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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

Rokdarbu aktualitātes audēju studijā
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Krišj�nis Barons viesoj�s Me�Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
visas trīs grupas draudzīgi strādāja
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�BaronaLubānas
takas dal�bnieki
Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
amatnieku
centrā un Sarkaņu
dams �rg�u apk�rtni.
Amatu
skolā. dolfs
Noslēgumā
tika sarīkota
Blaumanis,
sajut�m m�ju liego apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kul�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms
mazg�Jau piekto gadu notiek velomavi�u domas
par lina
mu tērpiem.
organiz�šan�.
Lorenzo
str�d�
Jāņu
dienas
ar pašdarinātajiem
trijiem
Paldies
viņāmakt�vi
par Ērgļu
veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m Sarun�s noskaidroj�m
m�tes
ai- izstāde-tirgus.
ratons Barona taka, kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža
mums,
latviešiem,
k�
ar�
uzzin�m
daudz
pie
br��u
Jurj�nu
muzeja
m�jaslapas
izSavukārt
septembrī
devāmies
projekta
otrajā
tūrē
uz
Lietunovada pārstāvēšanu šādā nozīmīgā pasākumā!
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
interesanta par
dz�vi un nākotnē,
cilv�kiem tepat
vi�u pieveides
un septembr�
pl�no simtgades
noorganiz�t
vu.
Plaša
un
interesanta
programma
mūs
sagaidīja
Anikščos.
Skatoties
slieksnīša
jau
Latvijas
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar- dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
Apmeklējām
Anikšču
mākslas
inkubatoru,
kurā
sa��m�m
pozit�vo
ener�iju no
Zi- darbojas 13 pasākums, uz kuru arī Ērgļos ļaudis aicināti ierasties tautas
augu un žu,
Barona takas idejas autore ir neform�l� ar savu erud�ciju par Latvijas
pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirJaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
mākslinieku-amatnieku
tērpos, līdzi ņemot vai rokās velkot adītus rakstainus dūraibensš�elt� darbnīcas.
akmens un Darbojāmies
nodzied�j�m keramikas,
vides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja dz�vnieku valsti.
matn�j�,
neskart�
daba
–
p�avas,
lauki.
Ir
apmekl�juši vair�kus pas�kumus �raušanas,
sveču
liešanas,
maizes cepšanas,
vilnas ņus, lai varam piedalīties kopējā
ainiņā „Cimdotā Latvija”.
dziesmu,
pasveicin�j�m
skulpt�rufilcēšanas,
„Ed- Dz�ves
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s
m�ziVita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uztemps
sal�dzin�jum�
ar
Austriju
pus
muzeja un piedal�jušies vis�s abos
apstrādes
darbnīcās.
Un
arī
noslēgumā
piedalījāmies
Anikšču
Pasākums
„Cimdotā
Latvija”
tiek
organizēts
valstsNebaimēgars”
un
apl�koj�m
v�griežu
p�av�s
pa�u
Jurj�nu
dz�vesst�stu,
tuv�k
iepazina
s�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�,
un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s visas
aktivit�t�s.
ābolu
svētku tirgū
ar saviem
amatnieku
Visam rogā ar mērķi parādīt un izcelt vienu no Latvijas kultūrvēsa10.
oktobrī
biedrības
„Ērgļu
pensionāri”
pārstāvji
sl�pušos
Lejas aku,
kur� esotdarinājumiem.
tas lab�- daudz
muzejavaldes
apk�rtni,
priec�j�s par
Pulgoš�a
bet pirms
5 gadiem
pirmoreiz
�stenoja
l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
piedalījās
Gulbenes novada pensionāru biedrības „Atspulgs 5” cauri mūs pavadīja ābolu smarža un prieks, un gandarījums, turiskā
bagātībām
- rakstainus
cimdus.
Tādēļ
arīja
pirmsmantojuma
30 – 40 gadiem.
uzkopj
apk�rtni, rav�
pat pu�u
dobes,
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi Austrij� tas bijis
ka„Velomaspējam citsdal�bnieki
citu bagātināt
ar rozi
savām
prasmēm
unIespaidi,
zināša-kurimēs
un Gulbenes novada pašvaldības rīkotajā
Vidzemes
konferenaudēju
studijā
pētīsim
senos
rakstus
un
adīsim
dūraiņus.
izbr�na,
ir,
ka,
piem�r�m,
ir
vajadz�ba.
Vi�i
labpr�t
pam�c�tu
k�iest�d�ja
P�rs
Gints,
muzeja
vad�t�ja
Ieva
Viln�te.
zemes aizraut�ba un azartiskums droši
cē „Aktīvs seniors vietā un laikā”, kas notika
pilsētas Kultūras nām. Oktobra beigās vēl gaidāma projekta trešā kārta Igauni- Aicināts
ikviensKristi�ns
interesentsdiem
- gan
tāds, kurš
neprot,v�cu
ganuntāds,
nesveicin�s.
skol�niem
ar� ang�u,
it��u
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki
jā. Esam ļoti pateicīgi JOGITAI BAUNEI un ILZEI BAR- kuram mazpils�t�,
centrā. Konferences mērķis bija veicinātvai
senioru
aktīvu
līdzdaikdiena paiet,
adot valodu.
cimdus Varb�t
-, uz savstarpēju
domu un
kur ar�
k�di �rg�u jaunieši
vai
košuma
kr�mu
st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten�
Melburnas olimpisko sp��u �empiones
DZIŅAI no Madonas novada fonda par viņu nesavtīgo
darbu,
lību sava novada pensionāru labizjūtas,raspozitīvisma
un
vajaprasmju
apmaiņu.
Studijas
krājumos
ir
gan
interesanti
cimdu
sveši
cilv�ki
viens
otru
sveicina.
�rg�os
ar�
jaun�ko
klašu
skol�ni
v�las
to
dar�t,
vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze
Ineses Jaunzemes iespaid�.
dzības
sajūtas palielināšanai. Par senioru darbošanās iespējām, lai šāds projekts taptu un tiktu realizēts.
valnīšu
veidi,k�du
gan dažādi
varianti,
gan cimdu
kom-ir
t� nav. Kad vi�š
sveicin�jis
�rgl�- uzmetumu
tad izmantojiet
situ�ciju.
Kristi�nas
dzelten� saules kr�s�.”
Me��e�u �be�d�rz� iest�d�ja �bel�ti.”
11.
j�lija
vakar�
š�
gada
Barona
taVēl pie vasaras lielajiem darbiem pieminami Dziesmu
svētki.
aktivitātēm un izaicinājumiem aktīvai līdzdalībai pieredzē dapozīcijas
pamatprincipi.
nieti,
tas
gandr�z
uz��mis
to
ar
bail�m–
str�d�jis
par
audzin�t�ju
b�rnu
d�rz�
„Latvijas daba, kult�ra un trad�cijas–
„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
kas Siguldas
dal�bniekipilsētas,
ierad�s Gulbenes,
Me��e�os, Ķeguma,
lai
lījās
Alūksnes, Madonas TLMS “ĒRGĻI” piedalījās gājienā un bijām priecīgi par
kassaviem
vi�š t�ds, k�p�c
vi�š
mani
sveicina?
un vi�am
�oti iepriekš
pat�k darbs
Laipni
lūgti
studijas
telpāsAustrij�
saieta namā
(vēlams
pie-ar
dal�bnieki) apmekl�ja Brakus.
Kaut t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas mantuv�k iepaz�tu
vietu, kurreģiona
pirms 150
ga- (26biedrības.
novada,
kā arī Latgales
pensionāru
Diskusija bagātīgi darinātajiem tautas tērpiem, jo auksti mums nebija.
b�rniem. mūsu tautas gudrību un
Vi�usPiep�rsteidz
ar� tas,
pie mums, Atbalstīsim
zvanīt,
tālr.ka28372607).
tojum�, rīkotajā
bet t�s irlietišķās
v�rt�bas,mākslas
kas mums
ir piem�ram,
ar� daudzi jau
te bijuši,”
Brakuarī LNKC
diem pabijisiesaistīšanās
Krišj�nis Barons.
dalījāmies
izstādē,
kura bija muzej�,
Kristi�ns
labpr�t st�sta
par visu un ir
viss -tiek
noteikts
no
„Iespējamie
veidi unPie
nepieciešamais
atbalsts
se- saka
bagātību
adīsim,
dāvināsim
un greznosimies
ar rakstainiem
j�iepaz�st,
j�sarg�
un
par
kur�m
j�r�p�muzeja
speci�liste
Zinta
Saul�te,
„tom�r
ugunskura
risin�j�s
saruna
par
�rg�u
augšas,da-muzeja
direktors atrodas tik jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
nioru līdzdalībai” deva ierosmi jaunām aktivitātēm arī Ērgļu skatāma divus mēnešus Rīgas Mākslas Telpā. Un, protams,
cimdiem.
izstaig�j�m
Braku s�tu,
jas”,
t� savas
darb�bas ieguva
misiju apzin�s
senatni un
šodienu ar baudījumu
gr�matas „�rg�i
t�lu no muzeja un darbiniekiem Madoturpin�s
l�dz oktobra
lībaizt�loj�tautas tērpu
skatē.
Inga Šreibere
3. vietu pašdarināto
novadā.
Emocionālu
sniedzav�lreiz
gulbenieša
operdzieSandra darbu
Lauberte,
TLMS
„Ērgļibeig�m.
” vadītāja
R�- Ilze
VitaMailīte
Jaunzeme.
desmitNaura
gadsimtos”
autor�m
Inesi uzstāšanās.
Mai- mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks
n�, un katrs jaut�jums ir j�saska�o
ar
Anna arhīva
Kuzina,
tērpu grupā,
skates noslēguma uzvedumā piedalījās
dātāja
Indzera
aizrautīgā
Foto no Ilzes Bardziņas personīgā
M�r�te Breikša
Braku muzeja vad�t�ja

Ērgļu
oktobris
Çrgïu novada
novadainformatīvais
informatîvaisizdevums
izdevums2018.
2009.
j�lijs

1

Ērgļu novada pašvaldības domē

SIA „ŪDAS” aktualitātes rudenī

Pārskats par 2018. gada septembra domes sēdē lemto

“Nāk rudentiņis, būs barga ziema, grib manis bāleliņš līgavu ņemti...” Varbūt
nevis līgavu, bet ūdeni dzerti! Varbūt abus. Varētu parunāt par līgavām, bet
šoreiz - par ūdeni, jo bez tā nevar. Gan jau kāds teiks, ka bez līgavas nevar, un
viņam arī būs taisnība.
2010. gadā Ērgļos tika realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ieguves un attīrīšanas
stacijas izbūves, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izveides projekts. Tā rezultātā izveidoja
un rekonstruēja 5 km ūdensvada, 5,8 km kanalizācijas tīklus. Dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacija var maksimāli nodrošināt 720m3 ūdens piegādi diennaktī Ērgļu iedzīvotājiem. Projekta
izmaksas 2010. gadā bija 1 681 184 lati. Izmaksas iespaidīgas, bet tā rezultātā Ērgļu iedzīvotāji saņem ļoti kvalitatīvu dzeramo ūdeni (par to liecina katru ceturksni veiktā ūdens analīzes)
un notekūdeņi tiek aizvadīti, nepiesārņojot apkārtējo vidi (arī par to liecina regulāri veiktās
analīzes). Lai uzturētu iekārtas un nodrošinātu kvalitāti, ir nepieciešami līdzekļi. Katra lieta
maksā noteiktu lielumu. Arī ūdens. Ir noteikts aprēķins, formula, kurā, ievietojot konkrētās
izmaksas, var noteikt, cik konkrētā prece maksā. Šobrīd pēc septiņu gadu ekspluatācijas ūdens
ražošanas izmaksas ir pieaugušas, jo ir sadārdzinājušās elektrības, degvielas un iekārtu uzturēšanas izmaksas, aparatūrai nepieciešams remonts, kas prasa ieguldījumus. Ūdens kvalitātei
jābūt līmenī. Tāpēc SIA „ŪDAS” iesniedza Ērgļu novada domē lūgumu par ūdens piegādes
tarifa paaugstināšanu atbilstoši reālajām izmaksām. Ar 2018. gada 20. septembra Ērgļu novada
domes sēdes lēmumu Nr.10 no 2018. gada 1. decembra noteikts ūdensapgādes pakalpojumu
tarifs 1,33 EUR/m3 (bez PVN). Saprotu, ka jebkuras izmaiņas cenu paaugstināšanā ir nepatīkamas, taču ceram uz sapratni šajā jautājumā.
Esam sagatavojuši ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas 1. kārtu Cēsu, Mazās un Mehanizatoru ielas rajona iedzīvotājiem. Palicis uzstādīt sūkni, pieslēgt to Sadales tīkla elektrības
piegādei. Tas prasīs laiku, jo kabelis ir jārok, tāpēc jāizstrādā projekts. Darām, apstājušies
neesam.
Nesen sanāca pārrunāt maksāšanas lietas ar vienu Ērgļu iedzīvotāju. Izdzirdēju interesantu
nostāju: „Es maksāju par patērēto ūdeni četros mēnešos reizi.” Stop! Tikko SIA „ŪDAS” nosūta rēķinu par patērēto ūdeni, mēs uzreiz samaksājam valstī paredzēto pievienotās vērtības
nodokli. No saviem līdzekļiem. Ja klients samaksā rēķinu pēc kāda laika, tas ietekmē mūsu
budžetu. Ne jau uz labo pusi.
Pēc uzstādītajiem kopīgās uzskaites ūdens skaitītājiem māju ievados redzama liela starpība
starp piegādāto ūdeni uz māju un saņemtajiem skaitītāju rādījumiem dzīvokļos. Negribētos
šo starpību pieskaitīt katram lietotājam, to dalot uz dzīvokļu skaitu. Sākumā mēģinām ziņot
rādījumus laicīgi - katra mēneša pēdējās nedēļas darbdienās. Ja starpība saglabāsies arī pēc
regulāriem skaitītāju rādījumu ziņojumiem, tad domāsim, ko darīt.
Parādi lēnām mazinās. Diemžēl pret dažiem vēršamies tiesā, ja nevar atrast kopsaucēju
pārrunu ceļā. Izskatām jautājumu arī par ūdens atslēgšanu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus. Ceru, ka nevajadzēs to pielietot.
Vēlos jums uzdot vienu matemātisku uzdevumu. Skolas līmenī. „Ir karsta vasara. SIA
”ŪDAS” piegādā Ērgļu iedzīvotājiem 3. ceturksnī 15 549 m3 ūdens. Kanalizācijā tiek savākts
un attīrīts 6 873 m3. Kur palika 8 676 m3 ūdens?”
Daudzi laistīja dārzus. Ja tas tiktu darīts, izmantojot ūdens skaitītāju, tad kāpēc SIA „ŪDAS”
zaudējumi dzeramajam ūdenim 2018. gada 3. ceturksnī ir 39%? Atbildēt var elektroniski vai
SIA „ŪDAS” kantorī.
Milzum lielākā daļa ērglēniešu ūdeni lieto apzinīgi, bet ir skumji, ka ūdens tiek ņemts arī
nelikumīgi - no brīvkrāniem, „klusajiem” pieslēgumiem. Tas jau neko nemaksā, tas ir tikai
ūdens. Tā tas nav. Katrā ūdens litrā ir ieguldīts darbs, līdzekļi. Ceru, ka izpratne nāks un situācija uzlabosies.
Sākas gājputnu aizlidošana. Viņi šeit pie mums ir izperējuši mazuļus, apmācījuši tos un
kopā dodas tālā ceļā, lai nākamajā gadā atgrieztos. Process ar ūdens piegādi ir līdzīgs. Ja mēs
izpratīsim viens otru, tad arī varēsim atgriezties, lai nākamo gadu paveiktu vairāk. Jo šeit ir
mūsu mājas.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1500 apmērā no pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” grāmatas „Ērgļu novads skan” izdošanai.
aPiešķīra R. Blaumaņa memoriālajam muzejam “Braki” papildu finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 2500 apmērā avārijas stāvoklī
esošās elektrības sistēmas elektromontāžas darbiem.
aPiešķīra Ērgļu vidusskolai papildu finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 215 apmērā pedagogu darba samaksai no 2018. gada 1.
septembra līdz 31. decembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra sēdē
apstiprinātajiem grozījumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””.
aApstiprināja ūdens ražošanas un piegādes pakalpojumu tarifu Ērgļu pagastā 1,33 EUR/m3
bez pievienotās vērtības nodokļa no 2018. gada 1. decembra un uzdeva SIA “ŪDAS” informēt
pakalpojumu saņēmējus par pakalpojumu tarifa izmaiņām.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības noteikumus Nr.4/2018 “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.
aNolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - 1/2
domājamo daļu no zemes vienības, kopplatība 0,1 ha, pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas
zemesgrāmatā.
aIzdarīja grozījumu Ērgļu novada domes 2014. gada 30. decembra lēmumā “Par Ērgļu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Salonikiem,
Grieķijā, no šā gada 26. septembra līdz 29. septembrim, sedzot komandējuma dienas naudas
izdevumus.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2018. gadam.
aApstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra ēdināšanas maksas pakalpojuma izcenojumu EUR 0,22 vienam maksas pakalpojuma veidam no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim.
aIzslēdza no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites Ērgļu novada sociālās aprūpes centra parādnieku parādus parādu piedziņas neiespējamības dēļ piecām personām.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no
divdesmit zemes īpašniekiem par kopējo summu EUR 2607,54.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

