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Esi sveiks,
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novadniek!
Br�vpr�t�go
darbs
�rg�u novada

muzejos

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Skrienam kopā Marijas dienā

Dāvinājums
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Ērgļu novada pašvaldības domē

Festivāls Francijā

Pārskats par 2017. gada jūlija domes sēdē lemto
aIzskatīja SIA “Palīgs” iesniegumu, iepazinās ar lietas materiāliem un nolēma uzdodot
Ērgļu novada pašvaldības būvvaldei apsekot ēku Rīgas ielā 13, Ērgļos, nepieņemt administratīvo aktu par Trešās personas veiktajiem patvaļīgajiem būvdarbiem Rīgas ielā 13,
Ērgļos, līdz brīdim, kad spēkā stāsies spriedums administratīvajā lietā.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.5 ”Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu
novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības
domē, novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aIzskatīja privātpersonu un SIA “Parka veikals” iesniegumus un nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu trīs Ērgļu novada pašvaldības nekustamos īpašumus.
a Nolēma slēgt līgumu ar SIA “Consolidated Mazozoli” par ceļa servitūta nodibināšanu pa Ērgļu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Dancigas” par labu SIA
“Consolidated Mazozoli” piederošajam nekustamajam īpašumam “Kalna Kreveļi”.
aNolēma uzstādīt ceļa zīmes Nr.323 “Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h” un ceļa
zīmes Nr.326 “Apstāties un stāvēt aizliegts” uz Ērgļu novada pašvaldības J. Grota ielas
satiksmes un iedzīvotāju drošības uzlabošanai.
aNolēma izslēgt no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites divu Jumurdas
pagasta iedzīvotāju komunālā maksājuma parādu EUR 99,60 apmērā sakarā ar to, ka ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš.
aIzskatīja daudzdzīvokļu mājas īpašnieku iesniegumu un nolēma Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS” ar 2017. gada 1. septembri izbeigt daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu un
nodot apsaimniekošanas tiesības ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu
pilnvarotai personai Ērgļu novada pašvaldības un dzīvojamās mājas vārdā pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu parakstīt Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektoram, dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem un pilnvarotai personai.
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātes Ingas Bites iesniegumu un nolēma
neveidot tūrisma un viesmīlības komisiju un sporta un veselības aktivitāšu komisiju.
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātes Ingas Bites iesniegumu un nolēma
nedalīt finanšu un attīstības komiteju divās patstāvīgās komitejās, nemainīt pašvaldības
administrācijas sastāvu.
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātes Ingas Bites iesniegumu un nolēma
neveidot tirgus laukumu SIA “Palīgs” struktūrvienības teritorijā, Rīgas ielā 13, Ērgļos,
Ērgļu novadā.
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu Andra Spailes, Jāņa Rešņas un Ingas Bites iesniegumu un nolēma neatcelt Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 29.
jūnija lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ērgļu vidusskolai aprīkojuma iegādei”.
aIevēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu patstāvīgajā Finanšu un attīstības
komitejā Ērgļu novada pašvaldības domes deputātus - Guntaru Velci, Andri Dombrovski,
Māri Olti, Andri Spaili, Jāni Rešņu. Ievēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu
patstāvīgajā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā Ērgļu novada pašvaldības domes deputātus - Sandru Avotiņu, Ainu Braķi, Ingu Biti, Ivaru Tirzmali.
aNoteica Ērgļu novada pašvaldības amatpersonu atlīdzību.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības Administratīvo komisiju četru cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs Auseklis Knope, komisijas locekļi - Laimonis Kļaviņš, Vineta
Bagatska, Māra Briede.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju četru cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Māris Grīnbergs, komisijas locekļi - Ināra Ketlere-Krūmiņa, Elita
Ūdre, Agita Opincāne, atļāva Mārim Grīnbergam savienot Ērgļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektora amatu.
aNolēma ievēlēt Ērgļu novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā, noteica, ka
pārstāvju izvirzīšanas un pieteikšanas laiks Ērgļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai
ir līdz 2017. gada 20. septembrim un Ērgļu novadā ir trīs vēlēšanu iecirkņi.
aIzvirzīja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Guntaru Velci par Ērgļu novada pašvaldības domes pārstāvi darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
aIzvērtēja Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības iesniegumu un nolēma
atbalstīt projektu “Sirdsapziņas ugunskurs”, kas paredz izveidot pastāvīgu vēsturisku ekspozīciju par pretošanos komunistiskās un nacistiskās okupācijas varām Cēsu apriņķī, kurā
ietilpa arī Ērgļu un Jumurdas pagasts, no 1940. līdz 1957. gadam, piešķirot šim mērķim
finansējumu EUR 300,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 30 000 apmērā ielu
seguma remontam Ērgļu ciemā, Ērgļu novadā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Pilngadīgajiem jauniešiem par uzturlīdzekļu
piedziņu no vecākiem
Tuvojas 1. septembris. Sāksies ne tikai jaunais mācību gads, bet stāsies spēkā arī grozījumi
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Šie grozījumi paredz, ka, beidzot arī personām, kuras
sasniegušas 18 gadu vecumu un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību
vai speciālo izglītību (bet ne augstāko izglītību), ir tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, pēc š. g. 1. septembra fonda
administrācijai jāiesniedz noteiktas formas iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu.
Ātrākais un ērtākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantot portālā
www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai.” Reģistrēties pakalpojuma izmantošanai var, izmantojot internetbankas pieejas datus, kas dod iespēju
iesnieguma veidlapu aizpildīt un nosūtīt elektroniski. Citi dokumenti nav nepieciešami. Uzturlīdzekļu garantijas fonds pats pārbaudīs informāciju valsts reģistros, sazināsies ar vecāku, no kura uzturlīdzekļi piedzenami. Šī ir iespēja saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta
noteiktajā minimālajā apmērā - 30% no valstī noteiktās minimālās algas. Šogad tie ir 114
eiro mēnesī.
Ja uzskatāt, ka uzturlīdzekļi nepieciešami lielākā apmērā vai studējat augstskolā, tad uzturlīdzekļi no vecāka piedzenami, sniedzot prasību tiesā. Es, protams, priecātos, ja nevienam šīs uzturlīdzekļu piedziņas iespējas nebūtu jāizmanto un vecāki godprātīgi materiāli
atbalstītu savus pieaugušos bērnus viņu izglītošanās laikā. Taču, ja ir nepieciešama palīdzība
dokumentu sagatavošanā iesniegšanai tiesā, labprāt palīdzēšu.
Izbaudiet augustu un krājiet saules gaismu sevī rudenim!
Vineta Bagatska, Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Jau vairāk nekā desmit vasaras deju kolektīvi “Rūdis” un “Rūdolfs” dodas uz kādu no starptautiskiem deju festivāliem Eiropā. Parasti tās ir Eiropeādes, bet nu jau trešo gadu tiek meklēti
un atrasti mazāki festivāli. Tā ir iespēja iepazīt katras valsts kultūru, un tā ir ciešāka saskarsme
ar valsts, kura uzņem viesus, dalībniekiem.
Šogad uz festivālu Francijas pilsētā Bouxvillerā devās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rūdolfs”. Piedaloties festivālā Bulgārijā, bijām iepatikušies franču grupai un jau drīz vien saņēmām ielūgumu doties ciemos. Grupas līdere Georgeta ļoti neatlaidīgi aicināja izvēlēties gadu
un datumu, kad mēs varam ierasties. Nedaudz baidīja dzīvošana ģimenēs un valodas barjera.
Kā zināms, francūži ne labprāt runā svešā mēlē. Un tā arī notika. Dažās ģimenēs jautāja latviski, atbildēja franciski. Bet saprata cits citu labi.
Gatavojoties tik nopietnam braucienam, vajadzēja arī labu mūzikas kapelu. Un tāda mums
bija, kuras pavadījumā dejot ir pavisam cita bauda. Guntars Velcis - vijoles virtuozs, Indra
Kumsāre - akordeons un balss, enerģiska, nekur bez sava mūzikas instrumenta, Andris Džiguns - bungas un ritms, Edgars Batrags - tuba, kas dejai piedeva savu svaru.
Atbildīgi tika gatavota deju programma, jo koncertu bija daudz un katrā divas uzstāšanās
reizes pa 20 minūtēm. Piemeklējām dejas gan astoņiem pāriem, gan četriem pāriem, gan meitenēm. Tā sacīt, lai var atvilkt elpu.
Braucot uz festivāliem, pa ceļam paplašinām savu redzesloku. Šoreiz piestājām Čehijā un apskatījām interesantu dabas veidojumu - Adrašpahas klintis. Pēcpusdienā iepazināmies ar vienu
no vecākajām alus darītavām - Brežņaka alus darītavu. Gids krievu valodā mūs iepazīstināja ar
alus darītavu, parādot alus tapšanas procesu. Pēc tam sekoja alus degustācija. Un, kur izdzerts
alus kauss, tur dziesmas par alu.
Pēc gara brauciena, šķērsojot visu Vāciju, vakarā iebraucām mazā pilsētiņā, kur mūs sirsnīgi
sagaidīja francūži. Kopīgas vakariņas, dejas, dziesmas, pirmā iepazīšanās un sadalīšanās pa
viesģimenēm. Neziņa, satraukums. Bet nākamajā rītā jau stāsti par to, kā katrs iekārtojies. Viss
kārtībā, satraukums pierimis, nu jāsāk dejot.
Pirmās festivāla dienas pēcpusdiena sākās ar ekskursiju muzejā, lai iepazītu Elzasas apgabalu, kura galvaspilsēta ir Strasbūra. Vairākkārt apgabalā ir saimniekojuši vācieši, tas ietekmējis
vietējo kultūru un tradīcijas. Elzasas simbols ir stārķis, kuru šajā apvidū ir daudz. Visas dzīves
pamats Francijā ir vīni. Elzasa izceļas ar saviem baltvīniem, kurus mēs baudījām katru vakaru.
Pēc iepazīstināšanas ar reģiona vēsturi sekoja pieņemšana pie pilsētas mēra. Katra delegācija
rādīja savu tautas deju, un pilsētas mērs katras valsts dejotājiem pateicās, dāvinot grāmatu par
savu apgabalu. Tad sekoja kopīga fotografēšanās un došanās uz pirmo koncertu mazā ciematiņā, kuras iedzīvotāju skaits nepārsniedz 500. Cilvēki baudīja svētkus un priecājās par katru
deju grupu.
Nākamā diena sākās
ar amatnieku tirdziņu,
kas aptvēra visu ciematu. Ļaudis staigāja
no pagalma uz pagalmu, vēroja un pirka
vietējo amatnieku darinājumus. Pēcpusdienā sekoja gājiens pa
galveno ciemata ielu.
Un jāteic, ka cilvēku,
kas baudīja un atbalstīja gājiena dalībniekus, tik mazam ciematam bija ļoti daudz. Tad atkal sekoja ielu koncerti un vakarā noslēguma
pasākums ar pateicībām dalībniekiem.
Tā kā bijām izteikuši vēlēšanos tuvāk iepazīt Elzasas apgabalu, tad divas dienas mums laipni
tika rādītas skaistākās vietas. Protams, Strasbūra. Ar kuģīti izbraucām pa Illes upi un kanāliem,
iepazināmies ar slūžu darbības principu, pabijām pie Eiroparlamenta un vairākas stundas baudījām Strasbūras vecpilsētu, apskatot sesto augstāko dievnamu pasaulē - Strasbūras katedrāli.
Pabijām arī vecpilsētas kvartālā, ko dēvē par Mazo Franciju, kurā dominē ģermāniska izskata
pildrežģu ēkas.
Nākamā diena - Elzasas vīna ceļš un Kēnigsbergas pils. Vīna ceļš ved cauri vīnogu plantācijām Reinas ielejā un 67 mazpilsētām un ciematiņiem, kuru spodrās, īpašajā elzasiešu stilā
celtās mājiņas atsauc atmiņā skatus no veclaiku pastkartēm. Teju pie katras mājas ir izkārtne ar
attiecīgā vīndara vārdu, aicinot garšot un, protams, arī pirkt viņa ražojumu. Pie viena vīndara
arī mēs nogaršojām un nopirkām vīnu.
Gandrīz pusstundu līkumojām pa šaurajiem kalnu celiņiem, kas ir nevainojami gludi, līdz
nonācām vienā no skaistākajiem tūrisma objektiem - Kēnigsbergas pilī. Tur kādreiz atradušās
ķeltu militārās apmetnes, bet vēlāk pamatīgs cietoksnis. Pils tās apmēru un atrašanās vietas
dēļ ir gana iespaidīga.
Vakari tika pavadīti kopā, mācot gan latviešu, gan franču, gan velsiešu dejas. Francūžu viesmīlība ir nenovērtējama. Visas mūsu iegribas tika izpildītas, smaidi un laipnība mūs pavadīja
ik mirkli. Paldies viņiem, ka atļāva mums nesaspringt un baudīt ik mirkli, kā tikai viņi to prot.
Uzrakstot pateicības vēstuli, viņi atbildēja, ka patikušas mūsu dejas, patikuši mūsu tērpi un
jebkurā laikā esam gaidīti atkal Bouxsvillerā.
Paldies muzikantiem, paldies dejotājiem, paldies šoferīšiem!
Paldies par atbalstu Kultūrkapitāla fondam un Ērgļu novada pašvaldībai!
Uz redzēšanos, Francija, un uz tikšanos kādreiz!
Antra Grinberga, deju kolektīva vadītāja
Foto no A.Grinbergas personīgā arhīva
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Ir pienācis augusts! Tas nozīmē, ka vasara strauji tuvojas beigām. Žēl tikai, ka
vasara mūs nav lutinājusi ar saulainām
dienām un kārtīgu siltuma devu. Cerēsim, ka vismaz augusts mums ļaus izbaudīt mazu daļu no vasaras, kuru tik
ļoti gaidījām.
Par spīti tam, kādi ir laikapstākļi, katrs
no mums vasaru pavada savādāk. Cits
kaut kur strādā, cits apskata Latvijas
skaisto dabu, savukārt vēl kāds aizlaižas aiz robežām pabaudīt citu valstu
kultūru.
Tomēr esmu pārliecināta, ka tam visam pa vidu skolēnu un jauno studentu
galvās arvien biežāk ielaužas doma par
gaidāmo mācību gadu, kas ienesīs jaunas iespējas, lieliskas idejas un brīnišķīgus pārsteigumus dzīvē.
Arī avīzītē ir gaidāmas pārmaiņas…
Esmu bijusi ar jums, lasītāji, kopā jau
no 5. klases, kad Mārītes Breikšas vadībā sāku rakstīt mazos rakstiņus skolas
avīzītei. Taču tagad arī man ir pienācis
laiks pieņemt jaunus izaicinājumus un
šo redaktores darbu nodot kāda cita rokās.
Vēl nezinu, kas stāsies manā vietā, bet
novēlu šim jaunietim, lai katru mēnesi
ir jaunas idejas, par ko rakstīt, lai ir nezūdošs gribasspēks un dzīvesprieks bez
robežām, lai nejūk komati un vienmēr ir
kāds, kas tevi iedvesmo.
Paldies uzticīgajiem lasītājiem!
Lai jums vienmēr pozitīvs prāts, jautrs
noskaņojums un mīlestības pilns skats
uz dzīvi!
Lāsma Hermane, Ērgļu
vidusskolas 2017. gada absolvente

Īsziņas
17. un 18. 08. - Konference
„Novadpētniecība -sava novada,
pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu
pētnieciskās darbības pilnveidei”.
30. 08. - Ērgļu novada pedagoģisko darbinieku konference.
01.09. - Zinību dienas pasākums
Ērgļu vidusskolā.
04.09. - Adaptācijas diena Ērgļu
vidusskolā.
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Absolventu ceļi
Rit pēdējās augusta nedēļas, kad skolēni ar lielāku vai mazāku prieku
gaida 1. septembri, lai satiktos ar visu vasaru neredzētajiem skolasbiedriem, draugiem, lai vēl viens gads tuvinātu skolas pabeigšanai.
Bet 2017. gada Ērgļu vidusskolas 12 absolventi, kuriem šī vasara bija
smags izvēļu laiks, var apliecināt, ka tik viegli nemaz neklājas arī tad,
kad skola ir pabeigta. Ir nācies pamatīgi padomāt, ko darīt tālāk, kādu
profesiju izvēlēties.
Pieci absolventi turpinās mācības augstskolās: Rīgas Stradiņa universitātē - Eiropas studiju fakultātē, Latvijas Universitātē - Pirmsskolas un
sākumskolas pedagoģijas fakultātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē - Veterinārmedicīnas fakultātē, Vidzemes Augstskolā - Tūristu gidu
- ceļojumu un pasākumu organizatoru fakultātē, Rīgas Tehniskajā universitātē - Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē.
Savukārt četri ērglēnieši izglītosies koledžās un tehnikumos - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Rīgas Stila un modes tehnikumā,
Rīgas 1. medicīnas koledžā, Rīgas Celtniecības koledžā.
Viens mūsu absolvents izvēlējies militāro karjeru, sākot profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, lai pēc gada turpinātu mācības Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
Bet divi audzēkņi izvēlējušies sākt darba gaitas.
Vēlu visiem saviem skolēniem veiksmi un izturību tālākajā dzīvē! Gaidu
ciemos Ērgļu vidusskolā!

