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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada maija domes sēdē lemto
aPiešķīra finanšu līdzekļus EUR 9492,66 apmērā dzīvojamās mājas Rīgas ielā 27, Ērgļos,
remontdarbiem nepieciešamo materiālu iegādei.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, izsoles noteikumus. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ergli.lv sadaļā Aktualitātes.
aNolēma par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
no desmit zemes īpašniekiem par kopējo summu EUR 6181,23.
aNolēma izsludināt pieteikšanos uz pašvaldības zemes vienības, kas ir saistīta ar Ogres
upi (tās gultne un krasti), iznomāšanu. Ja neviena persona divu nedēļu laikā no informācijas
izvietošanas nepiesakās uz zemes vienību nomu, tad, ņemot vērā, ka ir saņemts biedrības
“Zivju gani” iesniegums par zemes vienību nomu, iznomāt minētās zemes vienības biedrībai
“Zivju gani” projekta “Alatu un strauta foreļu nārsta vietu kopšana Ogres upē Ērgļu novadā”
realizēšanai.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta nesadalītajiem
finanšu līdzekļiem EUR 1770 apmērā biedrībai “Zivju gani” biedrības projektam “Alatu un
strauta foreļu nārsta vietu kopšana Ogres upē Ērgļu novadā”, lai segtu lašveidīgo zivju biotopu kartēšanu un ihtiofaunas izpēti.
aNolēma izdarīt grozījumus 2007. gada 28. februārī apstiprinātajā Sociālās aprūpes centra
nolikumā.
aNolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības amatu sarakstā, iekļaujot tajā labiekārtošanas strādnieka vienu amata vienību, ņemot vērā darba apjoma pieaugumu Ērgļu
novada teritoriju labiekārtošanas darbos.
aPiešķīra zemes lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, daļai nekustamā īpašuma 1,30 ha platībā, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā.
aPilnvaroja vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciālisti lemt par Ērgļu novada
pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos
Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” noteiktajā kārtībā.
aIecēla vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciālisti par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas locekli.
aIecēla vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciālisti Ērgļu novada būvvaldes sastāvā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
APSTIPRINĀTI
ar Ērgļu novada pašvaldības domes
2018.gada 24.maija lēmumu,
sēdes prot. nr. 6, 2.§

Ērgļi novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 2,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek
Ērgļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšana.
1.2. Izsole notiek, ievērojot Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu un Ērgļu novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu “Par Ērgļu
novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.5, 2.§.).
1.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju īpašuma tiesību iegūšanai uz nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads (turpmāk tekstā - Objekts).
1.4. Noteikumi tiek publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ar tiem var iepazīties interneta
vietnē www.ergli.lv, informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada ziņas”, Ērgļu novada pašvaldībā pie pašvaldības sekretāres un kancelejas pārzines darba laikā (pirmdien, otrdien, ceturtdien - no plkst.8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 17.00, trešdien - no plkst.8.00 līdz 12.30 un
no plkst. 13.30 - 18.00, piektdien - no plkst.8.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16.00).
1.5. Izsole notiks Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Ērgļu novadā 2018.gada 11.jūlijā plkst. 11.00.
1.6. Izsoles veids – mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli.
1.7. Izsolē piedāvātā objekta nosacītā sākotnējā cena – EUR 16 800,00 (sešpadsmit tūkstoši
astoņi simti eiro).
1.8. Izsoles solis (minimālā summa, par kādu izsoles laikā tiek paaugstināta nosacītā sākotnējā cena) ir EUR 100,00 (viens simts eiro).
1.9. Nodrošinājuma nauda ir 10% no Objekta nosacītās sākotnējas cenas – EUR 1680,00
(viens tūkstotis seši simti astoņdesmit eiro).
1.10. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90002214379, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, konts: LV39HABA0551034000143.
1.11. Izsoles rezultātus apstiprina ar Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu.
2. Objekta raksturojums
2.1. Objekts – Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, sastāv no viena zemes
gabala (kadastra Nr.7054 008 0513) 1978 m2 platībā un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 7054 008 0513 001).
2.2. Par objekta telpām Nr.4, Nr.6, Nr.8 ar kopējo platību 46,8 m2 noslēgts telpu nomas līgums
ar IK “Ceļotājs”, reģistrācijas numurs 45402013477, kurš ir spēkā līdz 2019.gada 14.jūlijam.
2.3. Par objekta telpas Nr.23 10,2 m2 platībā nomu pastāv mutiska vienošanās ar biedrību “Vidzemes augstienes meži”, reģistrācijas numurs 40008100851, objektā ir reģistrēta biedrības
juridiskā adrese.
2.4. Esošais līgums un mutiskā vienošanās ir saistoša Objekta nosolītājam.
2.5. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa
tālruni 26471778 ar Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Grīnbergu.
3. Izsoles priekšnoteikumi
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašuma tiesības uz
Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
3.2. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles
noteikumos paredzētā nodrošinājuma nauda.
3.3. Personām, kas vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:
3.1.1. Fiziskām personām, uzrādot pasi:
3.1.1.1. dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu;
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3.1.1.2. pieteikums, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas
adrese, un vēlme iegādāties objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem;
3.1.2. Juridiskām personām, pārstāvim uzrādot pasi un iesniedzamo dokumentu oriģinālus:
3.1.2.1. reģistrācijas apliecības kopija;
3.1.2.2. uzņēmumu reģistra izsniegta dokumenta kopija par amatpersonu pārstāvības tiesībām dalībniekiem;
3.1.2.3. pārstāvim – pilnvara (oriģināls);
3.1.2.4. Juridiskas personas lēmums par Objekta iegādi izsolē;
3.1.2.5. dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu;
3.1.2.6. pieteikums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, un vēlme iegādāties objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem.
3.4. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.-3.4.punktu un apakšpunktu noteikumus, tā
tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā, kurā ieraksta šādas ziņas:
3.4.1. dalībnieka kārtas numurs;
3.4.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi;
3.4.3. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
3.5. Izsoles dalībniekus reģistrē Ērgļu novada pašvaldības kancelejā līdz 2018.gada 11.jūlija
plkst. 10.45.
3.6. Persona netiek reģistrēta:
3.6.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;
3.6.2. ja nav iesniegti 3.3. punkta apakšpunktos minētie dokumenti.
3.7. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
4. Izsoles norise
4.1. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja (vadītājs) un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas
locekļi.
4.2. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz
viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā.
4.3. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
4.4. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo
par izsoles uzsākšanu.
4.5. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi,
kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
4.6. Izsoles gaita:
4.6.1. Izsoles dalībniekam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā ierakstītajam kārtas numuram.
4.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki uz izsoles noteikumiem ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem.
4.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.6.4. Komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par
izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības, ja šāds dokuments nav iesniegts komisijai iepriekš. Izsoles komisija izsoles gaitā izsoles protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto maksu, turpinot maksas atzīmēšanu,
kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles
protokolā apstiprina savu pēdējo solīto maksu.
4.6.5. Izsoles komisijas vadītājs īsi raksturo Objektu, paziņo izsoles sākotnējo maksu, kā arī
izsoles soli.
4.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās
izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.
4.6.7. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko maksu un fiksē to ar vārdu “Pārdots”. Tas nozīmē, ka Objekts
ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko maksu. Izsoles dalībnieka, kuram pārdots
Objekts,
reģistrācijas dati un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
4.6.8. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.6.9. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties
uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās maksas
atbilstību nosolītajai.
4.6.10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties
protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības pirkt Objektu iegūst nākamais solītājs,
kurš nosolījis lielāko maksu.
4.6.11. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles
dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma
nauda.
4.6.12. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles
tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
4.6.13. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Ērgļu
novada pašvaldības domei.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana
5.1. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrais paliek izsoles komisijai.
5.2. Izsoles komisija iesniedz izsoles protokolu Ērgļu novada pašvaldībai apstiprināšanai domes sēdē.
5.3. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles komisija informē nosolītāju par Objekta pirkuma līguma slēgšanu.
5.4. Ērgļu novada pašvaldība un nosolītājs viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz Objekta pirkuma līgumu.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties
izsolē;
6.1.2. noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.3. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vismaz 1 (viens) dalībnieks, bet uz izsoli neviens neierodas,
6.1.4. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
6.2. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Velcis
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Pirmais vasaras mēnesis jau pilnā sparā
mūs priecē ar siltām un saulainām dienām, bet dažiem vasara vēl tikai sāksies,
jo tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Neņemot to vērā, ticu, ka ikviens jau steidz
izbaudīt šīs skaistās jūnija dienas. Bet
jāatceras, ka mums priekšā trīs brīnišķīgi
mēneši. Tādēļ jāatrod vislabākais veids,
kā produktīvi tos pavadīt, lai septembra
sākumā ar smaidu sejā var sacīt: “Jā, šī
tiešām bija lieliska vasara!”. Tiem, kuri
vasaru pavadīs, gūstot darba pieredzi un
pelnot naudu, no sirds iesaku arī kārtīgi
atpūsties, jo pati bieži vien aizmirstu atvilkt elpu un paņemt kādu brīvdienu. Tādēļ vasaras beigās saprotu, ka spēki ir izsmelti, bet laika tos atgūt vairs nepietiek.
Manuprāt, galvenais, ko es sagaidu no šīs
vasaras, ir labas atmiņas. Nav svarīgi kur,
ar ko un kad, bet ir svarīgi, lai visu nākamo gadu es varu atskatīties uz vasaru
ar smaidu sejā un nelielām bēdām, ka šie
mirkļi nebija garāki.
Ceru, ka šis laiks ikvienam sniegs tieši to,
ko viņš meklē. Atpūtieties, bet ar mēru,
strādājiet, bet nepārstrādājieties, noteikti
baudiet katru mirkli un veidojiet jaunas
atmiņas kopā ar cilvēkiem, ko mīlat!
Viktorija

Īsziņas

15.06. plkst.19.00 - 12. klases izlaidums saieta namā
16.06. plkst 16.00 - 9. klases izlaidums saieta namā

Jaunais skolas simbols
Jauno mācību gadu liela daļa Ērgļu vidusskolas
sākumskolas klašu skolēnu sāks, izmantojot jauno simbolu - mūsu skolai vien raksturīgas skolēnu formas. Pašreiz apmēram 70% procenti vecāku ir izmantojuši iespēju nomērīt formas tērpu
saviem bērniem. Papildus pasūtīt un samaksāt
vēl ir iespējams līdz 2. jūlijam, personīgi sazinoties ar Edgaru Vanagu - tel. nr. 29520001.
Paldies Vanagu ģimenei par atbalstu un uzņēmību, organizējot formu pasūtīšanu un iegādi!
1. septembrī gaidām sākumskolas skolēnus
svētku formās - balta blūze/ krekls, zila veste ar
Ērgļu novada logo, tiem pieskaņoti melni, zili
vai pelēki svārki meitenēm, bikses zēniem.
Skaistu tikšanos visiem jaunajā mācību gadā lielajā skolā!
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore

Saimniece atgādina
Iepriekšējā mācību gadā pēc vecāku un skolēnu vēlmes Ērgļu vidusskolā tika rasta iespēja
daļai audzēkņu iegādāties mantu skapīšus. Paldies visiem, kas atstāja sakārtotus skapīšus!
Atgādinu tiem, kas nav nodevuši saimniecei
atslēgas, izdarīt to brīvdienās.
V. Griezāne, Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece saimnieciskajā darbā

2018. gada JŪNIJS

Gribējām kā labāk

5. klase veic uzdevumus.
30. maijā Ērgļos norisinājās Ērgļu vidusskolas skolēnu domes pēdējais
pasākums ”Gribējām kā labāk”.
Šis pasākums bija interesants un ar piedzīvojumiem bagāts. Notika
orientēšanās pa Ērgļiem. Bija vairāki kontrolpunkti, kuros bija dažādi uzdevumi. Vairākos kontrolpunktos bija jāuzņem bildes. Citos gaidīja daudz
dažādi jautājumi par Latviju, Ērgļiem. Fiziskās aktivitātes uzturēja labu
atmosfēru visos Ērgļos. Visi šo trasi izgāja un bija priecīgi, smaidīgi un
gatavi vēl izdancoties diskotēkā.
Man šķiet, ka šis pasākums saliedēja klases.
Prieks par padarīto! Uz tikšanos nākamgad!
Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Sanitas Jansones foto