PaziƼojums par cirsmu izsoli Ɯrgƺu novada Ɯrgƺu pagastƗ

ƜrgƺuPaziņojums
novada pašvaldƯbas par
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mantas atsavinƗšanas
cirsmu
izsoli komisija
saskaƼƗ arĒrgļu
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personas mantas
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ĒrgļuatsavinƗšanas
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kas70540080253:
atrodas nekustamā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra
numurs 70540080253:

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Cirtes
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ielƗ mājaslapā:
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www.ergli.lv
Izsole
notiks 2018. gada 14. novembrī plkst. 11.00 Ērgļu novada pašvaldības domes telpās
Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
Objekta apskate saskaƼojama pa tƗlruni 29494170 (Andris SaulƯte).
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir EUR 84000,00 (astoņdesmit četri tūkstoši eiro, noPieteikumu
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14.
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Nodrošinājuma summa jāieskaita: Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90002214379, AS
“SWEDBANK” kontā Nr. LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Braki” cirsmu izsolei” un “Dalības maksa dalībai nekustamā īpašuma “Braki” cirsmu izsolē”.
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Projekta “DESTI - SMART” atklāšana

No 26. līdz 29. septembrim piedalījos Interreg Europe projekta DESTI - SMART (Efektīva,
ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju
līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana) projekta atklāšanas konferencē Saloniku pilsētā, Grieķijā.
Konferenci atklāja Saloniku pilsētas mērs, kā arī vadošais projekta partneris - Metropolitan Development Agency of Thessaloniki (Saloniku Metropolitena attīstības aģentūra). Pirmā konferences sesija tika atvēlēta, lai iepazīstinātu ar projekta nepieciešamību, izvirzītajām
problēmām, galvenajiem mērķiem, pašreizējiem un paredzamajiem uzdevumiem. Veiksmīgai
projekta ieviešanai ir piesaistīti arī ārējie eksperti, kas pārskatīs plānošanas dokumentus, kas
ir attiecināmi uz efektīvas un ilgtspējīgas politikas ieviešanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mobilitāti, kā arī pieejamu un atbildīgu ceļošanu.
Konferences otrajā daļā visi projekta partneri no septiņām valstīm prezentēja savas projekta
prioritātes. No Latvijas Zaļo ceļu asociācijas tika prezentēti Zaļie ceļi (arī bijusī dzelzceļa
līnija Rīga - Ērgļi) kā risinājums ilgtspējīga tūrisma nodrošināšanai ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni. Konference noslēdzās ar kopīgu diskusiju par to, kā iekļaut ilgtspējīgu pieeju
tūrisma plānošanas un politikas dokumentos.
Konferences otrās dienas pirmā daļa tika atvēlēta, lai detalizēti pārrunātu kopā ar visiem projekta partneriem projekta ieviešanas gaitu. Dienas otrajā daļā tika apskatīta Saloniku pilsēta,
lai novērtētu, cik pieejama un mobila ir pilsēta ceļotājiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. Ļoti
liels uzsvars tika likts uz jauno metro, kas tiek izbūvēts pilsētā. Ņemot vērā pilsētas vēturisko
kontekstu, izbūve ir apgūtināta arheoloģisko izrakumu un izpētes dēļ. Pilsēta saskaras ar lieliem sastrēgumiem, kā arī pilsētas kalnainajā daļā ir ļoti šauras ielas, kas apgrūtina kustību.
Metro atrisinātu abas šīs aktuālās problēmas, kā arī atvieglotu savienojamību ar lidostu.
G.Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alises Plaudes foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Vai kāds vispār spēj noticēt, ka klāt
jau oktobra vidus? Viss rit vienā steigā.
Viens notikums pēc otra, un ir grūti attapties. Mūsu klasei - divpadsmitajiem
- šis noteikti bija ļoti nogurdinošs mēnesis. Vēl nebijām līdz galam izdomājuši desmitās klases iesvētības, kad jau
bija jāplāno Skolotāju diena. Visam pa
vidu vēl mācības. Viss kā viens liels
un nepārtraukts skrējiens. Bet, lai gan
nogurdinošs (tas ir tik patīkams nogurums), tomēr, atnākot mājās, var atskatīties uz dienu un priecāties par paveikto.
Protams, dažreiz gribētos vairāk brīvā
laika, bet, ja tā padomā, tā nekad nebūs
gana. Vienmēr gribēsies vairāk, un viss
mūsu svarīgais laiks tiks izniekots.
Šomēnes mums vēl daudz kas jāpagūst.
Priekšā pirmais skolēnu domes rīkotais
pasākums “Profesiju Popiela”, rudens
brīvlaiks, un ar šo mēnesi mūsu skolā
sākas tematiskās dienas. Katru mēnesi
divas dienas mēs atdzīvināsim, padarot
tās interesantākas. Šomēnes mums uz
skolu būs jānāk gan savās visērtākajās
mājas drēbēs - pidžamā, gan kā īstiem
Helovīnu mošķiem. Ceru, ka šis mēnesis būs tikpat raibs un patīkami nogurdinošs kā septembris.
Viktorija

Īsziņas
10. 10. - Skolēnu domes pasākums „Profesiju Popiela”
22. - 26.10. - Skolēnu rudens brīvdienas
- Klašu audzinātāju individuālās tikšanās
ar vecākiem
9.11. - Mārtiņdienas ķekatnieki
- Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate
23.11. - Skolēnu domes pasākums
30.11. - Mācību firmu prezentācijas tirdziņš

Skolotāju diena

“Iespējamā misija”

28. septembris nebija īpašs tikai Ērgļu vidusskolas skolotājiem, bet arī tās skolēniem.
Šajā skaistajā rudens dienā mums, 12tajiem,
bija iespēja iejusties direktores un skolotāju
lomā un veselu dienu vadīt stundas Ērgļu vidusskolas skolēniem. Mums katram bija savs
pasniedzamais mācību priekšmets - mūzika,
matemātika, sports, latviešu valoda un citas
aizraujošas stundas. Man jau vairākus gadus
ir doma, kad beigšu vidusskolu, tālāk mācīties par sākumskolas skolotāju. Tāpēc šī man
bija lieliska iespēja pārbaudīt sevi un iejusties skolotājas lomā, pasniedzot stundas Ērgļu vidusskolas 4. un 2. klasei. Diena pagāja
ātri. Darba procesā nācās saskarties ar dažādiem sarežģījumiem un grūtībām, jo bērni
paliek bērni.
Manuprāt, mums šī bija lieliska pieredze un
reizē arī liels pārbaudījums. Uztraukums bija
liels, taču tas nenovirzīja domas no tā, kas
bija svarīgākais - izmēģināt ko jaunu, pavadīt
laiku kopā ar skolasbiedriem un, protams, iemācīties ko jaunu.
Sintija Zābaka, 12. klases skolniece
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Apsveikums
Es raugos tevī kā brīnumā,
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied.
Un liekas, ka laiks šajā vakarā
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.
Es raugos tevī kā brīnumā Cik vienkārši un jauki tavi gadi zied.
Ir tik mīļi, ka varam tiem līdzās iet
Un ziedlapu rasā iemirdzēt.
Sūtām vissirsnīgākos sveicienus skolotājai Rutai Grīnbergai
nozīmīgā dzīves jubilejā. Lai katra diena nes gaišas domas, dzīvesprieku, možumu un jaunu darbu ieceres!
Bijušie kolēģi Sausnējas skolā
Foto no skolas arhīva

Nr.9 (178)

Problēmraksts
„Dzīve sociālajos tīklos”
Ik dienu mēs izmantojam telefonu, sociālos tīklus. Mēs tajā visā
iegrimstam arvien vairāk un vairāk.
Sociālie tīkli mūsdienās pārvēršas jau par pavisam jaunu pasauli,
kurā mēs dzīvojam, līdz attopamies, ka bez tiem mēs vairs nevaram
iztikt.
Ir diezgan sāpīgi redzēt to, kas notiek sociālajos tīklos, jo tur ir pavisam citi cilvēki. Dzīvē viena, bet tur jau cita persona. Sociālajos tīklos
katrs cenšas kļūt populārs, vēlas, lai visi viņu pazīst, neiedomājoties
par sekām, kādas varētu pēc tam būt. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa
sociālo tīklu lietotāju cenšas uzburt ilūziju, kurā ir perfektā dzīve, bet
to, kas, iespējams, liekas ne tik labs, lai ar to dalītos, viņi noslēpj. Un
tā arī neviens īsti nezina, kāds patiesībā ir tas cilvēks. Mēs zaudējam
savu identitāti un līdzināmies citiem.
Arī draugiem veltām mazāk laika, jo internets ir svarīgāks. Tā vietā, lai ar draugu parunātu un izdarītu ko lietderīgu, izvēlamies labāk
noskatīties jauno mūzikas klipu “youtube” vai pačatot ”watshapp”.
Ārā labs laiks, kāpēc gan neizrauties no visas sociālo tīklu dzīves un
nedoties pastaigā, garā pastaigā?
Ko izvēlies tu? Īstu dzīvi vai ilūziju, ko radi, pats to pavisam neapzinoties? Tas ir tavās rokās.
Ausma Ozola, 12. klases skolniece

Intervija ar jauno skolas
prezidenti Katrīnu Dudko

Dzejas un mākslas diena
Ērgļu vidusskolā

Jauns gads, jauns sākums. Tas
neizpalika arī skolēnu domei.
Šogad ir ievēlēta jauna skolēnu
domes prezidente Katrīna Dudko no 11. klases. Jaunā viceprezidente ir 12. klases skolniece
Viktorija Vīgube. Vēlējos iepazīties tuvāk ar Katrīnu un viņas
plāniem šim mācību gadam kā
skolēnu domes prezidentei un
dalīties tajos arī ar jums.
Ausma: Kā tev šķiet, kāpēc tieši tevi ievēlēja par jauno skolēnu domes prezidenti?
Katrīna: Domē esmu jau otro
gadu. Iepriekšējā gadā biju kultūras ministres amatā. Centos
pierādīt sevi, organizējot pasākumus, vadot dažādas tikšanās
ar skolas viesiem un īstenojot
domes idejas. Pieļauju, ka mana aktīvā darbošanās bija tas, kas mudināja domniekus ievēlēt mani par jauno prezidenti.
Ausma: Vai pirms vēlēšanām tu jau zināji, ka būs šāds rezultāts?
Katrīna: Nekad nevar paredzēt, ko domā un kā rīkosies apkārtējie.
Bijām četri kandidāti, visi spēcīgi un sevi pierādījuši skolēni. Jebkurš
no mums būtu cienīgs ieņemt prezidenta amatu. Šoreiz dome lēma ar
lielāko balsu skaitu ievēlēt par prezidenti mani, par ko es visiem saku
sirsnīgu paldies, jo tas ir liels gods.
Ausma: Tavuprāt, šis amats ietekmēs tavu personību?
Katrīna: Protams, katra jauna pieredze sniedz jaunas prasmes. Šis būs
rūdījums manām turpmākajām gaitām nākotnē. Man būs ļoti daudz
jāmācās komunicēt, būt precīzai un atbildīgai. Esmu pārliecināta, ka
domes prezidentes amats dos man ļoti labu pieredzi.
Ausma: Ir bijuši daudz skolēnu domes prezidenti, ar ko tu atšķirsies
no citiem?
Katrīna: Esmu sekojusi līdzi iepriekšējo gadu prezidentiem un interesējusies par viņu pienākumiem. Esmu ievērojusi iepriekšējo prezidentu kļūdas un panākumus. No tiem ieguvu pieredzi, lai varētu
veiksmīgi turpināt pārstāvēt skolēnu intereses. Es vēlos, lai skolēni
nedomā, ka skolēnu domei jānodarbojas tikai ar pasākumu veidošanu,
bet arī ar skolas ikdienas uzlabošanu.
Ausma: Vai šogad ir gaidāmas kādas pārmaiņas?
Katrīna: Centīšos veidot profesionālu komandu, kurā katrs ir spēcīgs
savā jomā un atbildīgi izturas pret saviem pienākumiem. Vēlos attīstīt
jau esošos pasākumus, lai tie kļūtu populārāki un apmeklētāki. Manos
plānos ir aktīvi iesaistīt pasākumos visu vecumposmu skolēnus, sākot
no sākumskolas līdz vidusskolai. Vēlos, lai skolēnu dome ir kā skolēnu balss, kas idejas, vēlmes un iebildumus noved līdz skolas vadības
ausīm, lai arī tā tālāk risinātu attiecīgos jautājumus.
Būšu atvērta jebkurām radošām idejām, kuras kopā ar komandu īstenosim. Centīšos godprātīgi pildīt uzticētos pienākumus, lai mums
visiem kopā ir draudzīgs, radošs un darbīgs mācību gads.
Ausma: Paldies par sarunu! Bija jauki iepazīties ar tevi kā ar jauno
skolēnu domes prezidenti!
Ausma Ozola, 12. klases skolniece
Foto no Katrīnas Dudko personīgā arhīva

