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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada aprīļa domes sēdē lemto
a Noteica Ērgļu novada teritorijā divas ceļu infrastruktūras prioritātes:
1) P33 (Ērgļi - Jaunpiebalga -Saliņkrogs posms 0,0 - 19,18 km Ērgļi - Jumurda - Ineši);
2) P4 (Rīga - Ērgļi posms 97,68 - 99,39 km).
aNolēma atsavināt Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Blaumaņa ielā 2, Ērgļos,
kas sastāv no zemes gabala 1978 m2 platībā un uz tā esošās administratīvās ēkas un izveidot
Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un izstrādāt nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos izsoles noteikumus.
aPiešķīra finansējumu EUR 530,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta
nesadalītajiem finanšu līdzekļiem Latvijas Armvrestlinga federācijai, Marata Priedes finansiālam atbalstam, pārstāvot Latviju Eiropas čempionātā armvrestlingā, kas norisināsies no
2018. gada 26. maija līdz 3. jūnijam Sofijā, Bulgārijā.
aApstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa nolikumu, paredzot nolikumā
noteiktajam balvu fondam finansējumu no R. Blaumaņa memoriālajam muzejam „Braki”
plānotajiem 2018. gada budžeta līdzekļiem.
aIecēla Elitu Ūdri, Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas
locekli, par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku, lai nodrošinātu Ērgļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības
zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas funkciju veikšanu.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Labturības prasības mājas dzīvnieku suņu - turēšanai
Dzīvniekus aizsardzības likuma 5. pantā norādīts,
ka dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu
cilvēkus vai citus dzīvniekus.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 266 norādīts:
10. Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām, tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai
turējumā esošajā teritorijā:
10.1. suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās.
12. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas:
12.1. suni ved pavadā;
12.2. sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī
par prasībām bīstama suņa turēšanai.
13. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā
un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un
redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
14. Ārpus pilsētām un ciemiem:
14.1. viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud
cilvēkus un dzīvniekus;
14.2. ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi “Suns!”;
14.3. ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas
var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā,
kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Dzīvnieku aizsardzības likums
8. pants. (3) Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas
reglamentē dzīvnieku labturības jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu.
Pašvaldībām nav finansējuma dzīvnieku uzraudzībai, likuma izstrādātāji to vienkārši nav
paredzējuši. Pašvaldība likuma robežās izskata iedzīvotāju sūdzības par mājdzīvnieku suņu un
kaķu klaiņošanas un turēšanas noteikumu ievērošanu. 2017. gada novembrī Ērgļu novada pašvaldībai ir noslēgts pakalpojuma līgums par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju un eitanāziju ar
IK ”Ērgļu veterinārais serviss”. Ir apsekotas mājdzīvnieku patversmes Madonas un Jēkabpils
novadā ar lūgumu sadarboties, noslēdzot pakalpojumu līgumus. Bet patversmju noslogotības
dēļ, jo tās pārpildītas ar bezsaimnieku dzīvniekiem, tādēļ neuzņemas saistības ar citām novadu
pašvaldībām. Tomēr, veicot regulāras pārrunas ar SIA ,,Jēkabpils pakalpojumi”, mutiski vienojāmies par atsevišķu, negaidītu reidu veikšanu Ērgļu novada teritorijā klaiņojošu dzīvnieku
noķeršanā un nogādāšanā uz patversmi. Aizturēto dzīvnieku īpašniekiem būs jāsedz materiālie
izdevumi par pakalpojumu un tie ir līdz 80,00 EUR, bet ja tiks veikta klīniskā apskate - manipulācijas, tad attiecīgi materiālie izdevumi pieaugs.
Mājdzīvnieku īpašnieki pret saviem suņiem neievēro likumā noteiktās prasības. Ministru
kabineta Nr. 491 noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. Lūgums novada
mājdzīvnieku - suņu - turētājiem griezties pie tuvākā vetārsta un vispirms izrunāt organizatoriskās lietas par dzīvnieku potēšanu, reģistrēšanu, marķēšanu. Lai identificētu klaiņojošos suņus, novada darbinieku rīcībā ir identitātes (čipa) nolasītājs. Īpašnieki, kuri ļaunprātīgi turpinās izvairīties no reģistrācijas, tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc APK. 107. pants.
Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to
uzskaites. Par suņu klaiņošanu bez uzraudzības tiks saukti pie atbildības pēc APK 106. panta.
Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana.
Lūgums novada iedzīvotājiem, ja atpazīstat klejojošu suni, vispirms informējiet tā īpašnieku,
jo bieži ir gadījies, ka īpašnieks nav ievērojis tā nozušanu. Ja suņu īpašnieki nereaģē uz mutiskiem aizrādījumiem, tad lūgums ar iesniegumu informēt vietējo pašvaldību. Iesniegums būs
par pamatu uzsākt administratīvo lietvedību.
A. KNOPE, Ērgļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Velobrauciens
Velosipēdu braucēju Ērgļos ir kļuvis tik daudz, ka nu jau katrs būs pamanījis viņus uz ceļiem.
Aktīvie velobraucēji izmanto velosipēdu ne vien kā pārvietošanās līdzekli, bet arī veic nopietnus
pārbraucienus un to uztver kā sporta veidu, mērojot dienā līdz pat 100 kilometriem. Šos braucējus
vieno gan kopīgas intereses par velosipēdu aprīkojumu, gan aktīva dzīvesveida uzturēšana. Tieši
tāpēc jau pagājušajā gadā izveidoju Facebook domubiedru grupu „Ērgļi uz riteņiem”, lai varētu
dalīties ar interesantiem maršrutiem un piedzīvoto izbraucienos.
Kā neatņemama sastāvdaļa bija arī kopīgi izbraucieni - vērienīgākie, sezonu atklājot un noslēdzot.
Šis gads nebija izņēmums. Velosipēdu atklāšanas brauciens notika 29. aprīlī, pulcējot 20 velobraucējus. Maršruts izvēlēts apmēram 35 kilometri garš posms - Oškalna iela, Miljonu iela, Melnā gala
ceļš, a/c Madona-Ērgļi. Maršruta izvēle vienmēr ir grūta, jo šajā braucienā piedalās gan rūdīti braucēji, gan tādi, kam velosipēds nav ikdienas braucamais. Tādēļ vēlamies salikt grūtības pakāpi, lai
gan vieniem, gan otriem būtu interesanti. Secinājām, ka tomēr grūti ir apvienot sportistu ātrumus ar
vienkāršajiem braucējiem. Tādēļ turpmāk mēģināsim izvēlēties maršrutu, lai katrs pats, izvērtējot
savu varēšanu, veiktu attiecīgo posmu gan pēc grūtības pakāpes, gan attāluma. Visi kopā veicām
šo ceļu un pēc brauciena arī visi bija gandarīti par paveikto, jo ceļš vietām bija grūtāks, vietām
vieglāks, bet visi centāmies turēties kopā un pozitīvi atbalstīt cits citu. Laiks bija kolosāls, saulīte
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Par 2018. gadā lielākajiem pašvaldības
investīciju projektiem un veicamajiem darbiem
Šogad lielākie pašvaldības ieguldījumi plānoti novada izglītības sakārtošanai. Pašlaik notiek
projektēšanas darbi senlolotā projekta - Ērgļu vidusskola zem viena jumta - īstenošanai. Tas
nozīmē, ka visi skolēni mācīsies vienā - tagadējā Ērgļu vidusskolas ēkā. Savukārt, lai nodrošinātu izglītojamos (kā tagad pareizi sauc skolēnus) ar pusdienām, pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte” tiks paplašināta virtuve. Tas jāpaveic līdz jaunā mācību gada sākumam,
jo līdzšinējie ēdinātāji - Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāle - izbeidz savu darbību ar šā gada
31. jūliju. Kopējās abu projektu aptuvenās izmaksas ir 300 000 EUR, taču precīzos skaitļus
mēs uzzināsim tikai pēc publiskā iepirkuma procedūras veikšanas. Īstenošanai plānots ņemt
kredītu Valsts kasē.
Savukārt ēkā Rīgas ielā 10, kur pašlaik mācās pirmo četru klašu audzēkņi, atbrīvotajās telpās
plānots izvietot pašvaldības sociālo dienestu, kuram, pēc Labklājības ministrijas norādījumiem, nepieciešamas vismaz trīs telpas. Tur būs arī grāmatvedība, kas tagad strādā nepiemēroti mazās telpās. Tāpat tiks izveidota neliela sanāksmju telpa un arhīva telpa. Arī mūzikas
skola no saieta nama pārceltos uz atbrīvotajām telpām, līdz ar to arī Mākslas un Mūzikas skola
būtu zem viena jumta.
Lieli darbi plānoti “Braku” muzejā, jo vadītājai izdevies projektu konkursā iegūt līdzekļus zirgu staļļa jumta atjaunošanai no Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas
10000 EUR apmērā. Vēl R. Blaumaņa memoriālajā muzejā sākti sagatavošanās darbi administrācijas - ekspozīcijas ēkas projektēšanai un būvniecībai, jo bijušā Rīgas Politehniskā institūta
sporta bāzes ēka, kurā pašlaik darbojas muzeja darbinieki, ir avārijas stāvoklī.
Sociālās aprūpes centrā Ērgļos, Parka ielā tuvojas beigām jauna lifta izbūve. Šis projekts top
par Oplādenas (Vācija) Rotari kluba ziedotajiem līdzekļiem 45 000 EUR apmērā.
Jumurdas pagasta pārvaldei izdevies Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā konkursā
iegūt līdzekļus 4120 EUR apmērā projekta “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā” īstenošanai. Šo noteikumu izstrāde jāpabeidz līdz 2019. gada aprīlim, kam
tiks piesaistīti nozares eksperti.
Diemžēl gada sākumā bez rezultātiem beidzās iepirkums par tik nepieciešamā Ērgļu novada
pašvaldības ceļa “Grīvas-Vārpas-Oškalna iela” pārbūvi, kam līdzfinansējums ir piešķirts no
Lauku atbalsta dienesta - 420 000 EUR, no tā būvniecībai plānotā summa - 364 700 EUR.
Iemesls, kādēļ iepirkums beidzās bez rezultāta, bija tāds, ka neviens nevēlējās veikt paredzētos
darbus par tik mazu summu. Rudenī rīkosim atkārtotu iepirkumu un, cerams, tas būs veiksmīgs. Ja tā, tad darbi varētu sākties nākamajā gadā.
Lieli izdevumi šogad paredzēti mūsu amatiermākslas kolektīvu dalībai Dziesmu un deju
svētkos. Mums tradicionāli ir spēcīgi dejotāji un dziedātāji, kuri šogad skatēs saņēma augstus
novērtējumus un ieguva iespēju piedalīties lielajos svētkos Rīgā.
Lai mums visiem kopā izdodas iesākto un veicamo darbu realizācija!
G. Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde
Bibliotēku nedēļā Ērgļu bibliotēkā varēja apskatīt brīnišķīgas,
priecīgas, smaidu raisošas, mīlīgas noskaņas izstādi - Ineses Litauniks darināto leļļu izstādi.
Pirmdien, 23. aprīlī, bija arī tikšanās ar pašu leļļu meistari. Tās
laikā māksliniece atklāja, kā top
lelles, neslēpjot arī dažādus knifiņus to izgatavošanā. Kaut arī no
pirmā acu skatiena leļļu darināšana šķiet ļoti sarežģīts process,
tomēr meistare Inese atklāja, ka
tas nav nemaz tik grūti. Dažas
vienkāršākās lellītes spēj uzšūt
arī 4. klases skolnieces.
Meistare lelles šuj savam priekam un ļoti reti darina tās komerciāliem nolūkiem. Inese uzsvēra,
ka izgatavotās lelles ir lolojums,
kas tuvs sirdij gluži kā pašas bērni. Un nevienu no izstādes lellēm viņa nepārdotu.
Bibliotēkas lasītājiem divu nedēļu garumā bija iespēja iepazīties ar meistares leļļu saimi, aplūkot tās, papriecāties par tām un cerams arī kādam no šīs izstādes gūt kādu iedvesmu.

