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Ilzes Daugiallo foto
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas “Infraatbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi” papildin�judomi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
parakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem aktenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zi„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstipristošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
ros.
No Vides ministrijas komunik�ciju
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iePirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v� pazi�ojuma
v�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamabilstoš� �rg�u novada �rg�u
pagasta
iz- ielā
tojoties
Ministru
kabinetatehnika.
2008.gada
10. jūnijā
Rīgas
darbuuzsākusi
apjomīga
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

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
aIr sākta Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi (Ērgļi, Rīgas iela) posma km 97,68 - 99,39
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brapārbūve.
kiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
Remontdarbu laikā gan gājējiem, gan braucējiem caur Ērgļiem jārēķinās ar satiksmes ierobearodvidusskolas dienesta viesn�c�.
žojumiem. Transporta kustība tiks kontrolēta ar luksoforiem un citām norādēm. AutovadītāKristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
jiem
un novada
gājējiem
jābūt
uzmanīgiem
brīdinājuma
zīmes un
citas norādes
p�rsvar�
pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Aus�rg�u
dome
piedal�s
Igauni- un jāievēro
Projekt� izliktās
tiks izstr�d�ts
starptautisks
būvdarbu
laikā. p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimniejas - Latvijas
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
Kārlis Skalbe -...Pasaulei nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta
atp�tas vieta,
�rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonuFoto
un ar�
�rg�u novadu.
no Sintijas
Māliņas personīgā
arhīva
kā debesis...
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
2019. gada 1. jūnijā
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laiks novada
ir no š� gada
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Pro-domes vadītājam Guntaram Velcim par atbalstu un atsaucību!
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gadaPaldies
novada
m�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzitiks izdota
ro- kopā
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik�
Turpinot
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Latvijas
Ordeņu brālības
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laikā
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vislab�kaj�
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23. j�nij�.
uz��m�jiem,
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares
Salidojums
izskanējis …
izdotas velot�risma broš�ras
unjutām,
velot�-ka Ērgļu novadā tikām gaidīti ar sakoptību dabā un vienotībā.
p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
Mēs visi
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Ļoti labi pārdomātais scenārijs sniedza lielisku baudījumu.
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Paldies Sandrai Avotiņai un saieta nama kolektīvam, kur viesmīlīgi tikām sagaidīti un noslēgumā
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
izdejojāmies
zaļumballē kopā ar Kārli Skalbi (Zigurds Neimanis), Rūdolfu Blaumani (Pēteris
Inform�cijas
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesLeitāns),speci�liste
Lizeti (Sintija Māliņa).
nans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
Mūs iepriecināja pašdarbības kolektīvu sniegumus - pūtēju orķestris (vadītājs Pēteris Leiboms);

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

aNo 13. līdz 16. maijam Padovā, Itālijā, notika pieredzes apmaiņas brauciens Interreg - EiIr zin�ms fakts, ka 1859. gad�
ropas pārrobežu sadarbības programmas projekta Cult-CreaTE ietvaros. Projekta laikā pareKrišj�nis Barons, b�dams T�rbadzēts veicināt kultūras, radošo industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, tādējādi
tas universit�tes
veidojot
jaunus un Matem�tikas
ilgtspējīgus tūrisma produktus. Brauciena laikā norisinājās darba seminārs
fakult�tes un
students,
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radošo24industriju
cum�
ce�oja
k�j�m
5
ned��as
no tūrisma objektos. Seminārā no Vidzemes piedalījās pārstāvji
mācību vizītes vietējos radošā
T�rbatas
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Valkai,
Smiltenei,
no Ropažu, Ērgļu, Kocēnu, Priekuļu, Vecpiebalgas pašvaldības, Daugavas muzeja, Marutas
Raunai, mākslas
Taurenei,centra,
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�rRaudes
Gulbenes
novada vēstures un mākslas muzeja, Ziemeļu dimensijas
g�iem, Koknesei,
Skr�veriem,
partnerības
sekretariāta
kultūras jomā un Vidzemes Tūrisma asociācijas.
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�-

gai, Jaunpilij,
Irlavai,
Kandavai,
a18.
maijā Rīgā
notika
Latvijas Pensionāru federācijas 11. kongress. LPF ir 130 dalīborganiSabilei, kas
Talsiem
l�dzgandrīz
sav�m m�zācijas,
pārstāv
pusmiljonu Latvijas pensionāru. Kongresa laikā federācijā uzņēma
j�m Dundag�.
�rg�os vi�š
piecas
jaunas biedrības.
Noieramūsu novada biedrības „Ērgļu pensionāri” delegātes ar balss tiesīd�s t�p�c,
ka te Groza
dz�vojaunstudiju
bām
bija Līvija
Taiga Sirmā.
biedrs,
v�l�kais
Vecpiebalgas
Ar ziņojumu
par LPF
darbu uzstājās tās vadītājs Andris Siliņš. Apsveikumu no Saeimas bija
�rsts, m�zi�u
Jurj�nupriekšsēdētāja
t�va br�lis
atsūtījusi
Prezidija
Ināra Mūrniece. Pēc aktīvām debatēm delegāti uz nākamaJ�nisčetriem
Anžs Jurj�ns.
dienas LPF valdi, par federācijas priekšsēdētāju ievēlēja Aiju Barču,
jiem
gadiemTr�s
ievēlēja
bijušo
Saeimas
viņas vietniecēm Dzintru Žildi un Violu Lazo. Tika pieņemta LPF
Krišj�nis
Baronsdeputāti,
viesoj�s par
Me�darbības
programma
turpmākajiem
četriem gadiem.
�e�os, kop�
ar Jurj�nu
iepaz�-

koris (vadītājs Ralfs Šmīdbergs); deju kolektīvi (vadītāja Antra Grinberga).
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeli”, pateicoties vadītājai Ievai Vilnītei, iepazināmies
un izjutām Jurjānu dzimtas varenību.
Jumurdas muižas īpašnieks Ivars Apinis viesmīlīgi ļāva mums iepazīties ar skaisti sakopto muižas
parku, viesu teltī baudīt Līgas Ezergailes gatavotās garšīgās pusdienas, nogaršot “Kaziņas Bonijas”
sieru un justies kā ciemiņiem. Paldies muižas pārvaldniecei Vitai Bērziņai, kura rūpējas par vides
sakoptību.
Sajūsmas pilna pateicība Jumurdas pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei par aizraujošo stāstījumu
un liels, liels paldies visai viņas komandai!
Visas dienas garumā ar mums kopā bija cilvēki, kuri ar mīlestību stāstīja, rādīja, dalījās atmiņās
un iespaidos par dzīvi Ērgļos agrāk, tagad un nākotnē.
Paldies Mārītei Breikšai, Indrai Ronei, Ainai Braķei, Annai Kuzinai!
Vakara noslēgumā saieta namā, dienas iespaidu iepriecināti un arī nedaudz noguruši, spirdzinājāmies un baudījām kafejnīcas KORE izcili sagatavoto, garšīgo cienastu. Paldies Antai Velcei un
viņas nenogurdināmajai
komandai!
Lorenco
(st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
Paldies visiem labajiem Ērgļu cilvēkiem, kuri Latvijas Ordeņu brālības 21. salidojuma dalībniebild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalokiem radīja neaizmirstamus
svētkus. Un kā teicis Kārlis Skalbe: ”Runā ar darbiem - tā ir stiprākā
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�un labākā valoda.”
tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� siIndravi�a
Filipsone,
Latvijas Ordeņu brālības biedre
b�tu, bet nevar saskat�t nevienu
tu�cija.
Ilzes Daugiallo
foto
tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
Par it��u puisi Lorenzo
Bianco „Me�-

�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
jaunieši?!
Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
Barona takas dal�bnieki Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
dams �rg�u apk�rtni.
apraksta
ar� vēstures
savus v�rojumus
�rg�os. “Muzeju
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ar� piedal�s
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foto
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atvērtsstr�d�
appasp�l�j�m
ratons Barona taka, kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�,
meklētājiem.
Tad dev�mies pa mums, latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas iztiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža klavieres viesu istab�.
interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
11.reibinošo
maijā Sausnējā
smar- viesojās Ērgļu saieta nama teātris ar Monikas Zīles lugu “Eņģeļi mīl maigāk”.
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
dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
Tā ener�iju
kā laika no
apstākļi
Zi- nebija tie jaukākie, nācās izrādi pārcelt uz Sausnējas pamatskolas zāli.
Barona takas idejas autore ir neform�l� ar savu erud�ciju par Latvijas augu un žu, sa��m�m pozit�vo
pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirJaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
Pasākumu
ieskandināja senais zvans, novadpētniecības speciāliste I. Kronīte nedaudz pastāstīja
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Ērgļu novada
pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada maija
domes sēdē lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var
noklausīties pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.2 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība”.
aNolēma no 2019. gada 17. jūnija pārstāt īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Ērgļu vidusskolas
programmu īstenošanas vietā, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā,
un nodrošināt iespēju visiem izglītojamajiem turpināt attiecīgo izglītības programmu apguvi Ērgļu vidusskolā.
aNolēma turpināt īstenot pirmsskolas izglītības programmu Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas telpās, par programmas īstenotāju
turpmāk nosakot pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” un
nodrošinot, ka izglītības iestāde “Pienenīte” ir mantas un nemateriālo vērtību, kā arī izglītības programmā uzņemto izglītojamo
pārņēmēja.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu vidusskolas nolikumā, ņemot vērā
iepriekš minētās izmaiņas izglītības programmu īstenošanā.
aNolēma dot atļauju Ērgļu novada sociālās aprūpes centram pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) - naudas līdzekļus EUR 11 657,14
apmērā no biedrības “Salaspils Rotari klubs”, kas paredzēti jaunu
virtuves mēbeļu un iekārtu, veļas mazgājamās mašīnas un veļas
žāvētāja iegādei.
aApstiprināja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu izcenojumus ar 2019. gada 1. jūniju:
- gultas veļas un dvieļu mazgāšana - 1,60 EUR/kg ar PVN par
kilogramu;
- segu, pārklāju un spilvenu mazgāšana - 2,40 EUR/kg ar PVN
par kilogramu;
- apģērbu un galdautu mazgāšana - 2,20 EUR/kg ar PVN par kilogramu;
- dušas izmantošana - 3,00 EUR/reize ar PVN par reizi;
- transporta pakalpojums - 0,35 EUR/km ar PVN par kilometru;
- izvadāmās telpas izmantošana - 15,00 EUR/reize ar PVN par
reizi.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 5A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kas sastāv no
zemesgabala ar kopējo platību 0,1778 ha, izsoles nosacīto sākuma
cenu EUR 4 000 un izveidoja nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja - bāriņtiesas priekšsēdētāja; komisijas locekļi - vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, pašvaldības izpilddirektors. Komisijai uzdeva
izstrādāt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai piedalīties Latvia-Russia
Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 projektā “Zaļā
tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā,
izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku
teritorijām” (Zaļais ceļš Rīga-Pleskava), garantējot līdzfinansējumu EUR 2355 no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aNolēma slēgt papildu vienošanos pie 2014. gada 15. augustā
noslēgtā ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līguma par līguma tiesību pagarināšanu līdz 2024. gada 15. augustam uz tiem
pašiem līguma nosacījumiem.
aNolēma finansiāli atbalstīt pārgājienu sērijas “EJAM!” posma
organizēšanu Ērgļu novadā 2019. gada 8. jūnijā, piešķirot SIA
“EVENT&SPORTS” pašvaldības finansējumu EUR 500 apmērā
pārgājiena trašu izveidošanai un iezīmēšanai, kas pēc pasākuma
realizēšanas paliek Ērgļu novada pašvaldības rīcībā un lietošanā.
aNolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu vidusskolas deju kolektīva dejotāju dalību festivālā Vācijas pilsētā Vivelsburgā laikā no 2019.
gada 15. līdz 22. jūnijam, piešķirot pašvaldības finansējumu daļējai brauciena izmaksu segšanai EUR 1000 apmērā.
aNolēma lauzt noslēgto cirsmu pirkuma līgumu, noslēdzot par to
atbilstošu vienošanos, un atmaksāt cirsmu pirkuma summu EUR
96 000.
aNolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu līnijdeju kolektīva “Raibā līnija” 10 gadu jubilejas pasākuma rīkošanu saskaņā ar iesniegto
izdevumu tāmi, piešķirot pašvaldības finansējumu EUR 150 apmērā.
aApstiprināja Ērgļu novada būvvaldes nolikumu jaunā redakcijā.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes
28.02.2019. apstiprinātajā Ērgļu novada bāriņtiesas nolikumā.
aAtbrīvoja bāriņtiesas locekli no Ērgļu novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas pēc personīgas vēlēšanās.
aSaskaņoja Jumurdas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumus un Jumurdas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus.
aNoteica Ērgļu novada pašvaldības telpu Rīgas ielā 10, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nomas maksu 0,12 EUR/m2 par
kvadrātmetru dienā (bez PVN).
aNolēma izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par telpu nomas (platība 106,5m2, atrodas Rīgas ielā 10, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā) iznomāšanu un, ja neviena persona divu nedēļu laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz
telpu nomu, tad, ņemot vērā, ka ir saņemts juridiskas personas
iesniegums par telpu nomu, iznomāt minētās telpas iesniedzējam,
noslēdzot telpu nomas līgumu.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes
24.01.2019. apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, tajā iekļaujot traktortehnikas
vadītāja vienu amata vienību.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
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„Manai bērnībai bija pureņu acis”
Ar šādu virsrakstu 11. jūnijā
Ērgļu saieta namā tika atvērta
mūzikas ansambļa „Pulgosnieši” dalībnieces Olgas Dundures tikko iznākusī atmiņu
grāmatiņa. Olga raksta par
savu bērnības laiku un tiem
notikumiem, ko viņa piedzīvojusi Latgalē Dagdas pagasta
Rabšu sādžā. Stāstījumu caurvij emocionāli iespaidi ar reālām dzīves epizodēm. Tas ir
laiks pirms Otrā pasaules kara
un pēc tā. Dzīve nebija viegla,
un, kā Olga pati saka, tad viņas bērnība ilga tikai trīs gadus
- līdz kara sākumam. Kromānu ģimeni piemeklēja visas tās
grūtības, kādas bija jāpiedzīvo
vairumam cilvēku Latvijā. Tikai katrā novadā tām bija savas īpatnības.
Kā teica Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, tad
Olgas Dundures uzrakstītais ir atkal viena skaista novadpētniecības lappusīte. Grāmatiņā aprakstītais gan nav konkrēti
par Ērgļiem, taču daudzi sabiedriskās un politiskās dzīves
notikumi bija līdzīgi gan Latgalē, gan Vidzemē.
Olgas Dundures dzīve ir risinājusies Ērgļos, kad viņa pēc
Rīgas medicīnas māsu skolas beigšanas ieradās dzīvot un
strādāt par medmāsu Ērgļu slimnīcā, vēlāk Ērgļu veco ļaužu
pansionātā. Vecākā paaudze to droši vien labi atceras.
Olga prot ieraudzīt dzīvē skaisto, spēj atklāt to arī citiem,
gan skandējot tautasdziesmas, gan skaitot nepārskatāmu
daudzumu sirsnīgu dzejoļu, kuru viņas repertuārā ir desmitiem, un tie ir pieskaņojami katrai dzīves vajadzībai.