Nr.8 (165)

1. septembrī atkal veram skolas durvis!
Gaidām visus skolēnus un vecākus Zinību dienā:
plkst. 9.30 J. Zālīša Sausnējas pamatskolā;
plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolā;
plkst. 11.00 PII “Pienenīte”;
plkst. 15.00 Ērgļu Mākslas un mūzikas skola saieta namā, lai
kopīgi uzsāktu jauno mācību gadu!

Projekta “Kultūras izpratnes un izpausmes
kompetence un tās sistēmiska attīstīšana
izglītībā” seminārs Ērgļos

Sandra Konovalova, 2017. gada absolventu klases audzinātāja

Kas jauns skolā?
Šovasar visu vasaru skolā notiek
remontdarbi, kurus veic celtniecības firma SIA “NEJSS” no Aizkraukles. Tiek remontēts 1. stāva
vestibils un gaiteņi, veco dēļu
grīdu nomainīs linoleja segums,
klašu telpām ir nomainītas durvis
ar stiklojumu, gaiteņi kļūs gaišāki
un to galos būs jaunas ugunsdrošas durvis. Sporta zāles fasādei ir
atjaunots krāsojums, un, cerams,
ka līdz mācību gada sākumam būs
salabots jumts.
Kā katru vasaru, arī šogad tehniskais personāls cītīgi strādā,
uzpošot skolu jaunajam mācību
gadam, - mazgā, tīra, krāso. Pašu
spēkiem esam izremontējuši vēstures kabinetu un mūzikas kabinetā uzklājuši linoleju, atjaunojuši galdus angļu valodas kabinetā.
Esam sākuši īstenot vecāku padomes un skolēnu izteikto vēlmi pēc slēdzamiem mantu skapīšiem, kuros audzēkņi varēs glabāt savas personīgās
mantas, sporta tērpu, kādu smagāku grāmatu u.c. Skolēnam pašam būs
jāglabā sava skapīša atslēdziņa, kā arī jāuztur tas tīrs un kārtīgs.
Priecīga ziņa 5. klašu skolēniem. Jaunajā mācību gadā valsts apmaksātas
pusdienas saņems gan 1. - 4. klases, gan 5. klases skolēni. Pusdienot būs
jāiet garajā starpbrīdī uz mazo skolu.
Sapostā skola nepacietīgi gaida savus skolēnus!

Ērgļu novada
“Skolu Ziņu”
sagatavošanas
laikā Ērgļu vidusskolas jaunsargi
atradās
Ķelnē-Reizīkē,
kur
piedalījās
nometnē
kopā ar mūsu
sadarbības
pilsētas
jaunajiem ugunsdzēsējiem. Iepriekšējā vasarā
savukārt
viņi
viesojās Ērgļos.
Par gūtajiem
iespaidiem audzēkņi pastāstīs nākamajā “Skolu Ziņu” numurā, kad uzzināsim, kas un kā notika apvidus rallijs Švarcbergas dabas parkā, reģiona ugunsdzēsības stacijas apskate un spēles Frīzu olimpiskajās un ūdens
spēlēs, kāds bija nakts pārgājiens, kā patika piedalīties tenisa, peldēšanas
un teikvando nodarbībās.
Gaidīsim ziņas par iespaidiem bagāto ceļojumu.

No 2018./2019. mācību gada Latvijas izglītības sistēmā sākas pāreja uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Kā viena no Eiropas
mūžizglītības pamatprasmēm ir kultūras izpratnes un izpausmes
kompetence. Tā ir arī viena no prasmēm, kuru nepieciešams attīstīt bērniem un jauniešiem mācību procesā, īstenojot kompetencēs
balstītu mācību saturu. Latvijas izglītības iestādēs to sāks īstenot
turpmākajos četros mācību gados. Biedrības Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” projekts “Kultūras izpratnes un izpausmes
kompetence un tās sistēmiska attīstīšana izglītībā” ir otrā biedrības
iniciatīva vairāku plānoto aktivitāšu kopumā, lai aktualizētu kultūras izpratnes un izpausmes prasmes attīstīšanu izglītības iestādēs
sadarbībā ar kultūras institūcijām. Projekta pamatā ir ieliktas trīs
vērtības - sadarbība, līdzatbildība, pašiniciatīva.
Šis projekts ir izstrādāts, lai veidotu sadarbību starp muzejiem,
bibliotēkām un izglītības iestādēm, vienojoties par atbildībām, attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci 1. - 6. klašu bērniem. Tas piedāvā iespēju izstrādāt paņēmienus, ar kuru palīdzību
iespējams ātrā laikā sasniegt nepieciešamo rezultātu kultūras izpratnes un izpausmes kompetences attīstīšanai, kā arī meklē, kā attīstīt brīvprātīgo darbu un paaudžu sadarbību, izveidojot brīvprātīgo
programmu senioru iesaistei, tādējādi vienlaikus risinot kvalitatīvu
cilvēkresursu pieejamības jautājumus.
Projekts ir uzskatāms par pilotprojektu, kura īstenošanā bez tā autoriem iesaistās trīs pašvaldību institūcijas un eksperti - Salaspils,
Jūrmala un Ērgļi - apdzīvotas vietas ar pieeju visiem nepieciešamajiem resursiem - bibliotēku, muzeju un izglītības iestādēm.
No 3. līdz 5. jūlijam notika projekta dalībnieku tikšanās un darbs
Ērgļos. No Ērgļu vidusskolas projekta izstrādē un aprobācijā piedalās Inese Šaudiņa, Inese Zlaugotne, Indra Rone. Salaspils un Jūrmalas izglītības iestāžu, bibliotēku un muzeju pārstāvji apmeklēja
arī Ērgļu bibliotēku. Sarmīte Dreiblate, Kaiva Bukovska informēja
kolēģus, kā notiek sadarbība ar izglītības iestādēm mūsu novadā,
iesaistījās diskusijā par projekta aktualitātēm. Šāda informatīva tikšanās un viedokļu apmaiņa notika arī “Braku” muzejā, kur savā skatījumā dalījās vadītāja Zinta Saulīte un citu muzeju darbinieki.
Semināra laikā notika aktīvs darbs, kuru koordinēja: Muzeju darbības eksperte - Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, bibliotēku
darbības eksperte - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, kultūras pārvaldības jautājumu pašvaldību eksperte - Jūrmalas izglītības nodaļas
vadītāja Agnese Miltiņa, izglītības pāvaldības jautājumu pašvaldībā
eksperte - Salaspils Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne, mācību
satura eksperte - Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības
satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka, projekta pētniece asociētā profesore Karine Oganisjana.
Šīs tikšanās palīdzēja skolotājiem, bibliotekāriem un muzeju darbiniekiem saskatīt, salīdzināt katras institūcijas darbības jomas, tālākā kopīgā darba iespējas.

Draudzības nometnes plānojumā ieskatījās Indra Rone
Foto no Sintijas Māliņas personīgā arhīva

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas latviešu valodas skolotāja
Ulda Dūmiņa foto

Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos
Autores foto

Ziņas no Ķelnes - Reizīkes
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Kopā pēc 47 gadiem

1. rindā no kreisās: Maija Berģe (Bieriņa),
Rūta Niklāse, Ilze Pērkone (Sudāre);
2. rindā no kreisās: Mārīte Breikša, Anna Sniedzīte (Eriņa),
Ruta Freimane (Bilinska), Velta Mieze,
Dzidra Riekstiņa (Kalniņa);
3. rindā no kreisās: Jānis Berģis, Jānis Jankavs,
Valdis Spaile, Bruno Bērziņš, Anita Renckulberga
(Reizniece), viesis, Gunta Dreimane.

Sen zināms fakts, ka parasti skolas laikā paralēlklases nesatiek - mūžīgie „kari” starp „āčiem” un „bēčiem”. Pagāja 47 gadi, un tieši šogad Ērgļu vidusskolas 17. izlaiduma
absolventi, kuri skolu pabeidza 1970. gadā, nolēma tikties
kopā abas klases draudzīgā salidojumā. Un tas mums patiešām izdevās!
22. jūlija rīta pusē pulcējāmies pie skolas, kur mūs sagaidīja mācību pārzine Maiga Picka, lai kopā dotos ceļojumā pa
skolu. Sākumā gandrīz vai spēle „Kurš ir kurš?”. Katra klase
savējos jau pazina, bet par paralēlklasi bija jāpadomā. Kad
nokļūsti vietā, kur esi bijis pirms daudziem gadiem, pārņem
vēlēšanās, lai viss ir tāpat kā toreiz - b klase priecājās, ka
viņu ģeogrāfijas kabinets tai pašā vietā, a klases ķīmijas kabinets gan krietni mainījies, kļuvis modernāks, šim laikam
atbilstošs, bet tāpat atceramies, kur mūsu laikā bija Mendeļejeva tabula un velkmes skapis. Skola, šķiet, ar gadiem
kļuvusi jaunāka, košāka, bet mums svešāka.
Mūsu dzīvē gan skolas laikā, gan arī daudzus gadus vēlāk
nozīmīga loma bija dzelzceļa stacijai, no kurienes devāmies
piepildīt savus sapņus. Te tikāmies ar Māri Olti un uzzinājām, kā mainīsies mums tik pazīstamā vieta, kā tā iegūs jaunu saturu un veidu. Lai Mārim izdodas iecerētais, lai Ērgļos
par vienu sakārtotu vietu vairāk!
Laiks nav pielūdzams, un daudzi mūsu skolotāji atdusas
Ērgļu kapos. Laima to nosauca par svētceļojumu, kad devāmies pieminēt savus skolotājus - audzinātājas Antoņinu
Seļecku un Brigitu Ermužu, krievu valodas skolotājas Olgu
Kalniņu un Mariju Karpoviču, latviešu valodas skolotāju
Martu Zosāri un sporta skolotāju Jāni Bičevski Sauleskalna kapos, krievu valodas skolotāju Mariju Stoponišu, sporta skolotāju Birutu Miķelsoni, dziedāšanas skolotāju Andu
Abramsoni Blaumaņa kapos, fizikas skolotāju Ainu Āriju
Biķernieci, bioloģijas skolotāju Olgu Mārtiņsoni, zīmēšanas
un darbmācības skolotāju Juri Ziediņu, mūsu laika direktori
Nelliju Ziediņu un sirsnīgo garderobisti Mariju Augustovsku
Miera kapos. Domās sveicienus sūtījām ģeogrāfijas skolotājam un b klases audzinātājam Jānim Reņģem. Atcerējāmies
epizodes un situācijas, kas palikušas atmiņā par katru no
skolotājiem.
Vēlāk meitenes paspēja iesaistīties Latvijas 100 - gadei
veltītā galdauta aušanā saieta namā, bet zēni viesojās pie
mūsu matemātikas skolotājas un a klases audzinātājas Veltas
Jakunovas.
Daudzus dzīves stāstus uzklausīja „Māliju” mājas, kur jaukā
gaisotnē pie Maijas un Jāņa risinājās nebeidzamas sarunas.
Runātāji bija a klases Bruno, Laima, Anna, Mārīte, Valdis,
Dzirkstīte un b klases Jānis, divas Maijas, Ruta, Rūta, Velta,
Ināra, Anita, Dzidra, Ilze, Gunta.
Dienas gaitā kādu brīdi bijām kopā ar vēl vienu Mārīti un
vienu Jāni.
Kāda vārdos nenosaucama stīga saista mūs visus - kādreizējos skolēnus, klasesbiedrus - uz mūžu, jo reiz vairākus
gadus esam bijuši kopā savā bērnības un jaunības laikā. Šīs
sajūtas un atmiņas mums dārgas.
Mārīte Breikša, ĒV 17. izlaiduma absolvente no a klases
Maigas Pickas foto
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Tikšanās pēc 20 gadiem
LAI GAN AGRĀK
BIJU SKEPTISKA
PAR NEPIECIEŠAMĪBU
SASTAPT
VECOS SKOLASBIEDRUS NEFORMĀLĀ atmosfērā,
dzīve pierādīja pretējo. Paliekot vecākiem, mainās dzīves
vērtību skala un attiecības starp bijušajiem klasesbiedriem
kļūst vēl sirsnīgākas
un draudzīgākas. Es
jutos priecīga, ka tik
daudzi atsaucās un
ieradās dienā, kad
notika Ērgļu novada svētki. Tikāmies
pēc 20 gadiem, kopš
beidzām vidusskolu.
Sapulcējāmies no abām klasēm. Daudzi nebija satikti ilgu
laiku, tādēļ bija pat grūti atpazīt.
Diemžēl viens klasesbiedrs mūs vēro jau no mākoņa maliņas. Aizgājām līdz viņa atdusas vietai, kur katrs nolikām
pa svecītei.
Devāmies uz skolu, kur katrs atcerējās kādu epizodi no skolas laikiem. Un mums izdevās iekurt varenu atmiņu ugunskuru. Viena no atmiņām, es domāju, ka mūsu b klase skolas
vēsturē ir viena no bagātākajām klasēm ar klases audzinātājām: sākumskolā S. Ešenvalde, tad pamatskolā un vidusskolā: V. Gaiziņa, V. Baltputne, S. Sipčenko, L. Kokina, N.