Ekskursija uz Lietuvu
24. maijā Ērgļu vidusskolas mācību olimpiāžu uzvarētāji un konkursa
“Domā! Zini! Mācies!” dalībnieki devās ekskursijā uz Lietuvu. Šī ekskursija bija interesanta, jo pārsvarā tika apskatīti tādi objekti, kas atrodas
gaisā - Anīkšču reģionālais parks - Gaisa (Laju) takas, Etnokosmoloģijas
muzejs, Zarasu panorāmas skatu laipa, Sartu skatu tornis. Ceļš līdz Lietuvai nešķita garš. Autobusā valdīja pozitīva atmosfēra, sirsnīgas sarunas,
dziesmu dziedāšana. Ik pa brīdim kāds aizmiga, jo izbraukšana notika
plkst. 7.00. Tā bija viena no pēdējām mācību gada dienām, un skolēnos
bija sakrājies nogurums, kas lika par sevi manīt.
Pirmais apskates objekts bija Zarasu panorāmas skatu laipa. Pilsētas centrā, Zarasu ezera krastā, uzcelts 17 metrus augsts panorāmas rats jeb skatu
laipa, no kuras paveras lielisks skats. Turpat blakus, gar ezera krastu, ved
1,5 kilometrus garā pastaigu taka. Šī skatu laipa nedaudz šūpojās vējā.
Tas sagādāja kņudinošu sajūtu vēderā, kas deva tikai pozitīvas emocijas.
Otrais objekts bija Sartu skatu tornis. Tornis ir 36 metrus augsts. Tā virsotnē nokļūt nemaz nebija tik viegli. Daži skolēni augstuma baiļu dēļ uzkāpa
tikai līdz pusei, taču skolotāja viņus mudināja doties līdz pašai augšai. Tad
nu, saņēmuši drosmi, viņi to arī izdarīja. Pašā augšā pavērās brīnišķīgs
skats. Un visi tie, kuri saņēmās uzkāpt līdz pašai augšai, izjuta lepnumu
un bija priecīgi, ka to izdarījuši.
Trešais objekts arī bija “gaisā”. Mēs apskatījām Anīkšču gaisa takas,
kas ir populārs tūristu apskates objekts. 300 metrus garas takas virs koku
galotnēm - skan vilinoši, taču patiesībā daudzi bija vīlušies. Skats bija brīnišķīgs, bija arī skatu tornis, taču nebija tās “odziņas”, kas aizrautu. Taku
varēja iziet aptuveni 10 minūtēs, nebija arī diži ko apbrīnot. Taču tas bija
kaut kas savādāks - apskatīt kaut ko jaunu un nezināmu vienmēr ir lieliski. Turpat netālu atradās arī Puntuku akmens, kas ir otrs lielākais akmens
Lietuvā. Tas bija iespaidīgs. Akmenī iekalti lietuviešu lidotāju Stapona
Darjusa un Stasa Girena portreti un vēstījums tautai.
Nākamais objekts bija Etnokosmoloģijas muzejs. Tajā var apskatīt dažādas ar kosmosu saistītas lietas, piemēram, pavadoņu modeļus, iepazīt
dažādas lietuviešu senās tradīcijas, ticējumus un mēnešu nosaukumus.
Virs šī muzeja ir neparasts skatu laukums, jo to klāj kupols. 40 metru augstumā paveras neatkārtojams skats - plašie meži, zilie ezeri un Lietuvas
“Stounhendža” - astoņu staru akmens aplis, kas simbolizē saules ritumu
un četras debespuses. Mums bija iespēja apskatīt teleskopu, kas ir šajā
muzejā. Gids sniedza vērtīgu informāciju par zvaigznēm, komētām, planētām. Gidi runāja angļu un krievu valodā, tāpēc ikviens varēja papildināt
savas zināšanas svešvalodās.
Šī tiešām bija lieliska iespēja iepazīt Lietuvu, tās dabu, interesantos objektus un nedaudz arī senās tradīcijas. Šis tiešām bija izaicinājums - baiļu
pārvarēšana no augstuma. Visi objekti atradās augstu gaisā un pārsvarā
bija jāpārvietojas kājām, taču tas nesagādāja mums lielas grūtības. Šī bija
lieliska atpūtas dienas, kurā iepazinām labāk cits citu un vienkārši pavadījām lielisku laiku kopā. Cerams, ka šādas ekskursijas būs arī turpmāk!
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Kā jūtas pasākuma vadītājs

Mani sauc Estere un man ļoti patīk iet teātra pulciņā. Pēc Māmiņdienas
teātra izrādes “Kur ņemt vienu apkampienu?” mani un manu draudzeni
Aneti uzaicināja 31. maijā vadīt mācību gada nobeiguma pasākumu. Tāpēc tagad es jums pastāstīšu par sajūtām un pieredzi, vadot šo pasākumu.
Man bija iedota Pūces loma un bija jāizturas ļoti gudri un pašpārliecināti. Šo tēlu man nebija tik grūti atveidot, jo es jau to biju tēlojusi Māmiņdienas izrādē. Bija liels uztraukums. Pirms pasākuma es trīcēju un drebēju, jo man bija bail, ka es visu izdarīšu nepareizi. Bet man ļoti palīdzēja
tas, ka gan mana draudzene, gan mācību pārzine bija blakus. Un, ja kaut
kas notiktu ne tā, tad viņas būtu gatavas man palīdzēt. Man vēl palīdzēja
tas, ka atbalstu sniedza mana teātra pulciņa skolotāja Kaiva Bukovska. Es
jutos priecīga un varbūt pat laimīga, jo man tas ir liels notikums, ka varu
vadīt pasākumu un būt tā, kas dod diplomus. Es guvu pasakaini lielu pieredzi, jo man bija tas viss jādara bez kārtīga mēģinājuma ar orķestri un
saksofona spēlētāju Daci Kārkliņu, un visiem runu teicējiem. Bija tiešām
ļoti jauki vadīt šo pasākumu, bet vēl jaukāks bija tas atbalsts, ko sniedza
mana klases skolotāja, jo pēc pasākuma viņa mani uzslavēja, un es jutos
ļoti īpaši. Es tiešām izbaudīju to stresu, kas bija pirms pasākuma. Šī noteikti bija pieredze, ko es nekad neaizmirsīšu.
Ja man kādreiz vēl būs iespēja vadīt kādu pasākumu, ar lielāko prieku
teikšu - jā! Jo tas ir tas, kas man padodas, un tas ir tas, ko man patīk darīt.
Paldies mācību pārzinei un direktorei, kuras man deva šādu iespēju!
Estere Patrīcija Caune, 6. klases skolniece
Esteres vadītajā pasākumā Ērgļu novada domes priekšsēdētājs apbalvoja skolēnus, kuri piedalījušies skolas, starpnovadu un valsts olimpiādēs
un konkursos. Viņu vārdi ir minēti iepriekšējos “Ērgļu Novada Skolu
Ziņu” numuros.
Vēl Pūcei bija liels gods pieteikt beķerejas “Našķotava” īpašnieci Inesi
Koklačovu. Viņa pasniedza ģimenes iedibināto apbalvojumu - naudas
balvu 50,00 eiro apmērā - katras vecuma grupas vienam skolēnam ar
augstāko vidējo atzīmi. Un tie ir:
2.-3. klašu grupā - Kārlis Dūdums;
4.-6. klašu grupā - Liene Feldberga;
7. -9. klašu grupā - Ieva Radzvilaviča;
10.-11. klašu grupā - Lauma Kodola.
Skaistas, darbīgas brīvdienas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, gan bērnu vecākiem, lai jauno mācību gadu varam sākt ar jauniem spēkiem!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto

Pedagogi izglītojas
No 4. līdz 7. jūnijam Ērgļu vidusskolas multimediju centrs no plkst. 9.00
līdz plkst.16.00 bija skolotāju pilns. Ērgļu novada izglītības darbinieki
piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides 36 stundu kursos „Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām
vajadzībām”.
Ērgļu vidusskolas, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pedagogi mācījās, lai padziļinātu izpratni par
traucējumu veidiem, speciālās izglītības programmām un pedagoģiskās
palīdzības iespējām skolēniem ar speciālām vajadzībām, lai gūtu teorētiskas zināšanas un praktisku palīdzību individuālo izglītības plānu izstrādē,
lai iepazītos ar atbalsta pasākumu veidiem mācību procesa un pārbaudes
darbu organizēšanā. Kursos tika gūtas jaunas atziņas par skolēnu attīstības, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, skolas atbalsta komandas
darba nozīmi palīdzības sniegšanā.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja

Madara Salnīte, 11. klases skolniece
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. jūnijs
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Pirmklasnieku saktas

23. maijā pirmklasnieki beidzot īstenoja sen iecerēto plānu apgleznot T-kreklus. Februārī, kad 2. 4. klašu skolēniem bija projektu nedēļa, tās tēma šogad bija saistīta ar Latvijas dzimšanas
dienu, tādēļ sākumskolas skolēni izzināja visu par saktām. 1. klases audzēkņiem tieši šajā nedēļa bija brīvlaiks.
Pēc tam varējām redzēt, ka pārējie bija darinājuši saktas no dažādiem materiāliem - māla, metāla un citiem. Man radās ideja,
ka saktas varētu uzgleznot uz auduma. Vecākiem tika piedāvāts
izlemt, vai apgleznosim auduma maisiņus vai T-kreklus. Šoreiz
lielāku atsaucību ieguva doma izmantot krekliņus. Mums bija vajadzīga arī profesionāla palīdzība. To mums šoreiz sniedza Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas skolotāja Ieva Veipa. Tika izveidota
burbuļsaktas skice. Savukārt skolotāja Ieva izveidoja vairākus
trafaretus, rotājumam izmantojot dažādas rakstu zīmes. Beidzot
skolēnu grupas 23. maija pusdienlaikā varēja doties uz darba telpu. Pēc kāda laika klasē atgriezās pirmie mākslinieki. Darbi bija
izdevušies! Skolēni bija mēģinājuši izmantot dažādas krāsas un
uz saviem krekliem uzzīmējuši divas dažādas burbuļsaktas. No
bērnu darbiem tika izveidota pat izstāde! Nākamajā dienā kreklus
varējām uzvilkt un nofotografēties. Vēl tikai atliek tos pareizi izgludināt un tad var valkāt!
Paldies skolotājai Ievai Veipai un pārējiem atsaucīgajiem Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolas kolēģiem, kā arī skolēnu vecākiem
par atbalstu!
Sandra Stankeviča, Ērgļu vidusskolas 1. klases skolotāja
Sandras Stankevičas foto

2. un 4. klases karjeras
izglītības ekskursija

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 24. maijā Ērgļu vidusskolas 2. un 4. klases skolēni devās uz Lielvārdes izziņas un
eksperimentu centru, lai iepazītos ar jaunajām tehnoloģijām un
karjeras iespējām šajā jomā.
Nodarbību vadītāju pavadībā skolēni sākumā apguva teorētiskās
zināšanas katrā konkrētajā tēmā, nostiprināja tās praksē ar dažādiem eksperimentiem, uzzināja par profesiju daudzveidību un
karjeras iespējām katrā nozarē.
Nodarbībā „Eksperimenti ar elektrību” 2. klases skolēni
uzzināja to, kas ir elektrība un kur tā rodas. Iemācījās saslēgt
dažādus slēgumus. Atkārtoja, kādi drošības noteikumi jāievēro,
darbojoties ar elektroierīcēm. Uzzināja par karjeras iespējām,
noskaidroja, kādas profesijas jāapgūst, lai varētu strādāt šajā nozarē.
Nodarbības beigās pārbaudīja iegūtās zināšanas ar interaktīvajām balsošanas pultīm.
Nodarbībā „3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” 4.
klases skolēni noskaidroja, kas ir 3D datormodelēšana un kur to
šodien pielieto, kādas profesijas jāapgūst, lai varētu strādāt šajā
nozarē. Skolēni paši izmēģināja roku telpiskajā modelēšanā, lai
saprastu, ka, izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav
nemaz tik sarežģīts un galvenais tas ir aizraujoši. Uzzināja, kas ir
3D printeris, aptaustīja to, izmēģināja darbībā. Skolēni paši uzmodelēja savas skolas ēku un nodarbības beigās to ar 3D printeri
arī izprintēja.
Mūsdienu modernajā tehnoloģiju laikmetā tas skolēnus ļoti ieinteresēja un ar lielu aizrautību viņi darbojās praktiskajās nodarbībās.
I. Rota un M. Kļaviņa, 4. un 2. klases audzinātājas
I. Rotas foto
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Skolēns skolēnam
Maija sākumā mēs, 12. klases skolēni - Alise,
Sabīne, Anete, Monta, Ivita un Edijs - pasniedzām
dabas zinību stundas skolēniem no 1. līdz 6. klasei. Bija sešas darbnīcas par tēmu “Dzīvā daba”,
kurā bērni varēja aplūkot dzīvniekus, sēnes, cilvēku, putnus, kokus un zivis.
Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja ceļot dzīvās dabas pasaulē - atsvaidzināt zināšanas, pētīt,
minēt un iegūt jaunu informāciju. Uzskatu, ka
šāda veida nodarbības vajadzētu organizēt katru
gadu, jo, pēc manām domām, mazajiem bērniem
bija ļoti liela interese gan par dzīvo dabu, gan par
jaunajiem skolotājiem jeb mums - 12. klases skolēniem.
Mums pašiem bija liels gandarījums un prieks
par to, ka spējām mazajiem palīdzēt vairāk izzināt
dzīvo dabu, nodarbinot viņus ar dažādiem stāstiem, uzdevumiem un spēlēm, kā arī prieks par
iegūtajiem vērtējumiem dabas zinībās!
Alise Andriksone, 12. klases skolniece
Baibas Kaļvas foto

Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes
Maija mēnesis mums bija ļoti piesātināts un panākumiem bagāts.
Sāksim ar to, ka divi 12. klases jaunsargi brauca kārtot uz Alūksni “Lāčusilā” 4. līmeņa noslēguma testus,
kur sabrauc visi Latvijas jaunsargi šī
pārbaudījuma veikšanai. Testus kārtoja Edijs Pēteris Putniņš un Kristers
Kalniņš. Abi jaunsargi tos nokārtoja
teicamā līmenī. No 100 punktiem
jaunsargs Edijs Pēteris Putniņš ieguva 96 punktus un jaunsargs Kristers
Kalniņš ieguva 98 punktus. Jaunsargi kārtoja teorētiskos eksāmenus un
praktiski veica eksāmenu uzdevumus
- lauku kaujas iemaņas, maskēšanās,
mērķa norāde, šaušana ar kaujas munīciju, ieroču tests un drošības tests,
orientēšanās, ierindas mācība, pirmā
palīdzība u.c. Šie iegūtie sertifikāti
jaunsargiem dod priekšroku iestājai
Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā. Lai abiem jaunsargiem
izdodas viss iecerētais, lai varu pēc
četriem gadiem paspiest abiem roku
jau kā leitnantiem.
Kamēr maija sākumā pavadījām nedēļu 4. līmeņa testos, tikmēr manas
vidējās grupas jaunsargu meitenes piedalījās militārajā parādē
Madonā, kur soļoja plecu pie pleca ar karavīriem. Viņas izturēja
atlasi Valmierā - Samanta Bringule, Jana Gulbe un Anete Bukovska. Meitenēm šī bija pirmā pieredze piedalīties militārajā parādē.
Es lepojos, ka jaunā paaudze jau ir tik apņēmīga un mērķtiecīga.
Jāpiemin, ka aprīlī un maijā jaunsargi aktīvi piedalījās dažādās
talkās - pavisam kopā aktīvākie talkotāji varētu būt apmēram
30. Jaunsargi ne tikai piedalās sacensībās, bet ir arī čakli darba
darītāji. Un talkas vienmēr ir ar mērķi kādam palīdzēt, kaut ko
sakopt un mācīties būt saimniekiem savā apkārtnē, kā arī talkas ir
lielisks veids mācīties cieņu pret savu un citu darbu. Jaunsargi ir
lieliski talkotāji, un to var pamanīt pēc padarīto darbu daudzuma.
Vecāki, lepojieties! Jūsu jaunieši nebīstas no darbiņa.
Maija vidū jaunsargu grupa Edija Pētera Putniņa pavadībā devās
kopā ar citām jaunsargu vienībām uz kaujas šaušanu ar G36.
Jaunsargi gan veica piešaudes, gan treniņšaušanas pa mērķiem no
noteikta attāluma.
18. un 19. maijā jaunsargu jaunākajām grupām bija nometne - pārgājiens. Devāmies uz “Brakiem”. Šajā teritorijā mazie
jaunsargi veica un mācījās dažādus uzdevumus - taktikas, pārvietošanos, pilno maskēšanos, pienākumu sadali, roku signālus,
nodaļas sastāva darbu utt. Jaunsargi uz “Brakiem” devās pa veco
“Braku” ceļu. Paldies mazajiem jaunsargiem, jo ir jūtams, ka viņiem ir liela interese.
20. maijā devāmies uz Rīgu, uz Lattelecom Rīgas maratonu,
kur 16 jaunsargi kopā ar mani veica 10 km un 6 km distanci. Daļai jaunsargu tas bija īsts gandarījums, jo viņi skrēja savu savstarpējo rekordu pārspēšanai. Jāteic, ka gandarījumu veicināja tas,
ka, skrienot visiem kopā, rodas papildu spēki, kuri ļāva uzlabot
rezultātus un noskriet attiecīgās distances. Mēs startējām Bruņoto
spēku komandas sastāvā, no kuras saņēmām skaistus krekliņus
un dažādas piemiņas veltes. Jāteic, ka ar Mildas attēlu medaļas,
kuras saņēmām finišā, bija ļoti skaistas. Skumji, bet fakts, ka reizēm jaunsargi neapzinās, ka tas viss viņiem tiek dots par velti, ka
citi par šādām iespējām maksā lielu naudu - gan par sacensībām,
gan par nometnēm utt. Reizēm jaunieši ir bezatbildīgi, it sevišķi,
kad piesakās uz pasākumiem un no rīta neierodas, nepaziņojot
instruktorei laicīgi par neierašanās iemeslu. Bet tika ieguldīts
mans un citu darbs. Ceru uz savstarpēju sapratni, ka šādas iespējas tomēr nav visiem. Dažreiz mēs aizmirstam novērtēt lietas,
kuras viegli nāk, bet tam visam pamatā ir liels darbs. Paldies!
Maija beigās notika nākamā nometne, kur jaunsargi piedalījās
dažādās sporta disciplīnās, lai noskaidrotu spēcīgākos jaunsargus, kuri dosies jūnijā uz Latvijas jaunsardzes sporta spēlēm.
Un jāteic, ka Vidzemes novadā ieguvām uzvarētāju kausu, jo
mēs kopvērtējumā uzrādījām labākos rezultātus. Jā, šīs bija pirmās novada ietvara sporta spēles, un tieši Ērgļi bija tie, kuri ieguva 1. vietu - uzrādījām teicamus rezultātus vasaras
biatlonā, šaušanā ar pneimatiku, streetbolā meitenēm
jaunākajā grupā un puišiem visās vecuma grupās,
pludmales volejbolā jaunākajā grupā, virves vilkšanā

zelts, crossfit jeb spēka trasē pirmās vietas gan meitenēm, gan zēniem, metbolā fināli u.c. aktivitātes. Šajā nometnē paralēli notika
Vīru spēļu sacensības, kur startēja 13 komandas, katrā komandā četri jaunsargi - Kristers Kalniņš, Edijs Pēteris Putniņš, Jānis
Kalniņš un Lilita Saulīte. Jaunsargu komanda startēja ar pēdējo
kārtas numuru un piedzina jau trases laikā pusi no komandām,
taču neliela kļūme ar koordinātēm un ar divu minūšu zaudējumu ieguvām 2. vietu. Jaunsargi noskrēja vairāk nekā 15 km un,
nonākot kontrolpunktos, bija jāveic dažādi uzdevumi. Varu paslavēt jaunsargu Jāni Kalniņu, kas pēdējā laikā aktīvi iesaistās
jaunsardzē. Un jāteic, ka viņš strauji aug un mācās līdzi pārējiem.
Varu uzteikt, ka viņam jau ir bijušas pirmās ugunskristības kā
nodaļas komandierim, kur Jānim bija jāvada arī ierindas skate kā
komandierim un jāatbild par savu nodaļu. Viņš lieliski tika ar šo
uzdevumu galā, it īpaši ar savas nodaļas mazajiem jaunsargiem.
No 4. līdz 7. jūnijam Cēsīs “Pipariņos” notika 3. novada jaunsargu nometne, kurā piedalījās 17 Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi un veica dažādus sportiskus un aktīvus uzdevumus visas
nometnes laikā, kā arī devās uz Cēsīm ekskursijā uz Cēsu pili,
gan veica dažādus uzdevumus pa pašu pilsētu. ”Pipariņos” dažiem jaunsargiem šī bija pirmā pieredze dzīvei nometnēs. Gāja
mums visādi, jo tomēr 17 jaunsargi. Katrs jāpavēro un jāpaseko
līdzi, lai viss būtu kārtībā. Mūs pārsteidza negaidīta gaisa temperatūras lejupslīde un krusa, taču arī ar to tikām galā. Uzskatu, ka
šajā nometnē jaunsargi guva lielisku pieredzi un jaunus draugus.
Nodaļu komandieri Alens Kārlis Kārkliņš un Jānis Kalniņš savus
pienākumus veica ļoti prasmīgi.
Esam praktiski tikko atgriezušies no pārgājiena Zaubē, kur bijām ciemos pie Matīsa Nila Griguško. Paldies viņa ģimenei par
laipno uzņemšanu un skaisto vietu! Jaunsargi veica taktikas un fiziskās sagatavotības uzdevumus, bija arī šaušanas treniņi, notika
gatavošanās modernās trīscīņas sacensībām, kā arī sportiski un
draudzīgi pavadījām brīvo laiku.
Jāteic, ka šis apraksts par pasākumiem nav pilnīgs, jo nav iespējams uzskaitīt visus notikumus. No 14. līdz 16. jūnijam notiks
Latvijas jaunsardzes sporta spēles Mālpilī, kurās piedalīsies 17
Ērgļu jaunsargi. Un tas ir liels skaits uz kopējā fona.
Ir sākusies vasara, un daudziem ir brīvāks laiks, taču mēs turpinām darbu. Ērgļu jaunsargi neguļ, viņi ir aktīvi.
Paldies jums, jaunieši! Es vienmēr atceros, ka bez jums es neesmu nekas, jo jūs esat tie, kuri veido un nes Ērgļu vārdu visā
Latvijā.
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Foto no Kristīnes Puziņas personīgā arhīva
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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„Kas zina, ko grib, spēj visu, ko grib” (Rainis)
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Uz Rīgu, uz Rīgu!

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada
30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tajos piedalīsies
apmēram 40 000 dalībnieku.
1. jūlijā uz Rīgu dosies arī divi Ērgļu vidusskolas skolēnu kolektīvi, jo šogad svētku koncerts ir veidots kā uzvedums, kas
parāda Latvijas vēstures veidošanos. Tādēļ
uzveduma idejas atklāšanā iesaistīti arī bērnu kolektīvi. Labi uzstājoties skatēs, tiesības piedalīties grandiozajos simtgades svētkos ieguva 3.-5. klašu tautas deju kolektīvs
- 20 bērni, vidusskolas deju kolektīvs - 16
jaunieši.
Bērni dejos ar citu novadu pieaugušo deju
kolektīviem kristību dejas. Būs iespēja iepazīties ar pārnovadu dejotājiem. Šogad
svētki sāksies ar gājienu 1. jūlijā, uz kuru
aicinām arī vecākus un radiniekus. Bērni piedalīsies trīs
deju koncertos, kuri katrs sāksies plkst. 22.00 vakarā, lai
dejas skaistumu papildinātu ar gaismas, skaņu un citiem
efektiem. Būt deju laukumā svētkos ir milzīgs saviļņojums!
Protams, šie ir Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuros galvenie ir pieaugušo kolektīvi. Un no Ērgļu novada kopā ar bērniem dejos arī trīs pieaugušo kolektīvi

Patrīcija Dance ĒMMS 1. kurss
- “Rūdis”, “Rūdolfs”, “Pastalnieki”. Tātad pavisam pieci
kolektīvi.
Jāteic, ka Madonas deju apriņķis, pie kura pieder arī
Ērgļu novada kolektīvi, pēc dejotāju skaita ir 3. vietā republikā. Tradīcijām ir spēks!
Antra Grinberga,
Ērgļu vidusskolas tautas deju kolektīvu vadītāja
Marutas Bitītes foto

Ērgļu vidusskolas 9. klases eksāmenu darbos ielūkojoties
Sapņi un sapņu
piepildījums
Sapnis - nebeidzama iztēles pasaule.
Telpa bez robežām. Sapnis ir daļa no
cilvēka, un cilvēks bez sapņiem ir kā
balta papīra lapa, tukša un bezpersoniska. Sapņi mūs padara par tiem, kas
esam.
Ne tikai miegā mēs redzam sapņus. Tie
ir arī mūsu dziļākās vēlmes, gan tās, kas
slēpjas zemapziņā, gan arī tās, ko paši
apjēdzam. Es sapņoju nepārtraukti. Kad
ir ziema, sapņoju par vasaru, par svelmi
un vēso ūdeni. Sapņoju par jaunu zīmēšanas bloku. Un, kad mamma smaidot
ienāk manā istabā un noliek to uz galda,
mani pārņem prieks. Sapņa piepildījums
ir nebeidzama sajūta, tas ir prieks, kas
manās domās iekrāsojas balts. Un ne
vienmēr mēs piepildām savus sapņus.
Ja uz sapni ved noteikts ceļš, tas ir mērķis. Manuprāt, atšķirība starp sapni un mērķi nav liela,
bet nozīmīga. Kad sapņojam, nedomājam, kā šo
sapni īstenot. Sapnis ir mērķis bez veida, kā to
sasniegt. Bet mērķa sasniegšanā svarīgs ir ceļš.
Kad sapņoju, uzreiz nedomāju, kā sapni piepildīšu. Man patīk būt iedomu pasaulē - patīk ļauties
ilūzijai, ka viss ir labāk, nekā šķiet, ka viss ir
iespējams. Sapņi tam ir ideāli, jo tas ir domu un
iztēles lidojums, un man nav jāraizējas par reāliem ceļiem uz sapņa piepildīšanu.
Bet ir tik patīkami redzēt, ka sen lolota ideja kļūst par īstenību! Tā sajūta izraisa atkarību.
Vēl fascinējošāk ir redzēt, kā iemirdzas kāda
cita seja, kad viņa sapnis pārtop realitātē. Manas mammas sapnis ir redzēt mūs - viņas bērnus
- pieaugam. Un, kad mamma ierauga mani, jau
tik izaugušu, nopietnu, saģērbtu svētku drānās,
viņas acīs uzplaukst prieks. Sapnis piepildās, bet
tam vajag laiku.
Tomēr es domāju, ka ne visiem sapņiem ir lemts
piepildīties. Sapnis ir kā skaists mirklis, ko vajag
izbaudīt un, kad pienāk laiks, palaist vaļā.

Cilvēki visu mūžu sapņo un cer, jo tieši ar to viņi atšķiras.
Sapņi var piepildīties - var palikt aizmirstībā, ja tiem netiecas pretī ar sirdi.
Man sapņi asociējas ar iztēli un cerībām, jo tieši tādēļ sapņi pastāv, lai liktu cilvēkam domāt, saprast, censties. Lielas
lietas sākas tikai tad, kad kāds tām tic un sapņo. Sapņi ir
jāpiepilda, jo bez šīs sapņošanas nebūtu pieejamas mūsdienu tehnoloģijas, kas atvieglo katra ikdienu. Tās izgudroja
cilvēki, kas nebaidījās sapņot. Bet galvenais ir tas, ka viņi
uzdrošinājās savus sapņus piepildīt.
Arī man ir sapņi. Lielāko daļu no tiem es vēl neesmu piepildījusi, bet ir jādomā pozitīvi. Viens no maniem sapņiem
bija nokļūt spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”. Nokļuvu finālā un
startēju pat labāk, nekā es to biju gaidījusi. Tas man lika domāt, ja pati piestrādāšu pie saviem sapņiem un tiekšos tiem
pretī, varēšu tos realizēt. Protams, arī šobrīd man ir sapņi,
kurus cenšos vērst īstenībā. Viens no tiem ir labi nolikt eksāmenus, lai varētu iegūt atestātu.
Man liekas, ja sapņus cenšas piepildīt, tad var iznākt brīnumainas lietas, kas notiek tikai tad, kad dara grūtu darbu. Bez
darba rezultāta nebūs, tāpēc daudzi sapņi paliek kā idejas, jo
trūkst motivācijas darīt. Galvenais ir nepadoties.

