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Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Ausšrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimniema z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
vietne pie �rg�u vidusskolas.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedoapr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzijekta realiz�cijas laik�
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un velot�uz pasākumu
aicināja tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši” ar saviem atbalstītājiem.
risma kartes.
Pa ceļam iegriezāmies Lestenes Brāļu kapos un Lestenes luterāņu baznīcā. Lestenes Brākumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

�rg�u novada dome piedal�s Igaunijas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�cija, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes,
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un
Valkas rajona padomes, M�lpils pagasta padome, Siguldas novada dome. Kop�jais projekta budžets ir 1519238,13
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�bas programmas nans�jums, 5% valsts
l�dznans�jums, 10% partneru l�dznans�jums.

Projekt� tiks izstr�d�ts starptautisks
velo maršruts „Dienvidigaunija – Zieme�latvija”, kura viens posms b�s pa
Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu.
No liel� velo maršruta tiks veidoti vair�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iesp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas,
caur kur�m v�sies lielais loks. Mums
tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa
Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un
�rg�u apk�rtni.
�rg�u mazais velo maršruts tiks pied�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vestienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots

ļu kapos guldīti karavīri, kuri 2. pasaules kara laikā krituši Latviešu leģiona rindās. Brāļu
Ilzememoriālu
Daugiallo, sāka veidot 1998. gadā, tā centrā tēlnieces Artas Dumpes veidotā skulptūra
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- Māte - Latvija”. Piemiņas sienā un kapu plāksnēs iegravēto karavīru vārdi skaitāmi vairākos tūkstošos.
Vienkārša un masīva ir Lestenes luterāņu baznīcas āriene, bet iekšpuse liecina, ka tā ir
viena no greznākajām Kurzemes baznīcām, celta 18. gs. beigās un pabeigta 19. gs. sākumā. Baznīcas iekārtas autors ir slavenais Ventspils kuģu būvētavas koktēlnieks Nikolauss
Sēfrenss jaunākais, kurš radījis vērienīgu Latvijas baroka laikmeta kokgriezumu ansamIr zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Marutas Bitītes foto
bli. Lestenes luterāņu draudzes priekšniece Inguna Kokina aicināja pie mazajām ērģelītēm.
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baznīcas ēka 20.gs. 60. gados pārvērsta par labības klēti, altāra vietā ierīkojot graudu rezerT�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
vuāru. Kopš 2002. gada uzsākta baznīcas atjaunošana, un pamazām baznīcas interjers atgūst
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada augusta domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā www.ergli.lv
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.3 “Pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Saistošie noteikumi iesniegti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas
saistošie noteikumi būs brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē,
novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aApstiprināja Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēdināšanas (pusdienu) maksas pakalpojuma izcenojumu EUR 0,29 no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada
31. augustam.
aNolēma ar 2018. gada 1. septembri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņiem.
aNolēma izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai uz nenoteiktu laiku.
aApstiprināja uz četriem gadiem Ērgļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
sastāvu.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpašumā, kas atrodas Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā – aptuvenais izcērtamās koksnes
apjoms 4160 m3, kailcirtes 3499 m3, kopējā platība 13,0 ha, sanitārās, kopšanas un izlases
cirtes 661 m3, kopējā platība 13,8 ha. Nolēma izveidot Ērgļu novada pašvaldības kustamās
mantas atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, izstrādājot cirsmu izsoles noteikumus, ņemt vērā
speciālistu papildus ieteikumus.
aNolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļu no
zemes vienības 0,2 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma atdalīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā.
aPiešķīra finansējumu EUR 430,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem Latvijas Armvrestlinga federācijai Ērgļu novada iedzīvotāja
finansiālam atbalstam, sedzot aviobiļešu un dalības maksas izdevumus, pārstāvot Latviju Pasaules čempionātā armvrestlingā, kas norisināsies no 2018. gada 12. oktobra līdz 21. oktobrim
Antālijā, Turcijā.
aNolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli mātei ar mazgadīgu bērnu.
aPiešķīra finansējumu EUR 605,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem biedrībai “Zivju gani” vienas dienas izglītojoša pasākuma par
aktīvā tūrisma tematiku, kas norisinājās 2018. gada 8. septembrī bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas teritorijā, finansiālam atbalstam, sedzot kreklu ar apdruku iegādes izdevumus.
aPrecizēja Ērgļu novada domes 2018. gada 21. jūnija lēmumu “Par zemes nomu ar apbūves
tiesībām” un apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības un SIA “Eldida” noslēgto apbūves tiesību
līgumu.
aNolēma nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz Ērgļu novada pašvaldības vārda diviem dzīvokļiem, jo tiem ir atcelts iesāktais privatizācijas process, un tie ir piekritīgi pašvaldībai.
aNolēma neveidot Ērgļu novada muzeju komisiju (darba grupu) Ērgļu novada muzeju –
R.Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”, Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi” un
Sausnējas pagasta vēstures muzejs “Līdumi” - ilgtspējīgas attīstības veicināšanai 9 cilvēku
sastāvā – komisijas (darba grupas) priekšsēdētājs un 8 komisijas locekļi.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai.
aNolēma Ērgļu novada sociālās aprūpes centram dot atļauju pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) – pasažieru liftu Schindler 3100TM EUR 20 086,00 vērtībā un naudas līdzekļus lifta
būvniecības darbiem EUR 24 914,00 apmērā – no biedrības “Salaspils Rotari klubs”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Vai Ērgļi var būt Latvijas
tūrisma galvaspilsēta?
Mēs dzīvojam skaistā vietā. Te ir gan pakalni, gan ezeri,
meži un pļavas. Mēs atrodamies Vidzemes augstienē, cauri Ērgļiem tek Ogres upe. Ikdienā te dzīvojot, esam pie tā
visa tik stipri pieraduši, ka vairs neredzam šos jaukumus
kā savu Lielo iespēju.
Mana pieredze liek domāt, ka tūrisms mums, Ērgļos dzīvojošajiem, var būt tīri labs veids, kā dažādot savu ikdienu, kā raisīt jaunas vēsmas tajā, ko piedāvājam viesiem.
Savulaik taču visiem tik eksotisks un labs šķita slēpotāju
vilciens “Sniedziņš” vai laivotāju simti Brāžu krācēs.
Ar šādu domu pārstāvji no biedrības “Zivju Gani” pirms
diviem gadiem uzrakstīja un Vides aizsardzības fondā iesniedza projektu par “Tūrisma salidojumu Ērgļos”. To neatbalstīja. Tad kopā ar kolēģiem no nomad.lv izdomājām, kā pievērst mūsu cilvēku uzmanību vides piemēslošanas problēmām. Radījām saukli “Ko ienes, to iznes!”. Un atkal startējām
ar tūristu sanākšanas ideju Ērgļos. Tikām atbalstīti ar noteikumu, ka savāksim 300 cilvēkus.
Skaidrs, lai cilvēki atsauktos uz aicinājumu “Ko ienes, to iznes!”, vajag vēl kādu iemeslu…
Brīdis, kad ejam dabā, ir īstais, kad to iegaumēt un īstenot. Tad mums nevajadzēs atkritumu
tvertnes vest uz skaistākajām Latvijas vietām. Izdomājām, ka vajag “Tūristu salidojumu”.
Pirmais tūristu salidojums Latvijā notika 1959. gadā. Pēc neatkarības atjaunošanas tie pie
mums nebija notikuši, kaut zinām, ka ar dabā iešanu nodarbojas daudzas organizācijas. Tās
apzinot, noskaidrojām - lielāko ir 29 gabalas.
Ir grūti un interesanti radīt jaunu pasākumu formātu. Izdomāt, ko cilvēki varētu gribēt,
ko viņiem parādīt, uz ko aicināt. Tie 300 apsolītie cilvēki bija kā sasniedzamais mērķis.
To varētu garantēt labi laika apstākļi. Tādi parasti ir septembra sākumā, tāpēc izvēlējāmies
astoto datumu.
Dienas pirmajā daļā piedāvājām cilvēkiem doties dabā kopā ar Latvijā zināmākajiem un,
mūsuprāt, labākajiem tūrisma gidiem. Visi pulcējās no rīta Dzelzceļa stacijā, bija arī iepriekšreģistrēšanās. Skauti un Gaidas veda cilvēkus pa Liepkalnes baltvāciešu pēdām. Piedzīvojumu gars savā pārziņā ņēma “Gara pārceltuves” “Meņģeļos”, ”Brakos” un Jumurdas
muižā. Siguldas elektrodivriteņu maršruts veda no Piebalgas pakalniem, Vanagkalns veda
astoņas laivas pa Ogri augšpus Ērgļiem, jo sausās vasaras dēļ citur laivošana ir stipri apgrūtināta. Hiking in Latvia nāca uz Ērgļiem no Gaiziņkalna, PostNos nāca “krastingā” pa
Ogres krastu no Emmas dzirnavām uz Ērgļiem, “Zaļo ceļu asociācija” mina dzelzceļa stigu,
pats vadīju grupu pa slēpotāju vilciena “Sniedziņš” vietām - pa kalnu takām līdz “Brakiem”
un atpakaļ. Kopā radījām desmit maršrutus, kuri visi tika apgūti. Bērniem, kuri pieteicās,
Ērgļu jaunsargi izveidoja dienas nometnes piedzīvojumu mežā. Pārsteidza Ludzas jauniešu
centra aktīvisti, kuri atbrauca ar autobusu, lai jauniešiem būtu iespēja iziet pārgājienus un
piedalīties pasākumā kopumā.
Paralēli pārgājienos gājējiem pusdienas laikā ap Staciju, Vecmuižas ezerā, Trijupēs un
Briežu kalnā sākās mazās tūrisma darbnīcas. Orientēšanās labirints, brīvais kritiens no 17
metriem ar virves atsaiti, diskugolfs, SUP un smailītes, elektrodivriteņi, tūrisma filozofija,
ugunskurā cepta maize, loka šaušana, arboristi, alpīnisms pa koka stabu, “zelta rakšana” uz
virvju ceļa, nūjošana - ir prieks redzēt, cik daudzveidīga mūsdienās spēj būt cilvēka būšana
pie dabas.
Vakara sarunu sadaļā kā viesus bijām aicinājuši Edgara dēlu Kristapu Liepiņu un Andri
Stavro no Piebalgas.
Pasākums noritēja viegli un draudzīgi, atnāca arī daudzi ērglēnieši. Jaunieši un salidojuma
dienas palīgi dabūja krekliņus, kuru izgatavošanu finansēja arī Ērgļu novada pašvaldība.
Mūziku lika Mārtiņš Aleksis, bet pusnaktī “Movement spontanious” aizveda vairāk nekā 30
cilvēkus nakts pārgājienā, no kura cilvēki atgriezās ar autobusu deviņos no rīta.
Paldies visiem vietējiem, kas piedalījās un atbalstīja mūs šajā pasākumā! Esam radījuši ko
jaunu un nebijušu Latvijas mērogā. Tagad jādomā, kā turpināt.
Māris Olte