Olgu sveikt viņas grāmatas atvēršanas svētkos bija ieradušies Ērgļu saieta nama vadītāja Sandra Avotiņa, Pensionāru
biedrības padomes vadītāja Līvija Groza, Ērgļu luteriskās
draudzes priekšniece Ināra Strazdiņa u.c. Un, kā teica Sandra, tad Olga ir mums ļoti savdabīga personība ar savu īpašo
redzējumu un attieksmi pret dzīvi. Mēs lepojamies ar jums,
Olgas kundze!
Grāmatiņa iesieta mīkstos vākos ar 138 lapām. Tekstu papildina fotogrāfijas, kas piešķir grāmatai zināmu dokumentalitāti. Valoda vienkārša, tēlaina un dzīva. Grāmatiņa patīkami lasāma, tā var ierosināt katru no mums atcerēties savu
bērnības laiku, savas dzimtas saknes.
Anna Kuzina
Ērika Dundura foto

Izlaiduma svinības Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā

2. jūnijā, siltā svētdienas vakarpusē, Ērgļu Mākslas un
mūzikas skola svinēja 28. izlaidumu. Izlaidums - tas ir patiess gandarījums par sasniegto gan audzēkņiem, gan skolotājiem un vecākiem. Šogad apliecības par profesionālās
ievirzes izglītību saņēma sešas mākslas nodaļas audzēknes.
Tradicionāli izlaiduma 1. daļā notiek mākslas nodaļas
audzēkņu noslēguma darbu jeb, kā mēs paši tos lepni
saucam, diplomdarbu aizstāvēšana. Vispirms audzēknis
prezentē savu darbu: stāsta par savu ideju, darba saturu,
darba procesu, izmantotajiem materiāliem utt., pēc tam
diplomdarba vadītājs raksturo audzēkņa veikumu. Tālāk
savu vērtējumu dod recenzents un arī publika var uzdot
jautājumus par diplomdarbu. Noslēguma darbs ir katra
audzēkņa personīgā virsotne, kas sasniegta mācībām veltītajos gados.
Savus darbus prezentēja Serīna Dženifera Daumane
(„Vilku ceļš” - darba vadītāja skolotāja Iveta Pedele),
Jana Gulbe („Cepures noslēpums” - darba vadītāja Vizma
Veipa), Elīza Madsena („Suši 2D” - darba vadītāja skolotāja Ieva Veipa), Signe Solovjeva („Ceļš uz mājām” darba vadītājs skolotājs Andris Džiguns), Asne Stankeviča
(„Urbānie džungļi” - darba vadītāja skolotāja Ieva Veipa),
Egita Vaska („Dzīvības sākums” - darba vadītājs skolotājs
Andris Džiguns).

Darbus recenzēja Pļaviņu Mākslas skolas direktore Iveta Ušacka. Recenzente atzinīgi novērtēja paveikto un neskopojās ar uzslavām, un audzēkņiem deva profesionālus
ieteikumus turpmākajai darbībai, kā arī sarunās ar skolotājiem dalījās ar savas vadītās skolas pieredzi noslēguma
darbu izstrādāšanā un aizstāvēšanā. Varam lepoties ar savām audzēknēm un viņu darbiem.
Paldies mūzikas nodaļas skolotājiem un audzēkņiem par
koncertu! Muzikālajās pauzēs spēlēja gan paši mazākie,
gan vecāko klašu audzēkņi. Solisti, ansambļi un skolas orķestris priecēja publiku ar izjustiem un melodiskiem skaņdarbiem. Par koncertu paldies jāsaka skolotājiem Mārītei
Taškānei, Pēterim Leibomam, Ivaram Rutmanim un Evijai
Dāvei.
Ērgļu novada pašvaldības vārdā absolventus, vecākus un
skolotājus sveica Guntars Velcis - novada domes priekšsēdētājs. Dāvanā absolventi saņēma domes dāvināto ar
novada ģerboni greznotu USB zibatmiņu, kurā skolotāji
atmiņai par skolu ievietojuši visu sešos gados fotoarhīvā
uzkrāto „kursa dzīvi”.
Noslēguma darbus var apskatīt Ērgļu saieta nama 2. stāvā
visu vasaru.
Iveta Pedele, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore
Guntara Velča foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. jūnijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Nespēju noticēt, ka beidzot ir pienācis
brīdis manai pēdējai redaktores slejai
šajā avīzītē, un brīdim, kad vairs neesmu Ērgļu vidusskolas skolniece. Pa
šiem divpadsmit gadiem ir gājis ļoti
raibi, bet pilnīgi noteikti varu teikt,
ka šo savas dzīves posmu atcerēšos ar
lielu smaidu. Neņemot vērā visu to, ir
sākusies ilgi gaidītā vasara, laiks piedzīvojumiem, jauniem iespaidiem. Ikvienam skolēnam ir trīs mēneši, kuru
laikā var braukt uz nometnēm, doties
ceļojumos, strādāt vai vienkārši atpūsties ar draugiem. Zinu, ka man šī vasara
paliks atmiņā, un ceru, ka ikviens redzēs ko jaunu, neaizmirstamu.
Saku lielu paldies gan savā, gan savas
komandas, Ausmas un Madaras, vārdā,
ka varējām būt daļa no šīs avīzītes, palīdzēt tās tapšanā un ievest mūsu skolas
dzīves notikumos ne tikai skolēnus un
viņu vecākus, bet ikvienu, kas paņem
rokā ikmēneša “Skolas Ziņas” un ”Cinīti”. Ticu, ka vēl kādreiz redzēsiet mūsu
vārdus šajā avīzē, bet pagaidām - atā!
Viktorija

Īsziņas
03.06. - 30.08. - vasaras brīvdienas
04. - 11.07. - Ērgļu vidusskolas un
Ķelnes - Reizīkes skolēnu sadraudzības
nometne
02.09. - jaunā mācību gada sākums
Ērgļu vidusskolā

Problēmraksts.
“PAZUDUŠĀS”
skolēnu lietas

2019. gada JŪNIJS
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Gads visiem zem viena jumta Ērgļu vidusskolā

Liekas, pavisam nesen visi 226 skolēni, 30 pedagogi un vecāki stāvējām renovētajā skolas pagalmā, lai uzsāktu mācību gadu, kas solīja
daudz pārmaiņu.
Sevišķi bažīgi bija sākumskolas skolēni, jo nu mācības bija jāsāk lielajā skolas mājā, jāmācās sadzīvot ar lielajiem skolēniem un jāapliecina
sevi jaunajā vidē. Pašreiz, mācību gadu noslēdzot, mums visas bažas
ir aizmirstas un varam teikt, ka mēs kopā dzīvojām labi. Mazie lielajā
skolā ienesa īpašu atmosfēru - gan nopietnību, ko radīja jaunās skolēnu
formas, kuras valkājām ar īpašu lepnumu, jo ne katrai skolai tādas ir,
gan jautru dzīvesprieku un mīļumu, no rīta saņemot laipnu “Labrīt” un
mazu mīļu apskāvienu, ja gadījās būt mazās skolas galā. Jaunās klases telpas ar ļoti skaistām, bet vienādām solu rindām sāka dzīvot katra
savu jauno dzīvi, iegūstot savu seju un raksturu, kuru veidoja zīmējumi
un pašu veidoti projektu darbi. Sākumskola mums iemācīja svinēt latviskās tradīcijas, savukārt 5. - 7. klases skolēni veidoja un prezentēja
projektu skices, kā labāk apdzīvot skolas iekšpagalmu, lai tajā būtu ko
darīt gan mazajiem, gan lielajiem. Pašreiz mēs saprotam, ka vēl daudz
vajadzēs mācīties un darīt, kopīgi dzīvojot.
Veicot pārmaiņas, viens no galvenajiem mērķiem bija izveidot drošu
un funkcionālu izglītības vidi. Lai noskaidrotu, kā tas izdevies, kā arī
lai analizētu citus skolas darba aspektus, mācību gada beigās maijā lūdzām vecākus un arī skolēnus piedalīties aptaujā un paust savu viedokli
par dažādiem skolas dzīves jautājumiem. Paldies visiem vecākiem un
skolēniem, kuri piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli.
Iepriecina, ka attiecībā uz skolas vidi un drošību saņēmām ļoti labu
vērtējumu. Gandrīz visus vecākus apmierina skolas apkārtējā teritorija
un tās sakoptība. Ir atsevišķi ieteikumi attiecībā uz āra sporta rīkiem,
kurus ņemsim vērā un centīsimies īstenot. Atzīstam, ka teritorijas labiekārtošanas ziņā vēl darbi priekšā - plānojam skolas iekšpagalma labiekārtošanu, izveidojot funkcionālus soliņus un dobes, kurus varētu
izmantot gan atpūtas, gan mācību nolūkos.
Lieli pašvaldības līdzekļi tika ieguldīti, lai izveidotu drošu transporta
laukumu, nepieļaujot transporta kustību pagalmā un neapdraudot skolēnu drošību starpbrīžos. Ieguldījumi ir attaisnojušies, jo lielākā daļa
vecāku aptaujā apgalvo, ka jūtas droši par savu bērnu, kad viņš atrodas
skolā un ceļā uz skolu.

