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�rg�u novad�
rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
Br�vpr�t�go
darbs �rg�u novada
muzejos
neatbilstošas izg�ztuves

Grāmata paver lasītājam
durvis uz citu pasauli, padarot krāsaināku un bagāApr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
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parakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
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ta par kolhozu
- 21.janv�ra l�mumiem r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dz2009.gada
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas
sa- deslaikiem
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
„Kolektīvā
saimniekošana
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Ausekļa Knopes foto

Barona taka ar� �rg�osII mācību semestris Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā
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līdzi dzīvoja un tos foto kadros iemūRaunai,Valdis
Taurenei,
Inešiem,
�r- fotogrāfijas ir apkopotas un
žināja
Zirnis.
Tieši šogad
g�iem, mūsu
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Šajā mācību gadā II mācību semestris
mūsu skolā bijis bagātīgs un piesātināts
ar dažādiem pasākumiem un notikumiem,
kuros piedalījušies Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi.
Kā pirmā savu priekšnesumu februārī
sniedza mūzikas nodaļas klavierspēles 8.
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jaunieši?!
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Ievēlēts Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
15. jūnijā jaunievēlētās domes pirmajā sēdē par Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju ievēlēja Guntaru Velci.

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu
rezultāti Ērgļu novadā
Balsstiesīgie: 2549. Nobalsojušie: 1463 (57,40%). Derīgās aploksnes: 1459 (57,24%).
Derīgās zīmes: 1446 (99,11%)

Pārskats par 2017. gada maija domes sēdē lemto
aIzbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības vienai personai un nolēma, ka šī zeme piekrīt Ērgļu novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
aLai pašvaldība varētu sekmīgi pildīt noteiktās autonomās funkcijas, nodrošinot saudzīgu mantas apsaimniekošanu un uzturēšanu, dome nolēma piedalīties izsolē un iegādāties AS “Latvenergo” nekustamo
īpašumu Gaismas ielā 1C, Ērgļos, ar kadastra numuru 7054 008 0755.
aNolēma finansiāli atbalstīt Kristapa Priedes laikmetīgās mākslas izstādes “Kristaps Priede: KODS”
īstenošanu un realizēšanu Cēsu izstāžu namā laika posmā no 2017. gada 20. septembra līdz 22. oktobrim,
piešķirot finansējumu EUR 500,00 apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Ērglēnieša Kristapa Priedes izstādes projekta mērķis ir veicināt laikmetīgās mākslas pieejamību sabiedrībai Vidzemē, bagātināt kultūrtelpu ar kvalitatīvu izstādi, popularizēt atzītu Ērgļos dzimušu kultūras personību, viņa daiļradi un saikni ar Ērgļiem un Vidzemi kopumā.
Kristapa Priedes darbi ir bijuši jau apskatāmi vairākās pasaules vietās, tajā skaitā Lielbritānijā, Ķīnā,
Spānijā un citviet.
aNolēma izīrēt daudzbērnu ģimenei Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aApstiprināja Ērgļu saieta nama telpu nomas maksu 5,80 EUR/ 1kv.m. mēnesī (bez PVN).
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu parādu kopā EUR
2424,26 apmērā no 20 zemes īpašniekiem.
		
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

KOPĀ IR SPĒKS
Derīgās zīmes: 503 (34,48%). Ievēlēti: 3

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 27. aprīlī
domes sēdes protokols Nr.5,6.§
Grozījums Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Izdarīt grozījumu Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra saistošo noteikumu Nr.3
“Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” 2.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“2.1. Pabalsta apmērs uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī: no viņa piedzimšanas
līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas; no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas.”
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Kalniem pāri
Derīgās zīmes: 189 (12,95%). Ievēlēti: 1

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Grozījums Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
Saistošo noteikumu satura izklāsts:
Pašvaldībā ir spēkā 2015. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par Ērgļu novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenēm.”
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums:
Noteikumu mērķis ir uzlabot audžuģimenē ievietoto bērnu materiālo stāvokli un sociālo funkcionēšanu.
2013. gada 15. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” nosaka to, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos
uzturlīdzekļus šādā apmērā:
1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 30% apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Pieņemot, ka bērna aprūpi īsteno divi vecāki, tad šis uzturlīdzekļu apmērs mēnesī uz vienu bērnu ir attiecīgi 50% un 60% no minimālās mēneša darba algas.
Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu:
Izmaiņas saistošajos noteikumos neietekmēs šā gada pašvaldības budžetu, ņemt vērā, ka pakalpojums
ārpusģimenes aprūpes iestādē vienam bērnam ir ievērojami dārgāks nekā audžuģimenē.
Saistošo noteikumu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi:
Izmaiņas saistošajos noteikumos neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajām procedūrām:
Izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmumu pieņemšana, izpildes administrēšana un
pārsūdzība.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ērgļu novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sēdē. Ir veiktas
sarunas ar audžuģimenēm un noskaidrots viņu viedoklis. Ir radusies pārliecība, ka valstī šobrīd noteiktā
audžuģimeņu finansēšanas kārtība nav pilnīga un ir nevienlīdzīga, tāpēc pašvaldībai ir pienākums šo
situāciju izlabot līdz brīdim, kad jautājums tiks atrisināts valstiskā līmenī.

Mēs Ērgļu novadam
Derīgās zīmes: 692 (47,43%). Ievēlēti: 5

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pateicība vēlētājiem!
Vēlētāju apvienības “Mēs Ērgļu novadam” vārdā pateicos vēlētājiem par mums dāvāto uzticību. Tas ir
augsts mūsu līdzšinējā darba novērtējums un drošs mandāts nākotnei, lai turpinātu strādāt mūsu novada
tālākai attīstībai.
Pateicībā un cieņā,
G.Velcis, vēlētāju apvienība “Mēs Ērgļu novadam”

Mēs par izaugsmi un attīstību
Derīgās zīmes: 62 (4,25%). Ievēlēti: 0

Paldies Ērgļu novada iedzīvotājiem!
Vēlēšanu apvienības „Kopā ir spēks”, „Kalniem pāri” un „Mēs par izaugsmi un attīstību” saka lielu
paldies Ērgļu novada iedzīvotājiem par izteikto uzticību un personīgo atbalstu pašvaldību vēlēšanās.
Pateicamies par uzmundrinošajiem vārdiem brīžos, kad to visvairāk vajadzēja. Īpašs paldies tiem mūsu
atbalstītājiem, kas meta visu pie malas un iejutās vēlēšanu novērotāju lomā, ziedojot savu darba, brīvo
un naktsmiega laiku, lai nodrošinātu vēlēšanu procesa caurspīdīgumu. Kā arī liels paldies Ilzei Feldbergai, kas šos cilvēkus organizēja.
Paldies arī tiem novada iedzīvotājiem, kas norādīja uz darāmo darbu sarakstu un mūsu kļūdām. Tas
palīdzēja mums atcerēties, ka tik daudz un dažādās jomās varam augt un attīstīties katrs individuāli un
visi kopā.
Mūsu galvenais mērķis ir godprātīgi strādāt Ērgļu novada iedzīvotāju labā un attaisnot jūsu uzticību.
Mums svarīgi ir nepazaudēt, bet attīstīt saikni, ko iesākām veidot ar saviem novadniekiem priekšvēlēšanu laikā.
Lai mums kopā ar jums izdodas!
VA „Kopā ir spēks”, „Kalniem pāri” un „Mēs par izaugsmi un attīstību”
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* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūnijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Un klāt ir jūnijs! Zied ceriņi un ābeles,
zied pienenes un pamazām jau pirmie
pumpuri atveras arī pujenēm. Vēlos jūnija vakaros pēc lietus burvīgi smaržo
papeles, un to visu papildina lakoniskās
putnu balsis.
Reizē ar ziedoņa iestāšanos dabā ziedēt ir sākuši arī skolēni, jo mācību gads
nu ir veiksmīgi aizvadīts un ir iestājies
ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, kad var
ar pilnu jaudu mesties iekšā vistrakākajos piedzīvojumos, neuztraucoties par
to, ka nav izrēķināti uzdevumi vai uzrakstīts domraksts.
Lai gan vasaras brīvlaiks jau rit pilnā
sparā, tomēr 9. klase un 12. klase jūnijā
vēl tikai beidz rakstīt pēdējos eksāmenu darbus. Jāpiebilst, ka 12. klasei šis
pirmais vasaras mēnesis papildus ir arī
gaidīšanas posms, jo eksāmenu rezultāti būs zināmi jūnija beigās, un tikai
tad vidusskolas absolventu klase varēs
viegli uzelpot. Taču neķersim kreņķi,
bet cerēsim, ka eksāmeni ir uzrakstīti
labi, jo tie savā ziņā ir atslēgas uz nākamajām durvīm.
Piemēram, devītās klases skolēniem ir
pienācis brīdis, kad jāpieņem nozīmīgs
lēmums un jāizlemj, vai turpināt mācības Ērgļu vidusskolā un iegūt vidējo
izglītību, vai atplest spārnus un lidot
uz kādu profesionālā virziena mācību
iestādi, kur gūt savas pirmās iemaņas
kādā profesijā.
Bet 12. klasei vairs nav izvēles, jo
bosu ķēde nu ir nodota nākamajam klases kolektīvam, un mums pašiem neatliek nekas cits, kā ļauties lidojumam,
celties pret debesīm un meklēt jaunu
piezemēšanās punktu, ar kuru iesāksies
jauns dzīves posms.
Lāsma

2017. gada JŪNIJS

Apsveikums
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs
sveic skolotāju Ivetu Dūmiņu
skaistajā jubilejā un novēl:
Ik rītu pamosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī
Un laimes sajūtu visapkārt!

Mācību gada noslēguma pasākums
„Mūsu stāsts”

Mācību gadā paveiktais
Kopā ar pieneņu pūkām ir aizsteidzies kārtējais mācību gads, aiznesdams
līdzi izdarītos darbus un panākumus. 26. maijā Ērgļu vidusskolā bija svētki - mācību gada noslēguma pasākums „Mūsu stāsts”, kurā suminājām
skolēnus un skolotājus, kuru sasniegumi mūs iepriecinājuši.
Apbalvošanas ceremonijā saskaņā ar motivācijas spēles „Izkrāso IKdienu!” rezultātiem ar atzinību tika novērtēti skolēni dažādās jomās - mācībās, sportā, kultūrā, iniciatīvā, saimniecības jomā. Varam lepoties ar
saviem mācību rezultātiem, jo 90 Ērgļu vidusskolas skolēni ir ieguvuši
godalgotas vietas skolas mācību priekšmetu olimpiādēs, bet 12 skolēni
savas zināšanas ir pierādījuši starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs
un bijuši starp tiem, kuri saņēmuši godalgotās vietas. Ērgļu vidusskolas
skolēnu gada vērtējumu vidējā atzīme ir 6,63 balles, kas ir augsts rādītājs.
Svinīgās daļas nobeigumā īpašais paldies visiem - gabaliņš gandarījuma
kūkas.
Paldies Koklačovu ģimenei, kuri aizsākuši jaunu tradīciju - ar 50 EUR
stipendiju tika apbalvoti tie skolēni, kuriem ir augstākā gada vērtējumu
vidējā atzīme. Šogad naudas balvas ieguvēji bija Gustavs Dūdums (3. kl.),
Alīna Muša (4. kl.), Ieva Radzvilaviča (8. kl.) un Lauma Kodola (11. kl.).
Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem šis bija brīnišķīgs skolas gads!
Spēles „Izkrāso IKdienu!” rezultāti

Skolēnu domes un vecāku padomes prezidents, direktore un mācību
pārzine apbalvo aktīvākos.
Mācību gada noslēguma pasākums „Mūsu stāsts” norisinājās 26. maijā plkst.
18.00 Ērgļu vidusskolas zālē. Pasākuma vadītāji bija skolēnu domes pārstāvji
Anete Podjava un Arvis Zeibots. Par godu skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem spēlēja arī orķestris.
Visi pulcējāmies Ērgļu vidusskolā, lai atskatītos uz mūsu stāstu, kas sākās
septembrī, bet pēc brīža jau bija noslēdzies, jo šis mācību gads oficiāli ir
beidzies. Ar attēlu un video palīdzību ielūkojāmies atmiņās par adaptācijas
dienu, kad visi kopā centāmies no jauna iejusties skolā, tāpat atsvaidzinājām
atmiņas par Ziemassvēku uzvedumu „Kaķīša dzirnaviņas”.
Pasākumā noskaidrojām, kā beidzas mūsu stāsts, kuri skolēni un kuras klases
ir bijušas mērķtiecīgākās, saliedētākās un visveiksmīgākās šajā - 2016./2017.
- mācību gadā. Apbalvojām olimpiāžu laureātus, tika nominētas visas klases,
kā arī noskaidrojām, kuri skolēni ir piepildījuši klašu burkas ar zīlēm Ērgļu
vidusskolas motivācijas spēlē „Izkrāso IKdienu!”.
Pēc labi padarīta darba ikvienam ir patīkami saņemt uzlavas un atzinību. Šogad labākos mācību darbā ar īpašu balvu sveica Koklačovu ģimene. Inese
Koklačova no katras klašu grupas mācībās labākajiem skolēniem pasniedza
naudas balvu 50 eiro apmērā.
Mēs visi šajā mācību gadā cītīgi mācījāmies, piedalījāmies pasākunos, sportojām, saimniekojām... Tāpēc visi pelnījām gabaliņu lielās gandarījuma kūkas. Pēc pasākuma klases devās pildīt dažādas skolotāju un vecāku veidotās
aktivitātes skolas apkārtnē. Kad uzdevumi bija izpildīti, visi tikās pie skolas
ugunskura, lai baudītu zupu.
Anete Podjava, 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

