bibliotēku padomi sniegt atzinumu par Liepkalnes bibliotēkas reorganizāciju,
izveidojot to kā Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu.
a Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu parādu EUR
6403,55 apmērā no deviņiem zemes īpašniekiem.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI GETZ izsoles rezultātus. Automašīna pārdota par nosacīto cenu -EUR 800,00.
a Apstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa nolikumu, paredzot nolikumā noteiktajam
balvu fondam finansējumu no R. Blaumaņa memoriālajam muzejam „Braki” plānotajiem 2017. gada
budžeta līdzekļiem:

„Braku” muzejā

R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa
NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves
un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu
audzēkņi.
Tēmas:
7.- 9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa.
2. R. Blaumaņa darbos gūtās atziņas.
3. „Kur bērns tēva un mātes prātam dara pretī, tur labs nevar iznākt”.
(R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”)
10.-12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Krāsas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā.
2. Man tuvie R. Blaumaņa darbu ekranizējumi.
3. „Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš”.
(R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2017. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski,
e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu
e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja.
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste;
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Linda Šmite - Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece;
Sanita Dāboliņa – filoloģe.
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2017. gada 15. novembra „Braku” muzeja mājaslap: www.braki.lv
Apbalvošana 2017. gada 2. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds: 7.-9. klase
10.-12. klase
1. vieta - 70 eiro
1. vieta - 100 eiro
2. vieta - 50 eiro
2. vieta - 70 eiro
3. vieta - 30 eiro
3. vieta - 50 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Talkas 2017
Darba svētkos - Ērgļu viduslaiku pils teritorijā rīkoja vēl
vienu talku. Talkas laikā tika pabeigti iepriekš iesāktie darbi,
izgatavots pagaidu soliņš un īsts, karaļa cienīgs krēsls, no kuriem vērot brīnišķīgo skatu uz Ogres upes lokiem. Talcinieki
tika cienāti ar vistas zupu talkas šefpavāres Ilzes Feldbergas
izpildījumā.

Jumurdas pagastā

cinot kaimiņu novada (pagasta) ļaudis, kuri izteikuši vēlmi
piedalīties šajā talkā.
Sausnējas skolas bērni talkas ietvaros sakopa savu skolas
apkārtni un arī pārstaigāja pagasta teritoriju, savācot ceļmalās
izmestos atkritumus.
Kopumā pagastā tika savākti aptuveni 50 maisi, kas ir nesalīdzināmi mazāk nekā iepriekšējā gadā. Talkas organizēja
pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.

Agitas Opincānes foto

PII “Pienenīte”

Zintas Saulītes foto

„Brakos” talka notika 19. aprīlī. Talkas vadītāja Zinta Saulīte, palīgs Gunārs Plikausis. Bija ieradušies 33 talkotāji no
Ērgļu novada pašvaldības, Priekuļu tehnikuma Ērgļos, biedrības „Vidzemes augstienes meži”, Septītās dienas adventistu
Ērgļu draudzes, kā arī mežziņi un muzeja draugi. Tika grābtas
pērnās lapas pie pirts dīķa, ap ēkām, takās; sakoptas ābeles,
aronijas, košumkrūmi; sakārtota teritorija pie stāvlaukuma,
ap administrācijas ēku un bērzu birztaliņa, izzāģējot krūmus,
sausos un bojātos kokus.
3. maijā talkoja 9 vidusskolēni. Viens puisis strādāja pie malkas vešanas, pārējie grāba lapas takās un pie stāvlaukuma.

Ērgļos slimnīcas parkā
Leldes Gangnuses-Bērziņas foto

Evitas Lielupes foto

Jumurdas pagasta estrādes teritorijā 22. aprīlī talkoja astoņi
talcinieki, kuri vāca sausos zarus, nedaudz arī grāba lapas, kā
arī gar ceļu malām tika vākti atkritumi. Organizatore - pagasta
pārvaldes vadītāja Agita Opincāne. Vējavā pie Vējavas vietakmens talkoja 13 talcinieki. Šo talku organizēja un vadīja
Maruta Vītoliņa. Iepretim Vējavas vietakmenim tika iestādīta
bērzu birzs, kā arī, lai godinātu seno vējaviešu atceri, tika iestādīti divi ozoli un liepiņa, apkārt esošā teritorija tika atbrīvota no krūmiem, vecās zāles un nokaltušiem kokiem. Visi
talcinieki abos objektos varēja stiprināties ar Stellas Rutkas
vārīto gardo zupu.

Sausnējas pagastā

”Ērgļu sirds” organizēta talka. Talkas vadītāja Lelde Gangnuse-Bērziņa. 33 pieaugušie un 12 bērni sešu stundu garumā
nogāza 12 nokaltušus kokus, sakūra sešus lielus ugunskurus,
sagrāba un līdz ugunskuram aizdabūja 37 lapu kaudzes. Lai
darbi raiti ritētu un katrs zinātu, kas darāms, talkās bija iecelti atbildīgie - kokgāšanas un koksavākšanas menedžeris,
ugunskuru kuršanas un uzturēšanas menedžeris, atkritumu
savākšanas menedžeris, lapu vākšanas un bēršanas procesa
koordinators, pavārs, kas talciniekus pabaroja ar īpašu putru.
Šīs putras receptes autors ir novadnieka, rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa tēvs Matīss, kas vairāk nekā 30 gadus nostrādāja
par Ērgļu muižas barona galveno pavāru. Dienas izskaņā gan
talcinieki, gan visi tie, kam aktuāla Ērgļu vēstures tēma, tikās
“Ērgļu Stacijā”, kur, pārrunājot katram zināmo informāciju,
uzzināja daudz jaunu un nedzirdētu faktu par Ērgļu viduslaiku
pils un muižas laikiem, apslēptiem dārgumiem un apsprieda
Ērgļu parka nākotnes perspektīvas.
Lai sakoptu to, ar ko neizdevās līdz galam tikt galā Lielās
talkas ietvaros 22. aprīlī, biedrība “Ērgļu sirds” 1. maijā -
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27. aprīļa pēcpusdienā Lielās talkas darbi risinājās pie PII
“Pienenīte”. Skolotājas un auklītes sakopa iestādes ārpusi.
Necerēti liela atsaucība bija no vecāku puses. Katras grupiņas vecāki izgatavoja vasaras dārziņa kastes, ko piepildīja ar
melnzemi, nomainīja smilškastēs smiltis, kur bērniem vasarā
spēlēties, un ieraka pāris sagādātas riepas, kur bērni varēs brīvajā laikā rāpties, līst un lēkt. Pavārītes parūpējās par nelielu
cienastiņu pēc grūtā darba.
“Pienenītes” kolektīvs saka lielu paldies Nika Židava tētim
par smiltīm smilškastēm, Kristenas Pickas tētim par mēsliem
vasaras dobēm, Mārim un Reinim par sagādāto melnzemi un
visiem vecākiem par materiālu sagādāšanu un lielo atsaucību,
piedaloties talkā. Talkas vadītāja Līga Šmite.

„Meņģeļu” muzejā

Elitas Ūdres foto

22. aprīlī, tverot labvēlīgus laika apstākļus, talkoja tikai Sidrabiņos 15 cilvēki, pārsvarā ģimenes aprūpes centra “Zīļuks”
bērni un darbinieki. Viņi sakopa savu apkārtni un daļu no
Sidrabiņu parka. Atkritumu maisus savāca samērā maz - tas
tikai liecina, ka cilvēki kļuvuši daudz kārtīgāki un regulārāk
sakopj savu apkārtni.
Sausnējas parkā talka notika 26. aprīlī, kurā piedalījās arī
15 cilvēki. Tika sakopta Sausnējas parka - estrādes teritorija.
Ieplānotais galvenais darbs - no krūmiem attīrīt muižas drupas - palika nepaveikts, bet tas tiks padarīts laika gaitā, noorganizējot vietējā mēroga talkas.
Liepkalnes vecajos kapos tiks rīkota atsevišķa talka, pieai-

A.Bērziņa foto

10. maijā Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” pulcējās Centrālvidzemes mežniecības un Ērgļu pašvaldības darbinieki, kā
arī muzeja draugi. Tika sakopta muzeja teritorija - izzāģēti
krūmi, nokaltušie koki un sagrābtas pērnās lapas. Talkas vadītāja - Ieva Vilnīte.
Informāciju apkopoja Emma Cera

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. maijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Šoreiz pat nezinu, ar ko lai sāk šo
maija rakstu. Jau ilgāku laiku sēžu
pie galda un domāju, kas būtu tāds,
par ko būtu interesanti uzrakstīt, jo
pašai šķiet, ka liela daļa dažādu tēmu
jau ir izrunātas, uzrakstītas un pārspriestas no paša sākuma līdz galam.
Laikam jau tas tāpēc, ka ir maijs.
Eksāmeni jau klāt, vidusskola strauji
tuvojas beigām, bet dvēselē tāds dīvains apmulsums. Galvā skan doma,
ka atkal ir pienākušas beigas kaut
kam vienam un drīz vaļā vērsies durvis uz ko jaunu un nezināmu.
Nesen man labs draugs uzdeva jautājumu, kāpēc es tik ļoti domājot par
savu nākotni? Es ilgi filozofēju par
šo jautājumu, jo patiesībā šajā vienkāršajā jautājumā slēpjas dziļa jēga…
Ja tā padomā, nākamie soļi gan devītajai klasei, gan divpadsmitajai klasei
var izmainīt visu dzīvi, droši vien tāpēc es tā domāju par savu nākotni, jo
vienkārši gribu justies kaut nedaudz
droša par to, kādu ceļu pati sev izvēlos.
Lai gan tagad esmu aizfilozofējusi
tālu no realitātes, tomēr gribu teikt,
ka katram ir rūpīgi jāapdomā lēmumi, kuri tiek pieņemti, jo tie neietekmē tikai mūsu dzīves, bet arī mums
apkārt esošo cilvēku ritmu.
Tāpēc mums, skolēniem, ir maijs,
lai vēl paspētu kārtīgi apdomāt turpmāko rīcības plānu pēdējā 2016./
2017. mācību gada mēnesī.
Lai rīcības plāns kļūtu skaidrāks,
nedaudz atklāšu to, kāds tad skolas
darba plāns izskatās maijā. Piemēram, 12. maijā jau ir pēdējais zvans,
savukārt, sākot no 16. maija, 12. klase un 9. klase kārto eksāmenus. Pa
vidu kārtīgam mācību darbam 12.
maijā skolā ir arī Mātes dienas koncerts. Galvenais ir atcerēties, ka 13.
maijā ir mācību diena, jo tiek atstrādāts 5. maijs.
Tā kā dienas paskrien vēja spārniem, jānovēl, lai visiem visam pietiek laika, jo arī maija mēnesis paies
kā nebijis, kad klāt jau būs jūnijs!
Lāsma

Īsziņas
12. 05. - Pēdējais zvans Ērgļu
vidusskolas 9., 12. klasei
15.05. - Jaunsargu svinīgais solījums ĒV
17.05. - ĒV Skolas padomes
ekskursija. Jaunsargu orientēšanās
sacensības
25.05. - Klašu ģenerāltīrīšana ĒV
26.05. - Mācību gada noslēguma
pasākums -Brīvlaišanas diena ĒV
29.05. - Pārgājiens uz Jumurdu
karjeras izglītības ietvaros ĒV 10.,
11. kl.
31.05. - Liecību izsniegšana ĒV.
Jaunsargu velobrauciens
10.06. - ĒV 9. un 12. klases izlaidums
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. maijs

2017. gada MAIJS

Skolas olimpiāžu uzvarētāji
Mājturības un tehnoloģijas
neklātienes konkursa
“Zaļā pasaka” rezultāti
5. klase
1. Santa Kalniņa
2. Marta Purviņa, Guna Nikolajeva,
Ieva Milne, Elza Agnese Koklačova
3. Lūcija Čable, Madara Purviņa
8. klase
1. Guna Kalniņa
2. Kristīne Grabovska
3. Emīlija Zommere
9. klase
1. Monta Masaļska, Melānija Šmite
2. Katrīna Dudko
Latviešu valoda
6. klase
1. Katrīna Rešņa
2. Alise Olte
3. Elīza Madsena, Emīls Iesalnieks
7. klase
1. Eduards Kodols
2. Anda Katrīna Reine
3. Benita Kārkliņa, Ralfs Petročenkovs
Angļu valoda
4. klase
1. Alīna Muša
2. Ivars Matīss
3. Ingus Grigs
5. klase
1. Beatrise Ļebedeva
2. Marta Purviņa, Andrejs Kulišs
3. Guna Nikolajeva
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6. klase
1. Mikus Štils, Telma Zača
2. Sindija Rudzīte, Markuss Užāns,
Roberts Bauers, Aleksis Einišs
3. Ieva Poča, Kristiāna Renckulberga, Signe Solovjeva
8. klase
1. Marta Simona Štila
2. Liāna Bite
3. Ralfs Bolzans, Ieva Radzvilaviča,
Elizabete Randere, Lauris Saulītis
9. klase
1. Gunita Rasa
2. Ance Ludborža
3. Linda Jansone
10. klase
1. Viktorija Vīgube
2. Anete Plendišķe
3. Kristaps Kartenbeks
Novadu (Ērgļu, Madonas,
Cesvaines, Lubānas, Varakļānu)
apvienības olimpiāžu uzvarētāji
Anda Katrīna Reine - vizuālā
mākslā 1. vieta
Lauma Kodola - vizuālā mākslā
1. vieta
Monta Masaļska - vizuālā mākslā
2. vieta
Ieva Radzvilaviča - angļu valodā
3. vieta
Rezultātus apkopoja
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas
mācību pārzine

Gaujienas pamatskolas un Madonas
novada pedagogi Ērgļu vidusskolā
2017. gada 25. un 26. aprīlī Ērgļu vidusskolā uz pieredzes apmaiņas
semināru bija ieradušies Gaujienas pamatskolas skolotāji un Madonas
novada izglītības iestāžu vadītāji.
Mūsu skolas pedagogi piedāvāja kolēģiem iespēju iepazīties ar savu
radošo laboratoriju.
Ar sākumskolas skolotāju pieredzi kompetenču pieejā mācību un audzināšanas procesā, tēmā balstītu mācīšanos iepazīstināja skolotāja I.
Rota. Viesi priecājās par iespēju redzēt arī videomateriālus, kuri parādīja, kā praksē notika projektu nedēļa par saulgriežu tēmu, kā tā tika
apgūta visos priekšmetos.
Direktores vietniece izglītības jomā M. Picka un fizikas skolotāja A.
Ieleja pastāstīja par mūsu mēģinājumu īstenot starppriekšmetu saikni.
Parādījām, kā sadarbojas dažādu mācību priekšmetu skolotāji, veidojot integrētas stundas.
Citu skolu kolēģus interesēja arī tas, kā izmantojam skolēna dienasgrāmatu un motivācijas spēli, iedzīvinot skolas vērtības un veidojot
mērķtiecīgu personību. Arī klašu audzinātāju metodiskās komisijas
vadītāja D. Dundure, direktores vietniece audzināšanas jomā S. Māliņa savu stāstījumu ilustrēja ar video un foto materiāliem no mūsu
skolas darba un svētku dienām.
Atvadoties viesi uzsvēra, ka šāda pieredzes apmaiņa dod ierosmes
jaunām idejām pašu ikdienas darbā. Gaujienas pamatskolas skolotāju
labie vārdi par dienas ieguvumiem “Gribētu jums ieteikt nomināciju - zelta zīle. Tā būtu zīle, ko esat
nopelnījuši jūs - šīs skolas skolotāji. Klausoties stāstos, vērojot skolu,
es redzēju vietu, kurā bērni var būt laimīgi.”
“Paldies Ērgļu vidusskolas skolotājiem par dalīšanos pieredzē! Kaut
ko jau esam aizņēmušies no jums - Dzejas dienas. Bija interesanti,
praktiski, noderīgi.”
“Paldies sākumskolas skolotājai Ievai Rotai par praktiskām idejām,
Maigai Pickai un Annai Ielejai par atziņām mācību stundu veidošanā,
Dainai Dundurei par atklātību, Sintijai Māliņai par atsaucību, direktorei Inesei Šaudiņai par ļoti veiksmīgu un iedvesmojošu darba organizāciju.”
25. maijā Latvijā viesosies Austrijas pedagogu grupa, kuri labprāt
iepazītu arī Ērgļu vidusskolas pieredzi. Viņi vēros stundas, piedalīsies
sarunās ar pedagogiem un skolēniem.
Indra Rone, latviešu valodas skolotāja