Simtgades stipendija
Sagaidot Latvijas simtgadi, tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem. Saskaņā ar stipendijas nolikumu izglītības
iestādēm bija iespēja izvirzīt vienu
2018./2019. mācību gada absolventu
Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Tā ir vienreizēja stipendija
500,00 eiro apmērā. “Ar stipendiju
vēlamies atbalstīt un motivēt spožākos
Latvijas skolu izcilniekus viņu ceļā uz
jauniem sasniegumiem gan mācībās,
gan citās - radošās, sporta vai sabiedriskās aktivitātēs. Šie jaunieši ir mūsu
nākotnes - Latvijas - veidotāji un attīstītāji, tāpēc jo īpaši svarīgi ir viņus
mudināt turpināt iesākto,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.
Jāteic, ka 12. klasē bija vairāki zinoši, aktīvi, atbildīgi, radoši, daudzpusīgi skolēni, kuru vārdus skolotāji būtu vēlējušies rakstīt stipendijas
pieteikumā. Izvērtējot audzēkņu darbu vidusskolas gados, tika nolemts,
ka Simtgades stipendijas ieguvēja Ērgļu vidusskolā ir Viktorija Vīgube.

Uzsākot mācības septembrī, liels izaicinājums bija jaunveidotās ēdamzāles apdzīvošana un lietošana. Pavasarī veiktā aptauja rāda, ka vecāki ir apmierināti ar pusdienošanas iespējām un kvalitāti. Liels paldies
jāsaka bērnudārza pavārēm par garšīgo ēdienu un mūsu ēdamzāles
darbiniecēm par prasmīgo apkalpošanu. Ēdināšanas pakalpojumus ļoti
pozitīvi novērtēja arī Skolu ziemas olimpiskā festivāla dalībnieki, kad
vienmēr īsā laikā tika pasniegti ēdieni visās trīs ēdienreizēs - pusdienās,
vakariņās un brokastīs apmēram 700 dalībniekiem.
Aptauja atklāja vecāku viedokļus arī par skolas darbu, organizējot un
veicinot skolēnu mācīšanos, sniedzot atbalstu problēmu gadījumos.
Bija daudz pozitīvu atsauksmju, iezīmējās arī problēmas, izskanēja ieteikumi. Taču aptaujas detalizētu analīzi esam nolēmuši sniegt mācību
gada sākumā vecāku kopsapulcē. Pašreiz vecāku un skolēnu ieteikumi
tiek ņemti vērā, plānojot darbu nākamajam mācību gadam.
Skolas darba ritms neapstājas arī šajā vasarā. Jūlijā skolā notiks vairākas nometnes. Ērglēniešiem nozīmīgākā jauniešu apmaiņas nometne no
4. līdz 11. jūlijam, kurā piedalīsies divpadsmit līdz četrpadsmit gadus
veci jaunieši un viņu vadītāji no Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada
sadarbības partnera Ķelnes-Reizīkes pašvaldības. To vadīs Kaiva Bukovska.
Notiks arī remontdarbi, jo neesam apmierināti ar siltumu skolas bibliotēkā, kurā notiek gan mācību stundas, gan dažādi pasākumi. Tādēļ
ir plānoti un jūnijā tiks uzsākti bibliotēkas siltās grīdas izveides darbi.
Gribam izveidot funkcionālu vidi, kurā ir patīkami mācīties, uzturēties
starpbrīžos un pagarinātās grupas laikā, lasīt grāmatas un izmantot datorus. Jāveic arī zibens aizsardzības sistēmas pilnveidošana atbilstoši
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Notiks arī sīkāki
telpu remontdarbi un labiekārtošana.
Ērgļu vidusskolā atkal priekšā darbīga vasara: tehniskajiem darbiniekiem, veicot labiekārtošanas darbus, skolotājiem, analizējot pārmaiņu
ieguvumus un plānojot darbu jaunajam mācību gadam.
Lai darbīga un jauka vasara visiem skolēniem un vecākiem, lai ir laiks
gan kopīgi darbus veikt, gan atpūsties!
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Rekomendācijā skolotāji uzsvēra, ka Viktorija skolas gados apliecinājusi sevi gan kā motivētu, patstāvīgu un mērķtiecīgu skolnieci, kurai labi
akadēmiskie sasniegumi, gan kā iniciatīvas bagātu, talantīgu un radošu
jauno personību ar skaidru savas dzīves mērķa redzējumu un apziņu par
savām spējām un prasmēm.
Viktorija ir sabiedriski aktīva jauniete, visus vidusskolas gadus ir dejojusi
divos deju kolektīvos - Ērgļu vidusskolas jauniešu deju kolektīvā un deju
kolektīvā “Pastalnieki”, aizrautīgi un radoši darbojās Ērgļu vidusskolas
Skolēnu domē, iedvesmojot skolēnus jaunām idejām, divus gadus ir bijusi Skolēnu domes viceprezidente. Ir iesaistījusies jaunsardzes kustībā.
Jaunietei piemīt pasākumu organizatores un režisores talants. Viktorija
piedalās Latvijā lielākajā ielu kultūras un sporta veidu kustībā “Ghetto
Games”, kur pilnveido arī savas prasmes multimediju jomā. Tāpat katru
gadu Viktorija kā brīvprātīgā piedalās Latvijas Skolu ziemas olimpiskā
festivāla organizēšanā.
Viktorija attīstījusi savas spējas visās jomās, veiksmīgi piedaloties Vidzemes 8. patriotiskās dzejas konkursā un iegūstot 3. vietu, divus gadus
startējot starpnovadu skatuves runas konkursā un iegūstot pirmo un otro
pakāpi. Jauniete aktīvi līdzdarbojas “Ērgļu Novada Skolu Ziņu” avīzē,
divus gadus ir bijusi tās redaktore.
Novēlam veiksmi iecerētajās nākotnes studijās Vidzemes Augstskolā!
Daina Dundure, 12. klases audzinātāja
Foto no Viktorijas Vīgubes personīgā arhīva

Skolas izcilnieku novērtējums
Nu jau trešo gadu Koklačovu ģimene piešķir stipendijas tiem
Ērgļu vidusskolas audzēkņiem, kuri savā klašu grupā ieguvuši
visaugstāko vidējo vērtējumu.
Šajā mācību gadā 50,00 eiro balvu saņēma:
2. - 4. klases grupā - Evelīna Zariņa;
5. - 6. klases grupā - Alīna Muša;
7. - 9. klases grupā - Anda Katrīna Reine;
10. - 12. klases grupā - Ieva Radzvilaviča.
Šajā mācību gadā Inese Koklačova pasniedza arī pārsteiguma balvas skolēniem, kuri mācību gada laikā iepriecinājuši
ērglēniešus. To saņēma 4. klases skolēni par latvisko tradīciju
iedzīvināšanu. Viņi kā Mārtiņdienas ķekatnieki viesojās vairākās Ērgļu pagasta iestādēs, uzņēmumos; 5., 7. klases moderno deju grupa par savu iniciatīvu, sagatavojot priekšnesumu
Mātes dienas koncertam, un Elīza Madsena par aizrautību un
atbildību koncertā, dejojot ar savainotu roku.
Paldies Koklačovu ģimenei par līdzdalību skolas dzīvē, par
skolēnu motivēšanu mācību un sabiedriskajam darbam!

“Vai tiešām neesam vajadzīgas?”

Jau sācies jūnijs, un, gatavojoties izlaidumam, nākot uz skolu, es pamanīju, ka skolas
vestibilā stāv pazaudētās vai atstātās lietas,
kas man lika aizdomāties par to, cik bieži
vecāki bērniem pērk jaunus ziemas zābakus,
jakas, treniņtērpus. Manuprāt, ir bērni, kuri
tīšām atstāj kaut ko skolā, jo tā lieta viņiem
nepatīk. Bet daži skolēni ir aizmirsuši savus
apģērba gabalus kādā citā skolas telpā un pasaka, ka tie ir pazuduši. Šie bērni nezina to,
ka kaut kur pasaulē ir daudz bērnu, kuriem
nav tāda apģērba, kā viņi vēlas.
Vecāki, padomājiet par to, ko bērni dara,
lai nākotnē nebūtu jāsaskaras ar problēmām!
Bet, bērni, esiet uzmanīgi un taupiet savas
mantas!
Ausma Ozola, 12. klase
Ausmas Ozolas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. jūnijs

No kreisās: Ieva Radzvilaviča, Anda Katrīna Reine,
Alīna Muša, Evelīna Zariņa.

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas Bitītes foto
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Sapņojiet un esiet laimīgi!

Interesantā ekskursija

20. maijā plkst. 8.30 mēs, 1. klase kopā ar 3. klasi, devāmies
piedzīvojumu bagātā ekskursijā ar autobusu. Pirmais pieturas
punkts bija vides objektu apskate Ķeipenē, kur redzējām dzelzceļa tuneļa fragmentu, lielu krēslu un galdu, uz kura varēja uzkāpt pa speciālām kāpnītēm.
Kad bijām izdzīvojušies un izkustinājuši kājas, braucām uz Ādažu čipsu ražotni, kur piedalījāmies nodarbībā “Veselīga uztura
klase”. Skatījāmies video materiālu, kā top garšīgie čipsi, visu
ražošanas procesu. Katrs varējām pats sagatavot savus garšīgos
čipsus un aizvest mājās palikušajiem nogaršot. Saņēmām dāvaniņā čipsu paku.
Tālāk devāmies uz Velosipēdu muzeju, kas atrodas Saulkrastos.
Tur bija ļoti daudz dažādu riteņu - gan ļoti seni, gan mūsdienīgāki. Varēja iegādāties dažādus suvenīrus. Tad devāmies uz jūrmalu izkustināt kājas pirms mājās došanās.
Ekskursija bija forša. Tētis bija priecīgs par čipsu pakām. Man
patika jūrā, “Ādažu čipsos” un Velosipēdu muzejā.
1. klases skolēnu domas apkopoja
audzinātāja Liena Bukovska
Lienas Bukovskas foto

Karjeras projekta ekskursija

28. maijā 6. klases audzēkņi karjeras projekta ietvaros devās
ekskursijā pa Ērgļu novadu. Mēs devāmies uz radošās atpūtas
pagalmu “Tiltiņi” Sausnējas pagasta Sidrabiņos, lai iepazītu
uzņēmējdarbību mūsu novadā.
Ekskursiju iesākām ar pastaigu mežā. Tajā izveidota takā,
kur bija iespēja apskatīt meža objektus, kuri izgrebti no koka
un kalti no metāla. Pie katra objekta saimnieks Mārcis Feldbergs pastāstīja par draudiem veselībai, ko var sagādāt attiecīgais augs, dzīvnieks vai vieta dabā.
Pēc tam kopīgi pa grupām saimnieces Ilzes Feldbergas vadībā gatavojām ziepes. Katrs varēja izvēlēties, kādā formā
būs viņa ziepes. Es izvēlējos saulespuķes formu. Mēs izvēlējāmies arī smaržu un krāsu, to kopā ar ziepju masu likām
katliņā un vārījām.
Un vēl mums bija iespēja izgatavot vienu aksesuāru - kaklarotu, auskarus vai piekariņu. Katram tika piešķirts īpaša
metāla aplītis. Tad sākās aplīša rotāšana ar visdažādākajiem
zīmodziņiem. Kad šis darbiņš bija pabeigts, izvēlētā lieta bija
jāsaplacina un jāieveido noteiktajā formā. Piesienot aukliņu,
aksesuārs bija pabeigts.
Un tad jau mūs gaidīja silta siera zupa. Tā garšoja visiem,
droši vien tāpēc, ka vārījām paši. Tad sekoja brīvais laiks,
kuru varēja izmantot, spēlējot bumbu, šūpojoties šūpuļtīklā
vai spēlējot aktīvas spēles. Man šķiet, ka ikvienam patika šāda
veida ekskursija. Tikai laika apstākļi gan mūs nelutināja.
Paldies “Tiltiņu” saimniekiem, ka uzņēma mūs! Bija tiešām
jauki!
Samanta Ungure, 6. klase
Indras Rones, 6. klases audzinātājas, foto
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Laiks skrien vēja spārniem.
Mums, 12. klasei, lidojums
Ērgļu vidusskolā noslēdzās
7. jūnijā. Tā ir īpaša diena,
kas rakstīta zelta burtiem,
un mūsu sirdīs, prātos saglabāsies vienmēr. Viens
lidojums beidzies, taču mēs
vēzēsim spārnus vēl platāk
un dosimies izpētīt jaunas,
vēl neaizsniegtas virsotnes.
Izlaidumu gaidīja ikviens.
Mēs tam gatavojāmies ļoti
nopietni, jo vajadzēja vēl
pēdējo reizi paspīdēt ar to,
ko mēs protam vislabāk,
vajadzēja teikt skaistus atā
vārdus skolai. Izlaiduma
tēma bija - sapņi. Mēs katrs
sapņojam un dzīvojam ar ticību, ka reiz sapņotais piepildīsies. Uzsākot skolas
gaitas, mums visiem bija
viens liels, kopīgs sapnis.
Tas piepildījās izlaidumā.
Taču šim sapnim vajadzēja atbalstītājus. 12 gadu garumā mūs
atbalstīja, palīdzēja noticēt saviem spēkiem, ierādīja pareizo
virzienu mūsu skolotāji, vecāki, radi un draugi. Mēs esam
neizsakāmi laimīgi un pateicīgi par to. Ikkatra laimes asariņa, kas nobira tajā vakarā, mums sasildīja sirsniņas. Tas lika
mums vēlreiz apstiprināt, cik ļoti mēs kopā esam saraduši,
lika saprast, cik daudz mēs cits citam nozīmējam un ka mēs
esam gājuši pareizā virzienā. Mēs cits citam dāvinājām paštaisītus sapņu ķērājus, kas vienmēr atgādinās par „otro ģimeni” un par to, kas kopā piedzīvots. Mēs vēlreiz sakām lielu

