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priekšsēdētājs Andris
KristiƗnam ir 20 gadu. ViƼš ir mƗcƯjies
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programmƗ, kuras realizƗcijas laikƗ tiek meƺlatvija”, kura viens posms bǌs pa ma zƯmes, pie Jumurdas ezera izveidota cƯbas mƗrketinga skolotƗju. Ja ƯsumƗ
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Valkas rajona padomes, MƗlpils pagas- tuvƗkie mazie apƺveida maršruti bǌs pa kasgrƗmata par velotǌrismu, organizƝts nozƯmƝ. RǌpƯgs, korekts, izdarƯgs, at23. jǌnijƗ.
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 11. jūlija pēcpusdienā Ērgļos iebrauca velomaratona „BARONA vadībā iepazinās ar Ērgļiem, to apkārtni, sitamos instrumentu syargol un darbuku. novadu dziesmas, tādējādi ļaujot pārstāvēt
izdotas velotǌrisma brošǌras un velotǌpƝjais projekta budžets ir 1519238,13 Ɯrgƺu apkƗrtni.
TAKA – PAR TĪRU UN ZAĻU LATVIJU” 39 dalībnieki. Iecienītais pabija Meņģeļos un pavadīja jaukus brīžus ‘‘Jaffra’’ ir tautas mākslas un folkloras bied- visu Latviju.
EUR. Budžeta nansƝjuma avoti: 85%
Ɯrgƺu mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
velobrauciens risinās jau sesto gadu, un katru gadu tā dalībnieki nakšStarptautiskā festivāla “Baltica” ceļš aizIgaunijas-Latvijas pƗrrobežu sadarbƯ- dƗvƗts pa loku: Ɯrgƺu centrsBrakos,
– Palšusadziedoties kopā ar Ērgļu tautas rība, kas darbojas ar mērķi saglabāt palestīņo mūsu novadā. Velobraucēji atpūtās Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģepaldies
niešu kultūru Izraēlā. Grupas vadītājs Ērgļu vijies tālāk pār pakalnu pakalniem. Ērgļu
Daugiallo,
bas programmas nansƝjums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – mūzikas
Ɯrgƺi (nokopu “Pulgosnieši”. Liels Ilze
ļi”, viesojās R.Blaumaņa „Brakos”, pārbaudīja savas spējas gaisa ce- Inesei Maltavniecei par šī sadziedāšanās novada pašvaldības domes priekšsēdētājam pašvaldība saņēmusi pateicību par to ceļa
InformƗcijas speciƗliste
lƯdznansƝjums, 10% partneru lƯdz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesļos „Braku takās”. Velobrauciens aizsākās 7.jūlijā Tartu un finišēs 23. pasākuma saviesīgu un sirsnīgu vadīšanu. Guntaram Velcim izteica pateicību par vies- posmu, ko esam gājuši kopā šī lielā pasākunansƝjums.
tienas-Ɯrgƺi ceƺa). Brauciens plƗnots
julijā Dundagā, šķērsojot visu Latviju pa maršrutu, ko savulaik 24 Dziesmas nerimās pat tad, kad galdā jau mīlīgu uzņemšanu un dāvāja īpašas veltes no ma norisē.
gadu vecumā kājām veicis mūsu izcilais latvietis, Dainu Tēvs, – Kriš- kūpēja iecienītā Braku putra, kas vilināt vi- savas zemes (lūgšanu krelles un piekariņu –
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste,
jānis Barons.
lināja uz kārtīgu launaga maltīti. Vakara akmeni, kas aizsargā pret ļaunu aci).
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cumƗ ceƺoja kƗjƗm 5 nedƝƺas no
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bija trīs kungi, kas mūsu sadarbības un tajā izvietoto iestāžu darbību. NīRaunai, Taurenei, Inešiem, Ɯrprocesos iesaistījušies jau no paša sāku- derlandiešiem ļoti patika šī nama kongƺiem, Koknesei, SkrƯveriem,
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mǌzikas
pasƗkumu.
direktori
I.Šaudiņu iepazīstināmuši viesošanās laikā atrast piemērotā- tram speciālā aprīkojuma iegādei.
Barona takas idejas autore ir neformƗlƗ ar savu erudƯciju par Latvijas augu un žu, saƼƝmƗm pozitƯvo enerƧiju no Zi- patƯk visvairƗk, atbilde skanƝja – pirJaunieši
ir
ƺoti
zinƗtkƗri
un atsaucƯgi.
augsto viesi
ar situāciju
noko adresātubensšƷeltƗ
Ērgļos savam
ziedojumam
akmens
un nodziedƗjƗm matnƝjƗ, neskartƗ daba – pƺavas, lauki. Ir jām
vides izglƯtƯbas projekta „PƝdas” vadƯtƗja dzƯvnieku valsti.
apmeklƝjuši
vairƗkus
pasƗkumus
Ɨrvadā – gan pašvaldībā un tās
3000
latu dziesmu,
apmērā. pasveicinƗjƗm
Apskatījām skulptǌru
Ērgļu „Ed„NƗkamajƗ rƯtƗ viesi klausƯjƗs
mǌziVita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzDzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
institūcijās,
gan uzņēmējdarbībā,
kurās šo
unvidusskolu,
aplǌkojƗm vƯgriežu
pƺavƗs pa- un ItƗliju viƼiem liekoties pie mums muzejos
iepazina gars”un
sƗka Lielo Talku organizƝšanu LatvijƗ, Ʒu JurjƗnu dzƯvesstƗstu, tuvƗkarodvidusskolu
notikušajƗs
aktivitƗtƝs. Nebaiarī devāmies
slƝpušos
Lejas aku,arkurƗ
esot tas labƗ- daudz lƝnƗks, gausƗks, šeit ir tƗ, kƗ dƗskāstrƗdƗt
PulgošƼavadītāji
iepazīstināja
pēdējos
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz Ưstenoja muzeja apkƗrtni, priecƗjƗs par iestāžu
arƯ ziskunelielā
darbu -ekskursijā
pƺauj zƗli,
kais ar
ǌdens.
KƗ modernizācijauku piemiƼas zƯmi AustrijƗ tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj
JurjƗnu
apkƗrtni, ravƝ
pat puƷu
dobes, ja
pa Ērgļiem.
Vizītes
noslēgumā
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilinƗjumu,” stƗsta brƗƺugados
paveikto,
saviem
ir
vajadzƯba.
ViƼi
labprƗt
pamƗcƯtu
kƗIespaidi,
kuri
izbrƯna,
ir,
ka,
piemƝrƗm,
dalƯbnieki
iestƗdƯja
rozi
PƝrs
Gints,
zemes aizrautƯba un azartiskums droši muzeja vadƯtƗja Ieva VilnƯte. „Velomavēstnieks pauda savu prieku gan
jas plāniem, arī ar bēdīgo situāciju saskolƝniem
arƯ
angƺu,
vƗcu
un
itƗƺu
uz ielƗm, cilvƝki nesveicinƗs. KristiƗns diem
kura
kuplos
pie
dzƯvojamƗs
mƗjas.
KatarƯ koku
vien radies mƗtes, izcilƗs šƷƝpmetƝjas, ratona dalƯbnieku tradƯcija ir karā
par veiksmīgo abu pašvaldību saar bērnu skaita samazināšanos.
ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iestƗ- dzƯvo savƗ dzimtenƝ mazpilsƝtƗ, kur arƯ valodu. Varbǌt kƗdi Ɯrgƺu jaunieši vai
Melburnas olimpisko spƝƺu þempiones vai košuma krǌmu stƗdƯšana vietƗs,
darbību
ilguskolƝni
gadu vƝlas
garumā,
gan
Apmeklējām novada sociālās aprūpes
arƯ
jaunƗko tik
klašu
to darƯt,
sveši
cilvƝki
viens
otru
sveicina.
Ɯrgƺos
ras viƼi apmeklƝjuši. ŠƯ gada dalƯbnieki dƯts kƗds koks, bet šoreiz tƗ bija roze
Ineses Jaunzemes iespaidƗ.
par
iespēju
tuvāk
iepazīt
dzīvi
centru
gan
Ērgļos,
gan
Liepkalnē,
kā
arī
tad
izmantojiet
situƗciju.
KristiƗnas
ir
tƗ
nav.
Kad
viƼš
sveicinƗjis
kƗdu
ƝrglƝdzeltenƗ saules krƗsƗ.”
11. jǌlija vakarƗ šƯ gada Barona ta- MeƼƧeƺu ƗbeƺdƗrzƗ iestƗdƯja ƗbelƯti.”
par
audzinƗtƗju
bƝrnu dƗrzƗ
nieti, tas gandrƯz uzƼƝmis to ar bailƝm– strƗdƗjis
Latvijā
ārpus
Rīgas.
mūsu
slimnīcu.
Viesi
bija
priecīgi
par
„Latvijas
daba,
kultǌra
un
tradƯcijas–
takas
ceƺotƗji
„PusdienlaikƗ
Barona
kas dalƯbnieki ieradƗs MeƼƧeƺos, lai
kas viƼš tƗds, kƗpƝc viƼš mani sveicina? AustrijƗ un viƼam ƺoti patƯk darbs ar
to, ka
šajās tƗs
iestādēs
vēl joprojām
kalpo
ir vƝrtƯbas,
kuras mums
dotas manKaut
tuvƗk iepazƯtu vietu, kur pirms 150 ga- (26 dalƯbnieki) apmeklƝja Brakus.
ViƼus pƗrsteidz arƯ tas, ka pie mums, bƝrniem. Ērgļu novada pašvaldības
viņu
savulaik
sarūpētās
– mēbeles
tojumƗ,
bet tƗslietas
ir vƝrtƯbas,
kas mums ir piemƝram, muzejƗ, viss tiek noteikts no
Braku
diem pabijis KrišjƗnis Barons. Pie arƯ daudzi jau te bijuši,” saka
KristiƗns labprƗt stƗsta par visu un ir
domes
priekšsēdētājs
jƗsargƗ un par
„tomƝr jƗiepazƯst,
kurƗm jƗrǌpƝ- augšas, muzeja direktors atrodas tik jau tƯri labi iemƗcƯjies
vidusskolā,
darba instrumenti
arodviugunskura risinƗjƗs saruna par Ɯrgƺu muzeja speciƗliste Zinta SaulƯte,
runƗt
latviski. ViƼi
Joop
Jonkman,
Inese
Šaudiņa,
Gerke
Dijkstra,
iztƝlojƗ- veļas
jas”, tƗmājas
savas aprīkojums
darbƯbas misiju
Guntars
Velcis
senatni un šodienu ar grƗmatas „Ɯrgƺi vƝlreiz izstaigƗjƗm Braku sƝtu,dusskolā,
un apzinƗs tƗlu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpinƗs lƯdz oktobra
beigƗm.
ElitanƗ,
Ūdre,
pieirSAC
Ērgļos.ar
desmit gadsimtos” autorƝm Inesi Mai- mies laiku, kad dzƯvojis rakstnieks Rǌ- Vita Jaunzeme.
un Jan
katrsHamstra
jautƗjums
jƗsaskaƼo
Anna Kuzina,
MƗrƯte Breikša
Braku muzeja vadƯtƗja

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ črgĠos

Ērgļos viesi no Nīderlandes

Çrgïu
Ērgļu novada informatîvais
informatīvais izdevums 2009.
2012. jĺlijs
jūlijs



Ērgļu novada pašvaldības domē

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
lauku apvidus zeme vienība, kas ir neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
Pārskats par 2012. gada 28. jūnijā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem Valsts un pašvaldību īpašuma privatizāApstiprināja Ērgļu novada pašval- privatizācijas sertifikātu izmantošanas cijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai
dības 2011.gada publisko pārskatu .
2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgts
Pārskats publicēts informatīvajā izde- daļai noslēdzami zemes nomas līgumizemes nomas līgums saskaņā ar likuma
vumā „ Ērgļu Novada Ziņas”, ievietots saskaņā ar likuma “Par valsts un pašval“Par valsts un pašvaldību zemes īpašupašvaldības mājaslapā internetā www. dību zemes īpašuma tiesībām un to noma tiesībām un to nostiprināšanu zeergli.lv un nosūtīts Vides aizsardzības stiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
mesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.
piektās daļas 1. punktu un par kuras neun reģionālās attīstības ministrijai.
Izmainīja īpašuma “Venēcija” ne- apbūvēto daļu Valsts un pašvaldību īpa- punktu:
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
kustamā īpašuma lietošanas mērķus no šuma privatizācijas un privatizācijas
2.1.“Vizbuļi”, daļa no zemes vienības
sertifikātu
izmantošanas
pabeigšanas
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu ap16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
būve un noliktavu apbūve uz mērķi – likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā ter7054 001 0018, zemes vienība ar
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā miņā ir noslēgti zemes nomas līgumi
kadastra apzīmējumu 70540010069 –
saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldarbība ir lauksaimniecība.
platība
20,2 ha, zemes vienība ar
dību
zemes
īpašuma
tiesībām
un
to
noApstiprināja zemes ierīcības prokadastra apzīmējumu 70540010073 –
jektu nekustamā īpašuma “Elitēni”, kas stiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
platība 2,3 ha.
atrodas Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, sa- piektās daļas 2. punktu:
2.2.Līkā iela 8, kadastra
Ērgļu
novada
Ērgļu
pagastā
dalīšanai.
Nr. 70540080569, platība 0,2775 ha.
1.1.
“Upenieki”,
kadastra
Pamatojoties uz LR Ministru kabiĒrgļu novada Sausnējas pagastā
Nr. 7054 001 0074, platība 5,6 ha.
neta 2009.gada 1.septembra noteiku1.6.“Krīgaļi 2”, kadastra
1.2.“Zviedrs”,
kadastra
miem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
Nr. 7092 008 0144, platība 2,8 ha.
Nr.
7054
002
0015,
platība
52,8
ha.
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
3. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt
1.3.“Virdzītes”, kadastra
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojaun zemes reformas laikā ir ierakstāmas
Nr. 7054 008 0177, platība 5,6 ha.
ma zemes reformas pabeigšanai, kā arī
zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda
Ērgļu novada Sausnējas pagastā
valstij un pašvaldībām piederošo un piešādas lauku apvidus zemes vienības,
1.4.“Strautiņi”, kadastra
krītošo zemi” dome nolēma:
kas ir apbūvēta lauku apvidu zeme, par
Nr. 7092 003 0011, platība 5,8 ha.
1. Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt
kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpa1.5.“Strautiņi”,
kadastra
un zemes reformas laikā ir ierakstāmas
šuma privatizācijas un privatizācijas
Nr.
7092
008
0029,
platība
1,5
ha,
zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šāsertifikātu izmantošanas pabeigšanas
kadastra Nr. 7092 008 0030, platība
das lauku apvidus zemes vienības, kas ir
likuma 25.panta ceturtajai daļai noslē12,2
ha.
daļēji apbūvēta lauku apvidu zeme, par
dzami zemes nomas līgumi saskaņā ar
2.
Ērgļu
novada
pašvaldībai
piekrīt
kuras apbūvēto daļu atbilstoši Valsts un
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
pašvaldību īpašuma privatizācijas un un zemes reformas laikā ir ierakstāma

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

kumos nr.1 “Ērgļu novada paš-

( 2012.gada 28.jūnijā, domes sēdes protokols Nr.7,2.§) valdības nolikums”:
Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1

“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

Izdarīt šādus grozījumus Ērgļu novada domes 2006. gada
21. septembra saistošajos notei-

1) Punktu 1.2. papildināt šādā
redakcijā: „Pašvaldības dome
apstiprina pašvaldības amatu
katalogu, amatu klasificēšanas
rezultātus un pašvaldības atlīdzības nolikumu.”