Mūsu jaunākie basketbolisti

Mūsu novada mazie U-10 vecuma grupas basketbolisti 1. un 2. jūnijā aizvadīja pēdējo - 4. - posmu VEF LJBL rīkotajā KĀRUMS KAUSA izcīņā.
Spēles notika Salaspilī.
Pirmajā spēlē pārliecinoši ar rezultātu 74:30 tika pārspēta “Tukums 2”
komanda. Rezultatīvākais spēlē ar 17 gūtajiem punktiem bija Gustavs
Dūdums. Otrās dienas spēlē ar rezultātu 51:33 tika pārspēta A. Kraukļa
VEF B komanda, kurā 13 punktus guva Markuss Pardencis. Līdz ar to
tika izcīnīta 1. vieta savā apakšgrupā. Nākamajā spēļu dienā bija jātiekas
ar citu apakšgrupu uzvarētājiem. Tā, ļoti labi nospēlējot spēles pēdējo ceturtdaļu, ar rezultātu 61:36 tika pieveikta Rīgas rajona Juglas komanda.
Jāatzīst, ka šajā komandā gan spēlēja gadu jaunāki puiši. Rezultatīvākais
ar 18 gūtajiem punktiem bija Gustavs Dūdums. Pēdējo spēli aizvadījām
pret Siguldas komandu. Pārsteidza pretinieku raženie augumi, ar ko nācās
smagi cīnīties visu spēli. Pretī varējām likt vienīgi mūsu Valteru Rešņu,
kas pašaizliedzīgi cīnījās par atlecošajām bumbām. Tā visu spēli atradāmies iedzinējos, vēl 5 minūtes pirms spēles beigām zaudējot ar 9 punktu
starpību. Pašaizliedzīgi cīnoties, izdevās pretinieku noķert, taču nemācējām precīzi izpildīt trenera iecerēto un galu galā sāpīgs zaudējums ar rezultātu 50:51. Rezultatīvākais spēlē ar 8 punktiem bija M. Pardencis. Vēl
komandā spēlēja R. Venškevics, K. Dūdums, D. Ludboržs, E. Bukovskis,
L. Leimanis, H. Masaļskis.
Kopumā komandai vērojams nenoliedzams progress. Ļoti labi, ka puiši
pēc treniņa paliek sporta zālē un darbojas papildus individuāli. Žēl, ka vairāki puiši reti apmeklē treniņus un vēl bēdīgāk, ka
daži tos vairs neapmeklē vispār. Jau tagad izjūtams spēlētāju trūkums.
I. Teteris, treneris
R. Vambūta foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. jūnijs
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Sākumskolas klases visas ir ļoti centīgas un kopā ar audzinātājām sasniedz savus mērķus. 1. klases skolēniem šis bija pirmais gads skolā. Viss
viņiem bija pilnīgi jauns - jauna vide, jauns dienas ritms, kas jāievēro.
Kopā ar audzinātāju gūti pirmie sasniegumi mācību darbā un pieredze,
piedaloties pasākumos. 1. klases nominācija „MUDĪGIE”.
2. klase šogad pieskandinājusi gan Ērgļu vidusskolu, gan Saieta namu,
gan sociālās aprūpes namu „Kastaņas”. Starp viņiem ir gan dejotāji, gan
dziedātāji, gan koklētāji un citu mūzikas instrumentu spēlētāji, tāpēc 2.
klases nominācija - „SKANĪGIE”.
3. klase jau var saukties par pieredzes bagātiem skolēniem. Uzkrātās
zināšanas apliecina panākumi starpnovadu olimpiādēs. Trešklasnieku
rindās šogad ir arī jaunie velosipēdisti, kuri ieguvuši velosipēda vadītāja
apliecību, viņu klase iesaistās konkursos un sadarbojas ar vācu draugiem.
Nu īsti spridzeklīši! Viņu nominācija - „SPRIDZĪGIE”.
4. klasi var saukt par mazās skolas bosiem, jo viņi ir lielākie sākumskolas skolēni, kuri viens un divi noorganizē novada ekskursiju pašiem
jaunākajiem - sagatavošanas grupiņas bērniem. Un to visu viņi dara ar
prieku! 4. klases nominācija - „PRIECĪGIE”.
5. klase šogad prātīgi iepazinās ar lielo skolu un bija gluži apsēduši
ķīmijas kabinetu un audzinātāju. Iniciatīvas viņiem netrūkst - sadarbojoties viņi nokomplektēja pat divas komandas CSDD rīkotajam konkursam
„Jauno velosipēdistu forums” un sacensībās Madonā ieguva 3. vietu. Viņu
nominācija - „ROSĪGIE ILŽUKI”.
6. klase ir skolēnu skaita ziņā lielākā Ērgļu vidusskolā. Viņi ir ļoti daudzpusīgi - dejo, spēlē basketbolu un disku golfu, orientējas un vēl, un vēl...
Ja vajag, 6. klase atnesīs, aiznesīs, izdarīs! Jūsu sportiskie puiši un apsviedīgās meitenes ir mūsu skolas cerība saimnieciskajā jomā, tāpēc nominācija - „JAUNIE SAIMNIEKI”.
7. klases zīļu spēles uzskaite ir tik precīza kā nevienai citai klasei. Viņi
ir ļoti atbildīgi un šajā mācību gadā ir īpaši izcēlušies ar to, ka centīgi
apmeklējuši stundas un kavēto stundu skaits ir mazākais visā skolā. 7.
klases nominācija - „ATBILDĪBAS PARAUGS”.
8. klases skolēni šajā mācību gadā ir kļuvuši par trusīšiem. Jūs jautāsiet,
kā? Uz to atbildi sniegs divi vārdi - projekts EFFeCT, kurā skolēni savstarpēji saliedējas un rada aktīvu pārgājiena maršrutu pa Ērgļiem. Turklāt
viņi ir cītīgi pelnījuši desmitniekus un apsteiguši pat 10. klasi. 8. klases
nominācija - „DESMITNIEKU KARAĻI”.
9. klase šo mācību gadu ir pavadījusi pirmo lielo eksāmenu gaidās, bet
tas viņiem nav traucējis nopelnīt visvairāk īpašo paldies zīļu - par aktiermeistarību, par dejošanu un muzicēšanu, par darbošanos skolēnu domē. 9.
klases nominācija „BALTIE PALDIES”.
10. klase ir pilna ar gudriniekiem, taču šis mācību gads pagājis dažādu
pasākumu zīmē - Latvijas dzimšanas dienas pasākuma „ES esmu Latvija!” autori, Zelta Zivtiņas čempionāta fināla dalībnieki. 10. klases nominācija - „SABIEDRISKI AKTĪVIE”.
11. klasei padodas viss - mācības, sports, aktiermāksla, darbošanās skolēnu domē. Taču, apskatot zīļu burku, tā ir zilāka nekā citus gadus. Panākumi jaunsargu sacensībās, basketbolā, orientēšanās sacensībās ir atnesuši nomināciju „SPORTISKI KAREIVĪGIE”.
12. klase - vislielākie, pieredzes bagātākie un brīvību mīlošākie, kuri nu
jau pavisam drīz aizlidos un sāks jaunu stāstu… 12. klases nominācija
- „BRĪVIE PUTNI”.
Sintija Māliņa, Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore
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Konkurss „Domā! Zini! Mācies!”

Ērgļu vidusskolā 2016./2017. m. g. 2. semestrī notika Tehnoloģiju
un zinātņu jomas metodiskās komisijas rīkotais konkurss ar mērķi
rosināt interesi par dabaszinībām un matemātiku, attīstīt erudīciju
un mērķtiecību. Konkursa nolikumā paredzējām, ka piedalās 5. 12. klases komandas, kuras veido trīs skolēni - viens no 5. vai 6.
klases, viens no 7. - 9. klases grupas, viens skolēns no 10. - 12. klases. Tika akcentēta skolēnu sadarbība, jo dalībnieki līdz komandas
veidošanai konkursam bija tikai skolasbiedri. Gribējās konkursu
veidot tā, lai arī piektklasnieks justos kompetents un erudīts Ērgļu
vidusskolas loceklis.

Pieteikušās 10 komandas izturēja visas četras konkursa kārtas, risinot nopietnus uzdevumus, atbildot uz nenopietniem jautājumiem,
aizpildot tabulas, atzīmējot pareizās testa atbildes, risinot mīklas
un parādot erudīciju par aktuālo zinātnē un tehnoloģijās Latvijā un
pasaulē. Mums, skolotājām, bija nopietni jāpārdomā katras kārtas
jautājumi, lai tie būtu interesanti, tēmai atbilstoši, saistoši, un, galvenais, lai pašas spētu uz tiem atbildēt un savas atbildes pamatot.
Bija interesanti strīdi par viena vai otra uzdevuma risinājumu, palīgā nāca skolēnu vecāki, klasesbiedri un citi skolotāji. Vienaldzīgo
nebija, un tas arī ir šī pasākuma lielākais ieguvums.
Pēc spraigām cīņām noskaidrojās uzvarētāji. Ar vislielāko punktu
skaitu 1. un 2. vietu dalīja komandas „Focuss” (Viktorija Vīgube 10. kl., Linda Jansone - 9. kl., Elīza Madsena - 6. kl.) un „Rozītes”
(Lauma Kodola - 11. kl., Ilona Riekstiņa - 7. kl., Anete Bukovska
- 6. kl.). Trešās vietas ieguvēji „A komanda” (Rimants Stankevičs
- 11. kl., Jānis Rūdolfs Kalniņš - 9. kl., Markuss Užāns - 6. kl.).
Visi konkursa dalībnieki balvā saņēma braucienu uz AHHAA
centru Igaunijas pilsētā Tartu, uz kuru ceļa izdevumus apmaksāja
Ērgļu pašvaldība. 1. un 2. vietas ieguvējiem atbilstoši nolikumam
tika apmaksāts arī zinātnes centra apmeklējums.
Paldies skolēniem par ieinteresētību un izturību, par atbalstošo
sapratni! Paldies skolotājām Baibai Kaļvai, Ilzei Eņģei, Annai Ielejai un Maigai Pickai par izturību un patiesu patiku rīkot konkursa
kārtas. Veiksmi turpmākajā darbā un jauku, siltu un saulainu vasaru spēku atjaunošanai mums visiem!
Olga Elksne, Anna Ieleja,
tehnoloģiju un zinātņu jomas skolotājas

Balva - ekskursija uz Igauniju, AHHAA centru
Es piedalījos skolas konkursā “Domā! Zini! Dari!”. Un kā apbalvojums par piedalīšanos visiem dalībniekiem bija iespēja braukt uz
zinātnes centru AHHAA.
No Ērgļiem bija jāizbrauc plkst. 06.30, par ko, manuprāt, nebija
sajūsmināti ne skolēni, ne skolotāji. Tomēr, ietinušies siltās jakās un
pasveicinājuši šoferi, devāmies ceļā uz Igauniju. Pāri robežai pārbraucām pēc trīs stundām, tomēr līdz Tartu vēl bija jāmēro vairāk nekā 80
km.
Kā pirmo AHHAA centrā mēs apskatījām jauno izstādi “Ahhaa,
cilvēku ķermeņi!”, kur bija redzami dažādi skeleti, muskuļi, elpošanas, nervu, sirds un asinsvadu sistēmas, un, protams, dažādu cilvēku
ķermeņi šķērsgriezumos. Tālāk mēs paši varējām staigāt apkārt un izmēģināt dažādas iekārtas.
Zinātnes centra platība mērāma nedaudz vairāk kā 3000 kvadrātmetros, un tajā atrodas trīs izstāžu zāles, kā arī eksponāti, kas izvietoti
balkonos un foajē.
Dabas zālē varēja izveidot atvaru, šaut no ūdens lielgabala un uzbūvēt funkcionējošu ūdensapgādes sistēmu. Tur arī atrodas daudzu
iemīļotais eksponāts - Šanhajas māja, kas ar savām šķībajām sienām
un šķībo grīdu bija īsts pārbaudījums mūsu smadzenēm.
Tehnoloģiju zālē varēja braukt ar divriteni pāri trosei, kas novilkta
virs zāles, uzvilkt sevi līdz griestiem un izjust brīvo kritienu, ar liftu doties zemes dzīlēs, nofotografēties ar sprāgstošu gaisa balonu un
doties tunelī.
Man visvairāk patika mākslīgi veidotais ūdenskritums, jo uz mazas

interaktīvas tāfelītes varēja uzzīmēt rakstus, kādā nolija ūdens. Īpaši
labi tas sanāca, kad uzzīmēja smaidiņu.
Pēc tam mēs devāmies uz Zinātnes Teātri, kurā mums stāstīja par elektrību un rādīja dažādus eksperimentus. Protams, viss bija ļoti interesanti, tikai žēl, ka mēs daudz ko nesapratām, jo visu stāstīja igauniski.
Bijām pavadījuši vairākas interesantas stundas zinātnes centrā AHHAA, tāpēc priecājāmies, kad pienāca laiks doties mājup.
Iesaku visiem kaut reizi aizbraukt uz AHHAA centru, jo tur var ne
tikai iegūt jaunu pieredzi un labi atpūsties, bet arī uzzināt daudz ko
jaunu par cilvēku uzbūvi un pasauli ap mums.
Ieva Radzvilaviča
Igaunijas pilsētā Tartu AHAA centrā mums bija iespēja apskatīt
jauno izstādi, kurā bija īstas cilvēka ķermeņa daļas un arī izstādi
ar daudzām tehnoloģiskām lietām, apraksti bija arī latviešu valodā,
tāpēc varēja vairāk uzzināt par katru apskatāmo lietu. Īpaši man patika tas, kā bija attēloti dažnedažādi laika apstākļi un to veidošanās.
Mums tika izskaidrots, kā radās AHAA centra nosaukums. Viena no
AHAA centrā strādājošām sievietēm vienmēr izsaucās „ahā”, kad
viņa kaut ko uzzināja, tāpēc viņa izdomāja to nosaukt par AHAA
centru, jo tas ir zinātnes centrs, kur var uzzināt daudz ko jaunu.
Es ieteiktu AHAA centru apmeklēt tiem, kuriem patīk uzzināt kaut
ko jaunu vai vienkārši meklē piedzīvojumus. Man AHAA centrā ļoti
patika, tāpēc es varu teikt, ka es to apmeklētu atkal.
Liāna Bite

Jaunsargu nometne “Pie Blaumaņa”