Mans skolas sols,
Mans skolas sols!
Ja kaut kas jāatceras,
Sirds tikai labo atceras
Un saules neatdzeras...

paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajā zīmīgajā dienā.
Mēs aizvērām Ērgļu vidusskolas durvis, lai vērtu nākamās,
taču šo dzīves posmu mēs savās sirdīs saglabāsim vienmēr.
Mēs sasniegsim vēl augstākas virsotnes, gūsim jaunas emocijas, iepazīsim jaunus apvāršņus. Mēs sapņosim un mūsu
sapņi piepildīsies. Vēlam, lai ikviens paturētu prātā šos vārdus: ja tu vari to izsapņot, tu vari to izdarīt. Sapņojiet un
esiet laimīgi!
Madara Salnīte, 12. klases absolvente
Foto no Ausmas Ozolas personīgā arhīva

Sausnējas skolas lielais PALDIES

1963. gada 1. septembris Sausnējā, iespējams, bija
visgaidītākā, visgaišākā, daudzsološākā un priecīgākā diena. Daudzās ģimenēs valdīja svētku noskaņa, jo
bērniem iesācies pirmais mācību gads jaunuzceltajā
skolā. Jaunā, gaišā, mīļā Sausnējas skoliņa sagaidījusi savus skolēnus! Mēs zinām, kādas milzīgas pūles,
neatlaidību, gara spēku, apbrīnas vērtu pacietību, pat
cīņas sparu nācās izturēt tā laika gaišajiem spēkiem,
pirmkārt, mūsu Marijai Šmitei, lai Sausnējā būtu skola. Sausnējiešu pateicība pienākas visiem celtniecības darbos iesaistītajiem strādniekiem, kolhoza „Plēsums” vadībai, jaunajam skolotāju kolektīvam, bērnu
vecākiem un ikvienam, kurš palīdzēja tapt skolai ar savu darbīgo roku un labo domu spēku. Tajos gados Sausnējā esot novērota neredzēta tautas vienprātība, cilvēkus saistījusi patiesa
kopības sajūta, vēlme piedalīties darbos, ticība nākotnei un
prieks par sava mērķa īstenošanos.
Ar lepnumu varu apgalvot, ka Sausnējas skolā mācījušies un
to absolvējuši ļoti daudzi krietni cilvēki, lieliski darba darītāji, talantīgi amata meistari katrs savā darbības jomā, brīnišķīgi ģimenes cilvēki. Skolas gados daudzi ir bijuši apzinīgi,
centīgi mācībās, piedalījušies olimpiādēs, konkursos, aktīvi
iesaistījušies ārpusklases darbā, startējuši sporta sacensībās,
ar labiem rezultātiem spodrinot savas skolas vārdu. Talantīgu pedagogu vadībā Sausnējas skolā daudzi apguvuši pirmos
dejas soļus, šeit izauguši talantīgi mūziķi, dziedātāji, skatuves noslēpumus iepazinuši teātra spēlētāji, daiļlasītāji un citu
mākslas veidu pārstāvji. Paldies jums, mūsu lieliskie bērni!
Pateicamies arī mūsu palaidņiem, blēņdariem, negantniekiem,
jo viņu uzvedība stiprinājusi pedagogu meistarību, likusi domāt par pareizās metodes izvēli vai gluži vienkārši - mudinājusi uzsākt atklātu sarunu ar problēmu nomāktu cilvēkbērnu.
Ir pasaulē lietas, kuras notiek neatkarīgi no mūsu gribas un
iecerēm, un atliek vien samierināties ar notikušo faktu un to
pieņemt. Neiedziļinoties politiķu īstenotajos plānos un attieksmē pret Latvijas lauku iedzīvotājiem, secinām, ka daudzi
procesi notiek nepareizi. Esam iekļuvuši nežēlīgā mazo lauku
skolu slēgšanas virpulī nepietiekama skolēnu skaita dēļ. Ar
prātu jau to varam saprast, bet ar sirdi... Vairākiem kolēģiem,
arī mūsu direktoram, Sausnējas skola bija pirmā un vienīgā
darbavieta vairāku gadu desmitu garumā. Šeit aizritējusi piedzīvojumiem bagāta jaunība, sagaidīti brieduma gadi, pamanīti pirmie sirmie mati un nopietnās pārdomās gūtas svarīgas
atziņas par dzīvi. Viss notiek uz labu. Vai arī šoreiz?
Mēs pateicamies mūsu labvēļiem - Ērgļu novada un Sausnējas pagasta pašvaldības vadītājiem par atbalstu skolai. Paldies
visu paaudžu absolventiem, kuri pirmo izglītības dokumentu
ieguvuši Sausnējas skolā un jūtas tai piederīgi. Pateicamies
mūsu skolnieciņiem, kuri šogad mācījās pie mums un šeit pabeidza mācību gadu, tādējādi apliecinot uzticību savai skolai.
Paldies bērnu vecākiem, aizbildņiem un vecvecākiem par atbalstu, sapratni, sadarbību, atsaucību. Jūsu spēka vārdi mūs
darīja stiprākus. Paldies visiem skolotājiem un darbiniekiem
par godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret ikdienas darba pie-

nākumiem! Esam pateicīgi bijušajiem pedagogiem un darbiniekiem, kuru darba mūžs veltīts skolai un šeit palikusi daļiņa
no sirds. Pieminam tos, kuri aizgājuši pa mūžības taku...
Neaizmirstama, saviļņojoša un dažādām emocijām bagāta
Sausnējas skolā bija mācību gada pēdējā diena - 31. maijs.
Godam noslēdzām šo mācību gadu - ar klašu audzinātāju izsniegtajām liecībām, ar pateicībām par centību mācībās, aktīvu ārpusklases darbu, ar aplausiem, dzejas rindām par silto
vasaru, teātra izrādi par jauko vectētiņu un viņa sešiem mazbērniem, kopīgi dziedāto R. Paula dziesmu „Jaukā vasara”,
un pašā noslēgumā - ar svētku kliņģeriem. Visus iepriecināja Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres uzruna
un dāvanas. Sausnēja ir Elitas dzimtā vieta, viņa ir Sausnējas
skolas absolvente, šeit pirms dažiem gadiem strādājusi par
skolotāju. Esam pārliecināti, ka mūsu skolas ēka būs drošās,
gādīgās rokās, jo Elitai nav vienaldzīgs tās liktenis. Sakām
lielu paldies par atbalstu skolai, par dāvanām - lielo, ļoti garšīgo torti un rozēm, ko dāvanā saņēma katrs pedagogs un skolas darbinieks. Atcerēsimies pagasta pārvaldes vadītājas teiktos vārdus: „Katrai no šīm rozēm ir atšķirīgs nosaukums, taču
šoreiz visām būs viens kopīgs - dārzus un puķu dobes, jūsu
gādīgo roku apmīļota, izdaiļos un krāšņi ziedēs roze „Sausnējas rīti”. Paldies Elitai! Paldies skolēniem par skolotājiem
pasniegtajiem pavasara ziedu pušķiem!
Dzīve turpinās, bērni bauda ilgi gaidītās vasaras brīvdienas, bet skolotāji un skolas tehniskais personāls sakārto klašu
un mācību kabinetu telpas, veic apkārtnes sakopšanas darbus. Skolotāja Elita Leiboma priecājas, ka vienā klases telpā
viņa varēs iekārtot Sausnējas skolas vēstures istabu, kur būs
izvietoti dažādi materiāli. Skolotāja pateicas kolēģiem, kuri
atsaukušies un piedāvājuši interesantus, ievērības cienīgus
materiālus no skolas dzīves, kas iederēsies vēstures istabā.
Savukārt skolotāja Dace Dombrovska uzsākusi iekārtot rokdarbu stūrīti savas klases telpā, par ko jūtas ļoti gandarīta, jo
rokdarbi ir viņas sirdslieta.
Paldies visiem un ikvienam par savai skolai veltīto laiku,
darbu, domām, emocijām, sirds siltumu. Lai mums skaista šī
vasara! Lai visiem bērniem un vecākiem veiksmīgs nākamais
mācību gads viņu izvēlētajās izglītības iestādēs!
Elitas Leibomas, skolotājas, teksts un foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. jūnijs

Pēdējais zvans 9. un 12. klasei

9. klase.

Marutas Bitītes foto

12. klase.

Katrīnas Dudko foto

17. maijs mūsu skolā bija ar īpašu noskaņu 9. un 12. klases skolēniem. Pārējie vēl turpina
stundas, bet mums sāksies eksāmenu laiks. Mēs plešam spārnus lidojumam.
8. klases audzēkņi bija parūpējušies, lai uztraukumu pilno dienu padarītu jautrāku 9. klasei.
Viņiem pēc iesaukām bija jāuzmin, par kuru klasesbiedru tiek runāts. Un dāvanā spēkam un
izturībai kēksiņš ar tauriņu. Devītklasnieku pirmā audzinātāja Ieva Rota dāvināja viņiem sākumskolā pašu krāsotas pagalītes sapņu ugunskuram.
Bet 12. klasei bija mīļš dziesmots veltījums no 1. klases un zīmīgs saldais sveiciens - konfekšu “Vētrasputns” tūta. Un, protams, iedvesmojoši vārdi no 11. klases.

Kad 1. klases skolēns iezvanīja pēdējo kopīgo klases stundu, sākās mūsu, 12. klases, rīkotās
“medības” 11. klasei. “Medību” objekts - slavenā “Bosu ķēde”. To nevar tā vienkārši iegūt.
Sekojot mūsu atjautīgi izliktajām norādēm, 11. klase nonāca pie reiz absolventu stādītā ozola
skolas iebraucamā ceļa malā. Un tā augstajos zaros - “Bosu” zīme. Un nākamā gada bosi ieguva to savā īpašumā.
12. klase noslēgumā devās uz svinīgajām pusdienām kafejnīcā “Kore”. Un nākamajā nedēļā
jau sākums mūsu sapņu lidojumam…
Ausma Ozola, 12. klase