Mākslas darbu izstāde “Atbrīvošana,
pārdzīvojums mākslas valodā”
Ērgļu bibliotēkā bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizēta mākslas darbu izstāde “Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”. Šajā izstādē bija apskatāmi holokaustā izdzīvojušo ebreju
mākslinieku darbi, kas tapuši laika posmā no 1945. līdz 1947. gadam. Mākslas darbos atspoguļoti autoru personīgie pārdzīvojumi atbrīvošanas brīdī un uzsākot dzīvi brīvībā. Izstādē tika izmantoti darbi no Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa “Jad Vašem” (Yad Vashem)
Mākslas muzeja kolekcijas. Izstādē tika izstādītas desmit mākslinieku darbu reprodukcijas.
Lielākajai daļai izdzīvojušo mākslinieku iespēja atkal gleznot nozīmēja iekšējās brīvības un
neatkarības atgūšanu. Mākslas darbu tematikas izvēle un zīmuļa vai otas satveršana simboliski
apliecināja pašnoteikšanās apziņas atjaunošanos pēc bezpalīdzībā aizvadītajiem gadiem. Radošā
darbība atspoguļoja psiholoģiskas rehabilitācijas procesu, kas palīdzēja izdzīvojušajiem atgūties
no traumas.
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska
spīdēja, un noskaņojums
visiem bija labs. Maršruta
vidū bija arī piknika pauze,
kur visi cienājāmies ar tēju
un uzkodām, lai būtu spēks
veikt atlikušo posmu.
Šīs brauciens nebūtu izdevies bez Alda Jēkabsona un
viņa ģimenes palīdzības,
kā arī ar Laimoņa Kļaviņa un Andra Miļņa aktīvu
līdzdarbošanos maršruta
izpētē un izveidē. Arnis Leitāns sniedza „skatu no augšas” ar drona palīdzību, līdz ar to daļa brauciena ir iemūžināta arī no putna lidojuma. Paldies viņam par to! No savas puses varu teikt, ka
šādi braucieni - tuvāki vai tālāki - ir nepieciešami un visu velo draugu vārdā varu teikt, ka būsim
priecīgi tos atbalstīt, jo tie satuvina ērgļēniešus un varat iepazīt cits citu tuvāk caur aizrautību pret
velobraukšanu.
Ilze Feldberga
Andra Milņa foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. maijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Beidzot pienācis ilgi gaidītais mācību
gada pēdējais mēnesis, kad vasara jau ir
jūtama un palicis tik maz laika, lai mācītos
un pagūtu vēl iekavētos darbus. Lai arī cik
grūti tas nebūtu, jācenšas veltīt pēdējos
spēkus skolas solā, jo, kā mēs visi zinām,
mācību gada beigās skolotāji parasti saliek
visvairāk kontroldarbus. Un tieši tas ir arī
tas laiks, kad sākas eksāmeni.
Pēdējais zvans ir jau pavisam drīz, un
tad devītie un divpadsmitie varēs veltīt
visu uzmanību tikai vienai lietai - konsultācijām un smagām mācībām. Tikmēr
mēs, visi pārējie, ar nepacietību gaidām
30. maiju - skolas noslēguma pasākumu,
par kuru skolēnu dome jau aktīvi spriež
un cenšas izdomāt vislabāko veidu, kā kopīgi sagaidīt vasaru. Grūti noticēt, ka tas
viss jau ir tik tuvu. Atkal deviņi mēneši
ir paskrējuši vēja spārniem, un tiešām ir
pienākušas skolas beigas. Taču tas vēl nenozīmē, ka ir pienākušas beigas arī zinību
gūšanai, jo arī vasara var būt pilna ar jauniem iespaidiem, pieredzi un spēju mums
iemācīt daudz ko jaunu. Mums tikai tam
ir jāļaujas.
Viktorija, 11. klases skolniece

Īsziņas

17. 05. Vērtējumu izlikšana 9. un 12.
klasei
18. 05. Pēdējais zvans 9. un 12. klasei
plkst. 10.00
28. 05. Vērtējumu izlikšana 1.- 8., 10.
- 11. kl. līdz plkst. 16.00
30. 05. Skolēnu domes pasākums
31. 05. Mācību gada noslēguma pasākums
Liecību izsniegšana
15. 06. 12. klases izlaidums
16. 06. 9. klases izlaidums

Latvijas neatkarības
atjaunošanas gadadienā

Nr.5 (174)

Olimpiāžu rezultāti
Skolas olimpiādes

Vizuālā māksla
5. klase
1. Laura Gunita Lapiņa
2. Emīlija Grīnberga
3. Lelde Liepiņa
6. klase
1. Patrīcija Nikola Bolzane
2. Marta Purviņa
3. Beatrise Ļebedeva
7. klase
1. Signe Solovjeva
2. Katrīna Rešna
3. Serīna Dženifera Daumane
8. klase
1. Anda Katrīna Reine
2. Krista Daniela Ieleja
3. Benita Kārkliņa

Vai var būt kādam divas dzimšanas dienas? Dažkārt tie cilvēki, kas piedzīvojuši lielas nelaimes un tikuši ar to atstātajām sekām veiksmīgi galā,
saka - jā, varu teikt, ka pēc likteņa pārbaudījumiem esmu otrreiz dzimis,
tagad citādi skatos uz dzīvi, kuru gandrīz zaudēju.
Vai varam tā teikt arī par mūsu valsti? Mūsu senči pirms gadsimta to
izveidoja, tad nāca 50 padomju režīma gadi, kuri krasi izmainīja iepriekšējo dzīves kārtību. Tas bija laiks, kura pirmajās desmitgadēs tika salauzti
tūkstošiem cilvēku likteņi. Laiks, kad vienādi domājām, vienas un tās pašas filmas skatījāmies, vienas un tās pašas grāmatas lasījām, bet neko īsti
nezinājām par pirmajiem 22 Latvijas Republikas gadiem. Un tad atkal
pārmaiņa pirms 28 gadiem, kad lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju žilbināja
vārds Brīvība - valsts atdzimšana.
3. maijā, uzrunājot skolas pagalmā uz Baltā galdauta svētkiem sapulcējušos skolēnus un skolas darbiniekus, skolas direktore Inese Šaudiņa
atgādināja par laiku, kad cilvēki, dūrēs saspiestiem īkšķiem veiksmei, stāvēja pie Augstākās Padomes un skaitīja līdzi deputātu balsojumam - vai
būs vajadzīgie 134 “par” neatkarību. Direktore aicināja atcerēties, kāpēc
tiek aicināts klāt baltos galdautus un gaiši svinēt mūsu Latvijas otro piedzimšanas dienu.

Madonas reģiona skolu avīžu skate
2018. gada 10. maijā
Madonas Valsts ģimnāzijā (MVĢ) notika
Skolu avīžu skates noslēguma pasākums. Šajā
notikumā
piedalījās
jaunieši un skolotāji no
Degumniekiem, Lubānas, Madonas, Ērgļiem
un Bērzaunes - šo skolu
avīžu veidotāji. Pasākuma sākumā bija pāris sadraudzēšanās un iepazīšanās aktivitātes, bet pēc
tam dalībnieki piedalījās
nodarbībā, kuru vadīja
laikraksta “Izglītība un
Kultūra” žurnāliste Vita
Pļaviņa.
Pasākuma organizatori bija parūpējušies par
interesantu
atrakciju
“Izlaušanās spēle”, kurā ikvienam bija iespēja iejusties izmeklētāja
lomā, meklējot pavedienus, lai izkļūtu no MVĢ lasītavas un bibliotēkas. Par laimi, neviens no dalībniekiem šajās telpās nepalika.
Kamēr viena no komandām centās izlauzties, tikmēr pārējās varēja
asināt prātu un trenēt savu reakciju, spēlējot spēli “Alias”.
Pasākuma noslēgumā katra no avīzēm tika pie kādas nominācijas.
“Ērgļu Novada Skolu Ziņas” tika atzīta par rakstu formu daudzveidīgāko avīzi. Par šī gada labāko avīzi atzina Madonas pilsētas vidusskolas izdevumu “Gaitenis”. Bijām priecīgas dzirdēt, ka mūsu
skolas avīze bija favorīte izdevuma “Madonas Novada Vēstnesis”
veidotājai Dzintrai Stradiņai. Tas tiešām bija patīkams pārsteigums.
Nākamajā gadā tiksimies Madonas pilsētas vidusskolā. Sakām
milzīgu paldies organizatoriem, žūrijai un visiem pārējiem, kas bija
iesaistīti šajā pasākumā. Mums bija liels prieks piedalīties. Ieguvām daudz jaunu padomu avīzes turpmākajai veidošanai. Ar jaunu
enerģiju turpināsim bagātināt skolas avīzi ar aktuāliem un interesantiem rakstiem.
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. maijs

2018. gada MAIJS

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāja
Marutas Bitītes foto

Mobilais zināšanu ekspresis

9. klase
1. Marta Simona Štila
2. Ralfs Bolzans
3. Ieva Radzvilaviča
Angļu valoda
6. klase
1. Beatrise Ļebedeva
2. Natālija Andersone
3. Guna Nikolajeva, Marta
Purviņa, Jurģis Zommers
7. klase
1. Alise Olte
2. Elīza Madsena
3. Signe Solovjeva

8. klase
2. Kristers Gruziņš, Artis Milnis
3. Veronika Ivanova, Ilona Riekstiņa
9. klase
1. Ieva Radzvilaviča, Elizabete
Randere, Marta Simona Štila
2. Liāna Bite
3. Ralfs Bolzans
10. klase
2. Edīte Alekse, Alens Kārlis
Kārkliņš
3. Monta Purviņa
11. klase
1. Anete Plendišķe
2. Viktorija Vīgube
Mājturība un tehnoloģijas
6. klase
1. Santa Kalniņa, Guna Nikolajeva
2. Ieva Milne
9. klase
1. Guna Kalniņa, Ieva Radzvilaviča
2. Sanda Leimane
3. Kristīne Grabovska
Latviešu valoda
6. klase
1. Santa Kalniņa
2. Sanija Lielupe
3. Elizabete Leice
7. klase
1. Elīza Madsena
2. Alise Olte
3. Signe Solovjeva

Starpnovadu (Madonas, Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas)
mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Keita Una Daumane (5. klase) - 2. vieta vizuālās mākslas olimpiādē.
Atzinības lasīšanas konkursā Lienei Feldbergai (4. klase), Kārlim Dūdumam (2. klase)
11. klases skolniece Lilita Saulīte piedalījās valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un veiksmīgi prezentēja savu darbu ““Gaiļkalns”
pagātnē, “Medņi” tagadnē”.
Informāciju apkopoja Ērgļu vidusskolas
mācību pārzine Maiga Picka

Ērgļu vidusskolas devums Lielajā talkā

19. maijā Ērgļu vidusskolā viesojās Mobilais zināšanu
ekspresis un sabiedrībā pazīstami cilvēki kā, piemēram,
multimākslinieks Kaspars Blūms - Blūmanis jeb Kašers,
Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Viņi
lekcijā stāstīja par Latvijas un Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, Eiropas Savienības aktualitātēm un par
9. maiju - Eiropas dienu.
Nodarbības sauklis bija “Grāb miljonu!”. Šis sauklis
mudina būt aktīviem un iegūt miljoniem zināšanu, sajūtu,
ideju, domu. Sākumā katrs no pārstāvjiem pastāstīja, kas
katram ir pats dārgākais un vērtīgākais. Viņiem vērtīgākais bija pieredze, atmiņas, apbalvojumi, draugi, Latvija
un vēl dažnedažādas lietas. Arī katram no mums bija iespēja pastāstīt, kas tad ir mūsu dārgumi. Pasākuma ietvaros ieguvām jaunas zināšanas par Eiropas Savienību, tās
dalībvalstīm, svarīgiem procesiem tajā. Šis pasākums izvērtās kā spēle, kurā bija jāsadalās divās komandās un jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Skolēni pilnveidoja spējas sastrādāties komandās. Tas tiešām izvērtās gana jautri.
Ikviens tika aicināts 9. maijā izpildīt Eiropas eksāmenu
un pārbaudīt savas zināšanas. Mums katram jāapzinās,
kas ir mūsu vērtības un ko mēs vērtējam visaugstāk. Ikviens no mums ir miljons! Apzināsimies to!
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
Marutas Bitītes foto

21. aprīlis Ērgļu vidusskolā bija alternatīvā mācību diena, uz kuru skolēni
nāca ar grābekļiem, slotām, lāpstām un citiem darbarīkiem. Kopīgiem spēkiem sakopām skolas apkārtni un nelielu daļu no pagasta teritorijas. 1. klases
skolēni strādāja skolā - mazgāja sienas un solus, 2.-3. klases skolēni, kā katru gadu, strādāja Blaumaņa kapu apkārtnē, kasot pērnās lapas. 4.-6. klases
skolēni strādāja skolas stadionā, sakasot lapas un pērno zāli gan stadionā,
gan āra trenažieru laukumā, gan sakopjot ceļa malu gar Skolas ielu. 7. klase
strādāja bērzu birztaliņā, 8. klases puiši strādāja ar lāpstām, līdzinot zemi un
aizpildot izrakto apstādījumu vietu skolas priekšā, savukārt meitenes slaucīja
hokeja laukumu un skolas pagalmu. 9. klases uzdevumi bija: pārkrāsot futbola vārtus, skeitparkā kopā ar strādnieku salabot bojātos elementus un sētu,
noslaucīt bruģi gar sporta zāli. 10.-11. klase strādāja „Brakos”. 12. klase kopā
ar pagasta dārznieci izveidoja lazdu dzīvžogu gar skolas stadionu un sakopa
puķu dobes pie sporta zāles.
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas piedalījās!
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece saimnieciskajā jomā
Marutas Bitītes foto

3

Karjeras iniciatīvas diena

18. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros Ērgļu vidusskolā notika kārtējais Karjeras izvēles dienas
pasākums. Uz to tika aicināti tuvāko pamatskolu 8.-9. klašu skolēni.
Šogad pasākuma organizatori bija Ērgļu vidusskolas 9. klases skolēni, kuri apņēmības pilni uzņēmās skolas saimnieka lomu un prezentēja savu ikdienu skolā.
Tika rīkotas vairākas meistarklases, kurās bija iespēja praktiski darboties ne tikai viesiem, bet arī pašai 9. klasei. Ļoti interesanta un neierasta darbnīca bija rotu gatavošana, kuru vadīja Mārcis Feldbergs.
Skolēni ar interesi un aizrautību gatavoja rotas, kuras atgādinās par
šo lielisko dienu. Interesanta bija meistarklase “Zinātne”, kur skolotājas Annas Ielejas vadībā bija iespēja izzināt mazu daļiņu no fizikas.
Liels paldies 12. klases uzņēmējiem, kuri lieliski bija noorganizējuši
“Uzņēmējdarbības” meistarklasi.
Pēcpusdienā pēc praktiskās darbošanās mazliet bija vēlme izkustēties un iepazīt citam citu mazliet tuvāk. Tādēļ talkā tika aicināti teātra pulciņa dalībnieki, kuri ar spēlēm padarīja šīs dienas noslēgumu
vēl aizraujošāku.
Evija Freivalde, Ērgļu vidusskolas
karjeras izglītības speciāliste
Marutas Bitītes foto