No 05.06. līdz 08.06. 2017. Ērgļos, Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki”, norisinājās jaunsardzes un informācijas centra 3. novada nodaļas jaunsargu
nometne.
Jaunsargi ieradās no visas Vidzemes kopā ar saviem instruktoriem un veidoja
telšu pilsētiņu, kopā tajā dzīvoja apmēram 300 dalībnieku. Nometnē viss bija labi
organizēts, jo liels atbalsts un pretimnākšana bija jūtama gan no muzeja (īpašs
paldies jāsaka Zintai Saulītei), gan no pašvaldības un skolas puses. Protams, lielu
darbu paveica jaunsargu instruktori un vadība.
Jaunsargu dienas bija aktīvas un ar sportisku raksturu. Nometnes dalībnieki tika
sadalīti nodaļās, katrai bija komandieris, kas atbildēja par savu nodaļu. Komandas
izveidoja karogus, ar kuriem bija jādodas visās gaitās. Vienu dienu jaunsargi tika
dalīti divās daļās, un katra no tām devās uz Ērgļiem veikt dažādus uzdevumus.
Jaunsargi gāja pa veco Ērgļu ceļu. Noteikti jāpiemin, ka jaunsargi uz Ērgļiem negāja bez uzdevumiem, viņiem sākuma un beigu posmā bija punkti, kuri jāveic, lai
tiktu tālāk. Viens no punktiem bija atjautības tests, otrs bija patrulēšana un mantu
atrašana, trešais punkts bija ugunskura kurināšana, bet ceturtais punkts, par kuru
bija labākās atsauksmes, - līšana cauri labirintam.
Ērgļos jaunsargi spēlēja strītbolu, metbolu, veica spēka trasi un īpašu atjautības
uzdevumu kalnā, devās pie Māra Oltes uz staciju, kurā tika uzņemtas visas nodaļas
ar interesantu stāstījumu un vēstures elpas reāliem pierādījumiem. Liels paldies
Jānim Tiltiņam un Mārim Oltem. Jaunsargi laivoja ar laivām, liela daļa pirmo reizi
mācījās airēt. Otra nometnes daļa tikmēr “Braku” teritorijā spēlēja disku golfu,
veica “Meža kaķa” trasi. Paldies īpašniekiem par izturību un atsaucību! Jaunsargi
veica orientēšanās labirintu, “Čūskiņu”, spēlēja minifutbolu, piedalījās šaušanas
nodarbībās ar pneimatiku, apmeklēja izglītojošu lekciju par Rūdolfu Blaumani.
Jāpiebilst, ka jaunsargi bija čakli palīgi, jo muzejā paveica daudzus labus darbiņus.
Pēc vakariņām norisinājās virves vilkšanas sacensības starp nodaļām, kas sagādāja lielas ovācijas, kā arī tika spēlētas “desas”.
Kopumā viss norisinājās veiksmīgi. Jaunsargi šķīrās ar pozitīvu nogurumu. Kaut
man šī bija pirmā tik liela mēroga nometne, tomēr es jutos pateicīga, ka man bija
tāda iespēja uzņemt savus kolēģus un jaunsardzi šeit, Ērgļos. Paldies!
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Zintas Saulītes foto
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Izstāde “Zaļā pasaka” brāļu Jurjānu
muzejā “Meņģeļi”

Konkursa dalībnieces no Ērgļu vidusskolas.
23. maijā brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi” noslēdzās starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkursa darbu izstāde “Zaļā
pasaka”. Ērgļu vidusskolu tajā ar saviem skaistajiem rokdarbiem pārstāvēja 5. klases skolnieces - Santa Kalniņa, Lūcija
Čable, Madara Purviņa, Elza Agnese Koklačova, Guna Nikolajeva, Marta Purviņa, Ieva Milne, 8. klases skolniece Guna Kalniņa un 9. klases skolnieces - Monta Masaļska, Katrīna Dudko
un Melānija Šmite. Visas meitenes saņēma pateicību par piedalīšanos izstādē, bet Guna Kalniņa saņēma balvu nominācijā
“Centība”. Paldies skolotājai Ilzei Eņģei par ieguldīto darbu!

Sintija Māliņa,
Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore
Autores foto

„Zaļā pasaka” muzejā „Meņģeļi”
23. maijā brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” notika neklātienes konkursa „Zaļās pasakas” noslēguma pasākums. No Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas piedalījās trīs meitenes: Aivija
Putniņa, Kristena Marta Grāvīte un Līga Vestfāle. Šim konkursam mūs sagatavoja skolotāja Vita Zariņa.
Sākumā visiem izdalīja pateicības un pašus labākos apbalvoja pēc nominācijām. Pēc pasākuma visiem bija atrakcija, lai labāk varētu iepazīt muzeju. Visiem bija jāsadalās
komandās atbilstoši dzimšanas mēnesim, tad jāskaitās no 1
līdz 8. Katra komanda saņēma lapas, kurās bija mazi attēli
ar uzdevumiem. Attēli bija jāmeklē pa visu teritoriju. Lai
noskaidrotu uzvarētāju, trim finālistu grupām bija jālasa
gaiļbiksītes.
Noslēgumā mēs cienājāmies ar pašu sarūpēto mielastu un
dzērām tēju. Man pasākums patika, jo laiks bija ļoti jauks.
Līga Vestfāle, 9. klases skolniece

Mūsu lieliskais piedzīvojums
Mēģināju ļoti īsi uzrakstīt par piedzīvoto ZZ čempionāta
finālā. To īsti nevar aprakstīt ar vārdiem, bet es centos.
Viens no skolēnu gaidītākajiem notikumiem ir ZZ čempionāts un tā fināls. Ērgļu vidusskolas skolēniem tājā ir bijuši
labi panākumi. Šogad arī mēs, 10. klase un mūsu atraktīvā
skolotāja Sintija, piedalījāmies tajā. Mēs veicām pusfināla
uzdevumus internetā. Tas bija šī gada jaunums. Uzdevumus
veicām ar lielu gribasspēku un apņēmību, jo vēlme tikt uz
finālu bija ļoti liela. Skaitījām dienas līdz rezultātu paziņošanai. Kad finālistu saraksts bija ievietots internetā, mēs ieraudzījām, ka esam tikuši uz lielo noslēguma pasākumu! Valdīja
milzīgs prieks, bet reizē arī apmulsums. Beidzot pēc vairāku
gadu piedalīšanās esam finālā. Bija tikai nedēļa laika sagatavoties. Veidojām karogu un vienota stila tērpus.
Fināls norisinājās Jūrmalā - Majoru, Dzintaru pludmalē. Izbraucām plkst.6:00 no rīta vēl ar miegu acīs. Ierodoties Jūrmalā, lielais, drēgnais vējš mūs norūdīja, mēs sapratām, ka
viegli nebūs, bet bijām gatavi cīnīties. Visapkārt bija jaunieši, liela rosība. Šajā dienā mūs visus ar skaistu uzrunu sveica
Raimonds Vējonis.
Mēs, 10. klase, izcēlāmies. Mums bija spilgti un pamanāmi tērpi, tāpēc visi - gan tūristi, gan dalībnieki - steidza ar
mums nofotografēties. Tas bija patīkami! Pavisam kopā bija
10 dažādu grūtību pakāpes uzdevumi. Pašā pirmajā uzdevumā mēs jau bijām viscaur slapji, tas lika aizdomāties, ka cīņa
nebūs viegla un būs jādara viss, pat neiespējamais. Aukstajai
dušai sekoja alpīnisma siena, kas daudziem nozīmēja savu
baiļu pārvarēšanu. Paldies jāsaka klasesbiedriem un Sintijai,
kas bailīgākos atbalstīja. Tas noteikti palīdzēja. Lai arī vienā no nākamajiem uzdevumiem mums mazliet nepaveicās,
bijām gatavi visu turpināt ar vēl lielāku spēku. Mums patika uzdevums, kurā bija jāiet iekšā jūrā un jānes piepūšamā
gumijas laiva, kurā sēdēja viens no mūsu komandas. Mums

šķita, ka veicās pat pārsteidzoši labi, bet atkal bijām viscaur
slapji. Tas nekas, jo pie apvāršņa parādījās saule, un laiks jau
bija pavisam vasarīgs.
Pēc čempionāta sekoja grandiozā apbalvošana ar Renāra
Zeltiņa piedalīšanos. Mūs priecēja grupa Carnival Youth. Uzzinot par balvām, mute palika vaļā. Nebūtu jau slikti saņemt
viedtālruņus, riteņus vai četru dienu ceļojumu ar jahtu uz
Gotlandes salu. Lai arī nebijām godalgotajās vietās, vienalga,
bijām priecīgi. Tas bija piedzīvojums, ko atcerēsimies uz visu
mūžu! Tika stiprināts mūsu klases komandas gars, iegūtas pozitīvas emocijas, pārvarētas bailes un uztaisītas ļoti daudzas
fotogrāfijas ar tūristiem un dalībniekiem. Tas ir tā vērts! Noteikti nākamajā gadā vēlreiz cīnīsimies par iekļūšanu finālā!
Madara Salnīte, 10. klases skolniece
Alises Liepiņas, 10. klases skolnieces, foto

Drāmas pulciņa gada noslēgums

Aizvadot lielisku mācību gadu un pirmo gadu, kad mūsu
skolā bija drāmas pulciņš, tā vadītāja Kaiva Bukovska ierosināja doties uz pulciņa noslēguma pasākumu jeb Latvijas
Nacionālā teātra izrādi “Savādais atgadījums ar suni naktī”.
Stāsts bija par Kristoferu, 15 gadus vecu zēnu, kuram ir aspergera sindroms, viens no autisma paveidiem. Kristoferam
ir grūtības socializēties, komunicēt ar cilvēkiem un veidot
kontaktu ar tiem. Par spīti tam, zēns ir ļoti gudrs. Piemēram,
viņš spēj atcerēties visas pasaules valstis un to galvaspilsētas.
Kristoferam ļoti patīk suņi, un viņš bieži mēdz apciemot kaimiņienes suni Velingtonu. Vienā no ciemošanās reizēm viņš

atrod Velingtonu, nogalinātu ar dārza dakšām. Neņemot vērā
tēva aizrādījumus, Kristofers apņemas atklāt to, kurš paveicis
šo šausmīgo noziegumu. Pamazām nāk klajā daudzi noslēpumi, kuri citādi nekad neieraudzītu dienasgaismu.
Manuprāt, šīs izrādes pamatā ir ļoti dziļa doma, bet man
šķiet, ka katram tā liek aizdomāties par kaut ko citu, kaut ko
sev svarīgu. Iesaku ikvienam noskatīties šo izrādi, jo tā liek
aizdomāties par to, ka mums visapkārt ir dažādi cilvēki. Mums
nevajadzētu nosodīt kādu, ja mēs nezinām to, kādas grūtības
cilvēks ir pārvarējis.
Viktorija Vīgube, 10. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. jūnijs

Karjeras attīstības atbalsta pasākums
Uzņēmības un uzņēmējspēju attīstīšana laukos “Skats nākotnē”
Ērgļu vidusskolā īstenotā projekta mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar reālām karjeras iespējām un izmēģināt dažādas profesijas, lai saprastu virzienu, kurp doties. Šajā pavasarī tajā
iesaistījās 11., 10., 5., 3., 2. klases skolēni.
29. maija pasākums bija Ērgļu novada uzņēmumu apmeklēšana un iepazīšanās ar iespējām atrast darbu vai izveidot savu
biznesu laukos. Izvēlējāmies mūsu novadā Jumurdu, jo šeit
ir daudz interesantu un savdabīgu uzņēmumu, kuri veiksmīgi
darbojas ļoti mazā pagastā. Šī pasākuma organizatoriski saimnieciskā puse tika uzticēta 10. klasei, kuri mācījās plānot, aprēķināt, noskaidrot, kā arī savākt informāciju un sagatavot, un
novadīt interviju.
Maija pēdējā pirmdienā vienpadsmitās un divpadsmitās klases
skolēni devās karjeras pārgājienā uz Jumurdu - “Skats nākotnē”, lai apmeklētu un iepazītu vietējos uzņēmumus un to darbības principus un lai pilnveidotu savus karjeras izvēles pamatus.
Mūsu maršrutā bija iekļautas trīs vietas - z\s “Sniķeri”, “Jumurdas muiža” un Jumurdas pagasta pašpārvalde. Ikvienā no
tām mēs uzzinājām ko jaunu un interesantu, piemēram, kā taisīt
sieru, kā ir būt mājražotājam, kā ir būt vietējam uzņēmējam un
nedaudz vairāk par dzīvi Jumurdā. Manuprāt, ikviens labi pavadīja laiku un nenožēlo, ka devās šajā pārgājienā, jo diena bija
notikumiem un sajūtām bagāta, un ikviens brīdis, ko pavadām
dabā, ir nenovērtējams. Lielākā daļa manu klases biedru savā
turpmākajā dzīvē saskata vietu arī uz laukiem. Protams, viņi
nevēlas tur dzīvot un strādāt, bet ikviens vēlas atgriezties un
atpūsties, jo, manuprāt, visiem ir nepieciešama neliela atelpa no
pilsētas spriedzes un steigas. Es personīgi nespēju iedomāties
tam labāku vietu.

Intervijas

Pārgājiena laikā izdevās rast atbildes uz pāris interesējošiem
jautājumiem par to, kāda tieši ir dzīve laukos - Jumurdā.
1. Kāda ir jūsu profesija un galvenie ikdienas pienākumi?
Santa Radzvilaviča (z/s “Sniķeri”) - Esmu mājražotāja, siera
gatavotāja. Galvenie pienākumi noteikti ir audzēt kazas, rūpēties par kazām un gatavot sieru.
Vita Bērziņa (“Jumurdas muiža”) - Esmu “Jumurdas muižas”
administratore. Manos ikdienas pienākumos ietilpst tikšanās ar
viesiem, izstāstīt viņiem, kā pie mums notiek pasākumi. Man ir
jāsagaida viesi, kad ir sākušies šie pasākumi. Atbildu par kārtību numuriņos un muižas teritorijā.
Agita Opincāne - Es esmu pagasta pārvaldes vadītāja, un man
ir jāatbild par Jumurdas iedzīvotāju labklājību, jāatbild par pārvaldes darbiniekiem, es koordinēju bezdarbnieku darbu un skolēnu vasaras darbu, organizēju kultūras pasākumus.
2. Vai vienmēr esat vēlējusies strādāt šajā jomā, kāpēc?
Santa Radzvilaviča - Pilnīgi noteikti - nē. Tas viss notika ne-

jauši, jo sākotnēji mācījos par žurnālisti.
Vita Bērziņa - Nē, šī joma man bija
sveša. Nekad nebiju domājusi, ka strādāšu viesnīcu biznesā, bet dzīve piespiež, un es esmu apmierināta, ka man
ir darbs, jo laukos to nemaz tik viegli
nevar atrast. Man patīk šī profesija.
Agita Opincāne - Tā strādāšana man
sanāca netīšām, jo es pēc profesijas
esmu skolotāja un kādu laiciņu strādāju skolā, bet man piedāvāja šo darbu,
es piekritu. Man šis darbs šobrīd patīk,
un esmu apmierināta.
3. Kas jūs motivēja un vadīja šādai
karjeras izvēlei?
Santa Radzvilaviča - Kā jau iepriekš
teicu, tas viss notika nejauši, neko tādu
nebiju plānojusi, tā vienkārši sanāca.
Vita Bērziņa - Man liekas, ka tas tā
dabiski nāca, jo es dzīvoju tepat, blakus muižai, un mans vīrs
bija muižā par pārvaldnieku. Tā es arī iesaistījos šeit.
4. Ja būtu iespēja mainīt karjeru un kļūt par ko citu, ko jūs
darītu?
Santa Radzvilaviča - Pilnīgi un noteikti neko nevēlētos mainīt.
Vita Bērziņa - Es domāju, ka es savos gados ne par ko citu negribēšu būt un arī šeit pabeigšu savas darba gaitas.
Agita Opincāne - Šobrīd, dzīvojot laukos, tas varētu būt saistīts ar lauksaimniecību, iespējams, savu saimniecību saistot ar
tūrismu.
Kas, jūsuprāt, varētu piesaistīt jauniešus laukos?
Vita Bērziņa - Šī profesija, protams, ir skaista, kad skaisti tērpti jaunieši sagaida viesus, bet tā ir grūta, it sevišķi jauniešiem,
jo tad, kad citi atpūšas, mums ir jāstrādā. Es domāju, kad jaunieši sasniegs briedumu, tad viņi pievērsīsies šai profesijai, jo tā ir
laba, interesanta, un tas mani motivē.
Agita Opincāne - Galvenais noteikti ir tas, ka laukos cilvēks
pats var veidot savu ikdienu. Mēs neesam atkarīgi no kāda, kas
liks strādāt no - līdz. Laukos, manuprāt, cilvēkam ir ļoti nepieciešams radošums.
5. Kādas ir karjeras iespējas un izaugsmes iespējas Jumurdā?
Vita Bērziņa - Protams, tādas ir. Mēs renovējam pašu pili, un tā
ir arī mūsu izaugsme.
Agita Opincāne - Ja pats neizdomā, ko darīt, tad ir jāizmanto tas, kas ir. Pieejams darbs muižā un pašvaldībā, piemēram,
pašreiz mums nav kultūras darbinieka. Brīvas vietas parādās arī
valsts darba vietās.