Mika, M. Breikša.
Iegriezāmies Ērgļu austuvē, kur ieaudām kādu daļiņu baltajā 100 - gades galdautā.
Vakars turpinājās pie sarunu galda, kur katrs stāstījām par
sevi. Es jutos patiešām priecīga, ka no mums, palaidņiem,
resgaļiem, mēs visi veiksmīgi esam izveidojuši savu dzīvi.
Skolotāja M. Breikša bija sagādājusi mums katram pa dāvanai.
1997. gada Ērgļu vidusskolas absolventu vārdā Inese Koklačova
Ilzes Feldbergas foto

Ērgļu orientieristi turpina sacensties arī vasarā
Kamēr vasara pārbauda mūsu izturību ar mainīgajiem laikapstākļiem, Ērgļu orientieristi aktīvi turpina piedalīties dažāda mēroga sacensībās. Arī vasarā katru otrdienu ērglēnieši
lielā pulkā dodas uz sacensībām “Madonas kausi 2017”, lai
sportiskā garā atpūstos un sacenstos ar citiem šī sporta veida
entuziastiem. Madonas novada apkārtne piedāvā dažādas sarežģītības apvidu, kas ik reizi liek lauzīt galvu pat meistariem.
Līdz šim vislabāk viecies ir gan pieredzējušiem, gan pavisam
jauniem Ērgļu orientieristiem.
Labākie ērglēniešu “Madonas kausi 2017” kopvērtējuma rezultāti līdz 07.08:
1. Ilvija Madsena - 1. vieta SE grupā
2. Elīza Madsena - 1. vieta S15 grupā
3. Dzintars Svilpis - 1. vieta V45 grupā
4. Baiba Kaļva - 1. vieta S45 grupā (jau nodrošinājusi uzvaru
kopvērtējumā)
5. Evgeņija Rudzīte 1. vieta S55 grupā
6. Rūdolfs Venškevics – 2. vieta V10 grupā
7. Paula Konovalova 2. vieta S10 grupā
8. Alise Olte - 2. vieta S15 grupā
9. Arvis Zeibots - 3. vieta VE grupā
10. Anete Rudzīte - 3. vieta S12 grupā
11. Aldis Olte - 3. vieta VB grupā
12. Andris Rudzītis - 3. vieta V55 grupā
Savukārt paši aizrautīgākie Ērgļu orientieristi turpina doties
uz Latvijas kausa izcīņas sacensībām visā Latvijā un uzrādīt
augstvērtīgus rezultātus. Vasaras vidū, no 30. jūlija līdz 2. augustam, Krāslavas novada Tartaka ezera apkārtnē norisinājās lielākās orientēšanās trīsdienu sacensības Latvijā “Kāpa
2017”, kas pulcēja vairāk nekā pusotru tūkstoti dalībnieku no
12 valstīm. Šajā apkārtnē sacensības notika pirmo reizi, tāpēc
orientieristiem tas bija jauns piedzīvojums pašā Latgales sirdī. Sacensību organizatori piedāvāja unikālu apvidu ar lielām
reljefa formām, kuras mijās ar sīkām detaļām. Lai uzrādītu
konkurētspējīgu rezultātu, sportistiem bija nepieciešams apvienot samērā ātru skriešanu ar maksimālu koncentrēšanos
uz savu lokācijas vietu, jo vieglprātības gadījumā apmaldīties
varēja burtiski dažās sekundēs.
Labākie ērglēniešu rezultāti “Kāpa 2017” sacensībās:
• Arvis Zeibots - 3. vieta M18 grupā pirmajā sacensību dienā.
• Kalvis Kaļva - 3. vieta M20 grupā pirmajā sacensību dienā,
atpaliekot vienīgi no Baltkrievijas junioru izlases sportistiem,
kā arī 2. vieta trešajā sacensību dienā.
• Elīza Madsena - 1. vieta W14** grupā otrajā sacensību
dienā un kopvērtējumā izcīnīta augstā 4. vieta 23 dalībnieču
konkurencē.
No 7. jūlija līdz 9. jūlijam Cēsīs norisinājās Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde. Madonas novadu orientēšanās sportā
pārstāvēja arī viens ērglēnietis - Arvis Zeibots. 9. jūlijā Cēsu
nomalē pie Gaujas, Siļķu mežā, notika orientēšanās trīs etapu
stafešu sacensības, kurās augsto 2. vietu un sudraba medaļu
izcīnīja Madonas novada komanda ar Arvi tās sastāvā. Interesanti tas, ka tieši Arvis veica izšķirošo izrāvienu Madonas
komandai, stabili un ātri veicot otro etapu un paceļot Madonas
komandu no 8. vietas uz bronzas pozīciju.
Savukārt no 24. jūlija līdz 28. jūlijam Ļaudonā un tās apkārtnes mežos norisinājās orientēšanās nometne “Orientēšanās ABC” jaunajiem un perspektīvajiem Madonas apkārtnes
orientieristiem. Viņu starpā arī bija trīs jaunie orientieristi no
Ērgļiem: Līna Madsena, Elīza Madsena un Kalvis Kaļva.
“Šī nometne nedēļas garumā bija kā labs sagatavošanās posms nākamajām Latvijas kausa izcīņas
sacensībām. Tika strādāts gan pie fiziskās sagatavo-

No kreisās: Elīza un Līna Madsenas pirms starta
“Orientēšanās ABC” nometnes noslēguma sacensībās.

tības uzlabošanas un nostiprināšanas, gan pie tehniskās izaugsmes darbā ar kompasu un apvidus īpatnībām,” tā pēc aizvadītās nometnes komentē Kalvis Kaļva.
Uzreiz pēc nomentes no 28. jūlija līdz 30. jūlijam Smiltenes
novada atpūtas un sporta kompleksā “Trīssaliņas” norisinājās 9. Latvijas kausa izcīņas posms “Azimuta trīsdienas”,
kurās veiksmīgi startēja arī Ērgļu orientieristes. Trīs sacensību
dienu kopvērtējumā augsto
2. vietu izcīnīja Ilvija Madsena S35 grupā,
4. vietu izcīnīja Elīza Madsena S14 grupā,
8. vietu izcīnīja Līna Madsena S10 grupā.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Siguldas apkārtnes Akenstakā
norisinājās 10. Latvijas kausa izcīņas posms, kurā piedalījās
arī Ērgļu orientieristi. Sacensību organizatori piedāvāja līdz
šim orientieristiem neskartu apvidu. Tajā nebija sastopamas
lielas reljefa formas, tāpēc tas teicami pārbaudīja sportistu precizitāti, rīkojoties ar kompasu. Teicamu rezultātu uzrādīja Kalvis Kaļva, kurš divu sacensību dienu summā izcīnīja 3. vietu, 4.
vietu kopvērtējumā S35 grupā izcīnīja Ilvija Madsena.
Ērgļu orientieristi turpina gatavoties nākamajām sacensībām.
15. augustā notiks nākamais “Madonas kausi 2017” posms
Jāņukalnā. Aicināti piedalītes visi interesenti. Sīkāka informācija www.okarona.lv.
Rakstu sagatavoja Kalvis Kaļva
Baibas Kaļvas foto
“Skolas Ziņu” turpinājum nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2017. augusts

Šajā “Cinīša” numurā savu domu un jūtu pasauli atklāj Ērgļu vidusskolas 8.
klases skolēni. Viņi nākamajā gadā gatavojas pirmajai nopietnajai izvēlei - ko
darīt pēc pamatskolas beigšanas. Izlasot Viļa Plūdoņa poēmu “Atraitnes dēls”,
astotklasnieki vērtēja, kāds ir bijis viņu līdzšinējais ceļš zinību kalnā.
Lai iecerēto sasniegtu, rūpīgi jāizvērtē dažādas situācijas. Tā radās pārdomu
darbi - viedokļi par dzīvē svarīgām atziņām.

Mans ceļš zinību kalnā
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Vasaras raibumi

Es savā vasarā darīju ļoti daudz jautru lietu, piemēram, braucām ar ģimeni uz jūru un Jēkabpils
Mežaparku, bet ar omi Benitu uz Lietuvu.
No sākuma pastāstīšu par jūru. Mēs ar ģimeni,
kurā ir Oskars, mans brālis, mamma Ilze, tētis Mārcis un es, Liene, braucām uz jūru pie tēta draugiem,
kuri dzīvo Gaujā. Tā bija interesanta vieta, jo atrodas blakus upei Gaujai, jūrai un ezeram Garezeram
- tāds nosaukums, jo tas ir šaurs, bet ļoti garš. Mēs
makšķerējām zivis upē, bet peldēties gājām gan uz
jūru, gan ezeru.
Lietuvā, kur es biju ar omi, apmeklējām Dinozauru parku, kur bija redzami īstā izmēra lieli un
rūcoši dinozauri. Vēl ļoti interesanta bija apgrieztā
māja, kurā viss bija otrādi. Mēs Lietuvā bijām arī
Kuršu kāpās. Tur bija tādi kalni, uz kuriem nedrīkstēja kāpt. Un vēl bija interesants stāsts par saules
pulksteni. Visvairāk man patika Delfinārijā, kur delfīni taisīja trikus un mūs nedaudz apšļakstīja ar ūdeni, lecot
cauri riņķiem vai mētājot bumbu.
Mēs ar ģimeni vairākas reizes šovasar bijām arī Jēkabpils Mežaparkā, kur braucām ar kamerām lejā no milzīga
kalna. Tur arī varēja paplunčāties ūdenī un barot pīlītes un kaijas. Nedaudz sāpīgi bija iet pa baskāju taku, bet tas
beigās izrādījās ļoti jautri.
Liene Feldberga, 3. klases skolniece
Benitas Feldbergas foto

Mana vasara Rojā
Es šo vasaru esmu pavadījis Rojā. Saulainajās dienās
pēcpusdienu pavadījām, jūrā peldoties.
8. jūlijā mēs braucām uz Ventspili, kur bija atrakcijas.
Vēsajās dienās, kad saules nebija, mēs palīdzējām
omei mājas darbos.
Visu vasaru esmu pavadījis Rojā, nu ir pienācis laiks
braukt mājās.
Markuss Kristiāns Zaharevskis,
7. klases skolnieks
Foto no autora personīgā arhīva

Ekskursija pa Latgali
Katru vasaru mana ģimene plāno ceļojumus. Šovasar arī ir bijuši vairāki braucieni, bet interesantākais bija - Latgales
apceļošana. Šoreiz kā galveno izvēlējāmies kara tēmu.
Pirmais apskates objekts bija Sventes
muiža. Mēs visi zinām, ka tajā tika uzņemts latviešu seriāls “Neprāta cena”.
Blakus muižai apskatījām senu kara tehniku.
Tālāk braucām uz Daugavpili. Pirmā,
ko apskatījām, bija skrošu rūpnīca. Tā ir
vecākā munīcijas ražotne Baltijā. Šeit
vēl joprojām nelielos daudzumos ražo
skrotis un renkuļus medību bisēm, kā arī
lodītes pneimatiskajiem ieročiem. Galvenais ienākumu avots ir tūrisms.
Turpinājām ceļu uz Daugavpils cietoksni. Tur ir arī galvenais ārzemju tūristu vilinājuma avots, jo tur ir gleznotāja
Marka Rotko mākslas centrs. Līdz ar šī
centra attīstību ir uzplaucis un tiek restaurēts Daugavpils cietoksnis. Tā ir ļoti
unikāla 18. - 19. gs. nocietinājumu sistēma. Ar vietējā vēstures pētnieka palīdzību iepazināmies ar cietokšņa uzbūvi un funkcijām.
Visbeidzot devāmies uz Aglonu. Tur arī apmeklējām
kara muzeju. Tā vadītājs - 2. pasaules kara vēstures
pētnieks un entuziasts - mūs iepazīstināja ar paša izveidoto muzeju.
Pēdējais punkts bija Maizes muzejs. Ar mums runāja
latgaļu valodā - interesanti un arī saprotami. Iepazīstināja ar maizes cepšanas tehniku, garšojām izceptu
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. augusts

maizīti, to varējām arī iegādāties, un tad devāmies
mājās.
Sajūtas bija burvīgas. Diena, pavadīta ar ģimeni, radīja kopības sajūtu. Vasara iet uz beigām, un ceļosim
arī nākamajā vasarā.
Dace Kārkliņa, 10. klases skolniece
Autores foto

„Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”- ir tāds teiciens, kas patiesi atspoguļo mūsu dzīvi. Lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir jāizglītojas.
Bērnudārzs ir tā vieta, kur viss sākās man... Iemācījos rakstīt pirmos burtus un
lasīt pirmos vārdus, un uzņēmu pirmo svarīgo informāciju.
Sākumskolā, tāpat kā ikviens, biju ļoti satraucies. Iegādājos savu pirmo somu,
penāli un pildspalvas un četru gadu laikā no tā „bērneļa”, kas skraida pa gaiteņiem, pamazām kļuvu par nopietnu cilvēku.
Mēdz teikt, ka pamatskola ir pusaudža trakākie gadi, bet tam nepiekrītu, jo šajā
laika posmā es visvairāk attīstos un piedzīvoju. Pamatskola ir jāizdzīvo ikvienam!
Esmu nolēmis pēc pamatskolas iegūt vidējo izglītību un apgūt savu nākotnes
profesiju. Tik tālu kā par augstskolu vēl neesmu prātojis, taču zinu, ar ko varētu
saistīt savu sapņu profesiju, - un tā noteikti būtu māksla. Nevaru teikt, ka man tā
ideāli padodas, tomēr to, ka man patīk ar to nodarboties, es zinu droši.
Iespējams, daudzi domā par to, cik drausmīgi ir visi šie skolas gadi, taču tur
neko nevar darīt. Atliek izbaudīt šos gadus un saskatīt tajos tikai labo!
Ralfs Bolzans
Ikvienam mūsdienās ir svarīga izglītība. Bet, lai tiktu pie tās, mums nepieciešams uzkāpt zinību kalnā.
Bērnudārzs - viens no labākajiem posmiem manā dzīvē, kur sāku veidot taciņu
uz zinību kalna virsotni. Man bērnudārzs bija iespēja pašai iepazīt pasauli un
iegūt draugus.
Vislabākā lieta sākumskolā bija tā, ka man bija iedvesma mācīties un kļūt apzinīgai. Katru vakaru pēc skolas es vienmēr izpildīju mājasdarbus un sakārtoju
somu.
Pamatskolā cenšos kļūt cītīgāka un uzmanīgāka mācībās, jo šis man ir svarīgs
posms ceļā uz zinību kalna virsotni. Arī vidusskola būs ļoti svarīga manā dzīvē,
jo tas ir svarīgs posms ne tikai manā izglītībā, bet arī tas, ka redzēšu klasi gandrīz
pilnā sastāvā.
Mans mērķis ir augstskola. Mans sapnis ir kļūt par veterinārārsti. Es noteikti
par to arī mācīšos, jo esmu meklējusi vietas, kur studēt, bet, ja nesanāks, tad par
to arī jau ir padomāts.
Manuprāt, visiem vajadzētu pārdomāt, par ko vēlas kļūt nākotnē, un arī to, lai
mērķi sasniegtu, ir jāpieliek pūles mācībās. Nevajag lieki laiku tērēt nevajadzīgās lietās!
Liāna Bite
Mans ceļš zinību kalnā sākās ar
trīcošu sirsniņu un uztraukumiem
pilnu skatienu. Tas mijās ar bailēm
un lielo prieku.
Viss aizsākās ar bērnudārzu, kur
satiku jaunos draugus, iemācījos
ievilkt pirmo svītriņu un burtiņu.
Tad jau ceļš veda tālāk zinību kalnā, ko gaidīju ar lielu izbīli, jo nezināju, kas būs un kas notiks. Taču
tas izvērtās par laiku, kad nostiprināju zināšanas un ieguvu lielisku
pieredzi.
Pēc šiem gadiem, kad no mazās
knīpas kļuvu par pusaudzi, mans
ceļš veda uz lielo skolu, ko gaidīju ar nepacietību. Likās, ka būs
daudz interesantāk staigāt no klases uz klasi, kā arī būs piektdienas pasākumi.
Tagad esmu izvēles priekšā, kur mācīties pēc devītās klases. Palikt vidusskolā?
Varbūt tomēr jau steigt apgūt darba pieredzi? Tiekot galā ar šo pakāpienu zinību
kalnā, varēšu sapņot par tālākiem plāniem: augstskolām un iztikas avotiem.
Ceru, ka mana nākotne būs izdevusies un sasniegšu, ko esmu plānojusi, un ceru,
ka noderēs jau iegūtie pamati.
Sanda Leimane
Kā jau tam jābūt, katram cilvēkam vajag izglītību. Ir tādi
cilvēki, kuri lielāko daļu dzīves
pavada mācoties, ir tādi, kuri
labi ja pabeidz pamatskolu.
Atceroties bērnudārza laikus,
par jebkāda veida mācīšanos
nedomāju. Tad galvenais bija
paspēlēties, paēst, pagulēt un
sagaidīt, kad pēc manis atnāk
vecāki.
Sākumskola jau bija kas nopietnāks par bērnudārzu. Tā bija
vieta, kurā jau tad es sapratu, ka
būs jāpavada liela daļa dzīves.
Mācībās man veicās ļoti labi,
biju izcilnieks. Bija prieks soļot
uz skolu, jo mācības likās kā izklaide.
Atnākot uz, tā saucamo,
lielo
skolu,
viss
mainījās.
Atzīmes palika sliktākas, uz
***
skolu nākt negribējās un mācības vairs nešķita kā izklaide...
Par savām gaitām pēc devītās klases vēl nezinu. Iespējams, palikšu tepat vidusskolā, varbūt došos citur likt pamatus savam sapnim. Tālāk mācoties, ir doma
studēt kādā jau izvēlētā augstskolā, lai vēlāk nebūtu jāuztraucas par darbu, jo tas
būs nodrošināts.
Pēc manām domām, katram vajadzētu vismaz pacensties iegūt pēc iespējas
labāku izglītību, lai nodrošinātu sev pārtikušu nākotni!
Kristaps Gūts
Mans ceļš zinību kalnā ir ļoti garš, jautrs, skumjš, priecīgs un piedzīvojumiem
pilns. Lai tad stāsts sākas!
Vēl joprojām atceros bērnudārza laikus. Visspilgtāk manā atmiņā ir palicis tas,

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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ka vienmēr auklītēm vajadzēja mani samīļot, pirms es aizgāju gulēt. Atceros to smaržu, kad bija pienācis launaga laiks, un atceros
savu dzimšanas dienu. Tas nu gan bija jauks notikums!
Pirmais septembris bija neaizmirstams, tas bija tik ļoti liels notikums. Es vēl joprojām atceros ziedus, ko devu skolotājai, un kleitu, kas man bija mugurā, un, protams, savu skolas somu arī. Man
klājās visādi: labi un slikti. Labi - tāpēc, ka skolotāja izskaidroja
visu uzdoto. Slikti - tāpēc, ka tad es biju ļoti naiva un bieži man
darīja pāri.
Nonākot pamatskolā, biju ļoti nobijusies no jaunajām un nepazīstamajām skolotājām, bet laika gaitā viss nokārtojās. Tomēr līdz
šai dienai es joprojām ļoti kautrējos no klases biedriem un skolotājiem.
Neesmu vēl domājusi ne par koledžām, ne par tehnikumiem. Tiešām nezinu, kas es vēlētos būt nākotnē! Man prātā nav nevienas
profesijas, lai gan mamma šo to iesaka, bet nu nezinu...nezinu, kā
nu tur būs?
Tik tālu esmu laimīga ar to, kas man ir, un ar to, cik tālu esmu
tikusi.
Elizabete Evelīna Randere
Mūsdienās bez zināšanām un labas
izglītības iekļauties
sabiedrībā ir ļoti grūti. Tāpēc mēs katrs
uzsākam savu ceļu
augšup pa karjeras
kāpnēm un sākam to
jau bērnībā.
Mana pirmā izglītība
- bērnudārzā iegūtā man saistās ar jautrību
un prieku, un laikiem,
kad mācības nozīmēja
salikt puzli vai kopā
ar draugiem uzspēlēt
paslēpes.
Ceļš turpinājās, un es sāku mācības pirmajā klasē, ko gaidīju ar
milzu nepacietību. Grāmatas bija glīti sakārtotas, penālis pilns, bet
jau pēc nedēļas apzinība sāka zust... Otro klasi gribēju ātrāk beigt
un pārcelties uz lielo skolu. Lai vai kā, mazā skola bija iespēja iepazīt klases biedrus no jauna, jo klases sastāvs bija mainīgs.
Un tad - 5. klase! Lielākie mazajā skolā kļūst par mazākajiem
lielajā skolā. Mācības tajā gadā bija kaut kas jauns un neparasts:
kabinetu meklēšana, dažādie skolotāji, kuri pret mani izturējās kā
pret pieaugušajiem,
pirmie klases vakari, kuros bija daudz
jautrības, un kurus,
gadiem ejot, rīkojām arvien retāk.
Klase pēc klases, un
piedzīvojums, kurš
agrāk likās jautrs,
pārvērtās par rutīnu
un mocībām. Mācoties 8. klasē, man ir
grūti koncentrēties,
ir jāpiespiežas izpildīt mājasdarbus un
liekas, ka skola ir
garlaicīgākais, kas ar
mani jebkad noticis.
Tagad manas domas vēl nav pievērstas nākotnes plāniem, jo dzīvošana tagadnē aizņem visu manu prātu. Un kaut arī liekas, ka skola ir nomācoša un garlaicīga, dienas beigās es priecājos un uztveru
visu kā kaut ko jaunu un neparastu - kā piedzīvojumu.
Marta Simona Štila
Ceļš zinību
kalnā jāiet visu
mūžu. Katram šis
ceļš ir savādāks,
bet lielākā daļa
bērnu to uzsāk
jau bērnudārzā.
Pirmskolas gados mana mīļākā
nodarbe bija burtošana, bet es ar
savu visu būtību
ienīdu pusdienlaiku, jo negribēju iet gulēt. Pasaule bija pārāk
interesanta, lai
nekustīgi gulētu
gultā un divas

Skolēniem nozīmīgas atziņas
„Ir skaidri jāzina, kāpēc mēs dzīvojam”
Katram cilvēkam ir jāzina savs dzīves mērķis, lai varētu mierīgi
dzīvot ar smaidu uz lūpām.
Visiem ir savi talanti, vēlmes, hobiji, kas var ievirzīt pareizajās
dzīves sliedēs. Esi tas, kas vēlies būt, un zini, kādēļ dzīvo! Jūtot
šaubas, atceries, kur vēlies nokļūt pēc pāris gadiem! Dažkārt cilvēki dzīvo pēc moto - dzīvoju, lai nomirtu. Bet tieši šie vārdi var
ietekmēt jūsu dzīvi uz slikto pusi. Katra diena ir jādzīvo kā pēdējā,
jo vienu dienu patiešām būs rītdiena, kas nepienāks.
Nekad nepārstāj sapņot!
Ralfs Bolzans
Mēs dzīvojam tikai tāpēc, ka mēs tā gribam, nevis tāpēc, ka tā
vajag. Ja mēs tā negribētu, tad nedzīvotu. Ja mēs nemācītos, necenstos un nestrādātu, tad pasaule būtu nolaista un mēs būtu muļķi.
Domāju, ja mēs būtu vēl gudrāki, mēs daudz ko sasniegtu.
Toms Siliņš
Dažkārt mēs nezinām, kāpēc piedzimām un dzīvojam šo dzīvi.
Manuprāt, ir skaidri jāzina, kāpēc mēs dzīvojam. Ja tu nezināsi,
kāpēc dzīvo, tev dzīve liksies bezjēdzīga un garlaicīga, bet, ja zināsi, kāpēc tu dzīvo, tad dzīve liksies skaista un brīnumu pilna.
Lai zinātu, kāpēc mēs dzīvojam, ir jāmāk saskatīt viss pozitīvais
un jācenšas nedomāt par negatīvo. Visu pozitīvo var dabūt tur, kur
jūtamies kā mājās.
Ilvija Seska
Es dzīvoju, lai mācītos un atrastu sev piemērotu darbu, lai būtu
kopā ar saviem mīļajiem. Zināt, kāpēc mēs dzīvojam, dažiem cilvēkiem ir grūti, tādēļ viņi nezina, no kurienes sākt.
Viss sākas ar pamatskolu, kad tu tikai iepazīsti neiepazīto pasauli.
Pabeidzot vidusskolu, pēc tam universitāti, var doties meklēt darbu, lai gūtu iztikas līdzekļus.
Ir daudz iespēju, kāpēc mēs dzīvojam, bet katrs cilvēks izlemj to
nevis ar prātu, bet ar sirdi.
Rinalds Žuks
Mēs dzīvojam, jo Dievs mūs ir radījis. Manuprāt, mēs esam uz
zemes, lai pārbaudītu paši sevi. Un, kad mēs nomirstam, mūsu dzīve tāpat nebeidzas, jo mēs kādreiz atkal te, uz Zemes, no jauna
piedzimsim. Tādā veidā mēs kļūstam gudrāki.
Kristiāna Savicka
Cilvēks piedzimst, padzīvo kādu laiku un atgriežas tur, no kurienes nācis.
Ir tik jauki, ja cilvēks mūža beigās var teikt, ka ir nodzīvojis piepildītu dzīvi, sliktāk - ja garlaicīgu, bet pavisam slikti, ja visu šo
gadu laikā neko patiesi svarīgu nav izdarījis, jo nav redzējis tam
jēgu. Lai atrastu motivāciju mainīties, pieaugt un ietekmēt citus uz
labu, no sākuma ir skaidri jāzina, kāpēc mēs dzīvojam.
Atrast savas dzīves jēgu ir pats grūtākais uzdevums, taču svarīgākais, jo tas ietekmēs ne tikai tevi pašu, bet arī apkārtējos cilvēkus.
Ieva Radzvilaviča

„Ja tu gaidi no kāda atbalstu grūtā brīdī,
tad centies palīdzēt citiem”
Lai gūtu atbalstu no citiem cilvēkiem, ir tiem jāpalīdz. Manuprāt,
ja ir kāds grūts brīdis, ir noteikti jāpastāsta kādam, jo nav labi turēt
kaut ko negatīvu sevī. Esmu ļoti daudzas reizes uzdevusi sev jautājumu: kur tad man iet, lai es sniegtu kādam palīdzību? Atbilde
bija mana deguntiņa priekšā... Man nekur nebija jāiet, man bija
jāsaprot, ka cilvēki atšķiras - daži ir pietiekami stipri, lai savas
problēmas nokārtotu paši, bet citiem ir vajadzīgs atbalsts.
Ja palīdzēsi kādam, tad kāds tev arī pēc tam palīdzēs!
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Pēc manām domām, ja esi draudzīgs, saprotošs, izpalīdzīgs un
vienmēr atbalsti draugu grūtās situācijas, tad esi labs cilvēks. Tev
pieeja būs visam, bet, kurš ir slinks un vardarbīgs, tam dzīvē nekas
īpašs nebūs.
Lauris Saulītis
Labi cilvēki ir dāsni, atsaucīgi un viņos ir labi klausīties. Tautā
tiek ievērota un pielietota dzīves gudrība: ja tu dari labu citiem,
tad tas labais tev kādreiz atdarīs tikpat labi. Tāpēc cilvēki ikdienā
cenšas būt daudz saprotošāki, laipnāki un daudz atsaucīgāki pret
apkārtējiem, lai tas vajadzīgajā reizē pašam atdarītu ar labu. Un
tieši šo iemeslu dēļ visiem labajiem, gaišajiem cilvēkiem, lai arī
kur tie ietu, vienmēr visas durvis tiek plaši atvērtas.
Sanda Leimane

„Tikai stipriem pieder pasaule, gaiša,
laimīga un dzīves pārsteigumu pilna”
Ir jābūt stipriem un jāķer katrs jaunais notikums, un jāizbauda
dzīve. Dažreiz, ja nebaudi dzīvi, tev paiet daudzas labas iespējas
garām, bet, ja izbauda dzīvi un ķer katru mirkli, tad viss izdosies,
kaut gan tas būs grūti. Tāpēc esi stiprs un izbaudi dzīvi, kura tev ir
dota, tad dzīve būs pārsteigumiem pilna katru dienu un katra diena
būs gaiša un priecīga!
Rihards Vasels
Ja ir stiprs un to apzinās, tad var dzīvē sasniegt vairāk. Ja gribēs
būt laimīgs, tad arī savas laimes dēļ darīs visu. Piemēram, mācīsies, gūs arvien labākus rezultātus un tieksies uz priekšu, uz saviem sapņiem.
Ilgvars Ratnieks

„Tiklīdz būsi sasniedzis mērķi,
neapstājies, bet dodies tālāk, tāpēc ka
meklējumu ceļš nekad nebeidzas”
Mums katram ir kāds mērķis, uz kuru iesim pēc skolas beigšanas.
Katram mērķis ir savādāks, katram ir savas vēlmes un lietas, kas
patīk. Lai nopelnītu naudu, ir jāstrādā un jāapgūst sava izvēlētā
profesija. Ja to nedarīs, tad būs grūti dzīvot.
Kur tu dosies pēc skolas beigšanas, tas tev jāizdomā pašam, lai
arī cik grūts parasti ir šis lēmums. Kad mērķis būs sasniegts, turpini iet tālāk, jo var tikt vēl augstāk! Katrs ir sapratis, ka skola un
profesijas izvēle ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē. Galvenais
ir nepadoties un turpināt iet uz priekšu.
Kristīne Grabovska