Latvijas kontūra Ērgļu novadā

“Esi sveiks, mazais novadniek!”
“Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē no jauna atklāt to pašam.
Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža un apaļa ir bumba,
kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā,
kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli?
Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.”
P. Brauna
Jaunas dzīvības ienākšana ģimenē ir brīnums.
Bērns atklāj mums to, ko esam pazaudējuši cerību, ticību nākotnei, kā arī brīnuma spozmi
acīs. Ērgļu novadā trešo gadu norisinājās mazo
novadnieku godināšanas pasākums “Esi sveiks,
mazais novadniek!”. Uz pasākumu tika aicināti
visi 2017. gadā dzimušie Ērgļu novadnieki un
viņu vecāki. Mazajiem Ērgļu iedzīvotājiem tika
pasniegta īpaša piederības zīme - sudraba karotīte ar Ērgļu novada ģerboni. Šogad pasākumu
apmeklēja īpaši viesi - lelle Lupe un Konstantīns
no raidījuma “Kas te, es te”. Lupe un Konstantīns pasākumu bagātināja ar jautru omu un skanīgām dziesmām.
Trīs mazulīši ieguva savus īpašos cilvēkus - kūmas. Par krustvecākiem jeb kūmām saka arī tā “tie ir tādi ļaudis, kas var uguni saujā nest”. Tas
nozīmē, ka kūmām jābūt apveltītiem ar tādām
rakstura īpašībām, kādas vecāki vēlētos savam
mazulim. Apņemšanās būt par kūmu tika apliecināta ar parakstiem īpašā apliecībā.
Lai tas neviltotais prieks, kas ir ikkatra mazulīša acīs, bagātina ikdienu, dara mūs priecīgākus!
Baiba Bukovska, Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Valda Zirņa foto
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25. augustā notika Latvijas 100gadei veltīts velobrauciens “Latvijas kontūra Ērgļu novadā”, kuru organizēja Ērgļu saieta nama darbinieki. Ja pirms brauciena bija bažas par laika
apstākļiem (ziņoja stipru lietu) un braucējiem, tad 25. augusta rīts visas bažas izkliedēja.
Laika apstākļi bija labi un ieradās 21 riteņbraucējs, viena ģimene pat no Rīgas ar jaunāko
dalībnieci - 6 gadi.
Brauciens sākās stāvlaukumā Cēsu ielā 19, Ērgļos. Maršruts bija interesants. Daļa maršruta
bija pa veciem, vēsturiskiem ceļiem, divreiz bija jāšķērso Ogres upe - pa gājēju tiltu pie
SIA “ELBRA” un pa dambja tiltu. Brauciena laikā varēja aplūkot Ērgļu privātmāju rajonus,
papriecāties par skaisto z/s ”Tauri” ganāmpulku, baudīt novada krāšņos dabas skatus. Galvenais apskates objekts bija meteorītu krāteris aiz “Brakiem”, pie kura brauciena dalībnieki atpūtās un cienājās ar organizatoru sarūpētajiem pīrādziņiem un tēju. Pēc gandrīz četru
stundu brauciena un 28 km veikšanas dalībnieki veiksmīgi nonāca sākuma punktā, noslēdzot
Latvijas kontūras zīmējuma braucienu novadā. Brauciena dalībniekiem maksimālās iespēju
robežās līdzi sekoja transports, kas bija gatavs sniegt gan tehnisku, gan citāda veida palīdzību. Šoreiz atskaitē - viena sadurta riepa, kas tika saremontēta, un braucējs varēja turpināt
ceļu. Pēc velobrauciena tikai viens jautājums, kad un kāds būs nākamais brauciens? Būs velosezonas noslēguma brauciens!
Paldies visiem braucējiem par piedalīšanos un tiekamies noslēguma braucienā!
Alda Jēkabsona teksts un foto
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Jauno maiņu skolā ievedot

Redakcijas sleja
Klāt rudens. Nezinu, kā jūs, bet es nevarēju sagaidīt,
kad beidzot tas sāksies. Septembris ir tikai sācies, bet
tas jau solās būt notikumiem bagāts un krāsains. Jau ieskandinājām pirmo septembri un ievedām skolā jaunos
pirmklasniekus. Mana klase paspēja aizbraukt brīnišķīgā ekskursijā ar laivām, bet vēl mums daudz kas ir
jāpaveic. Šomēnes krāsaini atzīmēsim Dzejas dienu, iesvētīsim jaunos vidusskolēnus - 10. klasi - un uzņemsim
viņus mūsu pulkā, kārtīgi izsportosimies olimpiskajā
dienā, bet, mēnesi noslēdzot, mana jeb 12. klase palaidīs skolotājus pelnītā atpūtā, uzņemsimies “Iespējamo
misiju” un vienu dienu iejutīsimies skolotāju ādā.
Protams, vasara bija ļoti jauka, silta un būs grūti to
palaist, bet atkal pienācis laiks ķerties klāt mācībām un,
skatoties pa logu, redzēt, kā krāsojas koku lapas. Tāpat
kā jaunajā gadā, arī 1. septembrī cilvēkiem ir daudz apņemšanos. Ceru, ka jums visiem tās piepildīsies. Un, ja
ne, tad es ticu, ka jūs atradīsiet ko vēl labāku. Veiksmīgu
visiem šo mācību gadu! Novēlu, lai katra lapa, uz kuras
jūs uzkāpjat, ir kraukšķīga, jo tās ir pašas labākās.
Viktorija

Īsziņas
Ērgļu vidusskolā:
17. 09. - skolēnu domes vēlēšanas
17. -21.09. -10. klases uzņemšanas pasākums
21.09. - Olimpiskā diena 2018
27.09. - Miķeļdienas tirdziņš
28.09. - „Iespējamā misija”- stundas vada 12. klase
19.10. - skolēnu domes pasākums

Liekas, pavisam nesen iesoļoju skolā ar satraukumu, bet
smaidu sejā, taču tas notika pirms 12 gadiem. Šogad pirmo
reizi skolas solā sēdās 18 pirmās klases skolēni, taču desmitajā klasē 14 skolēni.
Mazie pirmklasnieki ar smaidu nāca pie mums un mēs,
divpadsmitie, ar prieku viņus sagaidījām un ievedām skolā pirmo reizi. Lai viņi justos gaidītāki, bijām sagatavojuši
mazas dāvaniņas - krāsu zīmuli un zīmuļu asināmo. Ar to
bija jāuzzīmē sava pirmā diena skolā. Krāsainie zīmējumi

Adaptācijas diena

Nevar vien beigties garākā vasara Latvijas
meteoroloģisko novērojumu vēsturē, bet skolēniem jāsāk mācību gads. Lai atgriešanās
skolā būtu vieglāka, Ērgļu vidusskolā jau vairākus gadus pēc Zinību dienas notiek adaptācijas diena.
Šogad 4. septembra nodarbības bija veltītas
tam, lai skolēni tiktu ievadīti skolas ikdienas
dzīves norisēs, lai iepazītos ar ugunsdrošības
un elektrodrošības noteikumiem un atbildību
noteikumu neievērošanas gadījumā (to palīdzēja apgūt vai atcerēties A. Masaļskis, U.
Konovalovs, A. Krīgere I. Dudko,) lai interaktīvā veidā, praktiski darbojoties, izprastu
“Zīļu spēles” norisi.
Drošības stundās gan atbildīgo darbinieku
stāstījums, gan iespaidīgi videofilmu fragmenti, gan testi atgādināja par skolēnu atbildību par pašu un skolasbiedru drošību, veselību un dzīvību.
Zīļu spēles dažādās nodarbībās palīdzēja
gan izklaidēties, gan mobilizēties, gan strādāt
komandā, gan paļauties uz saviem spēkiem.
Cik reizēm grūti izvēlēties pareizo atbildi,
neietekmējoties no klasesbiedriem, cik daudz
pašu spēkiem atrisināmu problēmu var saskaĒrgļu novada skolu izdevums 2018. septembris

tīt skolā un tās apkārtnē,
cik viegli vai grūti uzrakstīt dzejoli, rakstu, izveidot
klases prezentāciju, cik labi
relaksēties sporta zālē - to
visu atgādināja skolotāju
veidotās nodarbības. Bet
saimniece uzskatāmā veidā
ļāva skolēniem pārliecināties, cik daudz šķirojamo
atkritumu ir skolā ikdienā,
un daudziem patika mūsdienu „Pelnrušķīšu” konkurss - kurš ātrāk atdalīs
zīles no pupiņām.
Septembris ir Dzejas dienu
mēnesis, bet dzeja ir cieši
saistīta ar mūziku un mākslu. Tādēļ Mākslas
un mūzikas skolas pasniedzēju darbnīcās jau
iezīmējās skolēnu idejas interesantām Dzejas
un mākslas dienām, un vestibilu pirmo reizi
skolas vēsturē rotā visu klašu veidots totēmu
stabs.
Ar adaptācijas dienas palīdzību esam iesākuši mūsu jauno, pārmaiņām bagāto mācību
gadu. Lai tas izdevies!

pie klases sienas atgādinās visu septembri par jauko mācību
gada sākumu.
Šogad skolu sākām ar prieku, krāsām un saules stariem un
ceram, ka arī gads tā turpināsies. Taču nevar nepamanīt, ka
nu jau vasara ir galā un ka sācies jauns mācību gads.
Novēlu visiem darbīgu jauno mācību gadu!
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Laivu brauciens pa Gauju

Adaptācijas dienā mēs pelnījām zīles,
sportojām, domājam spēles, taisījām plakātus. Man visvairāk patika domāt spēles,
jo visi sadarbojās. Kad sadarbojas, tad ir
jautrāk.
Mēs izdomājām spēli - atpazīšana. To spēlē šādi: visi sastājas aplī un viens vidū.
Vidū stāvošais griežas riņķī piecas sekundes
un apstājas. Tad iet uz viena bērna pusi.
Aptausta to un tā jāuzmin šī bērna vārds.