Šogad 14. septembrī Ērgļu vidusskolā norisinājās Dzejas un mākslas
dienas Mārtiņa Freimaņa zīmē. Un man bija tas gods vadīt šo īso, toties kodolīgo pasākumu.
Pasākums sākās pēc piektās stundas. Īsi pirms tā visi skolēni pulcējās
otrā stāva zālē un piesēda, un gaidīja sākumu. Šogad Dzejas dienu
daļu rīkoja desmitā klase. Viņi arī bija tie, kas pirmie uzstājās un iepazīstināja mūs nedaudz ar Mārtiņu Freimani, viņa radošo biogrāfiju.
Fonā varējām redzēt mūziķa un dzejnieka fotogrāfijas.
Pēc tam sākās Mākslas dienu daļa, kurā kā nākamās uzstājās koklētājas, kuras izpildīja dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”, ar kuru Mārtiņš
noslēdza katru savu koncertu. Koklētājas aicināja visus dziedāt līdzi,
un mēs visi dziedājām kopā kā viens vesels koris, kas radīja lielisku
kopības sajūtu.
Mākslas dienu otrajā daļā vārds tika dots vizuālās mākslas skolotājai Vizmai Veipai. Viņa izstāstīja, kādi būs klašu uzdevumi. Katrai
klasei vajadzēja uzgleznot darbu, kas būtu saistīts ar Mārtiņa Freimaņa dziesmām. No žurnāliem vajadzēja izgriezt burtus, kuri, salīmējot
kopā, izveidotu kādu Mārtiņa dziesmu rindu vai citātu, un šo citātu
uzlīmēja uz gleznas. Katrai klasei bija radies unikāls mākslas darbs
par Mārtiņa radošo daiļradi.
Manuprāt, šajās Dzejas un mākslas dienās ikvienu no mums vienoja kopības sajūta. Un ikvienam šīs Dzejas dienas mazdrusciņ paliks
dvēselē.
Alens Kārlis Kārkliņš, 11. klases skolnieks

Hokeja fani
Hokejs ir komandu sporta veids.
Latvijā hokeju spēlē jau kopš 1920.
gada. Tā ir spēle, kas var patikt vai
nepatikt. To var izlemt tikai katrs
pats.
Bijām uz spēli, par kuru vēlamies
pastāstīt. Šogad ir 11. sezonas sākums, bet Latvija diemžēl zaudēja
pret HK „Soči” ar rezultātu 1 pret 4.
Bez spēles bija arī vairākas interesantas iespējas, kas tika piedāvātas
bērniem. Bija jautri braukt ar ledusmašīnu, kas tīra ledu pirms spēles
un pēc katra perioda beigām. Tur
bija divas ledusmašīnas, kas tīrīja
ledu. Mēs sēdējām pirmajā un lielākajā, kas ir „Arēnā Rīga”. Kad šīs
ledusmašīnas beidz darbu, tās izgāž ārā noskrāpēto ledu, kas izskatās
kā sniegs. Braucot ar šo mašīnu, bija ļoti auksti, jo no tām tecēja ārā
ļoti auksts ūdens.
Vēlāk mēs gājām dziedāt dziesmas Latvijas 100 gadiem. Un pēc tam
tika uzdoti jautājumi par Rīgas „Dinamo” komandu. Mēs atbildējām
pareizi un dabūjām balvas. Vēl mēs piedalījāmies foto orientēšanās
sacensībās, kas notika pa visu „Arēnu Rīga”. Likās ļoti jautri meklēt
pareizās vietas un attēlus, kas bija, piemēram, kādi vadiņi vai uzlīmes.
Tās bija nofotografētas. Un pēc kartes bija jāiet un jāsameklē.
Hokeja faniem ir interesanti!
Keita Una Dumane, Emīls Bernāns, 6. klases skolēni
Foto no Emīla Bernāna personīgā arhīva
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10. klases iesvētības

Katrs skolēns, kurš mācījies Ērgļu vidusskolā jau vairākus
gadus, zina, ka var paļauties uz divpadsmito klasi, lai vienreiz gadā, septembra otrajā pusē, varētu nedaudz pazoboties
par vēl “zaļajiem” desmitajiem, kas veselu nedēļu cīnīsies par
savu vietu vidusskolas kolektīvā. Nu ir pienākusi mūsu kārta
izturēt Iesvētību nedēļu un tās beigās dot svinīgo zvērestu.
Pirmdiena bija opīšu un omīšu diena. Mēs jutāmies ļoti dzīvesgudri un stīvi, bruņojušies ar lietām, ko atradām savu vecvecāku skapjos - bija gan brilles, gan lakatiņi apsieti ap galvu,
gan spieķi, kurus, kā izrādījās, bija sarežģīti atstutēt pret sienu
tā, lai mācību stundas vidū tie nenokristu un nepadarītu mūs
visus īslaicīgi kurlus. Tas nemaz nebija vajadzīgs, jo dienas
uzdevumā, ko sagādāja vienmēr kreatīvā divpadsmitā klase,
mums bija jāsadzīvo ar kurlumu jeb skaļas mūzikas klausīšanos, vienlaikus cenšoties uzminēt, ko mums pretim sēdošais
vienaudzis mēģina pateikt.
Otrdien mēs - visu laiku labākie supervaroņi - traucāmies
kā vējš cauri mežiem un purviem, rakām bedres un izlauzām
durvis, lai izglābtu ugunsgrēka dūmos smokošo zīdaini. Varbūt mēs nemaz nebijām izgājuši no skolas, bet mēs to nekad
neuzzināsim, jo mums bija aizsietas acis. Turklāt divpadsmitie, kuri mūs drosmīgi vadīja cauri šiem šķēršļiem, mums nemelotu.
Trešdien desmitie ar Cūkkārpas ekspresi devās uz mācību
stundām, kur mums bija jāatšķir dažādi sieri, pepsikola no
kokakolas, Viči ūdens no Mangaļu ūdens. Mēs bijām Harija
Potera varoņi. Pa skolu staigāja gan pats Harijs Poters, gan
Hermoine, gan Luna, gan Bellatrikse, gan citi Cūkkārpas skolas studenti. Pietrūka tikai Voldemorta.
Jau kādu laiku skolēnu starpā ir populāri dažādi interneta
fenomeni jeb “vines/memes”, kas bija mūsu Iesvētību tēma
ceturtdienai, bet piektdiena bija karaļu un karalieņu diena, visur kroņi un skaistas kleitas.
Manuprāt, piektdienas vakars visvairāk paliks mūsu atmiņās.
Saule neraksturīgi septembrim karsēja mūsu muguras, kad
mēs ar aizsietām acīm izturējām galveno pārbaudījuma daļu “Lielo ķēpāšanos”. Mēs veicām dažādus uzdevumus, tikām
aplieti un ieziesti ar vielām, kuras kopā veidoja lielu smirdoņu, pabaroti ar sinepju maizi un čiekuriem medū, ar zobiem
sameklējām nolobītu sīpolu ūdeni, un visbeidzot - nošļūcām
ar ūdeni pielietā bedrē, kas šogad bija gandrīz divus metrus
dziļa. Pēc tam, kad atkal bijām tīri un izmetuši visas noķēpātās
drēbes, mēs, desmitie, devām svinīgo vidusskolēnu zvērestu.
Tā pagāja mūsu Iesvētību nedēļa Ērgļu vidusskolā, un mēs
nevaram sagaidīt, kad būsim divpadsmitajā klasē, lai turpinātu šo tradīciju. Liels paldies šī gada divpadsmitajiem par radošumu, interesantajām tēmām un uzdevumiem, un par nedēļu,
ko mēs vienmēr atcerēsimies!
Ieva Radzvilaviča, 10. klases skolniece
Ausmas Ozolas, 12. klases skolnieces, foto
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Ērgļu jaunsargu vienības aktivitātes
Jaunais mācību gads rit jau pilnā
sparā, arī jaunsargu aktivitātes rit
savu gaitu. Jau no vasaras mums nav
bijušas pauzes. Pasākumu un aktivitāšu ir ļoti daudz, kā arī priekšā mūs
vēl gaida ražīgs darbs.
Vasaras pārbaudījumi mums ir devuši lielu pieredzi, kura mums kā
jaunsargu vienībai ļauj augt arvien
spēcīgākai. Vasarā ir atvērta grupa
arī jaunākajiem sportotājiem, kuri jau
trenē vispārējo fizisko sagatavotību,
attīstot visas fiziskās īpašības, uzsvaru liekot uz spēku un izturību. Mazie
iedvesmojas no vecākās grupas jaunsargiem, kuri ar mani kopā trenējas
jau ceturto gadu. Ar vecākās grupas
jaunsargiem turpinām treniņus, viņi
ir jau atbalsts mazajiem treniņos.
Novēlu mazajiem pašdisciplīnu, lai
nepazūd degsme nākt uz treniņiem,
lai mēs kopā varētu sasniegt izvirzītos mērķus. Gribētāju sportot ir
vairāk, nekā spēju uzņemt. Paldies
Laimonim Kļaviņam par atbalstu un
Jaunsardzes un informācijas centram
par ekipējuma piegādi!
Septembris bija maza atelpa no pasākumu maratona, taču jaunsargi ļoti
aktīvi piedalījās tūrisma salidojumā,
kuru organizēja Oltes ģimene. Paldies par iespēju piedalīties!
Oktobris mums ir gaidāms ar ikgadējo rudens pārgājienu un nakšņošanu mežā patruļbāzē, kā arī pilnveidosim un apgūsim dažādas prasmes un iemaņas - fiziskā sagatavotība, grupas darbs,
taktika nodaļas sastāvā, patruļbāzes veidošana, nojumes
veidošana, nakts rutīna bāzē, izdzīvošana lauku apstākļos,
maskēšanās, granātas mešana, roku signāli, ugunskuru veidi,
komandas saliedēšanas uzdevumi, ekipējuma sagatavošana,
pareiza apkope u.c. Pārgājienā ies jaunākās, kā arī vecākās
grupas līmeņu jaunsargi ( 13., 14. oktobris).
20. oktobrī dosimies kopīgi talkot uz sporta zāli, kuru mēs
izmantojam treniņiem, lai pirms ziemas perioda treniņiem
būtu patīkama vide.
No 22. līdz 24. oktobrim Smeceres silā notiks Jaunsardzes
3. līmeņa nometne, kur tiks pilnveidotas Vidzemes jaunsargu
vienību militārās, praktiskās zināšanas un iemaņas.
Novembrī mums būs liels pārbaudījums, jo tas ir Latvijas
100gades svinēšanas mēnesis. Mūsu pienākums ir to veikt
godam.
3. novembrī Valmierā notiks atlase uz Latvijas 100. gadadienai veltīto militāro parādi 18. novembrī 11. Novembra
krastmalā. Iespēja pieteikties jaunsargiem šādai iespējai ir pie
jaunsargu instruktores.
9. novembrī Ērgļu vidusskolā jau trešo gadu rīkoju ierindas skati no 5. līdz 12. klasei. Šogad mums pievienosies arī

bērnudārza mazie soļotāji - sagatavošanas un vecākā grupiņa.
Skolēni jau drīzumā saņems nolikumu un varēs sākt trenēties
ierindas skatei.
10. novembris - ar 22 jaunsargiem brauksim uz Rīgu, kur
startēsim 6 stundu Rīgas rogainingā (orientēšanās sacensības
Latvijas mērogā).
11. novembris. Lāpu gājiens.
18. novembris. Piedāvāju jaunsargiem un jaunsargu vecākiem, vecmammām, vectēviem doties uz Rīgu uz militāro parādi un apmeklēt Rīgā 100. gadadienas pasākumus, kuri būs
ļoti plašā klāstā - koncerti, “Staro Rīga”, 100 gadu kūka, Lāpu
gājiens, salūts u.c. Bet pats galvenais - ja kāds no mūsu jaunsargiem tiks parādē soļot, brauksim viņus atbalstīt. Autobuss
no Rīgas uz mājām aties plkst. 22.00.
16. novembris - Ērgļu PII “Pienenīte” valsts svētku koncerts,
kur mūs atbalstīs arī jaunsargi.
Arī jaunsargu instruktori izglītojas un papildina savu kvalifikāciju. Vasarā divas nedēļas kārtoju sertifikātu nodarbību
vadīšanā - stacionārā kaujas šaušana ar mazkalibra ieročiem.
Lai mums kopā izdodas!
Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Kristīnes Puziņas foto