Marta Simona Štila

Emīlija Gustīne Zommere
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Daudzu mūsdienu cilvēku lielākā problēma ir tā, ka viņi nezina, ko grib. Tāpēc liekas, ka viss stāv uz vietas, ka nekad nekas labs nenotiek un nekad nevar
dabūt to, ko katrs visvairāk grib. Manuprāt, šāda dzīve nav dzīvošanas vērta,
tāpēc ir nepieciešami sapņi, ko var izsapņot, un mērķi, kurus var piepildīt. Bet
kā to izdarīt, ja tas liekas grūti, sarežģīti vai pat neiespējami?
Lai varētu piepildīt sapņus, sākumā jāzina, kas tie ir. Tas ir pats svarīgākais.
Tad, kad zini, ko patiešām gribi, tas kļūst par tavu prioritāti, pārņem domas
un pat rādās sapņos. Tas ir kā nevaldāma uguns, ko var apdzēst tikai tad, kad
sapnis pārtop vīzijā un vīzija - realitātē. Labs piemērs tam ir sapnis par brīvu
un neatkarīgu Latviju. Lai arī cik neiespējami tas šķita, tauta vēlējās brīvību
un to ieguva, pat ja tādēļ bija jāziedo dzīvība.
Bez mērķa dzīvot ir bīstami. Vienmēr esmu ticējusi - ja kāds nevirzās uz
priekšu, tad viņš iet atpakaļ. Dzīvot bez mērķa nozīmē pazaudēt sevi. Un
kāds labums no tā? Būs skumji, ja pēc gadiem, domājot par dzīvi, vajadzēs
sev atzīt, ka neesi sasniedzis dzīvē neko vērtīgu.
Tā ir problēma, ar kuru arī es cīnos. Izniekoju laiku, jo nezinu, kā to izmantot
lietderīgi. Dažreiz mani izbrīna tas, ko paveicu, kad spēju iedomāties sava
darba rezultātu.
Manuprāt, svarīgākais cilvēka dzīvē ir zināt, ko viņš grib, jo tad var paveikt
visu. Nekādi šķēršļi nešķiet par grūtu, lai tos pārvarētu, ja iegūstamais rezultāts it tā vērts.
Ieva Radzvilaviča

Sapņi un sapņu piepildījums
Mans sapnis ir kļūt par automehāniķi, jo man ļoti interesē automašīnu uzbūve. Kāpēc tā? Es to īsti nezinu. Manuprāt, mašīnas ir visa mana dzīve.
Mamma daudzreiz saka: „Tom, ko tu tajās „metāla bundžās” atradi?” Mans
viedoklis par mātes sacīto bieži vien atšķiras, jo man patīk skrūvēt automašīnas dzinēju.
Lai sasniegtu savu sapni, daudz jāstrādā. Ja patīk, tad tas nav tik grūti. Atminos trīs visjaukākos brīžus savā ceļā uz sapņa piepildīšanu. Pirmais bija
šāds. Kad tētis un mamma nopirka sev automašīnu, uzreiz sapratu to, ka man
būs, ko metināt. Otrais brīdis ir saistīts ar manu draugu, kura labā veicu automašīnai „bukšu” maiņu. Un trešais brīdis bija, kad ģimenes mašīnai mainīju
„zaldātiņu” jeb stabilizatora stieni. No šīm trīs reizēm es sapratu to - ja man
būs automašīna, servisā to nelikšu neparko.
Jā, ar tām automašīnām ir jautra dzīve! Ja man būtu iespēja pagastā strādāt
par traktoristu vai skrūvēt mašīnu, es noteikti izvēlētos skrūvēt. Kāpēc? Jo
„kratīties” traktorā nav tik interesanti un jautri kā skrūvējot, metinot vai mainot „bukses”.
Beidzot Ērgļu vidusskolas 12. klasi, apsveru ideju mācīties par automehāniķi. Tā es īstenošu savu sapni remontēt automašīnas. Man ir daudz iespēju
šo sapni piepildīt, jo par mašīnām interesējos un daudz zinu. Jau no 12 gadu
vecuma tētim gāju palīdzēt skrūvēt automašīnu, un tas likās ļoti aizraujoši.
Es katram iesaku darīt to, par ko sapņo, jo tas ir skaisti un interesanti.
Toms Siliņš

Joku stūrītis

*Pēterītis par ilgstošo sausuma periodu Latvijā*
Mans dārzs ir sausāks par mūmijas pīšļiem!
Kārlītis atnāk no skolas un saka mammai: “Mammu, es šodien paveicu varoņdarbu!”
Mamma: “Dēliņ, man prieks. Tikai ko tu izdarīji?”
Kārlītis: “Es algebrā pacēlu roku!”

Sapņi un sapņu piepildījums

Vecāki bērnam, kurš iet sākumskolā:
”Tu mājasdarbus izpildīji?”
Pamatskolniekam:
“Tu somu paņēmi?”
Vidusskolniekam:
“Tu uz skolu iesi?”
Skolotāja:
“Pēterīt, nosauc man trīs slavenus cilvēkus?”
Pēterītis:
“Irbe, Žoltoks, Ozoliņš!”
Skolotāja:
“Bet par tādiem ***
vīriem kā Bēthovens vai Mocarts neesi dzirdējis?”
Pēterītis:
”Nē! Rezerves spēlētāji mani neinteresē!”
Skolotāja:
- Bērni, kā jūs domājat, cik skola ir augsta?
Jānītis:
- 1 m 70 cm.
- Kāpēc tu tā domā?
- Jo skola man ir līdz kaklam!
-Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis?
-Protams, ka nevar.
-Vai cik labi ! Es neesmu sagatavojis mājas darbus!
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Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēnu viedoklis par dzīves atziņām
Laimīgs ir cilvēks, kas savu dzīvi var nodzīvot
ar prieku, jūtot gandarījumu un spējot dāvāt
laimi sev un citiem.
Laimīgs cilvēks ir pats galvenais, kas pasaulē
vajadzīgs. Ja tu esi priecīgs, tad tev veicas, tu pret
citiem izturies labi.
Atceros to dienu, kad uzzināju, ka pētnieciskajā darbā nopelnīju 10 balles. Biju gandarīta par
sevi, ka pati izdarīju darbu un ieguvu labu atzīmi.
Mans prieks bija vārdos neaprakstāms... Ir kādreiz bijušas dienas, kad nav laba garastāvokļa tikai tādēļ, ka nav prieka. Ļoti priecājos, ka man ir
daudz labu draugu, kas uzlabo manu omu. Draugi
dāvā man laimi, un es to dodu viņiem.
Kaut pasaulē visi būtu laimīgi, jo prieks ir galvenais, kas dzīvē vajadzīgs! Prieks un laime ir
mūsu dzīvības avots.
Santa Tipaine
Manuprāt, ja cilvēks citiem dod vairāk nekā sev,
tas saņem tikpat atpakaļ. Ja esi jauks pret citiem,
tu zini - kāds vienmēr tev palīdzēs grūtā brīdī.
Neesi nejauks! Lai kurp tu ietu, nelaime var sekot. Vienmēr jābūt labsirdīgam. Tu nezini, kurā
brīdī tev vajadzēs palīdzību.
Lauma Zača
Ja ļoti vēlies, tad vari justies laimīgs. Domāju,
ja darbu nedara no sirds un necenšas, tad ir ļoti
grūti citiem dāvāt prieku. Apkārtējie redz un jūt,
ka necenties, un arī tev nedāvās prieku. Tā tas ir
ar visiem cilvēkiem, kamēr nav cieņas un laba
vērtējuma, savu dzīvi nevar dzīvot ar prieku.
Ralfs Petročenkovs
Šis ir vispatiesākais apgalvojums, kādu nācies
dzirdēt! Ja vēlies tiešām būt laimīgs, tad ir jābūt
optimistiskam, priecīgam un labam, jaukam, pieklājīgam pret citiem un arī pret sevi. Ja ne, tad
pašam vien būs sliktāk.
Izdarot izvēli, šodien būsi optimists vai pesimists, izvēlies - šodien būsi laimīgs vai ne. Kāpēc labāk būt optimistam? Šādi savu dzīvi padarīsi labāku un laimīgāku.
Ilona Riekstiņa
Vajadzīgā brīdī kāds no cilvēkiem, kuriem esi
sniedzis nepieciešamo, steigsies palīgā tev.
Domāju, ja kādam būsi palīdzējis, tad noteikti

nāks kāds, lai palīdzētu tev. Cilvēkam palīdzēsi
maz, bet bieži viņš neatteiks palīdzību tev. Nav
nozīmes - brālis, māsa, draugs vai draudzene,
visiem tāpat var palīdzēt. Par palīdzēšanu „pa
galvu nedos”! Viss būs kārtībā, galvenais ir cilvēcība un draudzība.
Rainers Ģirģens

lietas. Tagad viņi atbalsta trešo svarīgo zināšanu
apgūšanā skolā: skaitīt, rakstīt, lasīt. Ceturtās
prasmes apgūsim, mācoties profesiju, un piektās
zināšanas dos mums darbs.
Vecāki priecājas par mūsu sasniegumiem, tāpēc
svarīgi ir labi macīties.
Markuss Zaharevskis

Mēs allaž gribam, lai dzīve mūs lutina, bet ne
vienmēr esam gatavi dot, neprasot atlīdzību.

Jau sen dzīve ir pierādījusi, ka labam
cilvēkam visas durvis ir vaļā.

Cilvēkam patīk prasīt un saņemt, bet, tiklīdz kā
kaut ko prasa no paša, atdot ir tik grūti.
Bērni grib spēlēties, negribot paklausīt vecākus.
Pusaudži grib labu darbu un naudu, sūdzoties par
mācībām. Pieaugušie grib ģimeni, sūdzoties par
to, kāpēc viņiem jācieš negulētas naktis.
Dzīvē bieži kāds centīsies ņemt un neatdot. Kāpēc tā jādara? Saka: visi cilvēki piedzimst vienādi, bet, ja tā ir taisnība, kur pazūd bērnības prieks
un dāsnums?
Artis Milnis

Manuprāt, tā ir taisnība, ka ar labiem cilvēkiem
notiks labas lietas. Ja būsi labs cilvēks, varēsi doties, kurp gribi.
Bet, ja būsi ļauns cilvēks, tad tev neveiksies.
Apkārtējie mazāk tevi cienīs, mazāk labu lietu
par tevi stāstīs vai pat beigs ar tevi draudzēties.
Kāpēc cilvēkiem jābūt ļauniem? Varbūt tāpēc,
ka viņi vienkārši ir ļauni.
Kristers Gruziņš

Ir cilvēki, kas grib, lai visi viņiem palīdz, tikai
paši neko nedod un nepalīdz citiem. Piemēram, ja
kāds būtu aizņēmies naudu un nevarētu atdot, tad
viņš varētu par aizņemto summu palīdzēt kādos
darbos. Taču to nedara un grib, lai atkal palīdz.
Kristiāns Židavs
Dzīves gudrība māca, ka tikai stipriem
pieder pasaule, gaiša, laimīga un dzīves
pārsteigumu pilna.
Stiprus cilvēkus neuztrauc, no kurienes nāk
apvainojumi. Vājus cilvēkus tas uztrauc. Doties
tālāk neapstājoties, grūtības spēj izturēt tikai
stiprie. Viņi uz galamērķi iet droši, nevis bailīgi,
tāpēc pasaule viņiem šķiet gaišāka un brīnumu
pilna.
Veronika Ivanova
Vislielākā pateicība vecākiem ir tā, ko
sniedz viņu bērni, izskoloti un dzīves
gudrības smēlušies.
Kāpēc mēs sakām paldies vecākiem?
Mums vecāki dod pirmās zināšanas, piemēram,
staigāšanu, runāšanu. Daudzus rītus vecāki mūs
veda uz bērnudārzu, lai mēs iemācītos otrās zināšanas: draudzīgi spēlēties, zīmēt, veidot dažādas

Skolēnu brīvdienas
Kāds nezināms autors ir teicis: ,,Iespējams, pēc dienas, ko pavadīsi ceļā, tavas pēdas būs netīras, tavi mati izspūruši, bet tavas acis... tās mirdzēs.” Skolēniem šādi acis mirdz pēdējās maija
dienās, kad ar roku aizsniedzamas ir vasaras brīvdienas ar tajās
paredzētajām iespējām no sirds atpūsties, ceļot un būt brīviem un
laimīgiem. Arī Ērgļu vidusskolas 6. un 7. klases skolēni dalījās savās vasaras brīvdienu iecerēs.
Kad skolas solā sēdējuši,
ilgi gaidīto brīvlaiku sagaidījuši,
mēs varam peldēšanas sezonu atklāt,
gardos saldējumus nobaudīt,
ilgu gulēšanu no rītiem izbaudīt,
ar plikām pēdām un izspūrušiem matiem
steigt uz dārzu pēc sārtām zemenēm.
Gaidīt, kamēr draugs pie loga pieklauvē,
lai kopīgi steigtu blēņas darīt,
draugu vidū vasara paiet jautrībā
līdz dienai, kad skola atkal sauks.

Patrīcija, 6. kl.