Mēs, 12. klases skolēni, devāmies laivu braucienā pa Gauju. Šo braucienu plānojām ilgi, bet
realizējām tikai septembrī. Izvēlējāmies perfektu dienu - vēl pēdējie saules stari stipri sildīja
mūs un ūdens upē bija samērā silts.
Tika izvēlēts maršruts Līgatne - Sigulda ar kopējo garumu 23 kilometri. Pēc brauciena mēs
sapratām, ka izdarījām pareizo izvēli. Laivot sākām pie Līgatnes pārceltuves. Nedaudz bailīgi
sasēdāmies laivās, jo līdz šim neviens no mums ar tāda veida peldlīdzekļiem nebija braucis,
bet pēc pāris metriem sapratām, ka nav par ko satraukties, jo laivas bija stabilas un upes straume nebija ātra.
Gaujas upes krastos paveras brīnišķīgi skati. Varēja redzēt, kā rudens pamazām apskauj Latviju. Šajā maršrutā bija arī pieci dabas objekti - Jumpravu iezis, Katrīnas iezis, Gūdu klints,
Launaga iezis, Elpju iezis. Pirmos kilometrus mēs veicām nesteidzīgā tempā, baudot dabu,
saules siltumu, fotografējot skaistos dabas skatus un klausoties mūziku.
Protams, bija nepieciešama arī atpūta. Apstājāmies brīnišķīgā vietā - atpūtas vietā “Brasla”.
Kad spēki bija uzkrāti un rokas atpūtinātas, devāmies “iekarot” Gaujas upi tālāk. Vietām ūdens
līmenis bija tik zems, ka laiva uzsēdās uz smilšainās grunts. Tas radīja vēl papildu jautrību.
Interesanti šķita tas, ka upes krastos bija ļoti daudz pīļu, kuras mēs arī pabarojām. Viena pat
nopeldēja ar mums atlikušos metrus līdz galapunktam. Izkāpjot krastā atpūtas vietā “Dainas”,
mēs visi smaidījām un bijām gandarīti, jo mēs to izdarījām! Taču tam visam klāt bija arī patīkams nogurums. Bet tas bija tā vērts!
Šis bija lielisks piedzīvojums lieliskā dienā un kompānijā. Šo ieceri realizējām par iegūto
balvu spēlē “Izkrāso IKdienu!”. Noteikti šādu braucienu atkārtosim vēl kādu reizi. Tas bija
fantastiski! Mēs iesakām ikvienam izbaudīt šādu aktivitāti.

Rinalds Tomass Dreimanis,
4. klases skolnieks

Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Manas vasaras brīvdienas
“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem - skolēniem. Sākot no
septembra, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks
dota iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un
iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu, tādējādi spēcinot
piederības sajūtu un valstisko identitāti. Arī mūsu - Ērgļu
vidusskolas - skolēniem ir dāvāta šāda iespēja, ko viņi varēs izmantot, kopā ar skolotājiem izlemjot, kur doties un ko
pieredzēt, vai aicinot ciemos pie sevis kādas jomas (literatūras, skatuves mākslas, mūzikas, kino, arhitektūras, dizaina,
novadpētniecības, kultūras mantojuma u.c.) profesionāļus.
6. septembrī “Arēnā Rīga” norisinājās “Latvijas skolas somas” atklāšanas pasākums, kuru apmeklēja arī Ērgļu vidusskolas skolēni. Iesākumā bērni varēja piedalīties interaktīvās darbnīcās un izstādē un kulminācijā baudīt brīnišķīgu
koncertu “Simts Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kurā sastapās
mūsdienīgais ar tautisko un klasisko, kā arī modernais ar
patriotisko profesionālu mūziķu izpildījumā.
Lai visiem skolēniem radošs un prieka pilns šis mācību
gads! Novēlu ikvienam atrast savu īpašo aizraušanos un ticēt, ka viss ir iespējams, ja vien to patiesi vēlies!
Lelde Strazdiņa, “Latvijas skolas somas”
koordinatore Ērgļu novadā

“Latvijas skolas soma”

Es ar savu ģimeni pabiju pie jūras. Jūrā peldējos un netīšām
atvēru muti.
Mēs aizbraucām uz Rīgas Lido atrakciju parku. Man bija
iespēja lidot ar katapultu. Pirmo reizi biju ūdens bumbā. Es
lēcu batutā ar gumiju.
Ciemojos arī pie savas māsas, šis bija pēdējais vakars pirms
viņa aizbrauca no Latvijas.
Agnija Trimpele, 6. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Piedzīvojumi karstajā
vasarā

Ceturtdien, 6. septembrī, mēs braucām uz “Arēnu Rīga”,
kur piedalījāmies “Latvijas skolas somas” rīkotajā pasākumā
Latvijas bērniem un jauniešiem.
Mēs dažādās izstādēs un interaktīvās darbnīcās varējām
koncentrētā veidā izmēģināt iniciatīvu “Latvijas skolas
soma” un atklāt Latvijas daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, kultūru, vēsturi un tradīcijas. Bija interesanti. Taču tā
kā tur bija apmēram seši tūkstoši jauniešu, rindas bija garas
un radās drūzma. Daudz neredzējām, bet mūs aicināja apmeklēt Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
Pēc izstādēm un interaktīvajām darbnīcām bija koncerts
„100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Koncerts bija superīgs.
Rīkotāji bija ļoti pacentušies ar gaismām un specefektiem.
Ceturtdiena bija superīga un pavadīta labā kompānijā. Paldies Kaivai Bukovskai un Leldei Strazdiņai, kuras mūs pavadīja un pieskatīja.
Veronika Ivanova, 9. klases skolniece
Es kopā ar Aiviju no Sausnējas un Samantu no 6., Veroniku
no 9., Eduardu no 5., Janu no 8. klases 6. septembrī devos
uz superīgu pasākumu Rīgā „Latvijā skolas soma”. Šajā pasākumā piedalījās 6000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas.
Tur mēs satikām bērnus no citām skolām, kurus mēs pazinām. Tur bija tik daudz aizraujoša un interesanta. Man vislabāk atmiņā palikušas šķībās foto klases, leļļu multfilmas
un lelles vieta, kur grimēja bērnus, kā arī seno laiku lietu
izstāde, kur bija daudz priekšmetu no Madonas. Tad, kad bijām visu apskatījuši un izstaigājuši, devāmies uz lielo halli
skatīties koncertu. Mūsu domas sākumā nebija tās labākās,
bet, kad koncerts sākās, mēs visi skatījāmies un nevarējām
ne acu atraut no brīnišķīgajiem koncerta priekšnesumiem.
Esam ļoti priecīgi, ka mēs tikām uz šo pasākumu un bija
iespēja tur piedalīties. Varēsim arī citiem ieteikt, kur braukt
izglītojošās ekskursijās.
Anete Rudzīte, 7. klases skolniece
Kaivas Bukovskas foto