Jaunsargu aktivitātes pavasarī

Ērgļus! Jāteic, ka bija grūti veikt jebkuru distanci, jo svelme bija gandrīz +30 grādu, taču noskrēja
visi, arī paši mazākie no 5. un 6. klases. Un šādi mirkļi ir tie, kuri atļauj man būt lepnai, skrienot
plecu pie pleca kopā ar mūsu jaunāko paaudzi, kura ir tik kuplā skaitā. Lai gan finišā visiem skrējējiem bija sārti un saulē sakarsuši vaigi, tomēr visi smaidīja un bija lepni par sevi.
22.05 - 23.05.2019 - Lejasciems - G36 mazkalibra šaušanas nometne. Jāteic, ka atsaucība no jauniešu puses bija maza. Toties tie, kuri aizbrauca, divas dienas pamatīgi pilnveidoja savas šaušanas
prasmes, kā arī katrs dabūja izšaut pa divām stundām.
27.05.2019 - jaunsargu kandidāti tika svinīgi uzņemti jaunsargu rindās Ērgļu vidusskolā svinīgajā līnijā. Jāpiebilst, ka jaunsargi ir tāds pats pulciņš kā jebkurš cits pulciņš. Un nevajag baidīties
no tā, jo nevienam neliks nekur iet karot. Šo mītu ik pa laikam dzirdu no vecāku puses. Svinīgais
solījums ir domāts tam, lai jaunietis saprastu, kā uzvesties svinīgos pasākumos, lai šajā apliecības
pasniegšanas brīdī veidotu jaunietī nopietnāku attieksmi pret to, ko viņš dara. Katrs jaunsargs ir
tikai ieguvējs, jo tas dod iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, apmācību laikā iegūt zināšanas ne
tikai skolas vajadzībām, bet arī dažādas dzīves prasmes, kuras noder ikdienā. Uzņemot svinīgā
pasākumā jaunsargos, nemainās nekas attiecībās pret jaunsardzi, jo no jaunsardzes var izstāties
jebkurā brīdī. Paldies tiem vecākiem, kuri atbalsta, jo es uzskatu, ka šajos laikos bērnus aizvest
uz nometni ir diezgan dārgi. Tāpēc es esmu priecīga, ka spēju sniegt jauniešiem un vecākiem šo
iespēju bez maksas.
25.05. - 26.05.2019 - Mālpils - Latvijas Jaunsardzes sporta spēles. Mums bija dots uzdevums
pārstāvēt Vidzemi Crossfit disciplīnā. Sacentāmies par iespēju tikt uz NBS sporta spēlēm jūlijā
Salacgrīvā, uzvarētāju komanda pārstāvēs jaunsardzi. Jā, mēs uzvarējām un tikām uz NBS sporta
spēlēm! Marta Simona Štila, Ilgvars Ratnieks un Rihards Vasels parādīja visām pārējām komandām, kur vēži ziemo, jo uzvara bija pārliecinoša, bet neteikšu, ka viegla, jo Crossfit Rīdzene bija
sagatavojusi diezgan pagrūtus vingrinājumu kompleksus. Izmēģinājām, kā ir strādāt ar airēšanas
trenažieri un stieņu kompleksiem, lai gan trenējāmies ar vecāku tehniku. Tas norūda vairāk, jo,
kad jaunsargi tiek pie jaunākas tehnikas, var vieglāk veikt uzdevumus. Bet, protams, tas nebūtu
sasniedzams bez treniņiem.
04.06. - 06.06 Salacgrīva - atpūtas bāze ”Kapteiņa osta”. Šajā nometnē varējām izbaudīt neierastāku atmosfēru pie jūras, kur jaunsargi mācījās airēt ar jolām, kanoe un burāt. Nometnē piedalījās
14 Ērgļu jaunsargi. Vietu bija vairāk, bet jaunieši diemžēl neizmantoja piedāvātās iespējas. Šī nometne bija vairāk kā atpūtas nometne, kur paralēli varēja iemācīties arī jaunas iemaņas. Iepazinām
Salacgrīvu, bija gan atpūta pie jūras, gan ūdens futbols jūras piekrastē. Mums ļoti paveicās ar laiku,
saulains un karsts - ideāls laiks nometnei pie jūras. Mājās atgriezāmies iedeguši, bet labā noskaņojumā. Turpmāk domāju taisīt šāda veida crossfit sporta nometni, jo tas ir lielisks veids treniņiem.
No 12.06. līdz 15.06.2019 ieradās uz Vidzemes novada jaunsargu nometni, kur bija apmēram 300
bērnu un daudz dažādu aktivitāšu.

Jaunsargiem pavasara posms un vasaras iesākums ir aktivitātēm bagāts.
Paldies tiem jaunsargiem, kuri izvēlas būt aktīvi un izmanto piedāvātās
iespējas!
Jāteic, ka paralēli jaunsargu aktivitātēm norit aktīvi treniņi vecākajai un
jaunākajai grupai. Tie jaunieši, kuri
regulāri apmeklē treniņus, ir jau auguši gan fiziski, gan psiholoģiski. Vasara nebūt mums nebūs atpūtas laiks,
jo tieši tagad noritēs dažādi integrēti
un daudzpusīgi treniņi, lai sagatavotos nākamajai sezonai. Jāpiebilst, ka
ar vecākās grupas jaunsargiem vasarā
sāksim apmeklēt dažādas sacensības,
kur jau pārbaudīsim savu sagatavotības līmeni, lai spētu izvirzīt jaunus
mērķus, labotu kļūdas un atrastu vājos
punktus, pie kuriem vēl jāpiestrādā.
11.05.2019 - Vīru spēles un Turlā
kauss - šajās sacensībās startēja Līva
Grēta Tirzmale, Jana Gulbe, Ričards
Ērglēnieši, kas būs Vidzemes komanda
Kārkliņš un Rihards Balodis -BertNBS sporta spēlēs.
manis. Šie jaunieši piedalījās dažādās
aktivitātēs un šķēršļu trasē. Šeit jaunsargi varēja jau iepazīt, kas ir nopietnākas sacensības un kur
mums jāpiestrādā. Jau pirmajā reizē, piedaloties nopietnās sacensībās, jaunieši parādīja sevi no
labās puses, spējot sastrādāties komandā, jo viens no nosacījumiem labiem rezultātiem ir, protams,
komandas darbs.
18.05.2019 - Muzeju nakts R. Blaumaņa muzejā “Braki” - jaunsargi atbalstīja šo pasākumu,
rīkojot aktivitāšu punktus - šaušana ar pneimatiku, mantu meklēšana, ieroču jaukšana, granātu
mešana un iešana pa virvi. Paldies jaunsargiem, kuri piedalījās pasākumā gan kā apmeklētāji, gan
kā punktu atbildīgie. Paldies Zintai Saulītei par uzaicinājumu!
19.05.2019 - Rīgas TET maratons. Uz maratonu braucām 30 jaunsargi, skrējām gan seši km, gan
desmit km. Mēs pārstāvējām Aizsardzības nozares komandu, kura mums izsniedza dāvanā vienojošus T- kreklus, kā arī saņēmām par skrējienu skaistu medaļu. Esmu priecīga, ka šo pasākumu
apmeklēja tik liels skaits ērglēniešu. Iedomājieties, 30 jauniešu skrien Rīgas maratonā, pārstāvot

Kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieku ekskursija

Čaklākie makulatūras vācēji.
Latvijā 2018./2019. mācību gada garumā norisinājās otrreizējo
izejvielu vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai!”. Tās ietvaros mācību iestādes no visas Latvijas tika aicinātas vākt makulatūru, kā
arī izlietotās baterijas. Tajā piedalījās 92 720 bērni un jaunieši
no 388 izglītības iestādēm no visas Latvijas. Viņi savāca un uz
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. jūnijs

pārstrādi nogādāja 939,545 tonnas makulatūras. Tajā piedalījāmies arī mēs, Ērgļu vidusskolas skolēni.
Kampaņas “Tīrai Latvijai!” laikā savāktās otrreizējās izejvielas
- makulatūra un izlietotās baterijas - tiek nogādātas pārstrādes
rūpnīcās, kur no tām ražo jaunas, vērtīgas lietas. Piemēram, daļa
no savāktās makulatūras nonāk pašmāju makulatūras pārstrādes
rūpnīcā “Balticfloc”, kas savāktos papīra un kartona kalnus pārstrādā unikālos celulozes šķiedras materiālos, sākot no siltumizolācijas materiāla ekovates līdz pat mājdzīvnieku pakaišu granulām.
Kampaņas rezultāti ir noskaidroti 2019. gada maijā, kad aktīvākos makulatūras un izlietoto bateriju vācējus kampaņas organizatori sveic ar īpašām balvām.
Visi kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieki tika laipni aicināti
uz lielajiem “Zaļās jostas” Vides svētkiem, kas šogad tika rīkoti “Latvijas Valsts mežu” dabas parkā Tērvetē, Kurbada zemē,
“Latvijas Meža dienu 2019” ietvaros. Pasākuma mērķis ir radīt
īpašus svētkus un sagādāt prieku ikvienam konkursu dalībniekam, kuri visa gada garumā rūpējušies par tīras vides saglabāšanu. Uz Tērveti devāmies arī mēs, Ērgļu vidusskolas skolēni. Tie
bija tie, kuri no savas klases bija savākuši visvairāk makulatūras.
Emīls no 6. klases nodeva 1016 kg makulatūras, es,
Evelīna, savācu 481 kg. Diena, kuru pavadījām Tērvetē, bija ļoti izdevusies. Mums bija jāveic dažādi uz-

Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Foto no Kristīnes Puziņas personīgā arhīva
devumi, varējām piedalīties radošajās darbnīciņās, meistarklasēs
un vēl citās dažādās aktivitātēs.
Arī turpmāk piedalīšos šādos pasākumos, vācot makulatūru, jo,
saudzējot dabu kopā, mēs spējam vairāk!
Evelīna Jansone, 6. klase
Mēs braucām uz Tērvetes dabas parku. Šī diena bija pati labākā.
Parkam ir divas daļas - jaunā - Kurbada zeme - un pats parks.
Mēs izgājām Kurbada zemi un pašu parku.
Mēs izbaudījām visvisādas atrakcijas, tur bija 100 dažādas
pieturas, kur katrā no tām varēja iemācīties kaut ko par mežu,
uzzināt vairāk par meža tehniku un kā stāda kokus. Mēs katrs
iestādījām savu kociņu. Izgājām meža taku, kurā uzzinājām, kā
var zināt priedes gadus, kā kopj un retina mežus. Vislabākais bija
iespēja izmēģināt hārvestera simulatoru, kurā varēja justies kā
īstā traktorā.
Pēc tam devāmies uz pašu parku uz Rūķu pilsētiņu, kurā bija
daudz rūķu māju. Tajās varēja ielīst gan mazi, gan lieli. Dienas
noslēgumā aizgājām uz parka skatu torni, kur vērojām apkārtni
ar lieliem binokļiem.
Emīls Bernāns, 6. klase
Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva
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kas dara sev pāri. Cilvēka
mīlestība izpaužas rūpēs
vienam par otru un spējā
otru pasargāt. Ja savu mīlestību vari dāvāt otram, tā
ir laime.
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Maijā savu pamatskolas noslēguma pārdomu darbu raksta 9. klases skolēni. Viņi varēja izvēlēties
vienu no trim tematiem - “Trīs nosacījumi laimei”, “Ja es būtu …”, “Neskati vīru no cepures” (latviešu
tautas sakāmvārds). Visvairāk izteikties skolēnus rosinājis temats “Trīs nosacījumi laimei”.

,,Trīs nosacījumi laimei”
Laime ir sajūta, kas rodas prātā. Pirmkārt, ir jābūt optimismam un jāstrādā pie labas omas saglabāšanas. Sliktās domas par iespējamām neveiksmēm ir jāaizmirst.
Otrkārt, ir jāmāk baudīt dzīvi. Vieni brīvajos brīžos izlasīs grāmatu, citi klausīsies savu mīļāko izpildītāju, bet
trešie atļausies uzspēlēt galda spēli. Treškārt, lai iegūtu
laimes sajūtu, tev jādara tas, kas patiešām patīk. Man
patīk skolā būt par mūzikas atskaņotāju. Kad biju mazāks, man interesēja, ko ar kuru podziņu un slēdzīti pultī
var izdarīt, tagad, pēc pusotra gada, es to māku un tā
pat man ir ikdienišķa lieta. Lai laimes sajūtu stiprinātu,
jārada saliedēta komandu sev apkārt, man tas ir vecāku
atbalsts.
***
Es uzskatu, ka cilvēks ir laimīgs tad, ja spēj dzīvē sakārtot 3 lietas: laimi mīlestībā, laimi darbā un mīlot dabas krāšņumu. Pirmkārt, laimei ir jānotic. Dzīvē satiktā
otrā pusīte rada laimi, pat ja citiem tā nešķiet ideāla. Tev
otra pusīte vienmēr šķitīs ideāla, pat ja citi to neredzēs.
Otrkārt, labs darbs sniegs tev iespēju aizbraukt ar ģimeni
ekskursijā, nopirkt tās lietas, pēc kā viņi ilgojas. Atrast
labu darbu nemaz nav tik viegli! Treškārt, laime ir tad,
kad dzīvo skaistā valstī. Vieni sajūsminās par gadalaiku
maiņu, citi par pelēcīgām lietus dienām. Abos gadījumos
cilvēks ir laimīgs, baudot laimes kripatiņas skaistā dabā.
***
Manuprāt, trīs svarīgākie nosacījumi laimei ir veselība, ģimene un sniegtā mīlestība. Katram no mums ir
jārūpējas par savu veselību: veselīgi ēdot, sportojot, pavadot dienu bez stresa, domājot pozitīvi, esot vidē, kur
visapkārt tevi citi ciena. Ieteiktu reizi mēnesī apmeklēt
ģimenes ārstu, lai izvairītos no slimību radītajām problēmām. Manuprāt, ģimene būs līdzās gan sliktos, gan
labos brīžos, jo tie nav kā draugi, kas gatavi aiziet no
jūsu dzīves jebkurā brīdī. Ģimene ir tuvākie cilvēki, kas
sniegs vajadzīgo atbalstu, jutīs līdzi un smiesies ar tevi
prieka brīžos. Arī mīlestība ir būtiska laimes sastāvdaļa. Ikviens cilvēks vēlas mīļu cilvēku sev līdzās, bet, ja