Orientēšanās diena Madonā

9. septembris. Dažiem tā bija tikai
kārtējā otrdiena, bet
man un deviņiem
maniem skolasbiedriem tā bija iespēja
pierādīt sevi un aizstāvēt skolas godu,
piedaloties Madonas reģionālās spartakiādes sacensībās.
Domāju, ka mums
tas diezgan labi izdevās.
Aizbraucām uz
Madonas sporta halli, sacensību norises
vietu, gandrīz pusotru stundu pirms
starta. Bijām tur pat
pirms paša sacensību organizatora.
Sākumā bija skeptiska noskaņa, gribēju mājās, negribēju skriet. Domājām un
runājām par to, ka nesaprotam, kāpēc piekritām. Mans starts
bija diezgan interesants, jo paredzētajā minūtē mani aizmirsa
pasaukt. Nācās skriet nedaudz vēlāk, nekā bija plānots. Bet
mirklī, kad ieraudzīju pirmo kontrolpunktu, es atcerējos, cik
laba sajūta ir atrast to, ko meklē.
No sacensībām mājās braucām ar piecām medaļām un diviem kausiem. Individuāli Paula Konovalova savā grupā ieguva 3. vietu, Rūdolfs Venškevics 1. vietu, Elīza Madsena 3.
vietu, Lilita Saulīte 2. vietu un es savā grupā izcīnīju 3. vietu.
Tas man bija liels pārsteigums, zinot to, ka neesmu nekāda
lielā skrējēja. Pārējiem, kuri diemžēl neguva godalgotas vietas, arī gāja diezgan labi. Viņi palīdzēja izcīnīt labas vietas
kopvērtējumā un pat gūt divus kausus. Līna Madsena ieguva 9. vietu, kopā ar Paulu viņas izcīnīja
3. vietu kopvērtējumā. Sendijs Vīgubs ieguva 4.
vietu, Jorens Vezetiu 16. vietu, bet Rigards Gedušs

22. vietu. Šie puiši kopā ar Rūdolfu kopvērtējumā izcīnīja 1.
vietu un kausu. Alise Olte ieguva 4. vietu un, tāpat kā puiši,
kopā ar Elīzu Madsenu izcīnīja godalgoto 1. vietu un kausu.
Man un Lilitai trūka tikai 21 sekunde, lai arī mēs gūtu skolai kausu. Šajās sacensībās mums savas grupas kopvērtējumā
bija jāsamierinās ar 2. vietu.
Uzskatu, ka ikviens no mums atbrauca kā ieguvējs, jo dažreiz nākas izkāpt no savas komforta zonas un piespiest sevi,
lai saprastu, ka mēs spējam vairāk, nekā domājam.
Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

Ērgļu novada skolu izdevums 2018. oktobris

Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēni mācījās par fabulām, to vēsturi, mēģināja paši aprakstīt situācijas, kuras sniedz pamācības arī cilvēkiem. Rezultātu
viņi vēlējās parādīt arī citiem.

Fabula „Vārna un Zaķis”
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Mana dziesmiņa, mans dzejolītis

Kādu dienu zaķis
bēga no lāča. Viņš
slēpās zem koka, tad
zem cita. Bailes bija
tik lielas, ka zaķim
neienāca prātā nekas cits. Ja lācis viņu
notvers, tad garausis
būs pagalam. Lācis
bija gausāks un, dzenoties zaķim pakaļ,
jau krietni paguris.
Arī zaķis, mezdams
daudzos
līkumus,
bija savus spēkus iztērējis.
Visu traci, debesīs
lidinoties, vēroja vārna. Tad viņa nosēdās
blakus lācim un prasīja, kāpēc viņš dzenas pakaļ zaķim. Lācis paskaidroja,
ka grib tikai aprunāties un pajautāt, kā garšo burkāni, jo neesot tos nekad
ēdis. Tad vārna pārlaidās gravas otrā pusē, kur piekusis gulēja zaķis. Viņa
atstāstīja lāča teikto garausim. Tikai tagad zaķis saprata, ka bēgšanai un
lielajām bailēm nebija iemesla.
Reizēm vajag pārvarēt bailes, tad pašam ir labāk. Pirms mesties bēgt,
padomā, vai tam ir iemesls.
Jorens Vezetiu

9. klases zēni un skolotāja Ligita Bērziņa dzied dziesmu „Tik un tā” Dzejas stundas noslēgumā.
Dzejas dienas ir tautas mīlestības apliecinājums
dzejai un dzejniekiem. 5. oktobrī Sausnējas skolā izskanēja Dzejas stunda „Mana dziesmiņa, mans dzejolītis”. Varbūt ne visiem dzeja ir mīļākā lasāmviela,
bet, gatavojoties Dzejas stundai, ikviens bija gatavs
piedalīties ar sava izvēlētā dzejoļa lasījumu. Dzejoļi
tika nolasīti, nodeklamēti, izdziedāti un pat teatrāli
izspēlēti, pirms tam pasakot, kāpēc tieši šis dzejolis
bija izvēles vērts.
Imants Ziedonis saka:
„Dzejnieks iet no durvīm pie durvīm - tuk, tuk
Man ir sērkociņi, vai tev ir malka?
Man ir āboliņlauks, vai tev ir bites?
Man ir puķe, vai tev ir deguns? Tuk, tuk, tuk...

toties apkārt, ieraudzīt neparasto, skaisto. Anda un
Kristīne Anna savu sacerētuzdrīkstēšanos nolasīja arī
klausītājiem.

Dzejnieks raksta, bet vai lasītājs spēj domāt ar viņu
vienā kategorijā? Vai tas tā bija, to Dzejas stundā parādīja gan izvēlētie autori, gan dzejoļu tematika. Citēto dzejnieku plejāde bija diezgan plaša - O. Lisovska,
Viks, L. Vāczemnieks, M. Zālīte, M. Cielēna, J. Baltvilks, O. Vācietis, I. Zandere, Rainis, Ā. Elksne u.c.
Mēs dzirdējām, ka dzejoļi bija veltīti aizgājušajai
vasarai, maizes svētumam, garīgo vērtību nozīmīgumam - laipnībai, iecietībai, sapratnei, godīgumam.
Interesanti bija dzejoļi, kuros saklausījām vārdu un
skaņu spēles. Bija arī dzejolis -veltījums 13. Saeimas
vēlēšanām un sveiciens skolotājiem Skolotāju dienā.
Anda Andriksone, norunājot dzejoli par kastani, katram uzdāvināja šo brūno brīnumu, jo kastanis uzsūc
slikto, bet piesaista tikai pozitīvo enerģiju.
Dzejas stundu „Mana dziesmiņa, mans dzejolītis”
skanīgāku darīja meiteņu ansambļa izpildītās dziesmas. Kad klausītāji bija nedaudz paguruši, visi varējām „pavizināties” jautrajā Miega vilcieniņā.
Nav jābūt atzītam dzejniekam, lai uzrakstītu vismaz
vienu dzejoli. Gatavas receptes nav, ir tikai jāuzdrošinās izteikt savu pasaules redzējumu, vērīgi paska-

Kristīne Anna Prauliņa „Gadalaiki”
Sēnes lien no sūnām naigi
Pašā meža dziļumā.
Sārtas dzērvenītes purvā
Sārtu vaigu griež.
Drēgni vēji kauc un auro,
Rudens krāsas jauc.
Dzeltens, sarkans, brūns un oranžs Lapu paklājs krāšņs.
Gāju putni projām steidzas,
Sveicienus mums māj.

Anda Andriksone „Rudenī”
Saules rīti,
Krāšņās dienas
Ātri, ātri projām steidz.
Salnas nāk pār laukiem bargi,
Lapas krāsojas un krīt.
Sulīgs ābols rasas zālē.
Bērni skolas gaitas sāk.
Putni dodas zilā tālē.
Tā jau rudenī mēdz būt.
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Reiz viltīga lapsa uzaicināja balto, mīlīgo zaķi un melno, pļāpīgo žagatu
uz savu dzimšanas dienu. Zaķis bija tik priecīgs, ka uzreiz gāja uz veikalu
pirkt dāvanu. Tad atpakaļ uz savām mājām izvēlēties, ko vilkt. Bet žagata
nebija īsti priecīga par to, jo nebija ļoti labos draugos ar zaķi.
Žagata zaķim Baltiņam teica, ka lapsa ballīti ir atcēlusi. Ārā bija pārāk
saulains. Zaķis ļoti negribēja ticēt! Tomēr lapsa tā esot teikusi. Žagata bija
ļoti apmierināta. Pienāca dzimšanas dienas ballīte. Lapsa jautāja, kāpēc
zaķis Baltiņš neieradās? Žagata atteica, ka zaķis esot saslimis. Lapsa bija
ļoti uztraukusies. Tāpēc piezvanīja zaķim. Kuplaste vaicāja, vai viss esot
kārtībā? Zaķis izbrīnījies jautāja, kas noticis? Lapsa paskaidroja, ka žagata stāstījusi par viņa saslimšanu. Zaķis brīnījās, jo ballīte taču tika atcelta.
Tā viņam apgalvojusi žagata. Nu bija kārta brīnīties lapsai, jo viņa tā neesot teikusi. Tas nozīmē, ka žagata bija samelojusi. Zaķis bija samulsis.
Pamācība - vispirms pārbaudi pats informāciju un tad notici, jo ne vienmēr citi teiks patiesību.
Karolīna Keita Vanaga

Dzejas stundas noslēgumā ikviens varēja mēģināt
uzrakstīt dzejoli pēc dotās „shēmas”. Rezultāts bija
jautrs un interesants. Dzejas stunda izskanēja ar kopīgi nodziedātu U. Stabulnieka un M. Zālītes dziesmu
„Tik un tā”. Paldies visiem dalībniekiem un klausītājiem!
Ligita Bērziņa, latviešu valodas un literatūras
skolotāja, Dzejas stundas organizētāja
Elitas Leibomas foto

Skaistais rudentiņš
Rudenīgā daba iedvesmo! Kopš senatnes rudens ir
tas gadalaiks, kuram mūziķi veltījuši burvīgas melodijas, mākslinieki radījuši krāsām bagātas gleznas,
dzejnieki aprakstījuši dabas norises un šī gadalaika
skaistumu. Mēs vērojam pārmaiņas dabā, priecājamies par krāsainajām lapām, košajiem ziediem un
bagāto ražu, ko mums dāvā šis gadalaiks.
Sausnējas skolā skolotāja Dace Dombrovska māca
vizuālo mākslu sākumskolas bērniem, bet pamatskolas klasēs strādā vizuālās mākslas skolotāja Vita

Fabula „Žagata un Zaķis”

Zariņa. Bērni prot priecāties par dabas skaistumu,
un pedagogi mudina skolēnus ielūkoties rudens krāšņumā un savas izjūtas un vērojumus attēlot zīmējumos. Vizuālās mākslas stundās rodas interesanti, krāsaini, talantīgi darbi, kas iepriecina gan pašu autoru,
gan dabas un mākslas vērotājus. Ielūkosimies skolēnu darbos, kurus vieno kopīgs temats - „Skaistais
rudentiņš”.
Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma

***

Fabula „Žagata un Zaķis”
Žagata un Zaķis gāja uz Miķeļdienas tirdziņu. Žagata sāka runāt: „Ko tu
pirksi?” Zaķis atbildēja: „Es pirkšu kāpostus, burkānus un zāli.”
Zaķis arī nopirka kāpostus, burkānus un zāli. Žagata atkal teica: „Cik
maksā kāposti, burkāni un zāle?” Zaķis nokaitināts atbildēja: „Kāpēc tev
tas jāzina?” Žagata atteica: „Es vienkārši gribēju zināt!”
Padoms - nevajag visu stāstīt citiem.
Paula Konovalova
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Ērgļu vidusskolas 8. klases skolēni savas pārdomas par dzimto pusi izteikuši dzejoļos
Starp Alfu un Omegu

Dzimtā vieta

Meža taka pasaulē citā,
Zaļā, baltā, sārtā, slēptā,
Ko šķērso Zemes asaru nesēja Ogre,
Kura vienīgā zina par Ērgļu čukstiem
un smiekliem.
Vai man stāvēt un skatīties, kā tas
viss pazūd tālumā?
Vai apskriet pasauli līdz ar upi?
Bet laikam es šeit stāvēšu,
Taisni Ogres vidū,
Un klausīšos, kā vējš čukst:
Šeit ir tava Alfa un mūžība!

Vestiena - tā Gaiziņa vērota,
Pie Kāla atrodas.
Tā rudens lapās tīta
Un kalniem apveltīta.
Kārlis Žīgurs

Katrīna Rešņa

Tik daudz skaistu vietu...
Upe, kura uzsūcas
Līdz pat Daugavai.
Ogres upe.
Pamests ezers, kura dūņās
Kaut kas laistās.
Vecmuižas ezers.
Tik daudz skaistu vietu,
Kuras atjaunot taisās.
***
Un vieta, kur viss
Šis skaistais maisās, Ērgļi!

Nemo Olte

Markuss Užāns

Es esmu no Saules ielas
Mana māja ir veca, no mūra.
Saules iela ir pie Ratakalna,
Un Ratakalns ir pie mana loga.
Turpat arī Kalna iela.
Tur vecais bērnudārzs,
Kur mans tētis maziņš gāja.
Aiz kalna ir ezers - Vecmuižas,
Skaists, bet aizaudzis.
Tur eju es staigāt ar suni.
Man patīk šeit dzīvot
Un domāt par dzīvi,
Jo šeit - manas mājas!
Telma Zača

Grota ielā

Cik liela skola?
Vai liela?
Cik veikals tālu?
Vai tālu?
Vai parkā jauki?
Vai tiešām?

Šajā pusē, Grota ielā,
Nekas īpašs nenotiek.
Nedarbi tik mums ir prātā,
Paslēpes un ķerenes.

Vai ceļš, pa kuru ejat, ir garš un plats?
Vai ceļa segumā asfalts ir labs?
Vai daudz jums māju, ceļā ejot?
Lai ir!

Blakus ezers - Vecmuižas,
Aizaugušais pīļu dīķis,
Tepat pāri stacija,
Sliežu nav - ir taciņa.
Toms Vilnītis

Nebēdā par neveiksmēm, bet uzsmaidi tām plati
Un pasaki: „Paldies!”