9. klasei aprīlis bija nozīmīgs ne tikai ar mācībām un gatavošanos
eksāmeniem, bet arī ar iespēju izrādīt savu - Ērgļu - vidusskolu interesantiem jauniešiem no Sausnējas, Mazozoliem un Taurupes, lai
nākamgad mūsu skolas saimi papildinātu un varbūt uzlabotu daži
jauni skolēni.
Mēs stāstījām par nozīmīgām lietām, kāpēc ir jāmācās tieši Ērgļu
vidusskolā, par to, kādas iespējas paver šī skola nākotnei. Stāstījuma
ilustrēšanai bijām sagatavojuši prezentāciju, kas izdevās labi. Es pateicos tiem cilvēkiem, kas veltīja savu laiku tās sagatavošanai.
Pēc prezentācijas bija iespējams pabrokastot, par ko paldies “Našķotavas” īpašniecei. Pabrokastojuši sadalījāmies trīs grupās, pēc tam
katra devās uz savu punktu. Viens no punktiem bija fizikas kabinetā,
kur fizikas skolotāja Anna Ieleja rādīja dažādus praktiskus eksperimentus, sākot ar to, kā palielināt zefīriņus, un beidzot ar zīmējumu veidošanu no “Skittles” konfektēm. Otrais punkts bija ķīmijas
kabinetā, kur vecāku domes pārstāvis Mārcis Feldbergs palīdzēja
izgatavot metāla kuloniņus vai piekariņus. Trešā pasākuma norises
vieta bija informātikas kabinets, kurā 12. klase pastāstīja par iespējām vidusskolā un par to, kādu virzienu izvēlēties. Divpadsmitie arī
lika mums izveidot produktu, par kuru bija jāpastāsta.
Pēc pusdienām Priekuļu tehnikumā gājām uz sporta zāli, lai kopīgi
spēlētu drāmas pulciņa sagatavotās spēles.
Vēlos pateikties visiem cilvēkiem, kas sagatavoja šos punktus.
Mēs, protams, gaidām jaunus klasesbiedrus jau nākamgad 10. klasē.
Emīlija Zommere, 9. klases skolniece

Pārsteidzošā Igaunija
Igaunija ir skaista, neliela
valsts. Braucot nemaz nevarēja pateikt, ka esam Igaunijā, jo viss tur līdzīgs mūsu
valstij. Tikai ceļazīmes svešā
valodā. Ceļš Igaunijā labs,
braucām no Latvijas četras
stundas. Igaunijā ir ļoti daudz
ezeru. Vēl šajā zemē ir interesantas lietas kā, piemēram,
AHHAA centrs, planetārijs,
vel apgrieztā māja, kur viss
ir otrādāk.
AHHAA
Zinātnes centrs AHHAA
atrodas jaunā ēkā netālu no
Tartu centra. Tur var ļoti
jauki pavadīt laiku ar ģimeni visu dienu. Var izmēģināt
dažādus eksperimentus ar ūdens bumbām, iepazīt cilvēku anatomiju,
redzēt cilvēka kaulus, pabraukt ar velosipēdu pa trosi, iziet spoguļu
labirintu. AHHAA var iemācīties daudz ko jaunu. Man tur ļoti patika
Planetārijs
Uz AHHAA centra jumta ir sudrabaina bumba, tur iekšā atrodas
planetārijs, kur ieej tādā istabā, kur visapkārt ir zvaigznes un planētas. Tur iespējams redzēt aptuveni 10 miljonus zvaigžņu gan virs
galvas, gan apkārt. Tās izskatās kā īstas. Planetārijā varēja arī noskatīties filmas latviešu valodā. Rādīja Saules sistēmu, mūsu Zeme arī
tajā ir, lidojumus starp zvaigznēm, citas galaktikas un beigās parādīja visus zvaigznājus. Rādīja arī to, cik daudz satelītu ir virs zemes.
Apgrieztā mājā
Apgrieztā māja arī atrodas pašā Tartu, tā ir parasta māja, tikai apgriezta otrādāk. Kad ieej iekšā, tad nedaudz sareibst galva, jo sanāk
staigāt pa griestiem, krēsls, galds un visas citas lietas būs augšā,
pods arī, ledusskapī arī viss stāv iekšā. Viss izskatās smieklīgi un
jocīgi.
Rodrigo Graudiņš, 5. klases skolnieks
Foto no personīgā arhīva
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4. klašu komandu konkurss
“Erudīts 2018”
2018. gada 19.
aprīlī Taurupes pamatskolā pulcējās
kaimiņu
novadu
skolu 4. klases
skolēnu komandas,
lai startētu tradicionālajā konkursā
“Erudīts”. Šogad
konkursā piedalījās
skolēni no Mazozolu, Pērses, Meņģeles skolas, kā
arī mūsējie - Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas 4. klases skolēni. Komandas sastāvā
bija Daniels Suncelis, Renārs Dadzītis, Dmitrijs Andrejevs, Kaspars
Bebris.
19. aprīlī ieradāmies Taurupes skolā paši pirmie un varējām iepazīt
skolu. Tai ir trīs stāvi, daudz kabinetu un gaiteņu, telpas gaumīgi
noformētas. Kad bija atbraukuši bērni no citām skolām, saimnieki
mūs aicināja pusdienās. Pēc garšīgajām pusdienām sākās pasākums.
Tā ievadā vērojām Taurupes pamatskolas pašdarbības kolektīvu
priekšnesumu. Ar prezentācijām uzstājās visu komandu dalībnieki,
arī mēs.
Konkursa uzdevumus bija sagatavojuši Taurupes skolas pedagogi.
Komandas strādāja sešās stacijās šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabaszinībās, mūzikā, sportā.
Komandu darbam sekoja pavadonis (kāds kaimiņu skolas skolotājs),
punktus pierakstīja žūrijas pārstāvis. Viss noritēja veikli, bez kavēšanās un steigas, un pēc rezultātu apkopošanas uzzinājām, ka esam
ieguvuši 84 punktus un godpilno otro vietu. Mūs iepriecināja tas, ka
vairāki žūrijas pārstāvji mūsu komandai teica atzinīgus vārdus par
to, ka esam saliedēti, draudzīgi, jūtams labs komandas darbs. Pēc
konkursa sekoja neliela izklaide, rotaļas un dejas.
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas komandas dalībnieku atsauksmes: Kaspars priecājas par labajiem rezultātiem, skaisto Taurupes
skolu, garšīgajām pusdienām un iespēju pirms konkursa iepirkties
veikalā Ērgļos. Dmitrijam patika tas, ka varēja iepazīties ar bērniem
no citām skolām, interesantāki likās matemātikas, angļu valodas un
sporta uzdevumi. Daniels Taurupes skolā bija pirmo reizi un priecājas, ka šeit ir jauki. Prieks ir arī par labo rezultātu!
4. klases audzinātāja Elita Leiboma atzīst, ka šādi konkursi veicina
skolu sadarbību un noder pedagogiem pieredzes apmaiņai. Ir patīkami tikties ar kolēģiem un apspriest jautājumus, kas aktuāli līdzīgos
kolektīvos, jo liekas, ka mēs cits citu labāk saprotam.
Paldies Taurupes pamatskolai par labi noorganizēto pasākumu! Paldies mūsu šoferim Aināram Vestfālam! Nākamajā mācību gadā 4.
klašu erudīti sacentīsies Pērses sākumskolā, jo viņu komanda ieguva
1. vietu. Uz tikšanos Pērsē 2019. gada pavasarī!
Elita Leiboma, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
4. klases audzinātāja
Foto no Elitas Leibomas personīgā arhīva

Saldā mācību ekskursija

Mēs, 8. klase,
20. aprīlī braucām mācību ekskursijā uz Rīgu.
Tā bija pirmā
ekskursija, kurā
mūsu klase brauca viena pati, un
tas mums ļoti patika. Uzskatu, ka
diena bija jauka,
piepildīta un visi bijām apmierināti. Braucām, kā vienmēr, simtprocentīgi visi, ieskaitot mūsu klases audzinātāju Annu Ieleju. Tā kā ekskursiju uz Šokolādes muzeju un darbnīcu tajā mums izdevās sarunāt,
pateicoties Karjeras izglītības projekta iespējām, tad ekskursijā piedalījās arī skolas karjeras izglītības speciāliste Evija Freivalde. Tālāk
par ekskursijā redzēto pastāstīs mani klasesbiedri.
Benita: “20. aprīļa rītā spīdēja saulīte, čivināja putniņi. Tā bija zīme,
ka pavasaris beidzot ir klāt. Tas nozīmēja, ka 8. klasei bija laiks
braukt ekskursijā. Tā kā mācību gada laikā čakli piedalījāmies zīļu
spēlē “Izkrāso ikdienu!”, tad nopelnījām dāvanu 100 eiro vērtībā. To
izmantojām, lai daļēji segtu ekskursijas ceļa izmaksas uz Rīgu. Mācību ekskursijā mēs ieplānojām apskatīt anatomikumu un konfekšu
fabrikas “Laima” Šokolādes muzeju.
Lauma: “Tā kā man patīk medicīna, anatomikums bija mana mīļākā
ekskursijas vieta. Vēl mēs bijām “Laimas” Šokolādes muzejā. Apskatījām, no kā gatavo šokolādi, kur un kā iegūst kakao pupiņas. Mūs
ļoti laipni sagaidīja Šokolādes muzeja gids.”
Kristiāns: “Pirmā vieta, kur mēs aizbraucām, bija anatomikums.
Sākumā man likās, ka nebūs interesanti, toties, kad iegājām telpās,
kur bija cilvēka smadzenes, kāju pirksti un iekšējie orgāni, es uzreiz
sapratu, ka būs interesanti.”
Krista: “Mans sapnis jau sen bija doties ar klasi uz “Laimas” Šokolādes muzeju un darbnīcu. Un tad vienā dienā mēs uz turieni aizbraucām, kā arī aizgājām ekskursijā uz anatomikumu. Ieejot Šokolādes
muzejā, viss smaržoja pēc šokolādes. Gids daudz pastāstīja par šī
garduma vēsturi, par veidiem, garšām un pacienāja mūs ar karstu šokolādi. Tad mēs gājām uz darbnīcu, kur paši taisījām savas šokolādes,
kuras paši iesaiņojām un vedām mājās kā dāvanas saviem vecākiem,
brāļiem, māsām.”
Rainers: “Šokolādes muzejā mums pastāstīja, kā radās šokolāde un
pirmās šokolādes rūpnīcas. Tad skatījāmies filmiņas, kā kakao pupiņas pārtop par šokolādi. Vēlāk mēs devāmies uz darbnīcu, kur paši
gatavojām savas šokolādes, pēc tam mēs ēdām svaigu, šķidru, saldu,
garšīgu šokolādi ar dažādām piedevām.”

Latvijas Universitātes
ceļojošais busiņš
Šī gada 23. aprīlī pie mums, Ērgļu vidusskolā, viesojās Latvijas Universitātes (LU) pārstāvji ar savu īpaši aprīkoto busiņu.
Augstskolas pārstāvji skolēniem pastāstīja būtiskas lietas par
studijām Latvijas Universitātē un par papildu aktivitātēm ārpus
tās.
Ikvienam bija iespēja iepazīties ar daudzveidīgo studiju
programmu klāstu, ārpusstudiju aktivitātēm, pašpārvaldi, kā
arī dzirdēt detalizētāku informāciju par pašu Universitāti. Šī
interesantā lekcija, kas notika īpaši aprīkotajā busiņā, tiešām
sniedza vērtīgu informāciju turpmāk studēt gribētājiem. Skolēni patiešām bija ieinteresēti, jo viena no lekcijas vadītājām bija
studente, kas pati mācās Latvijas Universitātē. Viņa dalījās ar
savu pieredzi un interesantiem notikumiem.
Katrs varēja iepazīt sev interesējošo studiju virzienu
un saprast, uz kuru
pusi ir jāvirzās, lai
izvēlētos to vienu
konkrēto.
Katram bija iespēja
izpildīt LU testu
“Pastudē sevi!”.
Iegūtie rezultāti
noteica, kuru jomu
katram būtu vēlams izvēlēties, taču pats svarīgākais ir tas, ko katrs
pats vēlas un kas katram patīk. Pozitīvas emocijas raisīja 3D briļļu
izmantošana. Tādējādi bija iespēja iepazīt LU ēku kompleksu un apkārtējo vidi.
Iespējams, ka pirms šīs lekcijas kādam vēl nebija ne mazākās nojausmas, ko pats vēlas, taču domāju, ka tagad kaut mazliet radās
interese, ko vēlas darīt turpmāk. Lasot piedāvātos bukletus, dažam
pat iemirdzējās acis, jo beidzot nāca pie atziņas - es gribu studēt tieši
šo studiju virzienu vai es gribu kļūt par attiecīgās profesijas pārstāvi.
Šī bija vērtīga informācija, ko guvām. Cerams, ka šādi pasākumi būs
vēl. Tie tiešām bija noderīgi.
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
LU publicitātes foto