mīlestības ir daudz, tad dāvājam to arī mājdzīvniekiem
sev līdzās. Cilvēkam ir dota iespēja būt laimīgam tūkstoš veidos, bet sīkās lietas ļauj justies laimīgam tikai uz
īsu brīdi. Lai tu kļūtu patiesi laimīgs, pie tā ir jāstrādā.
Atmiņas par kopā piedzīvotajiem laimes brīžiem, manuprāt, ir vērtīgākās. Tieši šādos brīžos mēs esam mīlēti un
patiesi laimīgi.
***
Ja tu esi priecīgs, mīļš un izpalīdzīgs, tu esi laimīgs.
Ar priecīgu cilvēku līdzās ir prieks kopā strādāt, sadarboties un pavadīt dienu. Esot priecīgs, tu aizmirsti lietas, kas liek justies slikti. Priecājoties tev nebūs vēlmes
strīdēties, apkārtējie tevi sauks par pozitīvu cilvēku un
mīlēs par to. Esot mīļam, daudzi gribēs ar tevi kontaktēties. Tev uzradīsies arvien jauni un jauni draugi, kas
ļaus atrisināt daudzas lietas. Palīdzot citiem, tu kļūsti
labāks cilvēks, un pienāks brīdis, kad kāds no draugiem
steigsies palīgā arī tev. Es nosodu cilvēkus, kas gaida,
lai viņiem visi steidz palīgā, pat nemēģinot problēmu
risināt paša spēkiem. Es uzskatu, ka šādi cilvēki nekad
nebūs laimīgi, jo viņi nezina, kas tas ir par prieku - otram palīdzēt tāpat vien. Esot izpalīdzīgs, es iegūstu šī
cilvēka uzticību un mīlestību. Manuprāt, vislaimīgākais
esmu kopā ar ģimeni: mammu, tēti, brāli, māsu, vectēvu
un vecmammu. Kopā ar viņiem esmu priecīgs, mīļš un
izpalīdzīgs, tātad izpildot trīs laimīga cilvēka nosacījumus.
***
Manuprāt, trīs nosacījumi laimei ir -nauda, veiksme
un mīlestība. Par laimi ir jācīnās, jo to nav viegli dabūt
rokā. Laimīgs kļūsi tad, kad pelnīsi naudu strādājot un
par sapelnīto naudu varēsi nopirkt lietas, kas tevi iepriecinās. Manuprāt, visvieglāk naudu pelnīt ir, kļūstot par
uzņēmēju, kam ir savs bizness. Veiksmei arī ir nozīme
laimīga cilvēka dzīvē, jo tā ļauj dzīvē “iet uz priekšu”.
Vientuļš cilvēks nav laimīgs, tāpēc katram ir jāmīl un
jābūt mīlētam. Mīlēt var darbu, cilvēkus, dzīvniekus,
hobijus. Cilvēks bez mīlestības ir kā būtne bez dvēseles,

***
Katrs cilvēks ir savas
laimes kalējs, tāpēc es to
dalīšu trīs trešdaļās. Mēdz
teikt, ka laimi nevar nopirkt, bet es uzskatu, ka
naudai ir vara darīt cilvēka
dzīvi labāku. Jau no mazotnes viņi cītīgi mācās,
gūst sasniegumus, meklē
darbavietu ar labu atalgojumu, dara visu iespējamo,
lai tiktu pie pelņas. Es uzskatu, ka dzīšanās pakaļ
naudai 90% cilvēku padara
laimīgus. Tā otrā laimes
trešdaļa ir mīlestība. Visi
cilvēki ir “īstās’’ mīlestības
meklējumos, un to ir diezgan grūti atrast. Es varu apgalvot, ka simtiem sociālo eksperimentu pierāda
to, ka teicieni - ,,nav nekādas laimes bez mīlestības” un ,,mīlestību nevar nopirkt”- ir aplami. Pilnai laimei trūkst labas veselības, jo uzskatu, ka tādu cilvēku, kuriem ar veselību viss kārtībā, ir maz, tad tiem no sirds ir paveicies.
Tāpēc arī turpmāk iesaku - dzīvot veselīgi, sportot, kopt sevi un atturēties
no kaitīgiem ieradumiem, jo tas ļaus dzīvot ilgu un laimīgu dzīvi. Lai šādi
dzīvotu, ir nepieciešams liels gribasspēks. Apzinos, ka dzīvē laimīgam kļūt
ir grūti, jo ir mirkļi, kad apkārt citi ir laimīgi, bet tu ne.
***
Laimei nevar pavēlēt, tu to saņemsi tad, kad būsi pelnījis. Cilvēka mūžs
pierāda, ka, darot otram sliktu, cerības uz laimi gaist, bet, izpalīdzot otram
un sniedzot tikai to labāko, - tas atmaksājas. Lai būtu laimīgs, nepieciešama
griba, jo laimes druskas mīt ikvienā sirsniņā. Laimi var sasniegt, ja izrādīsi cieņu pret apkārtējiem un
pasauli, kurā tu dzīvo. Neticēšana laimei, manuprāt,
cilvēkus padara vājus. Tie
nespēj sasniegt savus mērķus, padodoties dzīves likstu
priekšā. Es negribētu dzīvot
šādā pasaulē, bet tādā, kur
ikviens iesaistās un dara nelielus darbiņus, kas otram
palīdz augt un mainīties. Lai
laimi noturētu, nevar padoties, it īpaši brīžos, kad zeme
brūk zem kājām. Es apbrīnoju tos cilvēkus, kas ko tādu
ir piedzīvojuši, bet nav salūzuši. Viņu dzīves pieredze ir
piemērs tiem, kas nonākuši
grūtībās un nevar saskatīt
turpmāko laimes ceļu dzīvē. Dzīvē būs mirkļi, kuros
zūd iespēja būt laimīgam,
mirkļi, kuros neveicas, bet
ir jāvar sevi motivēt, jāmaina attieksme, lai kļūtu atkal
laimīgs.

Ceturtās klases skolnieces piedāvā savus neparasti uzrakstītos darbus
Brīvlaiks
Es brīvlaikā skriešu,
Es brīvlaikā iešu un smaidīšu,
Es brīvlaikā smiešos, priecāšos, ēdīšu,
Es brīvlaikā lēkāšu, sargāšu, taupīšu, audzēšu,
Es brīvlaikā nemelošu, cienīšu, pļaušu, strādāšu, palīdzēšu,
Es brīvlaikā sēšu, ravēšu, audzēšu, ēdīšu, pirkšos, braukāšu.
					
Krista Āboliņa

Asne Stankeviča ĒMMS 6. kurss

Pārgājiens uz Akmeņupīti

Elīza Madsena ĒMMS 6. kurss
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Šis bija pirmais pavasara pārgājiens, kad baudīju dabā pirmās lapiņas, puķītes, dzirdēju priecīgu putnu čivināšanu. Tāpat jautri čivinājām arī mēs, ar mugursomām plecos dodoties
uz Akmeņupīti. Ceļā uz mērķi mūs neapturēja ne elektriskais
gans, ne dubļi, ne saules cepināšana, ne klupšana un krišana,
ne piekrautās mugursomas.
Akmeņupīte mūs sagaidīja, priecīgi dziedādama savu pavasara dziesmu: akmens, akmentiņš, akmenītis, burbulis, burbulītis, plunkšķītis, līksmība! Tā dziesma skanēja nepārtraukti.
Blakus čalošanā klausījās meži, bērni, lakši un visi citi radījumi. Un visi bija priecīgi par pavasari. Arī tie, kuri sabrida
kājas upītē.

Serīna Dženifera Daumane ĒMMS 6. kurss
***
Tad tapa ugunskurs, kurā tika cepti maršmelovi, cīsiņi. Uz
iesmiem tika pat žāvētas zeķes. Iesmus mēs palūdzām no
meža. Mežs ir dāsns. Liels prieks bija atrast savvaļas ķiplokus, vēl lielāks prieks bija tos iebāzt mutē. Galīgi nebija
prieka, ieraugot cita atstātos atkritumus, tikai bija vēlme tos
savākt, kam sekoja gandarījums par sakopto vietu. Tad pasveicinājām arī Ogres upi. Mūsu sveicieni droši vien aizpeldēja līdz pašai Ogrei.
Pavasaris ir klāt! Tas nu ir pārbaudīts. Es zinu, ka tas ir sajūtams visur: mežā, dārzā, gaisā, ūdenī, skolas somā un manā
galvā! Arī tur ir uzplaucis ziediņš!
Manuela Hofmane
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu
literārā avīze
avīze 2019.
gada
jūnijs
Skolu
literārā
2015.
gada
oktobris

Muzeju nakts „Brakos” aizrit varonības zīmē PII “Pienenīte” ziņas
R. Blaumaņa memoriālajā
Esam gatavi ceļam uz skolu!
muzejā „Braki” 18. maijā aizritēja jau trīspadsmitā Muzeju
nakts, kuras moto - „Tālavas
taurētājs”. Laiks pasākuma
dalībniekus īpaši lutināja spīdēja saule, pūta neliels
vējiņš, bija silts, un vakarā
pāri mežu galiem pacēlās
pilnmēness lielā ripa. Apmeklētāju skaits bija liels
- 545 dalībnieki. Interesenti bija no visdažādākajām Latvijas vietām - no
Siguldas, Rīgas, Valmieras, Suntažiem, Lielvārdes, Aizkraukles, Neretas,
Talsiem, bet visvairāk - no Ērgļu un Madonas
novada.
Tā kā Muzeju nakts bija veltīta varonībai un
Latvijas armijas simtgadei, tad pasākuma 1.
daļā notika tikšanās ar NBS Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas Vadības grupas kvalificētu speciālistu štāba virsseržantu Gaiti Poli, kurš pastāstīja par savu pieredzi šajā darbā, grūtībām
un atbildību, piedzīvojumiem un arī kurioziem.
Jauka un sirsnīga tikšanās, kuru ar muzikālajām
pauzēm kuplināja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” un Vita Krūmiņa.
2. daļā notika aktivitātes plašajā „Braku” pagalmā un ēkās. Darbnīcu „Gudrais zīmju tulks”
vadīja Mārīte Breikša. Pārbaudījumi bija saistīti ar populāro R. Blaumaņa dzejoli „Tālavas
taurētājs”. Te labprāt uzturējās ģimenes ar bērniem, jo interesanti bija visiem. Danuta Kiopa,
vadot darbnīcu „Izdzīvošanas spēks dabā”,
aicināja ielūkoties augu un dzīvnieku pasaulē.
Dabā ir tik daudz gudrību, tikai cilvēkam to
vajag saskatīt un vērtīgo paņemt sev, lai būtu
veselība un izturība. Saimes istabā muzicēja jau
gadu ritumā iemīļotā Vita Krūmiņa, kura ģitāras pavadījumā izdziedāja daudzas latviešiem
tik zināmās spēka dziesmas. Īpaši aktīvi darbojās Ērgļu jaunsardzes nodaļa, vadot vairākas
darbnīcas, kurās varēja gan pārbaudīt šaušanas
prasmes, mest granātas, iet pa virvēm, izjaukt