Manas mājas
Manas mājas „Luksti” tālu
Prom no skaļās pilsētas,
Kur tas miers un klusums,
Kur putnu dziesmas skan.
Mežu biezokņi to apņem
Kā mammas siltais apskāviens.
Kā mammas siltā apskāvienā
Saldi krāšņās pļavas dus.
Skaidra, zila debess mirdz
Virs zaļām kļavu galotnēm,
Un augstu kalnā saule spīd,
Kur Jāņu uguns sārta deg.
Darbs uz katra soļa,
Bet skaistums - katrā nākamā,
Un prom no visas „jezgas”
Māja kokos ieslēpta.
Un, lai ar kur es dotos,
Es vienmēr būšu šeit,
Kur tas miers un klusums,
Manās mājās - „Lukstos”.
Signe Solovjeva

Pasaka par kartupeli
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Ja tu iekāp smilškastē
Ar spaiņiem, lāpstām, mašīnām,
Tad zini, ka ārā tu netiksi,
Līdz parādīsies tumsa.
Mēs bijām rajona valdnieki
Un būsim mūžīgi,
Jo vienīgi mēs zinām to,
Kas ir pēc burta M.
Asne Stankeviča

Skaistās rudens lapiņas
Ingus Zunde, 2.kl.

Manas otrās mājas
Manas otrās mājas,
Kur bērnība aizvadīta,
Basām kājām skrienot,
Ir Vestienas ielā.

Skaistās rudens lapiņas
Edvards Putniņš, 1.kl.

Vectēva taisītajās šūpolēs
Augstu šupojos es,
Kur tālumā skatienam sniedzas
Tanka kalna virsotne.

Katru rītu...

Reiz dzīvoja vīrs, kurš stādīja kartupeļus. Vienam kartupelim
negribējās augt zemē. Viņš izmuka un ripoja prom. Kartupelis
gribēja apskatīt pasauli, bet viņu pamanīja meža ruksis un apēda. Tā beidzās ceļojums.
Toms Jakovļevs

Bet zinām mēs to,
Kur vislabāk spēlēt futbolu
Un kuros kokos ietriekties,
Kad ziemā brauc pa priedītēm.

Valts Masaļskis

Sofija Lote Galzone

Reiz viens varens vīrs no Latvijas aizlidoja uz Dienvidameriku.
Viņš atrada ļoti savādu dārzeni. Vīrs atlidoja uz Latviju. Viņš
iestādīja savā dārzā kartupeli, bet tas līdz rudenim neizauga.
Tad, kad bija ziema, vīrs izraka vienu kartupeļu stādu. Viņš nopriecājās: „Tik daudz kartupeļu!”
Vīrs uzvārīja kartupeļu zupu, un tā viņam ļoti garšoja. Tad viņš
sasauca visu ciematu un uzvārīja kartupeļu zupu. Visiem garšoja. Tajā pašā vakarā visi ciematnieki uztaisīja ballīti. Kad visi
aizgāja mājās, vīrs kļuva laimīgs.
Klāvs Konovalovs

Ja uztaisa rampu,
Tad tālu var aizlidot
Lejā pa grantsbedrēm
Un Briežkalnu.

Reizi nedēļā es makšķerēju,
Ķeru lielas, mazas līdakas.
Tad tās mēru un, ja der,
Ņemu mājās, žāvēju.

Pa bijušo sliežu ceļu es eju
Un cenšos iedomāties,
Ka jaunā vilcienā sēžu.
Kāpju ārā un ieraugu pļavu,
Kur kalni iet tikai uz augšu,
Kur vējš vienmēr pretī pūš.
Skatos pa kreisi uz mazo upīti.
Tai gan izskatās varen jautri!
Redz, kur tas bluķis,
Aiz kura toreiz „nožāvos”!
Katru reizi par to iesmejos.
Tur tie divi lielie, staltie koki,
Starp kuriem apsolos
Reiz iekārt šūpoles!
Tas mājupceļš tik bezgalīgs...

Kā brīnumkartupeli atveda

Manā pagalmā
Vasaras karstumā
Mēs spēlējam vācenes,
Raganas un gurķus.

Dzīvoju es Parka ielā,
Krāmēju es malku dienā.
Tādi darbi nepatīk, bet
Kaut kas dienā jādara.

Ceļš uz mājām

Vai pasakas ir radušās tikai sensenos laikos? Ērgļu vidusskolas 2. klase mācību stundās runāja par kartupeļiem, par
ēdieniem, par to, kā kartupeļus sākuši audzēt Latvijā. Lasīja pasakas par kartupeļiem. Nobeigumā paši izmēģināja
uzrakstīt pasaku.

Manā pagalmā

Parka ielā

Samanta Bringule

Katru rītu ceļā uz skolu
Es ieraugu Ogri straujo.
Tek tā cauri manam ciemam,
Sadalot to divās daļās.
Markus Štils

Mana dzimtā puse - Ērgļi Bagāti ar ielejām un kalniem:
Briežkalns, Ratakalns, Tankakalns.
Blakus vēl čalas no Ogres,
Kas veido skaisto dambi.
Sabīne Cielava

Ērgļi - mana dzimtā puse,
Pie mājām ir Pulgošņa ezers.
Tur vienmēr kāds makšķernieks zivi ķers
Un tad vēl kāds pa akmeni spers.

Cik? Vai?

Skaistās rudens lapiņas
Jānis Kačanovs, 1. kl.

Mana dzimtā puse

Mana dzimtā puse

Skaistās rudens lapiņas
Kārlis Ozols, 1. kl.

***

Šos burvju skatus atceros,
Man sirds sāk straujāk pukstēt,
Jo pļavas, kalni, ābeles
Ir manas otrās mājas.
Jana Gulbe

Reiz dzīvoja meitene. Viņu sauca Liene, un viņa iestādīja kartupeli. Kartupelis negribēja augt un aizripoja prom no meitenes
dārza. Kartupelis ripoja, ripoja, ieraudzīja puisi un apstājās.
Puisis kartupeli pacēla un
ielika to kabatā. Viņš to aiznesa uz mājām un pagatavoja no tā sev vakariņas.
No tā laika kartupelis vairs
neripo prom no dārza. Un,
lai to neapēstu, tas dārzā
sapūst.
Evelīna Kļaviņa

Kartupeļa
draugi

Reiz dzīvoja kartupelis. Viņam bija draugs vārdā Tupenis. Viņi meklēja bailes.
“Labrīt!” teica Tupenis.
“Mums šodien gara diena,”
teica kartupelis.
Tā viņi bija tikuši līdz Burkānam.
“Sveiks!” teica Tupenis, ”mēs
meklējam, kas ir bailes.”

Dzimtā puse
Cik jauki ir dzimtajā pusē,
Kur Igauņu ozoli šalko
Un Akmeņupītes krastos
Ievas kā kupenas zied,
Un Briežozola galotnē
Stārķis ligzdu izvijis,
Un Igauņu meža malā
Staltā Elku liepa aug!
Diāna Grāvīte

Burkāns atbildēja: “Dodieties
pie Bietes, viņa zina, kas ir jādara!” Tā viņi visi devās ceļā.
“Sveika, Bietes kundze! Vai tu
zini, kas ir bailes?” jautāja kartupelis.
”Man nav ne jausmas,” teica
Biete, “dodieties pie Kāļa!”
Tā viņi visi devās pie Kāļa un
pa ceļam satika Peli.
Pele apvaicājās: “Kur jūs dodaties?”
”Mēs dodamies pie Kāļa,” sacīja Tupenis.
”Vai es varu doties ar jums?”
Pele gribēja zināt.
”Jā, protams, mēs tevi pieņemsim!” sacīja kartupelis.
Tā viņi visi devās ceļā un drīz
vien bija klāt.
“Sveicināts, Kāļa kungs! Vai tu zini, kas ir bailes?” jautāja Biete.
”Bet, protams! Tas ir tad, kad kāds tev dara sliktu,” pastāstīja
Kālis.
“Āāāā, paldies!” nopriecājās kartupelis.
Visi bija ļoti priecīgi un devās mājās.
Paula Simona Spaile
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Pārgājiens “Dziesmu svētkiem pa pēdām”

Iepazīstot Strūves ģeodēziskā loka
uzmērījuma punktus Lapzemē

No 12. līdz 15. septembrim trīs Ērgļu novada pašvaldības darbinieki un Radošās atpūtas
pagalma “Tiltiņi” saimnieki kopā ar Madonas un Cesvaines novada pārstāvjiem piedalījās
starpvalstu sadarbības projekta “Strūves maršrutu tīkls” aktivitātē pie sadarbības partneriem
Zviedrijā un Somijā. Vietējās rīcības grupu vadīja projekta koordinatores no Madonas novada
fonda - Jogita Baune un Ilze Bardziņa.
Projekta vadošais partneris ir vietējās rīcības grupa no Igaunijas NVO PAIK, partneri - Lapzemes Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), vietējās rīcības grupas Tornedalen 2020 (Zviedrija) un Madonas novada fonds (Latvija).
Projekta mērķis ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar Strūves ģeodēzisko loku un veicināt tā
kā pasaules mantojuma atpazīstamību.
Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas uzmērīšanas ķēde, kas stiepjas aptuveni pa 26°
meridiānu no Hammerfestas apkārtnes mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km virzienā uz dienvidiem līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei pie Melnās jūras. Meridiāna loka uzmērīšanas darbi tika
veikti no 1816. gada līdz 1855. gadam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. 2005. gadā
Strūves loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla, sava laika garākā
un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma un izcila sava laika zinātnes vēstures un tehnikas
attīstības liecība. Strūves ģeodēziskais loks šķērso 10 valstis: Norvēģiju, Zviedriju, Somiju,
Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu. UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti. No Latvijā uzmērītajiem 16
punktiem UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi - “Jēkabpils” un Sestukalns
Ērgļu novadā.
Tornio upes krastos Zviedrijā un Somijā apmeklējām piecus loka punktus. Interesanti, ka
Tornio upe ir šo valstu robežupe, līdz ar to ceļojuma laikā bez ierobežojumiem vairākkārtīgi
nācās šķērsot abu valstu robežu. Brauciena laikā konstatējām, ka Somijas un Zviedrijas partneri izveidojuši vienota stila norādes uz uzmērījuma punktiem, sakārtojuši infrastruktūru un
ar aktīvistu grupām domā par iespējām, kā popularizēt šo savdabīgo mantojumu. Brauciena
noslēgumā notika darbs grupās, meklējot risinājumu, kā šo vērtīgo nemateriālo kultūras mantojumu saglabāt no paaudzes uz paaudzi, kā ieinteresēt iedzīvotājus un sniegt zināšanas skolēniem, kā attīstīt tūrisma pakalpojumus, lai tie kļūtu interesanti ne tikai savējiem, bet arī citu
valstu tūristiem, izmēģinājām jauno igauņu kolēģu izstrādāto aplikāciju ar Strūves punktiem.
Nākamā gada augustā projekta sadarbības partneri jāuzņem mums. Tiks organizēta konference, sniegta iespēja apmeklēt Strūves ģeodēziskā loka punktu Ērgļu novada Sestukalnā, loka
uzmērījuma vietas Gaiziņkalnā un Nesaules kalnā Cesvaines novadā.
Strūves projekta ietvaros veidojas starpnovadu sadarbība, kopīgiem spēkiem un līdzekļiem
jāveido bukleti par Strūves punktiem un jāveic citas aktivitātes Strūves punktu atpazīstamības
veicināšanai.
Ilze Daugiallo, informācijas speciāliste
Foto Mārcis Feldbergs

Ērgļu novada logo
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Lelde Strazdiņa, Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore
Ilzes Daugiallo foto
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Jau otro gadu Ērgļu novads
piedalās Eiropas sporta nedēļā. Šogad devāmies vēsturiski
izzinošā pārgājienā “Dziesmu
svētkiem pa pēdām”. Par spīti
drēgnajai un lietainajai dienai, 30. septembra rītā bariņš
lielu un mazu aktīva dzīvesveida piekritēju pulcējās pie Ērgļu slimnīcas, un pārgājiens varēja
sākties.
Pirmais foto tika uzņemts vietā, kur no 1950. līdz 1959. gadam atradās pirmā Ērgļu estrāde
- slimnīcas parkā uz Ogres labā krasta kraujas. Šajā estrādē 1950. gada 8. un 9. jūlijā notika
pirmie Ērgļu rajona Dziesmu svētki. Un tagadējais slimnīcas parks tad tika dēvēts par Kultūras
parku. Ik gadu te tika rīkoti Ērgļu rajona Dziesmu un deju svētki. Šobrīd par to, ka kādreiz te
bijusi estrāde, nekas vairs neliecina. Turpretim otrā ietves pusē nu sakņojas un aug Intas Oltes
un Jāņa Sprancmaņa stādītie koki. Un blakus parka dīķim mazajiem Ērgļu iedzīvotājiem ir
jauns un moderns spēļu laukums, kuru paspējuši novērtēt gan bērni, gan viņu vecāki.
Uz otro pieturas punktu - trešo Ērgļu estrādi - tagadējo estrādi - dodamies cauri parkam. Šī
estrāde tika uzcelta 1996. gada vasarā, un tā paša gada 30. jūnijā šeit norisinājās brāļu Jurjānu
mūzikas gadam veltītie Madonas rajona Dziesmu svētki. Kad tapusi kopbilde, ejam tālāk, bet
taka nu ir kļuvusi šķēršļu pilna, jo dodamies gar Ogres upes labo krastu garām “Mīlas tiltiņam”
un bijušajam dzelzceļa pārvadam, kurš apraujas upes krastā. Tad, uzkāpjot pa kāpnēm, esam
uz Rīgas ielas, un turpinām soļot dambja virzienā.
Priecājoties par brīnišķīgi rudenīgām krāsām, nu jau ejam gar Ogres kreiso krastu. Šeit ir
sastopami lieli koki. Tā kā Aldim līdzi ir metra mērs, tad izmērām lielo koku apkārtmēru. Līdz
dižkoku statusam gan vēl jāaug, bet bērniem izmēru minēšana un noteikšana ir gana interesanta. Esam nonākuši Ērgļu slēpošanas trasē, kurā nu jau izvietoti disku golfa grozi un ikvienam
ir iespēja attīstīt prasmes disku golfā. Līkumojot pa stāvām nogāzēm, nonākam šī pārgājiena
galamērķī - Sīlēnu līcī, kur no 1959. līdz 1970. gadam atradās otrā Ērgļu estrāde.
Pēc dažu kopīgu dziesmu noskandēšanas, mazliet samirkuši un nosaluši, ejam uz slēpošanas
trases ugunskura vietu, kur mūs gaida silta, uz ugunskura vārīta zupa, kā arī karstais dzēriens
un tēja ar saldumiem.
Eiropas sporta nedēļas izskaņā - draudzības spēle disku golfa parkā “Ērgļi”, kur varēja piedalīties visi, kurus pārgājiens nebija nokausējis.
Paldies Aldim Jēkabsonam par maršruta izplānošanu un taku attīrīšanu, Dacei, Ancei un
Katei Jēkabsonēm par gardas maltītes gatavošanu, Zintai Saulītei un Mārītei Breikšai par informatīvā materiāla sagatavošanu un senajiem foto!