6. Kas ir labākais, dzīvojot laukos?
Santa Radzvilaviča - Gaiss!
Vita Bērziņa - Svaigais gaiss, mūsu skaistā daba, un es aicinu
visus atbraukt un paskatīties šeit.
Agita Opincāne - Laukos noteikti ir jaukāk, vairāk gaisa, vairāk saules, vairāk brīvības, sirsnības, mīļuma. Mēs cits citu
pazīstam, un ir iespēja jebkurā brīdī ieskriet mežā, pļavā vai
vasarā nopeldēties ezerā. Tas taču ir tas jaukākais.
7. Vai ir kas tāds, kas tomēr pietrūkst no pilsētas?
Santa Radzvilaviča - Es patiesībā nāku no Rīgas, un nokļuvu
šeit pilnīgi nejauši, bet nevēlētos mainīt pilnīgi neko. Man nepietrūkst nekā no pilsētas.
Vita Bērziņa - Protams, vēlos apmeklēt vairāk koncertus, kādas izrādes vai kino. Es sen neesmu bijusi kino, bet, par laimi,
mums tuvu ir Cēsis, un es braucu uz Cēsu koncertzāli. Šajā biznesā tas tomēr ir atņemts, jo kad kaut kas notiek, piemēram,
Imantdienas, mums tad ir jāstrādā.
Agita Opincāne - Jumurdā tas varētu būt tieši ceļš, lai līdz
mums varētu labāk atkļūt cilvēki no citām pilsētām. Jumurdā
galvenā problēma ir ceļi.
Liels paldies patiesi jaukajiem Jumurdas iedzīvotājiem - uzņēmējiem, darbiniekiem, kuri mūs uzņēma, stāstīja, rādīja, ļāva
darboties un izmēģināt, kā arī pārbaudīja mūsu zināšanas.
Viktorija Vīgube, 10. klases skolniece
Foto no Alises Andriksones personīgā arhīva

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”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
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Amatu meistarklases pie Vidzemes meistariem

Ekskursija dabaszinātņu un tehnoloģiju pasaulē

Ērgļu vidusskolas otrā un
trešā klase maijā brauca
ekskursijā pa skaistajām
Vidzemes vietām un mācījās dažādus amatus.
Man patika ekskursija,
jo braucot varēja redzēt
dažādus dzīvniekus: govis, zirgus, lapsas, stirnas,
stārķus un vēl citus. Mūsu
skolas īstenotā karjeras attīstības atbalsta pasākuma
“Uzņēmības un uzņēmējspēju attīstīšana laukos”
aktivitātes ietvaros mums
bija meistardarbnīca PPF.
Pareizāk - Piebalgas Porcelāna fabrikā. Tur no porcelāna gatavojām kaķīšus.
Tos nevarēja pabeigt, jo
līdz gatavai produkcijai
paiet vismaz diena. Lielākiem priekšmetiem pat nedēļa. Mums uzdāvināja citus kaķīšus, ko bija gatavojuši citi bērni. Mazie
ņauvas bija skaisti! Inešos mēs pabijām arī porcelāna apgleznošanas darbnīcā. Tur katrs pēc izvēles
varēja apgleznot magnētiņu, piekariņu un mazu biķerīti jeb krūzīti. Šos darbiņus arī atstājām, jo tie
bija jāizkarsē augstā temperatūrā. Mēs pateicām paldies un sakārtojām savas vietas. Tad varēja arī
nopirkt porcelāna izstrādājumus. Vēlāk mūsu gatavotos darbiņus atveda uz skolu. Paldies skolotājai
A. Grinbergai. Kad atnācām uz autobusu, mums bija jāaizpilda darba lapa par redzēto un uzzināto
informāciju.
Tālāk braucot, mums bija garlaicīgi. Mēs sākām spēlēt spēles. Tā ātrāk pagāja laiks. Nonācām
nākamajā pieturvietā - Līgatnes pārceltuvē. Kad izkāpām no autobusa, sāka līt lietus. Mūs divas
reizes pavizināja ar plostu. Mēs bijām sagatavojuši dažādus jautājumus, lai uzzinātu sīkāk par šo
pārceltuvi. Sadzirdētās atbildes vēlāk bija jāieraksta darba lapā.
Tad devāmies uz Līgatnes Amatu māju. Klases skolēnus sadalīja divās grupās. Viena grupa taisīja
vannas bumbas, bet otra - skaistas krelles. Man ļoti patika grupas darbs. Pēc tam varēja nopirkt arī
citus rokdarbus. Es iegādājos rokassprādzi. Amatu mājas saimniece mums ieteica apskatīties alas,
ko cilvēki izraka kā pagrabus. Alas bija izveidotas smilšu klintī trīs stāvos. Pastaigas laikā sāka līt,
bet mums līdzi bija lietusmēteļi. No augšas varēja redzēt ūdenskritumu.
Pēdējā pietura bija Cēsu Zino centrs. Tur bija liels galds ar diviem krēsliem, kustīgās trepes, mašīnas, ar kurām varēja braukt, un daudz citu interesantu lietu. Zino centrā nodzīvojām divas stundas,
bet tāpat vēl visu nepamēģināju. Tas bija interesanti!
Mums ļoti patika ekskursija!
Patrīcija Dance, 2. klases skolniece
Vinetas Dāves foto

Kādā skaistā otrdienas rītā mēs, Ērgļu vidusskolas 5. klases skolēni, devāmies mācību ekskursijā. Mēs izvēlējāmies braukt
uz “Mazo Brīnumzemi” un atrakciju parku
“Mežakaķis”. Mēs vēlējāmies padomāt par
savu nākotni un arī nedaudz pasportot, lai
no mums veidotos aktīvi cilvēki.
Mēs vispirms braucām uz ”Mazo Brīnumzemi” Siguldā. Zinātnes centrā mēs pētījām
dabaszinātņu un tehnoloģiju pasauli un
iepazinām ar to saistītās profesijas, kā arī
praktiski iesaistījāmies dažādās aktivitātēs.
“Mazajā Brīnumzemē” izrunājām drošības
noteikumus uz dzelzceļa, kā arī uz ceļa, pa
kuru pārvietojas mašīnas un citi transporta līdzekļi. Mums tur parādīja ļoti skaistu
un mīlīgu maziņu Siguldas maketiņu. Tad
mums iedeva četrstūra putuplasta gabalus
un atļāva izveidot savu piemājas pagalmiņu.
Tā mēs iepazinām arhitekta profesijas pamatus. Pēc tam pašās beigās, kad visi darbiņi
bija pabeigti, mēs tos salikām aplītī, un katram bija iespēja apbraukt apkārt darbiņiem
ar vilcieniņu. Gida stāstījums palīdzēja saprast, ko dara inženieris, datorspeciālists,
programmētājs, mehatroniķis.
Pēc tam vēl tajā pašā dienā mēs gājām uz Gauju, pie kuras vēlējāmies nedaudz ieturēt maltīti pirms
lielās sportošanas. Katrs bērns bija paņēmis līdzi desiņas un kādu našķi. Tad, kad visi bija paēduši un
atpūtušies, mēs devāmies uz “Mežakaķi”.
Tur mums iedeva aprīkojumu un izstāstīja drošības noteikumus. Mēs varējām iziet mācību trasi,
zaļo trasi un vēl zaļo + trasi. Mēs varējām braukt arī pa lielo nobraucienu, kas bija ļoti labs. Man
personīgi ļoti iepatikās lielais nobrauciens un zaļā + trase. Tur bija ļoti interesanti šķēršļi - maza
alpīnisma siena, mucas, kurām jālien cauri, bet pa vidu ir diezgan liela atstarpe, gaisa tramvajs un
tīkls, kurš tā nedaudz šūpojās.
Es šo ekskursiju iesaku viesiem - gan maziem, gan lieliem, jo var ne tikai mācīties kaut ko savai
nākotnei, bet arī ieklausīties un saprast, ka tas tiešām ir noderīgi, pat ja kāds ir liels. Un pasportot jau
nevienam nenāk par ļaunu! Lai jums jauka šī vasara!
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Estere Patrīcija Caune, 5. klases skolniece
Ilzes Eņģes, audzinātājas, foto
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Ērgļu vidusskolas 9. klases audzēkņi, beidzot pamatskolu, latviešu
valodas eksāmena domrakstā atklāja, kas iedvesmojis un devis spēku
skolas gados, kas “zadzis” draugiem, ģimenei, mācībām atvēlamo laiku, kas saista vaļasprieku un nākotnes profesiju.

„Mani iedvesmas un spēka avoti”
Daba - tās ir jūtas, emocijas, viss dzīvais, sapņi. Tās plaukumam un spēkam nav
robežu. No dabas iedvesmojušies daudzi slaveni mākslinieki. Lai gan neesmu
viena no viņiem, arī es dabā rodu iedvesmu. Man ļoti patīk zīmēt un stilizēt dzīvniekus.
Man patīk iedvesmoties no mākslas darbiem, dažādiem jauninājumiem, kas
saistīti ar kultūru. Man patīk iegūt jaunas emocijas, klausoties skaņdarbus.
Ģimene ir mans spēks. Vakaros pēc skolas mēdz būt skumji un nogurdinoši, taču
man ir palaimējies, ka man ir divi brāļi, kuri liek smieties pat tad, kad asaras acīs.
Bez mammas palīdzīgā pleca un tēta spēcīgā tvēriena es nebūtu tas, kas pašlaik
esmu. Man ir liels preks, ka varu paļauties uz savu ģimeni, jo viņi man dod gan
spēku, gan iedvesmu.
M. Masaļska
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Cik labi, ka reizēm stundas ir ārpus klases sienām!

Mans ceļš uz “Brakiem”

Visai klasei tās bija lieliskas ziņas - otrdien stundas tikai līdz garajam starpbrīdim un pēc tam dienu varēsim pavadīt citā vietā
un citā atmosfērā - “Brakos”. Arī es biju priecīgi satraukta. Un visu otrdienu klasē valdīja ar prieku uzlādēta gaisotne.
Otrdiena. Saule spīd, debesis zilas, šur tur pa gaisu dreifē palsi mākoņi. Lai arī laiks ir burvīgs, ir vēsi, un man matus jauc
auksts vējš. Mēs - es un mans labākais draugs - esam gatavi doties ceļā.
Ceļā cauri Ērgļiem līdz pagriezienam nav nekā interesanta, taču, kad nogriežamies uz “Braku” ceļa, mani pārņem satraukums. Kaut arī jau neskaitāmas reizes esmu te gan gājusi, gan braukusi, man vienmēr ir vēlme to iepazīt no jauna. Un tā ir ar
jebkuru ceļu, pa kuru dodos. Ikviena diena paver nedaudz citādāku skatu uz ceļu, ko veicu. Skatījumu izmaina pat mazākās
nianses kā, piemēram, leņķis, kādā saules gaisma atduras pret koku lapām, vai mākoņu aprises debesīs. Pat tik daudz kā putnu
balsis kokos, tas viss man paver pavisam jaunu pasauli un jaunu domāšanu, vēlmi vecajā un ierastajā saskatīt kaut ko jaunu
un neparastu.
Mēs ejam uz priekšu un nerunājam, bet izbaudām klusumu. Par klusumu dabā es dēvēju brīvību no cilvēka balss. Atpūtu
no tās, citu balsu meklējumus. Koku šalkoņa - jauna balss. Putnu treļļi - pavisam cita. Šādos mirkļos es saprotu, cik dārgs ir
draugs, ar kuru kopā var klusēt un nejusties neveikli vai piespiesti, tikai izbaudīt laiku, kas ir dots, un dzīvot mirklim, skaistam
kā šie.
Klusums savukārt ļauj vaļu domām. Tās pārpludina manu prātu. Vienmēr, kad eju uz “Brakiem”, es domāju par pagātni, kad
te vēl saimniekoja Blaumanis un viņa saime, kad no malu malām uz “Brakiem” brauca cilvēki. Iespējams, ka ne pa šo ceļu, bet
mums bija viens galamērķis. Viņi brauca zirgu pajūgos, ratos sēdēja meitas un dziedāja, visām sārti vaigi un balti mati, saulē
izbalināti. Ar “Braku” ceļu man asociējas vārds “skaistums’’.
Laikam jau ceļam nav gala. Ir tikai pieturas ceļmalās, un mēs ar savu ceļabiedru esam savējo sasnieguši. “Braki” mūs sagaida
tikpat skaisti un noslēpumaini kā pirmo reizi, kad tos ieraudzīju. Pieļauju domu, ka kļūdījos - Blaumanis ir jau aizsaulē, bet
viņa klātbūtne ir jūtama visur, kur vien eju. Viņš ir šīs vietas saimnieks un gars, sirds un prāts. Un tik daudz kas vēl jāuzzina,
jo ceļš uz “Brakiem” bija īsākais, kas mērojams...
Marta Simona Štila, 8. klases skolniece

Šajā mācību gadā Ērgļu vidusskolas 8. klase bija iesaistījusies projektā EFFeCT. Dažādās mācību stundās
skolēni mācījās sadarboties, izstrādājot vienu tēmu “Kā es varu iepazīt Ērgļus?” Literatūras stundā skolēni
sacerēja teikas par piecām pagasta vietām.