Elizabete Evelīna Randere

„Jau sen dzīve ir pierādījusi, ka labam
cilvēkam visas durvis ir vaļā”
Manuprāt, tā ir taisnība, ja tu esi labs cilvēks, tad vari daudz sasniegt un citi cilvēki pret tevi arī būs labi. Ir vēl viens zelta likums:
“Nedari otram to, ko negribi, lai dara tev!” Šie abi ir likumi, kas
ir piepildījušies. Ir jāklausa likumiem, jo vārdam ir liela nozīme!
Citreiz pasaku ko sliktu - nākamajā dienā piepildās. Tāpat ir arī ar
likumiem, ja esi labs cilvēks, tad citi arī būs pret tevi labi.
Mareks Dinga

stundas no vietas skatītos sienā!
Sākumskolā es vairs neburtoju. Es lasīju. Es lasīju tik daudz grāmatu, ka skolotāja man kā Ziemassvētku novēlējumu teica, lai es
lasot mazāk.
Pamatskola man ir tas laiks, kad sāku saprast - lai iegūtu zināšanas, ir jāmācās. Līdz 5. klasei nekas man nebija par grūtu, nekas
nebija par sarežģītu, un dažreiz pat 8. klasē man ir grūti saprast šo
elementāro lietu.
Pēc 9. klases palikšu tepat, Ērgļu vidusskolā, jo gribu pēc iespējas
ilgāk dzīvot vietā, kuru esmu iemīlējusi jau kopš bērnu dienām.
Uzskatu, ka izplānot savu dzīvi vairākus gadus uz priekšu ir bezjēdzīgi, jo es pati mainos katru dienu un līdz ar mani - manas izvēles, bet ticu, ka savu ceļu zinību kalnā turpināšu arī pēc skolas
beigšanas. Ir jāmācās, lai bagātinātu sevi un pasauli apkārt!
Ieva Radzvilaviča

Signe Solovjeva Ērgļu vsk. 6. klase

Ļoti bieži cilvēkiem ir tā, ka, sasniedzot savu mērķi, viņi nedodas tālāk. Daudzi domā, ka tālākā dzīve izdosies pati no sevis. Es
ieteiktu visiem, lai turpina tiekties tālāk, jo jebkuram ir vieta, uz
kurieni tiekties. Galvenais ir tiekties tālāk un nekad neapstāties.
Alise Vanaģele
Tiklīdz būsi sasniedzis savu mērķi, neapstājies, bet dodies tālāk,
tāpēc ka meklējumu ceļš nekad nebeidzas.
Ja esi sasniedzis kādu sev tik ļoti svarīgu mērķi, nepaliec pie tā,
bet gan meklē nākamo, lai dzīvē varētu sasniegt vairāk. Cilvēks ar
mērķi skaidri redz savu ceļu, kas ved viņu uz priekšu. Sarežģītajos
brīžos mērķis ir tas, kas uzrunā, palīdz noturēties uz pareizā ceļa,
kļūst par atbalstu un dzinēju turpmākajai dzīvei.
Lai īstenotu savus sapņus, neapstājies, bet gan dodies tur, kur ved
tava sirds!
Guna Kalniņa

„Laimīgs ir cilvēks, kas savu dzīvi var
nodzīvot ar prieku, jūtot gandarījumu un
spējot dāvāt laimi sev un citiem”

Santa Kalniņa Ērgļu vsk. 5. klase

Lai cilvēks būtu laimīgs, viņam ir jābūt apmierinātam ar sevi un
citiem. Ikvienam ir jāizvēlas ceļš, uz kurieni doties, lai atrastu laimi un prieku. Ja cilvēks jūt gandarījumu, tad tas nozīmē, ka viņš
būs priecīgāks un spēs dāvāt prieku sev un arī citiem. Tieši tā ir
ar mani, jo esmu gandarīta ar savu veikumu un jūtos laimīgāka,
daloties ar šo prieku un apmierinātību kopā ar citiem. Pēc pieredzes varu teikt, ka dalīties priekā ir labi, jo tu padari laimīgākus
arī citus.
Liāna Bite
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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“Laiks Vārdam. Pateiktam un
Rakstītam”

Medicīnas zinātņu doktore, ārste endokrinoloģe Ligita Fārta
veikusi unikālu pētījumu par Sausnējas muižu Vidzemē.
11. Ērgļu novada svētki tika atklāti 28. jūlijā ar konferenci
„Laiks Vārdam. Pateiktam un Rakstītam”, kas bija veltīta Ērgļu Labdarības biedrības 130 gadu jubilejai.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Labdarības biedrība, kas dibināta
1887. gadā un kuras mītne atradās pagastmājā Gaiļkalnā, bija kultūras dzīves organizētāja Ērgļos. Viens no tās darbības virzieniem bija
teātra spēlēšana. Liepkalnietis Pēteris Blaus, pagasta rakstvedis un
dzejnieks, bija režisors. Te tika uzvestas arī Rūdolfa Blaumaņa lugas, kurās spēlēja pats autors un bija savu lugu izrāžu režisors. Mūža
pēdējos gados rakstnieks bija Labdarības biedrības priekšnieks. Tas
bija laiks, kad cilvēki pulcējās jautājumu un atbilžu vakaros. Šī kopā
sanākšana (kādu laiku pat reizi mēnesī) ērglēniešu vidū bija ļoti iecienīta. Runātāji bija skolotāji, īpaši uzaicināti kultūras un sabiedriskie darbinieki, bieži uzstājās R. Blaumanis un viņa domubiedri
- mūziķi un rakstnieki. Reizēm šajos sarīkojumos dziedāja gan vīru
dubultkvartets, gan jauktais koris.
Konference iesākās ar Manas Filmu Studijas veidoto video par
Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasta bagāto kultūrmantojumu.
Par rakstnieku, dzejnieku un žurnālistu - Krišjāņa Barona, Ausekļa, Andreja Pumpura, Kārļa Skalbes, Annas Brigaderes, Aleksandra
Čaka, Jāņa Sirmbārža, Līgas Blauas, Zentas Ērgles, Imanta Ziedoņa, Ērika Hānberga, Andra Jakubāna, Māras Zālītes, Dainas Grūbes,
Annas Skaidrītes Gailītes, Ingunas Baueres, Lindas Šmites - saskarsmi ar Ērgļiem runāja latviešu valodas un literatūras skolotāja Mārīte Breikša.
Jaunu lappusi Ērgļu reliģiskās dzīves vēsturē atvēra filoloģijas zinātņu doktors Gatis Ozoliņš, stāstot par Ērgļu Dieva Parādīšanās pareizticīgo baznīcu un pareizticīgo draudzi, kas dibināta 1846. gadā
un kurai bijusi liela nozīme novada kultūras un izglītības veicināšanā.
To, kā Ērgļi un Ērgļu ļaudis ierakstīti R. Blaumaņa darbos, ilgu
gadu gaitā pētījusi Anna Kuzina, grāmatas „Blaumanis tuvplānā”
autore. Ērgļi, Blaumanis un „Braki” ir trīs jēdzieni, kas nav šķirami
cits no cita. Ne velti Ērgļus dēvē par R. Blaumaņa tēlu dzimteni, un
rakstnieka darbos atspoguļota novada daba, cilvēki, viņu valoda, te
izlasāmi vēl šodien zināmi vietvārdi.
Ar biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” darbību
kopā ar ”Braku” muzeju un Ērgļu novada pašvaldību, organizējot
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursus un grāmatās publicējot
skolēnu darbus, iepazīstināja ”Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Kopš 2005. gada, kad notika pirmais konkurss, iesniegti 2832
skolēnu darbi, kas saņemti no Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un
Latgales skolām. Tiek vērtēta skolēnu darbu oriģinalitāte, pētnieciskā ievirze, jaunrades elementu iesaiste pārspriedumos, pārdomātas
atziņas, savs viedoklis, izzinot un iepazīstot R. Blaumaņa daiļradi
un personību.
Filozofijas zinātņu doktors Raivis Bičevskis rosināja domāt par
to saiti, kas vieno autoru, tekstu un lasītāju. Kā autora uzrakstīto
uztver lasītājs? Franču filozofs Pols Rikērs uzskata, ka svarīga ir lasītāja pārmaiņa teksta ietekmē. Kad teksts izlasīts, tā lasītājs vairs
nav tāds, kāds bijis pirms tam. Tāpat arī cilvēks, kas tekstu radījis, ir
mainījies - kļuvis par autoru.
Sava pagasta kultūrvēsturē, dabas objektu daudzveidībā, spilgtu
personību raksturojumā ļāva ielūkoties Jumurdas pārvaldes vadītāja
Agita Opincāne. Stiprs ir to vērtību tilts, kas Jumurdas pagātni saista
ar šodienu un iezīmē ceļu uz nākotni.
Par grāmatas „Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” tapšanu stāstīja Sausnējas pamatskolas skolotājas Dzintra
Ungera un Elita Leiboma. 2017. gadā izdotā grāmata ir veltījums
tiem Sausnējas un Liepkalnes ļaudīm, kuru darba mūžs saistīts ar
kolhoziem „Jaunais darbs”, „Līdums”, „Plēsums”, „Sausnēja” un
„Liepkalne”. Ar faktiem, skaitļiem un kolhoznieku dzīves un darba
gaitu stāstiem radīta dokumentāla liecība pretrunīgi vērtētam laika
posmam Latvijas vēsturē.
Kopš 2009. gada dzimtās Liepkalnes ainavu dārgumus savās grāmatās ieraksta Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja Linda Šmite, 12 grāmatu autore. Baltavas un Vecpriekšēnu
pilskalni, Ziesta kalns, dižie ozoli Ozolmuižas apkārtnē, Šukumu
upīte, mūžam steidzīgā Ogre, akmens krāvumi uz Skudru kalna terasēm, leģendārā skolas kastaņa - tā ir tikai daļa no Liepkalnes dabas
krāšņā pūra, kas svarīgs autorei un nododams lasītājam.
Medicīnas zinātņu doktore, ārste endokrinoloģe Ligita Fārta iepazīstināja ar unikālu pētījumu par Sausnējas muižu vairāku gadsimtu
garumā. Piecu gadu laikā, pētot savas dzimtas radurakstus, autore
atradusi agrāk neapzinātus faktus, attēlus un kartes, kas vēsta par
Sausnējas muižas un pagasta vēsturi. Apbrīnojama ir autores erudīcija, brīvi orientējoties ar faktiem un gada skaitļiem bagātajā materiālā.
Ērglēniešiem un viesiem bija iespēja iepazīties ar novada bibliotēkas vadītājas Sarmītes Dreiblates iekārtoto grāmatu izstādi (apmēram 70 izdevumi) par Ērgļiem un Ērgļu ļaudīm. Vārdu skaņās un
mūzikā ietērpa Zane Imša un Oskars Gailītis.
Ja VĀRDS ir pateikts, tad iespējams, ka teicējs pats vai kāds cits,
kas to sadzirdējis, uzrakstīs. Ja VĀRDS ir uzrakstīts, tad ik pa laikam tas ir jāpasaka, lai to neaizmirstu.
Lai šādai tikšanās reizei un domu apmaiņai kā labai tradīcijai ir
turpinājums nākotnē!
Mārīte Breikša, konferences vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. augusts

11. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI

“Vakardiena ir vēsture, rītdiena ir noslēpums, bet šodiena ir jāizbauda!”
Ērgļu novada svētkus nu jau varam saukt
par tradīciju, kad kopā sabrauc lieli un
mazi, radi un draugi, ciemiņi un savējie
un svin, svin atkalredzēšanos, svin svētkus! Šogad atkal visi sanācām kopā jūlija
pēdējā nedēļas nogalē, lai satiktos, priecātos, uzzinātu, sportotu, baudītu, darbotos,
pārdomātu un līksmotu.
Piektdienas vakars tika atklāts ar svētku
karogu pacelšanu, kur kā goda viesi piedalīties bija aicināti konferences “Laiks
vārdam. Pateiktam un rakstītam” dalībnieki. Pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas interesenti varēja piedalīties konferencē, kas tika veltīta Ērgļu Labdarības
biedrības 130 gadu jubilejai. Programmā:
M. Breikša “Literātu ceļš caur Ērgļiem
laiku lokos”, G. Ozoliņš “Ērgļu vērtums
- no zināmā uz nezināmo”, A. Kuzina “Ērgļi sendienās ar R. Blaumani”, Z. Saulīte “Skolēni par R. Blaumaņa daiļradi un
“Brakiem””, R. Bičevskis “Teksts un autors: refleksijas par
to novietojumu”, A. Opincāne “Jumurda agrāk un tagad”, E.
Leiboma un Dz. Ungera “Grāmatas “Kolektīvā saimniekošana
Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” tapšana”, L. Šmite “Liepkalnes ainavu dārgumi L. Šmites prozā”, L. Fārtas pētījums
“Sausnējas muiža Vidzemē”. Konferences laikā runātājiem
varēja uzdot jautājumus, kā arī pēc tās neformālā gaisotnē
diskutēt par interesējošiem tematiem. Paralēli konferencei un
arī pēc tās svētku apmeklētāji varēja aplūkot grāmatu izstādi
par Ērgļu novadu un cilvēkiem “Vārds cauri laiku lokiem”.
Tikmēr azartiskākie Ērgļu novada “Zolmaņi” jau uzsāka ikgadējo Zoles maču Ērgļu vidusskolas sporta zālē, kas noslēdzās tikai rītausmā ar uzvarētāju sumināšanu.
Brīvdabas koncertā pie dambja lielus un mazus klausītājus
priecēja Aija Andrejeva ar pavadošajiem mūziķiem sirsnīgā
un izjustā koncertā “Ceļojums pie sevis”. Pēc koncerta, tumsai iestājoties, skatītāji varēja priecēt acis par krāšņu uguns
dejotāju performanci. Un kā punkts uz “i” kulminācijā uzdzirkstīja brīnišķīgais svētku salūts ar uguns strūklakām. Ballēties gribētāji varēja turpināt līksmoties nakts diskotēkā.
Sestdienas rīts sākās ar 5. Ērgļu čempionātu Disku golfā
atrakciju parkā “Braku takas”.
Šogad jau ierastajām sporta sacensībām pievienojās jauna
disciplīna - šaušanas sacensības medniekiem “Vizbuļu” šautuvē Katrīnā pie Kreveļu ozola.
Bet pašā Ērgļu centrā no saieta nama līdz pat vidusskolai
norisinājās dažādas sacensības un darbnīcas. Darbīgajā rītā
pie saieta nama varēja klausīties bērnu vokālā ansambļa “Ķipari” un tautas mūzikas kopas “Pulgosnieši” koncertu. Paralēli darbojās namdaru darbnīca, kur katrs varēja izmēģināt
senos darbus un spēles. Milzīgu bērnu atsaucību un sajūsmu
izpelnījās Dzeņu ģimenes dzīvnieku ferma ar dažādiem gan
redzētiem, gan pavisam neredzētiem mīluļiem. Bērni varēja
paglaudīt un pat paņemt klēpī un apmīļot peles, žurkas (gan
ar, gan bez spalvas), jūras cūciņu, ezīti, gigantisku gliemezi,
bruņurupuci, dažādus trušus, milzu prusaku un vēl citus kustonīšus. “Braku” un “Meņģeļu” māju saimnieces bija sagatavojušas Ērgļu novada uzdevumu ratu ar dažādiem sektoriem
un jautājumiem. Audēju studija “Ērgļi” ikvienam gribētājam
piedāvāja izmēģināt roku aušanā, ieaužot pavedienus Latvijas
100 gadei veltītajā galdautā. Visā svētku laikā saieta namā
apskatei bija izveidotas trīs izstādes: “Pulksteņi laikā”- visdažādākie novada iedzīvotāju laikrāži; vizuāli informatīvie uzskates materiāli - “Novada kultūrvēsturiskie objekti” un Valda
Zirņa fotoizstāde “Līgovakars Ērgļos kopā ar RAIMONDU
Paulu 2006. gadā”.