Ērgļu novada pašvaldības domes 28.06.2012. saistošo noteikumu
Nr. 4 „Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Norādāmā informācija
1.1.Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības
– domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju, Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
1.2. Pašvaldības darba organizāciju nosaka Ērgļu novada pašvaldības nolikums
2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.panta pirmo daļu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir pilnveidot pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Plānotie grozījumi neietekmē pašvaldības budžetu

5.1.Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Ērgļu novada
pašvaldības administrācijā.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

6.1.Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par grozījumiem nav notikušas.
6.2.Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes finanšu un attīstības pastāvīgajā
komitejā.
Nav



2) Izslēgt punkta 1.11. apakšpunktus 1.11.1.3.,1.11.1.6.
3)Punktu 2.5. izteikt šādā redakcijā:
”2.5. Domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks un citas
vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī citi pašvaldības admi-

nistrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu
pildīšanu saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības atlīdzības nolikumu.”
4)Izslēgt punkta 8.1. apakšpunktu 8.1.2..

Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A. Rozenberga

Ērgļu novada karoga apraksts
Apraksts:
Vidū balts trijstūris ar smaili uz augšu, kam no kreisās puses piekļāvies
zaļš trijstūris, no labās – zils trijstūris. Pa vidu – novada ģerbonis, kas
apvieno visus trīs krāsu laukumus.
Krāsu simboliskā nozīme:
Baltā – simbolizē garīgumu, mieru, aizsardzību, drošību, ticību, godīgumu un kārtību. Šī krāsa raisa pozitīvas domas, tā aizsargā un stiprina ticību.
Zaļā – dabas, auglības, pārpilnības un fiziskās veselības krāsa. Simbolizē mieru un harmoniju, jaunību, izaugsmi un līdzsvaru. Zaļā krāsa meklē sadarbību un saskarsmes punktus.
Zilā – simbolizē mieru, atklātību, sadarbību, lojalitāti, viedumu, arī vīrišķību. Debesu zilā krāsa ir kā simbols domas skaidrībai, tā nomāc agresiju.

Domes priekšsēdētājs G.Velcis

Ērgļu arodvidusskola apmāca
Vidzemes Augstskolas studentus
Vidzemes Augstskola un Ērgļu
arodvidusskola sadarbojas jau ilgus
gadus, un pēdējais kopējais projekts
ir 1. līmeņa profesionālās studiju
programmas „Koka ēku celtniecība
un ekobūves” (KECE) izveide. Studiju programma izstrādāta, sadarbojoties arī ar daudziem Latvijas būvuzņēmumu speciālistiem, kā arī
ievērojot šodienas aktualitāti – energoefektivitātes nodrošināšanu un
ilgtspējīgas būvniecības ieviešanas
nepieciešamību. Studiju programmas
„Koka ēku celtniecība un ekobūves”
studenti no 14. maija ir uzsākuši

iesniegumu par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem sabiedrības īpašumos un nolēma izstrādāt un noteikt kārtību
par medību tiesību nomu
pašvaldībai piederošajos īpašumos.
 Nolēma uzsākt novadā dalītu sadzīves atkritumu savākšanu, šim mērķim paredzot pašvaldības budžeta līdzekļus LVL 6500 apmērā konteineru
iegādei.
Vienojās par pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu šādiem mērķiem:
Ērgļu Smilšu, Vidzemes, Jaunā, Koknese, Pienotavas ielas seguma remontam;
J.Zālīša Sausnējas pamatskolas jumta
seguma nomaiņai; pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” bērnu grupu
tualešu remontam; Ērgļu saieta nama
skatuves apgaismojuma iekārtu renovācijai; pašvaldības ēkas Rīgas ielā 10,
Ērgļos, fasādes remontam un lietus
ūdens kanalizācijas izbūvei; Rīgas ielas,
Ērgļos, apgaismojuma remontam; strūklakas ierīkošanai Ogres upes dambī.
Nodeva lietojumā divus Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus –
Jumurdas pagasta „Gaitās” un Ērgļos,
Dzelzceļa ielā 3.
 Apstiprināja Ērgļu novada karoga
skici.
Pieņēma saistošos noteikumu Nr.4
”Grozījumi 2006.gada 21.septembra
saistošajos noteikumos nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”.

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām
procedūrām

7. Cita informācija

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas
1. punktu:
Ērgļu novada Sausnējas pagastā
3.1.“Vārpas”, kadastra
Nr. 7092 003 0063, platība 1,3 ha.
 Atbalstīja ar pašvaldības līdzfinansējumu LVL 200 apmērā Ērgļu mūžizglītības biedrības projektu „Arodizglītības iespējas jaunajām māmiņām Ērgļos”
tā realizācijas gadījumā.
Piešķīra finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ērgļu novada pensionāru un invalīdu vienas dienas ekskursijas pa Latviju transporta
izdevumiem.
Atbalstīja finansiāli deju kolektīvu
„Rūdis” un „Erla” dejotāju dalību starptautiskajā deju festivālā Eiropiāde, kas
2011.gadā no 11.-16.jūlijam notiek Itālijas pilsētā Bolzano, piešķirot finansējumu transporta izdevumiem Ls 500
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nolēma pašvaldībai vienpusēji
lauzt 2011.gada 8.februārī noslēgto lauku apvidus zemes „Cīrulīši” nomas līgumu.
Palielināja SIA „ĒRGĻU SLIMNĪCA” pamatkapitālu, izdarot papildu
daļu ieguldījumu naudas veidā, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus LVL
9000 (deviņi tūkstoši latu) apmērā SIA
„ĒRGĻU SLIMNĪCA”sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Izskatīja SIA ”Conatus BIOenergy”

praktisko mācību apguvi „Prakse
Būvdarbos 1” Ērgļu arodvidusskolā.
2013. gada pavasarī plānota praktisko mācību otrā daļa „Prakse Būvdarbos 2”. Studentus māca Ērgļu arodvidusskolas pasniedzēji: Ilze Oša,
Māris Pētersons, Elmārs Pūce, Ināra
Ketlere. Prakses laikā tiek apgūti dažādi priekšmeti: Koka ēku būvniecība un tās vēsturiskā attīstība Latvijā,
Ekoloģiskie materiāli, Koka ēku apsekošana, balstoties uz ilgtspējīgas
būvniecības principiem, Kokmateriālu pārstrāde, Koka būvelementi, savienojumi, mezgli un konstrukcijas,

Pamatu izbūve, Statņu ēkas un guļbūves ēkas karkasa būve un Jumta
konstrukcijas.
KECE grupā ir 13 studenti, no kuriem 3 ir meitenes. Viena no KECE
studentēm ir Ance, kura jau pabeigusi Rīgas Celtniecības koledžu, tagad
Vidzemes Augstskolā apgūst būvdarbu vadītāja profesiju, tomēr nākotnē
plāno savu darbu vairāk saistīt ar ēku
projektēšanu. Citus studentus vairāk
interesē sava biznesa uzsākšana un
reāls darbs būvlaukumā, kur būvdarbu vadītājam ļoti noderēs praktiskās
iemaņas un pieredze.
KECE studenti atdzīst, ka mācīties
programmas praktisko daļu esot
daudz interesantāk, jo, darot praktis-

ki, var nostiprināt teorētiskās zināšanas, kā arī iegūt reālu izpratni par
koku kā būvniecības materiālu un tā
pielietojumu. Studenti ir apmierināti
un nemaz nemana, kā diena jau pagājusi. Viens no studentiem uzsver, ka
ir tik aizraujoši strādāt ar kaltu, āmuru, zāģi vai citādi mācīties celt mājas.
Šobrīd praktikanti veido ēkas maketu, kur iekļauti dažādi savienojumu
veidi. Kaut arī praktisko nodarbību
pasniedzēji Māris un Elmārs secina,
ka daļai studentiem nav iepriekšējas
pieredzes darbā ar koku un prakses
laikā tā noteikti radīšoties. Skolotāji
ir pārliecināti, ka praktiskās iemaņas
tiks apgūtas labā līmenī.
Papildus nodarbībām studenti spor-

to, spēlē basketbolu, futbolu un pat
beisbolu, kā arī ar prieku piedalījās
Ērgļu arodvidusskolas sporta svētkos
un baudīja lauku labumus. Studenti ir
apmierināti ar dzīvošanu Ērgļu arodvidusskolā un tāpat kā skolas audzēkņi ar interesi vēro notiekošos būvdarbus skolas teritorijā KPFI projekta
“Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku
komponentiem” (līgums Nr. KPFI5/11) ietvaros.
Inese Olte, Ērgļu arodvidusskolas
projektu un mācību programmu
administratore
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Redakcijas sleja
Sveiks, mīļais lasītāj! Ir vasaras vidus, ilgotais saules karstums ir klāt.
Pļavās tvīkst ziedi, un dārzos sparīgi
briest jaunā raža. Zeme alkst mitruma,
kurš mijas ar karstuma viļņiem.
Skolēni, studenti un strādājošie, kuriem ir pienācis ilgotais atvaļinājumu
laiks, var nedaudz atpūsties no saspringtajiem ikdienas darbiem un dažādiem pārbaudījumiem gan mācībās,
gan arī ikdienas dzīvē.
Topošie studenti, šogad vidusskolu
beigušie, un arodskolu audzēkņi ir spējuši sagaidīt centralizēto eksāmenu rezultātus. Citiem tie atnes prieku, bet
dažiem arī rūgtumu – tikai tagad daļa
absolventu saprot, kādēļ bija jāmācās
cītīgāk – ne jau citiem, bet gan lai pats
sev pierādītu, ka spēj sasniegt ko vairāk, tā nodrošinot vietu augstskolā. Vēl
jāiesniedz dokumenti, un tad jāgaida
konkursu rezultāti.
Nevar zināt, kas notiks nākotnē, tādēļ ir jābauda šodiena, tāda, kāda tā ir.
Nevajag sapņot par nereālām virsotnēm, bet gan paša spēkiem cīnīties, ik
dienas sev bruģējot ceļu, jo gulēšana
uz seniem vai svešiem lauriem nebūs
tā, kas nodrošinās veiksmīgu karjeru
un ģimenes dzīvi. Visu ir iespējams
sasniegt, tikai pašaizliedzīgi cīnoties
par savu vietu, tai pat laikā atceroties
par apkārtējiem – esot saskaņā ar
tiem.
Protams, vispirms katram ir jāatrod
savs es, sava patība, jo, kā jau esmu
sacījusi, tieši mūsu unikālā iekšējā pasaule atšķir katru cilvēku citu no cita.
Šajā numurā gūsiet ieskatu devīto
un divpadsmito klašu izlaidumos, ekskursijās un citās norisēs, kurās piedalījušies mūsu novadnieki.
Parūpējieties par sevi, atcerieties un
sazinieties ar sen aizmirstiem radiem
un draugiem, lai izdotos tos satikt arī
tad, kad neapmeklējat kāzas vai bēres.
Pie tā ir novedusi mūsu ikdienas aizņemtība, brīžiem arī nespēja veiksmīgi
plānot laiku, tādēļ vēlams izmantot
lietderīgi katru brīvo brīdi.
Baudiet Latvijas skaisto vasaru ar
visu ķermeni un garu – izjūtiet saules
sildošos pieskārienus, vēja liegos glāstus, sadzirdiet smilgu čaboņu pļavā,
jūras viļņu triekšanos pret krastu un
putnu treļļus, izgaršojiet ogu saldumu
un pirmo gurķēnu svaigumu! Saskatiet
visu to, kas jau atrodas jums apkārt!
Krista Kalniņa

16. jūnijā visi – gan lieli, gan mazi
– ar rūpju un reizē prieka apgarotām sejām, puķēm rokās kaut kur steidzās, jo
jāapsveic bija tik daudzi. Kā gan citādāk, jo atkal Ērgļu vidusskolā klāt izlaidumu laiks, un šoreiz 9. klasi absolvēja
23 skolēni.
Izlaidumā ir tā gaisotne, kuras laikā
aizmirstas tas, cik smagi bija jāstrādā,
lai šeit nokļūtu. Tas ir darbs, kuru paveikuši ne tikai skolēni, bet arī liels paldies jāsaka vecākiem, vecvecākiem, kā
arī skolotājiem un skolas vadībai, bez
kuru rūpēm un līdzdalības ikdienas
priekos un pārdzīvojumos šis pasākums
nebūtu iespējams. Plašā, krāšņā, ar pļavu ziediem un meijām izrotātā zāle ir
dāvana visiem, kuri ir izturējuši pamatskolas eksāmenus, un nu varēs izbaudīt
godam nopelnīto vasaru un iestāties vidusskolā un, cerams, ka izvēle par labu
kritīs tieši Ērgļu vidusskolai.
Ļoti daudz labu vārdu pamatskolas
beidzējiem veltīja Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa, kura priecājās
redzēt skaistu, gudru un kuplu klasi,
kurā ir tik daudz jauniešu, kuri aktīvi
iesaistījās ne tikai skolas pasākumos,
bet arī skolēnu domē un citos ārpusskolas pasākumos, gan piedaloties mācību
priekšmetu olimpiādēs, kā arī Latvijas
un starptautiska mēroga konkursos. Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Gun-
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Aiziet, lai atgrieztos

tars Velcis atzīmēja, cik būtiski ir neapstāties pie sasniegtā un turpināt savu
ceļu uz jaunām virsotnēm un mērķiem.
Klases vecāku pārstāve Zinta Saulīte
aicināja pasniegt skolotājiem „groziņu
ar noslēpumu”, kurā bija ne tikai Ivetas
Hiršas gardie pīrādziņi, kā pateicību par
viņu centīgo darbu visu šo gadu garumā.
Arī absolventi vēlējās pateikties saviem vecākiem un skolotājiem un visiem veltīja tādas dziesmas kā „Mūžīgs
Piena ceļš”, „Krāsaini sapņi” un „Mums

pieder tik daudz”, kuras patiešām skanēja no sirds un bija pilnas ar vārdos
neizsakāmu prieku. Skaisto muzikālo
skanējumu papildināja arī interesanti
stāstījumi par atgadījumiem no skolas
dzīves, ar kuriem absolventi dalījās šajā
pasākumā. Devītklasnieki saviem vecākiem bija arī sagādājuši patīkamu pārsteigumu – puķu pušķi, kura pasniegšanas laikā vecāku acīs bija redzams
lepnums un neviltots prieks.
9. klases audzinātāja Ilze Eņģe raksturoja katru skolēnu un savu raksturo-
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jumu papildināja daži citāti no grāmatiņām, kuras skolēni rakstīja visa mācību
gada garumā cits par citu. Šeit īpašs
paldies jāsaka latviešu valodas skolotājai Inesei Maltavniecei, kas skolēnus
iedrošināja rakstīt un uzrakstīto apkopot grāmatās, kuras katram uzdāvināt
izlaiduma dienā par piemiņu. Arī pirmās skolotājas Mārīte Ostrovska, Sandra Stankeviča, Sandra Konovalova un
Ieva Rota bija kopā ar pamatskolas beidzējiem un viņiem pasniedza piemiņas
veltes.
Varēja redzēt, cik ļoti absolventi ir
laimīgi par šī savas dzīves posma noslēgumu, jo visi ar skaistiem ziedu klēpjiem rokās steidzās nofotografēties, lai
iemūžinātu viņiem svarīgo brīdi.
Pēc svinīgā pasākuma, kura organizēšanā jāpateicas visiem vecākiem un it
īpaši Vinetai Bērziņai, bija balle, kurā
spēlēja muzikanti. Šeit īpaši jāatzīmē
tas, ka finansiāli 9. klases beidzējus atbalstīja SIA „Elbra”, par to paldies Robertam Koklačovam. Savukārt par galdiņu muzikantiem pateicība pienākas
Ligitai Truksnei.
Lūk, un tā arī šis skaistais brīdis ir
noslēdzies. Manuprāt, tas visiem paliks
atmiņā ar to gaišo un pozitīvo, ko katrs
deva, lai izlaidums izdotos.
Marta Suveizda 11.