Katru pavasari Ērgļu vidusskolas skolēni un darbinieki piedalās skolas un
pagasta teritorijas sakopšanā. Sākotnēji bijām plānojuši strādāt 21. aprīlī, dienu pirms Lielās talkas dienas, bet sliktie laika apstākļi mūsu plānus mainīja,
un talkas dienu pārcēlām uz 3. maiju.
No rīta, kā ierasts, notika stundas, bet pusdienas laikā klājām Balto galdautu skolas priekšā, lai atzīmētu 27. gadadienu, kopš tika pieņemta deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Vēstures skolotāja I.
Rone pastāstīja, kāpēc mēs 4. maiju varam uzskatīt par Latvijas otro dzimšanas dienu. Pēc 50 padomju okupācijas gadiem 1990. gada 4. maijā toreizējās
Latvijas PSR Augstākā padomes 138 deputāti no 201 nobalsoja PAR to, ka
Latvijai jāizstājas no Padomju Savienības un jāatjauno neatkarība.
Ērgļu vidusskolas kolektīvs ar savu darbu vēlējās parādīt, ka ir PAR tīru,
sakoptu, Latviju, par tīriem, skaistiem Ērgļiem. Dodoties uz savu talkas objektu, katra klase saņēma sainīti ar pīrādziņiem, ar ko stiprināties pēc darba,
un tad devāmies strādāt. Pirmās trīs sākumskolas klasītes Blaumaņa kapos sakasīja pērnās lapas un savāca kritušos zarus, 4. klase strādāja skolas stadionā,
5.,6.,7. klase devās uz slimnīcas parku, kur sakopa ābeļdārzu, bērnu laukumiņu, teritoriju ap dīķi un bērnu konsultāciju un pabeidza Lielajā talkā iesākto
pilskalna nogāzē. 8. klase sakopa nodegušās Burtnieku skolas teritoriju, tā ir
kļuvusi par iecienītu jauniešu atpūtas vietu, diemžēl par to liecina atkritumi
un izbraukt ”Brako”, 11. un 12. klase piedalījās upes krastmalas sakopšanā
pie tilta pār Ogri.
Paldies vecākiem, kas parūpējās, lai bērniem, dodoties uz talku, būtu gan
grābeklis, gan cimdi! Paldies visiem, kas piedalījās!
Valda Griezāne,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Ilzes Daugiallo foto

Konkurss “Lieliskais” Mazozolu skolā
Šī gada 28. aprīlī, kad aiz loga augstu debesīs virmoja pavasara smarža, 4.
klašu skolēni pulcējās starpnovadu skolu konkursā “Lieliskais 2017”. Konkurss norisinājās Ogres novada Mazozolu filiāles skolā. Dalību konkursā bija
pieteikušas četras komandas: Taurupes pamatskola, Taurupes pamatskolas
Meņģeles filiāle, Pērses sākumskola un mēs - Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola.
Konkurss “Lieliskais” iesākās ar Mazozolu skolas vadītājas V. Gruzniņas
uzmundrinošu sveicienu un veiksmes vēlējumiem. Sekoja neliels koncertiņš,
kur skolēni dejoja tautiskās dejas, sporta dejas, dziedāja konkursa “Cālis” mazie dziedātāji un skolas koris. Žūrija un dalībnieki ieņēma vietas, un konkurss
varēja sākties. Iesākumā notika komandu iepazīšanās, paziņojot komandas
nosaukumu un devīzi. Mūsu komandas nosaukums “Zaļie asniņi”, devīze “Bijām asniņi, tagad jau esam ziedi!”
Konkurss sastāvēja no piecām darba stacijām, kurās apvienojās vairāki mācību priekšmeti. Staciju nosaukumi: ”The ABC”, “Sporto dabā!”, “Riti, riti,
kamolīti!”, ”Es esmu Latvija”, “Krāsainie burtiņi un noslēpumainie cipari”.
Sākās prātošana, rēķināšana, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, zīmēšana, šūšana. Darbs katrā stacijā norisinājās 10 - 15 minūtes.
Konkurss notika brīvā gaisotnē, un, kā izteicās tā dalībnieki, bija labi organizēts un izdevies. Iegūtas ne tikai jaunas zināšanas mācību priekšmetos, bet arī
pozitīvas emocijas un jauni draugi no citām skolām. Skolēni bija iepriecināti
par jauko sagaidīšanu, jautājumu dažādību un pozitīvo mājinieku attieksmi.
Konkursa noslēgumā, kamēr žūrija skaitīja iegūtos punktus, bērni iesaistījās
spēlēs un rotaļās. Tika paziņoti rezultāti un nosaukti uzvarētāji. Šogad 1. vietu izcīnīja Taurupes pamatskolas komanda, bet mēs ierindojāmies 3. vietā.
Ievērojot tradīciju, nākamgad konkurss notiks Taurupē. Lai krājas dziļas un
vispusīgas zināšanas, lai vairojas gudrība un erudīcija nākamajām prāta sacensībām!
Par konkursu stāsta 4. klases skolniece Kristīne Anna Prauliņa: “Konkursu
es gaidīju ar lielu nepacietību, atkārtoju mācību gada vielu. Konkursa dienā
skolas direktors ar savu automašīnu aizveda mūs uz Mazozolu skolu. Pa ceļam pārrunājām, kādi varētu būt jautājumi un stāstījām dažādus jokus un atgadījumus. Mūsu komandā bija mani klasesbiedri: Anda, Santa, es un Renārs
no 3. klases. Uztraukums mazinājās, kad ieradāmies Mazozolu skolā, jo mūs
silti sagaidīja. Patika skolēnu koncerts. Mēs strādājām piecās stacijās, kur bija
jāparāda zināšanas. Man vislabāk patika dabaszinības, jo tur bija jāatpazīst
koku sugas, dažādi graudaugi. Ne tik labi veicās jautājumos par Latvijas ievērojamākajiem sportistiem. Mūzikā klausījāmies un atpazinām tautasdziesmas, noteicām pēc dzirdes dziesmai atbilstošus latviešu gadskārtu svētkus.
Visgrūtāk mūsu komandai veicās angļu valodā. Man patika konkurss, jo, strādājot komandā, jābūt draudzīgiem un vienotiem. “
Dace Dombrovska,
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 1./4. klases audzinātāja
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Karjeras pavasaris Ērgļu vidusskolā

Guntis, Sigita, Pēteris, Zemgus Ērgļu vidusskolā.
No 2017. gada 1. marta Ērgļu vidusskolā tiek realizēts Eiropas
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Papildus ikdienas karjeras ievirzes darbam ar skolēniem projektā ir plānotas un apmaksātas aktivitātes jauniešu intereses radīšanai par dažādām nozarēm,
apmeklējot gan iestādes un uzņēmumus, gan organizējot skolās
meistarklases, kuras vada savas nozares profesionāļi. Šis gads ir
tikai projekta sākums, tas turpināsies līdz 2021. gadam.
Šajā pavasarī karjeras attīstības atbalsta pasākumi sākās ar darbu,
iepazīstot pasauli, caur vecāku vadītām meistarklasēm, kurās aktīvi iesaistījās skolēni no 1. līdz 12. klasei. Tad aprīlī notika karjeras
izvēles diena “Kā spurains kaktuss kļūst par precīzu pulksteni”,
kur 11. klases uzņēmējdarbības virziena jaunieši iesaistījās gan
šī pasākuma plānošanā, organizēšanā, gan sava veikuma prezentēšanā, dodot projektam arī jaunu nosaukumu “Spodrini knābi
Ērgļos!”, kurš tālāk tiks popularizēts arī citās izglītības iestādēs.
Tādējādi tika pilnveidotas projektu - pasākumu radīšanas un ieviešanas prasmes. Protams, gandarījums ir par absolventu atsaucību
un gatavību ierasties savā skolā, stāstīt, rādīt un izmēģināt savas
profesijas knifiņus, būt atklātiem par to, cik viegli vai grūti ir sasniegt savu mērķi un kā vispār pie tā nonākt. Kāda izglītība ir nepieciešama, darba intervijas nianses, darba un atpūtas laiks, draugu
un kolektīva nozīme, izaicinājumu un iespēju pieņemšana un vēl
daudz citu interesantu lietu sadzirdējām.
2. maijā “Radošuma pils” izaugsmes trenere Kristīne Zaksa kopā
ar 11. klases jauniešiem strādāja ar Čempiona ceļa veidošanu, nonākot līdz atziņai, cik tomēr daudz esam paveikuši. Tad 8. - 12.
klases skolēni piedalījās nodarbībās “Personīgās darbības efektivitāte - personības izaugsmei”, kuras vadīja FranklinCovey izveidotājs un vadītājs Latvijā, sertificēts treneris, koučs, konsultants
Mārtiņš Martinsons. Nodarbību fokuss bija uz skolēnu personīgo
gatavību pārmaiņām un gatavību uzņemties atbildību, iesaistīties,
mērķtiecību un motivēšanu. Daudz interesantu atziņu: talants, sapņi un paša katra atbildība par darīšanu vai nedarīšanu.

Graudiņa, Pēteris Zaretoks, Zemgus Eglītis, Oskars Karkovskis.
Absolventiem bija dots uzdevums pastāstīt ne tikai par savas profesijas izvēli un Ērgļu vidusskolas iespaidu tālākā izglītībā, bet
arī veidot meistarklases, kurās pēc pašu prezentācijām par savu
ikdienu skolēni tika iepazīstināti ar sava darba aspektiem un uzdevumiem. Tieši šīs meistarklases skolēniem patika visvairāk un lika
pat padomāt un mainīt domas par savām karjeras iespējām.
Pasākuma organizatori bija Ērgļu vidusskolas 11. klases uzņēmējdarbības grupas skolēni, kuriem bija doti vairāki uzdevumi Karjeras dienas tapšanā. Tika veidota prezentācija par skolu, pasākuma
plāns ar tajā ietilpstošajām darbībām un notikumiem, rakstītas vēstules skolām un absolventiem.
Karjeras diena Ērgļu vidusskolā izdevās ļoti labi. Viss pasākumam
gatavotais noderēs arī turpmāk - viesojoties pie citām skolām, kā
arī prezentējot savu skolu tās viesiem. Liels paldies absolventiem
par viņu atsaucību un prieku padalīties ar mums, Ērgļu vidusskolas
skolēniem, kā arī paldies skolotājai Inesei Zlaugotnei, kas aktīvi
mūs iesaistīja pasākuma tapšanā un rīkošanā. Prieks “spodrināt
knābi Ērgļos”, satikt savējos un redzēt jaunus draugus. Gaidīsim
jaunos skolasbiedrus!
Sabīne Solovjeva, 11. klase

10. klases viedoklis

Man ļoti patika šis pasākums. Tajā varēja uzzināt, cik radoši, atraktīvi, gudri un darbu mīloši ir Ērgļu vidusskolas absolventi. Tikai bija
nepieciešams ilgāks laiks, lai parunātos ar katru individuāli. Klausoties Mārtiņa Martinsona teiktajā, sapratu, ka sapņiem ir jānotic līdz
galam, tad tie piepildīsies. Ir svarīgi izvirzīt mērķus un darīt visu, lai
tos sasniegtu.
Madara
Bija prieks vismaz dzirdēt mazu ieskatu visās profesijās. Nevarēju
iedomāties, ka visas šīs profesijas būs tik interesantas un tajā pašā
laikā sarežģītas. Bija ļoti interesanti raudzīties, kā katrs viesis stāsta
par savām karjeras kāpnēm. Šis pasākums deva iespēju ieskatīties
vairākās profesijās.
Ausma
Karjeras pēcpusdiena tika aizvadīta patīkamā atmosfērā. Bija ļoti
interesanti klausīties ĒV absolventu panākumos un kā viņi līdz tiem
ir nonākuši. Visvairāk atmiņā ir palikusi Zemgus Eglīša runa un prezentācija, kas tika pasniegta brīvi un bez uztraukuma.
Sintija
Bija jauki uzzināt, cik dažādu interesantu profesiju pārstāvji ir mācījušies Ērgļu vidusskolā. Bija interesanti klausīties, cik aizraujoša ir
pilota profesija. Man ļoti patika stāstījums par to, kā top LNT programmas.
Anete

Karjeras diena

Šī pēcpusdiena bija ļoti bagātīga ar informāciju, deva labus padomus
turpmākajam dzīves gājumam, kas man personīgi ļoti noderēja.
Pasākums deva iespēju saprast, pēc kādiem principiem labāk izvēlēties noderīgas lietas.
Šādi karjeras pasākumi padara mūsu izvēli nedaudz vieglāku, jo
mēs, klausoties citu stāstus, spējam saprast, kas ir tas, kas lika viņiem pieņemt pareizo lēmumu, un, iespējams, ka arī šīs metodes var
noderēt mums!
Karjeras pēcpusdiena mums kalpos kā noderīgas informācijas
avots, ko mēs noteikti kādreiz pielietosim. Jo arī mēs esam svarīgas
izvēles priekšā, ko labāk darīt, izvēlēties. Jo vairāk ir šādu pasākumu, jo vieglāk varam atmest lietas, kuras noteikti mums nevajag, un
piekļūt tuvāk mūsu sapnim - par ko vēlamies kļūt!
Alise
Marutas Bitītes foto

Noslēgusies
„Valodas vingrotavas” 3. kārta

Panākumi Latvijas skolu
orientēšanās kausā

Inese Zlaugotne, pedagoģe- karjeras konsultante
28. aprīlī Ērgļu vidusskolā notika Karjeras dienai veltīts pasākums “Spodrini knābi Ērgļos!”. Uz šo pasākumu tika aicinātas
Ērgļu tuvākās apkaimes skolas, to 8.-9. klašu skolēni. Lai diena
būtu aizraujošāka, tika aicināti arī Ērgļu vidusskolas absolventi,
kuri stāstīja par savu karjeras izvēli un to, kā tieši Ērgļu vidusskola palīdzējusi sava ceļa atrašanā un tālākā izglītībā. Kopā bija
ieradušies seši absolventi - Sigita Batraga, Guntis Pētersons, Liene