Vai zini, kā pavadīt vasaras brīvlaiku? Es zinu, ka tas ir laiks, kurā
tu ne tikai atpūties, bet daudz ko iemācies. Vasara būs gara jo gara,
kurā var ceļot un pavadīt laiku kopā ar ģimeni, piemēram, dienu pie
jūras, kad basām kājām vari skraidīt gar jūru, peldēties, sauļoties
un izbaudīt brīnišķīgo ainavu. Vasarā man patīk braukt uz laukiem.
Tur var kurināt ugunskuru, makšķerēt un palīdzēt omammai dažādos darbos. Tā, esot kopā ar ģimeni, tu daudz ko iemācies, bet nevar izniekot to, ko piedāvā vasara: saule, karstums, piedzīvojumi,
daudz brīva laika… Izbaudiet brīvdienas kopā ģimeni ik sekundi!
Santa, 6. kl.
Vasaras pirmajās dienās cenšos no rītiem ilgāk pagulēt, jo miegs
ir svarīgs, bet ne visu vasaru… Iesaku sportot, peldēties, skriet
un pat lēkāt un kāpt kokos. Baudot brīvdienas, nevar piemirst arī
skolās izlaidumus, jo tas ir laiks, kad sveicam sev tuvos cilvēkus.
Nav svarīgi, vai tie bijuši labi vai slikti, čakli vai palaidnīgi, bet
pēc satraucošā eksāmenu laika ikviens ir pelnījis gandarījumu un
labu vārdu, uzslavu un ciešu apskāvienu. Vasarā ieteicams braukt
piknikos, izbaudot burvīgās dabas ainavas, pīt no margrietiņām un
citām pļavu puķītēm vainagus, bet jo īpaši to darīt Līgo vakarā un
Jāņos. Saldējums arī jāēd, jo tas vasarai piedod nedaudz saldumu
un atspirdzinošu vēsumu. Manuprāt, svarīgi vasarā darīt to, kas
patīk. Tikai tas cilvēku dara laimīgu, ja viņš var darīt to, ko māk,
mīļoto cilvēku atbalstīts.
Estere, 6. kl.
Vasaru var izbaudīt! Nav vajadzīgs telefons, jo tev ir apkārt draugi,
ģimene, saulaina vasara un vēlme ceļot. 1. jūnijā es būšu mūzikas
skolas absolvente. Man būs izlaidums! Pēc tam plānoju braukt ar
vecākiem uz Franciju. Tur es satikšu brāli. Katru nedēļu dosimies
mazā ekskursijā pa Franciju, Šveici vai Vāciju. Jūlijā tiek plānota
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Pēc dzīves pieredzes savā ciemā esmu redzējis,
kā labu cilvēku par labiem darbiem iedzīvotāju
labā apkārtējie ciena. Vecaistēvs man bieži mēdza teikt: „Matīsiņ, labam cilvēkam visas durtiņas vaļā, vajag tikai pameklēt to labumu!”
Matīss Nils Griģuško
Domāju, ka atziņa ir patiesa, jo, kur cilvēki labi
izturas, pasaule ir daudz „zaļāka”. Es visiem novēlu labi izturēties pret citiem, lai pasaule jums
būtu iespēju pilna!
Eduards Kodols
Tiklīdz būsi sasniedzis savu mērķi,
neapstājies, bet dodies tālāk, tāpēc ka
meklējumu ceļš nekad nebeidzas.
Vienmēr man dzīvē ir bijis mērķis pārvarēt grūtības. Piemēram, īsā laikā līdz mājturības stundai
pabeigt darbu, un es to veicu ar lielām grūtībām,
taču tagad man ir gandarījums.
Man patīk, kad man ir daudz veicamu uzdevumu, jo tas man liek darboties. Es tiecos izdarīt
vairāk un sasniedzu savu mērķi. Un, ja īstenoju
vienu sapni, tad turpinu sasniegt nākamo neapstājoties.
Visiem ieteiktu izvirzīt dzīvē mērķi un mēģināt
to sasniegt, jo tad visi jūtas labāk. Dzīve ir daudz
interesantāka, ja vienmēr ir kāds sapnis.
Daniela Krista Ieleja

pārsteiguma ekskursija, bet īsti nezinu, kur. Vēl tagad atceros pagājušā gada augustu, kad vecāku 10. kāzu jubilejā ar ģimeni braucām uz Kannām, pilsētu pie Vidusjūras, kas man tā patika. Ceru, ka
mana vēlēšanās par jaukām šī gada brīvdienām piepildīsies!
Beatrise, 6. kl.
Es esmu noilgojusies pēc vasaras brīvdienām, jo tad nebūs jāpilda mājas darbi, jāraksta kontroldarbi un jāsēž skolas solā. Vasaras
sākumā man būs mākslas skolas prakse, tāpēc jāpaciešas vēl divas
nedēļas. Tikai tad es varēšu doties peldēties, ēst arbūzus, sildīties
saules staros. Ceru, ka drīz arī iegūšu vasaras iedegumu. Man jāpaspēj arī aizbraukt līdz jūrai, lai pastaigātos pa pludmali, izbaudot smilšu pieskārienus pēdām. Vasarā nav viss tikai patīkams: ir
jāpalīdz strādāt, jāpārcieš odu, dunduru un ērču uzbrukums. Es ar
nepacietību gaidu Jāņus un citus skaistus notikumus, bet ceru, ka 1.
septembris nepienāks tik drīz, jo vasara nupat kā sākusies!
Elizabete, 6. kl.
Es ar nepacietību gaidu vasaru, jo tik daudz kas jāpaspēj… Vasarā
nebūs skolas, tāpēc es braukāšu ar velosipēdu, braukšu uz jūru,
atpūtīšos, jāpošas uz vasaras nometni, jānosvin dzimšanas diena,
jānosvin Jāņi ar ģimeni un draugiem, jānogaršo pirmās zemenes,
jādara vēl tik daudz kas … 1. jūnijā man būs izlaidums, bet vasaras beigās jāsāk gatavoties 1. septembrim, lai atkal satiktu sen
neredzētos klasesbiedrus, draugus un skolotājus.
Marta, 6. kl.
Vasara ir labs laiks, lai atpūstos. Vasarā man patīk skaldīt malku,
bet jābūt arī ļoti uzmanīgam. Vasarā mēdzu braukāt ar velosipēdu
un iet peldēties, bet vislabāk man patīk dzert aukstu kokteili un
sauļoties. Es gribētu šajā vasarā daudz ceļot un iepazīties ar jauniem draugiem, lai tad, kad pienāk 31. augusts, skumjākā diena
vasarā, nav nekas jānožēlo.
(Andrejs, 6. kl.)
Pirmajā vasaras brīvlaika nedēļā ir jāatpūšas, bet pēc nedēļas var
arī pastrādāt. Es pļaušu zāli, jo man tas patīk, bet zāle jāpļauj arī
tāpēc, lai būtu siens. Patīk pie omes zvejot, kad var noķert kādu
skaistu asarīti, bet tas notiek tik reti. Vasarā braucu arī ar kvadriciklu. Bet, kad tas saplīst, ir jāizvairās no traumām. Pēc karstas
vasaras dienas dodos peldēt, bet ne visās vietās tas ir droši. Kaut
arī vasarā ir karsts, man patīk dodies uz pirti, lai kārtīgu nopērtos.
Markuss, 6. kl.
Vasaras pirmajās dienās es būšu Āķēnu ezerā. Tur es ne tikai peldēšos, bet arī ar peldbrillēm meklēšu zem ūdens kaut ko neparastu. Turpmākajās dienās ar metāla detektoru došos uz vietām, kur
ļaudis padomju laikos zaļumballēs izmētāja naudu un pazaudēja
dažādas lietas, lai tā es kaut ko uzmeklētu un justos laimīgs!
Jurģis, 6. kl.
Vasarā es strādāšu gan pie tēta, gan krusttēva. Pie tēta autoservisā katru dienu es mazgāšu mašīnas, bet pie krusttēva reizi nedēļā
pļaušu zāli, tāpēc draugus tik bieži, cik gribētu, nevarēšu satikt.
10. jūlijā man paliks 14 gadi un par sapelnīto naudu plānoju pirkt

Ir skaidri jāzina, kāpēc mēs dzīvojam.
Dzīvojot pilnvērtīgu un notikumiem bagātu dzīvi, nekad nenomirsi jauns.
Cilvēks, kas nezina, kāpēc dzīvo, var iegrimt
savās domās un atsvešināties no ārpasaules. Tieši
tāpēc piedzimstot bērnam tiek dots vārds, jo vecāki zina, ka bērns dzīvos laimē un saticībā tikai
tāpēc, ja zinās, kādēļ dzīvo un kādēļ smaida. Lai
zinātu, kādēļ mēs dzīvojam, sākumā jāzina lietas,
kas dara mūs laimīgus.
Dzīvot dzīvi laimīgam un zināt iemeslu, kura
dēļ dzīvojam, ir labi, bet vēl labāk ir būt par iemeslu kāda cita dzīvei.
Benita Kārkliņa
Katram dzīves laikā ir jāizdara kaut kas tāds, lai
viņu pēc nāves atcerētos. Galvenais, lai atceras
kā krietnu cilvēku, kuram patīk bērni, dzīvnieki,
vai tādu, kas pat mušai pāri nav spējis nodarīt.
Laiks negaidīs, kurp vēlies nokļūt, jānokļūst tev
pašam!
Jau tagad liekas, ka esmu ko nokavējusi, ka
nevaru savu laiku izmantot pilnvērtīgi. Nevēlos
savu dzīvi aizvadīt, neko neatstājot aiz sevis. Tā
jau dzīvē būs, ka pienākumu dēļ nāksies atlikt
savus vaļaspriekus, bet varbūt vienkārši vajag
izvērtēt prioritātes?
Anda Katrīna Reine
Skaidri jāzina, ko gribi sasniegt dzīvē.
Jāzina, kur gribi strādāt, kur dzīvot. Ir arī jāzina, ko gribi savā dzīvē darīt - būt „bomzis” vai
varbūt prezidents. Kādā mājā gribi dzīvot - „miskastē” vai „pilī”. Jāzina, vai gribi dzīvot ar gudru
sievu vai bez sievas, ar bērniem vai bez bērniem.
Ja gribi labu darbu, tad sāc labi mācīties!
Artūrs Šmits
Mēs redzam, cik lielu gudrību ietver katra šūna,
katrs organisms, mūsu savstarpējā saikne. Un
cik mums vēl nāksies atklāt! Taču arī to, ko ar
zinātnes palīdzību atklājam, mēs redzam. Kāda
lieliska gudrība slēpjas visā šajā daudzveidīgajā
mehānismā!
Un mēs kā visas šīs lieliskās sistēmas rezultāts
neredzam savu dzīves jēgu? Protams, mūsu pastāvēšanas pamatā ir mērķis, taču mēs par to vēl
nezinām, un tas mums ir jāatklāj.
Markuss Šaicāns

motocikletu vai mopēdu. Man tā ir svarīga diena, jo pēc 14 gadu
sasniegšanas es varu kārtot mopēda vadītāja tiesības.
Valts, 7. kl.
Vasarā varēšu pavadīt laiku kopā ar māsīcu, kas vienīgā prot tik
neparasti sabužināt manu kaķi. Ar draugiem labprāt dodos uz dīķi,
teiksiet, ka jāpeldas, nē…. Mēs cenšamies no dīķa izrakt lielo akmeni, bet tas nemaz nav tik viegli. Pēc smagā darba mēs nobaudām gardo saldējumu… jamm, jamm! Vakaros vizināmies vai nu
ar velosipēdiem, vai staigājam pa pamestām mājām. Kaut tās ir
redzētas, naktī ir tik patīkami tur uzturēties.
Samanta, 6. kl.
Šajā vasaras brīvlaikā es izklaidēšos no visas sirds. Pirmajās divās
jūnija nedēļās man būs mākslas skolas prakse, kuras laikā iemūžināšu skaistākos skatus Ērgļu apkārtnē. Pēc tam gatavošos lielajai
Jāņu svinēšanai. Lielākais šīs vasaras notikums būs Dziesmu un
deju svētki, kuros piedalīsies visa mana ģimene - es, māsa, mamma
un tētis. Atpūta ir tad, kad ieplānoti šādi notikumi, var daudz gulēt
un baudīt ēdienu.
Signe, 7. kl.
Šajā vasaras brīvlaikā es apsolīju sev, ka daudz biežāk došos ārā.
Tā arī būs! Jūnija sākumā es došos uz Liepāju pie omes, krustvecākiem un senajiem draugiem. Jūnija beigās jau trešo gadu pēc kārtas
došos uz nometni ,,Ērgļu spārni”. Tā ir ļoti jauka un neparasta nometne. Pēc izklaidēm būs jāpastrādā arī mājās - jāravē puķu dobes
un dārzs.
Sofija, 7. kl.
Esmu jau izdomājusi, ka vasarā darīšu to, kas mani bagātina un
ļauj izmēģināt ko jaunu. Pirmajā vasaras mēnesī būšu mākslas skolas praksē, tajā attīstīšu savas prasmes un labi pavadīšu laiku, lai
pilnveidotu savas dotības. Otrajā vasaras mēnesī došos uz nometnēm. Būs arī daudz un dažādi jaunsardzes pasākumi gan novada,
gan Latvijas mērogā. Trešajā vasaras mēnesī lidošu uz Franciju,
kur pavadīšu laiku kopā ar tēti.
Anete, 7. kl.
Šajā vasaras brīvlaikā apsolu sev izpildīt dažādus uzdevumus.
Pirmkārt, es biežāk iešu ārā un uzturēšos dabā, dodoties pārgājienos un nelielos ceļojumos. Vajadzētu kārtīgi nosauļoties, lai ziemā
nebūtu bāla kā līķis, balta kā krīts jeb kā baltā latviešu valodas tāfele… Vasarā izdomāšu vēl kādu tēlainu salīdzinājumu…. Plānoju
visas vasaras garumā veikt dažādas darbības dabā. Otrkārt, vēlos
satikt radus un ģimenes paziņas, kurus ilgu laiku neesmu satikusi,
lai ar viņiem aprunātos. Obligāti apmeklēšu vairākas jaunsargu nometnes, braukšu ar velosipēdu un spēlēšu volejbolu… Īsāk sakot,
daudz sportošu un iesaistīšos aktivitātēs, kas nāk man par labu.
Šādus tādus mazos mērķīšus vasarai paturēšu vēl noslēpumā, lai,
atgriežoties no vasaras brīvdienām, tos domrakstā latviešu valodas
skolotājai aprakstītu gari un plaši.
Ieva, 7. kl.
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Projekts „Greenways
HERITAGE” – “Zaļie ceļi” un
kultūrvēsturiskais mantojums

Iešūpošanās un iekustēšanās
Muzeju naktī „Brakos”
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” 19. maijā aizritēja
jau divpadsmitā Muzeju nakts, kuras moto šoreiz - „Šūpulis”.
Laiks bija jauks, saulains, vakarpusē un naktī - vēsāks, dzestrāks, apmeklētāju skaits - 405. Interesenti bija no visdažādākajām Latvijas vietām - Ventspils, Jelgavas, Rīgas, Salaspils,
Siguldas, Valmieras, Cēsīm, Ogres, Lielvārdes, Jēkabpils, visvairāk no Ērgļu un Madonas novada.
Muzeju nakts „Brakos” aizsākās ar literāri muzikālu sarīkojumu „Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam”, kurā piedalījās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vadītāja Vineta
Dāve), dziedot jaukas un skanīgas šūpļa dziesmas. R. Blaumaņa dzejoļus deklamēja Emīlija Gustīne Zommere un Ieva
Radzvilaviča, flautas skaņās ieaijāja Paula Konovalova un
Līna Madsena, saksofonu spēlēja Dace Kārkliņa.

Ilzes Daugiallo foto

Projekta dalībnieki.