Vienām durvīm aizveroties, citas atveras...
22. jūnijs – tikpat kā Līgo diena,
jāņuzāļu laiks, kad vasara ir pašā plaukumā un vēl Ērgļu vidusskolas 59. vidusskolas izlaidums, kārtējais uzvaras
punkts nu jau bijušās 12. klases skolēniem, viņu vecākiem un audzinātājai.
Pasākumam caurvijās nedaudzas
dzejas rindas, kuras vistiešāk apzīmēja
šo laiku jauniešu dzīvē, tā vēlreiz uzsverot šī mirkļa nozīmīgumu. 12. klase
ir dēvēta dažādi – gan kā gudrākie, gan
nebēdnīgākie un arī kā visdziedošākie.
Tika izpildītas dziesmas, kā arī stāsti,
veltījumi vecākiem, pašiem sev un arī
vasarai.
Vēl divpadsmitie rādīja video materiālu, kurā tika iemūžināts tas, kā viņi
pasniedz skolai dāvanu, tā ir tradīcija,
kuru nelauzām. Izlēmām atstāt ko praktisku – jaunu uzrakstu, kurš norāda ceļu
uz mūsu mīļo vidusskolu.
Vecāki un skolotāji tika sveikti ar
krāšņiem ziediem un pateicības vārdiem, jo tieši viņi mūs balstīja un skolo-

ja šos daudzos gadus, un tas viss tādēļ,
lai mēs būtu gatavi atplest spārnus un
izlidot nezināmajos dzīves plašumos.
Vakara pirmās daļas noslēgums –
Līgo svētku gaisotnē – visi absolventi
lika galvā pašu pītus Jāņu vainagus no
visskaistākajiem ziediem un spēcīgākajām ozollapām, dziedāja dziesmu, kura
bija kā noslēdzošais posms uz jautras
nots, lai vēlāk vakara gaitā varētu dziedāt līgo dziesmas ar ģimeni un draugiem, apspriest nākotni un atskatīties uz
jau paveikto.
Šajā vakarā atminējāmies visu skaisto, kas bijis, noslēdzām vienu no dzīves
posmiem, kas būs kā stabils balsts, atspēriena punkts mūsu turpmākajā izaugsmē.
Tās būs skaistas atmiņas ne tikai par
košajiem ziedu klēpjiem, bet gan galvenokārt par to, ka bijām vienoti līdz pat
uzvarošajām beigām!
Krista Kalniņa

Brīvdienās skolā iet?
10 skolēni no Ķelnes-Reizīkes
pagasta pavadīja veselu nedēļu skolā un tā bija lieliska.
Ar 3 vācu pavadonēm un 14 latviešu skolēniem un latviešu skolotājām Ērgļu skola vienu nedēļu kļuva
par dzimteni vācu bērniem. Valodas
problēmu nebija. Ar mīmiku, žestiem un mazliet ar angļu valodu visu
varēja izskaidrot un saprasties.
Katru dienu notika kopīga dejošana. Visiem par prieku tika apgūtas
jaunas dejas un visi bija ļoti priecīgi, cik ātri dejas tika apgūtas. Pēc
trim dienām bērni parādīja iemācītās dejas Ērgļu pansionāta iemītniekiem, sagādājot ar to visiem lielu
prieku.
Ēdiens bija pirmklasīgs. Bērni ātri
saprata, ka daudz kas garšo tikpat
labi kā mājās, bet te bija vēl garšīgāk!
Laiks bija brīnišķīgs. Ceļš līdz
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peldvietai bija ļoti īss, tāpēc katru
dienu bērni peldējās un ļoti priecājās, lai arī sākumā ūdens šķita diezgan auksts.
Pastaigā pa Ērgļiem bērni daudz
uzzināja. Kur ir apglabāts Blaumanis? Kur var nopirkt saldējumu?
Kur atrodas Ķelnes-Reizīkes sols?
Viņi zināja stāstu par šo solu un saprata abu pagastu – Ērgļu un Ķelnes-Reizīkes sadarbības būtību.
Bērni kopīgi spēlējās un viņi tik labi
sapratās cits ar citu, ka bija prieks
skatīties.
Latviešu skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem kopīgi darbojās dažādās nodarbībās, visi pārējie
tam pievienojās. Nebija svarīgi,
kādā valodā bija paskaidrojumi, latviski vai angliski, viss gāja labi!
Un tad vēl Braki un atrakciju
parks. Vienkārši super! Žēl, ka 6
dienas pagāja tik ātri!

Mēs ļoti pateicamies latviešu bērniem par izdevušos kopā būšanu,
paldies visiem kas palīdzēja, organizēja un bija kopā ar mums – vecākiem, skolotājiem. Viņu draudzība
un sirsnība bija jūtama ik uz soļa.
Mēs pateicamies arī Ērgļu pašvaldībai par to, ka šis projekts varēja
tikt īstenots. Ja bērni kopā draudzīgi
rotaļājas un mācās, tad tas ir drošs
pamats mierīgai līdzāspastāvēšanai
pasaulē.
Ķelnes-Reizīkes Ērgļu draugi ir
ļoti gandarīti un priecīgi, ka šis brīnišķīgais projekts starp abām pašvaldībām vēl vairāk nostiprina mūsu
sadarbību.
Claudia Isidro,
Ķelnes-Reizīkes skolas vadītāja
Karina Rēdere,
Ķelnes-Reizīkes birģermeistare



Starptautiskā deju nometne Ērgļos
Jau daudzus gadus notiek sadarbība
starp Ērgļiem un Ķelni- Reizīku Vācijā,
bet šogad tika īstenots jauns projekts:
kopīga deju nometne bērniem „Camp
„Dancing together”. Kā radusies šī ideja?
Ķelnes - Reizīkes birģermeistare Karina Rēdere man pastāstīja, ka viņai ir
bijusi iespēja noskatīties deju koncertu
Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā,
kā arī vērot gājienu. Redzot bērnu acīs
prieku dejojot, radusies doma, ka skolēni no abām pašvaldībām varētu satikties
un kopīgi mācīties dejas.
Kā viss sākās? Kādā no deju mēģinājumiem skolotāja Antra Grinberga 3.4. klašu dejotājiem pastāstīja, ka jūnija
beigās uz Ērgļiem atbrauks 10 bērni no
Vācijas, ka varēs dejot un pavadīt laiku
kopā ar viesiem. Bieži vien klasē pārrunājām, ko varētu ciemiņiem parādīt, ko
darīsim brīvajos brīžos. Pēc skolas direktores Ineses Šaudiņas vizītes Ķelnē – Reizīkē sapratām, ka vācu bērni
būs nedaudz jaunāki. Nometnes vadītājas lomu uzņēmās Kaiva Bukovska, un
plānošanas darbs varēja sākties.
Un tagad ieskats nometnes ikdienā
27. jūnijs. Skolas direktore dodas uz
Rīgu, lai sagaidītu nometnes dalībniekus, bet Lielajā skolā notiek pēdējie
sagatavošanas darbi. Brīvprātīgie – Beate Zlaugotne, Gerda Blaua un Nauris
Truksnis – gatavo dienasgrāmatas visiem nometnes dalībniekiem, kurās katru vakaru tiks ierakstīts dienā piedzīvotais. Tās vāku rotā nometnes emblēma,
kuras autore ir Monta Leiboma. Pamazām skolā ierodas ērglēnieši, izlozē gu-

dejot, bet baltais, pūkainais kaķis atkal
nozūd viņam vien zināmā virzienā. Vakarā pēc dienasgrāmatu rakstīšanas un
„Vakara apļa” visi dodamies uz bibliotēku. Mūsu vaigi nokrāsoti Vācijas karoga krāsās, un visi esam futbola spēles
skatītāji. Diemžēl – zaudējums Spānijai -1 : 2.
29. jūnijs. Notiek deju atkārtošana
un nostiprināšana. Pēc tam lielākā daļa
nometnes dalībnieku dodas peldēties uz
dambi (Ķelnes - Reizīkes pamatskolas
direktore Klaudija ar savu mammu tur
dodas katru rītu 7.00). Ciemiņi priecājas par iespēju peldēties šeit, jo viņu
ciemā neesot ne upes, ne ezera un peldētgribētāji dodoties uz peldbaseinu.
Varam redzēt, ka daudzi bērni ir ļoti
labi peldētāji. Pēc pusdienām jauks pārsteigums – Jāņa Rūdolfa Kalniņa mamma atvedusi lielu bļodu ar zemenēm!
Paldies! Un tad sākas rosība radošajās
darbnīcās. Andris Džiguns atļauj katram uzzīmēt savu vizītkarti, un nozīmīte gatava! Rita Dudko rāda, kā no nelieliem auduma gabaliņiem var pagatavot
taureni. Ar to var izrotāt aizkarus, lustras, arī mugursomas un pat matus! Savukārt Ritas meita Katrīna parāda, kā
no pērlītēm pagatavot zemeni, kas pēc
tam kalpos par piekariņu somai vai telefonam. Visgrūtāk sākumā klājas Edijam
Žukam. Viņš pieteicās iemācīt sapīt
„Draudzības rokassprādzes”. Edijs ir
viens, bet apmācāmo daudz. Palīgā dodas Nauris, Beate un Gerda. Vakarā pin
visi un visur. Nometnes dalībnieki atzīst, ka tas ir bijis viens no jaukākajiem
ieguvumiem. Lai parādītu, kur tiek ga-

ļamvietu un kopā ar mūzikas skolotāju
Mārīti Kovaļevsku izmēģina dziesmu
atklāšanas ceremonijai. Drīz arī skolas
pagalmā ierodas autobuss ar ciemiņiem. Mūsējie cenšas palīdzēt, cik vien
var. Esmu pārsteigta, ka sarunas angļu
valodā vedas diezgan labi. Pievakarē
pulcējamies, lai atklātu nometni. Izskan
jauki vēlējumi gan no Guntara Velča,
gan Ineses Šaudiņas, gan no ciemiņu
puses reizē ar pārsteigumu sākumskolai – mugursomām. Kaut šīs piecas dienas izdotos! Pēc vakariņām turpinām
iepazīšanos – Antra Grinberga sagatavojusi katram vizītkarti, bērni saņem
dienasgrāmatas un ejam kopīgās rotaļās. Interesanti, bet maniem skolēniem
zināmajai rotaļai ir arī cits variants vācu
valodā. Un to mums parāda skolotājas
Klaudijas Isidro mamma Sabina Bűtner,
kura ir pensionēta bērnudārza audzinātāja.
28. jūnijs. Sākas nometnes ikdiena.
Ierastais skolas zvans palīdz visus sasaukt kopā. Vācu bērni pirms brokastīm
nodzied skanīgu dziesmu. Vārdi tiek
uzrakstīti uz tāfeles, un no šī brīža
dziesma vienmēr tiek dziedāta pirms
maltītēm. Klāt arī pirmais deju mēģinājums. Es gan tā laikā izrādu Mazo skolu
Aleksandrai un Ulrikam Šlejiem, un
birģermeistare Karina Rēdere aizstaigā
līdz bērnudārzam (viņa ir ļoti sajūsmināta par sētnieces paveikto un, protams,
par izremontētajām telpām), bet bērni
pēc mēģinājuma ir ļoti priecīgi, jo vācu
draugi māca savu polku, disko un līnijdeju, bet mūsējie mācās paši un rāda
ciemiņiem latviešu dejas. Pēc pusdienām brīvprātīgie ved mūs pastaigā pa
Ērgļiem. Ciemiņi redz, ka Ķelnes - Reizīkes ģerbonis atrodas pie mūsu novada
domes ēkas, tiek pārbaudīts, cik silts
ūdens ir dambī, mācām rotaļas Skanstkalniņā, interesanti uzdevumi jāveic
Blaumaņa kapos, bet rotaļlaukumiņš
pie aptiekas taču tapis ar Ķelnes - Reizīkes atbalstu. Mūs veldzē saldējums
konditorejā, bet estrādes asfaltētais laukums ir milzīga lapa, kuras apgleznošanā iesaistās visi – gan bērni, gan pieaugušie. Vakarpusē skolā nez no kurienes
ierodas balts kaķis, tā kā redzēts bērnudārza eglītē. Izrādās, viņam nav vārda.
Tā kā vārda devēji nāk no divām valstīm, tad vārdi arī divi: Kity Pūciņa.
Visā notiekošajā noskatās arī Anna Kuzina un Šleju ģimene. Varbūt viņi zina
ko vairāk? Skolas zvans aizsauc bērnus

tavotas maltītes, vakariņās dodamies uz
viesnīcas kafejnīcu. Bērni jūtas priecīgi, ka tiek apkalpoti. Atgriežoties skolā,
notiek deju mēģinājums, bet pēc tam
stāstām ciemiņiem par Latviju. Cienājām ar Rinalda Žuka mammas izceptajiem pīrāgiem un sieru, dodam nogaršot
Koklačovu ģimenes cepto maizi ar Gintas Lazdiņas vecāku sarūpēto medu.
Paldies visiem! Mācām jaunas rotaļas
un atkārtojam zināmās.
30. jūnijs. Rīts iesākas ar bižu pīšanu
vācu meitenēm. Par to rūpējas Beate,
Gerda un Rita. Viņām tas ir kas jauns!
Dodamies pārgājienā uz „Brakiem”. Pa
ceļam tiek lasītas meža zemenes un pētīti kukaiņi. Laiks kļūst arvien karstāks.
Cik jauki, ka, muzeja vadītājas Zintas