Teika par Burtnieku skolu

Tajā vietā, kur pirms daudziem gadiem nodega Burtnieku
skola, agrāk atradās liels purvs, kas katru gadu palika arvien
lielāks, līdz kādu dienu tajā iegrima bagātā Ērgļu pils, kurā
atradās liela zelta lāde. Daudzi latviešu varoņi kā, piemēram,
Lāčplēsis, Kurbads un pat Sprīdītis gāja uz purvu, bet neviens
nespēja to izcelt.
Ļaudis vērsās pie ērgļa, kas, tupēdams uz ozola zara, apsargāja šo purvu, un jautāja, kā izcelt zelta lādi. Viņš tiem
atbildēja:
“Burto, burto,
Buries, buries!
Vējš sagrābs cieši,
Tu, varoni, tam līdzi turies!
Burto, burto,
Buries, buries!
Purva vidū dziļš ezers,
Tajā iekrist ļaujies!

Burto, burto,
Buries, buries!
Purva vārdu izburto,
Tik zeltu nepiesavinies!”
Ļaudis nesaprata ērgļa padomu un drīz izklīda. Palika tikai
viens jauns zēns, kas saprata, ka zelta lāde jāizceļ ne ar spēku,
bet ar prātu. Arī viņš drīz aizgāja prom, bet savā sirdī nolēma
nākamajā gadā sākt mācīties skolā, lai pieaugtu gudrībā.
Pēc dažiem gadiem šis purvs bija palicis vēl lielāks, un cilvēkiem nācās pamest savas mājas, ja viņi negribēja tajā noslīkt.
Ap to laiku zēns, kas toreiz bija uzmanīgi klausījies ērgļa vārdos, tagad bija pārvērties par brašu jaunekli, un viņš nolēma,
ka ir pienācis laiks izcelt zelta lādi. Viņš gāja pie ciema ļaudīm izlūgties viņu svētību, bet tie par viņu smējās, jo daudz
stiprinieku mēģinājuši un nav varējuši izcelt zelta lādi, kur nu
šis jauneklis. Zēns noskumis viens pats devās uz purvu un
sāka burtot;
“Burto, burto,
Buries, buries,
Tu, purvs,
Tu, B-U-R-T…”
Pēkšņi sacēlās liels vējš, tas rāva zēnu iekšā purvā un iegrūda
ezerā, tomēr viņš turpināja burtot:
“Burto, burto,
Buries, buries,
Tu, purvs,
Tu, B-U-R-T-N-I-E-K-….”
Zēns aprāvās, jo ieraudzīja ezera dibenā spīdam zeltu. Viņš
to gribēja izcelt krastā, lai pierādītu ciema ļaudīm, ka ir spēcīgāks par visiem latviešu varoņiem kopā. Bet tad viņš atcerējās ērgļa vārdus: Purva vārdu izburto, Tik zeltu nepiesavinies! Zēnam trūka gaisa zem ūdens, tomēr viņš ar pēdējiem
spēkiem izburtoja:
“B-U-R-T-N-I-E-K-S!”
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Tad notika kas negaidīts - purvs vienā acu mirklī izžuva, un
Ērgļu pils ar visu zelta lādi uzcēlās no ezera.
Zēns, kas bija izburtojis purva vārdu, kļuva par pils saimnieku, un pie ozola, kurā reiz sēdēja ērglis, ar lādes satura
palīdzību uzcēla Burtnieku skolu, lai jauni varoņi tajā varētu
mācīties un smelties gudrību.
Ieva Radzilaviča
***
Burtnieku skola pašos pirmsākumos bija zem ūdens. Protams, kā jau tas nosaukumā ir, šajā skolā mācījās tikai paši
gudrākie, un uzminiet, kādā jomā viņi mācījās? Burt! Tagad
no šīs skolas ir palikušas tikai drupas, un es jums pastāstīšu
teiku par to, kas ar šo skolu notika.
Sen… kad šajā skolā vēl mācījās burt, notika katastrofa.
Šajā skolā bija iefiltrējies burvis ar ļoti sliktiem nodomiem,
viņš bija nolēmis iznīcināt sāncenšus, kas tajā laikā bija Burtnieku skolā. Šis burvis bija no Madonas Burtnieciņu skolas.
Tas savu plānu īstenoja, iznīcinot Burtnieku skolas pamatus,
kas atradās pagrabā. Sliktais burvis iznīcināja pagraba sargus
ar savām burvju spējām, un pēc tam viss noritēja pēc plāna:
viņš iznīcināja pamatus un Burtnieku skolu noslīcināja kopā
ar sevi.
Protams, kad Burtnieku skola uzpeldēja vai, var teikt, kad
lielākā daļa ūdens no pasaules izžuva, tad no slavenās Burtnieku skolas bija palikušas tikai drupas, un visi domāja, ka tā
bija bijusi parasta skola.
Vits Ādams Olte
***
Reiz Ērgļos dzīvoja viens burvis, kura vārdu neviens nezināja. Burvis pēc vairākiem gadu desmitiem lika cilvēkiem
izdomāt viņa īsto vārdu. Cilvēki, to neveiksmīgi mēģinot atminēt, pārtapa par skaistiem bērziem, kuri kā uz burvja mājienu parādījās skaistā pļavā.
Tā pagāja trīs gadi, un burvis aiz dusmām izdomāja, ka viņam ir jāizveido pie pļavas avots, kas nesīs gudrību tam, kas
dzers no tā. Varbūt cilvēki kļūs gudrāki un beidzot atminēs
viņa vārdu.
Daudzi cilvēki, arī pats Rūdolfs Blaumanis, brauca dzert no
šī avota ūdeni un smēlās zinību spēkus ar katru malku. Bet
burvja vārdu tāpat ļaudis nevarēja atminēt.
Kādu dienu ciema meitene pēc smaga darba uz lauka aizgāja
uz bērzu pļavu atstāt ziedus tēvam, kurš bija pārtapis par bērzu. Viņas tēvs, būdams bērza izskatā, sāka runāt. Viņš teica,
ka burvja vārds ir Burtnieks un ja kāds to pateiks, viņš mirs
un pie bērzu pļavas arī tiks apglabāts. Tā tas arī notika, meitene, izsakot burvja vārdu, redzēja, kā viņš nomirst. Pēc trim
dienām burvi apglabāja pie bērzu pļavas. Meitene, aizejot pie
viņa kapa, sāka raudāt. Pēkšņi parādījās skaista pils, kura pēc
laika arī tika nosaukta par Burtnieku skolu.
Leģenda vēsta, ka burvis ik pēc trīssimt gadiem pieceļas, lai
apraudzītu meiteni un viņai pateiktos, jo dzīvot nevar mūžīgi.
Emīlija Zommere

Katram no mums dzīvē ir bijuši brīži, kad jūtamies vāji un izsīkuši. Mūsdienās
šī problēma ir aktuāla saspringtās ikdienas dēļ.
Mans galvenais spēka un enerģijas avots ir daba. Vajadzīga tikai neliela pastaiga
pa mežu, un domas jau pašas ir sakārtojušās.
Mūzika ir cilvēka garīgās pasaules atspoguļojums. Man mūzika palīdz pieņemt
lēmumus, izdarīt rakstiskos darbus, iedvesmo zīmēt un atbrīvo no negatīvām domām.
Mans iedvesmas un spēka avots ir grāmatas. To lasīšana man palīdz domāt radošāk un plašāk.
Mūsdienās cilvēki mēdz sevi pārslogot. Pazūd iedvesma, radošums. Cilvēki
kļūst pelēki un garlaicīgi. Tāpēc novēlu katram atrast savu spēka avotu un iedvesmoties no tā.
A. Ludborža

„Laika zagļi manā ikdienā”

Man dzīvē ir atvēlētas 24
stundas, kuras cenšos pavadīt pēc iespējas lietderīgāk,
taču ne vienmēr tas izdodas,
jo ir laika zagļi, kuri tās „nozog”.
Esmu pārlecināta, ka laiku
no manas ikdienas „nozog”
internets, sarakste viedtālrunī un televizors.
Mēģinu laboties un pievērsties kam svarīgākam un
dzīvē noderīgākam, piemēram, sava rakstura audzināšanai. Ļoti ceru, ka pavisam
drīz man izdosies sevi pilnveidot.
E. Alekse
Dažreiz sev jautāju: ”Kur
paliek laiks?” Tas ir aizgājis. Atgriezt to nav iespējams.
Manuprāt, katram mūsdienu cilvēkam vislielākais
laika zaglis ir internets. No
rīta pieceļoties, pirmais, ko
izdaru, - pārbaudu savus sociālos tīklus un jaunumus pasaulē. Tas ir iemesls tam,
kāpēc man no rīta nepietiek laika pašai sev. Esmu sapratusi to, ka man vienmēr ir
nepiecešams būt kontaktā un saskarsmē ar ārpasauli. Tam ir arī plusi, tomēr internets ir mans lielākais laika zaglis, kurš, par spīti tam, ka man traucē, ir patīkams
un relaksējošs veids, kā varu atpūsties no savām mazajām ikdienas problēmām.
Patiesībā laiks nemaz nepastāv, bet gan pastāv iedomātas robežas, kas mums jāievēro.
G. Rasa
Manā dzīvē ir daudz laika zagļu. Laiks „bēg” no manis. Nespēju aptvert, cik
ātri tas paskrien.
Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Apollo...., lai izšķirstītu
visas ziņas, izlasītu jaunumus, paskatītos video, ir nepieciešams daudz laika. Tā
es „aizeju” no ikdienas uz pāris stundām.
Saka - laiks ir nauda. Tātad es zaudēju ne tikai laiku, bet arī naudu, taču nauda
nekad nebūs dārgāka par laiku. Mēģiniet plānot savu laiku, nezaudējiet to! Neļaujiet, lai dators un telefons, pavisam nedzīvas būtnes, atņem jums laiku! Pavadiet
laiku kopā ar dzīvajiem!
J. Serovs

„No vaļasprieka līdz profesijai”

Deja - tas ir prieks, mana ikdiena, manas dzīves neatņemama sastāvdaļa.
Ar deju var parādīt laimi, uztraukumu, mīlestību, arī bēdas un skumjas. Ja deja
ir manā sirdī, tad tā ies man līdzi visu mūžu.
Katrai grāmatai ir autors. Katrai dejai ir autors. Tas ir horeogrāfs. Nākotnē
sapņoju kļūt par horeogrāfi vai deju skolotāju. Ļoti labi saprotos ar bērniem, jauniešiem un cilvēkiem gados. Daudzi to novērtē. Kad izmācīšos un kļūšu par deju
skolotāju, man būs sava deju studija. Noteikti Ērgļos!
K. Dudko
Darbošanās Ērgļu vidusskolas
skolēnu domē - tā ir laba pieredze un zināšanas,
***
kas, iespējams, man dzīvē ļoti noderēs. Esmu uzzinājusi daudz jauna par sevi,
iepazinusies ar cilvēkiem un padarījusi skolas dzīvi jautrāku un krāsaināku. Esmu
sapratusi, ka mana nākotnes profesija būs saistīta ar cilvēkiem, jo esmu sabiedriska un labprāt strādāju komandā.
Strādājot skolēnu domē, attīstīju sevī mērķtiecību un sadarbības prasmes. Sabiedrisko attiecību speciālists - tā ir profesija, kas piedāvā strādāt ar cilvēkiem,
neieslīgt rutīnā un darīt to, ko vēlos. Pavērojot, kā strādā Ērgļu vidusskolas ārpusklases darba organizatore un skolēnu domes „mamma” Sintija Māliņa, sapratu,
ka tas ir tas, par ko es vēlos kļūt.
Grupas „The Sound Poets” līderis J. Aišpurs jautā: „Vai zini pats, kas esi? Vai
zini, kas ir tavs?”Atrast atbildi man palīdzēja skolēnu domē gūtā pieredze.
L. Jansone
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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„„Ērgļu vērtums” ir saldais ēdiens Ērgļiem”
/Anna Kuzina/

17. maijā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta kamerkonferences „Meklējumi un atradumi - veiksmes stāsti” ietvaros Latvijas Nacionālās
bibliotēkas konferenču centrā notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docenta, filoloģijas doktora Gata Ozoliņa
grāmatas „Ērgļu vērtums” atvēršanas svētki.
Ērgļu pagātnes apcirkņos ir saguldītas daudzas
kultūrvēsturiskas vērtības. Cik tās ir atrastas,
apzinātas un nodotas nākamajām paaudzēm?
Gata Ozoliņa veidotajā izdevumā pirmoreiz
sastopam tik bagātu folkloras un etnogrāfijas
materiālu vākumu, kas saistīts ar Ērgļu novadu.
Stāstot par izdevuma tapšanu, autors uzsvēra,
ka viņa veidotā grāmata ir „pētījums par viena
Latvijas novada tradicionālo kultūru plašākā
kultūrvēsturiskā skatījumā, centrā paturot Ērgļu folkloristus un folkloras tradīciju, ietverot
vietas, laika notikumu un personību pētniecību,
secīgi analizējot novada folkloristiku, folkloras
vākšanas un pierakstīšanas vēsturi, apstākļus
un gaitu.” Tā kā Ērgļu folkloras materiālu vākums ir ļoti plašs, tad daudzu folkloristu devums
palicis ārpus grāmatas lappusēm, un autors ir apņēmības pilns iesākto darbu turpināt.
Konferencē Gatis Ozoliņš bija aicinājis pašus ērglēniešus stāstīt par sava novada kultūrmantojuma saglabāšanu mūsdienās. Anna Kuzina, ilgus gadus būdama „Braku” muzeja vadītāja,
atzina, ka, pētot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi, apzinājusies, ka jāpēta cilvēki
un vide, kur rakstnieks dzīvojis un strādājis. Gadu gaitā iepazīti ērglēnieši, uzticēti daudzi dzīvesstāsti, krāti vēstuļu, dienasgrāmatu materiāli, un nu daļa no daudzu gadu vākuma ievietota
575 lappušu biezajā grāmatā „Reiz Ērgļos”.
Raivis Bičevskis, asociētais profesors, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes
Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs, rosināja domāt par atmiņu vietu dzīvē, kā arī par tiem, kas
stāsta un kā stāsta atmiņas. Kas ir atmiņu vērts? Kas ir stāstnieki? Kā par notikušo stāsta ģimenes locekļi, kā stāsta rakstnieks? Ērgļos tāds neatkārtojams stāstītājs bija arī Rūdolfs Blaumanis.
Kādu ieraugām pazīstamo pļavu vai mežu viņa rakstītā tekstā? Kā spējam pieņemt rakstnieka
tēloto realitāti?
Par R. Blaumani un viņa daiļradi mūsdienu skolēnu skatījumā runāja Mārīte Breikša. Biedrība
„R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” sadarbībā ar „Braku” muzeju un Ērgļu novada
pašvaldību kopš 2005. gada organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolu jaunatnei.
12 gados konkursa žūrijai iesniegti 2832 darbi, ko rakstījuši 7. -12. klašu skolēni no visas Latvijas. Vērtējot darbu sasaisti ar R. Blaumani un viņa daiļradi, satura mērķtiecīgu argumentāciju un
domu oriģinalitāti, atklājas skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas. Konkursa laureātu darbi tematiski publicēti biedrības izdevumos, kuros iekļautas arī nodaļas par R. Blaumaņa dzimtu,
„Brakiem”, Ērgļu vēsturi. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar skolēnu konkursa darbu
fragmentiem, kas apliecināja 21. gs. jauniešu rakstīšanas prasmes.
Ar skanīgu Pētera Blaua Ērgļu izloksnē pierakstītu tautasdziesmu Ilzes Mailītes, Ineses Mailītes un Rudītes Kumsāres izpildījumā aizsākās stāsts par Ērgļu tautastērpu, kuru demonstrēja
TLMS „Ērgļi” vadītāja Sandra Lauberte. Ērgļu tautastērpa izpēti vadītāja aizsākusi jau 1989.
gadā, meklējot etnogrāfiskus materiālus, kas liecina par tērpa komplektēšanu. Studijas audēju
kopīgais darbs tērpa veidošanā tika atzinīgi novērtēts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
un XV Deju svētku laikā 2013. gadā, kad uzņēmēju, lietišķās mākslas studiju un amatnieku biedrību tautastērpu skatē 1. vietu ieguva TLMS „Ērgļi” audējas.
Ilzei Mailītei, darinot savu tautastērpu, radās ideja izveidot tautastērpa elementu koku jeb viedo
koku, kurā būs apskatāma Ērgļu tautastērpa elementu attīstība pa gadsimtiem. Objektā, kas varētu būt gan iekštelpu, gan āra objekts, apvienota ideja par koku kā Latvijas virsvērtību, par koku,
kura mūžs ir galīgs un savā dzīves laikā dod pamatu jaunai paaudzei. Līdzīgi arī tautastērps.
Līdz ar 19. gs. beigām sāka attīstīties rūpniecība un tautastērpa laikmets noslēdzās, tā vietā radās
modes apģērbs, kura tapšanā tika izmantotas tautastērpa veidošanas rezultātā radušās zināšanas.
Vērienīgi izskanēja Ērgļu vārds Gaismas pilī. Par to ērglēniešu vārdā Gatim Ozoliņam pateicās
Ērgļu novada kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, vēlot iesākto pētījumu turpināt. Patīkamas sarunas risinājās, baudot Ērgļu saimnieču sarūpēto cienastu. Lai top jauni veiksmes stāsti,
pētot mūsu tautas garamantas!
Mārīte Breikša
Aivas Ozoliņas foto