Jau pavasarī radās ideja, ka Ērgļu novadam vajadzētu savu logo, kuru
varētu izmantot gan prezentācijas materiālu apdrukai, gan mūsu pašu
Ērgļu novada svētku krekliņu apdrukai. Sazinājos ar Ērgļu mākslas skolu un kopīgi nonācām pie idejas, ka vasaras prakses laikā kā vienu no
uzdevumiem bērniem piedāvāt izveidot Ērgļu logo. Jauno mākslinieku
darbi izrādījās tiešām labi un interesanti. Un vasarā, Ērgļu novada svētku ietvaros un arī visu augustu, ikvienam bija iespēja nobalsot par savu
favorītu Ērgļu saieta nama foajē, kur bija un vēl joprojām ir izstādīti
visi 42 darbiņi. Balsis tika saskaitītas, un šobrīd visiem nobalsot gribētājiem, kuri to vēl nav paspējuši izdarīt, ir iespēja izvēlēties vienu
no sešiem visnovērtētākajiem zīmējumiem. Nobalsot var ikviens, sūtot
vēstulīti ar norādi: ĒRGĻU LOGO ar sava izvēlētā darbiņa kārtas numuru uz Ērgļu mākslas skolas e-pastu: erglimaksla@inbox.lv. Gaidīsim!
Lelde Strazdiņa
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Jaunais mācību gads Sausnējā
Pirmais mēnesis jaunajā mācību gadā paskrējis nemanot. Šogad, tāpat kā koki katru rudeni sāk ar pārmaiņām,
arī mēs, mazie pirmsskolas audzēkņi, mācības esam uzsākuši Ērgļu vidusskolas struktūrvienībā. Jaunajā mācību
gadā pirmsskolu apmeklē 16 bērni. Radoši darbojoties,
kopīgi esam pavadījuši pirmo mācību mēnesi, kad aktīvi
darbojāmies olimpiskajā dienā un savu radošumu visiem
parādījām rudens izstādē. Olimpiskajā dienā rudens saulīte mūs lutināja un varējām apņēmības pilni doties uz
sporta laukumu, kur visas dienas garumā norisinājās dažādas aktivitātes, kas šogad bija saistītas ar tenisu. Dienas noslēgumā bērni saņēma diplomus par aktīvu dalību
pasākumā. Kad dārzos nogatavojas raža, klāt jau Miķeļdiena. Mēs pirmsskolas izglītības iestādē rīkojām rudens
izstādi, kas veltīta ābolam - „Ābolu pārvērtības”. Bērni ar
vecāku līdzdalību ābolus pārvērta dažādos tēlos, veidojot
tārpiņus, cilvēkus, automašīnas, vilcienus un pat pūci.
Protams, ābolus var pārvērst dažādi, tādēļ neiztikām arī
bez ābolu nogaršošanas gan svaigā veidā, gan kopīgi pagatavojot ābolu kūku. Liela interese bija par ābolu sulas spiešanu un tās
degustēšana, kad bērni paši varēja piedalīties visos procesos. Lai mums visiem lielisks un radošs, interesantām idejām bagāts
jaunais mācību gads!
Sigitas Ābeles, pirmsskolas grupas audzinātājas, teksts un foto

Patiešām, nav nekā labāka dzīvē
par draugu palīdzību un abpusēju prieku…
/Joans Damask/

Kad sirds ir īstajā vietā

Šos virsrakstā minētos vārdus patiesi var attiecināt uz mūsu
ilggadējiem draugiem no Zviedrijas Kōpingsvik draudzes vai,
kā viņi pašu sevi dēvē, „Lettlandsgrupp in Kōpingsvik”.
Pavisam nesen, septembrī, kad pār Ērgļu novada laukiem klājās vēl gluži vasarīgas debesis, bet rīta migla neatlaidīgi vēstīja
par rudens tuvošanos, mūsu zviedru draugi jau deviņpadsmito
reizi ieradās ciemos pie mums - „Zīļukā”.
Šogad rit mūsu draudzības 19. gads! Ir pat grūti aptvert, ka dažus no mūsu zviedru draugiem mēs pazīstam jau tik ilgi! Katru
gadu, tiekoties ar draugiem no Kōpingsvik, vienmēr atmiņā nāk
cilvēki un notikumi, kuri saviļņojoši mūsu sirdis, likuši sajust

Olimpiskā diena PII “Pienenīte”
26. septembrī Ērgļu novada pirmsskolas
izglītības iestāde “Pienenīte” svinēja ražas novākšanas svētkus. Šogad laiks mūs
īpaši nelutināja, tāpēc nācās tam pielāgoties.
PII iestādē “Pienenītē” mazie vingroja
Olimpiskās dienas vingrojuma kompleksu, tā iesākot ražas novākšanas svētkus.
No rīta visi pulcējāmies lielajā zālē, lai
kopīgi izvingrinātos, ko jau bijām iemācījušies sporta nodarbībās, taču šoreiz
mēs vingrinājumus pildījām visi kopā.
Aktīvajam bērnu pulciņam pievienojās
arī audzinātājas un darbinieki. Diena iesākās aktīvi.
Tālāk bērni devās novākt ražu, kuru bija
pašu rociņām audzējuši un lolojuši jau no pavasara saulainajām dienām. Ražu izdevās novākt lielisku, un jāteic, ka mūsu
bērniem ir “zaļie” īkšķīši. Tika izaudzēti gan tomāti, gan dažādas formas un lieluma ķirbji, kabači, raka pat kartupeļus
un burkānus. Bērni labprāt strādāja dārza darbus, lielie puiši
stūma prom ar ķerrām visu nevajadzīgo uz kompostkaudzi.
Visu novākto bērni labprāt dāvāja mūsu virtuvītei.
Pēc lielajiem dārza darbiem sporta skolotāja vēl bija sagatavojusi izturīgākajiem ļoti interesantu stafeti ar ložņāšanu,
kāpšanu, līšanu, lēkšanu, skrituļošanu uz vēdera un, protams,

noteikumu ievērošanu. Izrādījās, ka mūsu bērni ir pilni enerģijas un visi labprāt izgāja sarežģīto, bet ļoti interesanto stafeti.
Iestādes medicīnas māsiņa un pavārītes bija parūpējušās arī
par īpašām pusdienām, ko domājām notiesāt ārā svaigā gaisā,
taču nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ ēdām savās grupiņās. Īpaši
piemērota šai dienai likās “Braku” putra un gardā ābolmaizīte.
Kristīne Puziņa, sporta skolotāja
Evitas Lielupes teksts un foto

Dzejas diena Sausnējā
Dzejas dienu tradīcija aizsākās tālajā 1965. gadā, kad tika atzīmēta Raiņa simtgade. Savukārt šogad svinam Latvijas simtgadi.
Bet rudens ir dzejas draugu satikšanās laiks, tāpēc 21. septembra pēcpusdienā pulcējāmies uz Dzejas dienu pasākumu “Kad
sirds runā dzejas valodā” Sausnējas saieta zālītē “Līdumos”.
Šoreiz pie mums ciemojās dzejniece Sarmīte Rode. Viņa labprāt atsaucās uz aicinājumu, lai dalītos ar savu un sev tuvu dzejnieku dzeju.
Sarmīte dzimusi Bebru pagastā. Palikusi uzticīga savai dzimtajai pusei. Tur mācījusies, tur sākusi darba gaitas. Viena no
mīļākajām darba vietām vairāk nekā divdesmit gadus bijusi
tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja - muzejs. Pašlaik viņa strādā Kokneses novada domes sabiedrisko attiecību
nodaļā.
2009. gadā klajā nāca pirmais Sarmītes Rodes dzejoļu krājums “Negaidi no manis tauriņa prieku”, 2014. gadā otrs dzejoļu krājums “Manī karsti pulsē laiks” un 2013. gadā izdotajā
kopkrājumā “Gaismas pieskāriens Koknesei” ievietoti arī viņas
dzejoļi.
Sarmītes dzeja ir ļoti sievišķīga, kas stāsta par mūžīgām vērtībām - mīlestību, ģimeni un tautu. Manuprāt, katrs no klātesošajiem varēja saklausīt kaut ko sev tuvu, mīļu un vajadzīgu.
Savu dzeju vislabāk raksturo Sarmīte pati ar šādiem vārdiem:

“Katru dienu es
eju pretī tam labajam, kas ar mani
notiks. Par satikto
savā ceļā un to,
ko vēlos sagaidīt,
runā mani dzejoļi.
Kā impresionisti
savās gleznās es
vēlos notvert vienu gaismas mirkli:
debess atspīdumu
Daugavas spogulī,
visskaistāko
rudens lapu bērna
rokās, mātes priekšautā sabirušos liepu ziedus, vectēva rudzu
tīrumu rudenī, kur mīlestībai pārnākt. Esmu ceļā. Priecāšos, ja
kādu gaismas sprīdi iesim kopā.”
Novēlu, lai Sarmītei arvien top skaistas dzejas rindas, ar ko
priecēt klausītājus un lasītājus! Paldies atsaucīgajiem klausītājiem!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
Valijas Leles foto

līdzcilvēku rūpes un mīlestību citam pret citu. Šo daudzo gadu
laikā gan „Zīļuka” audzēkņi, gan esošie un bijušie darbinieki ir
saņēmuši ļoti daudz nesavtīgas uzmanības, palīdzības un mīlestības. Mēs no sirds pateicamies visiem cilvēkiem Zviedrijā,
kuri ir domājuši par bērniem „Zīļukā” un iepriecinājuši viņus.
Īpašs paldies Tomasam ar kundzi Karīnu, kuri ar savas firmas
autobusu mums atveda 25 mīļus un gaidītus ciemiņus! Daļa no
viņiem Latvijā ieradās pirmo reizi. Viņiem bija īpaši daudz iespaidu par pirmo satikšanos ar “Zīļuka” audzēkņiem. Mums visiem bija atkalredzēšanās prieks tikties ar enerģisko Elsu-Miu
Grahn, kura gadiem ilgi ir tāds labais gariņš, kas uztur draudzības saikni. Mūsu lieliskie tulki Zviedrijā ir Dzintara Roskes
ģimene - gan Dzintars pats, gan sieva Sīva un meita Sarmīte.
Dzintaru kara laiks vēl kā pusaudzi ir aizvedis uz Zviedriju, bet
ciemošanās Latvijā un “Zīļukā” viņam vienmēr esot priekpilna
un gaidīta.
Visi kopā ciemojāmies Santas Lasmanes- Radzvilavičas zemnieku saimniecībā “Sniķeri” pie kaziņas Bonijas. Papildu “bonuss” zviedru ciemiņiem šajā saimniecībā ir tas, ka te ar saimnieku var sarunāties zviedru valodā.
Lai brauciens būtu ne tikai izklaidējošs, bet arī izglītojošs,
mūsu draugi aktīvi iesaistījās ekskursijas plānošanā, lai lietderīgi tiktu izmantots katrs brīdis. “Sniķeru” saimniecībā lieliskā
gaisotnē degustējām daudz un dažādus sierus, apskatījām un
samīļojām kaziņas, fotografējāmies un kopīgi atpūtāmies.
Zviedru ciemiņi bērniem dāvināja skolas piederumus un cienāja ar gardiem saldumiem. Viesošanās laikā viņi apskatīja,
kā ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” labiekārtošanai ir izlietoti
viņu dāvinātie līdzekļi.
Bērniem ir svarīgi saprast un sajust, ka pasaulē mīt ne tikai
ļaunais, bet arī labais. Bērniem, kuri šobrīd par savām mājām
sauc „Zīļuku”, īpaši svarīgi apzināties, ka ir cilvēki, kuri viņus
mīl. Mīl vienkārši tāpat un no visas sirds, bez jebkādiem nosacījumiem un prasībām.
Kas saista kopā mazus un lielus, vecus un jaunus? Tā ir mīlestība, kas spēj un dod gandarījumu un savstarpējo saprašanos.
Paldies mūsu mīļajiem zviedru draugiem par labestību un dāsnumu!
R. L. Jansone, ĢAC “Zīļuks” pirmsskolas grupas audzinātāja
Valda Grozas foto