“Valodas vingrotava” ir digitāla spēle, kurā skolēni no
visas Latvijas sacentās par
vērtīgām balvām, vienlaikus atsvaidzinot savas latviešu valodas un literatūras
zināšanas. Spēle norisinājās
trīs kārtās - februārī, martā
un aprīlī.
Martā visaktīvākie spēlētāji
bija 10., 5., 6. un 7. klases
skolēni. Skolas kontā visvairāk punktu deva Madara Salnīte,
Anete Plendišķe, Sintija Zābaka, Lilita Saulīte, Ausma Ozola (10.
klase) un Artis Milnis (7. klase).
Aprīlī joprojām aktīvākās klases bija 5. un 10. Bet skolas kopējā
punktu skaitā vislielākais ieguldījums bija no Madaras Salnītes
(10.), Martas Purviņas (5.) Lilitas Saulītes, Anetes Plendišķes
(10.), Ievas Radzilavičas (8.), Riharda Baloža-Bertmaņa (5.)
Spēles veidotāji visiem dalībniekiem saka: „Paldies jums visiem
neatlaidīgajiem, kuri februārī, martā un aprīlī cītīgi vingroja, lasīja darbus letonika.lv Lasītavā, uzlaboja latviešu valodas zināšanas! Prieks, ka vingrotāju pulks bija liels, tādēļ mums nepieciešams laiciņš, lai apkopotu rezultātus. Centīsimies to izdarīt
nākamnedēļ, lai mācību gada beigās iepriecinātu gan čaklākos
vingrotājus, gan erudītāko klasi un aktīvāko skolu, kā arī apbalvotu pašu Vingrošanas lielmeistaru!”
Organizatoru dotos rezultātus apkopoja Indra Rone,
latviešu valodas skolotāja
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12. aprīlī Lubānas novadā Latvijas Valsts mežu sporta un atpūtas
bāzē “Ezernieki” norisinājās Vidzemes - Latgales posms Latvijas
skolu orientēšanās kausā 2017. No Ērgļu vidusskolas savā vecuma
grupā godpilno 2. vietu ieguva 10. klases skolniece Lilita Saulīte,
bet augsto 3. vietu izcīnīja 3. klases skolnieks Valters Rešņa.
Skolu komandu kopvērtējumā Ērgļu vidusskola, kuru pārstāvēja
Rūdolfs Venškevics (3. kl.), Valters Rešņa (3. kl.), Anete Rudzīte
(5. kl.), Elīza Madsena (6. kl.), Alise Olte (6. kl.), Jana Gulbe (6.
kl.), Rihards Vasels (8. kl.), Lilita Saulīte (10. kl.), Viktorija Vīgube
(10. kl.), Arvis Zeibots (11. kl.), Egīls Elmonds Kārkliņš (12. kl.),
ierindojās 5. vietā. Paldies skolotājai Baibai Kaļvai par skolēnu motivēšanu un sagatavošanu sacensībām.
Pusfināla un fināla posms, kur vienkopus tikās labākie no reģioniem, notika Jelgavā 19. aprīlī. Sacensību diena kļuva par īstu aktīvās atpūtas festivālu, jo bez orientēšanās neiztrūka arī citas nodarbes
- izzinošas un aizraujošas aktivitātes.
Sintija Māliņa,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece audzināšanas jomā
Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

5. klases dalība “Jauno satiksmes
dalībnieku forumā”

3. maijā Madonas Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā norisinājās ikgadējais CSDD rīkotais konkurss jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem - „Jauno satiksmes dalībnieku forums”. Ērgļu
vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja 5. klase, kura bija izveidojusi
pat divas komandas.

“Ērglēni”

Mūsu komandā startēja Markuss, Edvards, Elizabete S., Patrīcija, Elza. Velosacensībās bija trīs teorijas jautājumi un divas šķēršļu
trases. Teorijā visvieglāk bija atrast velosipēda vainas, kļūdas. Labi
padevās arī pirmā palīdzība. Visgrūtākā teorijas daļa bija velosipēda
uzbūve.
Visgrūtākā bija pirmā šķēršļu trase, jo vajadzēja zināt visus pagriezienus. Mums visvieglākā likās otrā šķēršļu trase, jo tajā varēja
braukt brīvajā stilā.
Tad kad teorijas un šķēršļu trases bija visām komandām beigušās,
varējām brīvo laiku pavadīt, kā vēlamies. Vajadzēja sagaidīt apbalvošanu, lai varētu doties mājās.
Tikai pirmdienas pēcpusdienā uzzinājām, ka esam ieguvuši 3.vietu
un dosimies uz starpnovadu sacensībām Gulbenē!
Markuss, Edvards, Elizabete S., Patrīcija, Elza

“Akmentiņi”

“Akmentiņu” komandā bija Madara, Megija L., Elizabete L., Ričards, bet rezerviste - Aleksandra.
Pats pirmais uzdevums mums bija veloteorijas tests, kuru pildījām
datorā. Otrais uzdevums bija šķēršļu trase, kurā bija jārāda pagriezieni, jābrauc pāri slīpam dēlim, jāizbrauc mazu šķīvīšu celiņš. Bet
otrajā trasē mums bija jābrauc pāri kustīgam dēlim, jāpārceļ bumbiņa, jāapbrauc aplis, turot lielu riņķi rokā un noliekot to vietā. Pēc
tam bija jābrauc cauri kvadrātiņiem un beigās - jāizbrauc taisnstūru
celiņš. Vēl bija uzdevums, kurā Madarai un Ričardam uz lapas bija
jāsaraksta stāvoša velosipēda kļūmes. Pēdējais bija pirmās medicīniskās palīdzības posms. Smieklīgi bija tas, ka tiesneši teica, ka nav
jēgas špikot, jo nav vienādi jautājumi. Taču īstenībā visiem tie bija
vienādi.
Noslēgumā mums pasniedza krekliņus un atzinību. Madara, Elizabete un Megija iemācīja vadītājai deju soļus. Mums bija ļoti jauki.
Madara, Megija L., Elizabete L., Ričards, Aleksandra
Ilzes Eņģes, klases audzinātājas, foto

Orientēšanās sezona ir sākusies
Latvijas Skolu
kausa Latgales Vidzemes posmā
Ezerniekos ar labiem panākumiem
Ērgļu vidusskolai
ir sākusies orientēšanas sezona, kur
22 skolu konkurencē iegūta 5. vieta un iespēja piedalīties pusfinālā
un finālā Jelgavā.
19. aprīlī Jelgavā
notika 4. posms Latvijas Skolu kausa noslēguma pasākums - pusfināls un fināls. Šajā
posmā piedalījās skolas labākie orientieristi: Lilita Saulīte, Elīza
Madsena un Arvis Zeibots. Sacensības notika Jelgavas centrā - Pasta
salā un tās apkārtnē. Distances bija īsas, interesantas, bet tehniski
ne tik vienkāršas. Vispirms visi dalībnieki piedalījās kvalifikācijas
skrējienā, lai izcīnītu vietu pusfinālam, un iegūtie punkti tika saskaitīti, lai noskaidrotu labāko skolu kopvērtējumā. Lilita jau bija kvalificējusies pusfinālam Ezerniekos. Elīzai 10. vieta, Arvim - 9. vieta
un iespēja cīnīties tālāk. Pusfinālā augstā 3. vieta Lilitai un iespēja
piedalīties finālā, Elīzai 7. vieta. Finālā piedalījās tikai seši labākie
orientieristi, kur Lilitai 3. vieta, kas ir augsts sasniegums starp Latvijas labākajām orientieristiem. Par to mēs viņu arī apsveicam.
Starp Latvijas skolām ieguvām 25. vietu.
Kopumā visos posmos piedalījās 678 skolēni no 80 skolām.
Ir aizritējis jau viens mēnesis Madonas kausu seriālam, kur notikušas trīs kārtas - Lubānā, Smecersilā Madonā un Ļaudonā. Kopumā
sacensībās no mūsu skolas piedalījās 13 skolēni. Labākie rezultāti
kopvērtējumā: 1. vieta V10 grupā Rūdolfam Venškevicam, 1. vieta
S15 grupā Elīzai Madsenai un 3. vieta S12 grupā Anetei Rudzītei.
Pirmā maija kārta notiks Ērgļos. Visi laipni aicināti izkustēties svaigā gaisā lakšu pļavās. Par sacensībām informāciju var atrast www.
okarona.lv
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja
Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

“Skolu Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2017. maijs

Kas LNB ir apdrošināts par 1 000 000 eiro

Skolu literārā avīze 			
“Skolu Ziņu” turpinājums.

2017. gada maijs Nr. 5 (147)

Jaunsargu aktivitātes

Šā mācību gada 20. prīlī
mēs, desmitā un divpadsmitā
klase, devāmies rūpīgi izplānotā ekskursijā, lai šis laiks
būtu pavadīts lietderīgi un
interesanti.
Mēs izbraucām no pagasta laukuma ap 8:30. Pirmās
izklaides vieta bija ražotne
“Ādažu čipsi”. Tur mēs varējām uzzināt daudz jaunu un
interesantu faktu par šo uzņēmumu. Piemēram, ka visi
šajā ražotnē izgatavotie čipsi
ir no ekoloģiskiem Latvijā
audzētiem kartupeļiem. Uzņēmuma produkti ir eksportēti uz vairākām ārvalstīm.
Lai citu valstu iedzīvotājiem būtu vieglāk izprotams produkta nosaukums, ārvalstīs uzņēmuma ikonu nomaina no ”Ādažu” pret “Taffel”. Pirmais produkts,
ko šī ražotne ir izgatavojusi, bija kartupeļu salmiņi. Bet, protams, visspilgtāk
atmiņā palika iespēja degustēt vairākus čipsu veidus, kas ražoti citu valstu
pircējiem.
Pēc šīs milzīgā uzņēmuma apskatīšanas mēs devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. No ārpuses šī ēka izskatās grandioza, arī iekšā izskatās skaisti. Bibliotēkā mēs ar gides palīdzību varējām izstaigāt lielākoties visus stāvus
un redzēt neskaitāmas izstādes, kā arī mēs uzzinājām daudz nedzirdētu faktu.
Viens no tiem bija tas, ka slavenais Dainu skapis ir apdrošināts viena miljona
eiro vērtībā.
Pēdējā vieta, kur devāmies, bija boulings. Šajā izklaides vietā mēs divas stundas spēlējām boulingu savā starpā. Sīvajās spēlēs mēs ieguvām lielu azartu un
jautrību.
Diena bija skaista, jautra un pilnvērtīgi pavadīta.
Dace Kārkliņa, 10. klase
Sintijas Māliņas selfijs

„Ja cilvēks jūtas slikti, tad viņam vienkārši razkladuška jānoliek mellenēs un jāpaguļ bišķi mellenēs.” I. Ziedonis
Ērgļu vidusskolas 9. klases pārdomas par rakstnieka vārdiem viņa
dzimšanas dienas mēnesī.
Jūtoties slikti, cilvēkam vajag rast mieru svaigā gaisā. I. Ziedonis domā, ka
to vislabāk būtu darīt mežā, guļot mellenēs. Kāpēc jāguļ mellenēs? Manuprāt,
tāpēc, ka tajās ir tumšs. Tumsā vieglāk domāt. Bet kāpēc gulēt uz razkladuškas?
Tāpēc, ka tā ir daudz vienkāršāk. Gulēšana uz razkladuškas ir neērta, tāpēc var
„pieturēties” pie realitātes un neiegrimt savā bezcerīgajā fantāziju pasaulē. Ja
jūties slikti - domā reāli, domā par to, kas jādara, lai justos labi!
E. Alekse

21.04. - 23.04.2017. Valmiera, militārais komplekss
Kaugurmuižā
Katru gadu jaunsargiem, kuri sasnieguši 4. līmeni, tas
ir kā noslēguma eksāmens, kurā, kopā nokārtojot gan
praktiskas, gan teorētiskas ieskaites, iegūst sertifikātu ar
punktu skaitu (maksimālais 100 punkti ). Tas ir kā apliecinājums jaunsargam, ka viņš ir apguvis pamata kursu militārajā jomā. Ja tiek iegūti vismaz 75 punkti, tad
ir noteiktas atlaides, izvēloties militārās jomas izglītības,
karjeras apgūšanu. Šogad no Ērgļu jaunsargu vienības testus kārtoja Artis Jansons un ieguva 79 punktus. Artim bija
gan stiprās, gan vājākas puses, taču kopumā visus testus
izturēja godam. Puisis savu dzīvi turpmāk vēlas saistīt ar
militāro karjeru, un šis sertifikāts viņam atvieglos uzsākt
militārās gaitas. Lai izdodas!
28.04.2017. Lejasciems, Vīru spēles
Katru gadu, lai noskaidrotu spēcīgāko jaunsargu vienību,
tiek rīkotas “Vīru spēles”, kur jaunsargi piedalās diezgan
sarežģītā un fiziski grūti skrienamā trasē. Tiek pārbaudīta
gan izturība, gan atjautība, iegūtās zināšanas un prasmes.
Šogad Ērgļu jaunsargu vienību pārstāvēja Rihards Vasels,
Lilita Saulīte, Kristers Kalniņš, Leonards Kaspars. Distances kopējais garums pa gaisa līniju bija aptuveni 15
km, distance bija jāveic pēc orientēšanās kartes, kur bija
jāmeklē punkti, kuros jāveic dažādi uzdevumi. Lai gan
kopvērtējumā neieguvām vietu pirmajā trijniekā, taču Ērgļu jaunsargu vienība uzrādīja labāko laiku ātrumposma
punktā un arī airēšanas disciplīnā.
29.04. - 30.04.2017. Ventspils novads, Usmas 12 h rogainings
Daudziem rodas jautājums, kas īsti ir rogainings? Tās
ir orientēšanās sacensības, kur noteiktajās stundās ir jāsavāc pēc iespējas vairāk punktu. Lai gan Ērgļu jaunsargi
jau ir aizsākuši tradīciju aktīvi piedalīties 6 h rogaininga
distancēs, tomēr 12 h distance bija īsts izaicinājums. 12 h
noskriet ir grūti gan fiziski, gan psiholoģiski. Usmas ezera apkārtne ir ļoti purvaina, un mūs arī nelutināja laika
apstākļi, kā arī orientēšanos apgrūtināja nakts aizsegs, jo
naktī ir par 80 procentiem grūtāk meklēt pareizās stigas
un takas, it sevišķi, ja ir purvains apvidus. Protams, mēs
nevaram konkurēt ar pasaules klases skrējējiem, taču es
lepojos ar saviem jaunsargiem, jo tas, ko viņi paveica, ir
īsts varoņdarbs. Esam ļoti auguši komandu saliedētības
ziņā, kā arī taktikas plānošanas ziņā. Arī es pati piedalījos
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. maijs

šajās sacensībās un varu apgalvot, ka Lilita Saulīte, Arvis
Zeibots, Leonards Kaspars, Rimants Stankevičs, Rihards
Vasels, Jānis Serovs, Kristers Kalniņš, Marta Simona
Štila, Kristaps Gūts, Ilgvars Ratnieks, Andris Siliņš, Vits
Ādams Olte, Anete Podjava ir ļoti spēcīgi jaunsargi, un
viņu vecāki var lepoties par stipru mūsu nākotni.
14.04. - 15.04.2017. Izdzīvošanas pārgājiens uz Sidrabiņiem
Šajā pārgājienā devās gan Ērgļu, gan Sausnējas jaunsargu
vienības. Kopā bija visas vecuma grupas - 43 dalībnieki.
Domāju, ka Ērgļu iedzīvotāji pamanīja, ka šajos datumos
jaunsargi devās gan pārgājienā, gan talkā. Jaunsargi dalījās divās daļās - viena daļa devās sakopt Kaļvu kalnu jeb
“Tanka kalnu”, otra daļa devās uz “Staciju” sniegt palīdzības roku darbiņos. Tālāk jaunsargiem tika izsniegtas
norādes, kur jāierodas noteiktos laikos un kādi dažādi
uzdevumi jāveic - apslēpto mantu meklēšana, jāpārvar
mīnu lauks, jāpagatavo ēdiens no dotajiem produktiem,
jākurina ugunskurs, jāveic pirmās palīdzības uzdevums,
jāveic maskēšanās un pārvietošanās taktikas uzdevumi.
Pavakariņojuši jaunsargi devās uz Sidrabiņiem, kur veidoja apmetni un pārlaida nakti. Nākamajā dienā izturīgākie
devās kājām mājās, bet nogurušie aizbrauca. Paldies jaunsargiem par izturību, jo laika apstākļi nelutināja.
05.05.2017 Orientēšanās biatlons Smeceres silā
Jaunsargu komanda četru cilvēku sastāvā startēja orientēšanās biatlonā, kur bija jāsacenšas ar pārējām jaunsargu
vienībām. Komandā startēja Arvis Zeibots, Lilita Saulīte,
Leonards Kaspars, Kristers Kalniņš. Individuāli labāko
laiku puišu komandā uzrādīja Arvis Zeibots, bet Lilita
Saulīte ar teicamiem diviem šaušanas piegājieniem palika
kopvērtējumā otrā ( 9 sašauti mērķi no 10).
Esam gatavi palīdzēt!
Liels paldies jaunsargiem par palīdzību talkās! Prieks
bija aktīvos jauniešus redzēt strādājam arī 22. aprīlī Lielajā talkā viduslaiku pilsdrupu teritorijā. Jaunsargi vēlas arī
turpmāk palīdzēt iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams.
Ja kādam pensionāram vai ģimenei ir vajadzīga palīdzība
teritorijas sakopšanā vai tādos darbos, kurus nevar paši
veikt, var pieteikties pie jaunsargu instruktores Kristīnes Puziņas. Un jaunsargi kopā saplānos, kā palīdzēt.
Kristīnes Puziņas, jaunsargu instruktores, teksts un foto

