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Reizīkē.
izg�ztuvjuĶelnērekultiv�cijas
projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�tenošanu. Šos projektus �stenos Madonas rajona �rg�u novad� Eiropas
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dznans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietvaros.
Pirm� projekta ietvaros tiks rekultiv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta izg�ztuve “Lemp�ni”.

b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumurdas pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sast�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas
Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iegulda �rg�u novada dome.
Min�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

2019. novembris

Br�vpr�t�go
darbs �rg�u
novada
Cienījamie
novada
ļaudis!

kumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma
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Priecīgus valsts svētkus!

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

SIA „ŪDAS” novembris. Pārdomas

Pārskats par 2019. gada oktobra domes sēdē lemto

Pulksteņu rādītāji pārgriezti atbilstoši ziemas laikam. Pagriežam par vienu
stundu atpakaļ un varēsim par stundu ilgāk gulēt. Tā ir vai tā ir tikai ilūzija?
Centīsimies gulēt tāpat astoņas stundas neatkarīgi no tā, par cik stundām būsim
mainījuši laikrādi, tas ir tie, kuriem ir labs miegs. Kuriem gulēt traucē domas,
centīsies bezmiegu attaisnot ar vasaras un ziemas laiku. Nemiers būs veļiem, kuri
šajā laikā nāks ciemos. Apciemot, atgādināt par pagātni, nedarot neko sliktu. Jo
tie ir mūsu tuvie. Nez ko dzer veļi? Varbūt ūdeni no upes, miglas vālus, kuri klāj
laukus, lietus piles? Varbūt… Mēs varam noteikt, cik tīrs ūdens no krāna tek, kāds
tas ir upē. Bet migla? Varbūt vēl tīrāka? Vai kāds ir ņēmis miglas tīrības analīzes? Es nē. Bet vasarā
ņēmu ūdens analīzes no Ogres upes, peldvietā pie Ērgļu HES. Salīdzinot ar ūdens kvalitātes rezultātiem republikas peldvietās, atklājās, ka šeit ir viena no tīrākām, ja ne pati tīrākā peldvieta Latvijā.
Skaisti! Mēs varam dzīvot tīrā vidē, kura ir samērā unikāla un reta. Sapratīsim to un centīsimies šo
bagātību saglabāt mūsu bērniem, kuri šobrīd, iespējams, dzīvo citur, bet ar domu atgriezties.
Tagad pie ikdienas. Iepriekšējā rakstā minēju virkni darbu, kuri ir jāizdara. SIA „ŪDAS” ir likvidējusi bīstamo kanalizācijas tvertni pie Grota ielas 7. Kas tur bija tik apdraudošs? Senos padomju
laikos tika izbūvēta kanalizācijas uztveršanas tvertne no betona 20 kvadrātmetru laukumā un četru
metru dziļumā, sastāvoša no deviņām telpām, kur krājās kanalizācijas atkritumi. Katrai lūkai bija
vāks, kas varēja tikt nobīdīts, un krātuvē atradās milzīga, smaga masa, līdzīgi purvam. Ja kāds
netīšām būtu tur iekritis, tad ārā tikšana nebūtu iespējama. Lai to novērstu, izbūvējām jaunu kanalizācijas trasi - apvedceļu bunkuram un noklājām visas lūkas ar betona pārsedzēm. Tagad mājas
iedzīvotāji var uzvest uz šī veidojuma izstrādāto asfaltu, un izveidosies jauks automašīnu stāvlaukums piecām sešām mašīnām. Tas atslogos arī iedzīvotājiem vietu pie mājas. Un galvenais - viss
bīstamais ir iekonservēts. Es šo objektu klusībā biju nosaucis par Černobiļu. Tāpat tika izveidots
betona sarkofāgs, lai neciestu cilvēki. Patīkami, ka smagākos darbos palīdzēja firmas, kurām ir pieejama tehnika, piemēram, SIA „ Moon Wood” -Guntars Spaile. Bija pretim nākšana un sapratne.
Viena „atomelektrostacija” neitralizēta, bet vēl viena paliek, kura nav tik bīstama (to es pie sevis
saucu par Fukušimu). Tas ir nedaudz mazāks bunkurs starp Upes ielu 1 un Upes ielu 3. To mēs
„iekonservēsim” nākamajā gadā - tikko atļaus laika apstākļi.
Rīgas ielā 40 salabojām kanalizācijas izvadus. Tagad tur valda civilizācija, un iedzīvotāji var to
lietot, nebaidoties par tās aizdambējumiem.
Ir izveidots elektrības pieslēgums un uzstādīta aparatūra, lai palielinātu ūdens spiedienu uz Mehanizatoru un Cēsu ielu. Pie Mazās un Mehanizatoru ielas tagad ir uzregulēts ūdens spiediens 2,9
atmosfēras. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai iedzīvotāji varētu to lietot bez problēmām. Pārrunāsim ar
Mehanizatoru un Cēsu ielas iedzīvotājiem par viņu vēlmi pieslēgties pie kopējās ūdens piegādes.
Ūdens kvalitāte būs ļoti augsta, un atkritīs kreņķi, ja sabojājas vietējā urbuma (kuru šobrīd lieto
iedzīvotāji) sūknis. Ceru, ka saprāts uzvarēs.
Rīgas ielā 40 sadarbībā ar pašvaldību salabota daļa mājas jumta un dzīvokļi, kuri bija ļoti sliktā
stāvoklī. Lai cilvēkiem labi dzīvojas! Arī turpmāk uzlabosim apsaimniekojamo māju iedzīvotāju
dzīves apstākļus, ņemot vērā finansiālās iespējas.
Pieskaršos arī problēmai, kurai ir risinājums. 27. septembrī bija apstājusies darboties kanalizācijas
pārsūknēšanas stacija pie SIA „ŪDAS” kantora. Tas rada applūšanas draudus SIA „ELBRA” pagrabā, jo ģeogrāfiski tas ir viszemākais punkts. Iztīrījām tvertni un sūkni. Atklājās, ka cilvēki kanalizācijā met papīra dvieļus (nedrīkst!), higiēnas preces - tamponus (nedrīkst!), arī žurnālus (tos
gan vajadzētu lasīt, nevis ar tiem slaucīt...). Kanalizācija atsāka darboties, bet pēc četrām nedēļām atkal stop! 28. oktobris. SIA „Elbras” telpas tiek apdraudētas. Kanalizācija nestrādā. Veltījām
tās tīrīšanai veselu dienu. Saskaitīsim, cik iztērējām līdzekļus, darba apjomu un tehnikas noslodzes
stundas. Ne vairāk, ne mazāk kā EUR 300. Atradums sūknī - pieci gumijas cimdi, vesela kaudze
ar papīra dvieļiem, higiēnas preces tamponu izskatā! Šeit varētu zīlēt, kas tos iemet kanalizācijā. Varbūt kāds diversants, spiegs, vietējais iedzīvotājs… Kuram pieder šāda veida repertuārs? It
kā tualetes poda caurums ir maģisks. Iemetam kaut ko, noskalojam ar ūdeni un viss ir pazudis!
Burvestība! Bet tas - kaut kas - tiek aizsūknēts līdz attīrīšanas iekārtām un aptur tās. Visu iemesto
drazu varam redzēt pilnā klāstā pēc sūkņu stacijas iztīrīšanas. Es tikai gribu lūgt, lai attieksme pret
kanalizācijas lietām radikāli mainītos. Tur jānonāk tikai tam, ko atdod cilvēka organisms kopā ar
tualetes papīru. Un tikai.
Rudenī ievācam ražu un varam sev uzdot jautājumu, kurš ir visizturīgākais dārzenis. Tas būs tomāts, kas bioloģiski ir oga, bet tiek saukts arī par dārzeni. SIA „ŪDAS” nodarbojas ar notekūdeņu
attīrīšanu. Tas ir viens no šī uzņēmuma pamata biznesa veidiem. Viss, ko cilvēks pēc ēšanas atstāj
tualetē, nonāk „ŪDU” attīrīšanas iekārtās, iziet visu tīrības ciklu, pārveidojas dūņās, kuras tiek sakompresētas un uzglabātas speciālos betona baseinos. Pavasarī tiek novērota interesanta parādība.
No dūņām, kuras pilnīgi ir zemes veidojuma konsistencē, sāk kaut kas dīgt. Tas vēlāk izveidojas
par tomāta stādu, kas aug, uzzied un izveidojas mazi tomātiņi - sarkani, dzelteni. Tie izaug, jo augsne ir ļoti laba, un mūsu izkāstajās dūņās ir plantācija ar tomātiem. Varam iedomāties, kādu ceļu
izdzīvo tomāta sēkliņa, kuru apēd cilvēks, un tā izdzīvo!
Šogad bija ūdensvada bojājums pie jaunā ugunsdzēsēju depo. Lai to salabotu, nācās pabojāt
zemes augsni uz paša iebraucamās vietas stūra. Atbildība mūsu, tāpēc nolēmām aizvest izstrādāto dūņu, melnzemes kravu. Sacīts, darīts. Pēc kāda laika tur izauga skaisti tomāti, kuri izdaiļoja
ugunsdzēsēju zālāju. Bija ļoti izskatīgi. Ar pilnu atbildību saku - visizturīgākais dārzenis ir tomāts.
Tas tā - nenopietni.
Bet novembris ir divu svētu dienu laiks. Lāčplēša diena un Latvijas Valsts pasludināšanas diena.
Sagaidīsim šos brīžus ar svētuma izjūtu sirdīs! Ja nebūtu bijis šo dienu, mēs būtu citādāki. Varbūt
mūsu nebūtu…
Lai mums visiem veicas un laimi visiem!
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv

aNolēma R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa balvu fondam paredzētos pašvaldības
budžeta līdzekļus EUR 370 apmērā pārskaitīt biedrībai „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” mērķa īstenošanai.
aNolēma I. Radzvilavičas finansiālam atbalstam piešķirto finansējumu EUR 160 apmērā
pārskaitīt nodibinājumam “Jaunatnes fonds “Vertikāle”” pēc piesūtītā rēķina, sedzot Izcilības
skolas nodarbību dalības maksu 2019./2020. mācību gadā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Dalība projekta “CHRISTA” noslēguma konferencē