Mans vasaras ceļojums

Šī bija pēdējo gadu karstākā vasara. Šogad ar ģimeni devāmies dažādos interesantos piedzīvojumos. Ūdens priekus
varēja izbaudīt pilnībā!
Vasarā vienmēr ūdens tuvumā uzturēties ir ļoti veldzējoši.
Šogad ar ģimeni pavadījām dienu pie jūras. Diena pagāja ļoti
strauji, negribēju, lai tā beidzas, jo bija tik jautri. Ar brāli spēlējāmies ar viļņiem, mētājām bumbu, sauļojāmies, skraidījām
un visu laiku gājām peldēties. Mums bija arī pikniks jūras
malā kopā ar omi. Izstaigājām arī skaistās takas gar Baltās
kāpas stāvo krastu. Skats uz jūru bija pasakains!
Vai zināt jauno „Avārijas brigādes” parku? Šogad arī es tur
biju ar savu ģimeni. Tur bija ļoti daudz izklaides iespēju.
Ūdens pasaulīte, šļūkšana ar kameru, dažādas fotografēšanās
vietas, dīvainas strūklakas! Paši labākie bija trakie karuseļi!
Novēlu visiem skaisti pavadīt nākamo vasaru ar cerību, ka tā
būs tikpat karsta!
Samanta Ungure, 6. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Man šī vasara likās burvīga. Laiks bija ļoti labs, jo saule
spīdēja gandrīz katru dienu, tāpēc visus iespējamos hobijus
varēja atsākt, piemēram, peldēšanos, riteņbraukšanu, garas
pastaigas. Bet vislabāk atmiņā palicis ceļojums, kurā devos
kopā ar ģimeni.
Mūsu ģimenei ļoti patīk ceļot, un tāpēc gandrīz katru vasaru
visi kopā dodamies uz jaunām un mums neredzētām vietām.
Tā mēs pamazām iepazīstam arvien vairāk citu valstu pilsētas.
Tāpēc arī šovasar es ar ģimeni devos uz Stokholmu ar kruīza
kuģi. Mamma šo ideju piedāvāja, aizbildinoties ar to, ka mēs
visi esam lidojuši ar lidmašīnām un braukuši ar auto transportu, bet vēl nekad neesam kuģojuši pa atklātu jūru. Ceļojums ilga trīs burvīgas dienas. Šim ceļojumam mēs nedaudz
sagatavojāmies. Ieskatījāmies kartē, lai saprastu, uz kurieni
dodamies. Bija svarīgi pastudēt par Stokholmu.
Pirmajā dienā mēs pēcpusdienā uzkāpām uz kuģa, pēc kāda
brīža tas sāka peldēt prom no ostas. Biju mazliet noraizējusies, redzot, kā kuģis aizvien tālāk un tālāk aizpeld no Latvijas krastiem un iepeld Baltijas jūrā. Interesanti bija pavērot,
kur beidzas Daugava un sākas jūra. Es kopā ar māsu ar lielu
interesi iepazinu kuģi. Izpētījām katru stāvu, jo pats kuģis bija
11 stāvus augsts. Tā vakars pienāca ātri. Un tieši šajā laikā visas kafejnīcas un restorāni gaidīja savus apmeklētājus. Savukārt mēs apmeklējām koncertu. Un pēc koncerta devāmies uz
kajīti atpūsties, lai no rīta ar jauniem spēkiem varētu iepazīt
Stokholmu.
No rīta, nokāpjot no kuģa, devāmies uz ekskursiju autobusu.
Ekskursija ilga trīs stundas. Divas stundas mēs braucām ar
autobusu pa pilsētu un klausījāmies gides stāstos. Bija ļoti interesanti, jo gide stāstīja par šīs pilsētas īpatnībām. Un vienu
stundu mēs izstaigājām Stokholmas vecpilsētu. Tajā es saskatīju līdzību arī ar Vecrīgu, jo arhitektūra un ielu segums bija
līdzīgs kā Rīgas viduslaiku daļā. Pēc triju stundu ekskursijas
mēs devāmies uz kuģi, jo bija pienācis laiks doties atpakaļceļā.
Un jau trešās dienas rītā es ieraudzīju Rīgu jūras krastā. Man
šie brīži ir neaizmirstami, jo es pavadīju laiku kopā ar ģimeni.
Dace Kārkliņa, 12. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Pelde ar zirgiem
Šovasar devos izjādēs ar zirgiem pa mežu, pa aploku. Šī bija diezgan interesanta iespēja jau atkal
tikties ar zirdziņiem. Jāatzīst, ka bija iekšējs saviļņojums par tikšanos.
Šī vasara bija ļoti karsta, tāpēc man bija ļoti laba,
pirmajā mirklī biedējoša, bet patīkama iespēja doties peldēt uz Gauju kopā ar zirgiem. Jums var rasties jautājums, kā var peldēt kopā ar zirgiem. Uz šo
jautājumu es atbildēšu rakstā.
Pirms devos peldēt ar zirgiem, bija jānoņem segli, lai tie nekļūtu slapji. Viss, kas tālāk jādara, ir
jāuzticas zirgam un jādodas ūdenī, sēžot tam mugurā. Tad, kad zirgs vairs nespēj sasniegt smiltis
ar kājām, viņš sāk peldēt. Jā, zirgi peldot izdod dīvainas skaņas, taču tas netraucē izbaudīt to, ka var
uzticēties kādam un būt ūdenī pat tad, ja pats īsti
nemāki peldēt. Protams, ka tika veikti visi drošības
pasākumi - ķiveres uzlikšana un vestes uzvilkšana.
Iesaku visiem kaut reizi doties kopā ar zirgiem
kaut vai tikai izjādē.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
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Lelles, stelles un mūzika

Dzinējsuņu izstāde Ērgļos

Vai to visu var savienot? Var, pat ļoti labi! Par to pārliecinājās Ērgļu mākslas un mūzikas
skolas mūzikas nodaļas skolēni, piedaloties ikgadējās radošajās darbnīcās, kuras notika no 27.
līdz 29. augustam.
Kā jau ik gadu, arī šoreiz katrs rīts sākās ar muzicēšanu orķestrī (skolotājs Pēteris Leiboms),
dziesmiņu dziedāšanu un dažādu ritmikas vingrinājumu iepazīšanu (skolotāja Mārīte Taškāne), taču tupinājums bija katru dienu jauns, interesants un izzinošs.
Skolotāja Mārīte Kovaļevska bija sarūpējusi āķīgu muzikālo viktorīnu ”Protu, atceros, atkārtoju”, lai atsvaidzinātu pa vasaru piemirsto...
Lilita kopā ar Viktoriju sagatavoja “Jautros startus”, kas izraisīja lielu jautrību.

Liels pārsteigums mūs sagaidīja “Mailīšu fabrikā”, kur Ilze Mailīte sagaidīja mūs ar uzdevumu izveidot savu nošu grāmatu, ielīmējot tajā savas notis, pauzes u.c., tā sacerot savu dziesmiņu, kuru vēlāk Alīna veiksmīgi nospēlēja uz flautas. Taču pats interesantākais bija apskatīt
jauno steļļu darbnīcu un izmēģināt aust uz datorstellēm, kuras ir vienīgās Latvijā.
Vienmēr ir liels prieks satikties ar saviem bijušajiem kolēģiem un audzēkņiem, tāpēc nodarbība “Maini instrumentu” šogad bija īpaša, jo to vadīja Limbažu mūzikas skolas skolotāja Raimonda Penka (klavieres) un Justīne Kindzuļe- Tirzmale (kokle, vargāns, pāna flauta). Spēlēt
trijatā uz klavierēm un iepazīt, un izmēģināt neredzētos instrumentus tas tik bija kaut kas! Savukārt skolotājs Ivars Rutmanis ļāva iepūst trombonā un ierādīja ģitārspēles pamatakordus. Ar
to diena vēl nebeidzās. Visi jautrā pulciņā devāmies pie skolotāja Andra Džiguna uz Podnieka
namu mīcīt mālus, kur katrs varēja veidot savu mākslas darbu pēc sirds patikas.
Pēdējo dienu nolēmām pavadīt, izzinot tuvāk Vestienas novadu, kas ir tepat blakus, bet maz
ko par to zinām...
Vispirms apmeklējām Arnolda Burova “Leļlu muzeju”, kur daudz ko uzzinājām par tā tapšanu un vēsturi, noskatījāmies multenīti, paēdām garšīgās Gunas mammas sarūpētās pusdienas
un devāmies tālāk.
Pie Vestienas muižas noklausījāmies interesantu stāstījumu par Vestienas un muižas vēsturi,
tad devāmies uz estrādi, kur notika neliels improvizēts pūtēju orķestra koncerts. Nedaudzie
skatītāji bija ļoti atsaucīgi un sauca “atkārtot”! Manuprāt, vasaras beigās satikties, dziedāt,
spēlēt un uzzināt kaut ko jaunu ir forši! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

25. augustā Ērgļu estrādē notika 4. atklātā Latvijas dzinējsuņu izstāde. Par spīti lietainajiem
laika apstākļiem, izstāde izdevās. Pavisam piedalījās 26 suņi, no tiem 17 nacionālās šķirnes
pārstāvji. Izstādes čempions un elites klases pārstāvis Zorro bija ieradies no Ogres, īpašnieks
Aleksandrs Hahelis. Darba čempions Reksis, saimnieka Aigara Bārbala no Ērgļiem lolojums.
Titulu asinspēdu iemaņām nepārprotami saņēma takse Končita, īpašnieks Grigorijs Šinkorjuks.
Izstādes dalībniekus vērtēja kinologi Aigars Remess (Babīte), Agris Čibulis (Viesīte), Kaspars
Apsītis (Ērgļi), konsultants Mārtiņš Dreiblathens un ekspertu komisijas priekšsēdētājs - nacionālās kategorijas kinologs Armands Cirsis.
Paldies sponsoriem - mednieku veikalam “Huberts”, SIA “Kore”, biedrībai “C&U”, Medniekiem.lv, bet jo īpaši paldies suņu saimniekiem un saimniecēm. Uz tikšanos nākamgad nu jau
pirmajā jubilejas izstādē turpat Ērgļos!
Armands Cirsis, Latvijas dzinējsuņu valdes priekšsēdētājs
Armanda Cirša foto

Jaunā mācību gada sākums PII “Pienenīte”

Mārīte Taškāne, mūzikas skolas skolotāja
Antras Milnes-Dičas foto

Latvijas pirts diena “Meņģeļos”