Orientēšanās sezona sākusies

Ērgļu vidusskolas komanda 3. Latvijas skolu kausu sacensībās.
Jaunā orientēšanās sezona ir
iesākusies ar 3. Latvijas skolu
kausu sacensībām, kuras 11.
aprīlī notika Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā. Sacensībās
piedalījās 800 dalībnieki no 90
skolām.
Skolu kopvērtējumā tika skaitīti trīs labākie rezultāti kvalifikācijas skrējienā. 12 labākie
dalībnieki katrā vecuma grupā
tika pusfinālā, seši - tālāk finālā. Distances bija īsas, apvidus
sarežģīts, ar sīku reljefu, lielu
celiņu tīklu. Fināla skrējienā
tika iekļauts labirints, kur skrējējiem bija jāmāk pēc iespējas
ātrāk atrast punktus sarežģītā
labirintu tīklā.
Kvalifikācijas skrējienā:
S1 grupā 7. vieta Lilitai Saulītei (43 dalībnieki)
V1 grupā 10. vieta Arvim Zeibotam (54 dalībnieki)
S3 grupā 4. vieta Elīzai Madsenai (81 dalībnieks)
25. vieta Alisei Oltei
52. vieta Anetei Rudzītei
V4grupā 12. vieta Rūdolfam Venškevicam (93 dalībnieki)
17. vieta Valteram Rešņam
S5 grupā 4. vieta Līnai Madsenai
Pusfinālā:
S1 grupā 5. vieta Lilitai Saulītei
V1 grupā 8. vieta Arvim Zeibotam
S3 grupā 6. vieta Elīzai Madsenai
V4 grupā 6. vieta Rūdolfam Venškevicam
S5 grupā 9. vieta Līnai Madsenai
Finālā:
S1 grupā 5. vieta Lilitai Saulītei S3 grupā 5. vieta Elīzai Madsenai
Skolu kopvērtējumā Ērgļu vidusskolas komandai 9. vieta no 90 skolām, kas ir ļoti augsts rezultāts valsts mērogā. Liels paldies sportistiem par labajiem startiem!
Katru otrdienu turpinās „Madonas kausu” seriāls, kas šogad notiek
21. reizi dažādās Madonas reģiona vietās. Ir aizritējušas četras kārtas
- Ozolos, Jaunkalsnavā, Smeceres sila bāzē un Ērgļos. Vidēji katrā
kārtā Ērgļus pārstāv 17 dalībnieki. Jebkurš skrietgribētājs, kas vēlas atgūt spēkus no ikdienas darba, var pievienoties otrdienu pēcpusdienās meža taku skrējienos. Informācija par sacensībām: www.
okarona.lv
Baiba Kaļva, orientēšanās pulciņa vadītāja

Markuss Šaicāns, 8. klases skolnieks
Evijas Freivaldes, Ērgļu vidusskolas
karjeras izglītības speciālistes, foto
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Recenzija par filmu “Zvaigznītes uz zemes”
Filma mani gan “uzrunāja”, gan arī ārkārtīgi aizkustināja. Apzinos, ka tā nav dokumentāla filma, bet gan apzināti veidota, tomēr bija vietas, kur es apturēju skatīšanās
procesu, lai ļautu vaļu asarām. Iespējams, ka pie vainas
ir mans pēdējo mēnešu īpašais emocionālais stāvoklis
vai varbūt savā sirdī tomēr esmu mazliet sentimentāla
dienvidniece.
Mēs visi esam kā zvaigznes... zvaigznītes, tikai uz Zemes atšķirībā no tām, kas ir debesīs. Mēs visi varam mirdzēt, kad esam atraduši savu talantu, ar ko iepriecināt
citus, bet tad mēs mirdzam spožāk vai blāvāk, cik ļoti
mēs ticam sev, saviem sapņiem un cik ļoti mums tic citi:
draugi, vecāki, skolotāji. Ir uz Zemes cilvēki, kuriem ir
atvērtas sirdis, lai pieņemtu ikvienu, kas dzīvo blakus,
kas varbūt ir savādāk domājošs, atšķirīgs, nesaprasts,
atstumts, laimīgs vai nelaimīgs. Mēs neaizdomājamies
par to, kāpēc tieši tas cilvēks ir laimīgs, kas viņu dara tik
laimīgu, bet, ja cilvēks ir nelaimīgs, tad atkal reti kurš
uzdrošinās atvērt savu sirdi un mēģina palīdzēt nelaimē.
Vai vēl ļaunāk - priecāties par to, ka viņam iet sliktāk
nekā man, un tad cilvēki iedomājas, ka viņi ir „augstāki”
par to nelaimīgo cilvēku. Visiem nav jābūt vienādiem tas nemaz nav iespējams.
Visbiežāk pie mums ir novērojams tas, par ko runā
konkrētais skolotājs šajā filmā: “Šī pasaule ir ļoti auksta.
Katrs vēlas savā mājā izaudzināt kaut ko īpašu. Visi grib
būt Nr.1 - ārsti, inženieri, menedžeri… Kaut kas zemāks
ir vienkārši nepieļaujami! Bet katram bērnam piemīt
sava kvalitāte, individualitāte, savs īpašs šarms, vēlēšanās… To vajag pieņemt un respektēt. Bet nē - katrs ir
aizņemt ar to, lai izstieptu savus pirkstus pēc iespējas
augstāk. Par spīti tam, ka jūs bojājat šos pirkstus… Ceļa
tad nav…”
Kad asaras nožuva un filma bija paguvusi “nosēsties”
manas apziņas kambaros, es vēl vairāk nekā jebkad ap-

zinājos, ka esmu unikāla un īpaša! Un tikai es pati esmu
tā, kura var izlemt, kas man der un neder. Es varētu iedomāties sazin ko, ko vēlētos sevī redzēt no sevis vai
no mammas, bet labi zinu, ka varu būt tikai tā, kas jau
esmu - brīnišķīgs bērns, kuram dzīve sniegta tieši man
paredzēto gandarījumu un piepildījumu brīžos!
Nedaudz par filmas sižetu. Zēns - Išānu, kurš dzīvo brīnumu pilnā krāsu, tēlu, dzīvnieku un fantāziju pasaulē.
Savukārt skolā Išānam galīgi neveicas. Skolotāji un vecāki dusmojas, jo domā, ka zēnam tikai vairāk jācenšas. Bet nekas nelīdz. Beidzot vecāku pacietības mērs ir
pilns, un viņi aizsūta zēnu uz internātskolu.
Zēns jūtas arvien vientuļāks, neiederīgāks, līdz skolā
ierodas jauns skolotājs, kurš pamana puiša grūtības un
arī viņa neparastās spējas. Skolotājs saprot, ka Išānam ir
disleksija (grūtības atšķirt atsevišķus burtus un līdz ar to
lasīt, rakstīt, saprast instrukcijas citos priekšmetos) un
fantastiska krāsu izjūta. Viņš palīdz zēnam tikt galā ar
viņa problēmām, izpaust savas mākslinieciskās dotības
un atgūt vietu gan skolā, gan ģimenē.
Skatoties filmu, man bija tikai viena vēlēšanās - lai
ikviens bērns savā ceļā satiktu tādu skolotāju, kurš tic
viņa unikālajām spējām, neatkārtojamajai individualitātei un pats galvenais - bezgalīgi mīl!
Iesaku noskatīties filmu “Zvaigznītes uz zeme”, kas
parāda bērnu spējas pat tad, kad mums šķiet, ka to nav.
Kā mīlēt bērnus bez nosacījumiem, respektējot viņu
individualitāti, nesagraujot bērnību, kas ir jābauda, cik
ilgi vien iespējams.
Šī filma ir jānoskatās katram pedagogam un bērnu vecākiem, lai redzētu, kā mīlēt bez nosacījumiem... Ir mirkļi, kad skatoties arī asaras var sariesties acīs un palikt
tā vienkārši silti.
Katrīna Dudko, 10. klases skolniece

Ko skolēni iesaka saviem vienaudžiem izlasīt, noskatīties…

Recenzija par Marka Hedona grāmatu
“Savādais atgadījums ar suni naktī”

Grāmatas galvenais varonis ir piecpadsmit gadus vecais Kristofers, kuram ir aspergera sindroms (autisma
paveids). Zēns ir neparasti apdāvināts matemātikā, bez
piepūles spēj nosaukt visus pirmskaitļus līdz pat 7507,
toties cilvēcisko izjūtu pasaule viņam ir sveša un nesaprotama.
Kādu rītu Kristofers dārzā atrod nogalinātu kaimiņu
suni - Velingtonu. Brīdī, kad Kristofers mēģina samīļot
beigto dzīvnieku, ierodas policija un apsūdz zēnu suņa
nogalināšanā. Par spīti tēva iebildumiem, viņš nolemj
šo savādo atgadījumu izmeklēt un atrast vainīgo. Skolotājas Šivounas mudināts, Kristofers sāk rakstīt kriminālromānu ar nosaukumu “Savādais atgadījums ar suni
naktī”. Suņa slepkavas meklējumi izvēršas par lielu
pārbaudījumu paša Kristofera dzīvē. Zēna savādā pasaules uztvere lasītājam paver durvis uz viņa īpatnējo
iekšējo pasauli. Neraugoties uz nespēju izprast apkārtējo cilvēku emocijas, Kristofera secinājumi nereti ir ļoti
trāpīgi un nežēlīgi, liekot savādāk paskatīties uz lietām,

kas ikdienā šķiet vienkāršas un saprotamas.
Grāmata iekļauta šā gada “Bērnu žūrijas” kolekcijā.
Marks Hedons (1962) ir Anglijā labi pazīstams bērnu
grāmatu autors un ilustrators, piecpadsmit grāmatu autors. Viņš raksta arī scenārijus BBC televīzijas bērnu
raidījumiem. Marks Hedons vairākus gadus strādājis
ar cilvēkiem, kuriem ir fiziski un garīgi traucējumi.
“Savādais atgadījums ar suni naktī” (2003) ir rakstnieka pirmais romāns pieaugušajiem. Grāmata guvusi
lielu starptautisku atzinību un tulkota jau vairāk nekā
trīsdesmit valodās. No angļu valodas tulkojusi Māra
Cielēna.
Šis romāns ļauj lasītājam sarunāties ar Kristoferu un
reizē ieklausīties arī sevī.
Marks Hedons raksta: „Lasīšana ir kā saruna. Visas
grāmatas ar mums runā. Bet laba grāmata arī klausās.”
Katrīna Dudko,
10. klases skolniece

Joku stūrītis

Žanna: Tur, kur vienreiz esi bijis laimīgs, otrreiz neatgriezies!
Anna: Tātad man mājās vairāk neatgriezties!?
Milda: Ko tu vispirms apskatītu Šrilankā?
Dita: Tā kā ceļš uz turieni ir garš, tad es vispirms apmeklētu tualeti.
Jana par Mariju: Tu pateici tik daudz, bet reizē neko!
*Domājot par zemeņu zapti*
Elvīra: Es gribu zameņu zepti.
*Skolotāja par skolēniem matemātikas stundā
Skolotāja: Sēž un brīnās, ko tā tur muld!
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. maijs

Mērķis:
1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darbavietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo
profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7.-9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. „Braki” - vakar, šodien, rīt.
2. R. Blaumaņa darbu tēli - mani padomdevēji.
3. „Nekas mūs tā nepaceļ un turklāt neievaino kā citu sāpes par mūsu
likteni.”
(R. Blaumanis „Nāves ēnā”)
10.-12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Mani literārie līdzinieki R. Blaumaņa daiļradē.
2. R. Blaumanis un Pēterburga.
3. „Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.”
(R. Blaumanis „Tālavas taurētājs”)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2018. gada 19. oktobrim pa pastu
vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu,
skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads, LV-4840
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa
memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja
Indra Rone - Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sanita Dāboliņa - filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2018. gada 15. novembra „Braku” muzeja mājaslapā www.braki.lv
Apbalvošana 2018. gada 1. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7. - 9. klase
10. - 12. klase
1. vieta - 70,00 eiro
1. vieta - 100,00 eiro
2. vieta - 50,00 eiro
2. vieta -70,00 eiro
3. vieta - 30,00 eiro
3. vieta -50,00 eiro
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Iepazīstot Raiņa dzejas simboliku krājumā
“Gals un sākums”, Ērgļu vidusskolas
11. klases skolēni parādīja to ilustrācijās
Anete pārdomāja atziņas,
ko rosina viss krājums
un dzejolis „Īsā laipa”.
Es gribu laipu pāri likt
Pār nakti, No dienas dienā taisni tikt,
Negantos sapņus nesatikt
Pa nakti.
Mana laipa negrib sniegt
Pār nakti!
Grib dienām tikties liegt,
Neļauj man acis cieti miegt
Pa nakti.

Sintiju valdzināja dzejolis
„Mans ezers”.

Kā saule spīd,
Kā smaržo zāle!
Un mākoņi slīd,
Un miglo tāle.

Anete Plendišķe 11. klase

***

Gaiss lēni kūst,
Mans ezers spīgo;
Tur viļņi plūst,
Tur laiva līgo.
Bet pašā dzelmē
Guļ mana sirds
Un pukst, - un līmens
Trīs un mirdz.

Sintija Zābaka 11. klase

5

Dzejoļu kopa “Mana Latvija”

Tuvojoties Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai, Ērgļu vidusskolas skolēni rakstīja patriotiskus dzejoļus, kuros atklāja,
kas viņiem ir Latvija, dzimtene, kas ir tās lieliskie cilvēki.

Mikus Štils 7. klase

Lai Tev, Latvija!

Alise Olte 7. klase

Bezmaksas

Saule, kura uzlec, iesākot dienu,
Kā mēs viņu nopelnījām?
To iespēju - sagaidīt zeltainu rītu
Un ugunīs sārtās raudzīties rietā.
Par lietu vai kāds ir maksājis?
Un tomēr tas līst un dziedē,
Sniedz dvēselei mieru un atveldzē sāpes.
Vai tiešām to pelnījām mēs?
Svaigs gaiss un rīta rasas lāses,
Ar basām kājām bradāt pa peļķēm.
Skriet pļavā un apgulties zālē,
Spēku sajust un brīvību.
It kā viss labais esot bez maksas,
Bet vai patiesi tā ir?
Par brīvību maksāt es nemaksāju,
Bet kāds to darīja dārgi.
Viktorija Vīgube. 11. klase

Elza Madsena 7. klase

Viss sākas katrā no mums

Es zinu, ka labākā vieta uz zemes
Ir tur, kur manas mājas.