No 2019. gada 23. oktobra līdz 30. soktobrim atrados komandējumā Granādā un Olverā Spānijā,
kur piedalījos projekta “CHRISTA” noslēguma konferencē, kas bija veltīta projekta rezultātu apkopošanai un to prezentēšanai gan projekta dalībniekiem, gan augsta līmeņa politiķiem.
Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma resursus, izmantot tos novatorisku, ilgtspējīgu un atbildīgu tūrisma stratēģiju, ieskaitot nemateriālo un industriālo mantojumu,
attīstīšanai un popularizēšanai caur interpretāciju un digitalizāciju, kā arī ieviešot projekta ietvaros
prezentētās labajās praksēs. Projektā piedalījās deviņi reģioni no desmit ES valstīm. Latviju pārstāvēja Vidzemes tūrisma asociācija ar savām dalībpašvaldībām.
Konferences gaitā tika prezentēti rezultāti četrās jomās - nemateriālais mantojums, industriālais
mantojums, kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācija (jeb atspoguļošana), inovācijas un digitizācija. Katra no deviņām partnervalstīm iepazīstināja ar paveikto šī projekta ietvaros. Pēc tam notika
diskusija par to, kā projektā paveikto visās četrās jomās partneri varētu vislabākajā veidā izmantot
savu tūrisma produktu un stratēģiju attīstīšanā. Kā viens no būtiskākajiem projekta “taustāmajiem”
sasniegumiem jāmin visu deviņu partneru izstrādātie tālākās reģiona tūrisma attīstības plāni, akcentējot tieši dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošanu nozares attīstībā.
Konferencē piedalījās vairāki augsta līmeņa ES Komisijas politiķi, kā arī visu partnervalstu pašvaldību vadītāji.
Pasākuma ietvaros notika arī ECTN (Eiropas Kultūras Tūrisma Tīkla) balvu pasniegšanas ceremonija.
Pēc konferences bija iespēja iepazīties ar Granādas apkārtnes tūrisma objektiem. Apmeklējām
Bazas arheoloģiskos izrakumus un tur ierīkoto “Interpretācijas” centru. Šeit bija iespējams iepazīties ar Ibērijas vēsturi, gan aplūkojot dažādus senos priekšmetus, gan caur modernām interaktīvām
tehnoloģijām “aplūkot” šī reģiona attīstības gaitu. Tālāk devāmies uz Guadix Sierra Nevada kalnu
pakājē, kur ir tā sauktās “Troglodītu alas”. Šeit iepazināmies ar vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu
smilšakmens alās, kultūru, ar viņu senajiem un līdz mūsdienām saglabātajiem maizes, siera un vīna
darināšanas arodiem.
Komandējuma laikā praksē iepazināmies ar Zaļo ceļu “Via Verde de la Sierra” no
Olveras uz Puerto Serrano 36,5 km garumā. Šis ir vienīgais dzelzceļš Spānijā, kas tika uzbūvēts
1926. gadā, bet politiskās sistēmas maiņas dēļ valstī sliedes netika uzliktas. Varbūt tieši tādēļ tas
1994. gadā kļuva par pirmo Zaļo ceļu Spānijā. Iepazināmies gan ar šī ceļa uzturēšanas organizatorisko struktūru, gan izbaudījām to praksē. Pa ceļam piestājām putnu vērošanas stacijā un Interpretācijas (informācijas) centrā. Ceļa segums bija dažāds - no asfalta līdz grants virsmai. Šī Zaļā ceļa
uzturēšanai izveidots fonds, kuru finansē pašvaldības, savukārt pakalpojumus (velo noma, viesu
nami, kafejnīcas) sniedz privātā biznesa uzņēmumi, kuri turklāt vēl maksā nelielu maksu fondā, lai
drīkstētu šeit sniegt savus pakalpojumus.
Komandējumā gūtā pieredze noderēs gan tālāko pašvaldības tūrisma objektu attīstīšanā, gan bijušās dzelzceļa līnijas pārveidošanā par Zaļo ceļu.
Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Foto no GuntaraVelča personīgā arhīva

Pirmā partneru tikšanās projektā “Zaļie ceļi Rīga - Pleskava”
2019. gada 17. oktobrī notika Latvijas-Krievijas pārrobežu
programmas projekta Nr. LVRU-006 “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu
ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” (Zaļais ceļš Rīga - Pleskava) (ang. “Development
of the green tourism routes uniting the border regions of Latvia and Russia for
common sustainable development of small cities and rural areas” (Greenways Riga-Pskov)) atklāšanas pasākums Dabas parkā “Balkanu kalni”, Viļakas novadā.
Tikšanos organizēja projekta vadošais partneris - Viļakas novada pašvaldība.
Tajā piedalījās projekta partneri no Vidzemes tūrisma asociācijas, Latvijas Zaļo
ceļu asociācijas, Pleskavas reģiona tūrisma komitejas, Pleskavas rajona administrācijas, Ostrovas rajona administrācijas, Pitalovas rajona administrācijas, Palkinas rajona administrācijas, Balvu novada pašvaldības, Gulbenes novada pašvaldības, Ogres novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības un Ērgļu novada pašvaldības.
Pasākuma laikā katrs partneris iepazīstināja nedaudz ar savu organizāciju, savā administrācijas
teritorijā esošo zaļo dzelzceļu un plānotajām projekta aktivitātēm.
Ērgļu novada pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par bijušās dzelzceļa
līnijas posma pārņemšanu patapinājuma lietošanā, lai varētu īstenot projekta aktivitātes. Projekta
īstenošanas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam - 24 mēnešu laikā - plānots Ērgļu novada pašvaldības teritorijā nomarķēt jauno zaļo ceļu maršruta Rīga - Pleskava posmu
apmēram septiņu kilometru garumā, uzstādīt informācijas stendus un tīrīt līniju, kā arī piedalīties
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kopīgās mārketinga aktivitātēs, apmācībās un zaļā ceļa maršrutu karšu izveidē.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa ir: www.latruscbc.eu.
Liene Opincāne, Ērgļu novada pašvaldības
vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, atbildīgā par projekta īstenošanu
Viļakas novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Zeltkalnes foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. novembris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktoru sleja
Kad spocīgais Helovīns pavadīts, mēs,
kā katru gadu, sākam gaidīt Latvijas
dzimšanas dienu. Pie apģērba tiek piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes,
veikalu plauktos parādās sveces un suvenīri ar Latvijas simboliku, bet mūsos
pašos vairāk nekā citkārt parādās lepnums par to, ka esam latvieši.
Arī skolā jūtama šo svētku tuvošanās.
Sporta zālē sāk skanēt: „Līdzināties!
Mierā! Uz pirmo, otro skaitīt!” Tur klašu kolektīvi gatavojas ierindas skatei,
kas notiks par godu Lāčplēša dienai.
Drīz arī klašu telpas ietērpsies patriotiskās krāsās, un tad jau svētku noskaņa
pārņems visu skolu.
Gatavojoties svētkiem, neaizmirsīsim
arī par mācībām, jo līdz semestra beigām ir palicis pavisam nedaudz.
Aicinām visus pievienoties Latvijas
dzimšanas dienas pasākumiem gan
mūsu novadā, gan citās vietās Latvijā
un izbaudīt īpašo latviešu kopības sajūtu.
Alīna

Īsziņas
15.11. - Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākums Ērgļu vidusskolā,
grupa “Vilki”
25.11. - Publiskās runas konkurss angļu
valodā
29.11. - Mācību firmu prezentācija tirdziņš
Konkurss ”Mana Latvija”, skolēnu
domes pasākums
2.12. - Adventes sveces iedegšana
19.12. - Skolas Ziemassvētku pasākums

Makulatūras vākšanas
1. kārta

Ērgļu vidusskolā
25.11.2019. - 29.11.2019.
Makulatūru pieņems:
Rīgas ielā 10, Ērgļos
8.00-10.00
13.00-16.00
aKonkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, ko-

pējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas,
klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
aŽurnālus un avīzes pirms izmešanas nav
nepieciešams atskavot.
aNedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru
makulatūru.
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas
direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. novembris

Mācību priekšmetu
olimpiāžu maratons
ir sācies!
Ir sākušās mācību priekšmetu olimpiādes.
Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt radošās spējas, padziļināt zināšanas par konkrētu mācību
priekšmetu, sacensties ar sev līdzīgiem.
Olimpiādes notiek vairākos posmos - skolas
olimpiādes, kurās var piedalīties ikviens skolēns, kurš grib apliecināt savas spējas konkrētajā mācību priekšmetā. Labākie piedalās novadu
apvienības (Ērgļu, Madonas, Lubānas, Cesvaines un Varakļānu novada) olimpiādē, pēc kuras rezultātiem skolēni tiek uzaicināti uz valsts
olimpiādi.
Skolā jau notika angļu valodas olimpiāde
vidusskolas klasēm, kurā 1. vietu ieguva Ieva
Radzvilaviča un Marta Simona Štila, 2. vietu
- Emīlija Gustīne Zommere, 3. vietu - Rinalds
Žuks.
Novadu apvienības olimpiādē angļu valodā piedalījās Ieva Radzvilaviča un ieguva 1.
vietu. Apsveicam!
Mācības ir darbs, kuru katram ir jāveic pēc labākās sirdsapziņas. Jo vairāk un atbildīgāk strādājam, jo labāki ir rezultāti. Skolotāji jau vairākus gadus atzinīgi novērtē skolēnu izaugsmi
mācību priekšmetos. Skolotāji pamana ikviena
skolēna centību, atbildību, mērķtiecību mācoties un rezultātā izaugsmi mācību priekšmetā.
Septembrī, oktobrī ir pamanīta šādu skolēnu izaugsme atsevišķos mācību priekšmetos.
Krievu valodā - E. Zommere (11. kl.), A. Kulišs (8. kl.), S. Ungure (7. kl.), K. Žīgurs (9. kl.),
M. Purviņa (8. kl.), S. Solovjeva (9. kl.), M.
Bērziņš (9. kl.), V. Masaļskis (9. kl.);
Ģeogrāfijā - J. Gulbe (9. kl.), V. Masaļskis (9.
kl.), R. Žuks (11. kl.), S. Kalniņa (8. kl.) G.
Nikolajeva (8. kl.), M. Štils (9. kl.);
Matemātikā - S. Tipaine (10. kl.), M. Štila (11.
kl.), K. Prauliņa (7. kl.);
Ķīmijā - K. Rešņa (9. kl.);
Bioloģijā - K. Renckulberga (9. kl.);
Fizikā - A. Millere (11. kl.), A. Milnis (10. kl.);
Sociālajās zinībās - A. Andriksone (7. kl.), K.
Prauliņa (7. kl.);
Latviešu valodā - R. Petročenkovs (10. kl.), J.
Zommers (8. kl.) P. Bolzane (8. kl.), R. Bertmanis-Balodis (8. kl.);
Literatūrā - V. Bauže (6. kl.), E. Bukovskis
(6. kl.), I. Grigs (7. kl.), I. Matīss (7. kl.), M.
Renckulbergs (7. kl.), R. Žuks (11. kl.), A. Milnis (10. kl.), M. Purviņa (12. kl.), A. Kārkliņš
(12. kl.);
Vēsturē - H. Masaļskis (7. kl.), E. Priedītis (7.
kl.), N. Andersone (8. kl.), E. Leice (8. kl.), E.
Iesalnieks (9. kl.), N. Olte (9. kl.), M. Seskis
(9. kl.);
Angļu valodā - S. Ungure (7. kl.).
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Orientēšanās sezonas noslēgums