No 7. līdz 9. jūnijam piedalījos Eiropas Savienības finansētā
starptautiskā projekta “Greenways Haritage” (“Zaļie ceļi” un
kultūrvēsturiskais mantojums) atklāšanas pasākumā Burgos
Spānijā. Projekta ideja - attīstīt un veicināt transnacionālus
UNESCO kultūras tūrisma produktus, kas savienoti ar “Zaļajiem ceļiem”.
Projekta vadītājs - Eiropas “Zaļo ceļu” asociācija, tā partneri
no piecām valstīm - Spānijas Portugāles, Beļģijas, Itālijas un
Latvijas. Mūsu valsti projektā pārstāv “Latvijas Zaļo ceļu”
asociācija, kuras biedrs ir arī Ērgļu novada pašvaldība.
Pēc svinīgajām uzrunām un oficiālās projekta atklāšanas pasākuma projekta partneri katrs iepazīstināja ar sevi un saviem
mērķiem šajā projektā. Latvijas puse piedalās ar bijušo dzelzceļa līniju Rīga - Ērgļi, kas savieno divus UNESCO objektus
- Vecrīgu un Strūves meridiāna punktu Ērgļu novada Sausnējas pagasta Ziesta kalnā. Šo bijušo dzelzceļa līniju plānots
izveidot par ”Zaļo ceļu”, tādu, kas paredzēts bezmotora transportam un gājējiem. Projekta ietvaros šis maršruts tiks ievietots Zaļo ceļu kartē. Ķeipenes un Kangaru stacijās, kuras ir
pašvaldību īpašumā, tiks izvietoti info stendi. Lai arī pašlaik
vēl notiek pārrunas ar “Latvijas dzelzceļu” par šīs līnijas nodošanu ilgtermiņa lietošanā “Latvijas Zaļo ceļu” asociācijai,
projekta ietvaros jau tiks uzsākta šī maršruta popularizēšana.
Vizītes laikā tika gūta jauna informācija par “Zaļo ceļu” kustību un attīstības pakāpi Eiropas valstīs. Vērtīga bija praktiskā
pieredze, izbraucot gan 17 km garā braucienā ar velosipēdiem
pa “Zaļo ceļu” “Via verde Sierra de la Demanda” (kas kā
dzelzceļa līnija uz derīgo izrakteņu ieguves raktuvēm slēgta
70. gados un kas kopumā stiepjas 54 km garumā), gan brauciens pa “Zaļo ceļu” “Via verde del Santander - Mediterraneo” 37 km garumā. Šeit redzējām, cik ļoti atšķirīgi var būt šo
ceļu izveidošanas un uzturēšanas līmeņi - no sliktā stāvoklī,
bedraina un nenovāktiem šķēršļiem pārpilna līdz asfaltētam
vai kvalitatīva grants seguma pārklātam.
Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Foto no Guntara Velča personīgā arhīva

Ģimenes diena Ērgļos
20. maijā Ērgļos tika atzīmēta
Ģimenes diena. Pirmajā daļā uz
koncertu “Kā sirsniņa azotē” ģimenes aicināja Pepija Garzeķe.
Mammām, tētiem, vecvecākiem,
draugiem un radiem par prieku
dejoja pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju ansamblis “Pienenīte”, 1. - 3. klases tautisko deju
dejotāji, lielie un mazie sporta
deju kluba “Vizbulīte” dejotāji.
Dziesmiņas skandēja gan solisti
- Undīne Ceplīte, Katrīna Āzena
un Guste Strazdiņa, gan vokālā ansambļa “Ķipari” vokālisti.
Priekšnesumu starplaikos Pepija Garzeķe pastāstīja par savu
krāsaino ikdienu un piedzīvojumiem.
Pēc sirsnīgā koncerta Pepija
visas ģimenes aicināja uz radošajām aktivitātēm: papīra kukarambas izlocīšanu, zirņu šķirošanu, Nilsona kunga portreta
zīmēšanu, lielo laistīšanos, Pepijas bizes pīšanu, bumbiņu
bēršanu kurrekureedutiešu gaumē un pat īsta cirka numura
izpildīšanu. Pēc uzdevumu veikšanas ģimene saņēma Izveicīgās ģimenes diplomu un, protams, gardu un aukstu saldējumu,
lai atveldzētos un pavadītu turpmāko saulaino dienu ar vislabāko kompāniju - savu ģimeni.
Paldies Pepijai Garzeķei par iespēju būt ar mums visiem
kopā Ģimenes dienā!
Lelde Strazdiņa,
Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore
Foto no Kaivas Bukovskas personīgā arhīva

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. jūnijs

“Meņģeļi” - vieta, kur Jurjānu
šūpulis kārts...

Aktivitāte būrīšu darbnīcā.

Pēc svinīgā sarīkojuma notika dažādas aktivitātes muzeja
ēkās. Darbnīcu „Domā, mini un dari!” vadīja Mārīte Breikša
un Laila Saulīte. Uzdevumi bija saistīti ar šūpuli tautasdziesmās, frazeoloģismos, salikteņos, dzejoļos. Meža apmācību
centra „Pakalnieši” vadītāja Danuta Kiopa aicināja ielūkoties
dzīvnieku pasaules „šūpulī”, veikt dažādus uzdevumus, veidot papīra ligzdiņu ar simboliskām veiksmes zīmēm. Pie pirtiņas sagaidīja Tomuļmāte (Ināra Strazdiņa), lai dotu visiem
atnācējiem spēku un enerģiju. Viesu istabā varēja izdziedāties
no sirds, jo darbnīcu „Šūpo mani, māmuliņa!” vadīja un enerģiski spēlēja tāfelklavieres Elīna Ozola. „Brakos” ciemojās
arī elegantas dāmas no modes salona „Mayra” skaistos linu
tērpos. Pie viņām varēja sirsnīgi aprunāties un dziedāt dziesmas ģitāras pavadījumā.
Muzeja teritorijā varēja veikt arī spēka skrējienu caur četrām
stihijām - uguni, ūdeni, zemi un gaisu. Te lieliski palīgi bija
Ērgļu vidusskolas skolēni. 6. klase bija sagatavojusi uzdevumus, kas saistīti ar zemi. 7. klase aicināja veikt dažādus pārbaudījums par tēmu „Uguns”. 8. klase sagaidīja pie pirts dīķa,
lai „apspēlētu” ūdens tēmu. Ērgļu novada jaunsargi aicināja
uz darbnīcu „Gaiss”. Kad bija saņemta šo stihiju enerģija, tad
cilvēks ir iešūpojies un iekustināts, lai veiksmīgi varētu darboties visu gadu.
Pasākuma laikā darbojās arī atrakciju parks „Braku takas”,
kurā varēja veikt kāpelēšanas un rūdījuma trasi „Augšā un
lejā”. Skaisti izgaismota tā apmeklētājus gaidīja līdz pat pusnaktij.
Paldies Muzeju nakts palīgiem - atsaucīgajai Ērgļu vidusskolas saimei un biedrībai „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums”! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Zintas Saulītes,
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Ar šādu nosaukumu 13. reizi 19.
maijā Brāļu Jurjānu
muzejā tika aizvadīts “Muzeju nakts”
pasākums. Šī gada
tēma bija ”Šūpulis”.
Vakars tika iesākts
ar koncertu “Šūpo
mani, māmuliņa!”,
kurā piedalījās Ērgļu
vokālais bērnu ansamblis “Ķipari”, Jumurdas pagasta sieviešu ansamblis “Ievziedi”, ansamblis “Pīlādzītis” no Sausnējas
pagasta, radoši muzicējošā apvienība no Ērgļiem, solisti Kristena Picka, Undīne Ceplīte un Aksels Zommers.
Pēc koncerta ikvienam bija iespēja radoši izpausties, gan
izmēģinot spēkus maisu kaujās un pieliekot izpalīdzīgu roku
lielā mežraga atjaunošanā, gan ieaužot krāsainu dzīparu apmeklētāju kopīgi austajā grīdas celiņā un ieskandinot pūšamos instrumentus. Īpašu dāvanu apmeklētājiem bija sagādājusi Priekuļu tehnikuma struktūrvienība Ērgļos, kuras audzēkņi
bija sagatavojuši sagataves putnu būrīšu izgatavošanai. Visa
vakara gaitā klaudzēja āmuri, jo apmeklētāji gatavoja “šūpulīšus” “Meņģeļu” putniņiem.
Izbaudot burvīgo vakaru un skaistos dabas skatus, apmeklētāji varēja aplūkot arī Valda Zirņa fotogrāfiju izstādi. Izstādē skatāmas fotogrāfijas no 2006. gadā “Meņģeļos” notikušā
Līgo svētku pasākuma, kur komponists Raimonds Pauls pulcēja aptuveni 20 000 apmeklētāju.
Saimes istabā kā allaž saimniekoja čaklās saimnieces, cienājot viesus ar rupjmaizi, medu un siltu zāļu tēju. Skanot kokles
un ģitāras skaņām bija iespēja arī vienoties kopējā dziesmā.
No sirds pateicamies muzeja palīgiem: Sandrai Laubertei,
Pēterim Leibomam, Agitai Opincānei, Ērikai Purviņai, Maijai
Vilnītei, Edijai Zommerei, Jurģim Zommeram, Tomam Vilnītim, Sarmei Kantānei, Justīnei Kindzulei-Tirzmalei, Inesei
Zvaigznei, Jānim Mājeniekam un visiem apmeklētājiem, kuri
ieradās “Meņģeļos”. Paldies Priekuļu tehnikuma struktūrvienībai Ērgļos un SIA “Inella”!
Uz tikšanos “Meņģeļos” arī dienā!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja

,,Bij` manai māmiņai ieviņa…”
Māte mani šūpojusi
Ievu ziedu šūpulī;
Kad uzaugu liela meita,
Lakstīgalu pārdziedāju.
Reibinoši
skaistajā
ievziedu ziedēšanas laikā
Jumurdas pagasta Saieta
ēkā pulcējāmies uz pasākumu, kurā ar mīļumu,
sirsnību un prieku teicām
pateicības vārdus māmiņām, vecmāmiņām. Pasākuma dalībnieki klausījās Jumurdas pagasta
sieviešu vokālā ansambļa
“Ievziedi” izpildītās latviešu tautasdziesmas. Ar
skaļiem prieka aplausiem
sveicām Ērgļu pagasta
bērnu vokālā ansambļa
“Ķipari” šarmantos dziedātājus. Svētku pasākumu vadīja Alīna Šmite un Madara Salnīte. Jaunietes aizkustināja skatītājus ar sirsnīgiem pateicības
vārdiem māmiņām. Solo dziesmas izpildīja Patrīcija Kaļva,
Kristena Picka, Aksels Zommers, Māra Vilnīte, Undīne Ceplīte. Visus dziedošos talantus māca, lolo un iedrošina muzikālā pedagoģe Ieva Vilnīte. Māmiņu priekam veltītu dzeju
runāja Elza Miķelsone un Laura Lapiņa. Jauno talantu patiesi
dzīvespriecīgie priekšnesumi sniedza emocionāli piesātinātus, gaišus prieka mirkļus. Paldies mazajiem māksliniekiem,
viņu ģimenēm par drosmi, dāsnumu un saulīti sirsniņā! Paldies Tomam Vilnītim par pasākuma gaitas nodrošināšanu!

Svētku pasākuma scenārija autore un organizatore Inita Lapsa
radīja dvēselisku atpūtas mirkli visiem pasākuma dalībniekiem, ļaujot pabūt ģimeniski draudzīgā kopībā. Paldies Initai
par prasmi pamodināt cilvēkā sirsnības avotus!
Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem,
Jāņu nakti gunis degs
Pa visām sētiņām.
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Mārtiņa Vilnīša foto
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Sausnējā - Mātes diena
un Muzeju nakts

Siltā un saulainā 12. maija pēcpusdienā sausnējieši ciemos
bija aicinājuši Vietalvas pagasta amatierteātra aktierus. Kādēļ? Gribējām kopā atzīmēt tuvojošos Mātes dienu. Pagasta
pārvaldes vadītāja Elita Ūdre nelielā uzrunā sveica visus Mātes dienā, vēlot mīlestību, saticību, veselību un laimi. Vietalvas mākslinieki mums izrādīja E. Vulfa lugu “Līnis murdā”.
Vietalviešu sniegums vienmēr izceļas ar dziļu laikmeta un
vides izpratni, ar atraktīvu izpildījumu, ar īpaši piemeklētiem
aksesuāriem un tērpiem. Skatītāju smiekli un aplausi liecināja, ka izrāde ļoti patīk un ir interesanta.
Dziesmotu sveicienu Mātes dienā skatītājiem veltīja “Pīlādzīša” dziedātājas Aina Grīva un Vija Vilmane.
Šajā dienā mīļu paldies ar ziediem un pateicības rakstiem
teicām rokdarbu izstādes dalībniecēm. Vēl visu mēnesi muzejā būs iespējams apskatīt Maijas Balceras, Anitas Cielavas,
Vitas Zariņas, Daces Dombrovskas, Guntas Leimanes, Lienes
Leimanes, Vijas Vilmanes, Ainas Grīvas radītos darbus.
Šogad Muzeju nakts pasākuma devīze - “Sausnējas pagastā
šūpulis kārts”. Sausnējas vēstures muzejā ir savākti materiāli
par cilvēkiem, kuri dzimuši un dzīvojuši Sausnējas pagastā,
par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, par Brīvības cīņu dalībniekiem, literātiem, zinātniekiem, kultūras darbiniekiem,
sportistiem, pašdarbniekiem, Barikāžu aizstāvjiem un krietniem darba darītājiem. Muzeju nakts laikā apmeklētājiem tika
dota iespēja vairāk uzzināt par Sausnējai nozīmīgiem cilvēkiem. Ir atjaunoti un bagātināti stendi ar informāciju par Mariju Šmiti, Sausnējas mūziķiem un par Sausnēju pagājušajā
gadsimtā. Stendu atjaunošana bija darbietilpīgs process. Paldies palīgiem! Ceru, ka Muzeju nakts apmeklētāji Sausnējā
nebija vīlušies.
Ilga Kronīte