Citiem maza, bet man neizmērojami liela
Glabājas sirdī un nezūd no tās.
Nav nozīmes lielumam,
Tas ir tikai skaitlis.
Visi esam kopā un vieno mūs dziesma,
Noskaņa, melodija, notis.

Lai Tev, Latvija,
Vēl simtu gadu.
Lai Tev, Latvija,
Labi cilvēki aug.

Lai tieši Tev, Latvija,
Skaisti meži aug.
Lai Tev, Latvija,
Nekādu uzbrucēju nav.

Roberts Bovcers 7. klase

Lai Tev, mīļā Latvija,
Mēs varam kalpot vēl ilgi, ilgi.
Lai Tev, Latvija,
Būtu neizzūdoša mīlestība.

Es domāju

Es domāju, kā laiks skrien,
Es domāju, kā dzīve skrien.
Es domāju, cik maza biju,
Es domāju, kā priecājos es.

Es domāju, ko darīju es,
Es domāju, kur strādāšu es,
Es domāju, kā dzīvošu es.
Es domāju, cik laimīga būšu.

Dziesma ir mūsu spēks,
To atņemt nevar neviens.
Es mīlu šo dziesmu un ticu tai,
Ja katrs mēs noticēt spēsim,
Mēs kopā labāki kļūsim.

Es domāju, kāda mana dzīve būs pēc 10
gadiem.
Es domāju par visu, ko es daru
Un ceru, ka es mainīšos.

Būsim to labāko vidū,
Kas pasaulē ceļu rāda.

Gerda Nikola Pervušina, 5. klase

Tādā vietā dzīvot gribu,
Tādu vietu uz pasaules meklēju es.
Savu valsti veidojam katrs, kā gribam,
To izmainīt nespēj neviens.
Cik stipri būsim mēs paši,
Tik stipra būs zeme mūsu.
Viss sākas mūsos.
Tikai - vai noticēt spēsim?!
Madara Salnīte, 11. klase

Sabīne Cielava 7. klase

Ērgļi

Šeit debesis vienmēr ir zilas,
Un bērni mākoņu zvērus medīt skrien.
Visi, kas šeit atbrauc, iemīlas
Visos putnos, kas savās ligzdiņās lien.
Pie mums Akmeņupīte čalo,
Un mežā koki ar mums runā.
Putni pie mums dzied skaistus solo,
Visi ir priecīgi Ērgļu zonā.
Alīna Muša, 5. klase

Signe Solovjeva 7. klase

Latvija

Mana tēvu zeme ir
Mana dzimtene.
Es augu Latvijai,
Tu audz Latvijai,
Mēs augam Latvijai.

Mājas

Latvijā ir manas mājas,
Latvija ir mana dzimtene.
Ērgļi ir mana daba,
Ērgļos es mācos un dzīvoju.
Manas mājas ir mana dzimtene,
Mana dzimtene ir mana dzīve.
Bez manas ģimenes
Es esmu tukšs gaiss pasaulei.
Es nezinu, ko es darītu,
Es nezinu, ko es iesāktu
Bez manas dzimtenes,
Bez manas Latvijas.
Mana Latvija ir mana dzīve,
Mana dzīve ir mana pasaule,
Mana pasaule ir mana dvēsele,
Mana pasaule, Latvija, dzīve un dvēsele.
Keita Una Daumane, 5. klase
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Jana Gulbe 7. klase

Sindija Rudzīte 7. klase

Dzimtā zeme

Vasaras agrais rīts
Saules stars žilbina acis
Tikko nopļauta siena smarža
Basas kājas sajūt siltumu
Rudens krāšņais laiks
Svaiga smarža pēc lietus
Kailie koku zari
Pilna zeme košu lapu
Ziemas pavisam īsās dienas
Ziemas baltais mētelis
Vaigi koši sārti
Bērnu smiekli tālumā

Pavasara pirmais zaļums
Putniņu dziesmas apkārt
Sniegpulkstenītes tiekšanās pēc gaismas
Pirmais pērkons pirmais zibens
Lilita Saulīte, 11. klase

Skaistā Latvija

Ir tikai viena Latvija,
Un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemēm
Un debesīm, kas kopā tur.

Serīna Daumane 7. klase

Ērgļu pakalni

No Ērgļu pakalniem,
Kur zāle ir zaļāka
Un puķes košākas,
Un meži visvarenie,
Kur takas jau iemītas
Un skolas gaitas sāktas,
No Ērgļu pakalniem
Ir Blaumanis nācis.
No Ērgļu pakalniem
Viss sākas un beidzas.
Rinalds Freivalds, 5. klase

Tur apmulsusi skatos,
Kā mūsu tauta brūk.
Un dziesmu vārdos izsakos
Par latvju zemi labāko.
Cik gan tālu vari iet
Un pār svešām zemēm skriet,
Īsti laimīgs būsi te Skaistā, labā zemītē.
Agnija Trimpele, 5. klase
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Izzinoša informācija par privāto ūdeņu
lietošanas un izmantošanas tiesībām
Iepazīstoties ar informatīvā izdevuma “Ērgļu Novada Ziņas” aprīļa numurā publicēto M.
Oltes rakstu “Ērgļu novada ūdeņu statuss. Copmaņiem un Co”, secināju, ka raksta autors pauž
daudz maldinošas informācijas par privātu ūdeņu lietošanas tiesībām un izmantošanas kārtību.
Civillikuma 1102. pants “Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta
pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti”.
Privātie ūdeņi tālāk iedalās divās grupās: privātie, kuros zvejas tiesības pieder valstij (II pielikums), un privātie. Visi ūdeņi, kas nav minēti Civillikuma I un II pielikumā, ir privāti, kurus
īpašnieks var lietotot pats vai atļaut tos lietot citiem.
Privāto ūdeņu īpašumtiesības (ūdens lietošanas tiesības) pieder zemes īpašniekam, uz kura
zemes atrodas šis ūdens jeb kura gultne pieder zemes īpašniekam (A. Grūtups III daļa.”Lietu
tiesības. Īpašums”. 1103. panta skaidrojuma 3. p. 202. lpp.) Piebilde: ne visiem krastu īpašniekiem var piederēt zeme zem ūdens, tātad ne visiem krasta zemju īpašniekiem var būt šī ūdens
lietošanas tiesības. Šāds ir arī rakstā minētā Laišķenu jeb Mūrnieka privātā ezera gadījums.
Maldinoša ir informācija, ka Laišķenu (Mūrnieku) ezeram ir trīs īpašnieki. Patiesībā tas ir četru zemju īpašnieku kopīpašums. Tāpat maldinoša ir informācija, kas izriet no raksta, ja privātais ezers atrodas vairāku īpašnieku īpašumā un nevis viena, tad tiesības to izmantot ir trešām
personām. Civillikuma 1108. pants. “Kā stāvošie, tā tekošie privātie ūdeņi, kas atrodas viena
zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību lietot tos vienam pašam un pēc sava ieskata,
bet ūdeņi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums, un katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdeņa daļu, kura stiepjas cauri vai piekļaujas viņa
zemei”. Civillikuma 1108. pants nosaka īpašnieka privātā ūdens izmantošanas tiesības vienam
pašam vai attiecībā pret pārējiem kopīpašniekiem un nenosaka pienākumu atļaut to izmantot
trešām personām. Neprecīza ir informācija par makšķerēšanas atļaušanas kārtību kopīpašumā
esošā privātā ezerā. Ja grib makšķerēt, iebraukt ar laivu vai kā citādi lietot šāda statusa ūdeni,
tad atļauja ir nepieciešama nevis no kāda īpašnieka (kā minēts rakstā), bet no visiem tiem
īpašniekiem, kuru īpašumā esošo ūdens un krasta daļu nāktos izmantot. Šādā gadījumā lietotājam nāktos precīzi zināt un ievērot katra īpašuma robežas ne vien uz zemes, bet arī uz ūdens.
Kopīpašuma ezers šajā gadījumā dalās reālās daļās, nevis domājamās.
No Zvejniecības likuma definīcija: ”Tauvas josla - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas
paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem”.
Par tauvas joslu apraksts ir Zvejniecības likuma 9. pantā. Noteikumi par tauvas joslas izmantošanu nosaka kārtību, kā drīkst izmantot noteikto krasta joslu, bet nenosaka tiesības uz ūdens
izmantošanu.
(6) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir
paredzēta:
1) kājāmgājējiem;
2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei;
3) robežapsardzībai;
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
(7) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana;
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;
3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības;
4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.
Maldinošs ir apgalvojums, ka pie privāta ūdens, nonākot tauvas joslā, drīkst iet, izkāpt krastā
no laivas, arī makšķerēt (tā teikts rakstā). Minētās darbības šādā sarakstā pilnībā atbilst tikai
publisko ūdeņu un privāto ūdeņu, kuros zvejas tiesības pieder valstij, tauvas joslas izmantošanai. Atrodoties tauvas joslā (likumīgi vai arī nelikumīgi) pie privāta ūdens, kurā ūdens lietošanas tiesības (tai skaitā arī zvejas tiesības) pieder īpašniekam, tas nedod tiesības izmantot
pašu ūdeni bez īpašnieka atļaujas, bet šajā gadījumā tikai pārvietoties kājām pa četru metru
joslu gar ūdens malu, jo ūdens izmantošanas tiesības nosaka citi likuma panti. Tauvas josla ir
tikai uzlikts apgrūtinājums īpašniekam piederošai zemei pie ūdens, bet zeme šajā joslā pieder
joprojām īpašniekam.
Civillikuma 1113. pants. “Zvejas tiesības pieder katram sava īpašuma robežās, un īpašnieks
var aizliegt, ciktāl likums nenosaka citādi, trešām personām zvejot tajās”.
Zvejniecības likuma 6. pants. Zvejas tiesības
(5) Zvejas tiesības privātajos ūdeņos (izņemot Civillikuma 2. un 3. pielikumā minētos) pieder
ūdeņu īpašniekam un tās tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. pants. Makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības
(1) Fiziskā persona, ievērojot makšķerēšanu un vēžošanu regulējošos noteikumus, ir tiesīga tai
noteiktās makšķerēšanas vai vēžošanas tiesības izmantot visos Latvijas Republikas ūdeņos, ja
tajos kāds no minētajiem zivju vai vēžu ieguves veidiem nav aizliegts, izņemot ezerus, kuri ir
privātā īpašumā un kuros zvejas tiesības nepieder valstij.
(3) Īpašnieks, kam pieder privāts ezers, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, izvieto pie ezera
attiecīgu privātīpašuma norādi, un makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības tajā atbilstoši makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem vai šā panta ceturtajā daļā
minētajā gadījumā atbilstoši licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem var notikt tikai ar īpašnieka atļauju.
Likums nenosaka, kādām, cik pēc skaita jābūt un kādā attālumā no ūdens tās ir jānovieto.
Bet tas, ka kāds negodīgs makšķernieks, lai tiktu pie ūdens, tīšām iznīcinās šādu norādes jeb
aizlieguma zīmi vai teiks, ka nav redzējis tādu, nepaver ceļu pie ūdens, jo neatceļ likumu par
ūdens lietošanas tiesībām par labu īpašniekam. Zīmēm ir tikai informatīva nozīme, bet atļauja
no īpašnieka jāsaņem jebkurā gadījumā. Mans aicinājums ir nemeklēt dažādus viltīgus veidu,
kā ielauzties otra īpašumā, respektēt ne tikai privāto ūdeņu īpašnieku tiesības, bet arī publisko
ūdeņu krastu īpašnieku tiesības, nepaļauties uz kāda „speciālista” teikto, bet katram pašam
rūpīgi iepazīties ar Civillikuma I, II, III pielikumā minētiem ūdeņu sarakstiem, izlasīt Zvejniecības likumu, Makšķerēšanas noteikumus un ievērot tos visus. Tad nebūs negaidītas konflikta situācijas pie ūdeņiem, nebūs „lecīgu īpašnieku”. Konflikta gadījumos tā nebūs „novada
problēma”, kā teikts rakstā, bet gan katra likuma pārkāpēja paša problēma ar tiesībsargājošo
iestāžu darbiniekiem. Bet tas padomdevējs, „kas teica”, ne par ko šajā lietā neatbildēs. Nevajadzētu apvainoties uz ūdeņu īpašniekiem, ja makšķerēšana vai cita veida ūdens izmantošana
tiek liegta, jo nav jau tas vienīgais ūdens objekts Ērgļu novadā, ir vēl arī citi brīvi izmantojami.
Rolands Krastiņš, Laišķenu (Mūrnieku) privātā ezera kopīpašnieku pārstāvis
Pilnu rakstu lasīt 27.04.2018. www.ergli.lv Aktualitātes

ATKĀRTOTI DARĀM ZINĀMU par LAIŠĶENU (Mūrnieku) privātā
ezera izmantošanu:
LAIŠĶENU (Mūrnieku) privātā ezerā makšķerēt, iebraukt ar laivu vai
kādos citos veidos to izmantot ir AIZLIEGTS!