un salikt ieroci, kā arī meklēt pazudušās lietas.
Pie rijas sagaidīja Zemessardzes 54. bataljona
pārstāvji, lai pastāstītu par zemessardzi, ļautu
aplūkot un pacelt tik smagos kaujas ieročus, kā
arī uzvilkt karavīra tērpu. Par vispārējo jautrību un mundrumu rūpējās Ērgļu pūtēju orķestris
Pētera Leiboma vadībā. Paldies viņiem, skanēja
lieliski! Kad viss godam apskatīts un izmēģināts, Anna Kuzina aicināja baudīt Muzeju nakts
gardo zupu, kura karsta burbuļoja uz ugunskura. Visiem garšoja lieliski! Paldies pavārītei
Inetai Nikolajevai!
Pasākuma laikā darbojās arī atrakciju parks
„Braku takas”, kurā īpašās gaismās un noskaņās
varēja pārvarēt piecas šķēršļu joslas. Te apmeklētāji rosījās līdz pat pusnaktij.
Jauka un sirsnīga aizritēja Muzeju nakts „Brakos”, ļaudis nāca un gāja, priecājoties par brīnišķīgo laiku, iespēju darboties tik daudzās
darbnīcās. Dažs labs muzejā pavadīja vairākas
stundas, apgalvodams: „Te ir tik labi, ka negribas projām doties!”
Paldies visiem, kas palīdzēja, neatteica un godprātīgi veica uzticēto darbu! Tikai kopā varam
izdarīt daudz, un rezultāts visus priecē - gan
lielus, gan mazus. Uz tikšanos nākamajā gadā!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Muzeju nakts “Meņģeļos”
18. maija vakarā brāļu Jurjānu muzejs “Meņģeļi” aicināja apmeklētājus uz Muzeju nakts
pasākumu, kas “Meņģeļos” norisinājās jau 14.
reizi. Iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā,
Muzeju nakts tēma visos Latvijas muzejos šajā
gadā bija “Tālavas taurētājs”.
Pasākuma norisei gatavojāmies jau laicīgi,
izsludinot arī bērnu un jauniešu zīmējumu izstādi “Ērgļi. Latvija. Varonība”. Kopumā tika
iesniegts 31 zīmējums. Visi darbiņi bija apskatāmi Muzeju nakts pasākumā. Katrs dalībnieks
saņēma pateicību un nelielu balviņu.
Muzeju nakts tika ieskandināta ar muzikālām
tauru skaņām, kuras aizskanēja pāri gleznainajam Pulgošņa ezeram. Koncertā “Pūt, brālīt, vara tauri!” uzstājās Ērgļu mūzikas skolas
orķestris P. Leiboma vadībā, trompetes klases
audzēkņi -Verners Kalniņš, Miķelis Laidiņš,
Markuss Caune, Niks Židovs, Kate Zommere,
Pauls Jukāms un saksofoniste Dace Kārkliņa.
Visa vakara garumā ikviens interesents klētiņā
varēja noskatīties dokumentālo filmu “Dziesmuvara”, kurā atainoti centieni Dziesmu svētkus pakļaut dažādiem ideoloģiskiem mērķiem
un tautas attapība to nepieļaut.
Muzeju naktī apmeklētāji izmēģināja savu
veiksmi un zīlēja nākotni aktivitātē “Zirgs vai
mašīna”, bet aktivitātē “Uzveic pretinieku!”
varēja izaicināt draugu, t.s., “desu” spēlē. Savukārt interesanti bija vērot apmeklētāju aizrautību, fotografējoties aktivitātē “Foto ar ska-

Pavasara kross “Pienenītē”
Šogad bērni ļoti aktīvi sportoja un gatavojās pavasara krosam.
Maijā bērni piedalījās skrējienā, un vecākās grupas cīnījās arī par vietām meiteņu un puišu
grupās. Bērnudārza vadība bija sagatavojusi medaļas, veselīgas ēdamas balvas katram un, protams, arī diplomus. Bērni krosam cītīgi gatavojās jau sporta nodarbībās. Uzskatu, ka bērniem ir
jāmāca, kas ir sacensības, jo cīņas spars jāieliek jau no mazotnes. Svarīgs aspekts ir arī tas, ka ne
vienmēr var uzvarēt, tādēļ ļoti svarīgi bērniem ir mācīties uzvarēt un zaudēt ar godu.
Pēc krosa bija dažādas sportiskas aktivitātes, kuras palīdzēja organizēt jaunsargi. Jāteic, ka
jaunieši lieliski sapratās ar mazajiem ķipariem. Paldies jums, jaunsargi! Mūs lutināja silta un
saulaina diena. Tas deva pozitīvu noskaņojumu. Pēc sportiskā pasākuma sekoja svinīga apbalvošana.
Domāju, ka krosu skrējienu iedibināšu kā ikgadēju tradīciju.
ņu”. Ar aizrautību muzeja apmeklētāji spēlēja
spēli “Kas meklē, tas atrod”, atminot nozīmīgu
vārdu “Meņģeļiem” un brāļiem Jurjāniem. Pie
ugunskura ģitāru spēlēja un visus dziesmu pasaulē ieveda muzikālā Emīlija Zommere.
Kad visas aktivitātes bija paveiktas un vakara “īpašais plāns” izpildīts, tad ikviens bija
pelnījis gardo skābeņu - nātru zupu, kuru uz
ugunskura vārīja Agita Opincāne.
Paldies Sarmītei Kantānei, Emīlijai un Edijai Zommerēm, Agitai Opincānei, Ērikai Purviņai, Maijai Vilnītei, Anetei Podjavai, Jānim
Opincānam, Pēterim Leibomam!
Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu muzeja
“Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto

Esi sveicināts, mazais Ērgļu novadniek!
Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.
Šovasar kā katru gadu tiek turpināta 2016.
gadā aizsāktā tradīcija - iepriekšējā gadā dzimušo bērniņu - Ērgļu novadnieku - sumināšana.
Pasākums “Esi sveiks, mazais novadniek!” notiks kopā ar Bērnības svētkiem šā gada 6. jūlijā plkst. 11.00. Aicinām to bērnu, kas dzimuši
2018. gadā un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ērgļu novadā, vecākus pieteikt savu bērnu dalību
svētkiem Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā.
Tāpat aicinām vecākus pieteikt savus bērnus
dalībai Bērnības svētkos. Tie ir svētki ģimenei,

Mēs - bērnudārza paši lielākie - “Lāsītes” - esam gatavi ceļam uz skolu! Tādēļ ļoti gribējām
skaisti un sirsnīgi atvadīties no mīļās “Pienenītes”.
23. maijā bērnudārza zālītē ar dziesmām, dejām un jautrību nodevām stafeti vecākās grupiņas
bērniem. Ar mīļām dāvaniņām un ziediem pateicāmies un samīļojām bērnudārza darbiniekus.
Un jau nākamajā dienā, skaisti sapucēti, priecīgi, nācām uz savu izlaidumu.
Kad satraukti iesoļojām bērnudārza izpušķotajā pagalmā, mūs sagaidīja Svētku feja, daudzie
ciemiņi un mīļie vecāki. Katram bērnam feja uzdeva kādu jautājumu un katrs saņēma svarīgo
dokumentu.
Ziedi, izšūpošana puķu šūpolēs, labi novēlējumi, fotografēšanās… Un tad tika iznesta lielā,
skaistā ”Lāsīšu” torte. Pēc tam sekoja lielais pārsteigums no tētiem - milzīgs, krāsains salūts!!!
Jautri un priecīgi turpinājās ballīte.
Bet 27. maijā devāmies ekskursijā uz “Maizes māju”. Lielais autobuss, kopā būšana ar draugiem un vecākiem! Ko gan vairāk vēlēties!
“Maizes mājas” saimniece mūs laipni sagaidīja un pastāstīja par senajiem laikiem, par maizītes
ceļu līdz mūsu galdiem. Un nu - paši pie darba! Lielajās bļodās jau uzrūgusi mīkla. Paši veidojām pīrādziņus, pildījām ar gaļu, ar āboliem, un lielajā krāsnī tie ātri bija gatavi. Pagalmā mūs
gaidīja saimniece ar rotaļām un jautru izkustēšanos. Tad lielajā klētī sanācām uz pīrāgu un tējas
baudīšanu. Cik gardi gan tie bija, pašu rokām veidoti un pildīti! Paldies saimniecei par jauko
uzņemšanu! Pa ceļam mājup iegriezāmies pie Raunas Staburaga. Nu varējām izkustināt kājas
un baudīt skaisto dabas veidojumu. Atpakaļceļā vēl pa kādam gardam, pašceptam pīrādziņam,
un mīļās mājas jau klāt.
Paldies visiem par jauko kopā būšanu!
Lai saulaina un krāsaina vasara!
Iveta Zosāre, “Lāsīšu” skolotāja
Foto no Ivetas Zosāres personīgā arhīva

tāpēc radīsim prieku ne tikai bērniem, bet arī
vecākiem, krustvecākiem un mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu krustmāte un krusttēvs
kļūst par svētku gaviļnieka - bērna - uzticamiem draugiem, padomdevējiem, arī par otro
māmiņu un tēti. Dalību Bērnības svētkos varat
pieteikt saieta namā vai dzimtsarakstu nodaļā.
Pasākumā piedalīsies visu iemīļotā bērnu raidījuma “Kas te, es te!” varoņi lelle Lupe un
Konstantīns. Tāpēc mīļi gaidīts ir ikviens.
Kontaktinformācija - 64871453 (Vineta),
64871297 (Baiba), 64871132 (Lelde), elektroniskais pasts: dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv.
Baiba Bukovska,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. jūnijs

Kristīne Puziņa, pirmsskolas sporta skolotāja

,,Ar smaidu pa dzīvi”
Milzīgs kaķis guļ gultā kopā
ar precētu pāri un aizņem lielāko daļu no gultas.
- Mīļais, mūsu kaķis ir izaudzis. Varbūt nopērkam viņam
atsevišķu dīvānu?
- Ko vēl ne! Un vispār - lai
viņš guļ uz paklāja pie gultas.
- Nē, viņam tur būs auksti!
- Kā tad! Vispirms nopirksim
viņam atsevišķu dīvānu, pēc
tam atdosim vienu istabu, tad
viņš atvedīs uz turieni kaķeni,
viņiem piedzims kaķēni. Un
tad mēs abi gulēsim uz paklāja pie gultas. (Anekdote, bet
varbūt…)
„Smiekli ir labākās zāles!”
šim apgalvojumam piekrita
visi klātesošie, kuri 2. jūnijā bija atnākuši uz Lauteres kultūras nama amatierteātra “Aronieši”
izrādi “Ar smaidu pa dzīvi” Jumurdas pagasta Saieta ēkā. Kolektīva vadītāja un režisore Laima
Vanaga skatītājus ievingrināja spožu smaidu, skanīgu smieklu un dzīvespriecīgu aplausu pielietošanā.
Ar šo draisko, humora pilno, pamācošo izrādi kaimiņpagasta ļaudis atklāja dzīvnieku raksturu, ieražu un darbību līdzību ar cilvēku rīcībām. Sievietes rūpes par savu vīru vai kaķi reizēm
mēdz būt tik līdzīgas. Kā arī vīriešu un runču ikdienas gaitas līdzinās savā neatkarībā. Aronas
pagasta pašdarbnieki ir darbīgi, atsaucīgi, dalīties protoši kaimiņi. Tautas paruna vēsta - LABS
KAIMIŅŠ IR ZELTA VĒRTS! Mums visiem ir kaimiņi. Un, ja kaimiņu starpā ir nesavtīga
draudzība, uzticēšanās un savu reizi palīdzēšanas prieks, tad dzīves ceļš ir gluds, saulains un
piepildīts. Lai mums dzīvespriecīgi kaimiņi!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Agitas Opincānes foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
a“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2019”
Jauns lasīšanas maratons ir sācies! Aicinām piedalīties “Bērnu/
Jauniešu/Vecāku žūrijā”.
Nāc uz Ērgļu bibliotēku un piesakies kā lasīšanas eksperts
“Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrijai 2019”. Izaicini lasīt sevi, māsas, brāļus, draugus, vecākus, vecvecākus!
Lasīt ir stilīgi!
aTēti, iesaisties, piedalies!
Vai arī Tu esi tāds tētis, kas daudz laika pavada kopā ar bērniem? Vai Tu mēdz reizēm aizdomāties par savu lomu ģimenē
un to, kā veidojas attiecības ar bērniem?
Ērgļu bibliotēka aicina tēvus Ērgļu novadā atnest savas fotogrāfijas, kur ir kopā ar savu ģimeni.
• Uzņem (vai atrodi nesen uzņemtu) fotogrāfiju, kur Tu esi redzams kopā ar savu bērnu vai bērniem.
• Uzraksti īsu aprakstiņu/moto par to, kā Tu raugies uz savu
tēva lomu ģimenē.
• Atnes vienu fotogrāfiju uz Ērgļu bibliotēku līdz 1. augustam!
aJaunākais Ērgļu bibliotēkas plauktos
Jauniešiem:
S. Petešena “Burbulis”
E. Doda “Jautājumi un atbildes tavam IQ”
E.R. Landara “Lietussargs”
A. Felkere “Zēns, meitene, internets un gadījums”
N. Jūna “Viss, itin viss”
A. Zarāne “Slīdošās kāpnes”
T. Kreicbergs “Havanas kaķu karalis”
O. Vācietis “Uz putnu lielceļa”
Bērniem:
K. Kaldmā “Būt sliktai meitenei ir dievīgi”
“Ansītis un Grietiņa” grāmata - puzle
K.Čukovskis “Dakteris Aikāsāp”
U. Kestere “Kā Otto pie džempera tika”
S. Knopkena “Lāsītes ceļojumi”
D. Bedīls “Maģiskā pults”
“Mana mamma. Peppa Pig”
“Mans tētis. Peppa Pig”
Z.Višķere “Mazais pētnieks”
“Mazais pūķis Kokosrieksts un mežonīgie Pirāti”
S. Knopkena “Pasaka par Puteklīti”
“Piecu minūšu pasakas meitenēm”
“Piecu minūšu pasakas puikām”
A.Vanaga “Plastmasas huligāni”
A. Šteinhēfels “Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni”
E. Grīnvuda “Visas manas emocijas”
Pieaugušajiem:
Daiļliteratūra:
E. Strauta “Mani sauc Lūsija Bārtone”
H. Lindberga “Stokholmas virtuve”
I. Nemirovska “Franču svīta”
M. Edvardons “Gandrīz normāla ģimene”
S. Švarca “Gliemezis uz rīta takas”
H. Boida “Kad tu atkal nāksi”
R. Bahs “Kaija, vārdā Džonatans Livingstons”
Dz. Žuravska “Kā pa plānu ledu”
A. Auziņš “Kā pliks pa nātrēm”
S. Dauninga “Mana jaukā sieva”
N. Noihausa “Mežā”
M. Grietēna “Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un
Lauvas”
B. Miņjē “Nenodzēs gaismu!”
Z. Lencs “Pārbēdzējs”
I.Edvardsa-Džonsa “Sanktpēterburgas raganas”
A. Auziņš “Sieviete neprot zaudēt”
J. Jūnasons “Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz”
L. Bērne “Sirds lūgšanas”
I. Tora “Varbūt vēlreiz iemīlēties”
D. Čemberlena “Vijolniece”
L. Džūela “Zelta meitene”
T. Snaiders “Melnā zeme”
L. Railija “Mēness māsa”
I. Dreimane “Vēstule ar pielikumu”
J. Egle “Svešie jeb miļeņkij ti moj”
F. Gregorija “Trīs māsas, trīs karalienes”
Nozaru literatūra:
I. Jurisons “Dukuri”
G. Rīds “Disleksija agrīnā vecumā”
V. Mašnovskis “Muižas Latvijā” 1. sējums A-H
I. Latvietis “Vara. Bailes 2”
I. Latvietis “Nauda. Bailes 3”
I. Bauere “Jānis Lūsēns trešais”
I. Jēruma “Teātra bērni”
P. Virts “Dārza plānošanas grāmata”
M. Heigs “Piezīmes par nervozu planētu”
D. Deida “Īsta vīrieša ceļš”
I. Sokoviha “Kā paspēt visu padarīt?”
“Mājas aptieciņa/ augi un dabas veltes”
E. Bražūne “Tomāti no stādiem līdz ražai”
Ērgļu bibliotēkas vārdā - Kaiva Bukovska