13. oktobrī skaistā rudens dienā Beļavas silā notika Madonas novada atklātais orientēšanās
čempionāts vidējā distancē. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - vairāk nekā 180
dalībnieki. Ērgļus pārstāvēja 12 orientieristi dažādās vecuma grupās.
Sacensību rezultāti:
1. vieta un zelta medaļa Baibai Kaļvai S55 grupā;
3. vieta un bronzas medaļa Ilvijai Madsenai S35 gr., Eugeņijai Rudzītei S55 gr.;
4. vieta Unai Sipčenko S10 gr., Andrim Rudzītim V65 gr.
Pēc čempionāta apbalvošanas notika „Madonas kausu 2019” kopvērtējuma labāko un izturīgāko
orientieristu godināšana. No aprīļa līdz oktobrim otrdienu pēcpusdienās prāvs pulciņš ērglēniešu
devās uz orientēšanās sacensībām dažādās Madonas reģiona vietās, lai krātu punktus kopvērtējumam. Pavisam šosezon norisinājās 21 orientēšanās kārta. Šogad orientēšanās kārtās „Madonas
kausi” piedalījās 37 dalībnieki dažādās vecuma grupās no Ērgļu novada. Rezultātā uz Ērgļiem
atceļoja astoņi kausi.
1. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja: Una Sipčenko S10 grupā, Aldis Olte VB gr., Ilvija Madsena S35 gr., Baiba Kaļva S45 gr., Eugeņija Rudzīte S55gr.
3. vietu kopvērtējumā un kausu izcīnīja: Sendijs Vīgups V12 gr., Paula Konovalova S12 gr., Ivo
Konovalovs VB g. 12. oktobrī Gustiņos notika Jēkabpils 6. atklātais čempionāts, kurā startēja
Andris Rudzītis V60 gr. - 1. vieta un Baiba Kaļva S50 gr. - 1. vieta. Līna Madsena S12 gr.- 3.
vieta, Ilvija Madsena S40 gr. - 3. vieta.
Paldies Ērgļu novada domei par atbalstu, nodrošinot transportu uz sacensībām, Aldim Oltem par
atsaucību, veltot savu laiku, vadot busiņu.
Paldies vecākiem par iesaistīšanos šajā sporta veidā, atsaucību un uzticēšanos.
Paldies visiem Ērgļu orientēšanās entuziastiem par labajiem startiem un izturību šajā sezonā!
Baiba Kaļva, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Agra Veckalniņa foto

Diskusija “Šodien sākas nākotne’’

Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece izglītības jautājumos

Joku stūrītis
- Pēter! Manai pacietībai ir pienācis gals! Rīt
bez tēva skolā nerādies!
- Un parīt?
- Sakiet skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to,
ko viņš nav izdarījis?
- Protams, ka nevar.
- Vai, cik labi, es neesmu izpildījis mājasdarbu.
Skolotāja:
- Bērni, kāds ir populārākais vārds skolēnu
vidū?
Kāds bērns:
- Nezinu.
Skolotāja:
- Pilnīgi pareizi!
Apkopoja Alīna Muša, 7. klases skolniece

18. oktobrī mēs, 12. klases audzēkņi, devāmies uz Ogres tehnikumu, kur karjeras nedēļas
ietvaros norisinājās diskusija “Šodien sākas nākotne”.
Diskusijas sākumā mums tika dots uzdevums iepazīt piecus cilvēkus no zāles, pastāstot par
savu nākotnes profesiju. Mūs aicināja aktīvi iesaistīties diskusijā, jo tā var sniegt ļoti noderīgus padomus turpmākajai dzīvei. Ar mums tikās Rīgas Tehniskās universitātes vadošais
pētnieks Kaspars Kauliņš, kas mums deva vērtīgus padomus, kā virzīties pa karjeras kāpnēm
un ko labāk darīt, lai sasniegtu sev izvirzītu mērķi. Savukārt Aldis Ērglis savā runā uzsvēra,
ka tehnoloģijas nemitīgi attīstās un neviens nevar šobrīd prognozēt, kā mainīsies tā vai cita
profesija pēc 10 vai vairāk gadiem. Tāpēc jābūt gataviem ne tikai papildināt zināšanas, bet arī
radikāli mainīt izvēlēto profesiju un apgūt pavisam citu arodu.
Mums bija svarīgi uzklausīt profesionāļu pieredzes stāstus, kā veidot karjeru. Tikšanās ar profesionāļiem mums palīdzēja izvirzīt mērķus, kā arī saprast, ka ceļš uz tiem nav viegls.
Kristena Marta Grāvīte, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva
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Karjeras diena Ērgļu
uzņēmumos un iestādēs

Uzdrīksties uzvarēt!

7. un 8. klases
ekskursija uz Siguldu

Evitas Punovskas foto

6. klase karjeras dienā bērnudārzā.

Tauriņu uzlidojums.

Indras Rones foto

7., 9. klases audzēkņi “Saules servisā”.

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā norisinājās karjeras nedēļa.
Tās laikā Ērgļu vidusskolas skolēniem bija iespēja iepazīt dažādās tautsaimniecības nozarēs iespējamo nodarbošanos nākotnē,
tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīties ar ražošanas
procesu. Jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās diskusijās,
radošajās darbnīcās.
Paldies par uzņemšanu un atbalstu Ērgļu Mākslas un mūzikas
skolai, mājražotājai K. Liģerei, ģimenes ārstei A. Braķei, Brāļu
Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” darbiniekiem, Latvijas
pastam, PII “Pienenīte”, Ērgļu saieta namam, Ērgļu pašvaldībai, skaistumkopšanas salonam “BUBU”, autoservisam “Saules serviss”, viesnīcai “Ērgļi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, BENU aptiekai, “MG Koks”, Radošās atpūtas
pagalma “Tiltiņi” saimniekiem.
Savukārt 12. klase apmeklēja arī Ogres tehnikumu, kur bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!”.
Uz diskusijām tika aicinātas iedvesmojošas personības, lai
kopā ar jauniešiem spriestu par tehnoloģiju nozīmi mūsdienās.
Evija Freivalde, Ērgļu vidusskolas karjeras konsultante

12. klase kādu dienu, starpbrīdī šķirstot aplikācijā Facebook
„poustus”, ieraudzīja ko ļoti interesantu...
Tā kā esam 12. klases skolēni, kā arī jaunie uzņēmēji mācību
firmām, atradām vispiemērotāko veidu, kā īstenot savu biznesu. Visiem zināmais radio dj. un žurnālists Toms Grēviņš „nošēroja” uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci #UZDRĪKSTIES UZVARĒT!
Sākām „čekot”, ieteicām skolotājai un pasūtījām biļetes. Tas
bija tikai vienas dienas jautājums. Un viss tika izdarīts.
31. oktobrī notika lielākā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference #UZDRĪKSTIES UZVARĒT.
Šī gada tēma bija „Pievienojies varoņiem biznesā!”. Konferencē pulcējās vairāk nekā 5000 dalībnieki no visas Latvijas. Un
tās laikā mums, divpadsmitajiem, bija iespēja iedvesmoties no
Latvijas spilgtākajiem uzņēmējiem un personībām, lai uzdrošinātos izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā vai jebkura cita sava
sapņa īstenošanā. Tā bija super fantastiska iespēja!
Konference ilga no plkst. 09.45 līdz 17.00. Ilgi, vai ne? Satikām skolēnus, kuri ar savu mācību firmu produktu viesojās
ASV, satikām BMIX puisi, kas ražo saldējumu, un Carnival
Youth mūziķus ar iedvesmojošiem vārdiem, kā uzdrīkstēties būt
pasaules māksliniekam.
Tikāmies ar 12 uzņēmējiem un personībām, kuri mūs iedrošināja uzdrīkstēties, deva 1000 padomus, lai mēs aizstāvētu savu
SM uzņēmumu tā, lai, iespējams, mēs būtu nākamie uzņēmēji,
kuri var sapņot par sava uzņēmuma prezentēšanu Latvijā un
ārvalstīs.
Žēl, ka tikai šajā gadā mēs uzzinājām par šādu konferenci. Tāpēc iesakām vidusskolēniem izmantot šādu iespēju un braukt,
uzzināt un uzdrīkstēties!
Katrīna Dudko, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Ekskursija uz Tartu

17. oktobrī mēs,
9., 11. un 12. klases skolēni, devāmies ekskursijā uz
Tartu Igaunijā. Ap
plkst. 10.30 bijām
pie AHHAA centra. Tur mūs sagaidīja zinātnes centra
darbinieks - pēc
tautības latvietis,
kas izstāstīja mazliet vairāk par pašu
AHHAA
centru.
Pirms plkst. 11.00
mums bija jābūt
pie
planetārija,
kas atrodas turpat.
Planetārijā mums
stāstīja par planētām un visumu.
Tur mēs bijām apmēram pusstundu un pēc tam mums bija dots pietiekami ilgs
laiks, lai lēnā gaitā izstaigātu visu zinātnes centru. AHHAA
centrā mums bija iespēja redzēt un pašiem pamēģināt daudz
ko interesantu, piemēram, bija iespēja ieiet spoguļu zālē vai
braukt ar velosipēdu pa ļoti šauru trosi. Tur bija ļoti daudz
dažādu apskates objektu, un tas likās ļoti interesanti.
Pēc tam mēs devāmies uz Tartu Nacionālo muzeju, kura ēka
jau vien bija apskates vērta. Tur satikāmies ar gidi - arī latvieti, kuras pavadībā apskatījām tik ļoti ievērojamo Tartu
Universitāti, kurā ir mācījušies daudzi dižgari - arī latvieši.
Izstaigājām vecās pilsdrupas un Tartu rātslaukumu. Vārdu sakot, iepazinām Igaunijas pilsētu, kura atrodas salīdzinoši netālu. Atgriežoties mājās, visi bijām ļoti priecīgi par izdevušos
ekskursiju.
Kristīne Grabovska, 11. klases skolniece
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Vidusskolas 12. klase bija ļoti ieinteresēta doties ekskursijā
uz Igaunijas pilsētu Tartu. Uzaicinājām arī 11. un 9. Klasi, lai
būtu vairāk jauniešu un, protams, lai ir interesantāk.
Pirmais maršruts bija zinātnes centrs AHHA. Tas bija fantastiski! Uzzinājām daudz ko jaunu un neredzētu. Daļa jauniešu
gāja arī uz planetāriju. Prezentācija planetārijā notika latviešu
valodā un tas bija tikai Ērgļu jauniešiem. Super pieredze!
Pēc pavadītajām AHHA centrā trīs stundām devāmies ar latviešu gidu mazā ekskursijā pa Tartu vecpilsētu.
Ekskursija pa vecpilsētu bija īsa. Pēc tam devāmies uz autobusu un ar jaunām zināšanām braucām mājās. Paldies skolotājai Dainai Dundurei par to, ka noorganizēja mūsu
sen iecerēto ekskursiju.
Katrīna Dudko, 12. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