Saulītes laipni aicināti, dodamies dzīvojamajā mājā, lai atveldzētos. Interesanti, ka Blaumaņa pasakas „Velniņi”
tēlos iejūtas gan mūsējie, gan ciemiņi.
Paldies par palīdzību tulkošanā arī Lailai Poklevinskai! Izstaigājam gan muzeja ēkas un tad atkal aktīva darbošanās – jauktas komandas saliek puzli un
dodas izpētīt „Brakus”. Pēc pusdienām
muzeja pagalmā Rita Dudko aicina veidot glezniņas no dabas materiāliem, bet
mana kolēģe Liena Bukovska aicina
bērnus meklēt augus, ar kuriem nokrāsot „sapņu kreklus”. Tālāk seko aktīva
darbošanās „Braku takās”. Paldies trases darbiniekiem par precīzajām instruktāžām un sadarbošanos! Paldies arī
Žuku, Masaļsku un Šaudiņu ģimenēm
par līdzdarbošanos!
Atgriežoties skolā, deju mēģinājumu

vada skolotāja Klaudija, bet neiztrūkstoša ir peldēšanās dambī. Paldies
visiem personīgi no manis par dienas
gaitā sagādātajiem pārsteigumiem!
1. jūlijs. Pēc brokastīm vēl pēdējais
deju mēģinājums un došanās uz koncertu pie pansionāta. Jūtamies mīļi gaidīti. Dejotāji gan tādi nopietni un satraukušies. Laiks arī sutīgs. Pateicamies
pansionāta darbiniekiem par veldzējošajiem cienastiem! Pēc tam gan tikai
peldēšanās. Pēc pusdienām beidzot brīvāks laiks. Monta Masaļska saviem jaunajiem draugiem daudz stāstījusi par
smilšu pelēm un suni. Nu viņi ar vecāku gādību tiek izrādīti visiem. Vakarā
jau nometnes noslēgums. Atrādām dejas vecākiem un viesiem. Vēl kopīgas
spēles sporta laukumā un diskotēka. Jolanta Purviņa, Santa Ludborža un Vita
Ozola iepriecina visus ar pašceptiem
gardumiem, bet Olga Serova – ar meža
zemenēm. Paldies! Izskan vēl daudzi
„Paldies” visiem, kas manāmi, gan nemanāmi palīdzējuši nometnes darbā:
Ligitai Jaunozoliņai, Mārītei Avotiņai,
Dacei Pētersonei, Sarmītei Eglītei par
rūpēm, Antai Velcei, Dzintrai Leibomai
ar komandu par ēdienkartes plānošanu
un realizēšanu un Jānim Saleniekam
par piegādāšanu! Mīļš paldies visiem
vecākiem arī par atbalstu dažādu materiālu sagādē nodarbībām! Paldies novada domei un skolas vadībai, arī dakterei
Braķei! Jāatzīst, ka nometne nebūtu notikusi bez Ķelnes - Reizīkes pašvaldības un daudzu labu cilvēku atbalsta.
Vēlreiz paldies!
‘‘Vakara aplī’’ bērni saka, ka vislabāk
nometnē patikusi Edija Žuka vadītā diskotēka, rokassprādžu gatavošana un darbošanās „Braku takās.”
2. jūlijs. Vai tiešām viss beidzies? Rīts
iesākas ar dzimšanas dienas apsveikuma
dziesmām latviešu, vācu un angļu valodā.
Tās veltītas Montai Masaļskai. Vēl pēdējie mirkļi skolā un pie dambja, tad ceļš uz
Rīgu. Bērni vēl nezina par projektu „M”.
Ķelnes - Reizīkes birģermeistare Karina
Rēdere iepriekšējā vakarā ierosina sagādāt bērniem vēl kādu pārsteigumu –kopīgu maltīti „Makdolnaldā”. Prieks ir neviltots! Bet tad jau skumjas atvadas lidostā.
Cerams, ka tiksimies nākamvasar Ķelnē
- Reizīkē! Prieks, ka Kaivas pirmā nometne izdevusies tik labi!
Vēl tikai dažas bērnu domas par
nometni:
Man ļoti patika trase „Braku takas”
un draudzības rokassprādzes, kuras varēja pīt ikdien. Bet par pašu diskotēku
labāka nekā nebija, tajā varēja izklaidēties, izpriecāties divas stundas, ja nemaldos. PATI LABĀKĀ NOMETNE,
kura bija pilna piedzīvojumiem, pateicoties mīļajām skolotājām un jauniegūtajiem draugiem. (Ralfs Bolzans 3. kl.)
Patika pie Edija taisīt aproces, pie A.
Džiguna piespraudes, man vēl patika
brīvais laiks. (Jānis Rūdolfs Kalniņš
4. kl.)
Ļoti patika „Braku takas”, tas bija
interesanti, un arī bija interesantas darbnīcas. Brauciens uz lidostu bija gan bēdīgs, gan jautrs. Bēdīgs tāpēc, ka bija
jāatvadās, bet jautri bija pa ceļam. Galu

galā man patika it viss, kas tur notika,
un nedēļas laikā es ieguvu tik daudz
draugu. Mājās nedēļas laikā es neiegūtu tik daudz draugu. Liels paldies Kaivai, ka viņa tā par visiem rūpējās. (Endija Dalbiņa 4. kl.)
Ļoti interesanta bija starptautiskā
deju nometne. Mani vislabākie draugi
bija mazā Johanna un Marija. Viņas
bija jaukas draudzenes. Puiši arī bija
labi draugi – Daniels un Sedriks. Jauki
bija sadarboties ar vācu bērniem, man
patika runāt angliski. Daudz ko nezināju, bet tiku galā. Ar kustībām un ar parādīšanu. (Katrīna Dudko 4. kl.)
Nometnes dienasgrāmatas lappuses
pārlapoja Sandra Stankeviča,
fotografēja Beate, Gerda un Nauris

Pārgājiens „ Kāpjam vēsturē!”

12. maijā Ērgļu vidusskolas 5.9. klašu skolēni agri no rīta devās
projekta „Atbalsts jauniešu sociālās
atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr.2011/
0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/
VIAA/092 rīkotajā pārgājienā.
Pārgājiena mērķis bija interaktīva skolēnu iepazīstināšana ar Otrā
pasaules kara ierakumu un bunkuru
veidošanu.
Dienas gaitā skolēni veica dažādus pārbaudījumus un aktivitātes.
Lai nokļūtu līdz galamērķim, bija
jāvadās pēc kartē iezīmētā ceļa un
pēc norādēm jāsameklē priekšmeti,
kas svarīgi īstam karavīram. Kad
nokļuvām galamērķī, bija brokastu
pauze, un pēc tās klausījāmies pieaicināto speciālistu – seržanta Ilmāra Rešņa, kapteiņa Pētera Kārkliņa
un majora Andra Bukovska – stāstos par šīs puses vēsturiskajiem notikumiem, tā laika karavīru dzīvi un
ierakumu nozīmi viņu izdzīvošanā,
kā arī par mūsdienu karavīra ikdienu un izdzīvošanas māku ekstremālos apstākļos.
Vēlāk, iesildoties nelielā ierindas
mācībā, devāmies uz vietu, kur notika „kāpšana vēsturē”, rokot ierakumus.
Paldies spēcīgajiem puišiem, kas
varonīgi, spēkus nežēlojot, darbojās pie ierakumu veidošanas un rakšanas.
Jau uz pusdienu zupu, ko meitenes, „karavīrus” mājās gaidot, tika
pagatavojušas, ierakumi bija izrakti. Visi bija nopelnījuši pusdienas,
kas svaigā gaisā garšoja divtik labi.
Pēc smagā darba atpūtāmies ar
jautrām sacensībām un stafetēm.
Puiši iemēģināja pašu gatavotās
makšķeres copē. Visi dalībnieki sacentās šaušanā pa mērķi ar gaisa
šauteni (paldies par to mūsu speciālistiem). Veiklības sacensībās, kur
karavīru cienīgus uzdevumus varēja iemēģināt jebkurš dalībnieks,
bija pēc iespējas ātrāk jāuzpilda
„šautene ar patronām”, „jāšķērso
purvs”, izmantojot dēlīšus, un ar

knaiblēm jāpārkniebj „dzeloņdrātis” (par veiklības sacensībām paldies kapteinim Pēterim Kārkliņam).
Nobeigumā, pirms došanās mājup, arī mēs nodevām sava veida
vēstures liecību nākamajām paaudzēm. Savus rakstītos tekstus ievietojām pudelē un ierakām ar cerību,
ka kaut kad, iespējams pēc 100 gadiem, kāds to izraks un uzzinās par
mums un šo dienu.
Patīkami noguruši un labu devu
svaiga gaisa un jaunas informācijas
ieguvuši, devāmies mājup. Bijām
ļoti labi atpūtušies un patīkamu
emociju pārņemti.
Vēlreiz paldies sakām visiem
pieaicinātajiem speciālistiem – seržantam Ilmāram Rešņam, kapteinim Pēterim Kārkliņam, majoram
Andrim Bukovskim par nežēloto
laiku un atbalstu, un interesanti pavadīto laiku karavīru stilā.
Paldies arī „Tiltiņu” saimniekiem
Mārcim Feldbergam un Ilzei Čeičai
par pasākuma ideju, vietu un jauko
uzņemšanu!
Skolēni par pārgājienu saka!
„Mēs devāmies pārgājienā uz
Sidrabiņiem, uz saimniecību „Tiltiņi”, kur saimnieko Mārcis Feldbergs. Tur mēs ar profesionāliem
karavīriem veidojām ierakumus un
pēc tam ķērām karūsas. Man liekas,
ka pārgājiens bija izdevies, jo bija
interesantas nodarbes.”(Arvis)
„Bija jautri. Varēja makšķerēt.
Šāvām ar gaiseni.” (Eižens)
„Pārgājienā bija interesanti un
jautri. Patika, ka uzzināju ko jaunu
par karavīru dzīvi.” (Alise)
„Pārgājienā bija interesanti. Veicām vairākas stafetes, meklējām
vajadzīgās lietas, lasījām tēju zāles.
Bija jautri. Rakām būceņus. Un vēl
ļoti interesanti bija klausīties, ko
stāsta vīri formās. Diena bija pavadīta ideāli.” (Anete)
Atbalsta grupas audzinātāja
Kaiva Bukovska

Patika viss
Mēs, 2. klase, izbraucām no Ērgļiem, lai dotos uz Cēsīm. Cēsu pils
parka dīķī barojām zivis un pīlītes.
Pašā dīķa vidū bija skaista strūklaka.
Uzkāpām baznīcas tornī. Tas bija bailīgi.
Rožu laukumā mēs skraidījām pa
strūklakām, kas nemitīgi šaudījās dažādos virzienos. Gājām uz bērnu laukumu, tur bija šūpoles, slidkalniņš.
Mums bija jautri.
Kad paēdām pusdienas, braucām
uz ZINOO centru. Tur bija eksperi-

menti – jojo, ceļamkrāns, tilts, kuru
varējām uzbūvēt paši, mašīna, ar kuru
varēja pabraukt un nomainīt tai riteņus, robotiņš.
Tālāk mēs braucām uz „Rakšiem”,
tur bija kamieļi un lamas. Mēs tur lēkājām pa batutu un iegriezāmies Raganas mājā, tur varēja nopirkt saldējumu, pabarot kamieļus un samīļot
lamas.
Man patika viss, kas notika ekskursijas laikā.
Aira Žogla 2.
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Svarīgāk, lai izvēlētā nozare patiktu

Kārlis Baltputnis beidza Ērgļu vidusskolu 2010. gadā, saņemot vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, kurā
vērtējums visos piecos nokārtotajos
centralizētajos eksāmenos atbilda A līmenim. Kur absolvents turpina tālāko
izglītību, lai stāsta šī intervija.
Kā sauc fakultāti, programmu,
kurā tu mācies? Kas noteica tavu izvēli?
Es mācos RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes programmā ar
tādu pašu nosaukumu – enerģētika un
elektrotehnika. Kad bija jāizvēlas, ko
studēt, ilgi nevarēju izšķirties starp
vairākām studiju programmām. Tiesa
gan – tās visas bija tādas, kur liela nozīme fizikai un matemātikai. Pēdējā no
dienām, kad prioritātes varēja mainīt,
izlēmu par labu enerģētikai, jo tā ir
plaša un svarīga nozare, turklāt arī piedāvātie mācību priekšmeti ieinteresēja
vairāk.
Nosauc kādus no mācību priekšmetiem, kuri tev šķiet interesantāki!
Kāpēc?
Viens no līdz šim interesantākajiem
priekšmetiem ir bijusi elektroinženieru
matemātikas datorrealizācija. Tur mūs
mācīja, izmantojot skaitliskās metodes, risināt tādus diferenciālvienādojumus, diferenciāļus, integrāļus, kurus
analītiski atrisināt nav iespējams vispār vai arī tas ir ļoti ilgi un garlaicīgi.
Kā arī interpolāciju, ekstrapolāciju,
kas ir ļoti noderīgi, apstrādājot eksperimentu rezultātus. Cits ļoti interesants
un ārkārtīgi svarīgs priekšmets bija
elektrotehnikas teorētiskie pamati un
tā turpinājums – ķēžu teorija. Šie
priekšmeti ir programmas mugurkauls,
uz tiem balstās teju visi pārējie studiju
kursi.
Raksturo lekcijas I un II kursā!
Pirmais semestris visās RTU fakultātēs ir gandrīz vienāds. Tiek mācīta
fizika, matemātika, civilā aizsardzība,
ekonomika un citas lietas. Otrajā semestrī jau parādās daži konkrētās
programmas priekšmeti, bet pēc tam
tādi ir pārsvarā. Runājot par lekciju
norisi, tā ir vairāk atkarīga no konkrētā
pasniedzēja, nevis priekšmeta, ko viņš
pasniedz. Daži visu stāstīto raksta uz
tāfeles, citi tikai runā, un mums jāklausās, vēl citi savukārt paļaujas uz