No 27. līdz 29. jūlijam svinēsim
12. Ērgļu novada svētkus!
Ir iesākusies patīkama
vasara, kas nemanot jau
ieiet pilnbriedā, un tas
nozīmē, ka tuvojas Ērgļu novada svētki. 12.
pēc kārtas! Šī gada tēma
- SVĒTKI 100gadē! Ir
Latvijas simtgades svinību gads, un arī Ērgļu novada svētki būs veltīti mūsu
Valsts dzimšanas dienai.
Svētkus iesāksim ar pagastu
sanākšanu, tad sumināsim jubilāru - Rūdolfu Blaumani 155
gadu dzimšanas dienā. Tāpēc,
turpinot pagājušos svētkos iesākto
tradīciju, Ērgļu novada ļaudis aicināsim uz konferenci. Pēc
konferences brīvdabas skatuvē pie Ogres upes dzirnavu
dambja klausīsimies grupas RAKSTU RAKSTI akustisko
koncertu.
28. jūlijā aicināsim piedalīties strītbolā, orientēšanās sporta sacensībās un dažādos sīkmačos, pie saieta nama iesaistīties darbīgās rīta aktivitātēs. Bet vakarā estrādē koncertā
piedalīsies Laimis Rācenājs un grupa “Neaizmirstulītes”.
29. jūlijs - svētku trešā diena - Draudzības diena, kurā suminātas tiks ģimenes un viņu vismazākās atvasītes. Varēsim just līdzi vismazākajiem rāpotājiem un piedalīties viņu
izpušķoto braucamrīku parādē, kā arī piedalīties makšķerēšanas sacensībās, vērot volejbolu. Bērni varēs iesaistīties
rotaļu darbnīcā, bet pēc tam viņi varēs ļauties trakulībām
Putu ballītē. Parkā pie Ērgļu slimnīcas būs amatiermākslas
koncerts, kurā sumināsim Rūdolfu Blaumani 155 gadu jubilejā. Tiksimies ar rakstnieci Ingūnu Baueri. Interesanta
izstāde atkal būs skatāma Livonijas laika velvju pagrabiņā.
Svētku programma vēl top, bet drīz vien jūs varēsiet saplānot savu laiku, lai piedalītos jums saistošajās aktivitātēs. Līdz tam vēl nedaudz laika. Svētkos tiksiet aicināti
piedalīties sporta sacensībās, baudīt kultūras pasākumus
un gūt labas emocijas kopā būšanas priekā. Lai mums jauki
svētki!
Precīza Ērgļu novada svētku programma būs nākamajā
laikrakstā “Ērgļu Novada Ziņas”.
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības
speciāliste - kultūras darba organizatore
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Lasīšanas ekspert!

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Ceļotāju Laines un Artūra stāstu
vakars Ērgļu bibliotēkā
Kaivas Bukovskas foto

23. maija vakarā Ērgļu bibliotēkā smaidīgu, enerģisku,
mērķtiecīgu jauniešu ceļojuma stāsti interesentiem uzbūra
brīnišķīgas, piedzīvojumiem bagātas ceļojumu ainas.
Viņi - Laine Pērse un Artūrs Driņins - ir tie “trakie” (kā
daļa sabiedrības viņus ir nodēvējuši), kuri 17 mēnešos apceļoja 64 valstis, katrā no tām pieredzot visdažādākās situācijas, izdzīvojot visu spektru emocijas un ar katru jaunu dienu
arvien iepazīstot sevi, savu ceļabiedru un atklājot sev jaunus
secinājumus par dzīvi un tās atziņām, patiesībām, vērtībām.
Ceļojuma pirmās idejas dzima līdz ar joku: “Klau, apceļojam
pasauli?” “Labi! Aiziet!”
Kādu laiku tas arī bija tikai abu joks, līdz kādai oktobra
dienai, kad radās iespēja lētāk iegādāties aviobiļetes uz ASV.
Tad arī sākās viņu mazliet neprātīgais, bet labi plānotais (tā
vismaz šķitis sākumā, jo reti tās lietas, kas saistītas ar ceļošanu, notiek simts procenti, kā ieplānots) ceļojums. Maršruts
izvēlēts pavisam vienkārši -jābrauc uz valstīm, kur Latvijas
pilsoņiem ieceļošanai nav nepieciešama vīza, kur ir relatīvi
droši un kur ir silts, lai varētu nakšņot teltī un pārvietoties ar
autostopiem.
Par piedzīvoto un pārdzīvoto ceļojot var izlasīt nu jau trīs
Laines Pērses grāmatās, kas izdotas sērijā “Ar stopiem apkārt
pasaulei” - “Ziemeļamerikas kokteilis”; “Ugunīgā Dienvidamerika”; “Neparastā Eiropa un kripatiņa Āfrikas”. Visas šīs
grāmatas ir pieejamas arī Ērgļu bibliotēkā.
Lai rodas iedvesma ceļot!

Nāc uz bibliotēku un piesakies!
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku’’ žūrijas 2018 grāmatu kolekcija:
5+

1. Kā vilku piemin, tā vilks klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs
Mabīrs. Rīga: Lauku Avīze, 2017.
2. Mia ir priecīga. Tīa Selli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.
3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC,
2017.
4. Pastnieks Pele. Marianna Dibika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2017.
5. Zaķa Garauša laimes zeme. Toms Kalninskis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
6. Zirgā. Inese Zandere. Rīga: Liels un mazs, 2017.
9+

1. Aukliņa, putns un es. Ella Kārlsone. Rīga: Pētergailis,
2017.
2. Brūne. Hakonss Eversons. Rīga: Pētergailis, 2018.
3. Kā vecmamma vislaik samazinājās. Mihaels de Koks,
Kristīne Ārstena. Rīga: Pētergailis, 2017.
4. Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone. Rīga: Pētergailis, 2018.
5. Sirdsmāsas. Salla Simuka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
6. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs. Katlēna Ferēkena, Eva Mutona. Rīga: Madris, 2018.
11+

Ērgļu bibliotēka piedalās
starptautiskajā konferencē Lietuvā
Foto no Kaivas Bukovskas personīgā arhīva

1. Brūveri brūvē. Pēteris Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere. Rīga: Pētergailis, 2018.
2. Kurš no mums lidos? Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 2017.
3. Melnais akmens. Aivars Kļavis. Rīga: Zvaigzne, ABC,
2018.
4. Tumšmute. Hegartijs Šeins. Rīga: Prometejs, 2018.
5. Vaboļpuika. M.G. Leonarda. Rīga: Pētergailis, 2017.
6. Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla. Rīga: Lietusdārzs,
2018.
15+

Pie Lietuvas Nacionālās bibliotēkas.

28. - 29. maijā Ērgļu bibliotēka piedalījās starptautiskajā
konferencē “Multikulturālisms”, kas norisinājās Lietuvā, Viļņā.
Konference tika organizēta Erasmus+ programmas projekta
„Daily innovators and daily educators in the libraries“ ietvaros un tajā piedalījās bibliotēku pārstāvji no Lietuvas, Latvijas, Polijas, Norvēģijas.
Akcents konferencē tika likts uz arvien pieaugošo aktualitāti par dažādo kultūru un tautību sajaukumu nu jau arī tajās
valstīs un apdzīvotajās vietās, kur tas vēl līdz šim nav bijis
tik aktuāli. Un kā vienam no galvenajiem sabiedrības izglītotājiem šajos jautājumos uzsvars tika likts uz bibliotēkām, kur
jau šobrīd darbība ik dienu ir vērsta uz jebkuru sabiedrības
indivīdu neatkarīgi no tā, kas viņš ir un kāda ir viņa izcelsme,
reliģiskā piederība, nacionalitāte utt.
Kaut arī Ērgļu bibliotēka ir neliela pagasta bibliotēka ar nelielu lasītāju skaitu, tomēr nākotnē (tuvākā vai tālākā) multikulturālisms, kas identificējams ar dažādām indivīda nacionālajām īpatnībām, kas būtiski atšķiras no mūsu sabiedrībā
ierastā, ir reāla situācija.
Taču jau šobrīd darba ikdiena ir saistīta ar atšķirīgo, kas
jāpieņem un ar ko nākas saskarties, kā, piemēram, darbs ar
dažādu sociālo slāņu personām, dažādu interešu, uzskatu un
pārliecību piekritējiem. Nākamais solis ir darbs ar atšķirīgām
etniskajām grupām, kas ar laiku droši vien ir iespējama arī
mūsu novadā.
Konferences laikā tika iegūtas dažādas idejas un dzirdēti labo
piemēru stāsti. Iespējams, ar laiku kāda noskatīta un saklausīta ideja tiks ieviesta arī mūsu bibliotēkā.
Protams, šādos pasākumos viens no galvenajiem ieguvumiem ir arī profesionālo kontaktu nodibināšana. Cerēsim uz
sadarbību!
Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

1. Kur pazuda saimnieks?:stāsti par mūsu vēsturi.Pauls Bankovskis. Rīga: Liels un mazs, 2017.
2. Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani. Rīga: Zvaigzne
ABC, 2018.
3. Septītā kamera. Kerija Drūrija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2017.
4. Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC,
2017.
5. P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.
6. Tur aiz stacijas ir jūra. Juta Rihtere. Jāņa Rozes apgāds,
2017.
Vecāku žūrija

1. Ulsiks. Inguna Cepīte, Rīga: Dienas Grāmata, 2017.
2. Kā romāns. Daniels Penaks. Rīga: Omnia mea, 2018.
3. Mans vectēvs bija ķiršu koks. Andžela Naneti. Rīga: Jāņa
Rozes apgāds, 2018.
4. Pilsētu dedzināšana. Kai Āreleida. Rīga: Lauku Avīze,
2017.
Nāc uz bibliotēku - piesakies, jo lasīt ir stilīgi!
Inga Razenovska, bibliotekāre

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. jūnijs

Pavasaris sociālās aprūpes centrā “Kastaņās”

Liekas, vēl tik nesen drēgnajā pavasarī gaidījām saulīti un siltu laiku, tagad pēkšņi esam
nokļuvuši vasarā - tveicīgā un saules pārbagātā. Maija mēnesis ar pavasara ziedoņa burvību
pagājis kā mirklis, kurā baudījām skaistus brīžus, kuri sildīja „Kastaņu” iemītnieku sirdis.
Emocionālu koncertu sniedza koklētāju kopa no Ērgļiem, kas koklītes un flautas pavadījumā
izpildīja tautasdziesmas un dzejoļus. Mazie koklētāji priecēja ar skanīgām balstiņām un atziņu, ka arī jaunajai paaudzei nav svešas tautas tradīcijas un vērtības. Paldies mazajiem muzikantiem un jaukajai skolotājai Vinetai!
Mēneša viducī „Kastaņu” iemītnieki ciemojās kaimiņu aprūpes centrā tematiskā pasākumā
„Ziedu parāde”, kur rādīja savu sniegumu par ziedu tēmu, kā arī mērojās prāta asumā, veiklībā
un dažādās aktivitātēs. Kopā arī uzdancojām akordeona pavadībā. Pozitīvs noskaņojums un
labas emocijas bija visiem dalībniekiem.
Maija pēdējā dienā aprūpes centra interesentu grupa devās ekskursijā uz saules pielieto Likteņdārzu. Brauciens izdevās interesants un emocijām bagāts, kā arī raisīja dažādas pārdomas.
Mājās atgriezāmies noguruši, bet pozitīvas enerģijas pārpilni. Paldies ceļotājiem par izturību! Šādā saulainā noskaņojumā visi kopā gaidīsim Vasaras saulgriežus ar līgodziesmām un
Jāņu ugunskuru. Lai skaists šis gaidīšanas laiks!
E. Vaska, SAC „Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Veselības simtsoļu taka

Maijā „Braku” muzejā aizsākās akcija „Veselības simtsoļu taka”. Tā notiek sadarbībā ar Latvijas veselības uzņēmumu grupu „Repharm”. Muzeja apmeklējuma laikā skolēni tiek aicināti
atbildēt uz jautājumiem par labas veselības stūrakmeņiem. Kopīgi noskaidrojām, kāds ir veselīgs
uzturs, kāpēc vajag nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un labi izgulēties, kāpēc jādzer daudz
ūdens un jālieto vitamīni. Pārrunājām par „Brakos” augošajiem ārstniecības augiem un to nozīmi. Skolēni aktīvi iesaistās sarunā un labprāt pastāsta par savu pieredzi. Ekskursijas noslēgumā
tiek saņemtas vērtīgas un veselīgas balvas ar „Mēness aptiekas” zīmolu. Par to skolēniem liels
prieks. Paldies uzņēmumam „Repharm” par uzaicinājumu sadarboties!