11. oktobrī 7. un 8. klases skolēni un skolotāji devās ekskursijā Sigulda - Turaida.
Pirmā pieturas vieta bija Turaidas pils. Katrai klasei bija
savs gids. Viņi bija senatnīgi tērpušies. Mūs izvadāja pa
visu pils teritoriju. Mēs varējām apskatīt mājas, kuras celtas jau ļoti sen. Dīķu vidū bija izveidotas pīļu mājas. Mums
bija iespēja arī uzkāpt Turaidas pils tornī. Jākāpj tiešām bija
ļoti augstu. Bet no augšas pavērās brīnišķīgs skats. No torņa varēja redzēt visu apkārtni ļoti tālu. Redzējām ceļu, pa
kuru šurp atbraucām. Ejot atpakaļ no torņa, mēs gājām cauri
ozolu alejai.
Nākamā pietura bija Siguldas centrs. Šeit sākās izklaides
daļa, jo pirmā pietura bija izglītojošā daļa. Mēs varējām izvēlēties, kā pavadīt laiku Siguldā. Ļoti gribējām ar draugiem
pavizināties ar panorāmas ratu. To arī mēs izdarījām. Mums
visiem bija mazliet bail. Visbailīgāk bija braukt lejā, jo bija
sajūta, ka krītam. Tomēr izturējām visu braucienu. Neviens
no mums to nenožēloja. Blakus panorāmas ratam atradās
tropisko taureņu māja. Kad iegājām tajā, mēs jutāmies kā
tropos. Varējām apskatīt pasaulē lielāko taureni.
Atlikušo brīvo laiku pavadījām, apmeklējot veikalus un apskatot Siguldas brīnišķīgās vietas.
Šī bija viena no skaistākajām ekskursijām, jo arī laiks mūs
lutināja.
Samanta Ungure, 7. klases skolniece
Indras Rones, 7. klases audzinātājas, foto
Mēs ar 7. klasi vienā skaistā rudens rītā devāmies uz Turaidas muzejrezervātu. Tad, kad mēs tur nokļuvām, sadalījāmies divās grupās - 8. klase un 7. klase. Un tad katra klase
devās uz savu apskates objektu mācīties kaut ko no vēstures.
Mēs, 8. klase, mācījāmies par uzvārdu došanu senatnē. Tas
bija ļoti interesanti, jo no sākuma mums pastāstīja to, ka,
piemēram, agrāk smēķēšana bija ļoti cēla lieta, nevis tā kā
mūsdienās to dara, lai būtu stilīgs. Cilvēki izvēlējās speciālus cigarešu turētājus, kas ir glīti un izskatās kā augstākajā
sabiedrībā.
Mums pastāstīja arī par to, ka agrāk cilvēki savus darbus
ieplānoja un darīja pēc gadalaika - vasarā bija vieni darbi,
bet ziemā citi. Man ļoti patika klausīties stāstījumu un skatīties uz attēliem, kas tur bija izlikti. Pēc tam devāmies uz
telpu, kur visi apsēdāmies. Un tad sākās, manuprāt, pati interesantākā daļa. Mūsu gide stāstīja par uzvārdu došanu, kā
tos ieguva senatnē. Cilvēki aizgāja uz “domi”, kur sēdēja
muižkungs ar kundzi un viņu palīgi, kas visu pierakstīja, kā
arī diktēja, ko rakstīt. Kādu uzvārdu šis cilvēks izdomāja, tāds viņam arī bija. Bet dažreiz muižkungs, kad jautāja,
kādu uzvārdu vēlas, ja cilvēks atbildēja - nezinu, tad viņam
arī piešķīra uzvārdu Nezinu vai arī kādu īpašības vārdu, ko
muižkungs piedēvēja šim cilvēkam. Un zināt, kādus vārdus
cilvēkiem lika? Lika īpašības vārdus, kādus vecāki vēlējas
piedēvēt šim bērnam, kā, piemēram, Jautrīte, Čaklīte utt.
Tad mēs katrs izgājām klausītāju priekšā un nosaucām savu
uzvārdu. Mums iedeva tādas krāsas lapu, kādai kategorijai
pieder šis uzvārds, kā, piemēram, no dabas ņemts vai no citām valstīm nācis uzvārds. Ļoti daudz un dažādas kategorijas. Pēc tam mēs katrs varējām pakarināt savu lapiņu kokā,
kur vien mēs vēlējāmies. Koks sanāca ļoti krāsains, lai gan
tur bija ļoti daudz zaļās krāsas lapu, kas bija dabas iedvesmoti uzvārdi.
Tad mēs gājām uz Turaidas pili un kāpām lielajā tornī. Tā
ejas bija ļoti šauras, bet tas nekas. Tad tur varēja apiet apkārt
un paskatīties vēl visādas. Pēc tam mēs devāmies uz autobusu un dalījāmies grupās. Tie, kas gribēja, pastaigājās pa
Siguldu, citi gāja uz boulingu. Es gāju uz boulingu un man
viss tur ļoti patika, neņemot vērā to, ka pazuda elektrība uz
vismaz 20 minūtēm. Manuprāt, boulings ir veids, kā pavadīt
labi laiku ne tikai ar draugiem, bet ar visu klasi kopā. Un
sacensties nekad nav slikti. Kopumā bija ļoti jauki.
Tad mēs devāmies uz autobusu un braucām mājās. Man šī
ekskursija ļoti patika. Mana mīļākā daļa bija noteikti boulings un tā daļa, kur mēs karinājām lapas kokos. Paldies, ka
lasījāt!
Estere Patrīcija Caune, 8. klases skolniece
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
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Anda Andriksone, 7. klases skolniece
Evitas Punovskas, 6. klases audzinātājas, foto

Uzmini nu!
3. klases skolēni nolēma pārliecināties par klasesbiedru atjautību,
tāpēc sacerēja mīklas. Tās viņi piedāvā minēšanai arī lasītājiem.

Ziema nāk, mājas sāk krāsoties.

Saule māte, lietus tēvs, meita krāšņa.
Viena kāja, daudz matu.

Ir smags, skrien ātrāk par cilvēku.

Kas tas par zaļu ezi, kas asāks par adataino ezi?

Kas tas ir, kam nevar apiet apkārt un pāri pārkrist?
(Ar zemeslodi)

Kas ir ar gariem zariem uz galvas?

(Alnis)

Ar kādu lodi nevar šaut?

(Debesīm)

Kāpēc ārā ir rudens?

(Kastanis)

Sportiskais pārgājiens

Bija vēls rudens,
bet kokos vēl rotājās krāsainas lapas.
Sestdien, 5. oktobrī,
mēs devāmies savā
rudens pārgājienā,
lai noķertu rudeni aiz
astes.
Skolotāja mūs sagaidīja pie skolas.
Kad visi bijām sanākuši, devāmies ceļā
uz bijušās arodskolas
sporta laukumu. Pa
ceļam darbojāmies
vecāku sagatavotajos uzdevumos. Par
to mēs nopelnījām
konfektes. Tad es
steidzos spēlēt futbolu ar draugiem. Gāja
jautri!
Pēc tam mēs visi iepazinām rudens krāsas skolotājas sagatavotā uzdevumā, meklējot tās dabā: ziedos, lapās sūnās,
sēnēs, ķērpjos un kokos. Bijām izbrīnīti, cik daudz krāsu un krāsu toņu mums izdevās atrast.
Vēlāk mēs visi spēlējām dažādas veiklības spēles, piedalījās arī mūsu vecāki. Izsmējāmies no sirds. Iepazinām arī
disku golfa spēli.
Tikmēr mana klasesbiedra Lūkasa mamma uz ugunskura izvārīja zupu, ko mēs pēc tam gardi notiesājām. Saldajā bija
liela mājās cepta kūka, par kuru parūpējās Linarda mamma. Man un maniem klasesbiedriem patika mūsu pārgājiens
un interesantās spēles. Tā bija ļoti jautri un aktīvi pavadīta diena svaigā gaisā!
Es gaidu nākamo reizi, kad atkal dosimies pārgājienā.
Valters Bērziņš, 2. klases skolnieks
Lienas Bukovskas, 2. klases audzinātājas, foto

(Mašīna)

Rodrigo Ralfs Graudiņš,
7. klases skolēns
Foto no autora personīgā arhīva

(Koks)

Malta ir skaista sala, kas atrodas netālu no
Itālijas. Tur ir daudz jauku vietu pie jūras.
Maltā ir ļoti silts. Vasarā ir pāri +30-350 grādiem. Ceļmalās aug palmas un kaktusaugi.
Maltiešiem ir ļoti interesanti ēdieni. Es ēdu
astoņkāji, man garšoja. Vietējo tradicionālais
ēdiens ir lampuka zivs.
Maltā ir jauki un laipni cilvēki. Tur ir šauras
ieliņas un daudz cilvēku, pārsvarā iebraucēji,
ļoti daudz melnādaino. Netālu no Maltas atrodas Komino sala, kur ir ļoti skaista peldvieta
- zilā lagūna. Ūdens ir ļoti dzidrs un sāļš. Tur
jābūt uzmanīgam, jo ūdenī dzīvo medūzas un
indīgas zivis.
Man ļoti patika šī vieta. Iesaku arī citiem to
apmeklēt.