PowerPoint prezentācijām. Ir lektori,
kuru lekcijas ir prieks apmeklēt, un ir
tādi, uz kuru lekcijām var neiet, neko
daudz nezaudējot.
Pastāsti tuvāk par laboratorijas
darbiem!
Laboratorijas darbi ir daudzos
priekšmetos. Pārsvarā mums jāsaslēdz
kāda elektriskā shēma un jānovēro
kāda parādība vai efekts, par kuru
esam mācījušies. Tomēr samērā bieži
nepietiek ar lekcijās dzirdēto, lai šo
efektu izskaidrotu vai atrastu tam iespējamos pielietojumus, tāpēc jācenšas skaidrojumu izsecināt pašiem, pielietojot citos veidos iegūtās zināšanas
un lasot grāmatas. Dažos studiju
priekšmetos laboratorijas darbi notiek
pie datora, programmējot vai slēdzot
loģisko elementu shēmas virtuāli.
Uzsākot mācības, vairāku kursu
nosaukumi bija tādi paši kā vidusskolā. Vai vidusskolā gūtās zināšanas bija pietiekamas, lai turpinātu
mācības?
Pirmajā gadā mēs mācījāmies fiziku. Tēmu izklāsta secība bija līdzīga
kā vidusskolā, tikai šeit, protams, jautājumi tika apskatīti dziļāk, talkā ņemot augstāko matemātiku. Matemātika turpretī bija kā tiešs vidusskolas
turpinājums. Tikai puse pirmās praktiskās nodarbības tika veltīta iepriekšējās vielas atkārtojumam. Tiem studentiem, kas skolā matemātiku un
fiziku nemācījās sevišķi kārtīgi, šajos
priekšmetos viegli neklājās. Matemātika bija iemesls daudziem, kuri pēc
vai pat pirms pirmās sesijas aizgāja no
studijām. Tā kā visi studiju kursi pēcāk
balstās gan uz fiziku, gan matemātiku,
šie priekšmeti nudien ir ļoti svarīgi. Ja
kāds skolēns plāno kādreiz studēt
RTU, viņam jāpievērš liela uzmanība
eksakto priekšmetu apguvei skolā.
Kādus citus mācību priekšmetus
iespējams izvēlēties tavas studiju
programmas ietvaros? Ko tu izvēlējies, kāpēc?
Man nezināmu iemeslu dēļ inženierzinātņu studentiem obligāti jāapgūst arī noteikts daudzums humanitāro, sociālo priekšmetu. Tā, piemēram,
otrajā semestrī bija jāapgūst obligāts
izvēles priekšmets – vadības socioloģija. Šī kursa jēgu līdz šim vēl neesmu
sapratis. Trešajā semestrī tika piedāvāta politoloģija, Latvijas politiskā sistēma un Apvienotā Eiropa un Latvija. Es
izvēlējos politoloģiju, un jāteic, ka šis
gan bija ārkārtīgi interesants priekšmets ar ļoti zinošu un mācīt protošu
pasniedzēju. Tagad, gatavojoties trešajam kursam, bija jāizvēlas specifiskāki
brīvās izvēles priekšmeti. Būtībā varēja ņemt gandrīz jebkuru mācību kursu
no jebkuras RTU fakultātes. Tomēr
man lietderīgāk šķita padziļināt zināšanas savas fakultātes piedāvātajos
priekšmetos. Es izvēlējos gaisvadu un
kabeļu elektroapgādes līnijas, dzīvojamo ēku elektroinstalāciju, zibens un
pārspriegumaizsardzību.
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Raksturo tuvāk savu kursu!
Kopumā mēs esam ļoti liels kurss,
apmēram 100 studentu. Es precīzi nezinu, jo daudzi atkrīt, kamēr klāt nāk
veselas grupas – koledžas beidzēji un
tie, kas studijas sāka Liepājā vai Daugavpilī. Taču manā grupā mēs esam
vien 16 jaunieši, sākot mācības bijām
25. Manā grupā ir 3 meitenes, kopumā
kursā nav vairāk par 15. Mana kursa
sastāvu gan grūti novērtēt, jo daudzas
lekcijas notiek kopā ar citu studiju
programmu attiecīgo kursu, dažkārt
auditorijā ir pat līdz divsimt cilvēku.
Tā gan ir mācību gada sākumā un beigās, pa vidu apmeklējums parasti dramatiski krītas.
Kā ar sporta nodarbībām?
RTU pirmajā kursā ir obligātas sporta nodarbības. Var izvēlēties nodarboties ar peldēšanu, basketbolu, volejbolu, vingrošanu, smagatlētiku, vieglatlētiku,
boksu, tenisu, iespējams, ir vēl kāda
opcija. Es divus semestrus spēlēju volejbolu. Tā bija kā patīkama atpūta no
studijām, jo ieskaites saņemšanai pietika ar pilnīgu apmeklējumu.
Kādas darba iespējas piedāvās tavas gūtās zināšanas un prasmes?
Iespējas pēc studiju beigšanas ir visnotaļ plašas, sākot no darba Latvenergo un daudzajos ar to saistītajos uzņēmumos, beidzot ar pētniecību. Tiesa
gan, ja vēlas strādāt ne-biroja darbu,
tad visticamāk izraudzītajā uzņēmumā
vajadzēs iziet pāris mēnešu praksi, jo
programma ir akadēmiska un prakse
tajā nav iekļauta. Pretēji daudzu priekšstatam šī programma arī nedod elektriķa kvalifikāciju. Es pēc bakalaura diploma saņemšanas plānoju studijas
turpināt maģistrantūrā, jo, manuprāt, 3
gados nevar iegūt sevišķi vērā ņemamu zināšanu bāzi.
Tavas studijas atviegloja arī tas,
ka tu saņēmi Vītolu fonda stipendiju?
Jā, dažas dienas pirms studiju sākšanās es saņēmu ziņu no Vītolu fonda, ka
Pasaules brīvo latviešu apvienība man
piešķir stipendiju par labām sekmēm
vidusskolā. Pirmajos divos studiju gados šī palīdzība man ir lieti noderējusi
un noteikti ir bijusi vismaz daļējs iemesls tam, ka mācības augstskolā man
lielas problēmas un galvassāpes nesagādā.
Tavi ieteikumi Ērgļu vidusskolas
absolventiem?
Vidusskolas beidzējiem es ieteiktu
pārāk nedomāt par to, vai viņu iecerētā
studiju programma viņiem vēlāk dos
labi apmaksātu darbu. Jo, pirmkārt, situācija jebkurā jomā 3-4 gadu laikā var
pilnībā mainīties, un, otrkārt, krietni
svarīgāk ir tas, lai izvēlētā nozare patiktu. Gana daudz studentu arī no mana
kursa ir universitāti pametuši, cits ātrāk, cits vēlāk vien tamdēļ, ka sapratuši – enerģētika viņus nemaz nesaista.
Ar Kārli Baltputnu
sarunājās Mārīte Breikša

Es uzliku uz makšķeres tārpu. Pēc
brīža man pieķērās zivs.
Mētājām, līdz vienam draugam pieķērās līdaka.
Pēkšņi Jānim sāka raustīties pludiņš.
Zvejnieki caurām dienām sēž jūrā,
met tīklus un tad velk ārā.
Upēs peld dažādas zivis: kārpas, karūsas, mencas, tefteļi, līdakas.
Kad cenas zivju tirgū krītas, tās var
atstāt pagrabā.
Ejot caur mežu, varēja redzēt meža
pīles, zivis un citus kukaiņus.
Zivs loms nav tas pats, kas aktiera
loma uz skatuves.
Pat dzejā raksta: „Nepratīsi izmakšķerēt zivi - divi!”
Izvilktas zivs nozīme makšķernieka
acīs ir liela.

Viņš interesējās par zivīm un citiem zvēriem.
Vecā vīra loma galā bija liela zivs.
Sirmgalvis zivij piepeldēja klāt un
pacietīgi gaidīja, kad viņa uzķersies uz
ēsmas.
Zivs sirmgalvi vadīja pa jūru 3 dienas.
Sirmgalvis sarunājās ar zivi kā ar
cilvēku.
Laiks ritēja, un zivs drīz kļuva par
sirmgalvja draudzeni.
Rakstnieks sabiedrību ir salīdzinājis ar lielu zivi, kas ir pieķērusies un
velk visus līdz.
Zivs tēls brīžiem bija stiprāks par
zvejnieku.
Vecais Zaļga krampjaini ieķērās zivīs.
Zvejnieki tika piedzirdīti un uzcienāti ar laša asaku.

Mans mērķis ir pilnveidoties
Šogad 26 jaunieši absolvēja Ērgļu vidusskolu. Būs interesanti uzzināt, kurp aizvedīs viņu ceļi, kādu
izglītību iegūs, par ko kļūs.
Pirms 8 gadiem Ērgļu vidusskolu pabeidza Ilze Mailīte, šogad
viņa ieguva maģistra grādu. Nevar
teikt, ka mūsu skolas absolventes
meklējumi ir galā, bet viņa ir viena
no tiem, kura ir sākusi darba gaitas
apgūtajā profesijā.
Kādu izglītību tu esi ieguvusi
pēc Ērgļu vidusskolas beigšanas?
Pēc vidusskolas izlaiduma nākamajā dienā devos iestāties Latvijas
Universitātē, kur vienu gadu mācījos jautājumus, kas saistīti ar ekonomiku, taču gribējās ko praktiskā
ku, arī noslogotība neapmierināja,
tāpēc devos uz „studentu galvaspilsētu” un iestājos Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku
inženieru fakultātes Vides un
ūdenssaimniecības studiju programmās. Pēc pieciem gadiem ieguvu Vides zinātņu profesionālo bakalauru vides saimniecībā un vides
inženierzinātnē. Pēc tam turpināju
studijas maģistrantūrā un nupat saņēmu diplomu ar ierakstu inženierzinātņu maģistrs hidroinženierzinātnē.
Kādēļ tu izvēlējies turpināt izglītību tieši šajā jomā?
Laikam tā bija spītība! Stājoties
vidusskolā, bija jāizvēlas – humanitārais vai eksaktais virziens. Pretēji atsevišķu cilvēku vēlmei iestājos eksaktajā klasē. Tā nu šo līniju
arī turu. Otrs – cilvēkam ir jābūt
dabas sastāvdaļai, taču tomēr kopējā ciklā jāveido arī sava vieta,
jārealizē arī savas idejas. Līdz ar
to, ja vēlies to darīt, tad ir lietas,
kas jāsaprot.
Kādas ir tavas pašreizējās darba iespējas apgūtajā jomā?
Pēc bakalaura grāda iegūšanas
liela daļa absolventu iesaistās dažādos projektēšanas darbos –
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, meliorācijas sistēmu, kā arī
hidrotehnisko būvju. Arī es kādu
laiku pastrādāju šajā sfērā. Pēc maģistra grāda iegūšanas galvenokārt
ir iespēja strādāt zinātniskā jomā.
Kopumā šiem diviem līmeņiem jābūt kā savienībai, kas dod gan pētniecības iemaņas, lai pēc iespējas
labāk saprastu risināmo jautājumu,
kā arī tehnisko domāšanu, kas ļauj
apskatīt dažādus problēmas risinājumus, atrodot piemērotāko.
Kam ir jāinteresē un kuriem
mācību priekšmetiem jāpievērš

uzmanība, lai spētu apgūt šādu
profesiju?
Zinātgriba, atbildība, analītika
un loģika. Tās ir īpašības, kas ir
noderīgas gan studijās, gan darbā.
Noteikti jāpatīk aprēķiniem.
Kā tu vērtē Ērgļu vidusskolā
apgūtā nozīmi ?
Pateicoties skolotājai Veltai Jakunovai, man iepatikās matemātika. Vēl joprojām atceros viņas taisnīguma izjūtu un pasniegšanas
stilu. Paldies par to! Ļoti labi atceros arī skolotāju Mārīti Kovaļevsku, kura mani nelaida prom ne no
mūzikas skolas, ne kora. Pēc savas
pieredzes varu apstiprināt pasaulē
veikto pētījumu rezultātus, ka mūzika un matemātika patiešām noder turpmākajā darbībā arī tad, ja
tieši izvēlētā specialitāte nav šajās
jomās.
Vai tu turpināsi pilnveidot savas zināšanas, prasmes?
Pilnveidoties ir mans mērķis.
Uzskatu, ka tas ir jādara ne tikai
izvēlētajā jomā, tāpēc esmu iesaistījusies gan teātra studijā, gan publicējusi savus dzejoļus grāmatā.
Cik liels, pēc tavām domām, ir
izglītības nozīmīgums mūsdienu
cilvēka dzīvē? Vai tai ir jābūt
prioritātei?
Domāju, ka izglītība ir nepieciešama, taču apvienojumā ar
PERSONĪBU veidojas īpaša saikne, rezultātā cilvēks ir pieprasīts
darba tirgū. Izglītība ir pieredze,
ko veido zināšanas, komunikācijas
un saskarsmes prasmes. To visu
nevar iegūt tikai ģimenē.
Ko tu ieteiktu topošajiem studentiem un arī tiem, kuri izvēlēsies tevis apgūto profesiju?
Galvenais jebkurā izvēlētajā specialitātē ir izpētīt, kas tas ir un vai
tas ir tas, kas patiešām interesē.
Mūsdienu pasaulē cilvēkam ir jābūt stipram un mērķtiecīgam, tad
ap tevi pulcēsies īstie cilvēki, ar
kuriem kopā darīsi lielas lietas. Lai
izdodas!
Uz Kristas Kalniņas jautājumiem atbildēja Ilze Mailīte



Daudz vairāk iespēju

Pagājušo mācību gadu esmu pavadījusi Anglijā. Sākumā viss likās dīvains
un svešs: cilvēki, ēkas, laikapstākļi. Taču pamazām sāku pierast: parādījās
jauni draugi un intereses, ir daudz vairāk iespēju nekā Latvijā. Dzīvoju Līdsā,
lielā pilsētā, un mācos Mount St Marys Catholich High School 7. klasē, bet
Ērgļos es būtu bijusi 6. klases skolniece.
Man ir skolas forma: zils džemperis ar skolas logo, melnas bikses, zeķes,
laiviņas. Arī sporta tērps visiem vienāds: tumši zilas treniņtērpa bikses, balts
polo krekls, melnas botes.
Manā klasē ir gandrīz 100 skolēni, esam sadalīti grupās, es esmu 7 MRD,
mana draudzene 7 SYL. Katrā grupā ir apmēram 25 - 28 skolēni, pavisam tādas ir 4 grupas. Dienā ir 5 mācību stundas, katra ir 60 minūtes gara. Mācības
ir diezgan vieglas, skolotāji – jauki un saprotoši. Skolā apmeklēju futbola pulciņu. Pati skola ir ļoti plaša, tāpēc sākumā bieži apmaldījos. Skaista skolas
bibliotēka, apmēram 100 gadus veca.
Dzīvoju privātmājā, man kaimiņos ir diezgan dusmīgs anglis, jauka poļu
ģimene, musulmaņi, kuriem ir savas tradīcijas.
Laika apstākļi ir mainīgi: no rīta spīd saule, vakaros līst, bet ziemā tikpat kā
nebija sniega. Daudz skaistu parku, zoo dārzu, muzeju. Mans iecienītākais
parks ir Roundhay Park. Anglijā pat nav jāpiepūlas doties uz veikalu, lai nopirktu saldējumu, jo saldējuma mašīna piebrauc klāt pie mājas, un izvēle ir ļoti
plaša.
Man likās neparasti tas, ka sabiedriskajam transportam jāpaceļ roka, lai tas
apstātos.
Katra tauta ir atšķirīga, katrai savas tradīcijas, bet pie visa var pierast.
Laura Zariņa