17. “putnu” pašvaldību salidojums Smiltenē
14. septembrī Smiltenes novada Launkalnes pagastā un
Smiltenes pilsētā norisinājās to novadu, pilsētu un pagastu
salidojums, kuru nosaukumā, ģerbonī vai citā novada simbolikā attēlots putns. Šis pasākums ir izveidojies par tradīciju,
jo salidojums ir veids, kā pašvaldību darbinieki var pārrunāt
un dalīties pieredzē par vides, infrastruktūras, saimniecisko
jautājumu risināšanu, projektu apguvi, izglītības, kultūras un
tūrisma jomām.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, lepojāmies ar savu Ērgļu novadu, uzņemot 13 “putnu” pašvaldības. Šogad par bagātīgu
programmu viesiem bija parūpējies Smiltenes novads. Salidojums sākās ar pašvaldību prezentācijām Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā, kur katras delegācijas pārstāvji iepazīstināja pārējos viesus ar savu novadu. Programmas turpinājumā
Launkalnes pagasts viesiem izrādīja pagasta pārvaldes un
Launkalnes sākumskolas telpas, sākumskolas skolēni sniedza sirsnīgu koncertu. Iepazīstināja ar kokapstrādes uzņēmumu AS “Stora Enso Latvija”, kas ir viens no lielākajiem
uzņēmumiem un darba devējiem novadā. Uzņēmuma galve-
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nie ražošanas produkti - zāģmateriāli celtniecībai un tālākai
pārstrādei, termo koksnes produkti, blakusprodukti - skaida,
šķelda un miza. Apmeklējām zemnieku saimniecību “Lejas
Kleperi”, kas ir tradicionāla lauku saimniecība Vidzemē, kur
apskatāma meža, medību un senlietu privātkolekcija. Tās
pagalmā atrodas viens no dižākajiem Latvijas ošiem - valsts
nozīmes dabas piemineklis „Kleperu osis”. Viesojāmies arī
atpūtas un sporta kompleksā “Silmači”, kas sniedz plašu atpūtas un sporta piedāvājumu klāstu svaigā gaisā.
Savukārt Smiltenes pilsētā apmeklējām Tepera ezera promenādi, stadionu, jauno servisa un tribīņu ēku, Veco parku,
Kalnamuižas kompleksu un profesionālās izglītības kompetences centru - Smiltenes tehnikumu, kura audzēkņi var
mācīties mūsdienīgās, renovētās telpās, izmantojot jaunākās
iekārtas un tehnoloģijas. Skolas paspārnē darbojas veterinārā mācību klīnika, viesnīca “Kalna ligzda”, mācību restorāns
un Latvijā vienīgā simulatoru klase “ceļiniekiem”.
Dienas noslēgumā notika svētku koncerts, kurā uzstājās vietējie amatieru mākslas kolektīvi - sieviešu vokālais ansamb-

lis “Anemones” un Signe Baltere, Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktais koris “Vidzemīte” un Smiltenes mūzikas
skolas audzēkņi. Paldies Smiltenes novadam par vērtīgo pieredzes apmaiņu un jauko uzņemšanu!
Sintija Māliņa, Ērgļu novada pašvaldības sekretāre

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. oktobris

„Sirds smaidot pretī rudenim spēj iet,
Jo arī rudenī ir sirdij jāuzzied”
(B. Debeļska)

1. oktobrī Starptautiskajā Senioru dienā ar novada kultūras darba organizatores Sandras Avotiņas
ievadvārdiem un tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” dziedātu tautasdziesmu saieta namā aizsākās
saviesīga pēcpusdiena, atceroties Ērgļu pensionāru organizāciju darbību 20 gadu garumā.
Biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes priekšsēdētājas Līvijas Grozas stāstījums klausītājus aizveda
uz 1996. gada 22. decembri, kad kultūras namā rīkotajā Ziemassvētku sarīkojumā Ērgļu pagasta
pensionāri vienojās par savas organizācijas - Pensionāru padomes - dibināšanu. 1997. gada 20.
janvārī notika pagasta Pensionāru padomes pirmā sēde. Padomes darbības mērķis bija noskaidrot
trūkumā un nespēkā nonākušos pensionārus, censties palīdzēt uzlabot viņu dzīves apstākļus, meklēt sponsorus sociālajai palīdzībai. Par Ērgļu Pensionāru padomes priekšsēdētāju ievēlēja Pēteri
Gulbinski, priekšsēdētāja vietnieci Āriju Balodi, sekretāri Elgu Žīguri. Nolēma, ka lauku saimniecībās dzīvojošajiem pensionāriem palīdzību sniegs padomes locekles Skaidrīte Kalniņa un Daina
Mača, medicīnas darbiniekiem - Ārija Balode, izglītības un kultūras darbiniekiem - Inta Ozoliņa,
mājražotājiem - Elza Kurmēna un Aina Zirnīte. Par pastāvīgo pensionāru interešu aizstāvi Ērgļu
pagasta pašvaldībā apstiprināja Jāni Bičevski, kurš piedalījās pašvaldības sēdēs, kurās tika lemts
par sociālo pabalstu piešķiršanu, sekoja taisnīgai sociālo pabalstu un humānās palīdzības sūtījumu
sadalei.
Kad Pensionāru padomi sāka vadīt Marta Zosāre, aizsākās jauna tradīcija - pensionāru saietu rīkošana, kuros piedalījās Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas un Vestienas pagasta pensionāri, kā arī viesi no
tālākiem kaimiņu pagastiem. Tika spēlēts gan teātris, gan dziedāts un dejots, gan iekārtotas dažādas
izstādes. Katru gadu jaukie kopā sanākšanas svētki notika citā pagastā. Aizsākās vēl kāda tradīcija
- vasaras ekskursijas, kas turpinās joprojām.
Ar klusuma brīdi tika pieminēti tie pensionāri, kas bijuši padomes veidošanās sākumā, bet nu
jau devušies mūžībā - Pēteris Gulbinskis, Jānis Bičevskis, Marta Zosāre, Laimonis Stira, Ārija
Balode, Elga Līckrastiņa, Raimonds Truksnis, Arnolds Vekmanis, Ilga Saleniece, Elza Kurmēna,
Inta Ozoliņa.
Svētku reizē mīļi gaidītas un sveiktas tika pensionāru padomes bijušās priekšsēdētājas Viktorija
Vucena un Māra Koklačova.
2003. gada 4. novembrī par pensionāru padomes priekšsēdētāju kļuva Viktorija Vucena, padomē
darbojās Ilga Saleniece, Līvija Groza, Elga Līckrastiņa, Astrīda Jirgena, Māra Koklačova, Ziedonis
Grīnbergs, Mārīte Krastiņa, Veneranda Reine, Lolita Kaibe, Daina Grahoļska. Padome veicamos
uzdevumus un plānotos pasākumus risināja šādās grupās: sociālās sadzīves jautājumi, kultūras
pasākumu un ekskursiju organizēšana. Viktorija Vucena aicināja pensionārus meklēt iespējas, lai
viņu ikdiena būtu bagāta ar tādiem darbiem, kas pašiem patīk un ir pa spēkam, lai gaišs prieks ir
kopā būšanas mirkļos. Arī tagad, klausoties Viktorijas Vucenas teiktajā, saņēmām uzmundrinājuma
vārdus un vēlējumu dzīvot cieņā, mīlestībā un Dieva svētībā. Paldies par atvestajiem materiāliem,
tie ir lielisks papildinājums pensionāru darbības vēsturei!
Svētku reizē enerģiju, izturību, lai pulcētu kopā seniorus, vēlēja Māra Koklačova. Pateicoties
viņas rūpīgi veiktajiem ierakstiem biezajā rūtiņu kladē, varam uzzināt par daudziem neaizmirstamiem pasākumiem, no kuriem noteikti pieminams 2007. gada decembrī Liezēres pagasta pensionāru padomes rīkotais vecmāmiņu konkurss, kur Veneranda Reine ieguva „Omulīgās vecmāmiņas”
titulu, bet Anna Laizāne no Jumurdas izpelnījās „Misis vecmāmiņas” godu.
Kopš 2010. gada Ērgļu novada pensionārus vada Līvija Groza. 2014. gadā tika nodibināta biedrība „Ērgļu pensionāri”, kuru pēc gada uzņēma Latvijas Pensionāru federācijā. Kā vēstures un
ģeogrāfijas skolotāja Līvija Groza spējusi organizēt lieliskas izzinošas ekskursijas. Skatoties kartē
atzīmētajās vietās, kur daudzu gadu garumā bijuši Ērgļu pensionāri, redzams, ka apmeklēti visi
Latvijas kultūrvēsturiskie novadi. Gaujas krastā pie Sietiņieža novietotajā akmenī iekalti vārdi
-„Skaties uz skaisto Latviju un priecājies par to!”. To arī dara Ērgļu pensionāri.
Vairākus gadus seniori pulcējās jubilāru godināšanas pasākumos „Atļauj saviem gadiem ziedēt!”,
kas tika rīkoti maijā un decembrī. Gaišām domām piepildīti, kopīgā pasākumā tiek svinēti Ziemassvētki. Jau vairākus gadus saieta namā pēc biedrības ierosmes Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās
tiek atklāta rokdarbnieču izstāde - tirdziņš, dodot iespēju iegādāties kādu mīļu dāvanu tuviniekiem.
2015. gadā Senioru dienas pasākumā „Kas kustīgs, tas lustīgs” tika prezentēts biedrības „Ērgļu
pensionāri” valdes izstrādātais projekts, kas deva iespēju iegādāties vairākus trenažierus, kuri joprojām vingrotavā gaida interesentus un sagaida arī.
Krāšņās dabas, bagātā kultūrvēsturiskā mantojuma un tagadnes aktivitāšu dēļ
mūsu novadu
iecienījuši arī seniori no citām Latvijas vietām. Arvien biežāk uzņemam viesus, dalāmies pieredzē,
gūstam jaunas ierosmes.
„Domā pozitīvi! Priecājies par savu dzīvi!” šie kādas simtgadnieces vārdi ierakstīti vienā no
diviem Mārītes Breikšas sakārtotajiem fotoalbumiem, kas atspoguļo Ērgļu novada pensionāru aktivitātes fotoattēlos un preses materiālos 20 gadu garumā. Katra lappuse kādam no pensionāriem
saistās ar viņam vien zināmām atmiņām. Pašreiz albumos var ielūkoties austuves telpā, bet senioru
sapnis ir sava telpa, kur būtu vieta sarunām, diskusijām, apspriedēm.
„Aktīvi ir Ērgļu seniori,” secināja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, sveicot jubilejā un aicinot būt tādiem vienmēr. Lai uzņēmība un pacietība arī turpmāk Līvijai
Grozai! To vēlēja arī biedrības „Vidzemes augstienes meži” valdes priekšsēdētāja Biruta Nebare.
Savukārt Līvija Groza saka paldies saviem tuvākajiem palīgiem, kas darbojušies un darbojas valdē
pašreiz - Andrejam Brēmanim, Taigai Sirmajai, Mārītei Krastiņai, Lilitai Knēziņai, Inārai Strazdiņai, Vijai Porietei, Mārītei Breikšai, Robertam Čeičam.
Savu varēšanu šajā pēcpusdienā seniori apliecināja, gan dziedot tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”, gan dejojot dāmu deju grupā „Varbūt” un līnijdejās. Ērgļu teātris par jautrību gādāja uzvedumā
„Tik nopietni kā dzīvē”, pārdomu rosinošs bija Olgas Dundures savu tuvāko dzejnieku vārsmu
lasījums. Ulda Vabuļa aizrautīgajai muzicēšanai pakļāvāmies, gan līdzi dziedot, gan dejojot.
Visu gadu gaitā savas darbības organizēšanai Ērgļu seniori ir saņēmuši atbalstu no Ērgļu novada
pašvaldības domes un priekšsēdētāja Guntara Velča, vienmēr atsaucīgi ir saieta nama darbinieki un
kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa.
Uz tikšanos nākamajos senioriem veltītajos pasākumos!
Mārīte Breikša
Ilzes Daugiallo foto
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Sausnējas pagasta pensionāru
gadskārtējā ekskursija
19. septembrī Sausnējas pagasta pensionāriem gadskārtējā ekskursija. Šoreiz dosimies Latgales
virzienā. Laiks jauks, noskaņojums možs, autobuss komfortabls - ko vairāk vēlēties patīkamam
braucienam.
Pirmais apskates objekts - Līvānu amatniecības centrs un stikla muzejs. Iepriekšējā naktī elektrības piegādes traucējumu dēļ sabojājusies stikla kausēšanas krāsns un mums izpaliek nodarbe - vērot un piedalīties stikla izstrādājumu gatavošanas procesā. Toties daudz uzzinām par Līvānu stikla
fabrikas vēsturi, par tās gatavoto produkciju, apskatām gan vienkāršus traukus, gan mākslinieciskus veidojumus no stikla. Izrādās, ka Līvānos savulaik ražotais kristāls kvalitātes un dizaina ziņā
neatpaliek no slavenā Bohēmijas kristāla. Skumji, ka šobrīd Līvānu stikla fabrika vairs nedarbojas.
Līvānieši lepojas ar savu amatniecības centru. Te apskatāmi dažādi tautas daiļamatniecības izstrā-

dājumi un darbarīki. Plašās izstāžu zāles centrā uz liela rata uztīta garākā tautiskā josta - veselus 92
m gara. Jostā ieausti latviski raksti un senču dievības zīmes. Kā stāsta gide, jostai piemītot maģiskas spējas. Apskatāmā ir daudz, un viss interesanti izkārtots. Par līvāniešu līdzdalību amatniecības
centra ikdienā liecina garumgarais atbalstītāju saraksts.
Tālāk dodamies uz Līksnu. Ļoti jauka, sakopta apkārtne. Līksnas parks izveidots kā atpūtas vieta
ar celiņiem, tiltiņiem un kāpnītēm. Plašajā teritorijā gan koki un puķu dobes, gan dekori (koka rūķi,
akmens mārītes, vējdzirnaviņas), iekārtoti soli, ugunskuru vietas, āra kamīns.
Daugavpils - Latvijas otra lielākā pilsēta. Šeit mums vairākas pieturas vietas.
Daugavpils cietoksnis - ļoti iespaidīga būve. Gida vadībā izstaigājam daļu teritorijas, apskatām
munīcijas noliktavu, kazemātus, tiltu, uzkāpjam uz vaļņa, klausāmies stāstījumu par senā cietokšņa
vēsturi. Interesanti ļoti, bet kājām ir, ko turēt, jo staigāt pa veco bruģi nav viegli.
No cietokšņa ceļš ved uz Latgales zoodārzu. Ļoti erudīts gids stāsta par apskatāmajiem kukaiņiem, zivīm, abiniekiem, rāpuļiem, grauzējiem. Interesanti, bet dažas aiz stikla mītošās radības gan
ir patiesi baisas.
Šmakovkas muzejs. Jauka meitene stāsta par apvidus vēsturi, par dzēriena “šmakovka” (nejaukt ar
kandžu) dažādām īpatnībām, gatavošanas procesu, izejvielām. Stāstījumu ilustrē vitrīnās izvietotie
priekšmeti no primitīviem koka traukiem līdz elektriskam vara monstram ar mēraparātu skalām un
vadības paneļiem. Ir iespēja šmakovku arī nodegustēt.
Skrošu rūpnīca. Vispirms klausāmies par rūpnīcas vēsturi. Izrādās, ka Daugavpils skrošu rūpnīca ir
vecākā tāda veida ražotne Ziemeļeiropā. Mums rāda munīcijas ražojumu paraugus. Cik gan smags
izrādās tāds neliels svina skrošu maisiņš! Ir arī praktiska nodarbe - ar gaisa šauteni šaujam mērķī.
Lielākai daļai rezultāts apmierinošs - “no šķūņa durvīm trāpīts pļavā”. Dodamies ekskursijā pa rūpnīcas cehiem. Uz stingrāko tiekam brīdināti neko neaiztikt un sekot gida norādījumiem. Mums rāda
skrošu izgatavošanas procesu, tehnisko kontroli, renkuļu slīpēšanu, produkcijas iesaiņošanas gaitu.
Nav viegli pa apdrupušajiem pakāpieniem kāpt augšup un lejup, bet atpalikt nedrīkst… Apmetuši
loku pa rūpnīcu, atkal esam caurlaižu telpā, kur pāri ielai redzams mūsu autobuss.
Mēs braucam atpakaļ uz mājām.
Ekskursija jauka. Patika, ka nekur lieki nebija jākavējas, arī pa galvu, pa kaklu skriet nevajadzēja.
Lieliski saskaņots grafiks, labi izplānotas ekskursijas.
Paldies brauciena organizētājiem, paldies finansētājiem!
Ilga, ekskursijas dalībniece
Valijas Leles foto