(Varavīksne)

Brīvdienas Maltā

6. klase pirms uzstāšanās.
Man šogad bija iespēja piedalīties skolas Popielā. Tās tēma bija - rokgrupas.
Katrai klasei bija iespēja izlozēt savu rokgrupu un dziesmu. Mana klase
izlozēja grupas “Qeen” dziesmu “I want to brake free”. Tad nu mēs sākām
domāt, kā uzstāties. Es arī biju viena no tiem bērniem, kas domāja priekšnesumu. Mēs vairākas reizes skatījāmies youtube video, lai saprastu, kas tiek
attēlots dziesmā. Mēs sapratām, ka puišiem būs jāpārģērbjas par meitenēm,
jo video vīrieši bija pārģērbušies par sievietēm. Dziesmā bija divas ainas.
Mēs sākām domāt, kurš tēls katrs būs. Es izvēlējos būt pirmajā jeb istabas
daļā, kur es parādu meiteni, kura ir tikko pamodusies. Man bija naktskrekls,
daudzas copītes un kājās istabas čības. Manai klasesbiedrenei bija svārki,
blūze, garas zeķes un divas astes. Viņa attēloja skolnieci. Klasesbiedram
bija parūka, kosmētika, krekls, svārki, augstpapēžu kurpes. Bet otram klasesbiedram bija tikai kleita un kosmētika. Kad bija izdomāta šī pirmā daļa,
mēs sākām spriest par otro daļu. Mēs visi kopīgi izdomājām, ka šajā daļā
dejos. Tad mana klasesbiedrene sāka domāt deju. Viņa aicināja arī citus, lai
izdomā, lai varam sākt mācīties. Dejotājiem bija melnas bikses, ādas jakas
vai biezi džemperi.
Pēc pāris dienām bija pienācis Popielas notikums, kas notika Ērgļu vidusskolas aktu zālē. Kad bija kārta mūsu priekšnesumam, man pat nebija
uztraukuma, bet bailes no cilvēku un žūrijas viedokļa, jo visos iepriekšējos pasākumos, kuros es piedalījos, nebija žūrijas. Kad mēs parādījām savu
priekšnesumu, mūs vērtēja žūrija un klātesošie cilvēki ar saviem aplausiem.
Kad Popiela bija beigusies, katrai klasei pasniedza pateicību un nomināciju
par piedalīšanos. Mums bija nominācija “Bīstamās mājsaimnieces”.
Man patika šī Popiela, jo bija iespēja piedalīties tādā pasākumā, kurā es
nekad vēl nebiju piedalījusies kā dalībniece. Noteikti piedalīšos arī citās
Popielās un iegūšu jaunu pieredzi tēlošanā.

(Snieg)

“Skolu Ziņu” turpinājums
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(Strādā gadalaiku rūķi)
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Mīklas apkopoja Vineta Dāve,
3. klases audzinātāja

“Lidojošā šķīvīša” ierašanās
30. oktobrī Ērgļu vidusskolas 4.-6. klases skolēni baudīja izrādi zinātkāriem bērniem ,,Lidojošais šķīvītis”.
Samira Adgezalova un Jānis Kronis, Dirtydealteatro
aktieri, bija divi zinātnieki, kas skolēnus iepazīstināja
ar neparastiem zinātnes atklājumiem un teorijām par saprātīgo būtņu esamību plašajā visumā, pētot nezināmas
planētas. Izrādē skolēni tika rosināti domāt, atbildēt uz
jautājumiem par astronomijas pamatiem un spēt atšķirt,
kas īsts, kas nē.
Pēc izrādes skolēni dalījās savās pārdomās par redzēto.
5. klases bērni varēja iztēloties citplanētiešus kā reālas
būtnes, kas prot neparasti dejot. Izrāde ļāva smieties un
uzzināt par zinātnisku pētīšanas metodi ,,Spagetizāciju”. Mazliet baisi bija klausīties stāstus par citplanētiešiem, kas pusnaktī veic eksperimentus ar cilvēkiem. Tēmas labākai izpratnei noderēja arī audiovizuālie efekti.
Lielākie iebildumi bija par izrādes ilgumu, jo skolēniem
Ērgļu novada skolu izdevums 2019. novembris

45 minūtes pagāja kā viens mirklis. Gribējās dzirdēt un
pētīt vēl citplanētiešus.
6. klases skolēni uzzināja, cik ilgi ar ātrāko raķeti var
nokļūt līdz Saules sistēmas planētām, kā arī to, kas ir
gaismas un skaņas ātrums. Aktieri iemācīja formulu, pēc
kuras var aprēķināt, vai citplanētieši eksistē vai neeksistē. Izrādē varēja uzzināt, cik liela nozīme ir planētu
krāsai, lai spriestu par to kā karstu vai aukstu planētu.
Interesanti bija vērot cilvēka un citplanētieša basketbola
spēli. Skolēniem ļoti patika baisie stāsti par citplanētiešiem un aktieru baltie tērpi.
4.-6. klases skolēni saka paldies par iespējām, ko sniedz
projekts ,,Skolas soma”, un personīgi Leldei Strazdiņai
par iespēju šo izrādi baudīt tepat, Ērgļu saieta namā.
Skolēnu domas apkopoja Evita Punovska, latviešu
valodas skolotāja

***

Plakāts Rudens – Keita Una Daumane,
7. klases skolniece
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8. klases dzeja par atvasaru

ATVASARA

Atvasaras spožajā saulē
Gremdējos es atmiņās.
Atmiņās par siltām dienām,
Kas kā taurenītis gozējas.

Savādajā rudenī, kad vēsas lietus šaltis mijas ar siltākām dienām, brīžam pagalmos var atrast kādu “nomaldījušos” pienenes ziedu, ogu krūmiem piebrieduši pumpuri, 8. klases skolēni atceras atvasaru.

Atcilpoja rudentiņis
Ar krāsainu ainavu.
Lietus lija, vēji pūta,
Aizbaidīja spožo sauli.

Dzejoļi par atvasaru…

Mani lutina rūsgani zeltainais rudens
Ar siltām dienām un krāsainiem sapņiem,
Klusi izteiktiem samtainiem vārdiem,
Liegiem smaidiem un čaukstošām lapām,
Kuras liekas man kaut ko sakām,
Un es atbildu tām ar smaidu.
Es vēl kaut ko no atvasaras gaidu…
Kādu ziedu vai siltu lietu,
Dzidrus smieklus un klusu prieku.

Plakāts Vasara - Kristīne Anna Prauliņa,
7. klases skolniece

Atceros vasaru
Traucoties uz skolu
Velku ābolu grozu
Atrodu kastani tajā
Sajūtu vēju
Aizlido dzērves
Redzu lapu ceļu
Atkal rakstu dzeju par peļķēm sev apkārt.

Elza Koklačova

Saules stariem spīdot sejā,
Klausos rudens skaļā vēsmā,
Dzirdu prieka pilnas čalas
Rudentiņa lapu salās.

Anete Rudzīte

Plakāts Skolas Pasākumi - Elīza Madsena,
9. klases skolniece

Plakāts Vasara – Elīza Madsena,
9. klases skolniece

Nāk rudens, un tajā šķiet drūms it viss:
Daba, ūdens, pat debesis.
Bet prieka stars, kas paslēpj drūmo, ir atvasara.
Tā saulainā rudens rītā
Miglainā pļavā kā cerība dūmo.
Šī cerība iedveš visos to spozmi,
Kas palīdz izdzīvot tālākā tumsā,
Kas kā zāles atraisa trūkstošo rosmi
Un rada mūsos nebijušu drosmi,
No kuras baidāmies mēs paši,
Un aizbēgam no tās prom knaši.

Kas ir atvasara?
Atvasara ir skaists laiks,
Kad saule riet arvien agrāk un agrāk,
Kad lapas birst visapkārt.
Atvasara ir laiks,
Kad visi priecājas par dabas skaistumu,
Kad visas lapas vējš
Vienā naktī notraukt spēj.
Atvasara ir laiks, kas jau paskrējis…
Beatrise Ļebedeva
Mele, mele, atvasara,
Atvasara mūs tik māna!
Melo tā, saka, ka silti būs!
Sēņu laiks ir pagājis,
Tantes mežā steidz,
Atskan kliedzieni un spiedzieni,
Tās no meža ārā jāizsauc!
Apmānīja mūs tā ātri gan,
Ak, tā ļaunā atvasara!
Mele, mele, atvasara!
Sanija Lielupe

Bet te pēkšņi vēji rima,
Asariņas noslaucīja
Zeltainās kļavu lapās,
Raudzīdamās saules smaidā.

Santa Kalniņa

Tā pagāja šī brīnišķīgā vasara.
Atkal…. Tā bez pēdām mūs pametusi!
Ārā paliek arvien vēsāks un vēsāks,
Mēs rosāmies uz skolu iet.
Meklēt sākam apģērbu siltu,
Lai sasildītos un nevajadzētu slimot.
Esam piemirsuši vasaras silto gaisu,
Ik rītu ieelpot varam tik rudens auksto,
Kas liek saprast to,
Ka atvasara pa pēdām steidzas prom…
Aleksandra Vihtodenko

Plakāts Skolas Noteikumi –
Sofija Lote Galzone, 9. klases skolniece

Kaut dzīvē būtu šo mirkļu daudz,
Un spētu to glabāt kā akmeņu kaudzi,
Bet dzīve apkārt atgādina drūmo rudeni,
Kas dod mums cerību ūdeni,
Ko mēdzam dēvēt par atvasaru!
Tā, kura no manis izspiež vienu asaru…

Plakāts Skolas Mācību Līdzekļi –
Serīna Dženifera Daumane, 9. klases skolniece

Madara Purviņa
Kad koku lapas nobirušas,
Es dodos rudenīgi siltā pastaigā.
Tā mani priecē kā nekad,
Jo atvasara sākusies!
Ikvienā sejā redzams prieks,
Mazs un neviltots ir tas.
Atvasara, atvasara!
Ai, cik jauka tu mums esi!
Klusa, maiga, silta tu!
Patrīcija Bolzane

Plakāts Skolas Apģērbs –
Asne Stankevičs, 9. klases skolniece

Plakāts Vasara – Sindija Rudzīte,
9. klases skolniece

Plakāts Vasara – Sofija Lote Galzone,
9. klases skolniece

Plakāts Skolas Mācību Līdzekļi – Egita Vaska,
9. klases skolniece
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Kas ir atvasara?
Manuprāt, tas ir laiks, kad lapas dejo,
Tas ir laiks, kad smiekli skan.
Tās ir skaistās bildes,
Kuras draugu lokā uzņemam,
Jauko ainavu pēc tam ieraugot.
Atvasara - vasaras otrā iespēja,
Kas maģiskā lapu virpulī aiznes to tālumā,
Lai uz atvadām pēdējoreiz pateiktu ,,ATĀ!’’
Estere Patrīcija Caune

Plakāts Vasara - Egita Vaska,
9. klases skolniece

Paliek arvien aukstāks…
No māju jumtiem dūmi kūp,
Iekštelpās radot
Siltu un jauku atmosfēru.
Ejot ārā, katru dienu jāvelk
Cimdi, cepure un šalle.
Pa ceļam mani lutina sārtie āboli
Un priecē krāsainās lapas.
Putni steidz lidot prom,
Lai pavasarī atgrieztos.
Rudens ir pienācis,
Ātri viss satumst,
Ir tik tumšs kā melnā akā.
Vēlos vakaros lietus līst,
Lai no rīta zemi rotātu peļķes.