Jaukākā 1. klases ekskursija
Maija beigās mēs braucām ekskursijā. Pirmajā pieturā briežu dārzā „Viesakas” vērojām briežus un stirnas. Viņi bija ļoti skaisti, bet baidījās no mums un
muka prom. Tajā pašā vietā dzīvoja strauss, pāvi un vēl dažādi mājputni, kurus
pacienājām ar baltmaizi. Strauss apēda visvairāk.
Otrā pieturvieta bija Inešu porcelāna ražotne. Tur mēs skatījāmies, kā taisa
krūzītes, apgleznojām paši savas porcelāna krūzītes. Bija liels prieks. Izdevās
lieliski!
Trešajā pieturā iegriezāmies pasaku ķēniņa K. Skalbes dzimtajās mājās, un
mums palaimējas sastapt arī Balto kaķīti, kurš mūs jau bija gaidījis, jo kāds
viņam bija pačukstējis, ka šogad esam iemācījušies tik labi lasīt, ka paši varam
izlasīt grāmatu un par to pastāstīt klasesbiedriem. Arī pasaku par „Kaķīša dzirnavām” bijām paspējuši izlasīt. Mēs varam lepoties ar visčaklāko mūsu klases
lasīšanas maratona dalībnieci Ievu Poču, kura izlasīja 46 grāmatas, un maratona dalībnieku Aleksi Ričardu Einišu, kurš kopskaitā izlasīja visvairāk lapaspuses, kā arī par pārējiem skolēniem, kas arī ļoti centās.
Baltais kaķītis jutās lepns par iespēju pasniegt mums pirmo liecību un sveikt
ar pārcelšanu 2. klasē. Tad nemanot pienāca laiks atvadīties un, kā jau katram
prātīgam runcim, pēc kārtīgas maltītes arī kaķītim bija laiks nosnausties, bet
mums laiks doties tālāk.
Ceturtajā pieturvietā barojām zivtiņas Vecpiebalgas zivju dīķos. Daži skolēni pat gribēja peldēties kopā ar tām! Pa to laiku krūzītes keramikas ceplī bija
jau apdedzinātas un varējām tās ņemt uz mājām.
Piektajā pieturā pie Jumurdas muižas Maija Vilnīte mūs vizināja ar zirgiem.
Gribējās braukt vēl.
Man un maniem klasesbiedriem ļoti, ļoti patika mūsu ekskursija! Sirsnīgs
paldies visiem jaukajiem cilvēkiem, kuri mūs sirsnīgi uzņēma visās šajās piecās pieturvietās, pastāstīja, parādīja, vēlēja jauku dienu un aicināja atkal atgriezties.
Paldies vecākiem, kas mūs atbalstīja pirmajā, kopīgajā ceļojumā!
Elīza Madsena un klases audzinātāja Liena Bukovska



Pie Ievas pieneņziedu laikā

Vecāku sapulcē radās ideja apvienot ekskursiju ar pārgājienu
un ar Ievas mammas Santas iniciatīvu doties uz Jumurdu iepazīt
Ievas mājas un saimniecību.
23. maijs bija ļoti jauka diena,
lai baudītu pārgājiena burvību.
Trešdienas rītā pulcējāmies autoostā, lai ar satiksmes autobusu
nokļūtu Jumurdā. Katram pašam
bija jānopērk biļete. Brauciens
nebija ilgs, un galapunktā mūs
sagaidīja Ieva ar mammu un Jumurdas saieta nama vadītāja Inita
Lapsa, kuras bija noorganizējušas
pārsteigumu. Vispirms mēs gājām uz Jumurdas muižu, kur kārtīgi izšūpojāmies lielajās šūpolēs.
Atraktīvā vadītāja Inita pastāstīja
par Jumurdas pils un muižas vēsturi un atbildēja uz mūsu jautājumiem.
Jaunajā saieta namā iepazinām
bibliotēku, minējām mīklas un
saņēmām našķus. Lai zinātu, kur
atrodas Ievas māja, mums tika izsniegtas kartes ar atzīmētu maršrutu un doti uzdevumi, kas jāizpilda pa ceļam – skaitīt kukaiņus,
govis, mazos celiņus, automašīnas un sagatavot cienastu pušķus

kaziņām un trušiem.
Paldies Initai Lapsai un bibliotekārītei par interesanto stāstījumu!
Ceļš bija grūts, jo karsēja saule,
bet, kad pamanījām tālumā māju
ar zaļo jumtu, solis kļuva raitāks.
Šeit tikām laipni uzņemti, atpūtāmies un varējām izbaudīt dabas
skaistumu. Pa grupiņām vizinājāmies ar zirgu. Paldies Toma Vilnīša vecmāmiņai un zirgam par izturību!
Mazie kazlēniņi bija burvīgi un
kļuva par draugiem un mīluļiem
ikvienam. Pusdienas ar pašceptām
desiņām un Ievas mammas garšīgo biezputru visiem ļoti garšoja.
Trušu kūtī cienājām trušus ar pie-

neņu pušķiem. Meklējām apslēptu mantu Kristapa krusttēva Ikara
Gūta vadībā. Ieguvums – metāla
korķīši un govju skrāpis. Meitenes un puiši centās novīt garāko
pieneņu vītni – tā izdevās 12 metrus gara un tika kā balva kaziņām.
Bērni pieteicās braukt ciemos
un palīdzēt darbos, nākamgad atkal doties apraudzīt kaziņas.
Paldies Ievas ģimenei par
sirsnīgo uzņemšanu, plānoto darbu atlikšanu! Mums visiem ļoti
patika!
3. klases vārdā –
audzinātāja Daiga Zača

Ar lielu gribasspēku var sasniegt visu
Laura Bugne, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studente,
absolvēja Ērgļu vidusskolu 2011.
gadā.
Nu jau gadu esmu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studente.
Pa šo laiku tik daudz kas ir noticis, ka
grūti to visu īsumā raksturot, tāpēc
sākšu no paša sākuma.
Izdomāju studēt jurisprudenci tikai
pašā pēdējā brīdī, kad pieteikšanās
augstskolām jau tuvojās nobeigumam.
Savu nākotnes profesiju man bija grūti
izvēlēties, jo interesējos par daudz un
ļoti dažādām lietām, bet beigās pār
mani nāca apgaismība, un sapratu, ka
tiesību zinātņu studiju programmā var
atrast no visa mazliet – gan vēsturi,
gan valodas, gan dažādas interesantas
tiesību zinātnes nozares un apakšnozares.
Manā fakultātē, lai tiktu budžeta
grupā, bija jāiztur salīdzinoši liels konkurss, jo studētgribētāju ir ļoti daudz.
Man izdevās iegūt vienu no 55 budžeta vietām, par ko esmu ļoti priecīga.
Sākoties pašam studiju procesam,
bija mazliet grūti pierast, ka viss notiek tik atšķirīgi no mācību procesa
vidusskolā. Par visu bija jādomā pašai,

jo augstskolā neviens nepasaka priekšā,
kā labāk rīkoties, kā gatavoties kontroldarbiem, ko pasniedzējs vērtēs un kam
īpaši jāpievērš uzmanība. Katram pašam jāizvēlas sava studēšanas metode,
jāsāk apzināties savas spējas un jāveido
kontakti ar citiem studentiem un pasniedzējiem.
Kad ar visu biju apradusi, tad palika
vieglāk – atlika vien mācīties, mācīties
un vēlreiz mācīties. Studiju programma
Juridiskajā fakultātē ir ļoti apjomīga, un
jādara patiešām ir ļoti daudz – jālasa
daudz juridiskās literatūras dažādās valodās un rūpīgi jāgatavojas katrai lekcijai un semināram. Taču kārtīgam stu-

dentam tas viss ir pa spēkam. Lai gan
studiju process ir diezgan nogurdinošs,
tomēr patiešām aizraujošs, un pasniedzēji ir visā valstī atzīti profesionāļi,
kas zina, kā piesaistīt studentu interesi.
Interesants pārbaudījums, kā jau katram pirmā kursa studentam, man bija
pirmā sesija, kurā bija jākārto septiņi
eksāmeni. Biju diezgan nobijusies, taču
cītīgi mācījos, un viss izdevās. Šogad
man bija jāraksta arī pirmais studiju
darbs, kurā ļoti noderēja zinātniski pētnieciskā darba izstrādē iegūtās prasmes.
Otrā sesija vairs tik ļoti nebaidīja, tomēr turpināju tikpat cītīgi gatavoties,
lai saglabātu savu budžeta vietu. Tagad
visi eksāmeni ir veiksmīgi nolikti, un
arī man ir sākusies vasara.
Studēt jurisprudenci es ieteiktu visiem, kam šī zinātne patiešām interesē,
jo būs jāiegulda milzīgs darbs, lai sasniegtu teicamus rezultātus. Taču nevajag no tā baidīties, jo ar pareizo motivāciju un lielu gribasspēku var sasniegt
visu!
Laura Bugne
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Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Satura rādītājs

1. Ziņas par pašvaldību

Pimsskolas
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2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības
Rādītāju nosaukums

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. jūlijs



Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
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3. Ērgļu novada pašvaldības kopsavilkuma bilance uz 2011. gada 31. decembri
Pārskata perioda beigās

Pārskata gada sākumā

4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
5

7. Zērināta revidenta atzinums

5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ērgļu pagasta SIA
‘‘ŪDAS’’

Ērgļu pašvaldības SIA
‘‘Ērgļu slimnīca’’

Kopā

8. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada finanšu pārskatu

SIA ‘‘Vidusdaugavas SPAAO’’

Kopā

6. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas
attīstības plāna īstenošanai
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Atzīmējot Zinaīdas Lazdas
110. dzimšanas dienu

Bērnu un jauniešu neformāla
interešu grupa „JUMaliņa”.

„JUMaliņas” dalībnieki pirmajā fotopārgājienā pie
Karietes ezera. No kreisās: E. Lapsa, A. Šmite, A. Apine, K. Zeiferte, M. Salnīte, M. Milne.

Šogad, 19. jūnijā, Jumurdā trīs radoši
un aktīvi jaunieši: Madara Salnīte, Klinta
Zeiferte un Emīls Lapsa izlēma apvienoties un izveidot interešu grupu, kuras dalībnieki, īpaši jau vasaras mēnešos, meklētu un atrastu nodarbošanos. Pirmā
ierosme un ideja bija izveidot kurjerbibliotēku, kurā jaunieši būtu starpnieki starp
Jumurdas bibliotēku un lasītāju- nogādātu
grāmatas mājās cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām vai arī ļoti aizņemtiem cilvēkiem. 3. jūlijā notika jau pirmā grāmatu
piegāde! Paldies Jumurdas bibliotēkas vadītājai Velgai Birkenšteinei par atbalstu un
iesaistīšanos šajā aktivitātē! Ja jums ir zināms cilvēks, kurš vēlas lasīt grāmatas,
bet kādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt Jumurdas bibliotēku, dodiet ziņu. „JUMaliņas” jaunieši nogādās grāmatas mājās!

Kurjerbibliotēka darbojas katru otrdienu! Ja vēlaties lasīt grāmatas, sazinieties ar Jumurdas pagasta bibliotekāri!
Jau pirmajā nedēļā šiem jauniešiem pievienojās vēl divas aktīvas meitenes, kuras
vasaras mēnešos savu brīvo laiku pavada
Jumurdā- Alīna Šmite un Annemarija Apine. Ar prieku gaidīsim jaunus dalībniekus
ar vēlmi darboties, ar jaunām radošām
idejām!
Šobrīd „JUMaliņas” dalībnieki iet pļavās, lasa izzinošu literatūru un vāc ārstniecības augus, kurus rudenī dāvāsim īpašiem cilvēkiem, kuriem, par to mēs
nolemsim vasaras gaitā. Ir uzsākts darbiņš
pie kultūrvēsturisko un teikām apvīto objektu apzināšanas mūsu pagastā ar mērķi
tos iemūžināt šajā brīdī un laikā, apkopot
informāciju un fotomateriālus, kā arī laika
gaitā izveidot bukletu.
Ideju un ieceru mums ir daudz, tādēļ aicinām piebiedroties! Priecāsimies arī par
jaunām idejām, ierosinājumiem!
Mūs var sastapt Jumurdas pagasta Saieta namā katru otrdienu (citās dienās mēs
esam pļavās, fotopārgājienā vai brīvdienā).
„JUMaliņas” dalībnieku
koordinatore
Inita Lapsa

Ērgļi ir izauklējuši daudzus latviešu rakstniekus, lai tos kā putnēnus palaistu plašajā
pasaulē un cilvēku sirdis priecētu ar atstātajiem gara darbiem. Šogad 6. jūnijā dzejniecei Zinaīdai Lazdai (1902–1957) apritēja
110 gadi. Viņa ir mūsu – Ērgļu – rakstniece,
kuras dzīves ceļi ir vijuši dažādus līkločus,
taču Ērgļu pagasta „Spēliņu” mājas ir un
paliks viņas bērnības un saules zeme.
Z. Lazdu dēvējam par trimdas rakstnieci,
jo 1944. gadā viņa devās bēgļu gaitās uz
Vāciju, vēlāk ASV. Atstātais mantojums –
dzeja par cilvēka esības meklējumiem, par
dabas skaistumu un savas dzimtenes Latvijas lielo mīlestību.
14. jūnijā atzīmējām rakstnieces 110. jubileju. Pasākums sākās ar piemiņas brīdi
pie Represēto pieminekļa, jo šajā dienā
1941. gadā notika lielā deportācija, kad Sibīrijas plašumos tika aizsūtīti arī Ērgļu cilvēki. Līvijas Grozas smeldzīgais stāstījums
deva iespēju ielūkoties vēstures lappusēs
par 1941. gadu un izsūtīto cilvēku likteņiem, par iespēju atriezties dzimtenē un
viņu šodienu.
Tālāk ceļš uz Sauleskalna kapiem, kur
apglabāti Zinaīdas Lazdas vecāki – Emma
un Jānis Šreiberi. Te piemiņas akmenī iekalts arī rakstnieces vārds. Tālajā 1958.
gadā viņas pelnu urnu aizveda no ASV uz