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. maijs

“Stjuarte Norma”
30. aprīlī Ērgļu saieta
namā tika izrādīta Kārļa Anitena luga “Stjuarte Norma” Ērgļu teātra
aktieru izpildījumā.
Gan režisorei, gan
aktieriem tas bija izaicinājums, jo līdz šim
nav nācies spēlēt tādā
eksperimentālā
lugā,
kur sastapāmies ar dažādiem jauninājumiem
(paralēliem
monologiem un dialogiem, sarunām ar atmiņu tēliem
u.c.). Iespējams, arī
daudzi skatītāji nebija
gatavi tam, ka šoreiz,
lai saprastu izrādes saturu, bija jāieklausās katrā aktiera vārdā, nevis, kā līdz šim bija pierasts, spēli izdzīvot darbībās. Lai kompensētu diezgan mazkustīgo aktieru spēli, tika radīta “kustīga” skatuves aizmugure ar 3D projekcijām un video kadriem. Liels paldies Antrai Dičai-Milnei par viņas ieguldīto
lielo darbu!
Lugas varoņi sev jautā: dzīvot vai izdzīvot? Rakstnieks Vits Reno (Guntis Pētersons) ir uzaudzis bērnu namā (...bārenis, kuram ir vecāki...), šo jautājumu uzdod sev pirms tikšanās ar
pēkšņi uzradušos māti. Smagi slimā superzvaigzne Norma ( Iveta Pedele) 28 gadus nespēj
aizmirst savu vienīgo mīlestību Henriju, un, lai viņam nekaitētu, arī nemeklē savu dēlu. Arī
Henrijam (Valdis Zosārs), pašpārliecinātajam, egoistiskajam aviokompānijas īpašniekam, lai
glābtu savu reputāciju, ir jāprot izdzīvot, atsakoties no pilnvērtīgas dzīves. Volberts (Normunds Ūdris) visu mūžu dzīvo sievas ēnā, tā arī nesaņemot pretmīlestību. Lidijai (Maigai
Pickai) jāsadzīvo ar baiso notikumu pagātnē. Vienīgi Kora (Sintija Māliņa) uzskata, ka atbilde
ir īsa un skaidra - visu dzīvē izšķir nauda (...savu esmu izraudājusi...). Visi varoņi satiekas
lidostā, gaidot reisu uz Parīzi, kur viņiem jānokļūst, lai atrisinātu gadu desmitiem ilgušo konfliktu, kura vaininieks ir Normas un Henrija ārlaulības dēls Vits. Liktenīgajā lidmašīnā, kam
pacelšanās laikā lemta bojāeja, iekāpj trīs varoņi. Katastrofā izdzīvo viens. Kurš? Līdz izrādes
beigām tas nav zināms. Gaidot viņu, palicēji no jauna uzdod sev jautājumu - vai notikušais
ļaus dzīvot, vai tikai izdzīvot šajā pasulē, kur valda noslēpumi, klusēšana un meli. Kuriem
varoņiem just līdzi un kurus nosodīt, autors atstāj skatītāja ziņā, jo neviens nav ne labais, ne
sliktais, bet gan cilvēks ar dzīves piepildījuma vēlmēm un reizēm nežēlīgo realitāti...
Paldies grāmatu tirgotājam Aināram Strazdiņam par savas lomas pārliecinošo tēlojumu! Dažkārt cilvēku var raksturot pat viens izteikts secinājums - ”labi cilvēki lasa grāmatas”.
Paldies aktieriem par emocionālo spēli un patieso iejušanos varoņu tēlu atveidošanā! Paldies
autoram Kārlim Anitenam par tik labu izrādes novērtējumu!
Liels paldies skatuves iekārtotājiem -Ievai Rotai un Laimonim Kļaviņam, video projekciju
ar muzikālo ietērpu veidotājai Antrai Dičai-Milnei, skaņu operatoram un gaismotājam Tomam
Rotam!
Terēza Kaimiņa, režisore
Ilzes Daugiallo foto

Pavasaris Sausnējas muzejā

Šopavasar muzejā “Līdumi” bija apskatāma medību trofeju izstāde. Vairāki apkaimes mednieki
deva izstādei aļņu, staltbriežu un buku ragus, mežakuiļu ilkņus, putnu un zvēru izbāzeņus, lapsu,
āpšu un jenota ādas. Vairākas medību trofejas nozīmīgās skatēs guvušas medaļas. Izstādi nāca
skatīt vietējie iedzīvotāji, brauca viesi no tālienes. Alūksnieši jūsmoja par garo, neparasto zvērādas apkakli un izteicās, ka citur Latvijā tik dižu zvēru neesot. (Rūpīgāk ieskatoties, gan atklājās,
ka minētais šedevrs darināts no divu zvēru ādām, tās sašujot kopā).
4. maijā visā Latvijā atzīmē “Baltā galdauta” svētkus. Muzejā “Līdumi” šinī datumā sagadījās
kopā vairāki notikumi. Vispirms - rokdarbu izstādes atklāšana (par to šajā pat rakstiņā), tad apskatei atklāti atjaunotie stendi ar attēliem un informāciju. Fotogrāfijas retušētas, izgatavotas
līdzīgos izmēros, ielaminētas un pie katras iespējami sīks paskaidrojums. Līdz ar to stendi vizuāli izskatās daudz labāk, ir nodrošināta to saglabāšanās.
Plkst. 13.00 muzeja pagalmā viesus gaidīja balti klāts, ziediem rotāts galds. Pagasta pārvaldes
vadītāja Elita Ūdre pasākumu atklāja ar nelielu uzrunu. Laiks pavasarīgs, noskaņojums visiem
labu labais - svētki taču.
Īpaši aicināti bija mednieki, kuri savas trofejas atvēlēja izstādei. Ar ziediem, pateicības rakstiem, kopīgi dziedātu dziesmu “Suņi zaķim pēdas dzina” teicām viņiem paldies. Mednieki toties
klausītājiem pastāstīja dažu labu mednieku stāstu. Skanēja dziesmas, smējāmies par jokiem.
“Baltā galdauta” svētki bija izdevušies.
No 4. maija muzeja telpās izstādīti Sausnējas pagasta rokdarbnieču darbi. Taisni vai acis reibst
no krāsu un formu daudzveidības. Apskatei izlikti izšūti dīvānu spilventiņi, sedziņas, adījumi cimdi, zeķes, dažādi tamborējumi un citās tekstiltehnikās gatavoti priekšmeti, gan dekori, gan
apģērbi. Vieta atrasta arī darbiem no papīra - apsveikumiem un dekoratīviem elementiem. Īpaši
jāizceļ izšūtās gleznas.
Nāciet, apskatiet, novērtējiet! Muzeja darba laiks bez izmaiņām.
Ilga Kronīte
Valijas Leles foto
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Paveiktais talkās
Memoriālajā muzejā „Braki”

Ērgļu viduslaiku pils teritorijā

Jumurdas pagasta Vējavā

Zintas Saulītes foto

„Braku” muzejā notika divas pavasara talkas - 18. un 21. aprīlī.
Pirmajā piedalījās biedrība „Vidzemes augstienes meži”, Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības audzēkņi - arboristi, Ērgļu novada pašvaldības darbinieki un cesvainietis Bruno Podiņš.
Tika sakopta bērzu birztaliņa ap Zibensšķelto akmeni un skulptūru „Edgars”, kā arī teritorija aiz muzeja administrācijas ēkas,
izzāģējot krūmus, savācot sausos un kritušos kokus. Daudz tika
paveikts pie košumkrūmu un augļu koku sakārtošanas, veidojot
vainagus, izzāģējot liekos un sausos zarus. Pēc talkas - „Braku”
sātīgā putra un muzikāls sveiciens no sieviešu vokālā ansambļa
„Pīlādzītis” (vadītājs E. Āders).
21. aprīlī talkoja Ērgļu vidusskolas 10. un 11. klase (audzinātāja
Daina Dundure). Jaunieši grāba pērnās lapas ap pirts dīķi, pie
dzīvojamās mājas, sakopa „Braku” takas. Paldies skolēniem par
paveikto, lai muzejs būtu skaists un tīkams apmeklētajiem!

Burtnieku skolas piemiņas vietā

Māra Grīnberga foto

Agitas Opincānes foto
A. Ozols, A. Šmits un V. Tipainis,
Vējavas kapu centrālo celiņu sakārtojot.

Toma Ločmeļa foto

Šogad biedrība “Ērgļu sirds” jau trešo gadu pēc kārtas aicināja ikvienu novada iedzīvotāju un pilsētas viesi uz Ērgļu viduslaiku pils teritorijas sakopšanas darbiem, kas norisinājās
Lielās talkas ietvaros. 2016. gadā talkas mērķis bija atbrīvot
skatu uz Ogres upes skaistajiem lokiem. Pagājušajā gadā tika
aizsākti un šogad turpināti sakopšanas darbi projekta “Ērgļu
pils parka teritorijas labiekārtošana” realizācijai. Talku laikā tika izzāģēti nokaltušie koki, sagrābtas pērno gadu lapas,
savākti atkritumi un sagatavota vieta, kur jau vasaras izskaņā
ir plānots uzstādīt īpašus šī parka simbolus - Tīzenhauzena
sargsuņus.
Ērgļu viduslaiku pils teritorijas labiekārtošanas talka notika
28. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 īpašā svētku noskaņā. To
svinīgi atklāja Ērgļu pūtēju orķestra vadītājs Pēteris Leiboms
ar savu audzēkni Kārli Žīguru, ar trompetēm atskaņojot vairākus pavasarīgus skaņdarbus. Pēc tam talcinieki saņēma vietējās konditorejas “Našķotava” īpašnieces sagādāto kaloriju
devu - kūkas, kūciņu un speķa pīrādziņus, lai pietiktu spēka
gan nokaltušo koku sazāģēšanai un aizvākšanai, gan atkritumu un pērno lapu savākšanai. Pēc kārtīgas pastrādāšanas talcinieki baudīja īpašo “Braku” putru, kura bija tapusi turpat uz
ugunskura profesionālas pavāres pavadībā.

28. aprīlī Jumurdas pagasta iedzīvotāji un kaimiņi tika aicināti
uz kopīgu strādāšanu Jumurdas pagasta Vējavas kapsētā. Talkas
organizatore Maruta Vītoliņa rūpīgi izplānoja veicamos darbus
talkas dienā, un 20 dzīvespriecīgi talcinieki savu darba prieku
ieguldīja Vējavas kapsētas labiekārtošanā. Tika atjaunota dzejnieces Ilzes Kalnāres atdusas vieta, labiekārtots galvenais kapsētas ceļš, kasītas lapas, uzposts Vējavas vietakmens, represijās
cietušo piemiņas vieta. Oskars un Jānis Buķeļi ar savu atbalsta
grupu uzcēla šķūnīti - noliktavu. Savukārt brāļi Viesturs un Tālivaldis Freivaldi dāvināja Vējavai pašu gatavotu galdu un solu
atpūtai. Marutas Vītoliņas ģimenes dāvātie puķu dēsti rotā Ilzes
Kalnāres atdusas vietu, Vējavas vietakmeni, represijās cietušo
piemiņas vietu. Gunārs Ūdris sagatavoja pie Vējavas autobusu
pieturas informācijas dēli. Sirsnīgs paldies visiem talciniekiem
par aktīvo strādāšanu, par prasmi darbu izdarīt, nevis gaidīt uz
kādu nezināmu darītāju! Kopā mums visiem sanāca vārda īstā
nozīmē Lielā talka!

“Braku” krāterī
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu evaņģēliski luteriskās
baznīcas īpašumos
Lielajā talkas dienā 21 talcinieks, no kuriem divi bija Latvijas
Valsts mežu pārstāvji, sapulcējās, lai attīrītu un darītu skatam
baudāmu jaunatklāto “Braku” meteorīta krāteri. Paldies Aldim,
kurš bija ieradies ar piemērotu transporta līdzekli, ar kuru varēja
aizvest uz talkošanas vietu ne tikai zāģus un degvielu, bet arī
lielo zupas katlu un produktus.
Galvenais uzdevums objektā bija nozāģēt krūmus un savākt
kokus, kuri bija sakrituši ūdenī, pašā krātera vidū. Pēc intensīva,
vairāk nekā trīs stundu darba ar gandarījumu varēja vērot, ka ieplānotie darbi ir veiksmīgi pabeigti.
Skatoties no krātera malas, bija liels prieks, jo pavērās skaists,
sakopts skats. Pēc talkas turpat pie krātera talcinieki tika pabaroti ar gardu zupu, bulciņām un tēju. Paldies saimniecēm - Alisei,
Ancei un Dacei!
Prieks par paveikto ir liels, jo talka bija izdevusies, un Ērgļu
novadā ir radies jauns, sakārtots apskates objekts.

Pensionāru biedrība pavasara sakopšanas darbos rosījās Burtnieku skolas piemiņas vietā. Tika sagrābtas lapas laukumā pie
piemiņas akmens, sakopta ceļa mala, salasīti zari bērzu birzītē.
Tā kā vairāki seniori bija mācījušies šajā skolā, tad ik pa laikam
atskanēja kādi jautri stāstiņi par bērnības draiskulībām, bijušajiem skolotājiem.
Paldies “Našķotavas” saimniecei Inesei par gardo pārsteiguma
cienastu talkotājiem.