Manuprāt, daba dod cilvēkam prieka sajūtu, liek justies labi. Mellenes ir gardas, tās atgādina bērnību: visa mute, rokas - zilas! Mežā ir tas spēks, kas cilvēkam liek aizmirst slikto, ļauj atcerēties bērnību. Razkladušku ir viegli paņemt
un aiznest, kur vēlies, tāpēc I. Ziedonis to iesaka aiznest uz mežu, kur ir mellenes, jo tur ir miers.
M. Šmite
I. Ziedonis optimistiski un mierīgi iesaka - ja cilvēks jūtas slikti, viņam
vienkārši jāpaguļ mellenēs, kur viņš, cilvēks, visticamāk atradīs iekšēju mieru.
Cilvēks paskatīsies uz mellenēm un padomās, ka dzīve ir skaista. Tomēr tas
ir jāspēj pamanīt... I. Ziedonis iedveš dzīvesprieku, mieru, kas ir īstākā Dieva
dāvana.
D. Bāņukalne
Šo citātu saprotu tā, ka, ja cilvēkam ir slikti, tad vienkārši no visa ir jānoslēdzas, jāatbrīvojas. Jābūt vienam un jāizbauda miers. Mellenes aug mežā, un
mežs man saistās ar brīvību. Jāizbauda pašam sava klātbūtne un jāsakārto savas
domas. Kad cilvēkam ir slikti, tad viņu neinteresē tas, kas notiek apkārt un ko
citi par viņu domā. Bet, ja ir slikti, tad varbūt ir vērts pagulēt tajās mellenēs uz
razkladuškas?
A.Ludborža
Viņš domā vienkārši, tik vienkārši! Nevajag lielas gultas, pēļus, bet gan razkladušku, tā ir vislabākā, kur pagulēt, ja ir slikti. Vajag tikai vienkāršas un
dabiskas, nevis pārspīlētas lietas.
M. Purviņa
Ļoti interesanti, varbūt pat nedaudz jocīgi. Bet varbūt rakstniekam ir taisnība?
Ja patiešām jūties slikti, ir jāpaņem tā razkladuška un ir jāiet uz mežu pagulēt,
paklausīties klusumā un sajust sevī dzīvību.
K. Dudko

***

Elizabete Annemarija Leice
MMS 3. kurss

Elizabete Spaile
MMS 3. kurss
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Latvijai būt zaļai!

Kā apnikusi ziema! Gaidām ātrāk atnākam pavasari! Ērgļu vidusskolas 5. klases skolēni radošajos darbos
parāda, kā pavasari var saskatīt, sataustīt, sagaršot…

Es sajūtu pavasari
Pavasari es sajūtu, skatoties skaistajās
debesīs, kurās mirdz spožā saule, staigājot un klausoties, kā čaukst vecās lapas,
kā tajās pakšķina lietus. Noguļoties zālē,
es sajūtu pavasari nākam, jo zeme kļuvusi siltāka. Dzirdam un sajūtam, kā siltais
vējiņš kutina vaigus. Pavasara sajūtu rada
smaidošie cilvēki, kuri līksmo par tā atnākšanu.
Marta
Katru dienu es eju laukā, un tāpēc mana
mamma smejas, ka man pavasaris galvā.
Pavasaris ir tāds laiks, kad viss sāk atmosties. No pelēkajiem krūmiem sāk atraisīties balti dzeltenie pūpoli, pumpuros
rodas maigi zaļas lapiņas. No pelēkā viss
kļūst krāšņāks un krāsaināks. Pelēkā ziema ir pārvērtusies par silto pavasari! Un
es domāju, ka visiem cilvēkiem galvā ir
pavasaris!
Aleksandra

A.Vaska , Ērgļu vidusskolas 6.klase

Baltās, vēsās krāsas nomaina zaļa, mīksta pavasara sega, kas pārklāj pļavas. Ar
skaistajām krāsām atnāk putnu līksmā čalošana, kas ziņo par pavasara iesākšanos.
Viņi sāk meklēt lielākos kokus ligzdošanai. Upes aizvada ledus segas, un atgriežas zivju skaļā plunkšķināšana. Pazūd
vēsā noskaņa, kas visus baidīja. Tā straujiem, lieliem soļiem nāk pavasaris.
Santa
Parādās pirmās salātlapiņas, stiepjas sulīgie redīsiņi - tik stipri, ka enerģija atgriežas pie manis. Tik garšīgas ir bērzu
sulas, kuras var padzerties. Es pieskaros
bērziem, un man rodas iedvesma ko labu
izdarīt. Pavasarī ir jāiet talkot un sakopt
ne tikai Latvijas skaistākās vietas, bet arī
sliktās. Tad tās būs tikpat skaistas, ka visiem būs prieks!
Ieva

Dž. Daumane, Ērgļu vidusskolas 6.klase

S.Solovjeva, Ērgļu vidusskolas 6.klase
Sociālo zinību stundās Ērgļu vidusskolā runājam par to, kā
cilvēks ar savu labo un slikto rīcību ietekmē dabu. Mums patīk dzīvot skaistā, sakoptā vidē. Mēs paši dodamies tīrīt kādu
vietu pagastā, satīrām savas mājas pagalmu. Mēs arī piedalāmies atkritumu šķirošanā un zinām, ka no otrreizējām izejvielām var saražot citas lietas. Mēs gribam, lai Latvija būtu zaļa.
Mēs, 6. klases skolēni, nosodām kūlas dedzināšanu, mums
nepatīk, ka zemīte kļūst melna un ka bojā iet mazie dzīvnieciņi. Vēlamies, lai dedzinātāji saņemtu sodu par apzināto ļauno
rīcību.
6. klases skolēni un Sandra Konovalova,
sociālo zinību skolotāja
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Es dodos ārā un uzcienājos ar liepu
pumpuriem. Dārzā lociņi cenšas tikt
ārā no zemes, un man tik ļoti kārojas
tos jau pagaršot. Un kas tas?! Es saožu
svaigo gaisu un pirmo puķīšu smaržu.
Eju pa ielu un dzirdu bērnu balsis, kuri
spēlē paslēpes pagalmā. Starp viņu
smiekliem var dzirdēt upes čalošanu.
Uzspīd saulītes siltie stari, un katra cilvēka sejā parādās smaids.
Anete
Kad skaisti ziedi ceļmalā zied
Un putni skaisti koku zaros dzied Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Ja patīkams vējš tev vaigos pūš
Un dzidra saule tevi silda Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Ja skaisti ziedi smaržo tik jauki
Un bērziem sulas tek tik gardas Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Ja putniem no olām mazuļi dzimst
Un mežos daudzu dzīvnieku balsis skan
Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Ja uz mājām ej un ceļmalā vizbules
zied,
Un bērni priecīgi ārā lēkā Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Ja vardes pa dīķiem peld
Un zvejnieki copēt iet Tu droši zini jau, ka pavasaris klāt!
Daniēla

kā vizbules uz manis aug,
kad apguļos uz tām.
Zili, zaļi, violeti
Vizbuļi ap mani mirdz.
Kā mellenes ap mani tie,
Bet tie ir mani vizbuļi.

Patrīcija

Pavasarī veselība satver mani cieši jo
cieši,
Lai slimības nelīp man klāt.
Ar bērzu sulām gardām
Un garšīgu grila gaļu
Es sajūtu pavasari!
Ir tik labi redzēt, kā asnus dzen lociņš
pirmais.
Tik labi dzirdēt, ka putniņi dzied.
Es noglāstu pirmos krokusiņus
Un mīlu tos cieši jo cieši Es sajūtu pavasari!
Man pavasarī ir labi, labi,
Jo mana sirsniņa lēkā un smejas!
Estere C.
Es sajūtu pavasari.
Ir atnācis pavasaris, silts un saulains.
Krāšņs kā taurenis. Putniņi jau čivina
Koku zaros. Pavasaris silts kā saules
stariņš!
Es sajūtu pavasari.
Putniņi dzied un puķītes zied,
Brālītis cālītis priecīgi iet!

Es izeju ārā un sajūtu pavasari:
siltos, maigos saules starus,
kā ap mani danco tie.

Es sajūtu pavasari.
Saulīte riet, puķītes zied,
Bērniņi vakarā priecīgi iet.
Putniņi dzied, brālītis pie cālīšiem iet.

Saules stari kutina
un manus vaigus lutina.
Es eju, kur man acis rāda,
kur saulīte man’ ved pa taku.
Meža smaržu sajūtu,

Es sajūtu pavasari.
Pie upītes pīlītes iet,
Dārzos kurmīši skrien,
Mājās bērniņi dzied.

Megija L.

Katru gadu Ērgļu vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem iziet dabā un sakopj vidi sev apkārt. Tas ir svētīgs
darbs, kura laikā ikviens piedalās, nežēlo savus spēkus, lai Latvija kļūtu tīrākā un zaļākā valsts pasaulē. Arī skolēni savu darbošanās prieku
Lielajā talkā spēj apdziedāt dzejas rindās.
Es zaigoju un smaidu,
Paķer cimdus, grābekli
Šodien visiem milzīgs prieks,
Jo savu talku gaidu!
Talka ir tā diena, kad sakopjam
Un joz uz talku aši, knaši,
Sestā klase, labākā,
Strādāt arī man ir prieks,
savu Latviju.
Visi kopā talkosim,
Ies talkot tur, kur samēslots.
Jo manī valda dzīvesprieks!
Ņemam līdzi grābekļus un cimdus,
Grābsim un nesīsim lapas.
Aiziet, aiziet visi kopā
Slota man no tīra vara,
Saģērbjamies silti un strādājam.
Vēlāk uzkodīsim cepumus,
Ķeram, grābjam, savācam!
Jo tiem sūdiem sīva smarža!
Sakopjam izvēlēto vietu,
Maršmelovus un citus našķus.
Būs mums zīļu birums
Jāsaslauka visi tie,
Lai Latvija zaļa un tīra top!
Bet talkotāju lielākais garduUn liels gandarījums.
Lai citiem acīs nekož šie!
Talkas beigās mēs gardu cienastu
Samanta 6. kl. miņš,
Kad beidzot es pie darba ķeros, ēdam,
Ko tie nepacietībā gaida,
Beigtās lapās naidā veros!
Jo esam čakli strādājuši.
Ir marinētas sēnes.
Gumijnieki kājās, grābekļi rokā.
Talka ir izdevusies, jo laimīgi
Asne 6. kl. Jāsakasa visas tās,
Dodamies uz darba vietu,
Lai kājas viņās neķeras!
esam,
Darbiņš mūs sauc,
Kur mēs kopā talkosim.
Kad beidzot darbs sāk iet uz
Darbi ir apdarīti un vēders pils.
Strādāt mums būs ļauts.
Kopā būšana ir laba lieta,
beigām,
Visi draugu lokā
Un var dabai palīdzēt.
Citi skatās līksmām sejām!
Markuss 6. kl.
Ar grābekļiem rokā.
Čakli būsim, ne tik slinki,
Saprotu, ka darbs ir cauri,
Lapas kasām maisā,
Iesim dabai palīdzēt.
Jāiet mājās līksmu pauri!
Ejot uz skolu, es aiznesu malku.
Priekā lecam gaisā,
Kasīt lapas gribēsim
Eduards Kodols 7. kl. Paņemu grābekli un ieelpoju
Sarkani mums vaigi,
Un tās sadedzināt pratīsim,
skābekli.
Cik jauki mums šie laiki!
Un pēc darba smaidīsim,
Talkot gāja talkotāji
Slimnīcas parciņā ar sarkanu
Maršmelovus ēdīsim.
jaciņu
Signe 6. kl. Ar čipsu paku zem rokas.
Tā ir mūsu alga
Ar grābekli un slotu
Grābju es lapas un nesu tās prom.
Par labi padarīto darbu.
Satīrījām mūsu skolu.
Staigājot pa taciņu, es redzu mazu
Jana 6. kl. Rīkojām mēs lielo talku,
Attīrījām pelēcīgo zemi
maciņu.
Vācām arī vecu malku.
No vecā gada sloga.
Saules stariem zaigojot, maigam
Māsas un brāļi slinkoja,
Tad tā diena atkal klāt Līdzi nāciet, lieli, mazi,
vējam virmojot,
Bet lielie viņus žēloja.
Jāiet visiem patalkot.
Lielus darbus steigsim darīt!
Manus matus plivinot un skaisto
Beigās visi paēdām
Ar ģimeni un draugiem,
Kopā esam mēslojuši dienu,
frizūru sajaucot.
Un vēl kvasu uzdzērām.
Visus šoreiz ņemam līdz,
nakti,
Cītīgi talkojot un strādājot, es
Visiem bija pilni punči,
Lai labus darbus padarītu.
Laiks ir satīrīt šo zemi,
visus darbus padarot.
Naktī gulējām kā runči.
Kad rokās grābeklis un cimdi,
Tāpēc nāciet palīgā
Tad ejam kopā pastrādāt.
Benita 7. kl.
Sindija 6. kl. Satīrīt vēl šo vietu!
Tikai tā var visu beigt un mājās iet,
Lai jauni, veci priecājas
Lai nākamgad nāktu vēl!
Kā satīrīta ir arī ābeļdārza
Skaistā pavasara dienā talkot es
Egita 6. kl.
mala!
gāju,
Artis 7. kl. Grābt pelēcīgās lapas man bija
prieks.
Atkritumu tik daudz,
Skaisti dabu sakopu, lai zem lapu
Bet lapu vienmēr vairāk.
kārtas
Ar grābekli tās kasām,
Jaunā zāle augt ar spētu,
Ar deķīti prom nesam.
Skudriņas un vabolītes talkā nāca
Satīrām un sakopjam,
ar.
Veco zāli aizvācam.
Kopā ar draudzenēm mēs sanāNeesam jau sliņķi,
cām,
Kas to dedzināt vēlas.
Čakli strādājām - zarus un lapas
Lapa pie lapas, un kaudze liela grābām.
top,
Drīz kļuvām laimīgas, jo sakopta
Ar grābekli cītīgi kasām,
daba pavērās.
Līdz parks glīti sakopts tiek!
Lauma 7. kl.
Kārlis 6. kl.

Keita Una Daumane
MMS 2. kurss

Laura Lapiņa
MMS 2. kurss

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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XIX Starptautiskais konkurss
“JAUNAIS MEŽRADZNIEKS” Ērgļos!