Zviedriju, un 14. jūnijā to iegremdēja Baltijas jūrā pēc iespējas tuvāk Latvijai. Z.
Lazda vēlējās saplūst ar Baltijas jūras ūdeņiem, kā tvaiks pacelties gaisā, kā lietus
nolīt pār mīļoto zemi.
Jauka bija viesošanās „Spēliņos”, vietā,
kuru no deviņu gadu vecuma Zinaīda Lazda sauca par savējo, jo vecāki iepirka šīs
mājas. No 1971. gada te saimnieko Lazdiņu ģimene – čakli un darbīgi ļaudis. „Spēliņos” jauki skanēja tautas mūzikas kopas
„Pulgosnieši” dziesmas, interesants bija
Anna Kuzinas stāstījums par Z. Lazdas
personību, brīnumaini gards medus un
piens, ko bija sarūpējuši mājinieki.
Sarīkojums noslēdzās Ērgļu bibliotēkā,
kur Sarmīte Dreiblate un Terēza Kaimiņa
ielūkojās Z. Lazdas dzīves lappusēs, vēstulēs un atmiņās. To visu papildināja M.F.S.
ar sagatavoto prezentāciju par rakstnieci.
Par muzikālo ietērpu parūpējās flautistes
Lilita Saulīte un Līva Dāve un ģitārists Ritvars Šreibers.
Lielā cieņā un bijībā pret Latviju dzejniece aizgāja mūžībā. Ja gribam sevī sasmelties latviskumu un patiesu savas dzimtenes mīlestību, tad palasīsim Z. Lazdas
dzeju – viņai Latvija bija svēta…
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja

Veselības pakalpojumi
Saskaņā ar Veselības ministrijas 2012. gada 9. februāra rīkojuma Nr.30 „Par rīcības plānu sekundāro neatliekamās medicīniskas palīdzības izsaukuma skaitu samazināšanai”
1.2.2 punktu Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļa informē Ērgļu novada iedzīvotājus par Ērgļu novadā pieejamajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem.
Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji
Ārstniecības iestādes nosaukums
Budze Līga - ģimenes ārsta prakse
Kallinga Aija - ģimenes ārsta prakse
Braķe Aina - ģimenes ārsta prakse
JUMURDAS FELDŠERU-VECMĀŠU PUNKTS,
Ērgļu novada pašvaldība
SAUSNĒJAS AMBULANCE, Ērgļu novada
pašvaldība

Ārstniecības
iestādes
adrese
Ārstniecība
iestādes
adrese
Parka iela 7, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Parka iela 7, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Parka iela 5, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840

Tālruņa Nr.
64871005
64871202
64871471

Valsts apmaksātie pakalpojumi

Ezera iela 2, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4840

64829464

Primārā veselības aprūpe

"Straumes", Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4841

64829974

Primārā veselības aprūpe, veselības aprūpe mājās

Tālruņa Nr.
64871362

Valsts apmaksātie pakalpojumi

Primārā veselības aprūpe
Primārā veselības aprūpe
Primārā veselības aprūpe

Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji
Ārstniecības iestādes nosaukums
Ārstniecība
adrese
Ārstniecībasiestādes
iestādes
adrese
GUNTA, Guntas Gleizdes individuālais uzņēmums Parka iela 3, Ērgļi, Ērgļu novads, LV - 4840

Zobārstniecība

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji
Ārstniecības iestādes nosaukums

Ārstniecība
iestādes
adrese
Ārstniecības
iestādes
adrese

Tālruņa Nr.

Valsts apmaksātie pakalpojumi

AURIS, Madonas rajona D. Kalves individuālais
uzņēmums

Krasta iela 1, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840

29464645

Otolaringoloģija

Ērgļu slimnīca Ērgļu pašvaldības SIA

Parka iela 7, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840

64894181

Rentgenoloģija; dienas stacionārā sniegtie
pakalpojumi - neiroloģisko un iekšķīgo slimību
ārstēšana dienas stacionārā, vispārējie ķirurģiskie
pakalpojumi dienas stacionārā; speciālistu
pakalpojumi - ķirurģija; ginekoloģija; neiroloģija;
grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši
normatīviem aktiem par dzemdībpalīdzības
nodrošināšanu; zarnu audzēju agrīnā diagnostika –
slēpto asiņu izmeklēšana fēcēs; dzemdes kakla
onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests; vēža
skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā
diagnostika un ārstēšana; dzemdes kakla vēža
skrīninga izmeklēšana sakarā ar ļaundabīgo
pataloģisko atradni; laboratoriskie izmeklējumi klīniskās analīzes, klīniskās ķīmiskās analīzes,
pārējie laboratoriskie izmeklējumi; mājas aprūpe

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties pie 		
ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM.
Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika:

ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS
66016001 pieejams darba dienās no 18.00-8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.

Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113
Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību iedzīvotāji var iegūt arī, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta

BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI 80001234 darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00!
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. jūlijs
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Līgo lauki, līgo pļavas!
Skaistākie un krāšņākie vasaras
svētki nolīgoti... Jāņi – svētki, kad
dabā un cilvēkā līdzsvarojas iekšējā un ārējā pasaule. Un, ja ir kārtība un miers tavā dvēselē, tad tas
atspoguļojas arī tava nama pagalmā, druvā, dārzā, kūtī, sētā... Šogad dabas māte rūpējās, lai dārzi
nebūtu jālaista, lai jāņubērni, pa
zemes ceļiem braukdami un iedami, nesaelpotos putekļus un lai odi
nekostu, jo tik vējainā laikā pat
putni lidoja ar grūtībām... Jumurdas estrādītē jāņabērni tika gaidīti
jau no pulksten astoņiem vakarā,
kurējās ugunskurs, lauku kapelas
„Lauķi” izpildījumā skanēja līgo
dziesmas, dziesmas par ugunskuru
un ozoliem, tādas īpašas – šim vakaram piemeklētas. Saulītes rieta
brīdī, pulksten 22.22, iededzām
lāpu ceļu un īpašus ziedu ugunskuriņus estrādes dīķītī. Vakara gai-

Ērglēnieši

Līgo svētkos
Nāc nākdama, Jāņu diena,
Daudz uz tevīm gaidītāju…
Tradicionāli, kā katru gadu, Līgo
vakarā savu uzvedumu rādīja Ērgļu
amatiermākslinieku kolektīvi. Šoreiz skatītāju vērtējumam tika nodota Ādolfa Alunāna jautrības luga
„Bagātā brūte”. Ā. Alunāna darbu
tematika ir aktuāla arī mūsdienās.
Daudzi vīrieši, kuriem pāri četrdesmit, pēkšņi sāk mest acis uz jaunām
meitām un precēt tās. Taču līdzi tam
nāk arī daudzas likstas, piemēram,
greizsirdība. Tā arī krodzinieks
Brenis ( Gunārs Briška), apprecējis
jaunu sievu Jūliju (Laila Poklecvinska), mokās greizsirdībā, vai tik
viņa neskatās uz jauniem puišiem.
Sieva, saldas atriebības dzīta, uzaicina klavieru tīrskaņotāju Veindorfu ( Edgars Picka), kaut arī tas ir
pret vīra gribu. Veindorfs satiek
krogus mamzeli ( Elīna Taškāne),
kura uzdodas par krogus īpašnieci.
Klavieru skaņotājs meklē bagātu
brūti, tāpēc bildina viltus krodzinieci. Lugā arī turpmāk notiek dažādi
pārpratumi, kuros piedalās Krumpeters – desinieks ( Pēteris Kārkliņš), Rievis ( Jānis Stalīdzāns),
Fricis – krogus puika (Juris Dombrovskis). Taču beigas, kā jau visās
komēdijās, ir laimīgas. Krodzinieks
izlīgst ar savu kundzi, bufetes mamzele dod „jā” vārdu nabadzīgajam
pielūdzējam Salmiņam (Artūrs
Briška).
Uzvedumu kuplināja saieta nama
kolektīvi „Pastalnieki” (vad. Mārīte
Taškāne), „Rūdis” un „Erla” (vad.
Antra Grinberga). Skanīgumu visam piedeva pūtēju orķestris Pētera
Leiboma vadībā. Svētkus ielīgoja
Ērgļu koristi un „Pulgosniešu” kopa
(vad. Inese Maltavniece).

tā sējām pirtsslotiņas, jo šis ir
laiks, kad visi augi sevī ir uzņēmuši vislielāko dabas enerģiju un cilvēkam tikai jāprot saudzīgi un pareizi to paņemt un izmantot savā
un savas veselības labā. Lai arī
Jāņi ir lielie dziedāšanas un līgošanas svētki, tomēr dažas rotaļas arī
mēs atradām un kopā iemācījāmies. Dziedot, izspēlējot Jāņu dienas ticējumus, līgojot un izlokot
kājas dejas ritmos, laiks aizskrēja
vēja spārniem, pusnaktī aicinājām
klātesošos Jāņus saules apļa vidiņā, lai dziedātu veltījuma dziesmu
un godinātu ar ozolu vainagiem.
Un tagad, kad es šīs rindas rakstu,
atcerēdamās Jāņu dienas jaukās
noskaņas, domās jau esmu Pēterdienā, jo mums pieteikušies pēterbērni! Jālūko apdziedāt, pacienāt,
mīļi sagaidīt un godam pavadīt!

Mēs Jānīti pavadām,
Pēterīti sagaidām,
Jāņam zirgus aizjūdzām,
Pēteram nojūdzam.
Paldies Jāņu mātei Agitai par
saldo alutiņu, kvasiņu un apaļajiem siera ritulīšiem, paldies gardā
siera sējējai un alutiņa brūvētājai
Stellai Rutkai! Paldies pēterbērnu
sagaidītājām – Jumurdas sieviešu
vokālajam ansamblim un „JUMaliņas” jauniešiem – Madarai un
Emīlam! Paldies Intaram par tehnisko palīdzību!
Lai bagāta vasara ar notikumiem, ogām, sēnēm un galvenais – mīlestību un prieku!
Kultūras darba organizatore
Jumurdas pagastā Inita Lapsa

Meitas zīlē, pēc cik gadiem jās precinieki.

Līgo ieskaņas Sidrabiņos
Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga Jāņu māte.
Kur lustīga Jāņu māte,
Tur lustīga līgošana.
/t.dz./
Kad jau krietni no pavasara
darbiem pastrādāts un vasara ir
pašā vislielākajā plaukumā, ir
klāt Jāņu laiks.
Tā arī šogad, kā jau katru gadu,
Sausnējas pagasta ļaudis tika aicināti uz kopīgu Jāņu ielīgošanu
Sidrabiņu parkā.
Visus līgotājus ar nelielu koncertu sveica Sausnējas pagasta
pašdarbnieki. Kopīgi līgo dziesmas dziedājām ar „Pīlādzīti”,
priecājāmies par līnijdeju dejotāju raitajiem deju soļiem un interesanti piemeklētajiem aksesuāriem, dejojot „lietus” deju,
pabijām kopā ar dramatiskā kolektīva aktieriem pie daktera. Nu
bija jautri bez gala!
Kā jau kārtīgā Jāņu ielīgošanā
neiztikām arī bez maģiskajiem
rituāliem, ejot degt jāņuguni. To
mums palīdzēja veikt Anita Sarmone – līnejdeju skolotāja. Tā
nu, izejot cauri visiem vārtiem,
tikām pie ugunskura. Ugunskurs
bija varens, par to liels paldies
Alvim Kvantam ar savu komandu. Kā teica vietējie Sidrabiņu
ļaudis, tas dedzis ilgi jo ilgi.

Dedzot jāņuguni, dziedājām
līgo dziesmas, cienājāmies ar
sieru, pīrāgiem un alu. Pašiem
mazākajiem līgotājiem tika kāds
saldāks našķis un kvass. Par to
liels paldies mūsu šā gada labvēļiem – Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Vilnim Vaskam.
Mūsu pagasta pārvaldes vadītāja Liena Kārkliņa visus mīļi
sveica ar tuvojošos Līgo dienu.
Vēlēja, lai pagasta ļaudis līgo
prātīgi. Lai vairāk dzied, dejo un
sildās pie ugunskuriem, lai nebūtu nekādu starpgadījumu. Un
es domāju, kā tā arī bija.
Līgo svētki nu ir aizvadīti, sācies atvaļinājumu laiks. Tādēļ
arī pagasta pašdarbniekiem vēlu
labi izbaudīt šo saulaino un jauko vasaru, lai būtu spēks un izturība rudens darbu cēlienam.
Īpaši lielu paldies gribu pateikt
bērnu nama „Zīļuks” vadītājai
Rudītei Zeifertei un visiem viņas
jaukajiem un atsaucīgajiem darbiniekiem, kuri mums ļoti palīdzēja, ne tikai gatavojoties Līgo
svētkiem, bet vienmēr, kad mēs
tur tuvumā organizējam kādu
pasākumu. Palīdzīga roka tiek
sniegta vienmēr. Paldies jums
visiem! Lai visiem jauka vasara!
Inese Leiboma

„Mana dziesmu klade”

29. jūnija vakarā uz mūziķu Brāļu Jurjānu dzimtajām
mājām „Meņģeļiem” tika aicināti visi dziesmu mīļotāji,
lai atzīmētu divu brāļu Jurjānu – Pētera un Pāvula – vārda
Pēc dižāko Jāņu sveikšanas un dienas svinības. Jā, tieši šajā
ugunskuru iededzināšanas sākās dienā, pirms daudziem gazaļumballe kopā ar pūtēju orķestri,
diem, Andrieva un Annužas
dziedātājiem Elitu Ūdri, Zigmundu
bērni – vecākais un jaunākais
Bērzkalnu un Pēteri Leibomu.
mežragu kvarteta dalībnieks
Siltu un jauku vasaru visiem!
– ticis pie tik skanīgiem vārdiem.