Jaunieguvumi Sausnējas
bibliotēkas krājumā
Vasara rit pilnā sparā. Daudziem sākušies vai sāksies atvaļinājumi, skolas bērniem brīvlaiks, tāpēc piedāvāju patīkamo
apvienot ar lietderīgo. Lasīsim grāmatas!
Maija beigās Sausnējas bibliotēkas krājums papildinājies ar
20 jaunām grāmatām.
Varēsiet lasīt gan latviešu, gan cittautu tulkotos daiļdarbus romānus, stāstus, esejas un dzeju:
Margarita Grietēna “Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo
un lauvas”,
Indriķis Latvietis “Bailes” 3. grāmata “Nauda”;
Egils Lukjanskis “Kliedziens no debesīm”1. un 2. grāmata
“Betelgeizes gaisma” un “Asaras debesīs”;
Gundega Repše “Skiču burtnīca”;
Maiga Važa “Pārbaudītā laime”;
Baiba Zīle “Rausītis un karma”;
Zenta Mauriņa, Vaira Vīķe-Freiberga ““Sirds mozaīka” atbalsis”;
Knuts Skujenieks “Lirika un balsis”;
Matiass Edvardons “Gandrīz normāla ģimene”;
Tommi Kinnunens “Četru ceļu krustojums”;
Nozaru literatūras klāsts šoreiz papildināts ar grāmatām par
populāriem sportistiem un latviešu mitoloģiju:
Ingmārs Jurisons “Dukuri”;
Arnis Terzens “Lūsis. Laikmeta iezīmētais”;
Arvīds Aizsils “Latviešu tautas sapņu iztulkošana”;
Aldis Pūtelis “Domas par latviešu mitoloģiju”.
Jauniešu un bērnu grāmatu plauktu papildinājušas šādas grāmatas:
Džons Grīns “Bruņurupuči bez gala”;
Toms Kreicbergs “Havanas kaķu karalis”;
Kristīna Olsone “Mūmijas mīkla” 3. grāmata;
Sīri Petešena “Burbulis”;
Juvals Zommers “Lielā putnu grāmata”.
No 1. līdz 28. jūlijam bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta,
arī es došos atvaļinājumā, tāpēc nodrošinieties ar lasāmvielu
laikus.
Lai visiem jauka vasara!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Publiskā duša Ērgļos
No jūnija iedzīvotājiem ir pieejama publiskā duša Ērgļu
novada sociālās aprūpes centra telpās Parka ielā 4, Ērgļos
(veļas mājas ēkā). Lūdzu iedzīvotājus, kas vēlas izmantot
publisko dušu, iepriekš pieteikties pa tālruni 29194402 un
vienoties par apmeklējuma laiku. Duša būs pieejama otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Dušas izmantošanas maksa ar Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu
noteikta 3,00 EUR par vienu dušas izmantošanas reizi. Maksa jāveic Ērgļu novada sociālās aprūpes centra kasē.
Ieva Dūduma,
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja

Informācija

Valsts policijas Ērgļu novada iedzīvotāju pieņemšanas
laiki 2019. gada 3. ceturksnī:11. jūlijā, 8. augustā, 12. septembrī no plkst. 14:00 līdz 15:00. Pieņemšanas vieta: Rīgas
iela 20, Ērgļi, Ērgļu novads. Nepieciešamības gadījumā zvanīt: Valsts policijas palīdzības tālrunis 110.

PATEICĪBAS

Visdziļākā pateicība Ievas krustvecākiem Inesei un Mārim,
Daces tantei, Gunāram Vīgantam, Elitai Ūdrei, Regīnai un
Pēterim Kārkliņiem, SIA “Krustaceles NA”, kaimiņiem un
visiem, kas atbalstīja un dalīja bēdu smagumu, pavadot mūžības ceļā manu mīļo meitiņu Ievu un dzīvesdraugu Edmundu.
Indra Kraukle-Poča
Pateicamies visiem, kas bija ar mums kopā, blakus vai pat
domās, dalīja sāpju smagumu, pavadot Artūru Avotiņu aizsaulē. Paldies visiem, kas atbalstīja un turpina to darīt šajā tik
smagajā un skumju pilnajā laikā.
Sandras Avotiņas ģimene
,,Mums neapturēt Laika pieskārienu,
Un laikmets paliek, Tevis ieskandēts…”

KAPUSVĒTKI NOVADĀ 2019. gadā:
Runakalna kapos 10. augustā plkst. plkst. 15.00;
Liepkalnes kapos 10. augustā plkst. 17.00;
Sausnējas kapos 17. augustā plkst.16.00;
Jumurdas kapos 20. jūlijā plkst.14.00;
Vējavas kapos 20. jūlijā plkst.16.00;
Miera kapos 10. augustā plkst.12.00;
Sauleskalna kapos 10. augustā plkst. 15.00;
Blaumaņa kapos 14. septembrī plkst. 13.00;
Katrīnas kapos 17. augustā plkst. 14. 00.

Pasākumu afiša
No 18. līdz 29. jūnijam Ērgļu bibliotēkā
V. Zirņa alus kausu kolekcijas izstāde
21. jūnijā plkst.16.00 brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
vasaras saulgriežu ieskandināšana
Līgo dziesmas, sieru degustēšana, pēršanās dūmu pirtiņā.
Pieteikšanās pa tel., nr. - 29431659
Auniet kājas, puiši, meitas,
Rītu būs Jāņu diena,
Tad iesim dziedādami,
Jāņa bērnus meklēdami.
22. jūnijā plkst. 19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem
un ciemiņiem
22. jūnijā plkst. 22.00 Jumurdas pagasta estrādē
ZAĻUMBALLE kopā ar grupu ,,Kamēr jauni”
LĪGO SVĒTKI BRAKOS!
23. jūnijā plkst. 20.00
Ērgļu saieta nama teātra izrāde
pēc E. Vulfa joku lugas motīviem
“Caur bēdām pie priekiem!”
Piedalās - Ērgļu teātra aktieri un deju kolektīvs “Pastalnieki”
Pēc izrādes - latvju danči un Jāņu ugunskura iedegšana
Jāņkalniņā kopā ar TMK “Pulgosnieši” dziedātājiem un
mūziķiem
No 28. jūnija līdz 12. augustam Ērgļu saieta namā
skatāma vācu profesionālās mākslinieces Liliannas
Brūningas izstāde “Dzīve kastē”
(“Living in a Box - kleine Welten in handlichen Kästen”)
29. jūnijā plkst. 14.00 „Brakos” brīvdabas izrāde
R. Blaumanis „Trīnes grēki”
Spēlē Jēkabpils Tautas teātris
6. jūlijā plkst. 11. 00 Ērgļu saieta namā
Bērnības svētki un mazo Ērgļu novadnieku sumināšana
6. jūlijā plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā
līnijdeju pasākums
“No puķēm vismīļākās man…”
,,Vējava, vējzeme mūžīgi būs,
Un laiku pa laikam kāds bērnības kamolu attīs…”
2019. gada 20. jūlijā plkst.17.30 Vējavā, ,,Kalnu Lācu”
pļaviņā, būsiet mīļi gaidīti VISLATVIJAS VĒJAVIEŠU
SALIDOJUMĀ

26. un 27. jūlijā Ērgļu novada svētki!
Ir 2019. gada vasaras neparasti karstais jūnija mēnesis. Nākamais - jūlijs. Tas nozīmē, ka tuvojas Ērgļu novada svētki.
Piektdienas vakarā Ērgļu novada ļaudis aicināsim uz konferenci, ko rīkos Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”.
Pēc šīs konferences arī atklāsim svētkus estrādē, kur klausīsimies grupas “Big Al & The Jokers” muzikālu uzstāšanos.
27. jūlijā aicināsim piedalīties strītbolā, volejbolā un dažādos sīkmačos estrādē. Turpat varēs iesaistīties arī darbīgās
rīta aktivitātēs, bet pievakarē baudīt relaksējošo zvanu kori
Ērgļu luterāņu baznīcā, amatieru mākslinieki gaidīs jūs savā
svētku koncertā estrādē. Dienā vērosim teātra izrādes bērniem
un pieaugušajiem un tad nakts ballē lustēsim kopā ar grupām
“Lauku muzikanti” un “Kolibri” Ērgļu estrādē.
Svētku programma vēl top, bet drīz vien jūs varēsiet saplānot
savu laiku, lai piedalītos jums saistošās aktivitātēs. Līdz tam
vēl nedaudz laika. Svētkos tiksiet aicināti piedalīties sporta
sacensībās, baudīt kultūras pasākumus un gūt labas emocijas
kopā būšanas priekā. Lai mums jauki svētki!
Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste kultūras darba organizatore

PIEMINAM MIRUŠOS:
Igors Vasiļjevs miris 28. mūža gadā;
Ruta Sergejeva mirusi 79. mūža gadā;
Alise Šņopste mirusi 84. mūža gadā;
Roberts Tālmanis miris 88. mūža gadā;
Ērika Depše mirusi 82. mūža gadā;
Antoņina Aļeksejeva mirusi 83. mūža gadā;
Valentīna Vanaga mirusi 80. mūža gadā;
Ieva Poča mirusi 16. mūža gadā;
Edmunds Počs miris 47. mūža gadā;
Gundars Šreibers, miris 62.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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