27. un 28. aprīlī Ērgļu saieta namā norisinājās Jura Jurjāna XIX Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Jaunais mežradznieks - 2017”, kurā dalību pieteikuši bija Lietuvas, Igaunijas un Latvijas mūzikas
skolu audzēkņi. Šo konkursu organizē Ērgļu novada pašvaldība sadarbībā ar Brāļu Jurjānu biedrību un
tās priekšsēdētāju Mārtiņu Jauģieti. Žūrijas komisiju jau no pirmā konkursa, kas Ērgļos notika 1999.
gadā, vada Latvijas Mūzikas akadēmijas goda profesors Arvīds Klišāns. Operas orķestra mežragu grupas
mūziķis Andris Ādamsons. Allaž žūrijas sastāvā ir arī Kaido Otsings (Igaunija) un Mindaugs Gecēvičš
(Lietuva), kuri savulaik pabeiguši Latvijas Mūzikas akadēmiju un skolojušies pie maestro Arvīda Klišāna. Konkursa dalībnieki sacenšas četrās vecuma grupās un savu meistarību rāda, startējot divās kārtās.
Prieks, ka viņu prasme ik gadu arvien pieaug, no maza konkursa dalībnieka pēc vairākiem gadiem izaugot jau par operas orķestra dalībnieku vai pat pedagogu, kas ar savu audzēkni jau ierodas šajā konkursā
kā dalībnieks. Konkursa rezultāti - A grupā -laureāta nosaukumu un 2. vietu ieguva Tartu 1. mūzikas
skolas audzēknis Uku Astover un Em. Dārziņa mūzikas vidusskolas 4. klases audzēknis Jānis Prikulis,
laureāta nosaukumu un 3. vietu Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 2. klases audzēkne Emīlija Šmite, I pakāpes diplomu ieguva Vastsellinas vidusskolas audzēkne Eliisa Marta Tammeleht (Igaunija). B
grupā - laureāta nosaukumu un 2. vietu ieguva Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas 6. klases audzēknis
Konrāds Rezņikovs un 7. klases audzēknis Matīss Lektauers, laureāta nosaukumu un 3. vietu ieguva
Tallinas mūzikas vidusskolas 7. klases audzēknis Nikita Matsuk, I pakāpes diplomus ieguva Marii Eliise
Lumijõe (Igaunija), Juglas mūzikas skolas audzēknis Maksims Zenkovs un Jakob Täht (Igaunija). C
grupā - laureāta nosaukums un 2. vieta Pārdaugavas MMS audzēknim Dāvim Benefeldam un Paņevēžas MS audzēknei Martai Etxezarretai, laureāta nosaukums un 3. vieta Kairi Sosi (Igaunija) un Emīla
Dārziņa MV audzēknim Emīlam Jaujam, I pakāpes diploms Juglas MS audzēknim Kirillam Bobkovam.
D grupā laureāta nosaukumu un 1. vietu ieguva Emīla Dārziņa MV audzēknis Daniels Sabanskis, laureāta nosaukumu un 2. vietu - Tartu MV audzēkne Eliise Tani, I pakāpes diplomus- Krista Ļemantoviča
(Latvija) un Tallinas MV audzēkne Mariel Oserov.
Tāpat žūrijas komisija pateicās arī koncertmeistariem: Ievai Kostandai (Igaunija), Tiiu Vaino (Igaunija),
Daliai Matulienei (Lietuva), Inesei Ramānei (Latvija), Andrejam Laukmanim (Latvija) un Līgai Kārkliņai (Latvija) un arī skolotājiem: Urmas Himma (Igaunija), Kalle Koppel (Igaunija), Kalervo Kulmala
(Igaunija), Kalev Saar (Igaunija), Alvydas Alijošaitis (Lietuva), Kaido Otsingam (Igaunija) un Gatim
Evelonam (Latvija).
Bet pirmās konkursa dienas vakarā visi dalībnieki laipni tika sagaidīti brāļu Jurjānu mājās ”Menģeļi”,
kur muzeja vadītāja Ieva Vilnīte bija sagatavojusi dažādus pārbaudījumus. Konkursa dalībnieki izzināja
un iepazina gan mūziķu mājvietas apkārtni un ēkas, gan arī pašu dižgaru - brāļu Jurjānu portretus. Pats
nopietnākais darbs bija izveidot savdabīgu mežragu. Otrās, atbildīgākās, dienas vakarā, kad tika apbalvoti paši spēcīgākie instrumentālisti, skatītāji un līdzjutēji varēja redzēt viņus laureātu koncertā.
Konkurss beidzies, bet visi dalībnieki izteica pamatotas cerības tikties atkal nākamgad XX Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā Ērgļos - brāļu Jurjānu dzimtajā vietā, kur aizsāktas tradīcijas šī instrumenta atskaņotājmākslai un mežragu kvarteta skanējumam.

Sporta deju konkursā „Ērgļu vizbulīte - 2017”
Ik gadu 1. maijā Ērgļos uzzied viens no krāšņākajiem deju ziediem - vizbulīte. Ziedu veido deja. Soļi veido deju, kas ļauj paust to, ko cilvēks nespēj
izteikt ar vārdiem. Ikviens, kurš kaut reizi mūžā ir iepazinis dejas burvību,
paliek tai uzticīgs mūžam. Partneris un partnere - divi dažādi cilvēki divās
atšķirīgās lomās. No vienas puses, partneris „zīmē” dejas rakstu, bet partnere realizē partnera ieceri. Taču no otras puses - partnere iemieso dejas
dvēseli un eleganci, bet partnerim tiek gods parādīt partneri visā tās krāšņumā. Tā varētu raksturot dejas burvības pārņemto gaisotni tradicionālajā sporta deju konkursā
„Ērgļu vizbulīte 2017”.
Šogad konkursā piedalījās dejotāji no deju klubiem - “Edelveiss” (vad. Ainārs Kārkliņš),
“Andra deju skola” (vad. Andris Miķelsons), Ķeipenes pamatskolas SDK „Saulstariņi” (vad.
Daiga Bombāne), SDK no Rīgas „Duets” (vad. Dace Skrastiņa), Pērnavas sporta deju klubs
„MINIFOX” (vad. Ants Lopsik), “RONDO” no Madonas (vad. Artis Birks), Cēsu jauniešu
centra DK „Reveranss” (vad. Jānis Rukmanis) un, protams, arī Ērgļu saieta nama deju kluba
„Vizbulīte” dejotāji (vad. Sandra Avotiņa). Sacensības tiesāja zinoša tiesnešu komanda, rezultātus elektroniski apkopoja sporta deju sacensību sekretariāts “VIG Liepāja”. Neiztrūkstoši
palīgi bija arī Maiga Picka un Ieva Rota. Par mūziku gādāja un pie skaņu pults atradās Toms
Rota.
Sacensību rezultātiGrupā - “Pirmie soļi dejā” - labi rezultāti Dominikam Fiļipovam un Stellai Teterei;
bērnudārza vecuma grupā (2 dejās) 1. vieta Renāram Zariņam un Bernadetai Dmitrijevai- Kaļiņinai, kā arī Valteram Bērziņam un Undīnei Ceplītei.
1A. grupā (3 deju konkurencē) 1. vieta Klāvam Konovalovam un Nadīnai Kaļvai, Valteram
Bērziņam un Undīnei Ceplītei, 2. vieta Renāram Zariņam un Bernadetai Dmitrijevai-Kaļiņinai, 3. vieta Veinam Bukovskim un Paulai Spailei.
2. grupā (4 deju konkurencē) 1. vieta - Armandam Zariņam un Samantai Liepiņai, 2. vieta
Klāvam Konovalovam un Katei Jasmīnai Zommerei un Veinam Bukovskim un Paulai Spailei.
3. grupā (4 deju konkurencē) labākais rezultāts Armandam Zariņam un Samantai Liepiņai.
11. grupā Juniori-2+ Jaunieši (6 deju konkurencē) augstāko rezultātu sasniedza - Aivis Letinskis un Beatrise Lamstere no Rīgas, bet 2. vietā Mareks Dinga un Katrīna Dudko
12. grupā - (8 deju konkurencē) uzvarēja SDK „Vizbulīte” dejotāji Aivars Skābarnieks ar
partneri Gintu Lazdiņu, 2. vietā “Andra deju skolas” dejotāji - Kristaps Strazdiņš un Ance
Millere, bet 3. vietā - SDK „Vizbulīte” dejotāji Alens Kārlis Kārkliņš un Monta Masaļska.
Un vēl vairāki - PALDIES! Paldies Līgai Krastiņai un Justīnei Kindzuļei-Tirzmalei par eksotisko deju demonstrējumiem, Svetlanai Čeičai par simpātiju balvu. Paldies par atzinību un
atbalstu Ērgļu novada pašvaldībai, kas novērtē dejotāju sniegumu, vecākiem par uzņēmību un
neatlaidību dejas mākslas pilnveidē. Paldies vecākiem par lielajām rūpēm un atbildības sajūtu
attieksmē pret mēģinājumu grafiku. Tas šai nodarbei ir raksturīgi, ka, lai bērnu ievadītu dejas
pasaulē, no vecākiem tiek prasīta milzīga uzņēmība un ieinteresētība. Deju kluba „Vizbulīte” dejotāju vecākiem tā piemīt.
Konkurss noslēdzās ar apbalvošanas ceremoniju, kur katrs
konkursa dalībnieks ieguva
“Ērgļu vizbulītes” suvenīru Ūdens pudeli ar “Vizbulītes”
simbola logo.
Uz tikšanos nākamajā pavasarī, kad atkal uzziedēs Deju
vizbulīte, jo deja ir spēja atklāt
un parādīt citiem savu iekšējo
pasauli, emocijas un jūtas. Tā
ir māksla, kurai praktiski nav
robežu!
Sandra Avotiņa, deju kluba
„Vizbulīte” vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
Ilzes Daugiallo foto

Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas
par pašvaldību vēlēšanām
2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību
vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem
vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas.
Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei, pašvaldībām un vēlētājiem.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi šā gada martā pa pastu izsūtīja paziņojumus.
Savukārt līdz 16. maijam vēlētāji varēja izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni.
Pašvaldību vēlēšanās iecirkni bija iespējams mainīt pret jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta, vai pret jebkuru vēlēšanu iecirkni
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņa bija jāpiesaka pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa
maiņas e-pakalpojumu.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
- trešdien, 31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00;
- piektdien, 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija var pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas
vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:
- pirmdien, 29. maijā, no plkst.16.00 līdz 20.00;
- otrdien, 30. maijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00;
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- trešdien, 31. maijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00,
- ceturtdien, 1. maijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00,
- piektdien, 2. maijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00;
- sestdien, 3. jūnijā, no plkst.7.00 līdz 12.00.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments pase vai personas apliecība (eID karte).
Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.
Katram vēlētājam izsniedz visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un īpašu
vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājam
jāieliek vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso. Atsevišķu vēlēšanu
zīmju izsniegšana ir aizliegta.
Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu
vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem vēlētājs pēc savas izvēles
var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu.
Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu.
Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē ietvertajiem kandidātiem, viņš svītro kandidāta vārdu
un uzvārdu. Ja izsvītrots tikai kandidāta vārds vai uzvārds, uzskatāms, ka vēlētājs šo kandidātu neatbalsta. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.
Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu aploksni ir
sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.
Pēc pulksten 22.00 iecirkni slēdz un vēlēšanu komisija veic vēlēšanas zīmju skaitīšanu.
Plašāku informāciju par vēlēšanām var uzzināt internetā, Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā:
www.cvk.lv.
Informācija par Ērgļu novada vēlēšanu iecirkņiem:
Iecirkņa numurs
Iecirkņa nosaukums
Iecirkņa adrese
662.
ĒRGĻU SAIETA NAMS
Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov.
664.
JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov.
675.
ĢIMENES ATBALSTA CENTRA
“ZĪĻUKS” ZĀLE “JAUNOZOLIŅI” “Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov.
Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
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2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie
deputātu kandidātu saraksti Ērgļu novadā

Materiāli publicēti kandidātu apvienību iesniegtajā redakcijā Centrālajai vēlēšanu komisijai. Avots: www.cvk.lv.

Vēlētāju apvienība “KOPĀ IR SPĒKS”

ĒRGĻU NOVADA VĒLĒTĀJU APVIENĪBAS “KOPĀ IR SPĒKS!” PROGRAMMA
Vēlētāju apvienība “KOPĀ IR SPĒKS!” (KIS) ir novada iedzīvotāju apvienība, kura, kalpojot
novada iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, ir gatava pielikt visus spēkus, lai uzlabotu dzīves
kvalitāti Ērgļu novadā. Programmas mērķis ir novērtēts un apmierināts cilvēks, un tas ir sasniedzams tikai ar ērglēniešu līdzdalību, iesaisti, cieņpilnu pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju un
nepārtrauktu sadarbību.
Programma paredz ikviena novada iedzīvotāja, kas ir šīs programmas atbalstītājs, aktīvu iesaistīšanos tās īstenošanā. KIS programma paredz lietpratīgi vadīt novada saimniecisko un sabiedrisko
darbību un pārstāvēt novada intereses valsts līmenī, risinot svarīgus un aktuālus uzdevumus:
1. Ņemot vērā novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, sakārtot un labiekārtot vidi, motivēt iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šo darbu plānošanā un veikšanā.
2. Iesaistot iedzīvotājus novadam svarīgo lēmumu pieņemšanā, uzlabot pašvaldības komunikāciju
ar visām Ērgļu novada sociālajām grupām.
3. Uzlabot ceļu infrastruktūru un apsaimniekošanu, risināt servitūtu ceļu problēmas.
4. Veicināt gan pašvaldības, gan Ērgļu novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas fondu apguvē.hgjk
5. Pilnveidot izglītības kvalitāti novada izglītības iestādēs:
a) nodrošināt optimālu skolu autobusu grafiku;
b) piesaistīt Ērgļu novada izglītības iestādēm citu novadu jauniešus;
c) nodrošināt vidējās izglītības programmu īstenošanu Ērgļu vidusskolā un Priekuļu tehnikuma
Ērgļu struktūrvienībā;
d) rūpēties par jaunu pedagogu piesaisti novada izglītības iestādēm;
e) piesaistīt skolu infrastruktūras uzlabošanai ES struktūrfondu līdzekļus;
f) panākt augstāku ēdināšanas kvalitāti izglītības iestādēs;
g) sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu karjeras attīstības atbalstu;
h) atbalstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo dalību dažāda veida un līmeņa izglītības, sporta un kultūras pasākumos.
4. Pilnveidot sociālo atbalstu novada iedzīvotājiem:
a) sniegt palīdzību visām sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar maziem
ienākumiem (pensionāri, daudzbērnu ģimenes, invalīdi u.c.);
b) veidot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta formu, lai radītu darbavietas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
c) izveidot brīvprātīgo kustību, kuras ietvaros cilvēki palīdz cits citam un atbalsta grupu, kas palīdz
nokļūt medicīnas iestādēs un piegādā specifiskas preces un pakalpojumus.
5. Attīstīt uzņēmējdarbību:
a) nodrošināt novadā uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstīt konkurētspējīgu preču un pakalpojumu sniedzējus;
b) nodrošināt visiem uzņēmējiem vienlīdzīgus apstākļus (informācijas pieejamība, dalība iepirkumos, godīgums un atklātība konkursu vērtēšanā);
c) veicināt jaunu darbavietu rašanos, atbalstot esošos un potenciālos jaunos uzņēmējus (semināri
un apmācības, līdzfinansējums dažādu programmu ietvaros radītiem projektiem, atbalsts lauksaimniekiem strīdus situācijās ar Lauku atbalsta dienesta un Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības
iestādēm);
d) reizi ceturksnī sasaukt uzņēmēju sapulci, kurā uzklausīt uzņēmējus, informēt par aktualitātēm un
kopīgi rast problēmu risinājumu;
e) organizēt uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienus uz citiem novadiem.
6. Panākt veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu:
a) nodrošināt medicīnisko palīdzību 7/24 režīmā, aprūpi mājās vai pacientam ērtā vidē;
b) piesaistīt novadam jaunus, spējīgus medicīnas speciālistus;
c) radīt apstākļus savlaicīgai profilaksei, diagnostikai un efektīvai ārstēšanai;
d) izglītot iedzīvotājus veselības jomā.
7. Attīstīt sportu un tūrismu:
a) organizēt plaša mēroga kultūras, veselības un sporta pasākumus;
b) izveidot infrastruktūru Ogres upes kvalitatīvai laivošanai un pārgājienu veikšanai;
c) veicināt ūdens tūrismu un velotūrismu;
d) izveidot un uzturēt atpūtas vietas (peldvietas, ugunskuru un telšu vietas);
e) uzlabot sporta bāzu infrastruktūru (vidusskolas stadiona rekonstrukcija, lauka trenažieru uzstādīšana, slēpošanas trases pielāgošana vasaras sporta veidiem).
Ērgļu novads var, jo KOPĀ IR SPĒKS!
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Vēlētāju apvienība “Kalniem pāri”