Krāšņais maija mēnesis

Maijā mēs visi atzīmējam vienus no gada skaistākajiem un mīļākajiem svētkiem - Māmiņdienu un Ģimenes dienu. Arī pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” ar skaistu koncertiņu
un izrādi apsveica savus mīļos vecākus.
Šogad svētkus katra grupiņa svinēja atsevišķi, līdz ar to māmiņa un tētis savu lolojumu varēja
apskatīt tuvāk un brīvākā atmosfērā. Bērni bija apguvuši dažādu izrāžu lomas, apsveikuma
dzejoļus vecākiem. Neizpalika arī grūtie deju soļi un skanīgās dziesmas. Katra grupiņa bija
arī sagatavojusi dāvaniņas saviem mīļajiem vecākiem - pašu audzēts ziediņš, čili pipariņš vai
pašgatavots apsveikums.
Manuprāt, Ģimenes dienas koncerti bija sirsnīgi un jauks apsveikums vecākiem Ģimenes
dienā.
Vēl pirms vasaras reibinošajām smaržām lielajā skolas dzīvē palaidām 19 lieliskus, gudrus
un ļoti mīļus mūsu absolventus. Katru gadu tas ir grūti - atvadīties no tā mazā bumbuļa, kas
ienācis mūsu iestādē pirms pieciem gadiem. Un nu jau bērns izaudzis tik liels, patstāvīgs,
gudrs un pilns apņēmības! Lai veicas mūsu mīļajiem skolā!
Saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot Evita Lielupe, pirmsskolas izglītības metodiķe
Evitas Lielupes foto

Ģimenes dienā 21. maijā

No 10. līdz 12. maijam Ērgļos
notika XIX Eduarda Medņa
Starptautiskais konkurss “Jaunais mūziķis”. Konkursu jau
19. reizi rīkoja Brāļu Jurjānu
biedrība (BJB) ar mērķi saglabāt un veicināt pūšaminstrumentu spēles tradīcijas Latvijā.
32 jaunie mūziķi no Igaunijas
un Latvijas, kuri apgūst obojas, klarnetes un fagota spēli,
ieradās Ērgļos. Konkurss notika
divās kārtās un A, B, C vecuma
grupās. Katrā no tām jaunajiem
mūziķiem bija jāatskaņo obligātais skaņdarbs un izvēles
skaņdarbs. Konkursa žūrija,
kuru veidoja pieredzes bagāti
mūziķi - Hannes Altrov (Igaunija), Algirdas Budris (Lietuva), Robertas Beinaris (Lietuva),
Jānis Ranga, Uldis Lipskis - Mārtiņa Jauģieša vadībā noklausījās un izvērtēja jauno instrumentālistu sniegumu. Konkursa laikā klarnetists A. Budris sniedza meistarklasi, stāstot un
praktiski demonstrējot par klarnetes spēles un skaņas vissmalkākajām niansēm. Viņš pats
regulāri sniedz meistarklases daudzās ārvalstīs un piedalās daudzu klarnetistu konkursu žūriju darbā. Viesprofesors atzina, ka Ērgļu konkursam ir augsts līmenis un visi tā dalībnieki
sniedza labus, muzikālus priekšnesumus un novēlēja viņiem sasniegt panākumus neatlaidīgā
darbā. Vēlēsim jaunajiem mūziķiem veiksmi un panākumus koncertos un konkursos!

Ģimenes diena ir svētku diena, kad gribas aicināt novērtēt ne vien ģimenes nozīmi, bet arī
rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī
vairāk laika un uzmanības veltīt vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem - saviem ģimenes
locekļiem. Tāpēc arī šogad, 21. maijā, Ērgļu saieta namā tika svinēta Ģimenes diena. Pasākums sākās ar bērnu amatiermākslas kolektīvu koncertu “Hei, hei, Mērija Popinsa!”, kurā
savu sniegumu rādīja vokālais ansamblis “Ķipari”, deju kolektīvs “Pienenīte”, Ērgļu vidusskolas 3. - 4. klases deju kolektīvs un sporta deju kolektīvs “Vizbulīte”. Koncertu vadīja
Kaiva Leiboma un Alīna Muša, kuras veiksmīgi iejutās savās lomās. Indras Rones veidotais
scenārijs veiksmīgi izteica visa pasākuma pamatdomu pat vienā Mērijas Popinsas teksta
fragmentā… Kad bērns, jautāts, kas viņam ir vismīļākais, atbild: “Es zinu, mana vismīļākā
pasaule ir visi manējie - mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, māsa un brālis …” Mērija
Popinsa atbild: ”Taisnība, taisnība, ģimene ir vistuvākā un vismīļākā pasaule katram. Ģimeni nevar iedomāties bez mums tuvākajiem cilvēkiem. Un ar viņiem kopā pavadītais laiks,
viņiem veltītais laiks ir visdārgākais!”
Pēc koncerta visi tika aicināti uz netradicionālo sporta spēļu trases ”Tētis, mamma un es
- izveicīga ģimene” radošo uzdevumu pārvarēšanu kā, piemēram, mīļmantiņu lasīšana, lielās bizes pīšana, līšana caur vingrošanas riņķi, bumbiņas ripināšana pa notekcauruli, ūdens
virzīšana pa šļūteni, veļas gabalu piespraušana ar knaģiem, zirņu šķirošana, kā arī laipiņas
pārvarēšana. Katrs no ģimenes komandas dalībniekiem saņēma saldu pārsteigumu, bet visi
kopīgi - ierāmētu apliecinājumu ar ģimenes dienas logotipu. Prieks par tik daudzām ģimenēm, kas piedalījās šīs dienas sportiskajās aktivitātēs. Paldies Bērziņu, Zariņu, Picku, Zosāru, Rešņu, Šreiberu, Ābeļu, Teteru, Ludboržu, Cepurīšu, Reiniku-Zariņu, Jirgensonu, Ceplīšu ģimenei, Rūnika Laura ģimenei, Rūnika Naura ģimenei, kā arī Māliņu, Strazdiņu, Sesku,
Freivaldu, Konovalovu, Ozolzīļu, Vezetiu, otrai Freivaldu ģimenei, kā arī Tirzmaļu, Cielavu,
Mušu, Zommeru un Laurinoviču azartiskajām ģimenēm. Kā arī liels paldies par atsaucību
un līdzdalību pasākuma organizēšanā Antrai Grinbergai, Indrai Ronei, Ievai Vilnītei, Maigai
Pickai, Aldim Jēkabsonam ar ģimeni, Alenam Kārlim Kārkliņam, Aivaram Skābarniekam,
Laimonim Kļaviņam, Aldim Oltem un Auseklim Pickam.

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto

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

Starptautiskajā konkursā “Jaunais mūziķis”
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PAVASARIS SOCIĀLĀS APRŪPES
CENTRĀ „KASTAŅAS”

Modes skate.
Pavasaris aizsteidzies, un beidzot atnākusi ilgi gaidītā vasara. Lai
gan daba mūs daudz nelutina ar saulīti un siltu laiku, tomēr sociālās
aprūpes centrā „Kastaņas” valda rosīgs noskaņojums. Mēneša sākumā mūsu iemītnieki tika aicināti ciemos uz kaimiņu pansiju Iršos
piedalīties modes skatē. Pēc rūpīgi pārdomātas un, jāatzīst, grūtas
izvēles beidzot tika izvirzīti trīs dalībnieku pāri, kuri demonstrēja
pavasara noskaņai atbilstošus tērpus. Ar prieku varēja apbrīnot, kā
skaisti tērpi maina cilvēka ārieni un ceļ pašapziņu. Mūsu iemītnieki uz mirkli sajutās kā žurnālu zvaigznes, kuras apkārtējie apbrīno
un izsaka komplimentus. Pasākuma dalībnieki vēl ilgu laiku jutās
pacilāti un nebeidza vien priecāties par to iespaidu, ko atstājuši uz
pārējiem.
Mātes dienas noskaņās ar sirsnīgu un dvēselisku koncertu aprūpes
centrā viesojās Jumurdas sieviešu ansamblis „Ievziedi”, kas priecēja iemītnieku sirsniņas un lika noritēt pa aizkustinājuma asariņai ne
vienam vien iemītniekam. Paldies meitenēm par gaišo noskaņu, ko
viņas radīja mūsu „Kastaņās”!
Jūnija sākumā Ērgļu sociālā aprūpes centra iemītnieki tika aicināti uz sporta spēlēm Mārcienā. No „Kastaņām” piedalījās trīs dalībnieki, kuri komandā ar Ērgļu mājas iemītniekiem godam cīnījās par
iespējami labākiem rezultātiem. Pasākums izdevās ļoti aizraujošs
un interesants - mūsu iemītniekiem tā bija iespēja satikt citu aprūpes
centru dalībniekus, kā arī parādīt savas spējas. Īpašs prieks Andrim
un Intai par iegūtajām godpilnajām pirmajām vietām makšķerēšanas
un dziesmu minēšanas sacensībās. Kā dāvanu Mārcienas aprūpes
centram čaklās „Kastaņu” rokdarbnieces nedēļas garumā darināja
sienas dekoru no maziem mozaīkas gabaliņiem - simbolisku draudzības koku. Paldies viņām par pacietību!
Laiks rit vēja spārniem, un pavisam drīz jau malu malās skanēs
Līgo dziesmas un tiks degti Jāņu ugunskuri. Gaišā noskaņā visi kopā
gaidīsim vasaras saulgriežus.
Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja,
Tā ziedēja Jāņu nakti
Zeltītiem ziediņiem.
Līgo, Līgo!
(latv. tautas dziesma)

Evitas Vaskas, sociālās aprūpes centra
„Kastaņas” sociālās darbinieces, teksts un foto

Muzeju nakts Sausnējā
Muzeju naktī, 20.
maijā, Sausnējas vēstures muzeja logos
aicinoši dega gaisma
līdz pat pusnaktij.
Tiesa - apmeklētāju
īpaši daudz nebija. To
var saprast, jo nākamajā dienā, 21. maija
pēcpusdienā, Sausnējā tika gaidīts Ērgļu
saieta nama teātris
ar Monikas Zīles lugas “Laulību treniņu
aģentūra” izrādi.
21. maijs - mastā pie
muzeja plīvo karogs,
pagalmā uz ugunskura jau vārās “bukstiņputra”, bet estrādē
pulcējas skatītāji. Kā
ierasts,
pasākumu
ieskandina senatnīgais zvans. Novadpētniecības speciāliste Ilga
Kronīte saka pateicības vārdus cilvēkiem, kuri atbalstījuši rīkotos
pasākumus, kuri līdzējuši papildināt muzeja eksponātu klāstu.
Atkal skan zvans, lai sāktos izrāde. Ērgļu SN teātris vienmēr pārsteidz ar savdabīgu repertuāra izvēli un nevainojamu aktieru saspēli.
Par to, ka izrāde skatītājiem ļoti gāja pie sirds, liecināja smiekli un
aplausi, kas brīžiem negribēja rimties.
Pēc izrādes aktieru rokās gūlās ziedi, vēlreiz apliecinot skatītāju
atzinību.
Bet ar to vēl viss nebeidzās. Turpinājumā putras katla tukšošana un
muzeja apmeklēšana.
Sausnējas vēstures muzejā līdz 1. jūlijam apskatāma izstāde “Laiks
- kalendāri un pulksteņi”. Liels paldies sausnējiešiem, kuri atsaucās
aicinājumam un izstādei atnesa dažādu veidu un dažāda vecuma
priekšmetus - kalendārus un pulksteņus. Ir apskatāmi dažādi kalendāri (Vidzemes, baznīcas, tautas, “Dadža”, karavīra, “Divpadsmit
mēneši”, “Dabas veltes”, kaķu , suņu, dabasskatu, pasaku, dienu
noplēšamais, mēnešu pārliekamie, plakātveida) un gada grāmatas
(zemkopja, makšķernieka, “Mājai un ģimenei”).
Ilga Kronīte Sausnējas muzejā
Ineses Leibomas foto
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Vasaras vēsmas Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
šo filmu, atzina, šis kino ir redzēts neskaitāmas reizes, taču katru
reizi to var baudīt kā no jauna. Pēc seansa noskatīšanās varēja manīt
dažādu emociju spektru. Cits smaidīja, teikdams, ka ir piekusis, bet
bija jauki. Cits raudāja, jo atcerējies savas jaunības dienas, cits jautāja, kad varēsim skatīties nākamo filmu.
Lūk, tāda ir Ērgļu SAC ikdiena. Mazliet pielāgota gan gadalaikam,
gan katram klientam individuāli. Bet katra diena, lai arī kādreiz drūma, ir balstīta uz pozitīvām emocijām un darbinieku smaidiem, kā
arī viņu stiprajām rokām, lai palīdzētu Ērgļu SAC iemītniekiem.