Garšas kārpiņas palutināt un izgaršot vēl ko nebaudītu varēja, nogaršojot gaspačo auksto zupu viena no Latvijas vadošo
šefpavāru - Kaspara Jansona - izpildījumā.
Neatņemama svētku sastāvdaļa - strītbols vīriešiem un sievietēm ar spraigām cīņām risinājās pie Ērgļu vidusskolas.
Turpat blakus, vidusskolas stadionā, ar pretiniekiem varēja spēkoties dažādos sīkmačos: “izveicīgais pāris”, “ziemas
prieki vasarā”, bumbiņu mešana, disku golfa metieni, lodes
grūšana, šautriņu mešana, “spēka pulkstenis” un “jautrības
stafete”. Pieaugušo orientēšanās sacensības, kā ierasts, pulcēja daudz orientēties gribētāju. Zālājā pie Oškalna ielas norisinājās sporta sacensības senioriem.

Arī par mazajiem sportotājiem netika aizmirsts. Pašiem mazākajiem bija iespēja izmēģināt spēkus orientēšanās pastaigā,
balvā saņemot šokolādes medaļas. Skolas vecuma bērni veiklībā sacentās velo veiklības braucienos un orientēšanās prasmēs. Atpūsties no sacīkstēm bērni varēja, kārtīgi izlēkājoties
piepūšamajās atrakcijās, kā arī izpausties radošajā darbnīcā
uz Oškalna ielas, veidojot, apgleznojot, krāsojot un zīmējot,
par to dāvanā saņemot saldumus.

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības sagatavotajās
darbnīcās uz Oškalna ielas pieaugušie varēja mēroties spēkiem jumta plēves ātrskavošanā pie rāmja, kā arī koka ripas
zāģēšanā uz ātrumu, bet bērni, ar īpašu drošības sistēmu aprīkoti, izmēģināt prasmes kokā kāpšanā uz ātrumu.
Pēcpusdienā pie saieta nama pulcējās radošās orientēšanās
“Redzi, jūti, dari - Ērgļos!” dalībnieki. Kopā 13 komandas,
kurām pēc iespējas ātrāk bija jāatrod septiņi kontrolpunkti:
Ērgļu bibliotēka, slimnīcas parka Cerību aleja, Stacija, Ērgļu
pareizticīgās baznīcas piemiņas akmens, Skanstes kalns, a/s
“Viada Baltija” un Burtnieku skolas piemiņas akmens. Katrā
kontrolpunktā jāveic kāds uzdevums, nopelnot tiesneša zīmogu parakstu.
Milzīgu auto un moto vadītāju atsaucību izpelnījās auto-moto orientēšanās. Starts tika dots no speciāli izveidotas estakādes pie saieta nama, kur katra ekipāža startēja ar vienas minūtes intervālu. Ekipāžām bija jāapbraukā noteikti Ērgļu novada
objekti pēc norādītajām GPS koordinātēm vai nosaukuma un
pie katra no dotajiem objektiem jānofotografējas, tādējādi nopelnot punktus. Tūlīt pēc orientēšanās sekoja sestdienas sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm Ērgļu luterāņu baznīcā varēja ļauties pārdomām, klausoties Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes
draudzes mūziķu autordziesmu koncertprogrammu “Dieva
valstība ir tuvu…”
Estrādē svētku noskaņu ar tautas mūziku ļoti jauki papildināja folkgrupa “Luča”, aicinot visus klausītājus dziedāt un dejot
līdzi. Lustīgais vakars ar dejām gan lieliem, gan maziem līksmotājiem turpinājās zaļumballē grupas “Liepavots” pavadībā
ar dziesmām dažādām gaumēm.
Svētdienas rītā, agrā gaismiņā, pie dambja pulcējās brašākie
novada makšķernieki, lai spēkotos ar saviem lomiem.
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

7

Raksta turpinājums.

Vecajā stadionā pie Ogres upes tradicionāli satikās sāncensīgie pludmales volejbolisti. Blakus volejbola laukumam ikvienam bija iespēja izmēģināt spēkus ugunsdzēsēju stafetē. Īpaši
lielu atsaucību ieguva spēle “Desas”, kas bija veidota uz visiem
labi zināmā krustiņu un aplīšu vilkšanas rūtiņās, līdz izveidojas
nepārtraukta līnija, principa. Taču šoreiz dalībniekiem bija jācenšas trāpīt bumbiņas automašīnu riepās.
Pa to laiku estrādē - laiks mazajiem! Jāsaka, ka šogad bijām
mazliet vīlušies, jo izrotāto bērnu ratiņu parādē piedalījās tikai divas ģimenes, bet mazo rāpotāju sacensībās - pieci mazuļi.
Ceram uz lielāku atsaucību nākamgad. Bet bērni, kas jau stabili
stāv uz savām kājiņām, radošajā mākslas skolas skolotāju Vizmas un Andra darbnīcā varēja izveidot māla vai papīra pulksteni, izdekorējot to gadalaiku vai kādā citā tematikā. Turpat
blakus estrādei visas dienas garumā darbojās piepūšamās atrakcijas, kur mazie dalībnieki varēja izlēkāties pēc sirds patikas.
Turpinot jautrību, skatītājus iepriecināja “Teātris un ES” izrāde
visai ģimenei “LIELAIS TALANTU ŠOVS” ar krāšņiem kostīmiem un cirka cienīgiem numuriem. Un kā punkts uz “i” bērni
tika aicināti piedalīties lielo un sulīgo burbuļu radīšanas priekā.
Tirgus laukumā pie bijušā “Citruss” veikala visas dienas garumā ikviens autovadītāja apliecības īpašnieks varēja izvizināties ar mazajām FIAT mašīnām “PANCARS” piedzīvojumu
radīšanas trasē. Labākie braucēji dāvanā saņēma mazu FIAT
automašīnas modelīti un saldumus.
Turpinoties sporta aktivitātēm stadionā pie Ogres upes, iestiprināties un remdēt izsalkumu sportisti un citi svētku apmeklētāji varēja, baudot draudzīgo mielastu ar zivju zupu, putraimu
putru, kā arī īpaši gardu medījuma gaļas šašliku, ko svētkiem
bija sarūpējuši Zintis Āboliņš- Ābols un Pēteris Gūts.
Bet Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas - Laiks Senatnei! Iepretim ēkai, kurā 1863. gada 1. janvārī dzimis Rūdolfs Blaumanis, tika atklāts rakstnieka piemineklis. Livonijas laika velvju
pagrabiņā - novada biškopju dažādu ziedu medus izstāde un
pankūku baudīšana. Svinīgo pieminekļa atklāšanas pasākumu
SPORTA SACENSĪBU
UZVARĒTĀJI:
ZOLES MAČS
(Kopējais dalībnieku skaits - 31)
Amatieru grupa
1. Viktors Šuļga
2. Aldis Jēkabsons
3. Kārlis Kļaviņš
Zolmaņu grupa
1. Ojārs Dorotkins
2. Leons Vigulis
3. Ēriks Bukovskis
Atrakciju parka “BRAKU TAKAS” rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits - 36)
“Meistaru klase” bērni (MB)
1. Alise Olte
2. Augusts Zosārs
3. Elīna Lamberte
“Meistaru klase” vīrieši (MV)
1. Aldis Olte
2. Jānis Zosārs
3. Guntars Spaile
“Meistaru klase” sievietes (MS)
1. Sanita Skuja
2. Elīza Dalbiņa
“Amatieru klase” vīrieši (AV)
1. Jānis Opincāns
2. Jānis Tīronis
3. Mārtiņš Picka
“Amatieru klase” sievietes (AS)
1. Iveta Olte
2. Alise Andriksone
3. Jolanta Lamberte
DISKU MEŠANA GROZĀ
(kopējais dalībnieku skaits - 170)
Disku metieni pirmsskolas vecuma
bērnu konkurencē
1. Klāvs Konovalovs
2. Kristiāns Vilks un
Toms Strautmanis
3. Rasa Tirzmale
Disku metieni no 7 līdz 14 gadu
vecu bērnu konkurencē
1. Alise Olte
2. Markus Bārzdainis un Artūrs Šmits
3. Patrīcija Bolzane
Disku metieni pieaugušo konkurencē
1. Jānis Zosārs
2. Andris Vilcāns
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un izstādi turpināja un
bagātināja Zanes Jančevskas muzikālais projekts “DZIESMU DANCE”.
Atgriežoties estrādē,
sumināti tika svētku
noslēguma dienas sporta
sacensību uzvarētāji. Un
svētkus noslēdza Ērgļu
novada amatieru mākslas kolektīvu koncerts
ar dejām, dziesmām,
mūziku un prieku, un R.
Paula dziesmu “Laikam
laika nav”.
Uz tikšanos nākamgad
-12. Ērgļu novada svētkos!

3. Zanda Stalidzāne un Laura Laurinoviča
Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles
organizētie pārbaudījumi
KĀPŠANA KOKĀ (dalībniekiem
vecumā no 7 līdz 9 gadiem)
(kopējais dalībnieku skaits - 26)
1. Markuss Gomins
2. Guste Strazdiņa
3. Gustavs Mežraups
KĀPŠANA KOKĀ (dalībniekiem
vecumā no 10 līdz 12 gadiem)
(kopējais dalībnieku skaits - 28)
1. Kārlis Palsāns
2. Mareks Seskis
3. Kaspars Vējonis
JUMTA PLĒVES ĀTRSKAVOŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 24)
1. Jānis Smeilis
2. Jānis Lavicevičs
3. Juris Krastiņš
KOKA RIPAS ZĀĢĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 38)
1. Ivo Konovalovs
2. Andis Konovalovs
3. Uvis Konovalovs
ŠAUŠANAS SACENSĪBAS
MEDNIEKIEM
( kopējais dalībnieku skaits - 17)
1. Armands Cirsis
2. Uldis Cirsis
3. Jānis Bērzkalns
STRĪTBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 37)
Dāmu konkurencē
1. Krista Kuzina
Madara Zosāre
Lita Zosāre
2. Ilze Feldberga
Simona Klodža
Beatrise Rozentāle
Vīru konkurencē
1. Guntis Pētersons
Kaspars Felkers
Niks Nīgalis
2. Edgars Picka
Andris Balodis
Edgars Nagla
3. Jānis Kalniņš
Kristaps Kalve
Nauris Truksnis

10. Ērgļu novada svētkos strādāja
Organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Sandra Avotiņa,
Aldis Jēkabsons, Lelde Strazdiņa, Ivars Teteris, Aina Braķe, Reinis Braķis, Aldis Olte, Toms Rota, Ieva Rota, Atis Koklačovs,
Inta Olte, Agita Avotiņa, Dārta Ozoliņa, Laimonis Kļaviņš, Ēriks
Bukovskis, Andris Milnis, Antra Diča- Milne, Andris Spaile, Inguna Spaile, Kaspars Jansons, Ilze Daugiallo, Sandra Konovalova, Maiga Picka, Auseklis Picka, Zintis Āboliņš- Ābols, Pēteris
Gūts, Aivis Masaļskis, Juris Jakunovs, Oļegs Jegorskis, Mudīte Kļaviņa, Alevtina Vaišļa, Mārīte Kalniņa, A. Gruziņš, Baiba
Kaļva, Andris Stalidzāns, Andris Rudzītis, Valdis Zirnis, Roberts
Čeičs, Ilmārs Kaņķelis, Mārīte Breikša, Iveta Olte, Indra Rone,
Andris Džiguns, Zane Lazdiņa, Līga Ezergaile, Baiba Bruņeniece, Maigurs Plešs, Daira Pleša, Renāte Pleša, Sanita Skuja,
Matīss Palsāns, Ināra Podniece, Ilona Palsāne, Kaiva Bukovska, Mārtiņš Bukovskis, Monta Masaļska, Katrīna Dudko, Rita
Dudko, Igors Dudko, Māris Tirzmalis, Justs Jēkabsons, Dace
Jēkabsone, Jānis Serovs, Rimants Stankevičs, Ervīns Salenieks,
Armands Cirsis, Ingus Akulovs, Alise Andriksone, Simona
Cirse, Artūrs Vīgants, Māris Olte, Inese Olte, Inita Plendišķe,
Nikola Jegorska, Sergejs Jegorskis, Niks Jegorskis, Gerda Jegorska, Jānis Gedušs, Kate Jēkabsone, Ance Jēkabsone, Sanita
Jansone, Sanda Ekerte, Zeltīte Cepurīte, Gunta Bērziņa, Aigars
Ķipēns, Sarmīte Dreiblate, Uvis Konovalovs, Pēteris Leitāns,
Vizma Veipa, Maŗis Grīnbergs, Terēzija Kaimiņa, Sandra Lauberte, Mārīte Taškāne, Antra Grīnberga, Rolands Krastiņš, Līvija
Volkova, Ilga Kronīte, Pēteris Leiboms, Signe Masaļska, Ieva
Vilnīte, Zinta Saulīte, Anna Kuzina, Līga Krastiņa, Justīne Kindzuļe-Tirzmale, Elita Ūdre, Agita Opincāne, Ivars Cišs un luterāņu baznīcas darbinieki, u.c.

Rakstu sagatavoja Lelde Strazdiņa
Ilzes Daugiallo foto

10. Ērgļu novada svētkus atbalstīja
SIA AIBI (Artis Ielejs), ELBRA (Atis Koklačovs), tipogrāfija “ERANTE” (Jānis Eriņš), Ērgļu spēkstacija (Rolands Krastiņš), Ērgļu slimnīca (Aina Braķe), Ērgļu luterāņu draudze (Ivars
Cišs), z/s „Mālkrogs”, SIA „Ceļotājs” (Svetlana Maija Čeiča),
BENU aptieka Ērgļos (Inta Olte), Kaspars Jansons, Zintis Āboliņš-Ābols, „Braku takas” (Ilmārs Kaņķelis), Ērgļu vidusskola
(Inese Šaudiņa), Ērgļu mākslas un mūzikas skola (Iveta Pedele).

ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 36)
Zēni (līdz 10 gadiem)
1. Rūdolfs Venškevics
2. Jorens Vezetiu

Vecuma grupa ( no 8 līdz 11 gadiem)
1. Tīna Tirzmale
2. Manuela Hofmane
3. Liene Feldberga

Meitenes (līdz 10 gadiem )
1. Tīna Tirzmale
2. Paula Konovalova
3. Lauma-Emīlija Bičevska

Vecuma grupa (no 12 līdz 16 gadiem)
1. Artioms Sibiļevs
2. Alekss Pavilons
3. Valts Masaļskis

Zēni (līdz 15 gadiem)
1. Artems Babins
2. Kārlis Palsāns
3. Mārcis Graudums

SACENSĪBA
“SPĒKA PULKSTENIS”
(kopējais dalībnieku skaits - 37)

Meitenes (līdz 15 gadiem)
1. Anete Strauta
2. Enija Jungfermane
3. Elza Koklačova

Dāmas
1. Ance Katlapa
2. Līga Tirzmale
3. Laura Laurinoviča

Vīri (V)
1. Arvis Zeibots
2. Agris Reiznieks
3. Kalvis Kaļva

Vīri
1. Andis Konovalovs
2. Uvis Konovalovs
3. Dagnis Jakovļevs

Dāmas ( S )
1. Daina Stonka
2. Agnija Ulmane
3. Ieva Niedra

STAFETE “ZIEMAS PRIEKI
VASARĀ”
(kopējais dalībnieku skaits - 50)
1. Ance Jankava un Raimonds Kaimiņš
2. Līga Tirzmale un Māris Tirzmalis
3. Sanita Bokta-Strautmane un Edgars Strautmanis

Vīri (virs 40 gadiem)
1. Aldis Olte
2. Valdis Groza
3. Jānis Lejiņš
Dāmas ( virs 40 gadiem)
1. Spodra Švarca
BĒRNU ORIENTĒŠANĀS
PASTAIGĀ PIEDALĪJĀS 47
DALĪBNIEKI
SENIORU SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 21)
Dāmas
1. Līvija Groza
2. Rita Bērziņa
3. Mārīte Krastiņa
Vīri
1. Ivars Olte
2. Jānis Avotiņš
3. Andris Rudzītis

LODES GRŪŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 155)
Bērnu konkurencē
1. Kaspars Bebris
2. Markuss Renckulbergs
3. Rihards Gedušs
Dāmu konkurencē
1. Baiba Bruņeniece
2. Gita Pētersone
3. Līga Tirzmale
Vīru konkurencē
1. Ingus Liepiņš
2. Aldis Dišereits
3. Raimonds Kaimiņš
ŠAUTRIŅU MEŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 287)
Bērnu konkurencē
1. Paula-Luīze Piebalga
2. Gustavs Mežraups
3. Dace Jakovļeva un Valters Vosulis-Grigulis

STAFETE
“IZVEICĪGAIS PĀRIS”
(kopējais dalībnieku skaits - 106)
1. Mārtiņš Pētersons un Andris Balodis
2. Zigmis Bauže un Ģirts Asmus
3. Linda Cielava un Ingus Liepiņš
BUMBIŅU MEŠANA
UN TVERŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 120)
1. Līva Āboliņa-Ābola un Laura Auguste
2. Zigmis Bauže un Edgars Bauže
3. Jānis Opincāns un Mārtiņš Picka
JAUTRĪBAS STAFETE
(kopējais dalībnieku skaits - 75)

VELO SACENSĪBAS
(kopējais dalībnieku skaits - 29)

Bērnu konkurencē
1. Guste Strazdiņa
2. Tīna Tirzmale
3. Gustavs Mežraups

Vecuma grupa ( no 4 līdz 7 gadiem)
1. Miks Ielejs
2. Oto Strazdiņš
3. Adrians Bukovskis

Pieaugušo konkurencē
1. Madara Miķelsone
2. Jānis Stalidzāns
3. Guna Pētersone

Dāmu konkurencē
1. Ilze Ieleja
2. Liene Opincāne
3. Elīna Krūze
Vīru konkurencē
1. Jānis Bičevskis
2. Kārlis Kļaviņš
3. Uvis Konovalovs
AUTO-MOTO ORIENTĒŠANĀS
(kopējais dalībnieku skaits - 35)
Moto orientēšanās
1. Valdis Židovs
2. Jānis Bokta
Auto orientēšanās
1. Ervīns Salenieks
2. Reinis Braķis
3. Andris Vilcāns
RADOŠĀ ORIENTĒŠANĀS
“Redzi, jūti, dari - Ērgļos!”
(kopējais dalībnieku skaits - 41)
1. Betija Liepiņa un Emīls Bernāns
2. Daina Stonka, Kārlis Stonka, Līga
Saltuma, Māra Stonka un Daumants
Stonka
3. Rodrigo Broks, Linda Tornado un
Inna Kovaļkova
MAKŠĶERĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 20)
Kopējais loma svars - 6,905 kg
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. augusts

Raksta turpinājums.

Bērnu konkurencē
1. Roberts Posts - loma svars
0,270 kg
2. Linards Leimanis - loma svars
0,145 kg
Dāmu konkurencē
1. Ilze Barūkle - loma svars 1,045 kg
2. Liene Strušeļe - loma svars
0,330 kg
Vīru konkurencē
1. Andris Turkins - loma svars
1,950 kg
2. Valdis Barūklis - loma svars
1,205 kg
3. Jānis Krūmiņš un Andris Rudzītis - loma svars 0,780 kg
Mazākā zivs
Valdis Barūklis
Lielākā zivs
Andris Turkins

UGUNSDZĒSĒJU STAFETE
(kopējais dalībnieku skaits - 45)
Bērnu konkurencē
1. Emīls Bernāns
2. Līva Tirzmale
3. Markuss Renckulbergs
Dāmu konkurencē
1. Egija Skujiņa
2. Rita Pučekaite
3. Guna Pētersone
Vīru konkurencē
1. Ingus Liepiņš
2. Zigmis Bauže
3. Andris Vilcāns
SPĒLE “DESAS”
(kopējais dalībnieku skaits - 44)
1. Raimonds Kaimiņš
2. Niks Nīgalis
3. Enija Jungfermane

ZĪDAIŅU RĀPOŠANAS
SACENSĪBAS
(ar “Benu” aptiekas atbalstu)
(kopējais dalībnieku skaits - 5)
“Laiks mazajiem!” sākās ar piecu
drosmīgu mazuļu sacenšanos disciplīnā “mazulīšu rāpošana” un divu
radošu ģimeņu piedalīšanos izrotāto
bērnu ratiņu parādē.
Mazo rāpotāju distanci visātrāk veica Adrija Bertmane, aiz kuras palika
Aurora Abramova, Regnārs Jungfermanis, Ernests Cirsis un pati mazākā
dalībniece Justīne Mugina.
Paldies Lienas Karlas Katlapas un
Emīlijas Ancānes ģimenēm par radošumu un uzdrīkstēšanos izrotāto
bērnu ratiņu parādē.
Visi mazulīši un viņu ģimenes saņēma dāvaniņas no mūsu sponsoriem
- Intas Oltes, Ērgļu BENU aptiekas,
“Field and Forest” (bio kumelīšu
tēja). Kā ierasts, katra mazulīša garderobi tagad papildinās arī Ērgļu novada svētku krekliņš.

Seniori vasaras ceļojumā
26. jūlijā Ērgļu novada
seniori devās ekskursijā,
lai tuvāk iepazītu Gulbenes un Alūksnes novadus,
kā arī nokļūtu skaistās
pilīs un Vidzemes lauku
sētā.
Pirmā apstāšanās vieta
bija Cesvainē, kur stalta un aristokrātiski cēla
mūs sagaidīja eklektisma
stila medību pils. 19. gs.
beigās Ādolfam fon Vulfam celtā pils veidota no
laukakmeņiem un tiek
dēvēta par akmenī kaltu
skulptūru, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Mazliet ielūkojāmies arī pils ainavu
parkā Sūlas upītes krastā.
Iepazīšanās ar Gulbeni sākās novada vēstures un mākslas muzejā, kas iekārtots Vecgulbenes
muižas bijušajā oranžērijā. Gulbenes novada izcilu personību sarakstā minami vairāki gleznotāji, kā Jūlijs Madernieks, Ludolfs Liberts, Leo Svemps, Voldemārs Irbe, Jānis Brekte u.c.
Muižas klētī, kas celta 19. gs. 2. pusē kā labības uzglabāšanas ēka - magazīna, plašs seno darba
rīku klāsts, te apmeklētāji varēja iesaistīties arī praktiskās nodarbībās. Gulbenieši lepojas ar
šaursliežu dzelzceļu un bānīti, grezno dzelzceļa stacijas ēku, evaņģēliski luterisko baznīcu un
Vissv. Sakramenta Romas katoļu baznīcu - to visu mēs vērojām pilsētas apskates laikā.
Par Gulbenes novada mazo Šveici tiek dēvēta Stāmeriena. Starp diviem - Stāmerienas un
Pogas - ezeriem 19. gs. celtā pils tika nodedzināta 1905. gadā, bet jau 1908. gadā to atjaunoja.
Ievērojami pārbūvējot, tā ieguva neoklasicisma un jūgendstila iezīmes. Pēc 2. pasaules kara
pilī atradās lauksaimniecības tehnikums, vēlāk p/s „Stāmeriena” kantoris, tagad pils ēka ir
Gulbenes novada pašvaldības īpašumā. Pils parkā apstājāmies pie dvīņu ozola, ko sauc par
Mīlestības ozolu. Teika vēsta, ka muižas dārznieks mīlējis barona meitu, bet viņa izdota par
sievu kaimiņu baronam. Baroneses kāzu rītā dārznieks iestādījis divus ozolus, savienojot tiem
kopā zarus, un teicis, ka viņu mīlestība būs dzīva, kamēr zaļos šie koki. Nu jau vairāk nekā
simts gadus koki glabā dārznieka un baroneses mīlestības stāstu. Kā balts gulbis ezera ūdeņos
spoguļojas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca, kuru kāzu dienā 1904. gadā muižas
īpašnieks Eduards fon Volfs dāvinājis Krievijas kņazienei Sofijai Potjomkinai. Savā 100 gadu
jubilejā 2004. gadā baznīca atguvusi sākotnējo spožumu.
Alūksni, Ziemeļvidzemes pērli, mums izrādīja savējais - kultūrvēsturnieks Jānis Polis, Ērgļu
vidusskolas 1974. gada absolvents. Bijām divus gadsimtus senajā Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ielūkojāmies Bībeles muzejā, redzējām vācu mācītāja Ernsta Glika stādītos ozolus par piemiņu savam nozīmīgajam darbam, jo, dzīvojot Alūksnē, viņš latviski iztulkoja Jauno
Derību 1685. gadā un Veco Derību 1689. gadā. Alūksnes ezera krastā seno latgaļu pilskalnā,
dēvētā par Tempļa kalnu, paceļas Rotonda, apaļa būve ar kupolu. Tā celta 1807. gadā par godu
krievu armijas uzvarai Ziemeļu karā un Alūksnes ieņemšanai.
Mājupceļā iegriežamies Ates muzejā, kur Paparzes upītes krastā 12 ēkās izvietotie darba rīki
un sadzīves priekšmeti ir senās Vidzemes lauku sētas liecinieki. 1985. gadā muzeju ierīkojis
Viktors Ķirps, toreizējais Alūksnes rajona Kalncempju kolhoza „1. Maijs” priekšsēdētājs. Tagad muzejs ir pagasta pašvaldības pārziņā un darbojas, ievērojot K. Ulmaņa teikto: „Lauku sēta
ir tautas šūpulis. Mūsu bagātības pirmavoti ir zeme un darbs.” Muzeja nozīmīgākais pasākums
ir Pļaujas svētki (šogad tie būs 9. septembrī), kad notiks darbu darīšana, dziedāšana, dancošana, andelēšanās. K. Ulmaņa vārdi „visskaistākais ģerbonis pasaulē ir arkls tīrumā” ir iekalti
akmenī kā apliecinājums latviešu darba tikumam.
Aizvadīta emocijām un pārdomām bagāta diena, kas liek domāt par to, kā kultūras un vēstures mantojums tiek saudzēts un saglabāts citos novados. Paldies biedrības „Ērgļu pensionāri”
valdes priekšsēdētājai Līvijai Grozai par rūpīgi izplānoto dienu, par asprātīgo konkursu vērīgākajiem un zinošākajiem ekskursantiem, paldies Ērgļu novada domei par finansiālo atbalstu.

Dāmas
1. Simona Klodža
Inga Grīnberga
Ance Jankava
Lāsma Hermane
2. Ilze Bičevska
Ilze Feldberga
Baiba Bruņeniece
Līga Tirzmale
Zane Bukovska
3. Elita Lapsa
Madara Zosāre
Linda Katlapa
Rita Pučekaite

2. Kristers Kalniņš
Jānis Opincāns
Raimonds Kaimiņš
3. Viesturs Mozga
Kalvis Kaļva
Jānis Stalidzāns
Vīri 40+
1. Roberts Čeičs
Modris Vilcāns
2. Andris Stalidzāns
Māris Belarogs
3. Ēriks Bukovskis
Edgars Rudzītis

Vīri
1. Krišs Rudzons
Mārtiņš Picka
Niks Nīgalis

Paldies par viesmīlību!

Pašā vasaras pilnbriedā, kad visapkārt tvan liepu smarža un bites pilda savas medus kāres, mēs, Rundāles
novada Svitenes pagasta senioru biedrība “Sudrabupe”, devāmies pieredzes apmaiņas braucienā pie Ērgļu
novada senioriem. Jau iepriekš bijām vienojušies par tikšanās vietu un laiku. Jutāmies patīkami pārsteigti,
kad pie saieta nama mūs sagaidīja Ērgļu novada pašvaldības vadītājs Guntars Velcis, Ērgļu novada kultūras
darba organizatore Sandra Avotiņa un paši seniori ar savu vadītāju Līviju Grozu. Domes priekšsēdētājs īsi
iepazīstināja ar savu novadu, apmainījāmies piemiņas veltēm, kopīgi dzērām aromātisko piparmētru tēju,
cienājāmies ar uzkodām. Uzzinājām, ka šeit darbojas aktīvas audējas, kuras nolēmušas Latvijas simtgadei
veltīt pašu austu linu galdautu. Taču būtiskākais ir tas, ka arī mēs, nebūdami šī amata pratēji, ielikām savu
artavu galdauta tapšanā. Tas mums bija liels pagodinājums, lai gan to ir darījuši ļoti daudzi - gan lieli, gan
mazi - visi, kuri viesojušies saieta namā.
Pēc saieta nama apskates
bijušās latviešu valodas
skolotājas Mārītes Breikšas un pensionāru biedrības
vadītājas Līvijas Grozas
stāstījumā klausoties, iepazināmies ar Ērgļiem, apciemojām R. Blaumani un citus
ievērojamus šīs puses cilvēkus viņu atdusas vietās. Tad
mēs tikām iepazīstināti ar
Ērgļu novada pagastiem.
Pirmais - Jumurdas pagasts.
Pārsteidza, cik aizrautīgi,
ar kādu mīlestību, sirdssiltumu, dzīvesprieku ar savu
pagastu iepazīstināja tā pārvaldniece Agita Opincāne.
Nobaudījām saimniecībā
,,Sniķeri” gatavoto kazas
sieru. Šinī pagastā var mācīties, kā, attīstot pagastā
infrastruktūru, sakārtojot
apkārtni, attīstot tūrismu,
izveidot jaunas darbavietas. Jauki! Liels paldies saimniecei!
Nākamā pieturas vieta - “Saulrieti” - K. Skalbes dzimtas mājas. Pa ceļam iegriezāmies arī Inešos, lai apskatītu un iegādātos burzītā porcelāna izstrādājumus.
Neaizmirstama bija tikšanās ar Vecpiebalgas skolotāju Rigondu Prīsi, kura mūs iepazīstināja ar baznīcu
un kapiem, kuros atdusas R. un M. Kaudzītes, kā arī citi šīs puses ievērojamie ļaudis. Klausījāmies un
brīnījāmies, kā tas tika pasniegts, visi šie piedzīvojumu stāsti. Esam gandarīti par vispusīgo un interesanto
stāstījumu. Paldies!
Nemanāmi pienākusi novakare, iekārtojamies naktsmītnē un ejam uz kopīgu vakarēšanu Ogres upes krastā.
Lūk, pārsteigums! Mūs sagaida akordeonists un līnijdejotājas. Dziedam, dejojam, cepam šašlikus, našķojamies ar uzkodām, baudām kopā būšanu, kas patiešām ir izdevusies. Tad pamazām sāk satumst, gaisā dzirksteļo ugunskura sārtās mēlītes, bet negribas šķirties, jo kopā ir pleca sajūta, veldzējamies viesmīlībā un draudzīgā attieksmē. Ļoti jauks vakars! Sen tā nebijām izdziedājušies, kad ikvienam tika veltīta mīļākā dziesma.
Paldies līnijdejotājām, kuras izdancināja arī mūsu puišus, un azartiskajam akordeonistam Uldim Vabulim.
Aust saulains nākamās dienas rīts, un mēs dodamies uz ”Brakiem”, lai satiktos atmiņās ar R. Blaumani.
Ar mums kopā ir muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Pēc tam brāļu Jurjānu muzejs ”Meņģeļos”. Abos muzejos
klausāmies atmiņu stāstus, izstaigājam šo cilvēku dzīves takas. Mēs dodamies vēl tālāk uz Kalsnavu, bet no
Ērgļu novada senioriem pienācis laiks šķirties. Tās bija divas neaizmirstamas dienas, kurās smēlāmies daudz
jauna izziņas materiāla, bet pats galvenais - ieguvām jaunus draugus. Sirsnīgs paldies par šo kopā pavadīto
laiku senioru vadītājai Līvijai Grozai par lieliski noorganizēto tikšanos, paldies visiem, kas iesaistījās mūsu
uzņemšanā! Īpašs paldies Mārim Grīnbergam un Vijai Porietei, kas deva iespēju ērglēniešiem būt kopā ar
mums ceļojuma laikā pa Vidzemi.
Esam atkal par viena novada draugiem bagātāki. Gaidīsim jūs ciemos pie mums Svitenē! Sirsnīgs paldies!