Vēlētāju apvienības „KALNIEM PĀRI”
Priekšvēlēšanu programma 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Mūsu priekšvēlēšanu programma piedāvā risinājumu, kā sakārtot un aktivizēt Ērgļu novada domes
darbu Jumurdas, Sausnējas un Ērgļu pagasta iedzīvotājiem, un strādās, lai īstenotu izstrādāto un
pieņemto Ērgļu novada attīstības programmu 2013. - 2019. gadam.
Mēs esam par sakārtotu un veselīgu dzīves, izglītības un uzņēmējdarbības vidi, nodarbinātības veicināšanu, vietējo resursu izmantošanu tautsaimniecībā - ilgtspējīgu saimniekošanu, attīstot Ērgļu
novadu.
Mēs strādāsim atbildīgi Ērgļu novada attīstībai, iedzīvotāju labklājībai un drošībai.
Galvenie darbības virzieni pašvaldības pārvaldē:
1. Veidot racionālu novada pārvaldi, kas nodrošina atklātuma un caurspīdīguma principu ievērošanu.
2. Sekot līdzekļu ekonomiskai izmantošanai.
3. Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
4. Pilnveidot sadarbību ar blakus novadiem un ārvalstu partneriem.
Galvenie darbības virzieni tautsaimniecībā un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā:
1. Organizēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību veicinošus pasākumus (semināri, pieredzes apmaiņa, informētība par ES struktūrfondu un citu resursu pieejamību).
2. Veicināt bērnu un pusaudžu iesaistīšanu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā.
3. Veidot labvēlīgu vidi jaunām ģimenēm, speciālistiem, uzsākot darbu vai uzņēmējdarbību novadā.
Galvenie darbības virzieni infrastruktūras jomā:
1. Turpināt projektus novada infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā (komunālā saimniecība,
autobusu piestātne, tirgus laukums, satiksme, informācijas zīmes u.c.).
2. Uzlabot novada ceļu un ielu uzturēšanas un remontdarbu organizēšanu.
3. Sadarboties ar zemes un ēku īpašniekiem un nomniekiem par īpašumu (ēku fasādes, īpašumam
piegulošās teritorijas, koki, krūmi, grāvji, pussagruvušas būves u.tml.) sakārtošanu, teritoriju labiekārtošanu un efektīvu to apsaimniekošanu.
4. Rosināt Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības audzēkņu prakses realizēšanu novada infrastruktūras attīstīšanai.
Galvenie darbības virzieni sociālās aprūpes jomā:
1. Pilnveidot sociālās palīdzības dienesta darbu, pašvaldības sniegtos palīdzības veidus (atbalsts
daudzbērnu ģimenēm u.c.,) un pieejamos ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, līdztekus valsts
noteiktajiem.
2. Dažādot mājas aprūpi un pakalpojumus (pārvietošanās novada teritorijā, aktīvie atpūtas, darba un
palīdzības pasākumi) vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem.
3. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām aktuālu sociālā atbalsta jautājumu
risināšanā.
Galvenie darbības virzieni izglītības, kultūras un sporta jomās:
1. Izanalizēt esošo izglītības iestāžu darbību un izstrādāt optimālu novada izglītības attīstības modeli (IZM nostādnes par skolu tīkla attīstību valstī, demogrāfiskā situācija, finansēšanas problēmas).
2. Atbalstīt novada iedzīvotāju piedalīšanos, reģiona, valsts un starptautiskajos sporta un kultūras
pasākumos.
3. Uzlabot sporta objektu fizisko stāvokli un pilnveidot ārpusstundu pulciņu un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (pludmales volejbols, peldvietas, florbols, ielu trenažieri, ziemas sporta veidi u.c.).
Galvenie darbības virzieni kultūrvides un tūrisma jomās:
1. Rūpēties par novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un iesaistīšanu mūsdienīgā apritē.
2. Atbalstīt tūrisma informācijas centra izveidošanu Ērgļos un uzsākt digitālo stendu par tūrismu,
novada vēsturi un kultūru izveidi.
3. Ūdens un meža resursu izmantošanas dažādošana tūrisma attīstībai novadā (pastaigu takas, veloceliņi u.c.).
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Vēlētāju apvienība “Mēs Ērgļu novadam”

Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta “Mēs Ērgļu novadam” programma
Mūsu mērķis - attīstīt Ērgļu novadu par pievilcīgu vietu dzīvei un darbam.
Pašvaldības attīstība
Turpināsim:
• realizēt Ērgļu novada pašvaldības attīstības programmu, tās ikgadēju izvērtēšanu un koriģēšanu atbilstoši reālajai situācijai;
• īstenot efektīvu, iedzīvotājiem draudzīgu pārvaldi novada domē un pagastu pārvaldēs;
• sniegt pilnīgu informāciju par pašvaldības darbu, plāniem un iecerēm gan informatīvajā izdevumā
„Ērgļu Novada Ziņas”, gan interneta mājaslapā www.ergli.lv;
• atbalstīt dažādu sabiedrisko organizāciju, interešu klubu un biedrību iniciatīvu realizēšanu;
• sniegt atbalstu bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā;
• sadarboties attiecīgo jautājumu risināšanā ar valsts dienestu un uzņēmumu struktūrvienībām - Valsts
policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts meža dienestu, Latvijas Valsts ceļiem.
Strādāsim, lai:
• pilnveidotu sabiedrības iesaisti svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.
Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi
Turpināsim:
• uzturēt un labiekārtot novada teritoriju, gan asfaltējot ielas, gan uzlabojot gājēju celiņu stāvokli, gan
izveidojot norāžu sistēmas lauku teritorijās;
• radīt pievilcīgu apkārtējo vidi, ierīkojot apstādījumus un uzstādot vides objektus.
Strādāsim, lai:
• uzlabotu visu komunālo pakalpojumu kvalitāti novadā, kā arī paplašinātu centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu.
Uzņēmējdarbība
Turpināsim:
• atbalstīt visa veida komercdarbību, veidojot tai labvēlīgu vidi visdažādākajās jomās, gan maksimāli
ātri sagatavojot un izsniedzot pieprasītos dokumentus, gan piedāvājot informāciju par finansējuma piesaistes, apmācību iespējām un citiem jaunumiem, gan maksimāli iesaistot vietējos uzņēmumus pašvaldības pasūtījumu izpildē;
• sadarboties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tradicionālo uzņēmējdarbības nozaru
attīstības veicināšanai novadā;
• veidot un popularizēt novada tūrisma produktus sadarbībā ar nozares uzņēmējiem.
Strādāsim, lai:
• sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem popularizētu to radītos produktus gan valsts mērogā, gan aiz tās
robežām.
Sociālā aprūpe, veselība
Turpināsim:
• sniegt sociālo palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama;
• saglabāt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Ērgļu slimnīcā, Jumurdas un Sausnējas feldšerpunktos;
• nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti pašvaldības sociālās aprūpes centrā un ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks”, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.
Strādāsim, lai:
• iespēju robežās paplašinātu pabalstu saņēmēju loku un apjomu;
• maksimāli izmantotu speciālās konsultācijas un diagnostikas izmeklējumus dažādu medicīnas iestāžu
izbraukuma pasākumos.
Izglītība, kultūra, sports
Turpināsim:
• nodrošināt pašvaldības pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības iestāžu saglabāšanu un modernizāciju
atbilstoši laikmeta prasībām;
• atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi, izmantojot gan pašu resursus, gan ārējos piedāvājumus;
• sadarboties ar sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem, īstenojot kopējus projektus;
• uzturēt esošās sporta bāzes, veicināt ģimeņu un tautas sportu, atbalstīt novada sportistus citos klubos
un sniegt atbalstu dalībai sacensībās;
• rūpēties par iespējami daudzveidīgu kultūras vērtību pieejamību Ērgļu novada iedzīvotājiem, sadarbojoties visām kultūras iestādēm un muzejiem;
• piedāvāt iespējas ikvienam interesentam darboties dažādos amatiermākslas un interešu pulciņos.
Strādāsim, lai:
• popularizētu Latvijas simtgades cikla un Dziesmu un deju svētku pasākumus, iesaistot ikvienu Ērgļu
novada iedzīvotāju Ērgļu vērtuma atklāsmē.
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Vēlētāju apvienība
“Mēs par izaugsmi un attīstību”

Ērgļu novada vēlētāju apvienības “Mēs par izaugsmi un attīstību” priekšvēlēšanu programma
Mēs piedalāmies vēlēšanās, lai palīdzētu veidot tādu Ērgļu novadu, kurā cilvēkiem ir lepnums dzīvot un aizbraukušajiem vēlme atgriezties.
Lai īstenotu šo mērķi, mēs:
1. nodrošināsim godīgu pārvaldību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada teritorijas iedzīvotājiem. Izveidosim vienotu valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru Ērgļos. Šādi iedzīvotājiem būs iespēja saņemt valsts iestāžu pakalpojumus pašvaldībā;
2. pilnveidosim pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu, ieviešot kontroles procedūras, kas nodrošinās iespēju caurskatāmi izvērtēt finanšu līdzekļu plānošanu un izlietojumu;
3. uzsāksim prioritāšu maiņu budžeta līdzekļu sadalījumā un izlietošanā, lai atbalstītu visneaizsargātāko sabiedrības daļu novadā - ģimenes un pensionārus. Mūsuprāt, šīm iedzīvotāju grupām
ir jānodrošina lielāks finansiālais atbalsts; “Aprūpe mājās”, kura ietvaros tiks nodrošināta novada
teritorijā dzīvojošo veco un vientuļo cilvēku aprūpe gadījumos, ja tie nevēlas dzīvot sociālās aprūpes institūcijās;
5. palielināsim pabalstu jaundzimušā vecākiem bērna pūriņa iegādei līdz EUR 200,00;
6. atbalstīsim esošo kultūras iestāžu darbību un veicināsim sporta aktivitāšu norisi;
7. turpināsim attīstīt un pilnveidot izglītības iespējas novadā visa vecuma iedzīvotājiem;
8. rūpēsimies par medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem;
9. veltīsim pastiprinātu uzmanību siltumapgādes jautājumu risināšanai un komunālo pakalpojumu
izmaksu kontrolei, lai novērtētu, vai esošie pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti, un vajadzības gadījumā ieviestu izmaiņas;
10. maksimāli izmantosim pieejamos ES fondu līdzekļus ielu izbūvei un rekonstrukcijai;
11. investēsim infrastruktūrā, lai atvieglotu uzņēmējdarbību, un veicināsim investīciju pieplūdi uzņēmumiem, nodrošinot skaidrus nosacījumus investoriem;
12. īstenosim atbildīgu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, kas nodrošinās aktīvu
uzņēmumu vērtības pieaugumu ilgtermiņā;
13. atbalstīsim tūrisma nozares attīstību novadā un veicināsim vēstures, kultūras un dabas mantojumu izmantošanu šajā nozarē.
14. pašvaldības un to pakļautības iestāžu brīvās vakances publicēsim NVA mājaslapā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
15. pašvaldības pārvaldē aicināsim tikai profesionāļus, kuri tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā.
Veicināsim godīgu konkursu norisi pašvaldības pasūtījumiem un brīvajām vakancēm.
2017. gada 19. maijā no plkst. 17.00 līdz 18.00 kanālā “Re:TV” virszemes apraidē Vidzemes
reģionā un pamatprogrammā 2017. gada pašvaldību vēlēšanu Vidzemes diskusiju valsts atmaksātā bezmaksas raidījumā „Novadi izvēlas” pārraidīs diskusiju ar Ērgļu novada pārstāvēto vēlēšanas apvienību iesniegto sarakstu pārstāvjiem.

Vecāku zināšanai un ievērībai!
1. aprīlī spēkā stājās izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Iepriekš jau “Ērgļu
Ziņās” informēju par šīm izmaiņām, bet dubults neplīst. Vēlreiz atgādināšu dažas būtiskas
lietas.
Ja iepriekš vecākam bija jāsniedz prasība tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu. Sākot ar š. g.
1. aprīli, šī procedūra ir patīkami vienkāršota - strīdīgajām pusēm nav pat jāsatiekas, nav
jāsniedz dokumenti tiesā un nav izpildu raksts jāsniedz zvērinātam tiesu izpildītājam.
Ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā mazāk par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo apmēru (2017. gadā uzturlīdzekļu apmērs ir - bērniem līdz 7 gadu
vecumam 95 eiro mēnesī, no 7 gadu vecuma - 114 eiro mēnesī), lai saņemtu uzturlīdzekļus
no valsts, uzreiz jāvēršas fonda administrācijā ar iesniegumu.
Kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai? Ir trīs iespējas:
1) Ērtākais un ātrākais veids, kā varat pieteikties uzturlīdzekļiem, ir izmantot portālā www.
latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”. Lai to izdarītu,
nepieciešams reģistrēties, izmantojot internetbankas pieejas datus, kas dod iespēju elektroniski aizpildīt iesnieguma veidlapu un nosūtīt to fonda administrācijai.
2) Iesniegumu iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV - 1010.
3) Iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski uz e - pasta
adresi: pasts@ugf.gov.lv
Iesnieguma veidlapa pieejama fonda administrācijas tīmekļa vietnē. Ja ir kādas neskaidrības vai vajadzīga palīdzība iesnieguma aizpildīšanai, zvaniet un jautājiet bāriņtiesai 64871453. Ar prieku palīdzēšu!
Vineta Bagatska, bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Dziedi ar “Pastalniekiem”!

Notikumi īsumā Jumurdā
Vai tamdēļ nedziedāšu,
Ka man grūti jāstrādā,
Rokas, kājas piekusušas,
Mēle mana nepiekusa.

Agitas Opincānes foto
Lieldienu olu ripināšana Jumurdā.
a16. aprīlī Jumurdas pagasta Saieta ēkā lieli un mazi tika aicināti uz
Lieldienu pasākumu ,,Šūpojies, tautumeita!”. Pasākumu organizēja un vadīja Jumurdas pagasta sieviešu vokālā ansambļa ,,Ievziedi”
dalībnieces. Kopā ar pasākuma dalībniekiem tika dziedātas latviešu
tautas dziesmas par pavasari, Lieldienām, izstaigāti latvisko rotaļu
ceļi, minētas senas un jauno laiku mīklas. Šajās nodarbēs aktīvi
piedalījās pirmsskolas vecuma bērni ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Neizpalika knaulēšanās ar olām, olas tika ripinātas, šūpojāmies lielajās, mazajās šūpolēs. Sevišķi ieinteresēti bērni bija pavasara dārgumu meklēšanā. Pasākuma laikā valdīja pozitīva, aktīva
un draudzīga atmosfēra. Paldies Jumurdas pagasta sieviešu vokālā
ansambļa ,,Ievziedi” dalībniecēm un Madarai Salnītei par pavasara
svētku organizēšanu!
aGaidot mūsu Latvijas simtgadi, savu skanējumu Latvijas radio 1
ir uzsācis raidījums „Latvijas pērles”. Radio žurnāliste Zane Lāce
dodas braucienos pa Latviju, lai lūkotu pēc pērlēm, ko glabā Latvijas pilis, baznīcas, muzeji, muižas, mājas, lai sarunā ar novadpētniekiem, vēsturniekiem un vienkārši sava pagasta pagātnes izzinātājiem iepazītu tuvāk vēstures un kultūras mantojumu. 26. aprīlī radio
ļaudis viesojās Jumurdas pagastā, lai apskatītu Jumurdas muižas
vēsturisko un šo dienu mirdzējumu. Savos stāstos dalījās Vita Bērziņa, Agita Opincāne.