8. septembra pēcpusdienā Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi” tika atzīmēta Latvijas pirts diena.
Ideju par Latvijas pirts dienu ir ierosinājusi biedrība “Latvijas pirts”. Doma par Latvijas pirts
dienas organizēšanu nav radusies vienā dienā. Tā ir izkristalizējusies vairāku gadu garumā
dažādās pirtnieku, ar pirts lietām saistītu cilvēku un vienkāršu pirtsmīļu sarunās. Pirts dienas
norises datums - katra septembra otrā sestdiena - nav izvēlēts nejauši. Kā galvenie argumenti
par labu šim laikam ir bijuši tie, ka septembra kalendārs nav tik piesātināts ar citiem pasākumiem un ka vēl var pērties ar svaigi grieztajām zaļajām slotām. Rudens ir lauku labumu laiks.
Pirtnieki, kuri vasarā kaut ko nav paspējuši paši, vēl var sagādāt labāko no pirtsslotu sējējiem,
tēju vācējām un biteniekiem. Bērni ir uzsākuši skolas gaitas, un vecākiem iestājies neliels
atelpas brīdis.
Lai gan šķiet, ka ideja Latvijas mērogā vēl nav dziļi iesakņojusies, “Meņģeļos” katru gadu
septembra otrajā sestdienā tiek iekurināta dūmu pirtiņa. Šajā dienā vienmēr tiek aicināts kāds
pirtnieks, kurš varētu padalīties savās zināšanās. Šoreiz “Meņģeļos” viesojās pirtniece un masiere Līga Ende-Griķe no Gulbenes. Pirtniece demonstrēja praktiskus paņēmienus un dalījās
pieredzē par masāžas veikšanu pirtī. Kopā ar viņu bija ieradusies masiere Natālija Markova,
kuras meistarīgajām rokām ļāvās ne viens vien pirts apmeklētājs.
Sirsnīgs paldies Līgai Endei-Griķei un Natālijai Markovai! Paldies ikvienam, kurš skaistā
sestdienas pēcpusdienā atrada laiku atbraukt līdz “Meņģeļiem”!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Ievas Vilnītes foto
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Hei, hei, visi mācīties gribētāji Ērgļos!
Vai esat gatavi jaunajam gadam?
Jā, jā, tieši tā, jo skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem tas sākas tieši septembrī.
Mēs “Pienenītē” esam gatavi!
Saulainajā un pārsteidzoši siltajā 3. septembra rītā mūsu bērni kopā ar vecākiem atkal nāca
uz savu “Pienenīti”. Jau pa gabalu uz vārtiem bija redzams košs sveiciens - “SVEICAM
ZINĪBU DIENĀ!”. Un daudz, daudz krāsainu balonu. Tos laipni ļāva izvēlēties Gudrā Pūce
(skolotāja Iveta), kura jau agri bija atlidojusi un sagaidīja visus.
Ar Gudro Pūci bērni satikās vēlreiz, sapulcējoties bērnudārza zālē. Pūce sasveicinājās ar visām piecām “Pienenītes” grupām un pavēstīja, ka kādā no tām grib iedzīvoties vēl kāds - Vārna Klāra (skolotāja Rita). Un te nu viņa bija klāt! Klāra gan nekādās skolās vēl nav mācījusies
un tādēļ to gribētu sākt tieši šeit. Tad nu katra grupiņa centās parādīt savas prasmes atbilstoši
savam vecumam, lai Vārna varētu izvēlēties, pie kuriem bērniem viņa varētu pievienoties.
Vismazākie bērniņi “BITĪTES” kopā ar savām skolotājām Dzintru un Anci, un auklīti Daci
salasīja vēl rīta rasas pilnās puķītes un salika groziņā. Tas bija viņu pirmais darbiņš bērnudārzā. Mazulīši Vārnai ļoti patika.
Nākamā grupiņa “SAULSTARIŅI” kopā ar Pūci un skolotāju Zandu, un auklīti Vinetu mēģināja Vārnai iemācīt rotaļu par pirkstiņiem kā saules stariņiem. Liekas, ka Vārnai pat nedaudz
sanāca.
Un tad Gudrās Pūces draugi “PŪCĪTES” demonstrēja pūču valodas dažādību. Arī skolotājas
Anita un Endija, un auklīte Sarmīte kopā ar bērniem iejutās gan priecīgajās pūču emocijās,
gan bēdīgajās, gan pat dusmīgajās. Izrādījās, ka arī pūču valodā ir daudz emociju. To, vai arī
saprata Vārna, gan nevarēja nojaust, jo viņai taču sava valoda.
Un nu piecgadīgie “ZAĶĒNI”. Ko gan viņi mācīja Vārnai? Protams, ka kustību prieks ir
viņu ikdiena. Nekas cits Vārnai neatlika - jālec līdzi, iesaistot skolotājas Ilzīti un Aiju, un līdzi
juta auklīte Sandra. Bet Pūce lika būt uzmanīgiem un atcerēties skaitītprasmes. Te jālec pa
vienam, te pa divi, te pa trīs, četri un pat pa pieci. Vārnai bija, ko turēt!
Nedaudz piekususi, viņa pievērsās pašiem lielākajiem - “LĀSĪTĒM” - jau sagatavošanas
grupai. Viņu uzdevums bija palīdzēt Vārnai salikt somā nepieciešamās lietas bērnudārzam.
Ak, Vārna Klāra, ko gan viņa gribēja ņemt līdzi! Milzu koferī, kur droši vien varētu ielikt viņu
pašu, bija salasījusi lietas, kuras lielie bērni ātri vien izšķiroja, atstādami pašu nepieciešamāko. Ar mazu somiņu zem spārna Klāra jau bija gatava pievienoties bērniem, bet Pūce aizrādīja,
ka bērnudārzā ir arī noteikumi. Tos sagatavošanas grupas bērni apsolīja uzrakstīt un Vārnai
aizsūtīt. Viņa palika domīga... Nebūs vis tik vienkārši!
Vēl viens jautājums Vārnu nelika mierā. Vai šeit, bērnudārzā, ir kāds galvenais? Protams!
Un novēlējumiem jaunajam mācību gadam vārds tika dots vadītājai. Bērni no viņas saņēma
našķus un kopā ar vecākiem devās grupās cienāties ar kliņģeriem.
Jauks sākums, gaidot Latvijas 100 gadi!
Lai mums visiem izdodas!
Iveta Zosāre, PII “Pienenīte” skolotāja
Evitas Lielupes foto
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Piekto reizi svinam Tēva dienu Ērgļos

9. septembra svētdiena izvērtās īpaša ne tikai tāpēc, ka visā
Latvijā tika atzīmēta Tēva diena, bet arī tāpēc, ka Ērgļos šiem
svētkiem, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā, tika svinēta jubileja - Tēva dienas pasākums notika
jau 5. reizi.
Šoreiz pasākuma galvenā tēma bija -“Drosmīgais tētis”. Savu
drosmi, prasmes un veiklību rādīja VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) “Ērgļi” tēvi - ugunsdzēsēji. Tika
demonstrēts, kā notiek mašīnas dzēšana, kura ir aizdegusies,
un kā tiek glābts cilvēks, kurš pēc avārijas ir iesprostots mašīnā un pats ar saviem spēkiem nespēj izkļūt ārā.
Pēc interaktīvā ugunsdzēsēju paraugdemonstrējuma visi sanākušie bērni ar saviem tētiem (Tēva dienā šī loma tika piedēvēta ikvienam pieaugušajam, kurš kopā ar bērnu apmeklēja
pasākumu) devās darīt, redzēt, just, saklausīt, sarunāt, sadarboties, izgaršot, izdomāt un priecāties dažādās darbnīcās un
pārbaudījumos.
Jubilejas pasākums pulcēja līdz šim rekordlielu pasākuma
apmeklētāju skaitu. Šī pasākuma apmeklētība jau tradicionāli
tiek mērīta kilogramos, sverot sanākušās ģimenes. Tā šogad

Kaziņas Bonijas
kronēšanas svētki
Saules pielietā vasara bija
jauka dāvana
tiem, kuri savus atvaļinājumus varēja
baudīt pie jūras, upēm vai
ezeriem,
bet
īsts pārbaudījums tiem, kuri
darbojas lauksaimniecības
jomā. Bija taču
tik
ilgstošs
sausums. Un
cerība, ka kāds mākonītis atnesīs lietus lāses, pievīla. Ganību
izdegusī zāle pat parasti tik pieticīgo kazu padarīja neapmierinātu, un sausās akas saimniekiem lika likt lietā visu radošumu, lai tiktu pie ūdens resursiem. Bet vai tāpēc nesvinēt svētkus? Jau trešo gadu Jumurdas pagasta “Sniķeros” tiek kronēta
kaziņa Bonija. Kāds neizpratnē parausta plecus, sakot, kas
tā par jocīgu darīšanu, kāds pasmaida, jo zina iemeslu, kāds
brauc lūkot, kas tad tur īsti notiek. Sniķerkalna galā notiek
īsta jezga, ieraujot ciemiņus dažādās “kaziņstila” aktivitātēs.
Skanot kaziņas Bonijas jaunatklātajai radio stacijai, kāds, noķellējies ar krāsām, glezno savu kazu, kāds, mēģinot saprast
kazas ikdienu, tiek pie ragainas cepures un, pārtopot par kazu,
grauž ābolus, kāds izbauda pienbola izaicinājumus, kāds rauc
pieri, liekot kaziņas Bonijas puzli un vēl, un vēl, un vēl. Un,
protams, šajā visā galvenais notikums - sadraudzēties ar kaziņām, izvēlēties savu kaziņu, nobalsot, lai kazu saime tiktu pie
savas godīgi ievēlētās Bonijas un kaziņas Bonijas siers savu
nosaukumu saglabātu. Jautras čalas, priecīgas sejas, mīļa kopābūšana. Paldies, mīļie, ka braucat ciemos, ka draudzējaties
ar Sniķeru kaziņām un ēdat kaziņas Bonijas sieru. Lai mums
visiem skaists rudens!
Santas Radzvilavičas teksts un foto
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tika gāzts iepriekšējais rekords (7432
kg) un kopējais sanākušo pasākuma
dalībnieku svars bija 12 327 kg.
Bērni ar saviem tētiem sacentās precizitātē, trāpot mērķī ar lielajām un mazajām “kaķenēm”; pārbaudīja redzes
asumu šaušanā pa mērķiem ar pneimatiskajām šautenēm; kopīgi spēlēja spēli
“Klimpas”; sadarbojās mājas krosfita
aktivitātēs; līdzdarbojās praktiskajā
darbnīcā, darinot mušu pletnes; liekot
lietā izdomu, gatavoja supertēta medaļu; iejūtoties mammas “ādā”, sašķiroja
rotaļlietas un sarīkoja veļas dienu; vērīgi meklēja sevi iepriekšējo gadu fotomirkļos; uzcepa un tad apmeta otrādi
gaisā svētdienas pankūku.
Aktivitātes “Tētis mammas “ādā””
vadītāja Lelde atzina, ka bijis interesanti vērot tētus darbībā
pie rotaļlietu šķirošanas. Daži atzinuši, ka to nekad nedara,
citiem atkal tāda prakse bija diezgan ierasta. Bet viens tāds
interesants novērojums esot bijis gan. Pie šķirojamajām mantām uzdevumā “Tētis mammas “ādā”” bija arī divas rotaļu
pistoles. Smieklīgi šķita tas, kā katrs tētis šīs rotaļlietas klasificēja… Cits pie “instrumentiem”, cits pie “sīkumiem”. Kā
darītu jūs? :)
Veicot uzdevumus, priecājoties un pats galvenais kopā esot,
visi bija nopelnījuši Tēva dienas pārsteigumbalviņu - koka
magnētiņu ūsu formā. Pēc tam svētku dalībnieki tika aicināti
pacienāties ar gardu, uz ugunskura vārītu, Tēva dienas svētku
zupu. Un, protams, kur nu bez saldumiem, ko uz kārā zoba
lika gan mazi, gan lieli.
Viena no svētku organizatorēm - Ilze - raksturoja šos svētkus
tā: “ Tie ir svētki, ko radām paši sev, saviem vīriem un tēviem.
Paši rīkojam, paši apmeklējam, paši piedalāmies un priecājamies. Paši saprotam, ko vajag mainīt, ko uzlabot. Un paši
arī nākamajā gadā rīkojam atkal jau labākus un kvalitatīvākus
Tēva dienas pasākumus.”