Mārīte Breikša
Foto no autores personīgā arhīva

Ērgļu bibliotēkas ziņas

Lasīšanas ekspert!

Lasīšanas maratons ir sācies!
Nāc uz Ērgļu bibliotēku un piesakies “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijai 2017”!
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 grāmatu kolekcija
5+
“Divdesmit pieci mākoņi” Maija Laukmane. “Ezītis, kurš mīlēja slepeni: notikumi jautrajā lauku
sētā” Daiņus Šukis. “Govs” Huans Arhona. “Īsi stāstiņi par lietām” Ķēstutis Kasparavičs. “Pasaka
par peļu pili” Maikls Bonds. “Puika, kas zīmēja kaķus: pēc japāņu pasakas motīviem”.
9+
“Baltais lācis: pasaku pavārgrāmata bērniem” Māra Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sirmais. “Kaķēns margrietiņās” Uldis Auseklis. “Muris un Vufs” Timo Parvela. “Proti svilpot, Juhanna?” Ulfs
Starks. “Pūcīte ar zeltainajām acīm” Lelde Stumbre. “Uzrodas Flata kungs!” Žaume Kuponss.
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VOLEJBOLS
(dalībnieku skaits - 56)

Rundāles novada Svitenes pagasta senioru biedrības
“Sudrabupe” vārdā Velta Kočajeva
Ilzes Daugiallo foto
11+
“14 - 14” Silēna Edgāra, Pols Beorns. “Ceļojums uz Amazoni” Eva Ibotsone. “Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes spoku stāsti” Māris Rungulis. “Samsona ceļojums” Anete Mīrsva. “Skaļā klase” Ieva
Samauska. “Vafeļu sirdis: Lēna un es Satriektajā Matildē” Marija Parra.
15+
“Es joprojām krītu” Šīna Vilkinsone. “Marēsi: Sarkanā klostera hronikas” Marija Turtšaninova.
“Meitene tīmeklī” Zoji Saga. “Rabarberu sarkanais” Oidira Ava Olafsdotira. “Sektors 18 - 08” Ilze
Enģele. “Tētis” Kārlis Vērdiņš.
Vecāki
“Brīvroku mamma: ieteikumi vecākiem, kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtisko!” Reičela Meisija Steforda.
“Ledus apelsīns” Dace Vīgante. “Mums neredzamā gaisma” Entonijs Dors. “Omce sūta sveicienus
un atvainojas” Frēdriks Bakmans. “+ 2 grāmatiņas no bērnu žūrijas”
Informāciju par grāmatām vari saņemt, apmeklējot bibliotēku vai ieskatoties Facebook.com profilā “Ērgļu bibliotēka”.
Lasīt ir aizraujoši!
Inga Razenovska, bibliotekāre
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„Braku” muzeja darbīgā sezona
„Braku” muzejā rit radoša un aktīva kārtējā darba
sezona. Pēc ziemas perioda pavasaris aizsākās
ar talkām, teritorijas sakopšanu un sakārtošanu.
Maijā jau noritēja ierastās
ekskursijas ar skolēniem.
Šajā mēnesī atzīmējām
sezonas atvēršanas svētkus un izstādes „Rūdolfs
Blaumanis dzīvē un literatūrā” atklāšanu. Jauka
un interesanta aizritēja
Muzeju nakts.
Jūnijs bija īpašs ar Līgo
pasākumiem - Jāņu ielīgošanu 17. jūnijā, kad
muzejā pulcējās ap 600
cilvēku, lai izbaudītu
dziedāšanu, radošas darbnīcas un krāšņo „Velniņu”
uzvedumu, kuru izspēlēja Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda”
deju kolektīvi Madlēnas Bratkus vadībā. 21. jūnijā vasaras saulgriežus
ieskandināja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” un Pļaviņu folkloras
kopa „Āre”.
Muzejs labprāt sadarbojas ar citām organizācijām. No 5. līdz 8. jūnijam „Brakos” notika Vidzemes reģiona (3. novada) jaunsardzes nometne, kurā piedalījās ap 300 bērnu un jauniešu. Muzejā norisinājās
dažādas aktivitātes, un viena no tām bija muzeja izzināšana un iepazīšana. Ceļojumu aģentūras „Jauni rakursi” un „Skaisto skatu aģentūra” vienmēr savos plānos iekļauj „Braku” apskati. Amerikas latviešu
apvienība (ALA) „Sveika, Latvija!” katru gadu divas reizes ārzemju
jauniešus ved aplūkot R. Blaumaņa mājas. Mūsu ciemiņi ir skolēni
(visvairāk pavasaros un rudeņos), pensionāru biedrības, nometņu bērni, riteņbraucēji, dažādas organizācijas. Uz „Brakiem” brauc viesoties
dzimšanas dienu gaviļnieki, te pulcējas dažādu salidojumu dalībnieki,
skaistas aizrit kāzu ekskursijas, kurās muzejs piedāvā literāri muzikālu
programmu. Te dodas arī salaulāties - visbiežāk izvēloties liepas pavēni.
Visiemīļotākās skolēniem un ģimenēm ir „Velniņu” programmas, kad
tiek jautri un lustīgi izspēlēta pasaka. Iecienītas ir gardēžu ekskursijas,
tad var izbaudīt „Silmaču” pankūkas un „Braku” putru, kā arī vīnu „No
saldenās pudeles”.
Līdz 2017. gada 1. augustam muzeju ir apmeklējuši apmēram pieci
tūkstoši tūristu, starp viņiem ir viesi no Vācijas, Anglijas, Īrijas, Beļģijas, Polijas, Skandināvijas valstīm, kaimiņzemēm, kā arī no ASV, Kanādas, Austrālijas, Izraēlas un Brazīlijas. Visbiežāk tie ir mūsu pašu latvieši, kas izveidojuši savas ģimenes svešumā un vasarā ciemojas dzimtenē.
Pavasarī „Brakos” viesojās LT1 raidījums „Sirdsdziesma”, lai Lieldienu laikā varētu iepazīt to, cik mūsu R. Blaumanis un viņa uzrakstītie
darbi ir kļuvuši muzikāli un skanīgi.
Muzejs ik gadu iesaistās Ērgļu novada svētku aktivitātēs. Šogad tā bija
konference, radošas darbnīcas un Blaumaņa pieminekļa atklāšana pie
Ērgļu slimnīcas.
Interese par „Brakiem” pieaug, vasarā nepaiet neviena diena, kad muzeju kāds neapciemotu. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un
veidotu tūristiem drošu vidi, šobrīd tiek īstenots LAD projekts „Braku
rijas atjaunošana”. Vislielākā sāpe ir jaunas administrācijas un krājuma
glabātuves ēkas celtniecība, jo vecā ir nolietojusies un avārijas stāvoklī.
Ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, un tālākais ceļš būs atkarīgs no pašvaldības deputātu saprātīgas rīcības un lēmuma. Ļoti ceru,
ka rezultāts būs „Brakiem” pozitīvs un ceļš pie Blaumaņa - tūristiem
tīkams un drošs.
Lai ceļotāju labie vārdi viesu grāmatā sasilda mūs katru un ļauj novērtēt „Braku” un Blaumaņa vērtību latviskajā kultūrmantojumā!
Paldies par brīnišķīgi pavadīto laiku R. Blaumaņa pasaulē, par jauko,
sirsnīgo uzņemšanu, par iespēju pieskarties kaut kam īsti latviskam.
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāji
Paldies par atraktīvo izrādi, kurā iesaistījāt mūsu skolēnus! Bērniem tas
dziļi paliks atmiņā.
Jēkabpils pamatskola
Esam patīkami pārsteigti par uzņemšanu „Brakos” - par sirsnību, aizraujošo iepazīstināšanu ar R. Blaumaņa dzīvi, darbu, draugiem un visiem
Ērgļu apkārtnes notikumiem. Brīnišķīga apkārtnes uzturēšana. Daudz
paldies.
LLA agronomu 1973. gada absolventu salidojums
Liels paldies par viesmīlību. Paldies par mūsu un mūsu kāzu viesu sagaidīšanu un jautro izkustēšanos.
Šīronu ģimene
Paldies! Jauki atkal padzīvot Blaumaņa darbu pasaulē. Esam emocionāli
uzlādēti ilgam laikam. Lai Jums veicas turpmākajā darbā!
Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru biedrība „Sudrabupe”
Tāds dižgars kā Rūdolfs Blaumanis latviešiem nav bijis un nebūs. Viņa
piemiņas priekšā apstājas laiks un domās atgriežamies Blaumaņa laikā viņa novelēs, dzejoļos un lugās. Paldies muzeja darbiniekiem par savākto
ekspozīciju.
R. Blaumaņa kā izcilas personības cienītāji Ārija, Juris, Mārtiņš no Jelgavas
Paldies par iespēju apskatīt šīs „Braku” mājas. Mēs varam patiesi iejusties tanī dzīvē, ko dzīvoja mūsu senči. Lasītais grāmatās tagad ir redzams,
izjūtams, sasmaržojams un saklausāms. Vēlos, kaut šī Rūdolfa Blaumaņa
dzimtā sēta un māja saglabātos uz ilgiem laikiem, lai arī mani mazbērni
varētu šeit paciemoties un apbrīnot mūsu tautas gara bagātību!
Dace Rapa no Sanfrancisko
Materiālu apkopoja un fotografēja Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja

Pasākumu afiša
19. augustā plkst.13.00 p/s “Sniķeri”, Jumurdas
pagasta, Ērgļu novadā
“KAZIŅAS BONIJAS - 2017
kronēšanas svētki”
Svētku laikā:
• draudzēšanās ar kaziņām un balsošana par savu
favorītu
• dažādas darbnīciņas un spēles
• kazas siera degustācija un zupas vārīšana
• jaukas emocijas, prieks un atmiņas līdzņemšanai
Savu dalību svētkos vēlams pieteikt, zvanot
-29135515 vai rakstot: santa@bonijassiers.lv
Esiet mīļi gaidīti!

***

26. augustā Ērgļu estrādē
Latvijas dzinējsuņu kluba, medību šķirnes
suņu izstāde (reģistrācija plkst.10:00, atklāšana
plkst.11:30)

***

Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē
līdz 31. augustam Madonas novadpētniecības
un mākslas muzeja veidota izstāde
,,Sportiskās virsotnes, Madonas novada
olimpieši 1912 - 2012”

***

1. septembrī Ērgļu saieta nama organizētās
Zinību dienas svinības ar pārsteigumiem

***

Līdz 2. septembrim Ērgļu bibliotēkā
grāmatu izstāde - “Vārds cauri laiku lokiem” par Ērgļu novadu un cilvēkiem

APSVEICAM

ZELTĪTI PLATPIRI ar dēla
ALEKŠA PLATPIRA
piedzimšanu;
IEVU VECVAGARI un
GUNĀRU VĪGANTU ar meitas
AMĒLIJAS VILMAS VĪGANTES
piedzimšanu.

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT,

***

9. septembrī plkst. 14.00 „Brakos”
Tērvetes novada kultūras
nama amatierteātra „Trīne”
izrāde ar jokiem, prologu un epilogu - Rūdolfs
Blaumanis „Trīnes grēki”, veltīta teātra 15 gadu
jubilejai. Pēc izrādes kopā ar skatītājiem tiks izspēlētas kāzas starp „Mazbērziem” un „Jaunbērziem” ar mūziku un kopīgu zupu. Izrādes režisore
Dzintra Zimaiša, scenogrāfs Ivars Noviks, izrādes
vadītāja Sandra Vēvere. Ieeja - bez maksas.

***

AGNESI GEKU un ROBERTU
DŽONU BRENANU;

***

ANDU un GUSTU SPROĢUS;

10. septembrī plkst. 11.00 Tēva dienas svinības pie skolas ēkas Rīgas ielā 10
30. septembrī Miķeļdienas rudens tirgus ap
saieta namu (pašā rīta agrumā)

UNU un ANDRI GRANTUS;
AGNESI un MĀRI GINTERUS;

APSVEIKUMS

ANDŽELU un IVARU PETZĀĻUS;

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

MADARU un EGILU BOLZANUS.

Alberts Kašs
Andrejs Oppe
Pēteris Solovjevs
Māra Kauliņa
Elevnora Krupenko
Inta Olte
Rita Smeltere
Zinaida Žikare
Dzidra Grinberga
Marija Bērziņa
Jānis Pļaviņš

SANTU un IVARU OZOLIŅUS;

Medicīniska informācija
2017. gada 25. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).
*D vitamīna noteikšana 4,50 EUR.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Dzintra Skaidrīte Osmiņina
mirusi 81. mūža gadā;
Dzintra Skaidrīte Matule
mirusi 80. mūža gadā;
Dainis Purnis
miris 60. mūža gadā;
Elmārs Šreibers
miris 89. 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.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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