Kristapa Čabļa foto
Koncerta dalībnieki Jumurdā.
aMāmiņ, mīļo māmiķīti,
nāc un paskaties tu ar,
Dārzā pirmo vijolīti
uzplaukušu redzēt var.
(R. Blaumanis)
Ar šiem pavasarīgās dziesmas vārdiem no “Mazās Martas dziesmas” Jumurdas pagasta saieta ēkā 6. maijā sanākušos ļaudis savaldzināja jaunais solists Pauls Jukāms. Saulainās dienas ielīksmoti,
mēs klausījāmies koncertu, kurā ar patiesu bērnības sirsnību dziedāja solisti Kate Māliņa, Aksels Zommers, Katrīna Āzena, Undīne
Ceplīte, Valters Bērziņš un Ērgļu pagasta bērnu vokālā ansambļa
“Ķipari” dalībnieki. Elza Miķelsone iepriecināja ar izteiksmīgu
dzejoļa deklamēšanu. Ar aizrautību skaņdarbus uz klavierēm spēlēja Manuela Hofmane, Karolīna Keita Vanaga, trompetes skaņu
pārvaldīšanā sevi pieteica Pauls Jukāms. Lūcija Čable klausītājus
pārsteidza ar virtuozo čella spēli. Dziesmoto garu koncertā akcentēja
Jumurdas pagasta sieviešu vokālis ansamblis ,,Ievziedi”. Jāteic, ka
visus dziedošos talantus māca, rosina un ieskandina Ieva Vilnīte. Ar
saviem priekšnesumiem koncerta dalībnieki iepriecināja māmiņas,
vecmāmiņas, savus mīļos, kuru siltais acu skats vienmēr pasargās,
uzslavēs, noglāstīs.
Notikumu apskatu sagatavoja Agita Opincāne

Jau izsenis zināms, ka dejotāji Latvijā ir arī liela dziedātāju tauta, kas pierādījās arī šoreiz, koncertā “Dziedi ar
“Pastalniekiem””.
Uz lielo dziedāšanu un dancošanu
ciemiņi sabrauca no malu malām deju ansamblis “Līksme“ no Daugavpils, “Lakši“ no Nīcgales (abu kolektīvu vadītāja Aija Dauģele), “Austra”
no Viļāniem (vad. Lūcija Kukaine),
“Zelta virpulis” no Priekuļiem (vad.
Uldis Blīgzna), divus kolektīvus atveda Rudīte Jurciņa - TDA “Vidzeme”
no Madonas un VPDK “Straupe” un,
protams, paši koncerta organizētāji “Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne).
Kā ierasts, “Pastalnieki” pirms koncerta organizē dažādas sporta
aktivitātes. Un te mūsu lielākais palīgs ir “Pastalnieku” ”tētis” - Laimonis, kurš, ņemot vērā nejauko laiku, atrada iespēju darboties arī
iekštelpās, par ko varam teikt viņam milzīgu PALDIES. Paši līdzdarbojāmies, tiesājot dažādus sīkmačus: ”Zelta ola”, “Baļķīt, lec”,
“Veiklais viesmīlis”, ”Lidojošais šķīvītis”, “Vecais zābaciņš”, ”Robinsona metieni”.
Paldies lieliskajai tienešu komandai - Haraldam, Arnim, Olitai, Aigai, Indrai.
Pēc sportiskās iesildīšanās ar lielu apetīti un uzslavām par gardo
zupu (paldies Līgai Ezergailei) ātri tika iztukšoti lielie termosi, un
kolektīvi varēja ievingrināt balsis un kājas, gatavojoties koncertam.
Kurš tad cits, ja ne Gailis - dziedātājs varētu būt par galveno diriģentu un vakara vadītāju (liels paldies Sandrai Avotiņai) koncertam
ar šādu nosaukumu... Saskanīgās balsis, ģitāras un kokles spēles
meistarība radīja brīnišķīgu noskaņojumu zālē (paldies Ilzei un Guntaram Velčiem, Pēterim Štefānam), ikviens varēja dziedāt dziesmas,

kurām vārdi bija nodrukāti programmiņā.
Dejotāji (“Līksme”,”Austra”,”Pastalnieki”) varēja izmēģināt, kā
tas ir - dejot un dziedāt līdzi “Pie Dieviņa gari galdi” ar “dzīvo”
pavadījumu.
Koncerta programma bija ļoti dažāda un interesanta, gan iepazīstinot skatītājus ar tā saucamo obligāto repertuāru 2018. gada Dziesmu un deju svētkiem, gan skatoties mīļas un pazīstamas dejas, gan
sajūsminoties par neredzētiem un atraktīviem numuriem kā, piemēram, “Cīrulīti mazputniņ” (“Austra”, “Zelta virpulis”) un “Bānītis”
(TDA “Vidzeme”).
Dziedot “Pastalnieku” himnu “Un tieši tāpēc zemeslode griežas”,
koncerts izskan, vēl trakulīga ballīte līdz rīta gaismai un var kādu
brīdi atvilkt elpu...
Atvadoties kolēģu atziņa - “pie jums ir īpaša aura un māju sajūta”
un tas ir kā balzams dvēselei.
Kāds būs nākamais koncerts “Ielūdz “Pastalnieki””? Dzīvosim,
redzēsim, bet noteikti - INTERESANTS!
Mārīte un “Pastalnieki”
Ilzes Daugiallo foto

Pavasaris Sausnējā

Lieldienu lustes Sausnējā

Man smejas acis
Un tie ir vislielākie smiekli,
Kad izlaužas tajās
Sirds bezdelīdzēna lielums.
Es skatos mostošās pasaules
Lielumā, Man reibst galva no tā Cik šajā lielajā pasaulē
Es drīkstēšu būt
LIELS.
(O. Vācietis)
Kad saule spīd spožāk un putni čivina skaļāk, klāt pavasaris.
Šogad gan ar mainīgiem laikapstākļiem, bet tomēr maijs jau
gandrīz pusē. Maijs ir ģimenes mēnesis, kad svinam Māmiņdienu un Ģimenes dienu. Arī mēs Sausnējas bērnudārzā tās
svinam. Kopā esam 22 bērni no 14 ģimenēm. Grūts darbs,
darot lietu, kuru mīlam, saucas aizrautība. Mēs, aizrautīgi
pavadot dienas, kopā mācāmies, iepazīstam cits citu un visu
jauno. Katrs mazais ķipars lepojas ar savu ģimeni un labprāt
attēlo savus mīļos skaistos, krāsainos zīmējumos. Saviem
vistuvākajiem bērni novēl nebeidzamu prieku, mīļumu un
draudzīgas attiecības arī turpmāk. Būsim kopā un rūpēsimies
cits par citu, jo no ģimenes ir atkarīga mūsu bērnu nākotne.

Cērtiet, brāļi, oša kārti,
Vītējiet saulītē:
Kad atnāks Liela diena,
Pakariet šūpolītes.
(t.dz.)

Saules stari jau silda zemi, zaļie asniņi ceļ savas galviņas
no pelēkās zemes un šur tur jau zied pirmie sniegpulksteņi
un zilās vizbulītes. Pavasarī mostas ne tikai daba, bet cilvēki
arī kļūst mundrāki, aktīvāki un rosīgāki. Šūpoles Sidrabiņu
parkā savu laiku jau bija nokalpojušas, tad nu bija vajadzība
pēc jaunām. Tika iets mežā, zāģēti koki, mērīti un tēsti baļķi,
no kuriem tika uzceltas jaunas, lielākas un skaistākas šūpoles. Par to liels paldies darbarūķiem Aināram Vestfālam, Gundaram Pobiarženam, Valijai Lelei, Aļģimai Valainei, Jānim
Eglītim, Jānim Siliņam, Mārim Jansonam, Jānim Suncelim,
Aināram Eglītim, Intaram Briņģim un Normundam Ūdrim.
Lai sagādātu prieku Lieldienās ne tikai mūsu pagasta iedzīvotājiem, bet arī ciemiņiem, kuri atbrauc uz mūsu pagastu,
tad jau pāris nedēļas iepriekš pie visām pagasta iestādēm un
vēl citās daudzās vietās bija apmetušās zaķu ģimenes, kuras
laipni sagaidīja savējos un ciemiņus un iepozēja ar fotografēties gribētājiem. Šogad, kā jau Lieldienās pienākas, kārtīgi
izšūpojāmies jaunajās šūpolēs, meklējām zaķa paslēptās olas,

Sigitas Ceplītes,
sagatavošanas grupas audzinātājas, teksts un foto

Lieldienas
13. aprīlī Lieldienas iešūpoja pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
Laiks mūs nelutināja, tāpēc mazās grupas bērni Lieldienas svinēja iestādes
zālē. Mazie ķipari priecīgi piedalījās
latviešu tautas rotaļās un dejās kopā ar
Lieldienu zaķi. Bērni labprāt ripināja
krāsotās olas un meklēja savās grupās
paslēptās šokolādes olas.
Trīs lielākās grupas, spītējot laikapstākļiem, devās laukā pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pagalmā. Blakus iekūra ugunskuru, kur lielā čuguna
katlā sīpolu mizās ievietoja no mājām
paņemtās un jau izrotātās, satītās olas.
Kamēr Lieldienu olas krāsojās, bērni kopā ar Lieldienu zaķi un pavasara Lāci gāja Lieldienu tradicionālajā rotaļā “Gulēja saulīte”, pamodināja pavasara kukainīšus un Lāci no ziemas miega.
Kad olas bija izvārījušās, bērni centās atrast tieši savu Lieldienu oliņu un ar apbrīnu tina laukā. Lieldienu olas bija cita par citu skaistāka.
Tālāk turpinājās olu ripināšana un šokolādes olu meklēšana savos laukumos.
Bērni bija priecīgi un zinoši par Lieldienu tradīcijām.
Evitas Lielupes, pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto
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ripinājām tās, skrējām dažāda garuma (atbilstoši vecumam)
Lieldienu skrējienus, izsolē izsolījām sev un arī saimniecībā
noderīgas lietas. Pirmo gadu astoņu ģimeņu komandas piedalījās foto orientēšanās sacensībās mūsu Sidrabiņu parka teritorijā. Lai gan laika apstākļi šajā dienā mūs īpaši nelutināja,
tomēr visi uzdevumi tika paveikti. Un bija jau klāt pusdienu
laiks, tad nu visi kopā, lai sasildītos, devāmies baudīt gardo
skābeņu zupu, kura turpat netālu burbuļoja uz ugunskura. Par
to lielu lielais paldies Ingai un Oskaram Grotēm. Pasākums
izdevās tiešām labs, par ko liels paldies mūsu labvēļiem un
ziedotājiem. Vispirms jau Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, Jāņa Jansona z/s “Ūdņēni” vadītājai Ilgai
Zvirgzdiņai, Lienai Kārkliņai, Valijai Lelei, Ņinai un Jānim
Solovjoviem. Liels paldies visiem, kuri nenobijās no vējainā un vēsā laika šajās Otrajās Lieldienās un kuplināja mūsu
pasākumu. Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Lai visiem
saulains un ar patīkamiem darbiem rosīgs šis pavasaris!
Ineses Leibomas teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. maijs

Ar Lieldienu sveicieniem
„Kastaņās”

Lieldienas ir laiks, kad dienas kļūst garākas, saule uzsmaida mīlīgāk un cilvēki paliek jaukāki, atvērtāki un rosīgāki. Kā katru gadu,
arī šoreiz 12. aprīlī Blaumaņa biedrība sadarbībā ar Ērgļu vidusskolu
ciemojās sociālās aprūpes centrā „Kastaņas”.
2. un 4. klases skolēni skolotājas Vinetas Dāves vadībā bija sagatavojuši muzikāli literāru Lieldienu sveicienu. Mīlīgi un maigi
skanēja tautisko koklīšu priekšnesumi, skandinot saules un pavasara
dziesmas. Ar kokles skaņām priecēja un dziedāja skolotāja Vineta
Dāve un viņas audzēkņi - Paula Konovalova, Gerda Lazdiņa, Krista Āboliņa, Alīna Muša, Evelīna Jansone. Ansamblim pievienojās
bungas, kuras enerģiski un ritmiski sita Keita Una Daumane. Klavieres spēlēja Karolīna Keita Vanaga, altu pūta Linards Filipenkovs,
saksofonu - Manuela Hofmane. Skaņdarbu flautām izpildīja Paula
Konovalova un Līna Madsena. Dziesmiņu „Rīgas gaiļi” atraktīvi
un skanīgi dziedāja Guste Strazdiņa. Ar Lieldienu dzejolīšiem skatītājus iepriecināja Karolīna Keita Vanaga, Līna Madsena, Linards
Filipenkovs, Patrīcija Dance, Inese Monika Seska. Skolēni SAC
„Kastaņas” iemītniekiem bija sarūpējuši mazas un jaukas Lieldienu
dāvanas - papīra zaķīšus, kas sadējuši gardas oliņas.
„Braku” muzejs un biedrība „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” dāvāja grāmatu „„Brakos” ir varen jauki”, kurā apkopoti
Blaumaņa konkursu skolēnu labākie domraksti un pārdomas par
„Brakiem”, lasāmi skaisti un atzinīgi ieraksti no muzeja viesu grāmatas, kā arī rakstnieku, literatūras pētnieku atziņas par R. Blaumani
un „Brakiem”.
Pasākuma otrajā daļā muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kuru
„Kastaņas” iemītnieki gaida ar prieku, jo viņiem ļoti patīk klausīties
jaukajās dziesmu skaņās, kā arī dejot un vienkārši justies labi un
omulīgi.
Paldies „Kastaņu” ļaudīm par viesmīlību un sirsnīgo uzņemšanu!
Tiksimies atkal nākamajā pavasarī!