Kārtīgam latvietim svinības
nav iedomājamas bez viesiem, ēšanas un dziedāšanas.
Viesi sabrauca kupls pulciņš – no Ērgļiem, Jumurdas,
Liepkalnes, Ogres un Jelgavas. Katru pasākuma apmeklētāju aicinājām ierasties ar
savu dziesmu grāmatu. Bija
interesanti apskatīt biezās
dziesmu klades, kur dziesmu
teksti ar roku pārrakstīti, pār-

veidoti un izgriezti no laikrakstiem. Pasākuma apmeklētāji dalījās atmiņās par
savām dziesmu kladēm un
dziedāšanas gaitu iesākumiem. Lielu sajūsmu izpelnījās pirms vairākiem gadu desmitiem pārveidota dziesma
par šobrīd tik aktuālo problēmu mūsu pusē – meža cūkām.
Visa vakara gaitā kopā ar Jumurdas vokālo sieviešu an-

sambli un Liepkalnes ansambli „Pīlādzītis” tika izdziedāta
tikai neliela daļiņa no latviešu
skaistāko dziesmu zelta repertuāra.
Paldies visiem dziesmu zinātājiem un pasākuma apmeklētājiem!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja „Meņģeļi” vadītāja

Kultūras projektu vadītāja,
režisore – Terēza Kaimiņa
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Bērnības un pasaku svētkos

7. jūlijā Brakos jau septīto reizi
svinējām Bērnības un pasaku svētkus
ar pasaku krustmāti un leļlu pavēlnieci Dzintru Duku- Maisaku un komponistu Māri Podnieku. Mazajiem gaviļniekiem
katram bija savs
uzdevums, ko uzdeva tīģerēns, papagailis un zilonēns. Bet visvairāk bija
jāzin un jāprot tiem, kuri šajos svētkos tapa par mazo gaviļnieku kūmām.
Tā šogad par Hertas Radziņas
krustvecākiem kļuva Inese un Ritvars Zlaugotņi, par Veina Bukovska
kūmām apsolījās būt Egija Briede un
Einārs Užāns, Lindai Romulei – Elīna Ravinska un Agris Kurms, bet, savukārt, Sandai Romulei – Iveta Štila
un Zintis Ravinskis. Oskars Rendors
iemantoja savus krustvecākus Līvu
Šķērstiņu un Māri Radziņu, bet Brenda Briņķe -Balode – kūmu godā iecēla Viktoriju Kiseļovu un Āri Balodi. Par Alīnas Kļaviņas kūmām
apsolījās būt Ilma Židava un un Viktors Trops. Kristiāns Židavs turpmāk
padomu prasīt varēs arī saviem
krustvecākiem – Skaidrītei Bondarei
un Vilnim Židavam, bet mazais brālis
Niks Židavs – Dacei Ozolai un Aiga-

Horizontāli: 1.Daudzgadīgs
asteru dzimtas dzeloņains lakstaugs. 4.Tēls V.Lāča romānā
„Zvejnieka dēls”. 10.Tārtiņu
dzimtas putni. 11.Pagasta centrs
Ogres novadā. 13. Debess spīdekļa pazušana zem horizonta.
14.Seno slāvu cilšu vadonis. 15.
Brazīliešu autosportists (19601994.), trīskārtējs F1 pasaules
čempions. 16.Jaunā Rīgas teātra
aktieris (1974.). 18.Ezers Ziemeļamerikā, Lielo ezeru sistēmā.
19.Mājas govs priekštecis. 23.
Seno prūšu, lietuviešu, latviešu
priesteris, zintnieks. 24.Sporta
veids. 28.vaigznājs debess ekvatora rajonā. 29.Latviešu komponists, diriģents (1931.-1968.).
30.Pagasta centrs Dagdas novadā. 35.Gaujas pieteka Latvijā (52
km). 37.Žāvēti kokospalmu augļi. 38.Likteņlēmēja dievība senlatviešu mitoloģijā. 39.Dž.Verdi
opera. 40.Daudzgadīgs skalbju
dzimtas krāšņumaugs. 41.No kokiem attīrītas taisnas joslas mežā.
42.Koka līste gleznu ietvaru gatavošanai.

ram Gūtam. Brāļi Inguss Drozdovs
un Tālis Drozdovs šajos svētkos arī
izvēlējās savus krustvecākus. Tā Ingusam – Mairita Zvanberga un Rolands Rūka, bet Tālim – Ligita Zemberga un Kristaps Drozdovs. Svētkus
krāšņākus veidoja mazie dejotāji Antras Grinbergas vadībā, kas aicināja
gaviļniekus arī uz kopīgu rotaļu. Šie
svētki ir brīnumjauki. Tāpēc liela pateicība Braku ļaudīm par palīdzību
svētku organizēšanā un veiksmīgā
norisē. Par svētku finansiālo nodrošinājumu jāpateicas Ērgļu novada pašvaldībai un gaviļnieku vecākiem.
Katrs gaviļnieks arī šogad tika pie
jaukās grāmatiņas „Nāc Brakos”, par
ko liels paldies biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
vadītājai Zintai Saulītei. Prieks, ka
svētki ir izdevušies un bērnu un vecāku acīs gandarījums, jo kā, zināms,
bērniem svētku nekad nav par daudz.
Lai dzīvo svētki!
Ērgļu novada pašvaldības
speciāliste, kultūras darba
organizatore
Sandra Avotiņa

Vertikāli. 1.Skeletonists, „Latvijas Gada balvas sportā 2011.”
Ieguvējs. 2.Indīgi nakneņu dzimtas lakstaugi. 3.Mazā planēta, atklāta 1949.gadā. 5.Viengadīgs
lūpziežu dzimtas lakstaugs. 6.
Mūžzaļs tropu krūms vai neliels
koks. 7.Kāda dziedzera sekrēts.
8.Japāņu dzejas žanrs un forma.
9.Suņu dzimtas plēsējs. 12.Karpatu kalnu augstākā daļa. 17.Piemīlība, pievilcība. 20.Tēls R.
Blaumaņa novelē „Salna pavasarī”. 21.Mūžzaļš skuju koks. 22.
Persona R.Blaumaņa lugā „Pazudušais dēls”. 25.Privileģēta
militāra muižnieku kasta feodālajā Japānā. 26.Latviešu rakstnieks (1929.), publicists, kinoscenāriju autors. 27.Dobradžu
dzimtas dzīvnieks. 31.Ragavas
braukšanai ar ziemeļbriežiem.
32.Dažu kažokzvēru garā, spīdīgā spalva. 33.Zemei tuvākā
zvaigzne. 34.Karpu dzimtas zivs.
36.Ezeru sistēma Somijas ziemeļaustrumu daļā. 38.Novada
centrs Latgalē.
Sastādīja A.Gailis

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA

Reģ.Nr. LV 90001873760
Oškalna ielā 10, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV – 4840
64871235,
sekretare@ergliarods.lv;
www.ergliarods.lv
Tālr./FakssTālr./Fakss
64871235,
e-pasts:e-pasts:
sekretare@ergliarods.lv;
www.ergliarods.lv

Ērgļu
Ērgļu
novads
Ērgļupagasts,
pagasts,
Ērgļu
novads

2012./2013.
uzņem
šādās
specialitātēs
2012./2013.m.g.
m.g. uzņem
šādās
specialitātēs
Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 g.

Ar vidējo izglītību – 1,5 g

Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 g. Jumiķis

Namdaris
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Namdaris
*Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz LVL 60 mēnesī

Ar pamatizglītību
no 17 gadu
vecumaspeciālists
vai
Viesmīlības
pakalpojumu
ar vidējo izglītību – 10 mēneši

*Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz LVL 20 mēnesī

Ar pabeigtu 7 klases izglītību – 3 g.

Remontstrādnieks
Pavāra palīgs
*Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz LVL
60 mēnesī
*Audzēkņi
saņem valsts un ESF stipendiju līdz LVL 60
Guļbūves ēku celtnieks
mēnesī
Viesmīlis
Ar
pamatizglītību
no
17
gadu
vecuma
vai
ar vidējo
izglītību
– 10 un
mēneši
Skolā
ir dienesta
viesnīca
ēdnīca.
Arborists
*Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz LVL 20 mēnesī
Guļbūves ēku celtnieks
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Viesmīlis
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Apsveicam!
JEĻENU BĀRTULI
ar meitas SAFIRAS piedzimšanu
IEVU ŠREIBERI un
ARMĪNU ANDRIKSONU
ar meitas KARLĪNAS
ANDRIKSONES piedzimšanu

SVEICAM,
KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT,
KRISTĪNI UN
AIGARU
EDELBERGUS

PASĀKUMU AFIŠA
20.-22. jūlijs
6. Ērgļu novada svētki
20. jūlijs

Svētku programma

17.00 Floristikas darbnīca pie saieta nama
17.00 Kohilas (Igaunija) deju kolektīva koncerts
Sidrabiņos laukumā pie „Zīļuka”
18.00 Zoles mačs Ērgļu saieta nama zālē
19.30 6. Ērgļu novada svētku atklāšana pie dambja
~ Jaunās strūklakas atklāšana
~ Virves vilkšana uz Ogres tilta
UPES labais krasts pret kreiso „ABI KRASTI- LABI KRASTI”
20.30 Svētku atklāšanas koncerts pie saieta nama
Zaļās ielas pusē „Muzikāls lidojums Džeza pasaulē”muzicē: Daumants Kalniņš /dziedātājs/,
Oskars Račevskis /klavieres/,
Toms Poišs /kontrabass/,
Rūdolfs Dankfelds /sitaminstrumenti/,
Dāvis Jurka /saksofons/
23.00 Brīvdabas nakts kinoizrāde
sēdvietas piekalnē pretī bijušajai ēdnīcai
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase atrakciju parkā ”Braku takas”

21. jūlijs
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Zaiga Kaimiņa
Gita Ābeltiņa
Jānis Sniķeris
Aleksandrs Biķernieks
Zane Gangnuse
Vija Avotiņa
Gaida Bite
Česlava Šatrovska
Aldona Līcīte
Aleksandra Tiukelli
Jānis Plaudis
Zinaida Sakša

INFORMĀCIJA
Kapusvētki
Ērgļu novadā
28.jūlijā
plkst. 15.00 Jumurdas kapos
plkst. 17.00 Vējavas kapos
11.augustā
plkst. 12.00 Miera kapos
plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
11.augustā
plkst. 15.00 Runakalna kapos
plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
18.augustā
plkst. 16.00 Sausnējas kapos
1.septembrī
plkst. 13.00 Blaumaņa kapos
Katrīnas kapos
18.augustā
plkst. 14.00

Pieminam mirušos:
JURIS ROGULIS miris
69. mūža gadā;
GENOVEFA LĪDEKA mirusi
74. mūža gadā;
VLADIMIRS MOŽANSKIS,
miris 72.mūža gadā;
LIĀNA VALAINE mirusi 2.
mūža gadā.
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10.00 Ērgļu arodvidusskolas arboristu darbnīca
pie saieta nama
10.00 Strītbols vīriešiem un sievietēm
laukumā pie saieta nama
10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē
10.00 Orientēšanās pastaiga
bērniem vec. līdz 6 g. pie estrādes
11.00 Kohilas (Igaunija) deju kolektīva koncerts Jumurdā
laukumā pie saieta ēkas
11.30 Rotaļu stunda bērniem estrādē
12.00 Spēcīgākais baļķa cēlējs pie saieta nama
12.00- 14.00 Sīkmači- Frīsbijgolfs, Šautriņas, Kastings, Šaušana
ar pneimatisko šauteni, Golfs saieta nama apkārtnē
13.00 Velosacensības bērniem estrādē
14.00 Orientēšanās pieaugušajiem estrādē
14.00 Pārnovadu Dāmu deju grupu un vokālo ansambļu
koncerts saieta nama laukumā
14.30 Mini biatlons estrādē
15.00 Velo brauciens “Ērgļi- Meņģeļi- Braki- Ērgļi”,
starts pie saieta nama
18.00 Ērgļu amatieru mākslinieku muzikāls uzvedums
„Bagātā brūte” pēc Ā. Alunāna darba motīviem estrādē
19.30 Kohilas (Igaunija) deju kolektīva koncerts estrādē
21.00 Svētku zaļumballe estrādē. Spēlē – Elita un Zigmunds un
grupa „Lauku muzikanti”. Ieeja brīva
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase atrakciju parkā „Braku takas”

22. jūlijs

5.00 Makšķerēšana dambī
10.00 Volejbols, futbols stadionā pie upes
10.00 Piepūšamās atrakcijas stadionā
10.00 Brīnumdarbi brīvā dabā. Ērgļu mākslas skolas un Andra
Džiguna radošās darbnīcas pie estrādes kāpnēm
10.00 Ērgļu audēju studijas „KRASTI KRĀSO” darbnīca
estrādē
10.00 Ūdensbolo stadionā pie upes
10.30 „Supermazulis”. Ērgļu 1. aptiekas balvas izcīņa veiklākajā
zīdaiņu rāpošanā pie estrādes
12.00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un putraimu putras
lielā katla līcī pie upes
13.00 -17.00 Latvijas atklātais Spēkavīru čempionāts Ērgļu
estrādē. Piedalās Baltijas valstu Igaunijas, Lietuvas un Latvijas
spēkavīru komandas
17.00 Svētku noslēguma sacensības „Abu krastu bērni!”
Svētku dalībnieku apbalvošana
18.00 Ziedojumu veiksmes tūre „Bumbiņa, kas vinnē!”
19.00 Svētku izskaņa kopā ar Ērgļu pūtēju orķestri
Pētera Leiboma vadībā
Ziedojumu veiksmes tūres „Bumbiņa, kas vinnē!”.
Bumbiņas var iegādāties Ērgļu bibliotēkā vai saieta namā
par 1.00 Ls, no 22. jūlija – 2.00 Ls, stundu pirms izlozes – 3.00 Ls
Veiksmīgās bumbiņas lozēšana Ērgļu estrādē 22. jūlijā plkst. 18.00

28. jūlijā plkst. 20.00
Jumurdas estrādē

Ērgļu teātris ar jautrības lugu no Ādolfa Alunāna
ar dziedāšanu un dejošanu

„Bagātā brūte”

Darbojošās personas:
Brenis- krogus īpašnieks – Gunārs Briška
Jūlija- viņa sieva – Laila Poklevinska
Veindorfs – klavieru tīrskaņotājs –
Edgars Picka
Salmiņš – telegrāfists- Artūrs Briška
Krumpeters- desinieks – Pēteris Kārkliņš
Rievis – Jānis Stalīdzāns
Marija – bufetes mamzele pie Breņa –
Elīna Taškāne
Fricis – krogus puika- Juris Dombrovskis
Režisore – Terēza Kaimiņa
Skaņu operators- Pēteris Leiboms
Ieeja ar ziedojumiem: 0,50 Ls apmērā

Plkst. 22:00 BALLE,
spēlē Pēteris Leiboms,
ieejas maksa 2,00 Ls

11. augustā plkst. 23.00 Liepkalnes
tautas namā
deju vakars
11. augustā Ērgļu estrādē
koncertšovs
„Riču nakts romantika”

Ieeja estrādē no plkst. 20.00, savukārt koncertšova
sākums ir plkst. 21.00 – 23.00

Programmā: pasaules tautu kaislīgākās dziesmas par kvēlu mīlestību – latviešu, angļu, itāļu,
spāņu, romu, krievu un arī latgaļu valodā. Krāšņi deju studijas un eksotisko deju teātra dejotāju
priekšnesumi prožektoru gaismās, kā arī jaunāko dziesmu prezentācijas un pirmatskaņojumi,
muzikālas parodijas, video projekcijas un pirotehnikas meistara gaismas šovs koncerta izskaņā.
Koncertšovā „Riču nakts romantika” piedalīsies grupa „RIČI”, eksotisko deju teātris
„Romadance” ,ugunīgo deju studija „Nezāles”,
talantīgais muzikālo parodiju virtuozs un joku
stāstnieks misters „Neviens” kā arī uguņošanas
salūta veidotāji Uldis & Co. Koncertšovs ir veidots kā krāšņs un muzikāls dažādu priekšnesumu kopums visai ģimenei.
Tajā sev interesanto un sirdij tīkamo atradīs
gan liels, gan mazs.

18. augustā plkst. 22.00
Sausnējas estrādē Zaļumballe
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