Cepu, cepu kukulīti…
Katra cilvēka sākums ir māmiņa - mīļā, labā, jaukā, maigā. Māmiņa nežēlo neko, lai
bērns izaugtu krietns, vajadzīgs
pasaulei. Savukārt darba sparu latviešu cilvēks saņem no
maizītes. Patiesi spēcinoša ir
īstā rudzu maizes rika, neviens
darbs tad nav par grūtu. Jumurdiete Austra Biruta Rutka
sava mūža rakstā savijusi mātes
godpilno pienākumu ar svētīto
maizes cepējas arodu. Ziedošajā maija mēnesī viesojos pie
Austras kundzes krāšņajā 80
gadu jubilejas dienā. Austra
Biruta piedzima 1938. gada 8.
maijā Jumurdas pagasta “Ceriņos” Mārtiņa un Almas Cvetkovu ģimenē. Ģimenē audzināti
četri bērni - divi brāļi, divas
māsas. Viens brālītis maziņš
nomira. Draudīgie kara gadi jāpārdzīvo arī mazajai Austriņai.
Kara postaža skāra “Ceriņu”
dzīvojamo māju, sprāgstošo
bumbu šķembas iegūla mājas
sienās. “Ceriņu” māju 1928.
gadā cēla Jumurdas pagastā izslavēts amatnieks, mammas brālis Jānis Dzenis. Beidzoties smagajiem kara gadiem, Austra
ar vecākiem, māsu Ināru, brāli Juri turpina saimniekot “Ceriņos”. Bērni palīdzēja māmiņai
kolhoza teļu fermā, ganīja govis. Pēc kara saimniecībā kādu laiku nebija zirga, tad māmuļa laukus apstrādāja ar bulli. “Ceriņos” bullis bija izslavēts kā sparīgs gotiņu aplaimotājs.
Lai apkārtējo saimniecību govis tiktu pie teļiem, saimnieki veda savas govis ciemos pie
“Ceriņu” buļļa. Tēvs strādāja mežniecībā, bija noteiktas lielas meža izstrādes normas, tādēļ
bērni gāja tēvam palīgā. Skolas gaitas Austra uzsāka Jumurdas skolā. Kā spilgtas personības
skolas dzīvē Austra atceras skolotājus Līviju Līcīti, Kārli Šmitu, audzinātāju Mariju Vībanti.
Austrai skolā padevās matemātika. 1954. gadā Jumurdas septiņgadīgo skolu reizē ar Austru
absolvēja 13 audzēkņi. Pieauguša cilvēka lēmumi jāpieņem, iestājoties Rīgas Pārtikas un
rūpniecības tehnikumā, lai apgūtu maizes cepējas specialitāti. Četros gados iegūta vidējā
speciālā izglītība. Mācību laikā jāiztiek no skolēna stipendijas, jānopelna iztikšana dažādos
darbos, jo vecāki nevar palīdzēt. Pēc skolas absolvēšanas Austra tiek nosūtīta uz pirmo
darbavietu - maizes ceptuvi Balvos. Uzsākt darbu nesanāk, jo izrādās, ka ceptuve vēl nav
uzbūvēta. Savukārt maizes veikalā pārdevējas darbs arī ir aizraujošs, sabiedrisks. Jaunība,
dzīves iepazīšanas prieks Austru saved kopā ar Jāni Slišānu - atraktīvu, sabiedrisku puisi.
Kopīgais dzīves ceļš abus aizved uz Gulbeni. Turpinās darbs tirdzniecības nozarē. Jānis,
šoferis būdams, māca Austru braukt ar autobusu. Tas ir satraucošs piedzīvojums. Savu maizītes cepējas talantu Austra var īstenot laikā, kad ģimene pārceļas uz Ropažu pagastu. Ropažos atvērta jauna maizes ceptuve. Svinīgajā atvēršanas dienā Austrai tiek uzticēts godpilnais
pienākums strādāt pie galvenās maizes krāsns. Iesākās cieņpilnais maizes cepējas darba
posms. Simtiem maizes klaipiņu tika apmīļoti katru dienu, lai cilvēki varētu saņemt savu
dienišķo maizi, lai viņiem būtu darba spars, spēks. Maizīte tika cepta ne tikai pa dienu, bet
arī nakts stundās. Ropažos cepa visu iecienīto saldskābmaizi. 1965. gada 14. februārī Austra
sagaida savu meitiņu Stellu. Meitiņas piedzimšana - jaukākais dzīves piepildījums, māmiņas
pienākumi - skaisti, atbildīgi. Dažādu pārmaiņu dēļ Ropažu ceptuve tiek slēgta, tādēļ Austra
pāriet strādāt uz Rīgas maizes kombinātu. Tur cep maizīti līdz pat aiziešanai pensijā. Visus
šos gadus Austra dzīvo Ropažu pagasta Kangaru “Ataugās”. Izdzīvodama pelnītās atpūtas
laiku, Ausma lasa grāmatas. Tiek izlasītas vai visas vietējās bibliotēkas grāmatas. Gadiem
ejot, uzplaiksnī pa kādai sāpītei. Ir laiks viņas dzīvē, kad slimnīcas kļūst par Austras otrajām mājām. 2007. gadā Austras kundze atgriežas dzimtajā Jumurdā. Meita Stella sagaida
māmuļu savā ģimenē “Inķēnos”. Austras kundze ar siltiem pateicības vārdiem uzteic meitas
prasmi palīdzēt, uzmundrināt, sargāt. Tā jau dzīvē ir iekārtots, ka mātes doto siltumu bērni
atdod divkārt. Vai ne? Arī meita cep gardu maizīti, gatavo našķus par prieku māmuļai. Savās
dienu pārdomās Austras kundze priecājas par mazdēlu Andri, mazmeitiņu Agitu, ar smaidu
sagaida savus mazmazdēliņus Eduardu un Rūdolfu. Tik spēcinoši ir mazmazdēliņu pieglaustie vaidziņi, viņai veltītie smaidi. Tik labi būt mīļo vidū, redzēt viņu darbus. Dzīve tik garda
kā rudzu maizes rika ar biezu kārtu lauku sviesta! Lai gadu desmitiem ceptās maizītes dabiskais spēks ir Austras kundzes gara stiprinātājs, lai mīļo tuvums sniedz dvēselisku mieru!

Zinta Saulīte, “Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto

Pie Austras Birutas Rutkas svētku dienā viesojās Agita Opincāne
Agitas Opincānes foto

Piemiņas brīdis Vējavas kapos
Vējavas kapos otrdien 2018. gada 10. jūlijā plkst.13.00 tiks apbedīti un godināti iemīļotās dzejnieces Ilzes Kalnāres brālis Ansis Vairogs (1919 - 2012) un viņa dzīvesbiedre Nora Vairoga (dz.
Misiņa, (1920 - 2016). Vairogu pāris tiks apglabāts tajā pašā kapu laukumiņā, kur dus 1968. gadā
aizsaulē aizgājusī Ilze Kalnāre un 1972. gadā Ērgļu pansionātā mirusī viņas un Anša māte Marta
Dreimane.
Ansis Vairogs dzimis Vestienā. Kā leģionārs pēckara gados palika Vācijā, no kurienes devās uz
Angliju. Anglijā Ansis iepazinās ar rīdzinieci Noru Misiņu, kas bija devusies prom no Latvijas
1944. gadā. Ansis ar Noru salaulājās Londonā 1955. gadā. Nākamajā gadā pāris kopā izceļoja uz
Austrāliju. Viņi apmetās uz dzīvi Melburnā, kur kļuva ļoti iemīļoti un cienīti latviešu sabiedrībā.
Vairogu vēlēšanās bija tikt apbedītiem Vējavas kapu kalnā blakus Anša māsai un mātei.
Pēdējā gaitā Vairogu pāri pavadīs mūzika un dzeja, piedaloties folkloristei Ilgai Reizniecei un
aktrisei Esmeraldai Ermalei. Izvadīšanu filmēs Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki. Ļoti gaidīsim Vestienas, Vējavas, Ērgļu un Madonas apkārtnes ļaudis, kas varbūt paši vai viņu piederīgie
saskārušas ar Dreimaņu - Vairogu ģimeni. Pēc piemiņas brīža visi mīļi aicināti pakavēties kapos
pie uzkodām un atspirdzinājumiem.
Tuvāka informācija: Anita Andersone, 2020 3838 vai granita@ozemail.com.au
Tēvu zeme runā
Runā akmens, runā kalns, runā vārpas druvā,
Runā katrs koks un lauks valodā tik tuvā.
Ilze Kalnāre (1942)
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Ilze, māte, Ansis 1930. gadā.

Foto no Vairogu ģimenes arhīva

9

Pasākumu afiša
15. jūnijā plkst. 15.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Zigmunda Šnores akvareļu izstādes atklāšana
Akvareļu izstāde būs apskatāma līdz 31. jūlijam pagasta
pārvaldes darba laikā
No 15. jūnija līdz 31. jūlijam Sidrabiņos,
pagasta pārvaldes zālē,
SAC “Kastaņas” iemītnieku rokdarbu izstāde
19. jūnijā plkst.10.00 AMATU DIENAS ĒRGĻOS
Madonas novada fonda projekta ietvaros:
plkst.10.00 iepazīšanās ar TLMS “Ērgļi” darbību un
vēsturi Ērgļu saieta namā.
Visas dienas garumā visi dalībnieki piedalās trīs darbnīcās:
- Meistarklase krāsošanā ar augiem “Meņģeļos”;
- Datorsteļļu meistarklase “Mailīšu Fabrikā”;
- Keramikas meistarklase “Podnieku namā”.
21. jūnijā plkst. 14.00 „Brakos” Jāņu ielīgošana
Piedalās tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
22. jūnijā plkst.19.00 Jāņu ielīgošana
Sidrabiņu parkā
19.00 Ērgļu saieta nama teātra uzvedums. Rita Misūne
“Tik nopietni kā dzīvē”
20.00 danči kopā ar “Aizezeres muzikantiem”
Kopīgi iedegsim Jāņu ugunskuru, dziedāsim un dejosim!
Priecāsimies par meistarīgu saimnieču līdzatnestajiem
Jāņu sieriem un pīrāgiem.
23. jūnijā Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
Zāļu dienas ielīgošana
Visas dienas garumā kopīgi pušķosim muzeja ēkas, pīsim
vainagus, dziedāsim līgo dziesmas, veiksim dažādus rituālus un degustēsim sierus.
23. jūnijā plkst. 19.00
LĪGO SVĒTKI ĒRGĻOS!
Laukumā pie Ērgļu saieta nama muzikāls uzvedums
“100gades Līgo danči!”
Piedalās: Ērgļu deju kolektīvi, folkloras kopa Pētera Štefāna vadībā, jauktais koris “Ērgļi”, TMK “Pulgosnieši”.
Pēc uzveduma Jāņu ugunskura iedegšana.
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā izstāde
“Viss par un ap kāzām”
“Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri”
R. Blaumanis
Mīlestība ir daudzām lietām sākums - laimīgai kopdzīvei, laulībai, pat jaunai dzīvībai. Un visas šīs tēmas
ir atspoguļotas rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa daiļradē.
Šovasar Rūdolfa Blaumaņa muzejā “Braki” uzzied mīlestība. Visas vasaras garumā būs skatāma izstāde “Viss par
un ap kāzām”. Visi laipni aicināti apciemot “Brakus” un
aplūkot šo izstādi.

Bērnu drošībai vasaras brīvdienās
Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā
ir tas, ko ar nepacietību gaida teju ikviens skolēns. Tomēr,
ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus
drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā.
Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. VUGD atgādina,
ka vecākiem ir savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, kas
saistītas ar drošību vasarā un pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Bērnu vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka
bērni mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie.
Ja viņi būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad
tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. Bērniem
ir arī jāizskaidro, ka dažādi aizliegumi un drošības prasības
pastāv nevis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, bet gan tāpēc, lai
nenotiktu nelaimes.
Lai šo vasaru aizvadītu bez traģiskiem nelaimes gadījumiem, VUGD aicina vecākiem ar bērniem pārrunāt piecus ar
drošību vasarā saistītus jautājumus.
1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Aizvien pieturoties siltākam laikam, liela daļa iedzīvotāju
atvēsinājumu rod tieši peldoties. Peldēties ieteicams tikai
oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās,
kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes
un atvariem. Ūdenī bērniem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un
dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai
vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, visiem
obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts
bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas
dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst
atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis
vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties,
ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs
darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku. Pat
uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime, un viņš var iekrist ūdenī.
2. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez
pieaugušo klātbūtnes?
Vasaras laikā noteikti gadīsies arī kāda lietaina diena vai
diena, kad bērnam laiks jāpavada iekštelpās bez pieaugušo
klātbūtnes. Atstājot bērnus vienatnē iekštelpās, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās, var izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība vai palaidnība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus.
Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu
citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc
tam ļaut bērnam rīkoties patstāvīgi virtuvē.

3. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām
un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties par pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaunceltnes
un ēkas. Tas ir aizliegts un var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem,
tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības
jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu
pa pamestām ēkām.
4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un
cik ilgi būt prom?
Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina bērnus regulāri informēt
vecākus, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā un cik ilgu
laiku būs prom.
Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas
viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums vai
nepieciešama vecāku palīdzība, bet bērns satraukumā var
nespēt uzreiz nosaukt precīzu savu atrašanās vietu.
5. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un kādos gadījumos jāzvana pa tālruni 112.
Nereti brīžos, kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bērni, bet
arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi jārīkojas un kur ir
jāzvana, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā
ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime - jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem pa tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot,
kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi
nelaime, bet nav pieejams telefons. Tad ir jāmeklē tuvākais
pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos,
ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods,
citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties
pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda par
nelaimes izraisīšanu.
VUGD visiem novēl saulainu un drošu vasaru!

Paziņojums

Medicīniskā informācija
16. jūlijā no plkst.10:00 līdz 17:00 Ērgļos,
Parka ielā 7 (pie slimnīcas)

Pateicība Ērgļu slimnīcas
sociālās aprūpes nodaļai
Ir labi tad, ja neesi viens
Tai brīdī, kad ir grūti.
Ja tiek aprūpēts ikviens
Ar jauku cilvēku klātbūtni.
Sakām Lielu Paldies Ērgļu slimnīcas vadītājai Ainai Braķei par to, ka Ērgļos izveidota šāda nodaļa. Sirsnīgu Paldies
sakām ģimenes ārstei Līgai Budzei, medmāsām un sanitārītēm par mūsu mammas un vecmāmiņas Leonardas Andersones brīnišķīgo aprūpi un dvēselisko attieksmi smagās
slimības laikā.
Meitas - Vera, Ingrīda un mazmeitas

Mobilā diagnostika

Iespējamie izmeklējumi –
1. Mammogrāfija;
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma 20,00 EUR
2. Rentgens (plaušām,
locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50
EUR, (ģimenes ārsta
nosūtījums nav nepieciešams)
3. D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Lūdzu pieteikties pie
ģimenes ārstiem.

Ērgļu pensionāru biedrība, atbalstot Latvijas Pensionāru federācijas iniciatīvu, aicina iesaistīties parakstu vākšanā līdz
septembrī plānotai pensionāru sapulcei ar Pensionāru federācijas prasībām Saeimai un valdībai par pensionāru dzīves
uzlabošanas pasākumiem.
Ērgļu novadā parakstīties var bibliotēkās, aptiekās un avīžu
kioskā līdz šī gada 31. augustam.
Parakstīties var visas personas, kas sasniegušas pilngadību
- 18 gadus.
Biedrības valde

PIEMINAM MIRUŠOS:
Velta Sniķere
mirusi 86. mūža gadā;
Guntis Grīnbergs
miris 76. mūža gadā;
Elza Blūma
mirusi 98. mūža gadā;
Leonarda Andersone
mirusi 87. mūža gadā;
Artūrs Razenovskis
miris 65. 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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