Pieminot skolotāju Mariju Šmiti
1. maijā skolotāja Marija Šmite atzīmētu 90 gadu jubileju.
Diemžēl 2011. gada decembrī viņas dzīves pavediens pārtrūka.
Sausnējieši bija, ir un būs pateicīgi skolotājai par viņas paveikto, audzinot jauno paaudzi, vadot kori un dziedātāju ansambļus, veidojot novadpētniecības muzeju un izkopjot sadzīves tradīcijas.
Muzejā glabājas Marijas Šmites pašrocīgi rakstītas biogrāfiskās ziņas: “Marija Šmite dzimusi 1927. gada 1. maijā Madonas rajona Kalsnavas pagastā, beigusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti 1967.
gadā. Strādājusi no 1947. gada Sausnējas skolā kā vienkārša
lauku skolotāja līdz 1982. gadam. Nav sastāvējusi partijās un
asociācijās. Nekādu darbu un publikāciju nav. Darbu muzejā
veic sabiedriskā kārtā, lai kaut ko saglabātu par bijušo Sausnējas pagastu, kas pamazām aiziet iznīcībā.”
Sausnējiešiem jāpateicas Marijai Šmitei par to, ka ir uzcelta
skaista pamatskola, ka mājā “Līdumi” iekārtots pagasta vēstures muzejs. Skolotājas mūža veikums daudzpusīgi aprakstīts
grāmatā “Sausnējas rīti”.
Visu dzīvi skolotāju Mariju Šmiti pavadīja mūzika un dziesma. Mīlestību un patiku uz dziedāšanu viņa centās ieaudzināt
arī savos skolēnos. “Putrēnu” pamatskolā telpas bija pašauras,
tāpēc starpbrīžos nekāda lielā pastaigāšanās neiznāca. To atvietoja padejošana un rotaļas. Skolotāja zināja daudz rotaļdeju ar kustībām un dziedāšanu. Daži skolēni ievadu klavierspēles apguvē mācījās pie skolotājas Marijas Šmites.
Sausnējas korī Marija Šmite iesaistījās uzreiz pēc ienākšanas
ciema sabiedriskajā dzīvē. Viņa bija ne tikai kora dziedātāja,
bet vajadzības gadījumā arī atvietoja diriģentu. Par to, ka ilgus gadus kora dziedāšanas tradīcijas Sausnējā neapsīka, paldies skolotājai. Skaitliski mazāks dziedātāju kolektīvs - sieviešu vokālais ansamblis. Marija Šmite to ilgus gadus vadīja
un sagatavoja konkursu skatēm.
Sausnējā ir senas teātra spēlēšanas tradīcijas. Arī šinī jomā

1961. gads, pirmā no kreisās - Marija Šmite.

lielu darbu ielika skolotāja, galvenokārt veicot režisora, rekvizitora, izrādes vadītāja un sufliera darbu. Lielākais mantojums, ko Sausnējai Marija Šmite atstājusi, ir vēstures muzejs
“Līdumos”. Šo māju viņa vārda tiešā nozīmē saglāba un saglabāja. Dažādi materiāli, izziņas, fakti tika sākti vākt un krāt
vai no pirmās Sausnējā nostrādātās dienas. Sausnējas vēstures
muzejā apskatāmi Marijas Šmites apkopotie materiāli par ciema un kolhoza vēsturi, par kora darbību un vokālajiem ansambļiem, par teātra spēlēšanas tradīcijām. Ir savākti un ekspozīcijā izvietoti agrāk sadzīvē lietoti priekšmeti un dažādi
rokdarbu paraugi.
Sausnējieši savu īpašo cilvēku skolotāju Mariju Šmiti tur
gaišā piemiņā. Skolotājas atdusas vietā Sausnējas kapsētā bieži deg svecītes, tiek nolikti ziedi.
Ilga Kronīte
Foto no “Līdumu” arhīva

„Braku” muzeja sezonas atklāšanas svētki

17. aprīlī, Otrajās Lieldienās, Ērgļu vidusskolas sporta zālē norisinājās Galda spēļu turnīrs, kurā galvenais tiesnesis un organizators
bija Aldis Jēkabsons. Viņam tiesneša darbā palīdzēja Sanita Jansone,
Kate Jēkabsone un Justs Jēkabsons.
Izcīnītie rezultāti:
DAMBRETE ( 14 dal.)
I vietā Sanita Jansone
II vietā Ainārs Strazdiņš
III vietā Didzis Doroško
DURAKS ( 16 dal.)
I vietā Kate Jēkabsone
II vietā Ilze Feldberga
III vietā Oto Strazdiņš (6 g.)
ŠAUTRIŅAS ( 20 dal.)
I vietā Justs Jēkabsons
II vietā Kate Jēkabsone
III vietā Aldis Jēkabsons
Bērnu konkurencē I vietā Evelīna Jansone
II vietā Megija Jeršova
III vietā Alīna Muša
Turnīra rezultātus apkopoja Sandra Avotiņa

Maijs ir laiks, kad sākas sezona daudziem
memoriālajiem muzejiem. „Brakos” atvēršanas svētki notika 9. maijā, atklājot izstādi
„Rūdolfs Blaumanis dzīvē un literatūrā”. Jau
2016. gadā tika veikts nopietns zinātnisks
pētījums par rakstnieka personību un daiļradi. Izstādes idejas autore un ieceru īstenotāja
ir Anna Kuzina, dizainu veidoja mākslinieks
Kristaps Priede, tekstus palīdzēja kārtot un
rediģēt Zinta Saulīte un Mārīte Breikša.
Izstādes desmit stendos vispusīgi atklāta rakstnieka dzīve un saistība ar Ērgļiem,
„Brakiem”, Koknesi, Rīgu un citām vietām
gan Latvijā, gan ārpus tās. R. Blaumanis ir
latviešu prozas un dramaturģijas meistars,
dzejnieks un žurnālists. Īpaša nozīme viņa
daiļradē ir bijusi vācu literatūrai un sadarbībai ar baltvācu inteliģenci un radošiem cilvēkiem. Izvēloties labākos vācu autoru darbus, R. Blaumanis ir radījis latviešu literatūrā klasikas pērles un nezūdošas vērtības. Rakstnieka atstātais mantojums joprojām ir aktuāls un mūsdienīgs, par to liecina
filmas, katru gadu iestudētās teātra izrādes un pētnieciskais darbs par R. Blaumaņa personību un daiļradi.
Atklājot izstādi, runāja Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, novērtējot muzeja darbinieku devumu R. Blaumaņa popularizēšanā un novēlot veiksmīgu sezonu. Pasākumā ar skanīgām dziesmām priecēja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
(vadītāja Inese Maltavniece). Dzeju un tautasdziesmas deklamēja Ērgļu vidusskolas 10. klases skolēni skolotājas Indras Rones
vadībā.
Šajā dienā svētki bija arī „Braku” niknajai Zīmaļai - papīra govij, kura muzejā nonāca 2007. gada rudenī. Gadu gaitā viņai ir
visādi klājies, jo gan putni knābājuši, gan bērni šo to raustījuši un noplēsuši, ik pa laikam tā ir labota un līmēta. Šogad, uzaicinot mākslinieci Inesi Jakobi, kura ir arī govs idejas autore, Zīmaļa atkal tika kārtīgi sakārtota un salīmēta, lai apmeklētājus
sagaidītu skaista un glīta - ar puķu ziedu mutē. Paldies māksliniecei par darbu un atsaucību! Arī gotiņai tika veltītas skanīgas
dziesmas un deklamētas jaukas tautasdziesmas.
Paldies visiem, kas palīdzēja izstādes tapšanā un priecēja muzeja sezonas 58. atvēršanas svētkos! „Braki” nu ir gatavi jaunajam darba cēlienam.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Ziņas no Ērgļu bibliotēkas

Baltais galdauts uz Ērgļu Stacijas perona

Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

GALDA SPĒĻU TURNĪRĀ

Atgādinājums!
Lai arī negribīgi, tomēr vasara tuvojas - atvaļinājumu, ceļojumu un citu dažādu aktivitāšu laiks un lasīšanai vairs tā laika
nepietiek. Liels lūgums ir - nodot bibliotēkā paņemtās grāmatas,
ja tās netiks pa vasaru lasītas. Jūs joprojām paliekat bibliotēkas
lietotājs un atsākt lasīšanu var jebkurā laikā. Cienījamie vecāki,
lūdzu, pasekojiet, lai arī jūsu bērni nodotu no bibliotēkas paņemtās grāmatiņas.
Ievērībai!
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šovasar bibliotēka no 1. jūnija līdz 1. septembrim pirmdienās - SLĒGTA
Jaunums!
Pēc daudzu apmeklētāju ierosinājuma, bibliotēkā ir izveidots
īpašs plaukts „Grāmatu dāvināšana/ maiņa”
aTavā grāmatplauktā ir grāmatas, kuras vairs nelasīsi, bet Tev
šķiet, ka tās var kādam noderēt, atnes tās un ieliec šajā plauktā.
aGrāmatām jābūt nesabojātām, vizuāli labi saglabātām, padomā arī par to saturu.
aŅem vērā - grāmatas Tu dāvini, tās netiks nestas atpakaļ.
aJa tev pašreiz nav ko ielikt plauktā, paskaties, ko dāvina citi,
varbūt atrodi sev ko noderīgu.
aPlaukts nav bezizmēra, tāpēc iesākumam nes ne vairāk kā 5
grāmatas.
aUzmanību! - Šī NAV makulatūras vākšanas akcija!
Ja rodas jautājumi, vaicā bibliotekārēm.
Sarmīte Dreiblate Ērgļu bibliotēkā
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Ja šobrīd mazāku apdzīvotu
vietu “sirds” lomu pilda kultūras iestādes un saieta nami, tad
pirms pārdesmit gadiem tās
noteikti bija dzelzceļa pieturvietas - stacijas. Lai gan Ērgļu
dzelzceļa stacija savu sākotnējo lomu vairs nepilda, tā ir
atguvusi savu “sirds” lomu
- šogad 4. maijā uz šīs stacijas
perona biedrība “Ērgļu sirds”
rīkoja pirmos, bet noteikti ne
pēdējos Baltā galdauta svētkus
Ērgļos.
Latvijas valsts simtgades
svinību atklāšanas vakarā uz
Ērgļu Stacijas perona pulcējās
apmēram 30 pieaugušo un 15
bērnu, lai kopā svinētu brīvību
- ar mīlestību pret Latviju un
Ērgļiem.
Leldes Gangnuses-Bērziņas
teksts un foto
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Esi sveicināts, mazais Ērgļu
novadniek!

Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ieliktā bagātība.
L. Brīdaka
Šajā gadā Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar saieta namu turpina 2016. gadā aizsākto tradīciju - sumināt iepriekšējā gadā dzimušos bērniņus - Ērgļu novadniekus. Pasākums
“Esi sveiks, mazais novadniek!” notiks Bērnības svētku ietvaros
šā gada 15. jūlijā. Aicinām to bērnu, kas dzimuši 2016. gadā
un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ērgļu novadā, vecākus pieteikt
savu bērnu dalību Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā Rīgas ielā
10, Ērgļu pagastā vai pa tālruņiem 64871453 (Vineta), 64871297
(Baiba).
Tāpat aicinām vecākus pieteikt savus bērnus Bērnības svētkiem.
Tie ir svētki ģimenei, tāpēc radīsim prieku ne tikai bērniem, bet
arī vecākiem, krustvecākiem un mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo
dienu krustmāte un krusttēvs kļūst par svētku gaviļnieka - bērna
- uzticamiem draugiem, padomdevējiem, arī par otro māmiņu
un tēti. Dalību Bērnības svētkos varat pieteikt Saieta namā vai
dzimtsarakstu nodaļā.
Baiba Cielēna, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Muzeju nakts moto:
„LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS KĀ
VAGONA RATS”

(E.Veidenbaums)
20. maijā R. Blaumaņa memoriālajā
muzejā „Braki” notiks Muzeju nakts
pasākums „Laiks dziesmai, gudrībai un
izklaidei”
Norises laiks
19.30 - 21.00

Aktivitāte
Literāri muzikāls sarīkojums „Un
ziedonis puķes jau kaisa”. Muzicē
grupa „Voice of Instruments” (Ilmārs Šterns - balss, dzejas deklamācija, Maija Solovjova - klavieres, Daiga Solovjova - saksofons,
stabule).
21.00 - 23.00
Aktivitātes un darbnīcas „Braku”
teritorijā
• Koks - laika liecinieks.
• E. Veidenbaums un R. Blaumanis - laikabiedri.
• Laika rats griežas.
• Mans laiks radošumam.
• Nakts orientēšanās „Skrējiens
cauri gadsimtiem” ar dažādiem
pārbaudījumiem muzeja teritorijā
un disku golfa trasē.
Atrakciju parks „Braku takas”
20.00 -23.00
- kāpelēšanas un rūdījuma trase
„Laiku lokos”. Maksas pakalpojums - ar īpašām Muzeja nakts atlaidēm.
20. maijā no plkst. 19:00 līdz 23:30
Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
„Muzeju nakts” pasākums „Atgriežoties pagātnē...”

Pasākuma laikā būs iespēja atgriezties laikā, kad dzīvojuši brāļi Jurjāni. Ikviens varēs vērot pirtīžas, piedalīties
senajās spēlēs un rotaļās, apgūt skolas gudrības, ieaust
dzīparu P. Viļumsona stellēs, veikt ikdienas darbus un citas interesantas nodarbes.
Tikai „Muzeju naktī” būs iespēja nobalsot par Madonas,
Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novada mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkursa meitenēm un
zēniem darbu izstādes „Zaļā pasaka” labāko darbiņu.
Siltumu sniegs ugunskurs un silta zupa.
Gaidīsim ciemos!
Ieeja - bez maksas!

APSVEIKUMS

APSVEIcam

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Maira Kluina
Arnis Rinass
Janīna Zača
Gaida Pūce
Rasma Zariņa
Velta Dzenīte

Pasākumu afiša
No 19. maija līdz 1. jūlijam Sausnējas muzejā
“Līdumi”
Muzeju nakts ietvaros
“Laiks - kalendāru un pulksteņu izstāde”

LĪGU EGLĪTI-PUNDURI un
VALTERU PUNDURU ar meitas
ELZAS PUNDURES piedzimšanu.

***

21. maijā plkst. 12.00 ĢIMENES DIENA”:
plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā koncerts
“Hei, hei, Mērija POPINSA!”;
plkst. 13.00 laukumā pie saieta nama
netradicionālo sporta spēļu trases
”TĒTIS, MAMMA UN ES - IZVEICĪGA ĢIMENE”
radošo uzdevumu pārvarēšana un citi pārbaudījumi.
(Komandā dalībnieku skaits - ne mazāks par trīs.)
Balvas un saldi pārsteigumi - visiem!!!

SVEICAM,

***

21. maijā plkst.16.00 Sausnējas estrādē
Ērgļu SN teātra izrāde - Monika Zīle
“Laulības treniņu aģentūra”

***

Sestdien, 27. maijā, plkst.
14.00 bijušajā Sausnējas
kultūras nama zālē, tagad
“Ievas” grāmatas
„Kolektīvā saimniekošana
Liepkalnē, Sausnējā,
Sidrabiņos” atvēršanas svētki
Lūgums noskaņot sevi patīkamiem atmiņu brīžiem un
parūpēties par nelielu „groziņu”!

***

14. jūnijā plkst.15.00 Sidrabiņos
Komunistiskā terora upuru atceres diena.
Ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Sidrabiņos

***

14. jūnijā plkst. 17.00 Atceres brīdis un ziedu
nolikšana pie Piemiņas akmens novada
domes ēkas laukumā

KOPĪGO DZĪVES CEĻU SĀKOT,
IVARU un LIENI ŠČEGLOVUS.

***

17. jūnijā plkst. 12.00 „Brakos”
Jāņu mācības - ielīgošana
Plkst. 16.00 koncertuzvedums „Velniņi”,
piedalās Jelgavas BJC „Junda” deju kolektīvi
M. Bratkus vadībā

***

21. jūnijā „Brakos” Jāņu ielīgošana

***

22. jūnijā plkst.19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem

***

22. jūnijā plkst. 19.00 Jumurdas Saieta ēkas pļaviņā
visi mīļi aicināti uz kopīgu līgošanu

***

23. jūnijā plkst. 20.00 pie Ērgļu saieta nama
Ērgļu teātra izrāde „Laulības treniņu aģentūra
LĪGO VAKARĀ!”

PIEMINAM MIRUŠOS:
Ruta Zariņa
mirusi 89. mūža gadā;

Ņina Akulova
mirusi 89. mūža gadā;
Marija Kotoviča
mirusi 94. mūža gadā;
Malvīne Pētersone
mirusi 88. mūža gadā;
Jānis Zalpēters
miris 63. mūža gadā;
Marija Sīpolniece
mirusi 93. mūža gadā;
Rasma Zariņa
mirusi 91. mūža gadā;
Jānis Pomerancevs
miris 69. mūža gadā;
Marjana Pīzele
mirusi 92. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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