Esam sagaidījuši pirmās siltās dienas, kad saulīte pa zemes virsu
staigā. Ar lielu prieku Ērgļu sociālās aprūpes centra klienti atsāk
āra pastaigas, lai baudītu pirmās siltās gaisa peldes un uzņemtu D
vitamīnu tieši no saulītes. Jāpiemin, ka drosmīgākie dodas āra pastaigās visu cauru gadu, priecājoties gan par sniegu, gan reizēm arī
par nelielām lietus lāsēm.
Cilvēki, kas dzīvo Ērgļu SAC, ļoti labprāt piedalās dažādos ikdienas pasākumos. Kā, piemēram, galda spēles, šahs un dambrete.
Krāso dažādus zīmējumus. Ar prieku palīdz virtuves darbiniekiem,
kopīgi tīrot kartupeļus kārtējai maltītei, kā arī piedalās daudzās citās
aktivitātēs.
Līdz ar saules stariem arī mūsu ikdienā ienāk vairāk smaidu un pozitīvisma. Ir jūtama lielāka rosība gan darbinieku vidū, veicot dažādus darbus, gan iemītnieku vidū, atsākot āra pastaigas un savstarpēji
komunicējot.
Lai soli pa solim dotos tuvāk vasarai, 10. maijā, pulcējoties kopā
Ērgļu SAC klientiem, darbiniekiem, kā arī kaimiņiem no blakus
SAC, sanācām kopā uz filmas pēcpusdienu, kur kopīgi skatījāmies
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Ikkatrs, kas bija ieradies, lai noskatītos

Lai ar dzīvojam mēs mājās divās,
Mūsu ceļi allaž vijās.
Ērgļu sievas vienmēr daiļas,
Vīri stipri, sirdī jauni.
Liepkalnes un Ērgļu sirdis
Vienmēr sitas vienā taktī.
Diena tā vai melna nakts,
Abas mājas vienmēr kopā
Kā viena, liela ģimene.
Ar šādām dzejas rindām 6. jūnijā Ērgļu un “Kastaņu” SAC klienti
vienojās kopīgā komandā un devās uz Mārcienas SAC, lai piedalītos
sporta spēlēs. Ar lielu aizrautību piedalījāmies katrā no stafetēm, kur
tika dota iespēja ikvienam, arī tiem dalībniekiem, kas sēž ratiņkrēslos. Diena tika pavadīta, sildoties saules staros un pozitīvu cilvēku
smaidos. Ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem bija iespēja pierādīt savas prasmes, kas visiem sagādāja ne mazums jautru mirkļu. Tā
arī bija šo sporta spēļu galvenā ideja - visiem kopā pavadīt jauku un
arī jautru dienu.
Paldies Mārcienas pansionāta vadītājai Dacei Zeilei un viņas komandai par siltu sagaidīšanu un pozitīvu emociju krājumu vēl ilgam
laikam!
Tiekamies nākamgad Dzelzavā, kas bija šo spēļu uzvarētāju komanda.
Ieva Ģercēna, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra darbiniece
No Mārcienas pansionāta foto arhīva

E. Veidenbaumam veltītā Muzeju nakts „Brakos”
Tā kā 2017. gads aizrit Eduarda Veidenbauma 150. jubilejas zīmē,
tad arī Latvijas Muzeju naktis bija veltītas dzejniekam, tēma „Laiks”. R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” notika jau vienpadsmitā Muzeju nakts. Šoreiz tā lutināja ar siltu un vasarīgi skaistu
laiku, arī apmeklētāju skaits bija liels - 450. Interesenti bija no visdažādākajām Latvijas vietām - Rīgas, Tukuma, Valmieras, Mārupes,
Mālpils, Smiltenes, Aizkraukles, Jēkabpils, Lielvārdes, visvairāk no
Ērgļu un Madonas novada.
Muzeju nakts „Brakos” aizsākās ar literāri muzikālu sarīkojumu
„Un ziedonis puķes jau kaisa”, kurā skatītājus priecēja grupa „Voice
of Instruments”. Ilmārs Šterns dziedāja un deklamēja dzeju, Maija
Solovjova spēlēja uz tāfelklavierēm, bet Daiga Solovjova - saksofonu un stabuli. Jaunieši iepazīstināja ar skaistiem un skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem.
Pēc svinīgā sarīkojuma notika dažādas aktivitātes muzeja ēkās.
Darbnīcu „E. Veidenbaums un R. Blaumanis - laikabiedri” vadīja
Maruta Bitīte un viņas palīgi - Laila Saulīte un Sintija Reinholde.
Veicot uzdevumus darba lapās, varēja iepazīt E. Veidenbauma personību, daudz jauna uzzināt par dzeju un tās valodas bagātību. Lai
noskaidrotu interesantus faktus par lietām senāk un tagad, par veco
druku un aforismiem par laiku, bija jādodas uz darbnīcu „Laika rats
griežas”, to vadīja Ērgļu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate, viņai
palīdzēja Gundars Āboliņš. Jauka un izzinoša bija darbnīca „Koks laika liecinieks”, kurā Danuta Kiopa iepazīstināja ar meža veltēm un
gudrībām, aicināja veidot un rakstīt, minēt un izdomāt. Ļoti skanīgi
un brīnišķīgi aizritēja dziedošā darbnīca „Mans laiks radošumam”,
to vadīja Elīna Berklāva, kura, spēlējot tāfelklavieres viesu istabā,
aicināja dziedāt un dziedāt.
Par „Braku” Muzeju nakts neatņemu sastāvdaļu jau kļuvusi nakts
orientēšanās, kuras nosaukums šogad bija „Skrējiens cauri gadsim-

tiem”. Pie starta sagaidīja Ērgļu vidusskolas 7. klase un skolotāja
Anna Ieleja. Pirmais kontrolpunkts bija Jauniešu pulcēšanās vietā
(11. klase), kurā bija jāveic pārbaudījumi, saistīti ar senajiem laikiem. Jāņkalniņā sagaidīja 10. klase, lai aicinātu veikt uzdevumus,
atklājot uguns spēku. 8. klase dežūrēja pie Pieminekļa akmens, lai
mudinātu izbaudīt viduslaiku krāšņumu. Simtsoļu takā sagaidīja Ērgļu novada jaunsargi un viņu instruktore Kristīne Puziņa, bet pie
Zibensšķeltā akmens rosījās 6. klase, jo viņu uzdevums bija „aizvest” nākotnes pasaulē. Pasākuma laikā darbojās arī atrakciju parks
„Braku takas”, ko īpaši romantiski bija veikt pievakarē un naktī, kad
pie kokiem tika sadegti gaismas lukturi. Enerģiskie kāpelētāji bija
beidzamie, kas noslēdza Muzeju nakti „Brakos”.
Paldies Muzeju nakts palīgiem, atsaucīgajai Ērgļu vidusskolas saimei un biedrībai „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”! Uz
tikšanos nākamajā gadā!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ausekļa Knopes foto

Muzeju nakts “Meņģeļos”

20. maija vakarā “Meņģeļu” sētā valdīja līdzīga
rosība, kāda tā varētu būt bijusi pirms aptuveni
200 gadiem, kad šeit dzīvoja brāļi Jurjāni.
Visi deviņi Jurjānu bērni ir dzimuši dūmu
pirtiņā, tāpēc šogad īpaši tika uzsvērta pirts un
pirtīžu lielā nozīme bērna attīstībā. Paldies pirtniecei Initai Lapsai par sarunām un izglītojošo
stāstījumu!
To, cik senāk bērni jautri varēja rotaļāties un
spēlēties, varēja izbaudīt ikviens apmeklētājs.
Šķiet, ka mūsdienās kamolu dzenāšana varētu
būt garlaicīga nodarbe, bet šajā vakarā to centās
izbaudīt ikviens, un dažs iekrita pat lielā azartā.
Tika veidoti arī dūcekņi jeb žvinguļi, izbaudīta
lēkšana ar maisu un kāpelēšana pa bluķīšiem.
Par to paldies Gunai Miķelsonei.
Svarīga loma ikviena bērna izglītībā ir skolai.
Šoreiz dzīvojamās mājas saimes istabā bija izveidota klases telpa ar īstiem skolas soliem. Ikvienam skolotāju vadībā bija gan jādzied dziesma “Dar` man, tēvis, pastaliņas!” un jāatpazīst notis, gan jāburto
un jāraksta ar tintes spalvu. Bija iespēja arī izbaudīt tupēšanu uz
zirņiem. Paldies skolotājām Lusillas jaunkundzei (Kristīnei Lūsei)
un Laša kundzei (Sarmei Kantānei)!
Liela nozīme brāļu Jurjānu dzīvē, protams, bija viņu vecākiem.
Mamma esot bijusi liela tautasdziesmu dziedātāja, savukārt tēvs pats
izgatavojis vijoli un licis to spēlēt arī bērniem. Mūziķu tēvs esot bijis
izcils audējs, tāpēc arī šogad klētiņā bija iespēja apgūt aušanas prasmes slavenajās P. Viļumsona stellēs. Jaunākajiem apmeklētājiem ļoti
patika izgatavot perfokartes. Mīļš paldies Ilzei un Inesei Mailītēm!
Muzeju nakts pasākuma laikā ikvienam bija iespēja nobalsot par
Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novada mājturī-

bas un tehnoloģiju neklātienes konkursa meitenēm un zēniem izstādes “Zaļā pasaka” sirdij tuvāko darbiņu. Balsotāju bija ļoti daudz.
Lai padarītu šo vakaru aizraujošāku, ikvienam muzeja apmeklētājam tika iedots ieteicamais plāns, kuru, veiksmīgi izpildot, bija iespēja tikt pie gardas zupas. Saimnieces bija ļoti pacentušās, un zupa
bija tik garšīga, ka lielais zupas katls tika strauji iztukšots. Paldies
Agitai Opincānei un Ērikai Purviņai!
Jāsaka, ka pie mums viesojās paši labākie apmeklētāji. Jūsu mirdzums acīs, prieks un aizrautība liek šo tradīciju turpināt, tāpēc tiekamies jau nākamgad.
Ievas Vilnītes,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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“Zaļā pasaka” “Meņģeļos”

Lasītāju ievērībai

Laikā no 25. aprīļa līdz 23. maijam “Meņģeļos” bija apskatāma Madonas, Cesvaines, Lubānas,
Ērgļu un Varakļānu novada mājturības un tehnoloģiju neklātienes konkursa meitenēm un zēniem
darbu izstāde „ZAĻĀ PASAKA” . Izstādē bija apskatāmi 72 skolēnu darinātie rokdarbi - skaisti un
rūpīgi izšuvumi, adījumi, tamborējumi, kokgriezumi u.c.
“Meņģeļu” muzeja darbiniecēm bija tas gods izvēlēties oriģinālākos darbus. Izvēle bija ļoti grūta
un izvēlēties pašus, pašus labākos bija sarežģīti. Nomināciju “Latviskums” ieguva Edgars Žeikars
no Murmastienes pamatskolas par skaisti darinātu ozolu. Nomināciju “Neatlaidība” ieguva Marija Mežāne no Kalsnavas pamatskolas par rūpīgi izšūtajām magonēm. Nomināciju “Radošums”
ieguva Mikuss Liepiņš no Praulienas pamatskolas par darbu “Pelnrušķīte”. Savukārt nomināciju
“Centība” ieguva Guna Kalniņa no Ērgļu vidusskolas par skaisti darināto sienas dekoru.
Šajā pasākumā tika noskaidrota arī Muzeju nakts Skatītāju simpātija. Un to ieguva Mikuss Liepiņš
par darbu “Pelnrušķīte”.
Pēc apbalvošanas ceremonijas sekoja foto orientēšanās, gaiļbiksīšu tējas lasīšanas sacensības un
kopīga pusdienošana.
Paldies dalībniekiem un viņu pedagogiem!

Sausnējas pagastā notiek Liepkalnes bibliotēkas reorganizācija. Turpmāk Sidrabiņos būs
Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts. Apmeklētājiem tas jau kopš 25. maija ir un
arī turpmāk būs atvērts katru ceturtdienu no 800 līdz 1500, pārējās darba dienās par bibliotēkas
pakalpojumiem var interesēties pagasta pārvaldē pie Inetas Tolmanes. Tā kā ceturtdienās
būšu Sidrabiņos, arī Sausnējas bibliotēkā šajā dienā mainīts darba laiks. Bibliotēka lasītājiem
atvērta no 1600 līdz 1700.
Atgādinu, ka vasarā, kā ierasts, jūlijā došos atvaļinājumā. Tāpēc aicinu laikus paņemt grāmatas, kā arī atgādinu aizmāršīgajiem lasītājiem tās laikus nodot atpakaļ bibliotēkā.
Lai gan ir vasara ar atpūtu un aktivitātēm ārā, ar nebeidzamajiem dārza un lauka darbiem,
tomēr mēģināsim atrast brīdi arī lasīšanai.
Otrajā gada ceturksnī bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 29 jaunieguvumiem gan
lieliem, gan maziem lasītājiem.
Grāmatas bērniem un pusaudžiem:
aKā vilku piemin, tā vilks klāt /Veronika Kaplāna/
aBlēžgabals Jaukums. 1. un 2. grāmata /Dereks Lendijs/
aPuišu grāmata. Puišu paradumu un uzvedības pētījums un metodes viņu pieradināšanai /
Emīlija Lokhārta/
aVai uz visiem jautājumiem ir atbildes? /Glens Mērfijs/
aAla /Māra Ozola/
Prozas darbi pieaugušajiem lasītājiem:
aVisuma vērpēji /Artūrs Bērziņš/
aGūtenmorgens otrreiz /Māris Bērziņš/
aDunduri un dēmoni /Jānis Einfelds/
aGreja kalns /Džons Grišams/
aMuzejs /Janis Rokpelnis/
aMaija, Cher Ami! /Lelde Stumbre/
aMeitene ar pulksteni sirds vietā /Pīters Svonsons/
aJelgava 94 /Jānis Joņevs/
aSavējie /Dagnija Dreika/
aEvergrīnas ūdenskritumi /Kimberlija Frīmena/
aVēstule /Vladimirs Kaijaks/
aBise un kapakmens /Andris Kolbergs/
aPētera zvērests /Eva Mārtuža/
aMemoranda mednieki /Vilis Seleckis/
aAfter 1., 2., un 3. grāmata /Anna Toda/
Nozaru literatūra:
aIzredzēts. Viktors Lapčenoks /Sandra Landorfa/
aKopā ejot meža taku /Kārlis Tjarve/
aCilvēku, zvēru un dievu zemē /Ferdinands Antonijs Osendovskis/
aKarš visu norakstīs /Leonīds Rabičevs/
aPavasara puķes /Jānis Rukšāns/
aGurķi /Mārīte Gailīte/
Pārlapojot jaunos žurnālus, izlasīju kādu interesantu ziņu, ka Londonas Kingstonas universitātes pētījumā atklāts, ka ļaudīm, kas dod priekšroku lasīšanai, nevis televīzijas pārraižu
vērošanai, ir mazliet citāda sociālā uzvedība, īsāk sakot, viņi ir jaukāki cilvēki. Vairāk par šo
pētījumu varēsiet izlasīt žurnāla “Citādā Pasaule”.
Gaidīšu visus jaukos un arī pārējos cilvēkus bibliotēkā. Uz tikšanos!

Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja

Jaunumi Ērgļu dzelzceļa stigas sakopšanā
Dzelzceļa stigas uzbērumu izmantojošo novada iedzīvotāju īgnumu pagājušā gada beigās izraisīja
neizprotamas darbības stigas malās. Daudzi koki un krūmi tajā bija nozāģēti, citi nebija aiztikti, bet
visvairāk neizpratni izraisīja krietni virs zemes nozāģēto koku stumbeņi. Kāpēc radīta tāda postaža
un vai to paredzēts arī reiz sakopt?
Sazinājos ar Latvijas Dzelzceļa atbildīgajiem cilvēkiem un kopā ar darba veicējiem no Kokneses
apmeklējām “postažas” vietas. Lūk, kas noskaidrojās:
Dzelzceļa stigas tīrīšanas darbi tika uzsākti pagājušā gada rudenī un tiks pabeigti šī gada septembrī. Stigas kopēju darba pirmā daļa noritējusi ar aparātu, kas saucas “kniebējgalva”. Tas kniebj nost
kokus līdz 30 centimetriem diametrā. Ar šo aparātu tika nokniebti visi šķeldas iegūšanai izmantojamie koki un krūmi, kuru stumbri bija tik resni, lai būtu kniebjami. Plānāki krūmi tika atstāti augam.
Nogāztie koki tika atstāti izklaidus tāpēc, lai kāds izveicīgs darbonis materiālu nesašķeldotu bez
darba veicēju ziņas, turklāt izklaidus koki labāk žūstot.
Rudens pusē paredzēta darba otrais posms. Tad ar krūmgriežiem tiks zāģēti visi smalkie krūmi, bet
kokmateriāliem izmantojamie koku resgaļi un stumbri tiks vākti kā baļķi.
Tikšanās laikā darbu veicēji atzina, ka nav pievērsuši uzmanību novada iedzīvotāju informēšanai
par veicamo darbu metodiku un termiņiem un ka tagad priecājas šo kļūdu labot.
Māris Olte

Vidzemē tiks veidota ainavu dārgumu krātuve:
pieteikumus pieņems līdz 15. jūlijam

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas
reģioniem aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties dāvanas gatavošanā Latvijai. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas
ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.
Aktivitātes pirmais posms sāksies ar ainavu dārgumu pieteikšanu, kas izsludināta līdz š.g.
15. jūlijam. Pieteikumus var iesniegt gan fiziska persona, gan arī personu grupa, piemēram,
ģimene, klases kolektīvs, nevalstiskās organizācijas pārstāvji u.c., turklāt pieteikumu skaits ir
neierobežots. Ainavas iespējams pieteikt elektroniski tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv
vai arī dodoties uz vietējo publisko bibliotēku savā pašvaldībā, kur bibliotekārs konsultēs, palīdzēs aizpildīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu. Papīra formātā iesniegtais pieteikums jānosūta
uz e-pasta adresi: ainavudargumi@varam.gov.lv.
Pieteikumu izvērtēšanai tiks izveidota īpaša Ainavu ekspertu padome, kuras uzdevums būs
līdz 2017. gada 14. augustam sastādīt katram no reģioniem ainavu dārgumu sarakstu, vēlāk
aicinot iedzīvotājus balsot par sarakstā iekļautajām ainavām. Tādējādi katrā no reģioniem tiks
noteiktas desmit ainavu dārgumu vienības, kas tiks iekļautas LNB dārgumu krātuvē. Lai nodrošinātu pilnīgu informāciju par izvēlētajiem Latvijas ainavu dārgumiem, iedzīvotāju sniegtā
informācija tiks papildināta ar pētnieku iegūtajiem faktiem, vēsturiskajiem attēliem un stāstiem. Aktivitātes noslēgumā tiks veidota īpaša izstāde, kas būs skatāma visā Latvijā. Paralēli
tiks organizētas arī diskusijas, galvenos uzsvarus liekot uz reģiona vērtībām un attīstību,
un ainavu saglabāšanu, aicinot sniegt priekšlikumus par ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas
Kultūras kanonā.
Noslēguma pasākums - 2018. gada oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šajā pasākumā
piedalīties tiks aicināti arī aktīvākie ainavu dārgumu pieteicēji.
Vairāk informācijas: Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā,
dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t. +371 26566680
Jānītim vara taure,
Man kulīte smalku miltu,
Jānīts pūta vara tauri,
Es izcepu pīrādziņus.

Konkurss
„Jāņu dienas pīrādziņi”

Ērgļu novadā dzīvo ļaudis, kuru ceptos našķus ir izslavējuši malu malās, bet ir arī konditorejas brīnumu radītāji, kuri par savu talantu citiem vēl nav stāstījuši. Šī konkursa mērķis apzināt cilvēkus,
kuri prot izcept pīrāgus, atļaujas ar saviem gardumiem iepriecināt līdzcilvēkus. Konkursā aicināti
piedalīties kā meistari, tā arī iesācēji pīrāgu cepšanā, lai pārsteigtu sevi un apkārtējos.
aOrganizators - Jumurdas pagasta pārvalde.
aNorises laiks un vieta - Jumurdas pagasta pārvaldes Saieta ēkā, Ezera ielā -2 2017. gada 22.
jūnijā no plkst. 19 00, Jāņu ielīgošanas pasākuma laikā.
aMērķis - apzināt Ērgļu novadā prasmīgus, dāsnus pīrāgu cepējus, popularizēt pīrāgu cepšanas
tradīcijas.
aDalībnieki - konkursā aicināti pieteikties visi, kas cep pīrāgus, kas grib ar savu prasmi iepriecināt līdzcilvēkus.
aIeteikumi - pīrāgiem jābūt ceptiem no dabīgām izejvielām, cepējam jābūt dāsnam, lai varētu
savus pīrāgus piedāvāt degustācijai. Lai savus cepšanas talantus atklātu dažādos veidos, jābūt gatavam atbildēt uz pīrāgu ēdāju jautājumiem. Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām
pīrāgu receptēm.
aPieteikšanās kārtība - pieteikumus pieņem Agita Opincāne pa tālruni 29400442 līdz 2017. gada
22. jūnija plkst. 10.00.
aVērtēšana - pasākuma apmeklētāji, kuri vēlas piedalīties pīrāgu degustācijā, saņem 3 karodziņus, tie jānovieto pie pīrāgiem, kuri patika, garšoja vislabāk.
aApbalvošana - pasākuma laikā pīrāgu ēdāji balsojot nosaka gardākos „Jāņu dienas pīrādziņus
2017” Ērgļu novadā.
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Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

No 28. līdz 30. jūlijam svinēsim
11. Ērgļu novada svētkus!
Ir 2017. gada Ziedu mēnesis, nākamais - Siena mēnesis, tas nozīmē, ka tuvojas Ērgļu novada svētki. Šī gada tēma - LAIKS. Saistot laiku meteoroloģijas izpratnē ar siena sagatavošanu, nenoliedzami palielinās interese par laika ziņām. Saistot laiku kā mērīšanas sistēmu,
tad laiks interneta ērā ir vērtīga dāvana, ko veltīt cits citam, jo jāatdod tas, ko nav iespējams
atgriezt atpakaļ, taču pretī saņemam sajūtas un zināšanas. Sajūtas un zināšanas ir divi vārdi,
kas raksturos šī gada svētku norisi. (Cit. Ilze Mailīte). Ērgļu novada svētku sākumā laiks tiks
veltīts grāmatām. Tāpēc, turpinot pagājušos svētkos iesākto tradīciju, Ērgļu novada ļaudis
aicināsim uz konferenci „Laiks grāmatai…”. Tajā piedalīties aicināsim tuvus un tālākus
ērglēniešus, kas savas zināšanas un pētījumus, sapņus un prasmes ierakstījuši grāmatās,
tātad vēsturē. Pēc šīs konferences arī atklāsim svētkus un tad brīvdabas skatuvē pie Ogres
upes dzirnavu dambja klausīsimies Aijas Andrejevas, Kārļa Būmeistara un ALEX akustisko
koncertu.
29. jūlijā aicināsim piedalīties strītbolā, orientēšanās sporta sacensībās un dažādos sīkmačos, pie saieta nama iesaistīties darbīgā rīta aktivitātēs, bet vakarā baudīt atmosfēru folkgrupas “Rikši” koncertā un nakts ballē. Ar grupu “Liepavots” Ērgļu estrādē.
30. jūlijs - Svētku trešā diena - draudzības diena, kurā suminātas tiks ģimenes un to vismazākās atvasītes. Varēsim just līdzi vismazākajiem rāpotājiem un piedalīties to izpušķoto
braucamrīku parādē, kā arī piedalīties makšķerēšanas sacensībās, vērot volejbolu, bērniem
iesaistīties rotaļu darbnīcā, bet pēc tam tiem ļaut trakulības lielo burbuļu pasaulē un putu
ballītē. Parkā pie Ērgļu slimnīcas varēs baudīt medus svētkus un tikties ar mākslinieci - Zani
Jančevsku viņas muzikālajā projektā “DziesmuDance”. Interesanta izstāde atkal būs skatāma Livonijas laika velvju pagrabiņā.
Pēcpusdienā Ērgļu estrādē Ērgļu amatiermākslinieki gaidīs jūs savā svētku koncertā.
LAIKS! Svētku noslēgumā prieks un azarts, ko papildinās Ērgļu pūtēju orķestra suģestējošā
mūzika.
Svētku programma vēl top, bet drīz vien jūs varēsiet saplānot savu laiku, lai piedalītos jums
saistošās aktivitātēs. Līdz tam vēl nedaudz laika. Svētkos tiksiet aicināti piedalīties sporta
sacensībās, baudīt kultūras pasākumus un gūt labas emocijas kopā būšanas priekā. Lai mums
jauki svētki!
Precīza Ērgļu novada svētku programma būs nākamajā „Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā.
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
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Pasākumu afiša

APSVEIKUMS

Visas vasaras garumā Ērgļu saieta nama 2. stāvā
Valda Zirņa fotoizstāde “Līgojam kopā
ar Raimondu Paulu”

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

***

21. jūnijā plkst. 14.00 Līgo noskaņas „Brakos”
Piedalās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
un Pļaviņu folkloras kopa „Āre”

***

22. jūnijā plkst. 19 00 Jumurdas
Saieta ēkas pļaviņā
visi mīļi aicināti uz kopīgu līgošanu

***

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

***

LĪGO SVĒTKI ĒRGĻOS
23. jūnijā plkst. 20.00
laukumā pie Ērgļu saieta nama teātra izrāde
“Laulības treniņu aģentūra Līgo svētkos!”
Piedalās: Ērgļu teātra aktieri un jauktais koris “Ērgļi”
Pēc izrādes: Līgo vakara danči kopā ar pūtēju orķestri
Jāņu ugunskura iedegšana.
Jāņu nakts balli spēlē Pēteris Leiboms
Ieeja - brīva

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT,

Modris Laube
Aija Bērzkalne
Ruta Blaua
Ruta Milne
Vilis Tipainis
Aivars Vītoliņš
Maiga Ābola
Jānis Linde
Inta Laidiņa
Gaida Lukaševa
Ausma Petrovska
Velta Sniķere
Velta Brucere
Marija Fogele

***

ZANI un RENĀRU
PILSĒTNIEKUS;

***

INGUNU un AIGARU
VOROBJOVUS.

15. jūlijā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
Bērnības svētki un mazo Ērgļu
novadnieku sumināšana
22. jūlijā plkst.12.00 Sausnējas muzejā “Līdumi”
Marijas dienas pasākums

***
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Bērnības svētki un mazo Ērgļu
novadnieku sumināšana
2017. gada 15. jūlijā plkst. 13.00
Ērgļu saieta namā

PATEICĪBA

Informācija

Grāmatas “KOLEKTĪVĀ SAIMNIEKOŠANA LIEPKALNĒ, SAUSNĒJĀ, SIDRABIŅOS” izdevējiem
Liels paldies par mūsu mīļo un tuvākās apkaimes ļaužu dzīves gājuma vēstures grāmatu. Patiesi, aizraujoši un atsvaidzinoši!
Beķeru, Bērziņu, Grīnbergu,
Lazdiņu ģimenes Ērgļu novadā

Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” aicina 2014. gadā un 2015. gadā dzimušo bērnu
vecākus pieteikt bērnus Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, līdzi ņemot bērna medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u) un bērna dzimšanas
apliecību.
Vadītājas pieņemšanas laiki:
Pirmdienas: 9.00-11.00
Ceturtdienas: 15.30-17.30
Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālr. 64871130,
mob. 26351803 un norunāt sev vēlamo pieteikšanās
laiku.
L. Šmite, PII “Pienenīte” vadītāja

Vasaras pilnbrieda mēneša jūlija sākumā Ērgļos jau
ierasts svinēt Bērnības svētkus. Šajos svētkos turpināsies iesāktā tradīcija - sumināt jaunos Ērgļu novadniekus. Tā līdzās svētkos bērniem, kuri vēlas iemantot krustvecākus, šogad pievienosies arī mazie Ērgļu
novadnieki, kas dzimuši 2016. gadā un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Ērgļu novadā. Tāpēc lūdzam vecākus
pieteikt savus mazuļus svinībām Ērgļu dzimtsarakstu
nodaļā Rīgas ielā 10, Ērgļu pagastā līdz 30. jūnijam
pa telefonu darba laikā 64871453 (Vineta), 64871297
(Baiba). Savukārt par dalību Bērnības svētkos dodiet ziņu Sandrai Avotiņai saieta namā pa telefonu
64871132 vai ik dienu (arī brīvdienās) - 26528132.
Bērnības svētki šogad norisināsies 15. jūlijā plkst.
13.00 Ērgļu saieta namā pasākuma “Sveiks, mans
mazais novadniek!” ietvaros.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Gunārs Naudiņš
miris 59. mūža gadā;
Jānis Reņģe
miris 84. mūža gadā;
Einārs Ozols
miris 58. mūža gadā;
Zina Ozola
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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