Ieva Milne

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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PII “Pienenīte” ziņas

Drošības mēnesis bērnudārzā

Oktobrī daudz runājām par savu drošību bērnudārzā, uz ielas un mājās. Zinām,
ka katram bērnam drošības “spilventiņu”
nepaliksim apakšā, taču vēlreiz un vēlreiz
atgādinām, izrunājam dažādas situācijas,
kas bērnam ļauj ātrāk un prātīgāk reaģēt
dažādās situācijās.
Drošības mēnesis sākās ar mācību ugunsdrošības trauksmi. Bijām patiesi priecīgi,
ka darbinieki reaģēja laikus, bērnu evakuācija noritēja operatīvi un mierīgi. Pēc
tam izrunājām savas mazās kļūdiņas, ko
darīt citādāk, lai būtu vēl labāk.
Oktobra pašā sākumā devāmies ciemos
pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Ērgļu posteņa ugunsdzēsējiem
Jāņa Vaska un Jāņa Bērziņa. Mūsu bija
daudz. Sausnējas bērni jaunajā postenī
viesojās pirmo reizi. Interese tiešām bija
liela. Jānis Vasks ar pedagoģisku pieeju
iepazīstināja bērnus ar depo un tā darbinieku ikdienu. Bērni cītīgi izpētīja mašīnas, apskatījās izsaukuma tērpus, pacilāja, cik tie ir smagi un lieli. Pārrunājām par
dažādiem ugunsdrošības jautājumiem,
izstaigājām plašās telpas. Paldies abiem
Jāņiem par sirsnīgo uzņemšanu un ieteikumiem nākamā gada apciemojumam.
15. oktobrī ir Starptautiskā tīro roku
diena. Pašapkalpošanās iemaņu apguve ir
primārais mūsu iestādē, tāpēc svarīgi, lai rociņas kārtīgi un pareizi mācētu nomazgāt. Noskatījāmies raidījumu par ziepju Burbulīti un neganto Mikrobu “Kas te? Es te!”, dziedājām līdzi Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas dziesmai par tīrām rokām. Noslēgumā noskatījāmies multenīti
“Par Janča punci un tīrām rokām”. Manuprāt, bērni pēc šīs nodarbības varēja pamācīt vēl vecākus,
brāļus un māsas mājās, kā pareizi jāmazgā rokas.
Mēs apguvām arī uzvedību ar mājdzīvnieku - suni. Uz bērnudārzu ciemos bija atbraukusi kanisterapeite Lana Kunce ar trim mīluļiem - sanbernāra kucīti un diviem kavaliera Kinga Čārlza sunīšiem. Bērni bija ļoti drosmīgi, jo
nebija neviena, kas sēdētu maliņā
un tikai vērotu. Apbrīnoju tieši mazās grupas bērniņus, kuri droši gāja
klāt sunītim, kas ir divas reizes lielāks par viņiem pašiem. Ļoti patika,
ka Lana ar sunīšiem katrai grupiņai
veidoja savu programmu. Mazajiem
tā bija vienkārša, lielajiem bērniem
vairāk izzinoša. Arī suņuki pacietīgi
darbojās ar bērniem trīs stundu garumā un klausīja visām bērnu dotajām
komandām. Mums ļoti patika! Paldies Lanai par jauki pavadīto priekšpusdienu ar viņas mīluļiem!
Neizpalika drošības mēnesī arī
Valsts policijas apciemojums. Ieradās Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.
Viņi vēlreiz ar bērniem pārrunāja ceļu satiksmes noteikumus, mācīja, kā pasargāt sevi dažādās
dzīves situācijās, kopā apguva drošības dziesmiņu. Izrunājām arī to, kāpēc obligāti jāpiesprādzējas
mašīnā. Droši vien kāds no vecākiem dzirdēja nākamajā dienā aizrādījumus par siksnu nelietošanu.
Patika, ka kopīgi tika izrunāti reāli piemēri no dzīves, piemēram, kā var gadīties, paliekot vienam
mājās. Bērniem jautājumi bija, un tas liecināja par viņu ieinteresētību sarunā. Policisti secināja, ka
Ērgļu bērnudārzā ir ļoti gudri un zinoši bērni, kuri lielāko daļu atbilžu zināja precīzi. Runča Rūda
un Bebra Bruno lomās iejutās Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektores no Madonas - Laura
Krīgale un Agnese Krafte.
Evitas Lielupes, pirmsskolas izglītības metodiķes, teksts un foto

2019. gads “Meņģeļos”

Arī šī gada beigās vēlos padalīties ar skaistākajiem notikumiem un paveikto muzeja 29. vasaras
darba sezonā.
Muzeja sezonu iesākām ar J. Jurjāna starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” dalībnieku
viesošanos un sportiskām aktivitātēm “Meņģeļos”. Lepojamies, ka mežraga spēlēšanas tradīcijas
Ērgļos tiek turētas godam, jo šogad aprīlī jau 21. reizi Ērgļos notika šis konkurss.
Tradicionāli maija mēnesī tiek sakopta muzeja teritorija. Arī šogad talkā piedalījās Centrālvidzemes virsmežniecības vīri, Ērgļu novada pašvaldības darbinieki un muzeja draugi. Paldies visiem!
Maijā jau 14. reizi piedalījāmies akcijā „Muzeju nakts”. 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”. “Muzeju nakts” tika ieskandināta ar muzikālām tauru skaņām, kuras aizskanēja pāri gleznainajam Pulgošņa ezeram. Koncertā “Pūt, brālīt, vara tauri!” uzstājās Ērgļu mūzikas skolas audzēkņi
un pūtēju orķestris. “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 skaņu”.
Ar aizrautību muzeja apmeklētāji spēlēja spēli “Kas meklē, tas atrod”, pie ugunskura ģitāras pavadījumā dziedāja dažādas dziesmas.
Īpaši skaists bija jūnija mēnesis. Jūnija sākumā uzņēmām vairākus simtus Ordeņu brālības salidojuma dalībniekus. Savukārt vasaras saulstāvjos aicinājām ikvienu, kurš vēlējās šajā dienā būt dabā,
skaistā vietā, kopīgi svinēt šos svētkus. Gājām pļavās un pinām vainagus, pušķojām “Meņģeļu”
sētu, sējām pirts slotiņas, dziedājām līgo dziesmas, baudījām dažādu veidu sierus un mājās ceptu
maizi ar vareni gardu sviestu. Tika kurināta pirts, un ikvienam bija iespēja izbaudīt pēršanos silti
omulīgajā “Meņģeļu” dūmu pirtiņā. Saules rietu sagaidījām ar ugunskura iekuršanu un uguns plosta palaišanu dīķī. Līdz pat rīta gaismai kokles pavadījumā tika dziedātas latviešu tautasdziesmas
un līgo dziesmas.
Jūnijā no Nacionālās Kultūras pieminekļu pārvaldes ieguvām finansējumu “Meņģeļu” dzīvojamās
ēkas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanai, kura šogad tika arī veikta. Pateicoties šai
izpētei, varēsim restaurēt ēku.
Jūlijā, Ērgļu novada svētku ietvaros, rīkojām literāri muzikālo konferenci “Ērgļu brāļi Jurjāni
Latvijā un pasaulē”, kurā ar saviem referātiem uzstājās mūzikas jomas speciālisti - Z. Prēdele, D.
Balode un A. Klotiņš. Novada svētkos, sestdienas rītā, tika vadītas muzeju “Braki” un “Meņģeļi”
muzejnieku aktivitātes muižas parkā.
Augustā pozitīvā atmosfērā tika aizvadīts jau otrais radoši izzinošais pasākums “Sajūtu pļava”.
Pasākuma mērķis ir plašākai publikai parādīt Ērgļu novada cilvēku talantus. Šajā gadā tika organizētas sešas meistarklases. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izgatavot dažādu veidu rotas, iegūt
skaistu hennas zīmējumu, iemācīties gatavot saldos pildījumus, diegu mākslas tehnikā (“string
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Aizvadīta „Braku” 60. sezona