Ērgļu saieta namā

Aicinot pievienoties jaunus dalībniekus, radošo sezonu uzsāk Ērgļu saieta nama amatiermākslas
kolektīvi. Ikviens, kurš jūt sevī radošu nemieru, vēlmi izpausties un pilnvērtīgi pavadīt brīvo
laiku, ir laipni gaidīts kolektīvu kuplajā pulkā. Šis ir Latvijas valsts simtgades gads, kas ir bagāts
ar dažādām kultūras norisēm. Un dalība kādā no radošajiem kolektīviem ir lielisks veids, kā
iesaistīties svētku notikumos. Tāpēc jau tagad kolektīvu vadītāji aicina jaunus dalībniekus šajos
kolektīvos:
Jauktajā korī „Ērgļi”, diriģents-Ralfs Šmīdbergs, mob.t. 26458291
		
e-pasts: ralfens@inbox.lv
Kormeistare Mārīte Taškāne, mob. 26528369
		
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki dziedātāji.
Deju kolektīvā ”Pastalnieki”, vad. Mārīte Taškāne, mob. 26528369,
		
e-pasts: marite.taskane@inbox.lv
Jauniešu deju kolektīvā „Rūdis”, vad. Antra Grinberga, mob.t. 26498175,
		
e-pasts: samo@tvnet.lv
Vidējās paaudzes deju kolektīvā „Rūdolfs”, vad. Antra Grinberga, mob. 26498175,
		
e-pasts: samo@tvnet.lv
Dāmu deju grupā „Varbūt”, vad Antra Grinberga, Taiga Sirmā,
		
e-pasts: samo@tvnet.lv
Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte”
Pirmsskolas - vad. Antra Grinberga, mob. 26498175
e-pasts: samo@tvnet.lv
Ērgļu teātrī, režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426
e - pasts: tereza.k@inbox.lv
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi”,
vad. Sandra Lauberte, mob. 28372607
Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”,
vad. Vineta Dāve, mob.t. 26498771
Līnijdeju kolektīvā seniorēm, vad. Baiba Bistere, mob. 28306010
Sporta deju klubā “Vizbulīte”, vad. Sandra Avotiņa, mob.t. 26528132,
e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
Nodarbības - pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 16.00.
Mūzikas kursos
Vēlot veiksmīgu, radošu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU:
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore
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Miķeli gaidīju kā savu brāli,
Tas deva malciņu, gan kumosiņu

Pasākumu afiša
Līdz oktobra beigām Ērgļu Saieta nama
2. stāvā apskatāma izstāde
“Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””
Izstāde veidota, izmantojot Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas “Letonica” projekta “Zudusī Latvija” saturā iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas.
19. oktobrī plkst. 18.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
tematiska pēcpusdiena “Rudentiņš bagāts vīrs”
Aicinām saimnieces un saimniekus dalīties ar savām prasmēm un pieredzi zāļu tēju vākšanā, žāvēšanā un izmantošanā, dažādu ievārījumu gatavošanā, konservēšanā, katras
saimnieces mazo knifiņu mājsaimniecībā utt.

Miķelītis Jumurdā.

Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29. septembrī tiek
svinēta Miķeļdiena. Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi
iezīmē rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā, diena un nakts ir atkal vienādā garumā.
Miķeļi ieskandina ziemas laiku. Līdzīgi citiem saulgriežiem
latviešu gadskārtā, arī Miķeļi tiek atzīmēti ar svinībām. Miķeļu svinēšanai izveidojusies sava tradīcija, iesaistot tajā
arī ražas novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem parasti
beidzas ražas novākšanas darbi. Dainās minēts, ka Miķelis mājo labības laukā, kalnā, pļavā, silā, kur tas ar zemi,
gādā par dabas bagātību savākšanu rudenī. Pats Miķelis dainās saukts par labu, bagātu vīru, kā arī par maizes tēvu, jo
saistīts ar rudens ražu. Laba raža vienmēr bijusi labklājības
rādītājs, tāpēc arī Miķelim piedēvēja šādas īpašības. Miķeļos tika daudzināts ne vien Miķelis, bet arī Dievs, Māra, Jumis, kā arī darbu veicēji. Tā nu arī Jumurdā ar pacilātības
un gandarījuma sajūtām pavadīts ražas novākšanas laiks.
Pagrabos apcirkņi, plaukti bagātīgi piepildīti, vasaras darbs
nesis dāsnus augļus. Pagasta iedzīvotāju čaklums rosināja
Jumurdas bibliotēkas vadītāju Sarmīti turpināt tradicionālo
rudens aktivitāti. Visi dārzu, lauku saimnieki tika aicināti
ziedot daļiņu ražas Ērgļu novada sociālās aprūpes centriem,
piedalīties izstādē ar savā dārzā atrastu vai izveidotu “Miķelīti” vai kompozīciju no rudens ziediem un citām veltēm.
Šogad Miķeļdienas labdarības akcijā un izstādē piedalījās
18 pagasta čaklo ļaužu saimes - Viesturs Putniņš, Guntars un
Vizbulīte Dreimaņi, Velga Birkenšteine, Andra Salnīte, Daina un Pēters Smeiļi, Lapsu ģimene, Gunārs Ūdris, Lazdiņu
ģimene, Purviņu ģimene, Maija Vilnīte, Stella Rutka, Maruta Vītoliņa ar ģimeni, Aivars Vītoliņš, Agita Opincāne, Solvita Apine, Aiga Laube ar ģimeni, Baiba Feodorova, Anna
Sarkanābola. Uz Ērgļu novada sociālās aprūpes centriem
aizceļoja kartupeļu, sarkano biešu un burkānu maisi, kāposti, āboli, kabači, ķirbji, sīpoli, pupiņas, dzērvenes, medus
burkas un ievārījumu burkas, kā arī košu ziedu klēpis. Savukārt krāšņā Miķeļdienas izstāde tapa Sarmītes vadībā, izdomas un jautrības noskaņās. Jumurdas Saieta ēkas zālē varējām aplūkot gan dabas mātes veidotus brīnumdarbus, gan
cilvēka roku darinājumus, kuros iemiesojās pats Miķelītis.
Paldies Sarmītei par Miķelīša svētību šajā rudenī! Paldies
rosīgajiem ļaudīm par dalīšanās prieku, par dāsnumu, darba
prasmi! Paldies Inārai Tirzmalei un Ērgļu novada sociālās
aprūpes centra ļaudīm par sirsnīgo draudzību! Lai mums
visiem saulains rudens, silta ziema un cerīgs pavasaris!
Patiesā lepnumā par savu ļaužu atsaucību -Agita Opincāne
Agitas Opincānes foto

Aicina bibliotēka
Vai grāmatu lasīšana ir aizraujošs piedzīvojums?
Noteikti! Lasot grāmatu, var bagātināt savu iztēli - piedzīvot
vairākus notikumus kopā ar varoņiem, iegūt jaunus draugus,
bet vecāki spēs labāk izprast savu bērnu domas un cerības, ja
paši vecāki un bērni iesaistīsies lielajā lasīšanas maratonā!
Nenokavē un nāc piedalies “Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrijā” 2018!
Tuvojas brīvdienu nedēļa!
Brīvdienu nedēļā bibliotēka aicina nesēdēt mājās, bet nākt
uz bibliotēku kopā atpūsties.
23.oktobrī - izzinošā diena, pārbaudīsim, cik mēs esam attapīgi un gudri.
25. oktobrī - halloween darbnīciņa (kādi materiāli būs jāņem
līdzi - uz afišām, sekojiet līdzi).
27. oktobrī - aktīva diena - spēļu diena.
Nāc uz bibliotēku, jo kopā ir jautrāk.

Mīlestības vasara
dzimtsarakstu nodaļā
Sirdij vajag mīlestības. Ne drusciņu, bet daudz, daudz. Pilnu ezeru. Šajā vasarā savas mūža derības slēdza 11 pāri, 9
laulību ceremonijas notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Pabiju “Braku” sētā un Jumurdas ezera krastā, “Velna
klēpī”, “Skantskalniņā” un pat ezerā uz plosta. Mīlestību
ikkatru dienu!
Baiba Bukovska,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

20. oktobrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
viesosies Jēkabpils Tautas teātris ar J. Jaunsudrabiņa
komēdiju “Ezermaļu krokodils”
Biļetes cena - 2,00 EUR
Izrādē izmatota J. Lūsēna mūzika, dziesmu vārdu autors –
Egīls Zirnis, izrādes režisore Inta Ūbele
Galda spēļu turnīru I kārta Ērgļu vidusskolas sporta zālē
20. oktobrī plkst. 10.00 NOVUSS
27. oktobrī plkst. 10.00 DAMBRETE, DURAKS,
ŠAUTRIŅAS
Sīkāka informācija pa tālr. 26101152 Aldis Jēkabsons
26. oktobrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
grāmatas „Ērgļu novads skan” atvēršanas svētki
Grāmatā apkopota Ērgļu novada koru, ansambļu, orķestru
un muzikālās dzīves vēsture
27. oktobrī plkst. 12.00 Sausnējas saieta zālē “Līdumi”
Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena
Aicinām visus pagasta pensionārus pieteikties
līdz 25. oktobrim
pie Ineses Leibomas t. 26191640 vai
Valijas Leles t. 27833520
1. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma “Homo Novus” –
Latvijas filmas Latvijas simtgadei
Ieejas maksa 2,00 EUR
11. novembrī LĀČPLĒŠA DIENA
ano plkst. 16.00 pie Ērgļu saieta nama, godinot Latvijas
brīvības cīnītājus, ikviens aicināts iedegt svecīti biedrības
“Ērgļu sirds” veidotajā lielajā Latvijas kontūras veida svečturī un nākt ar rakstainiem cimdiem, lai simboliski sasildītu
Latviju un vienotos kopējā fotogrāfijā “CIMDOTĀ LATVIJA!”
aplkst. 17.00 lāpu gājiens no Ērgļu saieta nama uz atceres brīdi Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāņa Reitera atdusas vietu Miera kapos.
Spēlēs pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā
aplkst. 16.00 svecīšu aizdegšana Liepkalnes kapos
aplkst. 17.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz
Sausnējas kapiem
Pulcēšanās plkst.16.50 pie Sausnējas muzeja “Līdumi”
16. novembrī plkst.18.00 Saieta zālē “Līdumi”
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums
17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā –
Latvijas Republikas 100 gadei veltīts
svinīgs pasākums
„SAULE. PĒRKONS. DAUGAVA”
Piedalās: Ērgļu novada amatieru mākslas kolektīvi
Uz pasākumu uzaicinām nākt tautas tērpos un rakstainos
cimdos, lai pie pašu austā “Baltā galdauta” pulcētos un vienotos kopējā fotogrāfijā “SASILDĪSIM LATVIJU!”
Pēc uzveduma svētku balle
To iesāks Pētera Leiboma vadītais pūtēju orķestris, turpinās
grupa no Smiltenes “PROPELLERS”

Aicinājums
Musturdeķis Sausnējas pagasta vēstures muzejā “Līdumi”
plešas plašumā, bet brīvu vietu vēl daudz.
Vai Tu savu darbiņu jau atnesi?
Ļoti gaidām, ticam un ceram, ka oktobrī laukums būs aizpildīts, jo gana liels darbs vēl priekšā - visi fragmentiņi jāsavieno vienā veselumā, lai Latvijas jubilejā musturdeķis taptu
gatavs.
Sausnējas vēstures muzejs “Līdumi” aicina iedzīvotājus
piedalīties jaunas ekspozīcijas veidošanā “Seni iedzīves
priekšmeti un darbarīki”.
Telpa, kurā plānots izvietot smagus un lielizmēra priekšmetus, ir gana plaša, lai vieta atrastos gan lauksamniecības darbarīkiem (arkliem, ratiem, ecēšām utml.), gan koka traukiem
(mucām, baļļām, toveriem, tīnēm utml.), gan senām mēbelēm (skapjiem, lādēm, gultām, kumodēm, bufetēm utml.).
Ļoti lūdzam būt atsaucīgiem un senlaicīgas lietas neizmest,
bet nodot muzejam, lai tās saglabātu nākamajām paaudzēm
kā apskates materiālu.
Tuvāka informācija pa tālruni 28730830, Ilga Kronīte.
Ilga Kronīte,
novadpētniecības speciāliste Sausnējas pārvaldē

Mobilā diagnostika Ērgļos
16. novembrī Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas) BĒRNU MOBILAIS BUSS.
Šoreiz bērnu okulists un bērnu osteopāte (fizioterapeite ) dr.
Gaile. Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārstiem!
20. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 Ērgļos,
Parka ielā 7 (pie slimnīcas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 4,50 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

22. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
spēlfilma TĒVS NAKTS Latvijas filmas Latvijas simtgadei
Ieejas maksa 2,00 EUR
24. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
koncerts “RUDENS LAPKRITĪ”
Dāmu deju grupa VARBŪT aicina uz sadancošanu
draugu kolektīvus

PIEMINAM MIRUŠOS:
Irina Pētersone
mirusi 39. mūža gadā;
Pēteris Dreiblats
miris 48. mūža gadā.

Inga Razenovska, bibliotekāre
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.

10

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. oktobris