Sausnējas pagastā

Memoriālajā muzejā “Meņģeļos”

Māra Grīnberga foto

Valijas Leles foto

Apmēram 40 talcinieki čakli pastrādāja Sidrabiņos un Sausnējā.
Sidrabiņos pārsvarā ĢAC bērni un darbinieki sakopa Sidrabiņu
parku un sagatavoja to bērnu laukuma ierīkošanai. Sausnējieši
sakopa vēstures muzeja apkārtni. Lielākais darbs bija pie vecās
Sausnējas muižas pilsdrupu un tās apkārtnes sakopšanas. Rezultātā tika padarīts ļoti liels darbs, bet darāmā vēl ir daudz. Daudzi
pagasta iedzīvotāji bija izvēlējušies strādāt individuāli - sakopt,
viņuprāt, kādu nekārtīgu vietu vai arī salasīt atkritumus pa grāvmalām. Kopumā nodošanai tika savākti vairāk nekā 60 atkritumu
maisu. Noslēgumā visi tika cienāti ar gardu un turpat uz ugunskura vārītu zupu.
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Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē talkas notika divas dienas. 28. aprīlī talkā piedalījās 25 cilvēki. Tika kopts ābeļdārzs,
dedzināti zari un savākts tas, kas, laikam ejot, bija teritorijā
sakrājies. Mazliet novēlots, bet no sirds teikts paldies Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības arboristu - kokkopju
programmas audzēkņiem un skolotājam Andrim Spailem par
ābeļdārza ābeļu vainagu veidošanu. Strādāts tika, lai paši un
viesi priecātos par Ērgļu evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtni un ābeļdārzu
Otrā talka notika sadarbībā ar mežiniekiem piektdien, 27.
aprīlī, kopjot draudzes īpašumu pie Jumurdas ielas. Tika novākti saaugušie lielākie un mazākie krūmi un koki, dedzināti
zari un sagatavota malka apkurei. Dienas otrajā pusē ar gandarījumu varēja skatīt, ka šeit vairs nebūs apmešanās vieta
tiem, kuri aiz sevis atstāj tukšas pudeles un sasistus stiklus. Ar
sakopto īpašumu (darbi turpināsies) darām taču savus Ērgļus
patīkamākus. Talkā piedalījās 17 cilvēki.

Ievas Vilnītes foto

Saulainā 3. maija dienā, Meža dienu ietvaros, Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas un Ērgļu
novada pašvaldības darbinieki un muzeja draugi piedalījās Brāļu
Jurjānu muzeja “Meņģeļi” teritorijas sakopšanas talkā. Tika sakopta stāvlaukuma teritorija - sagrābtas lapas, izzāģēti krūmi un
nolūzušie koki, novākti satrūdējušie pastaigu laipas dēļi. Pēc labi
padarīta darba tika ēstas pusdienas.
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Sporta deju konkursā „Ērgļu vizbulīte - 2018”

Arī šogad 1. maijā īpašu gaisotni
Ērgļu saieta namā ienesa tradicionālais sporta deju izpildītāju konkurss
„Ērgļu vizbulīte”. Šogad konkursā
piedalījās dejotāji no deju klubiem“Edelveiss”(vad Ainārs Kārkliņš),
„Andra Deju skola”(vad Andris
Miķelsons), Ķeipenes pamatskolas SDK „Saulstariņi” (vad. Daiga
Bombāne), SDK no Rīgas „Duets”
(vad. Dace Skrastiņa), DK “Akcents” no Kapsēdes pamatskolas pie Liepājas (vad.Vineta Gulbe), Pērnavas sporta deju
klubs „MINIFOX” (vad. Ants Lopsik), RONDO no Madonas
(vad. Artis Birks), Cēsu jauniešu centra DK „Reveranss”(vad.
Jānis Rukmanis) un, protams, arī Ērgļu saieta nama deju kluba „Vizbulīte” dejotāji (vad. Sandra Avotiņa). Sacensības
tiesāja zinoša tiesnešu komanda, kuru rezultātus elektroniski
apkopoja sporta deju sacensību sekretariāts “VIG Liepāja”.
Neiztrūkstoši palīgi bija arī Maiga Picka un Ieva Rota. Par
mūziku gādāja un pie skaņu pults atradās Toms Rota
Šogad konkursa „Ērgļu vizbulīte” dejotāju pulks bija īpaši
kupls. Ceļu uz Ērgļiem bija mērojuši 80 dejotāju pāri. Tātad
pavisam 160 dejotāji.
Sporta deju kluba „Vizbulīte” jaunākajā grupā “MANA PIRMĀ VIZBULĪTE” šogad dejoja šādi pāri - Linards Liģeris un
Elizabete Rūnika, Linards dejoja arī ar otru partneri Viktoriju Tiltiņu, Aksels Zommers un Keita Kupe, Lūkass Lazdiņš
un Rūta Liģere, Miks Ielejs un Kate Māliņa, Miks Fūrmanis
un Beāte Bukovska, Kristens Grobiņš un Katrīna Āzena. Nedaudz lielāku dejotāju grupā- I vietu ieguva Valters Bērziņš
un Undīne Ceplīte, II vietā Veins Bukovskis un Stella Tetere,
bet III vietā Renārs Zariņš un Bernadeta Dmitrijeva- Kaļiņina.
Jau pieredzējušāku dejotāju grupā ar labiem rezultātiem startēja un I vietu ieguva Armands Zariņš un Samanta Liepiņa,
kā arī turpat uz papēžiem viņiem mina Klāvs Konovālovs un
Kate Zommere. Sporta deju kluba ”Vizbulīte” lielākie dejotāji
dejoja jauniešu+pieaugušie grupā, kuru sniegumā jau redzama lielāka pārliecība, prasme un šova elementi. Priecājamies
par “Vizbulītes” lielajiem pāriem Aivaru Skābarnieku un Gintu Lazdiņu, Alenu Kārli Kārkliņu un Montu Masaļsku, Mareku Dingu un Katrīnu Dudko.
Dejotāji centīgi un ar lielu nopietnību rādīja savu dejas
mākslu, bet, kamēr sekretariāts apkopoja rezultātus, visus
priecēja īpašās viešņas - eksotisko deju dejotājas Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe - Tirzmale.

PII “Pienenīte” ziņas
Svinam svētkus „Pienenītē”!
Kad manai zemei ir svētki,
Tie neatnāk tāpat vien, pēkšņi,
Bet ieslīd mājās caur domām un vārtiem,
nemaz kas nav atvērti.
Tā tas notiek. Tā vienkārši notiek,
Un es nemaz neprotu pateikt,
Kā svētki atrod ceļu uz dziesmiņām
Vai uz to, ko mums pastāsta tētis.
Bet svētki ir klāt! Tie iemirdzas mūsu acīs un stājā.
Kad manai zemei ir svētki, tad gaišu,
gaišu liesmu mirdz svecītes,
Mammas acis un māja.
M. Laukmane

Apbalvošanas ceremonijā ikvienu gaidīja patīkams rezultāts.
Bez diplomiem katrs dalībnieks balvā saņēma, medaļu ar konkursa simboliku, dažādus saldumus un Ērgļu “Vizbulītes” suvenīru - Somiņu noderīgām lietām ar “Vizbulītes” simbola logo.
Un vēl vairāki - PALDIES! Paldies par atbalstu Ieleju ģimenei, Liģeru ģimenei un Masaļsku ģimenei. Paldies par iesaistīšanos organizatoriskajā darbā Edijai Zommerei. Paldies,
tiem, kas šīs dejas ir gatavi atbalstīt vēl ilgi pēc tam, kad paši
ir dejojuši vai uz tām veduši savus bērnus. Paldies Svetlanai
Čeičai, kas pārsteiguma balvas dāvāja Armandam Zariņam
un Samantai Liepiņai un otram pārim Klāvam Konovālovam
un Katei Zommerei. Paldies par atzinību un atbalstu Ērgļu
novada pašvaldībai, kas novērtē dejotāju sniegumu, vecāku
uzņēmību un neatlaidību dejas mākslas pilnveidē. Paldies
vecākiem par lielajām rūpēm un atbildības sajūtu attieksmē
pret mēģinājumu grafiku. Tas šai nodarbei ir raksturīgi, ka, lai
bērnu ievadītu dejas pasaulē, no vecākiem tiek prasīta milzīga
uzņēmība un ieinteresētība. Deju kluba „Vizbulīte” dejotāju
vecākiem tā piemīt.
Sandra Avotiņa, deju kluba „Vizbulīte” vadītāja
Ingrīdas Jansones foto

Deju kolektīva “Rūdis” koncerts “Brīdi pirms”

Šogad 3. maija rīts bērnudārzā iesākās ne tā kā parasti, jo šī
diena bija veltīta 4.
maijam - Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai. „Lāsīšu”
grupas bērni nāca, sapucējušies tautas tērpos, ar karodziņiem un
mazliet apmulsuši - viņiem bija jāvada Baltā
galdauta svētki. Kas tie
ir par svētkiem? Kā tos
svin? Mēs nosaucām
šo dienu arī par Latvijas
otro dzimšanas dienu.
Tā bija iespēja godam
un cienīgi, lepni un
priecīgi aizsākt Latvijas simtgades svinības.
Baltā galdauta svētki ir
par kopā būšanu un kopīgu darbu darīšanu. Arī
mēs šo dienu svinējām
visi kopā lielajā zālē,
kura bija skaisti izrotāta ar krāšņiem tautas
brunčiem un rakstainām jostām. Visi kopā
dziedājām tautas dziesmas, dejojām tautas dejas, gājām rotaļās,
skaitījām dzejoļus un minējām mīklas. Bija arī pārsteigums! Pie
mums ciemos ieradās īsta tautu meita ar seniem latviešu tautas
instrumentiem - koklēm. Teikās un pasakās koklētājs iemieso
garīgo spēku - glābēju un gaismas nesēju. Tāda arī bija mūsu
viešņa - Signe Masaļska. Mēs klausījāmies viņas stāstījumā,
vērojām pašdarinātās kokles, dziedājām kopā tautasdziesmas un
baudījām kokles dvēselisko skanējumu. Mīļš paldies Signei par
šo dāvanu mums, tas bija ļoti skaists mirklis!
Bet par kādu dāvanu priecātos Latvija? Par mežiem, upēm un
ezeriem, par skaistām mājām, par priecīgiem bērniem un labiem
cilvēkiem - tā domā mūsu bērni. Vēl mēs varam kopt mūsu zemi,
kā arī padarīt to krāšņāku un skaistāku. Tā arī darījām. Devāmies
ārā un stādījām augļu kokus. Pēc padarītā darbiņa mūs gaidīja kopīgs svētku galds ārā, baltiem galdautiem klāts. Bērni bija
priecīgi, ēda gardo putru un našķējās ar saldo ēdienu.
Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši. Liels paldies visiem, kuri palīdzēja padarīt šos svētkus emocionāli piepildītus!
Mums jārūpējas citam par citu un par mūsu zemi. Tikai lielas
rūpes darīs mūsu zemi par visskaistāko vietu uz pasaules.
Laime dzīvo tepat pie mums - Latvijā, Ērgļos un “Pienenītē”!
Rita Dudko, „Lāsīšu” grupas skolotāja

Sporta diena bērnudārzā
“Pienenīte”

21. aprīlī starp raitiem deju soļiem un siltiem smaidiem, kopā
būšanas priekā un klusībā dungotā „...bet vai tu atnāksi, kad
man vairs nebūs 16” meldiņā savu 17. vārda došanas gadadienu ikgadējā sadancī atzīmēja Ērgļu saieta nama jauniešu deju
kolektīvs „Rūdis”.
Nu jau par tradīciju kļuvušās vārda dienas svinības šogad vienoja “Rūda “ deju draugus no malu malām: JDK „Koknese”,
„Žuburi” (Lubāna), „Trejdeviņi” (Rauna), „Rūdolfs” un Ērgļu jauniešu deju kolektīvs.
Kādam varbūt 17gadnieks tāds jauns delveris vien šķiet - īsti
vairs ne mazs, bet pieaudzis arī vēl ne. Taču „Rūdim” 17 gadus „sprūst” dejā nozīmē ļoti daudz. Ja aprēķina dejotāju vidējo vecumu, pieskaita nodejotās stundas, izlieto sviedru litrus,
izsmietos smieklus, sareizina visu ar stundām, kas pavadītas,
gludinot tērpus, pucējot kurpes, esot plecu pie pleca, tad vēl
procentuāli sadalot visu ar dejas mīlestību, kas ikkatrā dejotājā
mīt...
Šī gada sadanča gaitā (kas slēpās aiz tēmas „Brīdi pirms”)
“Rūdis” centās skatītājiem atklāt, ko tad kārtīgam dejotājam ir
jāpagūst izdarīt līdz iesoļošanai pieaugušo dzīvē jeb pilngadībā - tautu dēlam jāsaņem dūša no papēžiem rokās un jāatzīstas savai izredzētajai, ikvienam jāiemācās pašrocīgi tikt galā
ar tautu tērpa pogāšanām, kopšanām un pucēšanām, nerimstoši
jāļaujas bērnišķīgām dullībām un ēverģēlībām un vēl, un vēl.
Taču obligāts noteikums - jāpagūst no sirds izdejoties Dziesmu
un Deju svētkos. Jāpiebilst, ka šo noteikumu “Rūdis” izpildīs
godam - vēl aizvien dejotāju sirdis silda šī gada deju skatē gūtie
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rezultāti - iegūtā augstākā pakāpe un godam izcīnītā ceļazīme
uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Pēc lustīgas dejošanas koncertā tikpat lustīgas dejas turpinājās arī vakara gaitā - ballē kopā ar ļoti atraktīvo, pozitīvo
muzikantu Oļegu no Rēzeknes.
„Rūdis” priecājas, ka arī šogad, par spīti saspringtajam gatavošanās laikam skatei un spraigajiem mēģinājumiem, atradās
laiks un spēks visiem kopā vienoties vārda dienas svinībās.
(Vārda diena taču tikai vienu reizi gadā! :) )
Paldies mūsu mīļajai „deju mammai” - Antrai Grinbergai par
ieguldīto darbu, spēku, pacietību, ticību un rūpēm par mums!
Paldies Ērgļu saieta nama „mammai” Sandrai Avotiņai par atbalstu, uzmundrinājumiem un iespēju ik nedēļu nemierā dīdīties pa saieta nama skatuvi.
Uz tikšanos nākamgad, kad ar lielu un skaļu prieku sagaidīsim
„Rūda” 18. vārda došanas gadadienu! :)
Sadancī kopā ar visiem dejoja
un atmiņās dalījās Ance Šatrovska, “Rūdis”
Daces Pētersones foto
P.S. Antra Grinberga saka paldies Ancei par scenāriju, Dacei par foto galeriju un ikkatram “Rūda” dejotājam par vārdu
teikšanu un pasākuma vadīšanu. Paldies visiem un ikvienam
par izturību, pacietību, kopā būšanu! Mēs to izdarījām visi
kopā - gan nodejojām skatē, gan pēc divām nedēļām mūsu ikgadējā koncertā.