“Braku” muzeja apmeklētāji, iesaistoties akcijā “Veselībnieks”.
Kad iestājas aukstais laiks, āra muzeji pamazām noslēdz savu aktīvo darba sezonu. „Braki” godam
ir aizvadījuši jau 60. sezonu. Kāda tā ir bijusi? Ļoti darbīga un rosīga. Salīdzinot ar 2018. gadu, ir
pieaudzis apmeklētāju skaits, šogad tie ir 8,8 tūkstoši tūristu.
Ir palielinājies individuālo apmeklētāju skaits - tās ir ģimenes, mazas grupiņas, 2-3 cilvēki. Muzeju regulāri apciemo grupas - daudz ceļo pensionāri, arī darba kolektīvi, interesenti. Pavasaros un
rudeņos muzeja čaklākie apmeklētāji ir skolēni, parasti tas notiek akcijas „Latvijas skolas soma”
ietvaros. Skolēnu grupas ir ļoti dažādas - no apzinīgiem un zinošiem jauniešiem līdz delverīgiem
un nemierīgiem audzēkņiem. Mūsdienu skolēns ir prasīgs un kustīgs. Vadot ekskursijas, ir ļoti jādomā par stāstījumu, kurā iekļauta aktīva darbošanās un savstarpēja domu apmaiņa.
„Brakos” ļoti iecienīta ir muzejpedagoģiskā programma „Velniņu darbi un nedarbi”, „Ielūkosimies
„Skroderdienu Silmačos” tēlu pasaulē!”. Tūristi labprāt izvēlas gardēžu ekskursijas - „Silmaču”
pankūkas vai „Braku” putru. Lai apmeklētāji varētu garšīgi paēst, liels paldies SIA „Kārlis un partneri” par atsaucību un sadarbību. Viss vienmēr noticis godam, un viesi ēd, maltīti slavēdami. Muzejā darbojamies elastīgi, ņemot vērā apmeklētāju lūgumu un vēlmes, un dažkārt laba ekskursija ir
abu pušu kopdarbs. Cilvēkiem patīk muzeja sakoptā vide, plašumi, dabas burvība. Te ir, ko redzēt
un darīt, īpaši, ja tuvumā ir atrakciju parks „Braku takas” un disku golfa trase.
„Brakos” 2019. gadā ir bijis vairāk nekā 2 tūkstoši pasākumu apmeklētāju. Prieks, ka cilvēkus
saista muzeja sarīkojumi un viņi tajos labprāt piedalās. Maijs aizritēja ar sirsnīgu un jauku „Braku”
muzeja 60. dzimšanas dienu, ar darbīgu Muzeju nakti, ar izstādes „Brakiem 60” atklāšanu. Jūnijā
skaisti ielīgojām Līgo svētkus, krāšņi nosvinējām Jāņu vakaru un patīkamā atmosfērā notika brīvdabas izrāde „Trīnes grēki” (Jēkabpils Tautas teātris). Jūlijā iesaistījāmies novada svētku organizēšanā, augustā - Garīguma dienā, bet septembri sagaidījām ar izrādi „Velniņi” (Valmieras Viestura
vidusskolas Tautas teātris „Sprīdītis”) un Olgas Dundures grāmatu atvēršanas svētkiem. Oktobrī un
novembrī gatavojamies R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa noslēguma sarīkojumam, kas
notiks 7. decembrī un ko vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris.
Muzejam ir savi draugi un palīgi. Aprīļa mēnesī notika trīs talkas, kurās piedalījās mednieku kolektīvs „Mednis”, Ērgļu mežziņi, pašvaldības darbinieki, Ērgļu vidusskolas skolēni un brīvprātīgie.
Ir izveidojusies laba sadarbība ar mežkopja Aivara Vanaga ģimeni, kura rudenī labprātīgi talkoja,
grābjot lapas un sakopjot muzeja teritoriju. Ar Aivara uzņēmību un entuziasmu pie Zibensšķeltā
akmens un skulptūras „Edgars” ir iestādītas narcises, bet pie dzīvojamās mājas - speciālās ar nosaukumu „Dzejniekam”. Paldies Aivaram Vanagam par nesavtīgu un godprātīgu atbalstu muzejam!
Pavasarī un vasarā turpinājās R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” sadarbība ar uzņēmuma
grupu „Repharm”. Apmeklējot muzeju, skolēni iepazinās ar labas veselības stūrakmeņiem, varēja
uzdot jautājumus par veselīgu dzīvesveidu, par dabas nozīmi cilvēka dzīvē, par rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa veselīgas dzīves pamatprincipiem. Ekskursijas vadītājs aicināja piedalīties datorspēlē
„Veselībnieks”, kuru var izspēlēt gan savā klasē, gan izmantojot mobilo telefonu. Skolēni ar prieku
klausījās gida stāstījumā par veselīgu dzīvesveidu un labprāt uzdeva arī jautājumus. Kā balvu viņi
saņēma „Repharm” sarūpētās balviņas.
Lai arī aktīvā sezona ir noslēgusies, muzeja darbinieki turpina strādāt, šobrīd tā ir gatavošanās
Blaumaņa konkursam, kas Latvijā kļuvis populārs un kurā ik gadu piedalās apmēram 200 skolēnu.
Turpinās pētnieciskais darbs, kura rezultāts bieži ir kultūrvēsturiskas grāmatas, jaunas izstādes,
rakstām projektus, lai piesaistītu naudas līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai. Ļoti laikietilpīgs
darbs ir krājuma digitalizācija, lai vadītu muzeja priekšmetus kopējā digitālajā sistēmā. Ziemas
periodā apmeklējam kursus un seminārus, notiek pieredzes apmaiņa, lai muzeju darbs kļūtu produktīvāks un kvalitatīvāks, sadarbojamies ar dažādām institūcijām un organizācijām, plānojam
muzeju darbu 2020. gadam.
Paldies visiem, kas atbalsta muzeju, palīdz un dara to nesavtīgi un godprātīgi!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
art”) izšūt auskariņus, piedalīties jogas nodarbībās un kopīgā sadziedāšanās pasākumā,
kā arī izbaudīt pēršanos dūmu
pirtiņā.
Vasaras sezonā, kad muzejā
jāvada gan ekskursijas, gan jāorganizē pasākumi, tad noder
arī papildspēki. Jūlijā un augustā muzeja izglītojošo darbu
ar apmeklētājiem veiksmīgi
veica Evelīna Solozemniece.
Lai gan šķiet, ka biedrības
“Latvijas pirts” ideja par Pirts
dienu Latvijas mērogā nav dziļi iesakņojusies, “Meņģeļos”
katra gada otrajā septembra
sestdienā tiek iekurināta dūmu
pirtiņa. Šajā dienā vienmēr tiek aicināts kāds pirtnieks, kas varētu padalīties savās zināšanās. Šoreiz “Meņģeļos” viesojās pirtniece Gunta Pūce no Madonas. Pirtniece dalījās savā pieredzē un
stāstīja par sagatavošanos pirtī iešanai. Notika arī aktīva darbošanās - katrs izgatavoja vaska svecīti, sasēja zāļu slotiņu un pagatavoja skrubīti. Pēc tam ikviens varēja izbaudīt pēršanos “Meņģeļu”
dūmu pirtiņā. Liels prieks, ka šoreiz šo pasākumu apmeklēja arī krietns pulciņš atraktīvu un zināt
gribošu jauniešu.
Karjeras nedēļas ietvaros “Meņģeļos” ciemojās Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēni ar audzinātāju
Ievu Rotu. Skolēni ne tikai palīdzēja sakopt muzeja teritoriju, bet arī tika iepazīstināti ar brāļu Jurjānu devumu mūzikā un darbu pie muzeja krājuma.
Muzeja vasaras darba sezonu noslēdzām ar paaudžu sadziedāšanās pasākumu “Man bij` dziesmu
vācelīte”, kur ieradās lieli un mazi mūzikas mīļotāji ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no Jēkabpils un Rīgas.
Visas sezonas laikā priecājāmies par ekskursantiem no dažādām Latvijas vietām. Muzeju iecienījušas tūrisma firmas, individuālie tūristi, ģimenes ar bērniem, skolēnu grupas, arī ārzemju viesi.
Tālākie viesi šogad bija no Austrālijas, Meksikas, Brazīlijas un ASV.
No visas sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās muzeja pasākumos, sakopšanas talkās, atbalstīja mūs un to turpinās darīt!
Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Vai grāmatu lasīšana ir aizraujošs un interesants piedzīvojums?
Noteikti! Lasot grāmatiņu, Tu ieej pavisam citā pasaulē, kur piedzīvo interesantus, izdomu bagātus notikumus kopā ar saviem
varoņiem. Lasot grāmatiņas, Tu ne tikai piedzīvo, bet arī izglītojies, jo Tu kļūsti gudrāks, papildinās Tavs vārdu krājums, palielinās
uzmanības un koncentrēšanās spējas, kā arī grāmatas lasīšana ir bezmaksas atpūta un izklaide.
Nāc uz bibliotēku un izvēlies sev piemērotāko grāmatiņu, kas domāta tieši Tev no jaunākās literatūras!
Jaunākais Ērgļu bibliotēkā
• Dž. Grīns “Bruņurupuči bez gala”
• A. Ogriņš “Plaukstu šķērsiela”
Pieaugušajiem:
• Ilustrētā enciklopēdija “Jaunais inžeNozaru literatūra:
Romāni:
nieris”
• I. Milēviča “Veiksmes retorika”;
• M. Koljers “Ceturtais lielākais Latvijā”
• Ilustrētā enciklopēdija “Cilvēka ķer• T. Īlena “Sociālā pedagoga darbs ar
• K. Račko “Sasietā”
menis”
datoratkarīgajiem skolēniem”;
• M. Konelijs “Liesmojošā istaba”
• “Fakti un rekordi”
• M. Norts “Baltijas jūras reģiona vēstu• K. Grebe “Mājdzīvnieks”
Bērniem:
re. Tirdzniecība un kultūra”
• K.Vaita “Vēja čuksti stikla lauskās”
• “Komandas darbs”- ķepu patruļas
• T. Liona “Kā izaudzināt laipnus bēr• K. Robārdsa “Ultimāts”
piedzīvojumi
nus”
• K. Sendija “Ne gluži ideāla ģimene”
• “Mini zoodārzs. Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?”
• A. Beresņeva “Māmiņ, nekliedz uz
• Dž. Mensela “Debesīs sadziedas putni”
• “Pagalma mantojums. 32. jautras spēles
mani!”
• D. Morels “Nakts valdnieks”
un rotaļas”
• M. Bērkbija “Māja Beikerstrītā. Šantāžis- • H. Fekseuss “Smalki! Izcilas sociālās
• “Daudzi mazi kustīgi dzīvnieki” mana
prasmes”
ta pēdējais gājiens”
pirmā pirkstiņspēļu grāmata
• I. Pērkone “Latvijas pirmās filmas”
• E. Pataki “Nepakļāvīgā imperatore
• “101 lielisks burvju triks”
Vēsturiskā
literatūra:
Elizabete”
• Z. Siliņš “Latviešu leģionāra piezīmes” • “Kā pīlēns Pēkšķis ēnu pazaudēja”
• E. Hakls “Par vecākiem un bērniem”
• “101 aktivitāte brīvā dabā”
• “Franču pulkvežleitnanta Emanuela
• E. Grēns “Nāves impērija”
• I. Joničenoka “Vasara uz plaukta”
Diparke atmiņas. Misija Latvijā 1919• J. Adlers-Olsens “Selfiji”
• A. Bēma “Emma un vienradžruksis.
1920”
• M. Friedenthal “Bites”
Sirdī varonis!”
Dziesmu grāmatas:
• O. Jalonen “14 mezgli līdz Griničai”
• J. Zvirgzdiņš “Lāču republika”
•
V.
Pizāns
“Smaidīgais
pavasaris”
• R. Vēra “Sieviete no desmitās kajītes”
• S. Vanden Hēde “Lapsa un zaķis”
• I. Circene “Dziesmotais gads”
• H. Nesers “Pavisam cits stāsts”
• I. Zīgners “Mazais pūķis kokosrieksts
Pusaudžiem:
• Č. Apdullajevs “Ačgārnā realitāte”
ceļo apkārt pasaulei”
• S. de Mari “Hanija. Gaismas bruņi• Č. Apdullajevs “Saprāta upuris”
• Ž. Kuponss, L. Furtuņa “Priecīgus
nieks”
• E. Čedvika “Vasaras karaliene”
Ziemassvētkus, mīļie mošķi!”
•S. de Mari “Hanija. Mēmā ragana”
• S. Ahnhem “Izsvītrotie”
• “Meža muzikanti” skanošā grāmatiņa
•
S.
de
Mari
“Es
esmu
Hanija”
• V. Eivjārda “Stikla zobens”
• “Latviešu tautasdziesmas. Spēlēsim,
• D. Ozoliņa “Izglābt vasaras brīvlaiku”
• Dž. Silvere “Viena diena decembrī”
dziedāsim!” skanošā grāmatiņa
•
N.
Geimens
“Vārdotāja
un
vārpstiņa”
• L. Gundars “Apglabāts uz valsts rēķina”
• A. Balts “Šausmīgās pasakas”
• M. Dimsone “Rozā Kvarca brālība.
• D. Priede “Kur sarkanas ogas auga”
• I. Zēriete “Runča sapņu dārzā”
Miroņgalvas
noslēpums”
• Dž. Moja “Joprojām es”
• M. Velsa “Slepkabota dienasgrāmata. 1. • “Piecu minūšu pasaciņas miedziņam”
Stāsti/esejas:
• “Runājošie suņi”- grāmata pēc E. Jangrāmata”
• N. Ikstena “Mīlestība”
• M. Velsa “Slepkabota dienasgrāmata. 2. sona animācijas filmas
Dzeja:
• M. del maso, R.Bonilja “Mans lielais
grāmata”
• J. Kaplinski “Balts papīrs un laiks”
lācis, mans mazais lācis un es”
• E. Lokhārta “Puišu grāmata”
• S. Vesko “Pieres vieta”
• “321 supergudrs fakts, kas jāzina, pirms Spēles:
• “Ko Tu zini par Latviju?” junioriem
paliek 13”