Kaivas Bukovskas foto
Šī pasākuma moderators Ainārs piebilda: “Paldies visiem
tiem, kas bija atnākuši, par atsaucību un pozitīvismu.”
Jāsaka, ka bez tik fantastiskas Tēva dienas organizatoru komandas, kāda ir izveidojusies, šāds pasākums noteikti nevarētu izdoties tik kvalitatīvs, pārdomāts, emocionāls un ar labām
sajūtām pildīts. Katrs ir īstajā vietā un īstajā laikā, nepazaudējot kopējā mehānisma sajūtu. Esam vienoti mērķim - priecāties par kopā būšanu.
Organizatori lielu paldies saka Tēva dienas pasākuma veidotājiem - VUGD Ērgļu posteņa ugunsdzēsējiem, atbalstītājiem
un sponsoriem, ar kuru atbalstu tapuši svētki, ko ikviens var
baudīt un vēl ilgi atcerēties, redzot pie ledusskapja piestiprināto svētku īpašo magnētiņu, kārtojot albumā pasākuma laikā
dāvanā saņemtās fotogrāfijas, atceroties garšīgo svētku zupu
un saldumus un vēl labu laiku dzīvojot patīkamās sajūtās un
atmiņās par labi nosvinētiem svētkiem.
Tiekamies nākamajā gādā!
Tēva dienas svētku organizatoru vārdā Kaiva Bukovska

Vasaras atskaņas sociālās aprūpes centrā „Kastaņas”
Tveicīga un saules pielieta bija aizvadītā vasara. Par spīti dzestrajai rudens
elpai agrās rīta stundās, vasara joprojām
negrib padoties un dienā saulīte karsē
vēl aizvien. Lai arī pavisam drīz jau klāt
rudens, mūsu atmiņas par vasaru aizvien
vēl sildīs arī tumšajos, lietainajos vakaros.
Šī vasara sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” bijusi notikumiem un dažādām
emocijām bagāta. Visi kopā ar koncertu,
dziesmām un dejām līdz pat vēlam vakaram svinējām Vasaras saulgriežus. Jūlijā,
pašā vasaras viducī, “Kastaņu” komanda
brauca mēroties spēkiem sporta aktivitātēs uz Iršu sociālās aprūpes centru, kā
arī visi iemītnieki kopā priecājās “Trušu
ballē”, kurā savus mīluļus trusīšus parādīt bija atvedusi dzīvnieku draugs Ilze.
Paldies viņai par atsaucību!
Augustā ar emocionālu un sirsnīgu koncertu aprūpes centra iemītniekus priecēja
“Ievziedu” meitenes no Jumurdas, kuras
ar savu atraktīvo skeču par sunīti un kaķīti, kā arī ar jaukajām dziesmām sajūsmināja ne vienu vien skatītāju.
Mēneša izskaņā „Kastaņu” iemītniekus apciemoja un lielu
prieku sagādāja nu jau ilggadēji draugi no Kopingsvikas draudzes Zviedrijā. Tālie ciemiņi ieradās ar katram iemītniekam
īpaši sagatavotu dāvaniņu un kārumiem, kā arī ar lielu dāvanu
visam aprūpes centram - sen sapņoto trauku mazgājamo mašīnu. Liels paldies viņiem par nesavtīgo draudzību un arī par
atbalstu jau daudzus gadus! Ciemiņus priecēja ansamblis “Pīlādzītis”, kas kopā ar iemītniekiem sniedza nelielu koncertu.
Īpaši emocionāls tas bija Zviedrijas latvietim Dzintaram, kurš
arī dziedāja līdzi savām jaunības dienu dziesmām. Sirsnīgā
gaisotnē saulainā pēcpusdiena pagāja nemanot un drīz vien
nācās atvadīties no ciemiņiem līdz nākamajai tikšanās reizei.
Septembra pašā sākumā ar īpašu prieku tika uzņemti mums
jau zināmie un vienmēr mīļi gaidītie ciemiņi - kinologs Vik-

tors Mucenieks un viņa suņu meitenes. Lielo dzīvnieku draudzīgums un patiesais mīļums vienmēr ienes prieku mūsu aprūpes centrā un aizkustina iemītnieku sirsniņas, kā arī liek
atplaukt smaidam pat visnopietnākajās sejās. Paldies mūsu
atbalstītājai Litai, ar kuras regulāru atbalstu šādi pasākumi
mūsu aprūpes centrā ir iespējami!
Rudens tuvojas ne tikai ar tumšu un vēsu laiku, bet arī ar
krāšņu dabas rotu. Tas kā mākslinieks izkrāso mežus, pļavas
un laukus dažnedažādās krāsās, tādā veidā it kā cenšoties mazināt skumjas par aizgājušo vasaru. Baudīsim šo krāšņo laiku
kopā un domāsim gaišas, saulainas domas rudens tumšajos
vakaros!
Evita Vaska, sociālās aprūpes
centra “Kastaņas” sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto
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Saule un dejas Portugālē

R. Blaumaņa 110. nāves atcere

Portugāle noteikti ir viena no romantiskākajām zemēm pasaulē. To saka katrs, kurš vēl tikai
sapņo tur nokļūt, un gandrīz katrs, kurš tur jau pabijis.
2006. gads jauniešu deju kolektīvam “Rūdis” un tolaik vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Erla” bija pirmais, kad saņēmām uzaicinājumu piedalīties Eiropeādē Spānijas pilsētā Zamorā. Tolaik neiznāna pabūt pie Atlantijas okeāna, kas likās tik tuvu pēc mūsu garā brauciena. Dodoties mājup, nolēmām, kad būs Eiropeāde Portugālē, noteikti tur dosimies, jo okeāns
ir jāizbauda. Arī sapņi mēdz piepildīties. Un tā pēc 12 gadu gaidīšanas beidzot šovasar mēs
devāmies uz Eiropeādi Portugāles pilsētā Viseu, kura atrodas netālu no Portu. Viseu bijis
galvenais ceļu krustpunkts ziemeļos jau kopš seniem laikiem un tā bijusi vīnogulāju audzēšanas reģiona centrs. Viseu sirdī atrodas apburoša vecpilsēta ar 17. gs. celtu katedrāli.
Šī skaistā, romantiskā pilsēta piecas dienas uzņēma festivāla dalībniekus no Eiropas valstīm. Pavisam kopā 207 deju un folkloras grupas un apmēram 5000 dalībniekus. Atklāšanas
koncerts pilsētas stadionā visām grupām. Latviešu uznāciens ar deju “Andžiņš” un gaviles
pēc priekšnesuma. Ielu koncerti pilsētas laukumos. Skatītāju sajūsma un prieks dejot. Dejot
12 dejas citu pēc citas ar sviedriem visur. Dejot tāpēc, ka skatītāji ir sajūsmā un viņiem patīk
mūsu “Klabdancis”, “Madaliņa”, “Ābrama polka”, “Pieci vilki kazu rāja” u.c. Pēc uzstāšanās foto ar visiem, kuri vēlas nofotografēties ar latviešu meitenēm.
Vakara un nakts stundās draudzība ar kolektīviem, kuri dzīvo vienā skolā ar mums. Mūsu
dejas tiek mācītas gan poļiem, gan slovākiem, gan portugāļiem. Cittautu dejas apgūstam arī
mēs.
Noslēguma koncerts un deja “Leiveris”. Un tad noslēgums, kad visi dalībnieki dodas laukumā, iet vilcieniņus, dejo, fotografējas un atvadās. Atvadās līdz nākamajai Eiropeādei, kura
notiks Vācijas pilsētā Frankenburgā.
Ik gadu „Braku” muzejā septembrī notiek Rūdolfa Blaumaņa piemiņas pasākums. 1908.
gada 4. septembrī svešumā, Takaharju sanatorijā Somijā, rakstnieks slēdza savas acis uz
mūžu. Apglabāts tepat Ērgļos - Vecajos jeb Blaumaņa kapos. Kaut pagājuši 110 gadi, kopš
dramaturgs aizgājis mūžībā, viņa atstātais literārais mantojums dzīvo dzejā, dziesmās un
teātru izrādēs.
Šogad 1. septembrī „Brakos” notika pasākums „Piemiņas godi”, kurā piedalījās pārstāvji
no Jūrmalas folkloras ansambļa „Mare” un tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”. Muzikālajā
sarīkojumā dziedāja mājinieki un ciemiņi no Jūrmalas. Tās bija dziesmas ar rakstnieka R.
Blaumaņa vārdiem, tautasdziesmas, veltītas māju svētībai, godināšanai, dievību cildinājumam, mūsu senču darba tikumam un dzimtās vietas mīlestībai. Daudz dziedājām kopā, cits
no cita mācījāmies, radot harmonisku dvēseļu saskaņu.
Pēc pasākuma kopīgi izbaudījām zāļu tēju un smalkmaizītes, pastāstījām par kultūras dzīvi
Ērgļos un uzzinājām, kā folkloras tradīcijas popularizē Jūrmalā. Tautas kopa „Pulgosnieši”
nolēma, ka noteikti draudzība ir jāturpina un nākamajā gadā jābrauc ciemos uz Jūrmalu.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto

Zīļuks bērni meditē un meklē laimi sevī

Vienmēr šajos braucienos dodamies nelielā ekskursijā uz kādu ”pērlīti”. Šoreiz uz Aveiro
- slavenu ar savu lagūnu. Šajā pilsētā krustām šķērsām izvietojušies kanāli, pa kuriem burā
koši nokrāsotās laivas. Šajās laivās arī mēs baudījām pilsētu. Kūrortpilsēta Costa Nova mūs
pārsteidza ar savu gaišumu un mājiņām, kuras nokrāsotas strīpainas, dažādu krāsu toņos. Un
aiz šīm mājiņām un kāpas šalc okeāns. Neaizmirstams piedzīvojums - Atlantijas okeāns ar
dejām viļņos. Vairākas stundas, kuras pavadījām pie okeāna, vērojām, kā tas mainās un kļūst
arvien lielāks un skaļāks.
Uz Portugāli nokļūt mums finansiāli palīdzēja Valsts KKF, “Valsts meži” projekta un Ērgļu
novada pašvaldības atbalsts.
Ceļā nolēmām doties ar autobusu, jo kāpēc lidot pāri zemēm, ja var baudīt ainavas pa autobusa logu un nepabraukt garām skaistākām un nozīmīgākām vietām. Jau vairākus gadus mūs
vizina atsaucīgie z/s “Šiveriņi” šoferi.
Ceļojums kopumā mums ilga no 22. jūlija līdz 3. augustam. Ceļš vijās caur Lietuvu, Poliju,
Vāciju, Franciju, Spāniju. Apskatījām tādas pērles kā basku zemes lielāko pilsētu Bilbao,
kas atrodas Spānijas ziemeļdaļā. Par īstu piedzīvojumu izvērtās pastaiga pa naksnīgo pilsētu
ar izgaismotiem tiltiem un Gugenheima muzeju, kurš celts pie upes un no apakšas tas atgādina mirdzošu un stūrainu laivu. Atceļā dienu pavadījām Portu, kas ir otra nozīmīgākā pilsēta
Portugālē aiz Lisabonas. Pilsēta, ko dēvē par visportugāliskāko vietu visā Portugālē. Ar
Portu mūs iepazīstināja latviešu meitene Sandra, kura šeit dzīvo un strādā, kura iemīlējusi
pilsētu un ar lepnumu mums parādīja pilsētas skaistākās un romantiskākās vietas.
Francijai un tās skaistākajām pilsētām arī nepabraucām garām - Bordo Orleāna, Strasbūra.
Tās gan izdevās baudīt tikai vakara un nakts stundās, jo pārbraucieni bija gari. Bet ar lepnumu varam teikt, ka izdevās apmeklēt, uzkāpt, nošļūkt vai noskriet no augstākās Eiropas
smilšu kāpas - Pilī kāpas, kura atrodas Arkašonas pilētas tuvumā un ir 500 m plata, 3 km
gara un 130 m augsta.
Ceļojums uz Portugāli ir izjūtu ceļojums. Šīs valsts būtība ir sajūtama fado skanējumā,
izgaršojama portvīnā un prasmīgi pagatavotos zivju ēdienos, sajūtama, iebrienot okeāna
viļņos un klīstot pa gleznainu, šauru ielu labirintiem, ieraugāma mirdzošās ažuležu fasādēs
un stiklotā arhitektūras mirdzumā.
Paldies maniem ceļabiedriem - deju kolektīviem “Rūdis” un “Rūdolfs”, un draugiem no
citiem deju kolektīviem, kas man uzticējās šajā braucienā.
Antra Grinberga, deju kolektīva vadītāja
Foto no Māra Brasliņa personīgā arhīva

Divas saulainas svētdienas, divas meditācijas sesijas, divas iespējas Zīļuks bērniem sanākt
kopā un katram pašam ielūkoties sevī. 26. augustā jau otro reizi globālā miera projekta Peace Revolution Latvia komanda viesojās Ģimenes atbalsta centrā Zīļuks, kur iepazīstināja
bērnus ar meditāciju kā līdzekli, lai atpūtinātu prātu no ikdienas raizēm.
Ir kāds stāsts par trīs dēmoniem, kuri vēlējās noslēpt laimi no cilvēka. Pirmais no tiem laimi
slēpa ūdenī. Bet vai tā ir droša slēptuve? Ir zemūdenes, kuģi - ūdenī laimi var atrast. Otrais
no dēmoniem laimi slēpa debesīs. Bet arī tur to cilvēks var atrast, izmantojot lidmašīnu vai
helikopteri. Trešais no dēmoniem izvēlējās laimi noslēpt pašā cilvēkā. Tur arī mēs to meklējām, kopā meditējot.
Dziļi ievelkam elpu, tad izelpojam. Atkārtojam vairākas reizes. Šādi sākam meditāciju,
apzinoties, ka esam dzīvi - elpojam! Relaksēties, atbrīvoties no visa un pabūt mierā. Vai to
viegli izdarīt? Jā un nē. Mums visiem ir problēmas, domas, raizes, kas ikdienā nomāc. Bet,
aizverot acis un koncentrējoties uz savu elpu, ir iespējams kādu brīdi no tā visa atslēgties un
vienkārši doties savā iekšējā ceļojumā. Tas ir ceļojums, kurā miers gūst virsroku un ar katru
jaunu elpu aicinām sevī ieplūst spēkam, svaigumam, jaunai un pozitīvai miera enerģijai.
Pēc nelielās meditācijas dodamies laukā, lai izmēģinātu staigājošo meditāciju. Lai arī
jaunieši ir pārāk aktīvi, lai lēnām pārvietotos klusējot, šī tomēr izvēršas par lielisku kopā
saliedēšanas pastaigu, kad cenšamies koncentrēties uz soļiem un pašu iešanas procesu, nevis
vēlmi kaut kur nokļūt pēc iespējas ātrāk. Tā, lūk, varam turpināt “soļot” arī ikdienā, koncentrējoties uz katru mirkli un esot tajā ar visu uzmanību, šādi ļaujot gala mērķim (rezultātam)
atnākt pašam.
Agnija Kazuša, meditācijas un apzinātības trenere
globālajā projektā Peace Revolution
Foto no Agnijas Kazušas personīgā arhīva
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Lūcija Lībiete - priecāties par dzīvi!
Katrā Jumurdas sētā, kurā atrodas kūts, savu atbalstu, palīdzību ir sniegusi mūsu vetārste Lūcija. Dzimusi 1938. gada
9. augustā Sēlijas pusē Ilūkstes novada Rubenes pagasta
,,Putnos” Staņislava un Genovefas Gurtajs ģimenē. Dāsnajā
rudzu pļaušanas laikā māmiņa sējusi rudzu kūlīšus, kārtojusi
tos statos, tad sevi pieteikusi mazā Lūcija. Lūciju ģimenē
sagaidīja māsas Zenta, Anna, Marija. Savukārt Lūcija vēlāk
iemantoja brāļus Eduardu, Gunāru, Imantu, Albertu, māsas
Olgu, Veltu, Martu. Vecāku uzņēmība, bijība dzīvības priekšā apbrīnojama, izaudzināti, izskoloti un dāvāti Latvijai par
prieku vienpadsmit bērni. Pati Lūcija saka, ka vislielākos
cieņas apliecinājumus ir pelnījusi māmuļa Genovefa. Māmiņas saimniecība ar divām govīm, cūkām, vistām nodrošināja
kuplās ģimenes iztikšanu. Bērni gāja uz mežu un lasīja ogas,
māmiņa vārīja brūkleņu zapti ar ķirbi, liekot to kubuliņos.
Pēc Otrā pasaules kara Lūcijas tēvu apcietināja, māmiņa
viena pati piecus gadus audzināja septiņus bērnus. Lūcijas bērnības ceļi, skolas gaitas vijās gar Daugavu Dunavas
pagastā. Zināšanas apgūtas Dunavas pamatskolā. Lūcija ar
prieku atceras skološanās gadus. Klasē mācījušies 22 bērni,
visiem paticis mācīties, sekmes bijušas labas. Lūciju aizrāva
latviešu valodas priekšmets, padevās svešvalodas, bet glītrakstīšanas darbi klasesbiedriem rādīti kā paraugi. Pēc septiņu klašu programmas apguves tēvs vedis meitu uz Lauksaimniecības ministrijas Bebrenes veterināro tehnikumu.
Lūcija bijusi nobijusies, jo nav zinājusi pat, kā teliņš gotiņai
piedzimst. Pēc māmiņas stāstiem, teliņš iekļuvis kūti, garām
skrienot. Četros gados Lūcija apguva veterināra specialitāti.
Bebrene no mājām atradās 20 km, tad nu sestdienas vakaros
Lūcija devās kājām uz mājām. Kādā ziemas vakarā mēroja
ierasto ceļu pa mežu, kad otrā ceļa pusē mijkrēslī pamanīja suni. Taču liels bija Lūcijas izbīlis, kad garām braucošie
mežstrādnieki atklāja, ka tas ir vilks. Bebrenes tehnikumā
apguva latīņu un angļu valodu. Speciālie priekšmeti valsts
eksāmenos nokārtoti ar izcilību. Skolas laikā Lūcija dzie-