Saulaina pēcpusdiena, aktīvi un priecīgi bērni. Sporta
diena. Beidzot mums sporta dienu neizjauca lietus un
vējš. Sporta dienu palīdzēja
organizēt Ērgļu jaunsargu
vienība. Jaunsargi bija izvietoti sešās stacijās - granātu
mešana, bumbiņu mešana
ķiverēs, šķēršļu trasīte, čūska ar karabīņu pārkabināšanu, vingrošanas punkts un
paralēlās virves. Manuprāt,
tika pavadīts laiks aktīvi un
pilnveidotas fiziskās īpašības - kustību koordinācija,
ātrums, spēks, kustību biežums. Bērni bija sajūsmā
par jaunsargiem, kuri palīdzēja viņiem tikt galā ar
uzdevumiem. Jaunsargi arī
atbalstīja un izklaidēja mazos. Prieks par pašu jaunāko grupiņu, jo bērni pildīja
daudzus uzdevumus līdzi un aktīvi iesaistījās. Noslēgumā bērnudārznieki saņēma ļoti skaistas medaļas, kuras bija sarūpējis
bērnudārza saimnieks, katram tika arī pa saldam vēdera priekam
un kārtīgam rokas spiedienam no katra jaunsarga.
Kristīne Puziņa, sporta skolotāja
Evitas Lielupes foto
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Esam kopā savā skolā
Absolventu salidojums
liek satikties dažādu paaudžu ļaudīm ar vienu kopīgu
domu: būt kopā savā skolā,
savā bērnībā. Staigājot pa
skolas gaiteņiem un pagalmu, uz brīdi izzūd laika robežas un jūtamies droši un
bezrūpīgi kā bērnu dienās,
kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas.
5. maijs Sausnējā bija īpaša diena. Tā pagāja skolas
55 gadu jubilejas zīmē un
pulcēja skolas absolventus
uz kopīgu pasākumu. Dienas kārtībā tika ieplānots
Sausnējas pagasta muzeja
„Līdumi”
apmeklējums,
kur varēja aplūkot čaklo
rokdarbnieču veikumu un
apskatīt atjaunotos stendus.
Nesen izdotās brošūras „Ieskats Sausnējas pareizticīgo draudzes un Svētā Nikolaja baznīcas vēsturē” autores Elita
Leiboma un Dzintra Ungera iepazīstināja muzeja apmeklētājus
ar šo izdevumu. Saviesīgā gaisotnē pārrunājām senus notikumus, malkojām šampanieti un baudījām torti, kuras autore Dzintra Ungera.
Piemiņas brīdī Sausnējas kapos nolikām ziedus un atcerējāmies mūžība aizgājušos skolotājus un skolas biedrus.
Salidojuma svinīgā daļa Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā
noritēja sirsnīgā un pacilātā gaisotnē, kas raksturīga vienīgi šādam pasākumam. Veidojot pasākuma scenāriju, balstījos tikai
uz vietējiem talantiem, mūsu absolventiem, kuri piekrita būt
par pasākuma vadītājiem un piedalīties priekšnesumos. Man
šis darbs nesagādāja grūtības, es to veicu ar interesi, jūtot lielu
atbildību.
Tālākajā tekstā pārsvarā dominēs vārds PALDIES, jo tam
piemīt burvju spēks. Ar šo pozitīvo vārdu vēlos pateikties ikvienam svētku dalībniekam, kurš veltīja laiku, spēkus, ielika
dvēseli, lai pasākums izdotos godam un paliktu atmiņā.
Paldies skolas tehniskajam personālam par godprātīgu darbu
pirmssvētku dienās, uzkopjot skolas telpas, pagalmu un apkārtni, klājot svētku galdu. Pateicība skolotājai Dacei Dombrovskai
par radošo domu lidojumu un neizsmeļamo enerģiju, veidojot
skolas telpu vizuālo noformējumu. Paldies latviešu valodas un
literatūras skolotājai Ligitai Bērziņai par skaistajiem citātiem
un domu graudiem. Paldies visiem pedagogiem un skolas darbiniekiem, kuri dežurēja absolventu reģistrācijas laikā.
Paldies direktoram Andrim Dombrovskim par neskaitāmu
organizatorisko un finansiālo jautājumu kārtošanu, pildot menedžera, sagādnieka, kurjera, grāmatveža, psihologa un citus
pienākumus.
Piekariņi ar skolas attēlu ir nonākuši salidojuma dalībnieku
rokās. Šo lielisko dāvanu sarūpēja mūsu absolvente Aiga Dombrovska. Paldies tev, Aiga!
Paldies mūsu absolventiem, atraktīvajiem dejotājiem, un deju

Pasākumu afiša
20. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ģimenes dienai veltīts pasākums
Bērnu kolektīvu pavasara koncerts „Kā sirsniņa azotē!”
13.00 Sportiski izzinošas aktivitātes ģimenēm
“MANA izveicīgā ģimene”
(Komandā dalībnieku skaits - ne mazāks par trīs.)
Balvas un saldi pārsteigumi visiem!!!
14. jūnijā plkst. 17.00 atceres brīdis un ziedu nolikšana
pie piemiņas akmens novada domes ēkas laukumā
14. jūnijā plkst. 15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai
veltīts atceres brīdis
19. jūnijā plkst. 10.00 AMATU DIENAS ĒRGĻOS
Madonas novada fonda projekta ietvaros:
Iepazīšanās ar TLMS “Ērgļi” darbību un vēsturi.
Dienas gaitā visi dalībnieki piedalās trīs darbnīcās:
-Meistarklase krāsošanā ar augiem.
- Datorsteļļu meistarklase.
- Keramikas meistarklase.

skolotājai Anita Mušai. Pateicība skolotāju ansamblim, skolotājai Sarmei Kantānei un lieliskās balss pavēlniecei Ausmai
Ozolai par šiem svētkiem izraudzītajām skanīgajām dziesmām.
Paldies mūzikas skolotājai Sandrai Paļčevskai!
Sausnējas skolas salidojuma dienā pieskandināja Ērgļu pūtēju
orķestra mūzika. Paldies jaunajiem, talantīgajiem mūziķiem!
Trīskārtīgs paldies mūsu absolventam Pēterim Leibomam - orķestra diriģentam, balles muzikantam un apsveikuma dziesmas
„Tēva nams” izpildītājam duetā ar Elitu Ūdri! Paldies skolotājai Dzintrai Ungerai par Sausnējas skolas Polonēzes vadīšanu.
Tas bija vienreizēji!
Paldies ciemiņiem - Ērgļu novada pašvaldības domes vadībai
un Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājai par novēlējumiem un
dāvanām mūsu skolai. Pateicamies Ērgļu vidusskolas direktorei
un Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktorei par sirsnīgo apsveikumu. Spēka vārdus dzirdējām no mūsu kaimiņiem - Pērses sākumskolas, Vestienas pamatskolas, Taurupes un Mazozolu skolas vadītājām. Kādreizējā direktore Marianna Jukņeviča
Sausnējas skolai veltīja uzmundrinošus, viedus vārdus, kuri
aizkustināja ikvienu klātesošo. Paldies!
Īpaši pateicības vārdi sakāmi lieliskajiem svētku pasākuma
vadītājiem, skolas absolventu visjaunākajai paaudzei: Aivijai
Vestfālei, Līgai Vestfālei, Alenam Kārlim Kārkliņam, Nikam
Valainim. Mēs ar jums lepojamies, jūs esat mūsu skolas zelta
fonds!
Paldies visiem un ikvienam absolventam, kādreizējam pedagogam, skolas darbiniekam, ikvienam skolas ciemiņam, kurš
rada iespēju būt šeit, savā skolā. Paldies tiem, kuri domās bija
kopā ar mums, jo ne vienmēr iespējams nokļūt tur, kur vēlies.
Lai visus iepriecina silta, saulaina, darbīga vasara un gaišs nākotnes redzējums!
Elita Leiboma, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Foto no autores personīgā arhīva

Danči “Pēc tolkas”

21. jūnijā Jāņu ielīgošana “Brakos”
22. jūnijā Sidrabiņu parkā Jāņu ielīgošana
kopā ar novada pašdarbniekiem un
“Aizezeres muzikantiem”
23. jūnijā plkst. 20.00
LĪGO 100 DANČI LATVIJAI!
Piedalās amatiermākslas kolektīvi.
Līgosim, Dejosim, Dziedāsim!!!

Kļūdas labojums
“Ērgļu Novada Ziņu” aprīļa numura rakstā “Lieldienu rīts Ērgļu
saieta namā” ieviesusies kļūda. Pareizi jālasa: Sapņainākais cālis
- Laine Lapsa.
Atvainojos par sagādātajām neērtībām.
Lelde Strazdiņa

UZMANĪBU
Valsts mežu dienests informē, ka, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, Valsts meža dienesta ģenerāldirektors ir noteicis meža
ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā, sākot
ar 2018. gada 27. aprīli.

Uzmanību puķu draugiem!
Puķu draugu saiets šogad 14. jūlijā Salaspilī.
Līdz šim uz notikuma vietu esam devušies ar personīgo
transportu un objektu apskatei pārsēdušies organizatoru autobusā, par kuru maksājām atsevišķi.
Šoreiz piedāvāju citu variantu.
Dalības maksa pasākumā vienai personai - EUR 15,00
Pusdienas - EUR 5,00 (ja vēlas)
Vieta Salaspils piedāvātajā autobusā braucienam pa apskates vietām - EUR 4,00 (ja paši esam nokļuvuši Salaspilī.).
Ja mēs varētu saorganizēties 50 dalībnieki, būtu iespēja
braukt draudzīgā pulkā no Ērgļiem ar komfortablo Madonas
autobusu un par ceļu būtu jāmaksā EUR 6,00 - EUR 6,50
(ja esam pilns autobuss). Šinī gadījumā izpaliktu organizatoru piedāvātais transports un ar to saistītās izmaksas, pašu
transporta izmaksas.
Interesentus lūdzu līdz 1. jūnijam paziņot par dalību braucienā, lai var izlemt jautājumu par transportu.
Cieņā - Aina Braķe, tel. 29441625

PIEMINAM MIRUŠOS:
Ilga Jansone
mirusi 80. mūža gadā;
Šis pavasaris visiem Latvijas dejotājiem bija īpaši darbīgs jāizcīna taču ceļazīme uz Dziesmu un deju svētkiem, bet, kad
lielais darbs padarīts, skates godam nodejotas, var arī beidzot
atpūsties un ar draugiem kopīgi sportot, dejot un lustēties ballītē.
Tāpēc arī “Pastalnieki“ lielajā Talkas dienā aicināja savus deju
draugus uz koncertu “Pēc tolkas”. Kā jau ierasts, diena sākās
ar jautriem startiem estrādē, kur notika cīņa par “Lielo Pastalnieku” balvu (šogad balvas ieguvēji JDK AUSTRA). Kad visi
bija veikuši stafeti (daži arī “izpeldējušies” Ogrē), gardā zupa
bija tieši laikā, kuru visi ēda slavēdami.
Šogad koncertā piedalījās tikai četri kolektīvi: Viļānu JDK
“Austra” (vad. Lūcija Kukaine), Baložu JDK “Trejdeviņi”
(vad. Līga Plēpe), Swedbank VPDK “Artava” (vad. Ilze Zosāre) un pašmāju “Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne). Citiem ga-

dījās dažādas nebūšanas ar transportu u.c. ķibeles, taču skaitam
nav nozīmes. Visu izšķir prasme, dejotprieks un atvērtas sirdis.
Skatītāji bija kuplā skaitā un ļoti atsaucīgi, jo koncerts patiesi
izdevās lielisks.
Ārpus Deju svētku repertuāra varēja redzēt daudzas sen neredzētas un pavisam jaunas dejas. Īpašs prieks, ka koncertā ar
saviem kolektīviem piedalījās bijušās “Pastalnieku” dejotājas
Līga un Ilze. Esmu gandarīta, ka tā mīlestību pret deju, kas ir
saņemta “Pastalniekos”, tiek nesta tālāk.
Vasara tikai sākas, un tā būs noteikti piepildīta, dejiska un
emocijām bagāta.
Tiekamies Dziesmu un Deju svētkos!
Mārīte Taškāne, “Pastalnieku” vadītāja
Elīnas Taškānes foto

Arnis Rinass
miris 76. mūža gadā;
Velta Brucere
mirusi 94. mūža gadā;
Anna Pavlovska
mirusi 93. mūža gadā;
Lūcija Igaune
mirusi 75. mūža gadā;
Elga Līckrastiņa
mirusi 90. 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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