Brīvdienu nedēļa
Skolēni varēja atpūsties savā tik ilgi gaidītajā brīvdienu
nedēļā. Citi aktīvi atpūtās ārā, ķerot pēdējos saules starus, citi
veseļojās, dzenot prom slimību, citi aktīvi laiskojās pie saviem
telefoniem, bet citi nāca uz bibliotēku un piedalījās radošajās
aktivitātēs.
Atjautības dienā pārbaudījām paši sevi, cik mēs esam uzmanīgi un atjautīgi. Atbildējām uz interesantiem, āķīgiem jautājumiem, uz kuriem nemaz tik viegli nebija atbildēt, bet, domājot
loģiski un ar atjautību, tikām arī pie atbildēm.
Mūsdienās “Helloween” svinības mums asociējas ar bērnu
tērpšanos maskās un kostīmos, lai dotos pie kaimiņiem diedelēt

saldumus. Un, lai būtu, kur likt našķus, darbnīciņā pagatavojām
saldumu trauciņus no plastmasas pudelēm, ko izkrāsojām pēc
iespējas baismīgāk.
Lai jautrāka, interesantāka un baismīgāka būtu istaba uz “Helloween”, pagatavojām dekorācijas - acis (no tenisa bumbiņām),
kuras nokrāsojām pēc iespējas baismīgāk, kurās pēc tam varēja
ielikt lampiņas. No marles un līmes veidojām rokas, ar ko varēja dekorēt istabu pēc saviem ieskatiem.
Paldies tiem bērniem, kuri atrada laiku, lai pabūtu kopā!
Tiekamies 30. novembrī plkst. 11.00, kad notiks darbnīciņa,
kur gatavosim netradicionālu adventes vainagu. Sekojiet līdzi
informācijai!
Inga Razenovska, bibliotekāre

Velobrauciens
20. oktobrī notika Ērgļu saieta nama un vietējo riteņbraucēju domubiedru grupas rīkotais
sezonas noslēguma velobrauciens. Pulcēšanās
vieta un starts bija pie pagastmājas. Tālāk ceļš
veda uz Vestienas pusi - gar Pulgošņa ezeru un
Meņģeļu muzeju. Kalns gar muzeju bija pirmais
lielais pārbaudījums, kuru daži braucēji nolēma
uzveikt, stumjot velosipēdu. Tālāk ceļš veda gar
Mūrnieka ezeru līdz Silakrogam, kur maršruts
mainīja ne tikai virzienu, bet mainījās arī ceļa
segums. Sākās brauciens pa lauku ceļu, kas kā
jau pēc lietus bija ar lielām peļķēm, Taču tas riteņbraucējus nebiedēja. Kad brauciens bija apmēram pusē, tika pasludināta pauze, kuras laikā
braucēji baudīja pasākuma organizatoru sagādātos pīrādziņus,
cepumus un karstu tēju. Pēc atpūtas brauciens turpinājās uz kādreizējo Vesetas pienotavu. Tur uzkavējāmies, lai apskatītu objektu un tā apkārtni. Tad turpinājām braukt un bijām tikuši līdz
Namkalnam, kur ceļš turpinājās nu jau pa asfaltu līdz pat Ērgļiem.
Maršruts noslēdzās, kur sācies - pie pagasta mājas. Kopumā tika

Šautriņas (bērni)
1. Alīna Muša
2. Elīza Mona Bērziņa
3. Emīls Bernāns
Šautriņas (pieaugušie)
1. Justs Jēkabsone
2. Aldis Jēkabsons
3. Andris Ābels

Spēļu starplaikos varēja pārbaudīt savu veiklību. Ar balonu palīdzību bija jāpārnes astoņas glāzes no viena galda uz otru galdu.
Uzvarēja Paula Luīze Piebalga un balvā saņēma cepuri.

No 8. novembra Ērgļu saieta nama
Tradīciju zālē skatāma
TLMS “ĒRGĻI” darbu izstāde “NAKTSMĀJAS”
Izstāde atvērta līdz 7. decembrim
Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienai
veltītie pasākumi novadā
15. novembrī plkst. 19.00 Sausnējas saieta zālē
“Līdumos” svinīgs pasākums
17. novembrī plkst. 18. 00 Ērgļu saieta namā
SVĒTKU KONCERTS - RAIMONDS PAULS
un LATVIJAS RADIO BIGBENDS
Plkst. 22.00 svētku balle - spēlē grupa
“ZELTA KNIEDE” . Ieeja - brīva
18. novembrī plkst. 13.00 Jumurdas Saieta ēkā
svinīgs pasākums ar dziesminieka Ērika Loka piedalīšanos
23. novembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
senioru deju grupu koncerts „ RUDENS LAPKRITĪ ”
Dāmu deju grupa „Varbūt” aicina uz sadancošanos
savus draugu kolektīvus no dažādiem Latvijas novadiem.
24. novembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dziesmots stāsts
“Karā tam bi’j iet’i, karā nepalikt’i”
Piedalās folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” un Ērgļu
saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Rūdis”. Ieeja - brīva
28. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
viesojas LILIPUTU CIRKS!
Liliputu cirks no Ukrainas. Izrādē ir iekļauta spēle ar apļiem, priekšnesums ar ķīniešu bļodiņām, muzikālā ekscentrika, ekvilibristu priekšnesumi, numuri ar dresētiem dzīvniekiem, tajā skaitā, ar suni-matemātiķi un, protams, jautrie
klauni! Biļetes cena - 5,00 eiro
30. novembrī plkst. 17.00 un 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “DVĒSEĻU PUTENIS”
Tieši simt gadus pēc Latvijas brīvības cīņām filma “Dvēseļu putenis” noslēgs valsts svētku mēnesi. Ikviens aicināts
uz filmu, lai izjustu un godinātu latviešu strēlniekus, kuru
izdarītās izvēles un gūtās uzvaras pirms simt gadiem ļāvušas mums šodien dzīvot savā valstī.
Biļetes cena - 3,00 eiro
5. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
filma “NEKAS MŪS NEAPTURĒS”
Biļetes cena - 3,00
7. decembrī R. Blaumaņa literārās prēmijas
15. konkursa noslēguma pasākums:
9.00 - 10.30 ciemošanās „Braku” muzejā;
11.00 piemiņas brīdis R. Blaumaņa kapos;
Ērgļu saieta namā 10.00-12.00 - reģistrācija, radošas darbnīcas;
12.00 - konkursa noslēguma sarīkojums un apbalvošana.
Pasākumu vada Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš
Brūveris.
13. decembrī plkst.17.00 Sidrabiņos
Ziemassvētku egles iedegšana pie pagasta pārvaldes ēkas
14. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mūzikas un mākslas skolas Ziemassvētku
ieskaņas koncerts
19. decembrī Ērgļu saieta namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums

veikti apmēram 30 kilometri. Par noslēguma braucienu visi velobraucēji bija priecīgi un sprieda, ka tādus braucienus varētu
organizēt biežāk, ne tikai sezonas atklāšanā un noslēgumā. Tas
viss ir iespējams. Tiekamies nākamajā gadā sezonas atklāšanā!
Alda Jēkabsona teksts un foto

Galda spēles
1. kārtas rezultāti:
Duraks
1. vieta Ingus Akulovs
2. Imants Muša
3. Justs Jēkabsons
Dambrete
1. Estere Truksne
2. Aldis Jēkabsons
3. Imants Muša

PASĀKUMU AFIŠA

27. oktobrī notika 1. kārta novusā ar negaidīti lielu spēlētāju
skaitu - 26 spēlētāji. Spraigas cīņas notika no plkst. 10.00 līdz
17.00.
Vīrieši
1. Jānis Tīrons
2. Ainārs Strazdiņš
3. Kristaps Sergējevs

Sievietes
1. Ance Jēkabsone
2. Līga Tirzmale
3. Kate Jēkabsone

Ļoti ceru, ka 2. kārtā būs vēl vairāk spēlētāju. Tiekamies 2. kārtā
decembra nogalē.
Aldis Jēkabsons

Aicinājums piedalīties
Ziemassvētku tirdziņā
Aicinām iedzīvotājus ar saviem rokdarbiem un citiem mājražojumiem piedalīties Ziemassvētku izstādē - tirdziņā Ērgļu saieta
namā.
Iesniedzot darbus, lūdzam pievienot autora vārdu, uzvārdu, telefona nr. un vēlamo pārdošanas cenu. Vēlams, lai autori padomātu arī par savu iesniegto darbu izvietojumu.
Darbi jāiesniedz no 9. decembra līdz 12. decembrim.
Izstāde būs atvērta no 13. decembra līdz 21. decembrim.
Biedrība “Ērgļu pensionāri” (Taiga, t. 22440662)

PIEMINAM MIRUŠOS:
Izolde Plaude mirusi 92. mūža gadā;
Edijs Pūce miris 64. mūža gadā;
Daina Vizla mirusi 88. 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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