Pasākumu afiša

dāja jauktajā korī, piedalījās Dziesmu svētkos, slēpošanas
sacensībās. 1957. gadā jauniete tehnikumu absolvēja, darba
gaitas pēc norīkojuma uzsāka Jēkabpils rajona Ļeņina vārdā
nosauktajā kolhozā Sāvienas pusē. Arī šoreiz uz svešo pusi
meitu aizveda tēvs, nododot Lūciju prasīgā kolhoza priekšsēdētāja Dirdina pārziņā. Sākumā jaunā speciāliste dzīvoja
kopmītnēs, tad ezera krastā “Skalbju” mājās pie labsirdīgās
Bertiņas. 1965. gadā Lūcija apprecas ar Arni Lībieti, ģimene apmetas uz pastāvīgu dzīvi krāšņās Aiviekstes krastos
“Sarķos”. 1967. gada 11. jūnijā ģimenē piedzimst meitiņa
Daina, kuru no divu mēnešu vecuma pieskata Arņa tēvs, jo
Lūcijai jādodas uz darbu. Sāvienas pusē Lūcija vetārstes
pienākumus veic 14 darbīgus un draudzīgus gadus. Transports - zirga pajūgs, vēlāk priekšsēdētājs piešķir Lūcijai mopēdu, pēc tam jau ir motocikls. Otrā meitiņa Aija piedzimst
1970. gada 23. maijā, kad Lūcija stādīja kartupeļus. Vīrs
strādāja Ļaudonas pienotavā, taču darba režīms nogurdināja,
tādēļ vīrs rod jaunu darba vietu Jumurdas puses pienotavā.
Kolhoza “Padomju zeme” priekšsēdētājs Jānis Martinsons
piedāvā Lūcijai vetārstes darbu. 1971. gada 25. decembrī
Lībiešu ģimene pārceļas uz Jumurdu. Dzīvo pienotavas otrajā stāvā. Pienotavas vadītājs Valters Kupčs kopā ar Arni gatavo tīrkultūru, krējumu, kazeīnu - sauso biezpienu. Lūcija
atkal jūdz zirgu, lai pārbaudītu, ārstētu kolhoza dzīvniekus,
pieskatītu privāto saimniecību mīluļus. 1973. gada novembris Lūcijai sniedz smagāko dzīves pārbaudījumu - mīļotā
vīra zaudējumu. Lūcija ar meitiņām paliek bez atbalsta, taču
kolēģi, draugi, viņu uzmundrinot, neļauj zaudēt dzīves sparu. Lūcijas ģimenei tiek dota iespēja pārcelties uz Jumurdas
Ezera ielas dzīvokli, kurā arī šodien Lūcija dzīvo, gaida savas mīļās meitas ar ģimenēm. Lūcija ir patiesi gandarīta par
meitu darba tikumu, par stipro ģimeniskumu, par mazbērnu
Artūra, Sintijas, Ināra sirsnīgajām ciemošanās reizēm. Savas dzīves 46 gadus Lūcija veltījusi veterinārajai medicīnai.
Lūcijas profesionālisms glābis, sargājis, devis cerību dau-

Ziņas no Jumurdas bibliotēkas

21. septembrī plkst.18.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
Dzejas dienu pasākumā pie mums ciemosies dzejniece
Sarmīte Rode

29. septembrī pašā rīta agrumā ap saieta namu
Miķeļdienas gadatirgus Ērgļos
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros:
21. septembrī Olimpiskā diena Ērgļu vidusskolā - rīta
vingrošana, rudens kross un iepazīšanās ar disku golfu.
30. septembrī plkst. 11.00 vēsturiski izzinošs pārgājiens “Dziesmu svētkiem pa pēdām”
Iepazīšanās ar vietām, kur vēsturiski atradušās Ērgļu estrādes. Un noslēgumā disku golfa sacensības disku golfa
parkā “Ērgļi”.
1. oktobrī plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā
Starptautiskā senioru diena
Saviesīga pēcpusdiena, atceroties pensionāru organizāciju darbību 20 gadu garumā, atverot fotoalbumus un
daloties atmiņās. Piedalīsies Ērgļu saieta nama amatiermākslas kolektīvi. Līdzi jāņem neliels gardumu groziņš.
6. oktobrī no plkst. 11.00 Ērgļu saieta nama zālē 13. Saeimas vēlēšanu dienā - visas dienas
garumā tiks demonstrēti
Ērgļu amatierteātra izrāžu videoieraksti.

Aicinājums
Pēc vasaras atvaļinājumiem aktīvu darbību atsāk Sausnējas
līnijdeju kolektīvs “Dzīvojam dejā”, tādēļ laipni aicinām pievienoties jaunus dalībniekus. (Vadītāja Anita Sarmone). Sīkāka
informācija pa tālruni 26191640, Inese.

dziem. 2008. gadā Lūcija saņēma Sudraba skalpeli - balvu
,,Par mūža ieguldījumu veterinārajā medicīnā” no Latvijas
Vetārstu biedrības.
Skaistajā jubilejā Lūcijai novēlu saules siltumu dienu ritumā, varavīksnes košumu katram rītam uz pleca, sirdsmieru
par sevi un saviem mīļajiem.
Svētku dienā pie Lūcijas Lībietes ciemojās Agita Opincāne
Agitas Opincānes foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Makulatūra
Ērgļu bibliotēka informē, ka līdz 25. septembrim Ērgļu saieta
nama vestibilā, šim nolūkam atvēlētā vietā, varēs atgādāt un novietot makulatūru.
Kas ir makulatūra? Makulatūra ir: avīžpapīrs, grāmatas, žurnāli,
kartons.
Vairāk informācijas bibliotēkā klātienē vai zvanot pa tālruni 64871430.

21. septembrī plkst. 10.00 Ērgļu saieta nama zālē
leļļu teātra “TIMS” izrāde pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem pēc latviešu tautas teikas motīviem
“Kā kaķis sunim nozaga brīvības grāmatu”

Jumurdas pagasta Saieta ēkā no 24. līdz 27. septembrim
Miķeļdienas labdarības akcija un izstāde
“Re, kas manā dārzā auga,
Lai vēderam un acīm bauda!”
Visi dārzu un lauku saimnieki tiek aicināti:
aZiedot daļiņu ražas Ērgļu novada sociālās aprūpes centriem.
aPiedalīties izstādē ar savā dārzā atrastu jeb izveidotu
”miķelīti” vai kompozīciju no rudens ziediem un citām
veltēm.
Ziedojumus un izstādes eksponātus lūgums nogādāt Jumurdas pagasta Saieta ēkā no 24. līdz 27. septembrim.
Kontaktpersona - Sarmīte, tel. 28741487

Lūcija Lībiete savā svētku dienā ar meitām un mazbērniem.

aŠogad vasara mūs lutināja ar sauli un siltumu, bet tagad pamazām sāk atvadīties. Noklust putnu balsis, rīti tinas miglas
seģenēs un dārzos būkšķina āboli, un skolēni atgriežas skolas solos. Bet, kamēr vēl skolas laiks likās tik tālu, Jumurdas bibliotēkā
jūlijā un augustā ar devīzi ”Kad kļūst garlaicīgi, nāc ciemos padarboties!” tika organizētas dažādas aktivitātes bērniem. Pārsvarā tās bija radošas darbošanās - pudeļu dekorēšana ar dažādiem
materiāliem, akmentiņu apgleznošana, fotorāmīšu gatavošana,
izmantojot žurnālus un krāsainus papīrus, zīmuļu trauciņu no
kokteiļu salmiņiem un papīra puķu gatavošana. Kad negribējās
darboties ar pirkstiņiem, spēlējām dažādas galda spēles - riču
raču, cirku u.c. Tagad jau mani “vasaras bērni” ir devušies uz
savām skolām un bērnudārziem Rīgā, Cēsīs, Krāslavas pusē un
tepat Ērgļos.
aVēl līdz 28. septembrim aicinu apskatīt izstādi “Sarkaņu pagasta daba stāsta”. Izstāde ir biedrības “Sarkaņu pagasta kultūrmantojums” Madonas novada Nevalstisko organizāciju projektu
konkursā atbalstītā projekta rezultāts, kura mērķis bija, sagaidot
Latvijas simtgadi, popularizēt Sarkaņu pagasta ainaviskās vērtības. Uz Jumurdas bibliotēku atceļojusi un apskatāma daļa no
projekta dalībnieku darbiem, kā arī Ingas Sudāres-Špunes fotogrāfijas, pēc kurām tapušas tekstilmozaīkas, parādot Sarkaņu
ainavas no neparastāka skatu punkta. Četras no fotogrāfijām tika
nosūtītas Latvijas pastam pastmarku izgatavošanai.
aInformēju, ka izmaiņu dēļ autobusu kustības maršrutos tiek
mainīts arī bibliotēkas darba laiks.
Jumurdas bibliotēka atvērta:
no pirmdienas līdz ceturtdienai - 8.00 - 15.30;
piektdienās - 8.00 - 18.00;
slēgta - sestdienās, svētdienās.
Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkas vadītāja
Agitas Opincānes foto

INFORMĀCIJA
Uzņemšana Ērgļu mūzikas un mākslas skolas SAGATAVOŠANAS KLASĒ MŪZIKAS NODAĻĀ notiks 25. septembrī plkst. 17.00 mūzikas skolas telpās.
(Ieeja saieta namā no otras puses). Sīkāka informācija pa tel.
26528369

Bibliotekārās stundas
Sākoties jaunajam mācību gadam, kā ierasts, piedāvājam bibliotekārās stundas par dažādām ar bibliotēku saistītām tēmām - bibliotēka, bibliotēkas procesi, informācijas meklēšanas veidi, kā
arī iespējama informācijas materiālu sagatavošana un atlase par
noteiktu tematu, skolotājam iepriekš vienojoties ar bibliotekāri.
Uz sadarbību!
Informāciju sagatavoja Kaiva Bukovska

Atgādinājums

Jau iepriekšējā gada novembrī tika aizsākta Sausnējas pagasta
musturdeķa - veltījuma Latvijas simtgadei veidošana. Diemžēl
iesūtīto fragmentu ir maz, bet neaizpildītais laukums vēl liels.
Lūdzam atlicināt laiku un paust savas emocijas, savu attieksmi
pret gaidāmo lielo notikumu - Latvijas simtgadi! Darbu var izpildīt jebkurā tehnikā (adījums, tamborējums, izšuvums, auduma aplikācija u.c.), veidojot rokdarbu 20x20cm vai 40x40cm
izmērā un iesniedzot to Sausnējas vēstures muzejā “Līdumi”.

Svecīšu vakari Ērgļu novadā
2018. gadā:
15. septembrī
29. septembrī

plkst. 16:00 Katrīnas kapos
plkst. 16.00 Runakalna kapos
plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
6. oktobrī
plkst. 16.30 Vējavas kapos
plkst.17.00 Blaumaņa kapos
plkst.17.00 Sausnējas kapos
plkst.18.00 Jumurdas kapos
13. oktobrī plkst. 16.00 Miera kapos
plkst. 18.00 Sauleskalna kapos

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Nusbergs
miris 90. mūža gadā;
Jāzeps Bārtuls
miris 104. mūža gadā;
Aldis Andrejs Janbergs
miris 75. 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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