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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ črgĠos

Sasniegums starptautiskā konkursā

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



Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada septembra domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
Apstiprināja a/s „Latvijas
Valsts meži” Vidusdaugavas
mežsaimniecības izstrādāto objekta „Ērgļu piepilsētas meži” individuālo apsaimniekošanas plānu 2013.-2017.gadam.
Objekta „Ērgļu piepilsētas
meži”, kura teritorijā ietilpst Ērgļu ciema tuvumā esošie meži un
Vecmuižas ezers – kopplatībā
118,4 ha,
apsaimniekošanas
plāns 2013.-2017.gadam izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu
ekosistēmai raksturīgu ainavu saglabāšanu Ērgļu apkārtnē, veiktu
sabiedrībai pieņemamu Valsts
mežu apsaimniekošanu vietās,
kuras atpūtai izmanto vietējie iedzīvotāji, uzlabotu aktīvās atpūtas iespējas LVM apsaimniekotajā Vecmuižas ezera apkārtnē,
nodrošinātu koksnes ieguvi LVM
apsaimniekotajos mežos.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.7 „Par nodokļu atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”. Saistošie
noteikumi ir stājušies spēkā un ir
publicēti informatīvā izdevuma
„Ērgļu Novada Ziņas” septembra
mēneša izdevumā Nr.9(70), pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv un pieejami Ērgļu
novada pašvaldībā, novada pagastu pārvaldēs.
Izdarīja grozījumus Ērgļu
novada pašvaldības amatu sarakstā.
Ērgļu saieta namā izslēdza speciālista režisora, kultūras projektu vadītāja amatu un sarakstā iekļāva projektu speciālista amatu,
amata vienību skaits -1, amata
mēnešalga 455,00 lati.
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pienenīte” sarakstā iekļāva
pirmsskolas skolotāja amatu ar
darba likmi 0,133 un mēnešalgu
38,13 lati, skolotājs vadīs angļu
valodas nodarbības 5-6 gadīgiem
bērniem.
Lēma par pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.
Pamatojoties uz LR likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
3.panta otro daļu, pašvaldības
domei jānosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa,
kā arī jānosaka kārtība, kādā tā
tiek iemaksāta pašvaldības budžetā. Ņemot vērā, ka Ērgļu novada pašvaldības kapitālsabiedrības,
Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS”un Ērgļu pašvaldības
SIA „Ērgļu slimnīca” daudzu iepriekšējo gadu darbību noslēgušas ar zaudējumiem, dome nolēma par minimālo dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu un tās
iemaksas kārtību pašvaldības budžetā, ja kapitālsabiedrība finanšu gadu noslēgusi ar peļņu, lemt
apstiprinot kapitālsabiedrību finanšu gada pārskatus.



 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Ērgļu baznīca”, kas atrodas Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
70540080447 sadalīšanai.
Nolēma izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi
“Lejastašķēni” ar kadastra Nr.
7054 008 0245 un platību 0,6 ha,
kas atrodas Ērgļu pagastā, un uz
zemi “Masuļi” ar kadastra Nr.
7092 003 0088 un platību 2,1 ha,
kas atrodas Sausnējas pagastā.
Lēma par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai.
Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāmas zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda šādas lauku
apvidus zemes vienības, kas ir
apbūvēta lauku apvidu zeme, par
kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.
panta ceturtajai daļai noslēdzami
zemes nomas līgumi saskaņā ar
likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta piektās daļas 1. punktu:
Ērgļu pagastā- Blaumaņa iela 12,
kadastra Nr. 7054 008 0108, platība 0,2239 ha, “Lejastašķēni”,
kadastra Nr. 7054 008 0245, platība 0,6 ha, Krasta iela 8, kadastra Nr. 7054 008 0288, platība
0,1183 ha; Sausnējas pagastā “Atmodas”,
kadastra
Nr.
70920030097, platība 0,3308 ha.
Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāmas zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda šādas lauku
apvidus zemes vienības, kas ir
daļēji apbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuras apbūvēto daļu
atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes
nomas līgumi saskaņā ar likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
piektās daļas 1. punktu un par kuras neapbūvēto daļu Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi saskaņā ar likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
piektās daļas 2. punktu:
- Sausnējas pagastā -“Masuļi”,
kadastra Nr. 7092 003 0088, platība 2,1 ha.
Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda lauku apvidus zemes vienība, kas ir starpgabals,
saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesī-

bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4’. panta otrās daļas 6.
punktu: Sausnējas pagastā –
“Vārpas”, kadastra Nr. 7092 003
0063, platība 4,5 ha.
Nodeva lietojumā pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.4 Mehanizatoru ielā 10, Ērgļos.
Noteica Ērgļu novadā 2012.
gadā viena iedzīvotāja mēneša
vidējo uztura apmēru Ls 100,00.
Izskatīja iesniegumu par pašvaldības finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai.
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāju darba grupa
strādā pie atmiņu grāmatas par
skolu vēsturi un izglītības attīstību Sausnējā materiālu sagatavošanas. Iecerēts grāmatā atspoguļot izglītības attīstību dažādos
laika posmos, izmantojot Sausnējas pagasta muzejā pieejamos
pētījumus un skolu absolventu
atmiņas par skolas gadiem Sausnējā. Grāmatas izdošanai nepieciešams finansējums aptuveni Ls
3000.
Domes deputāti atbalstīja Sausnējas skolas skolotāju ideju, izsakot priekšlikumu – atmiņu grāmatā ietvert arī Liepkalnes skolas
vēsturi. Par iespējamo pašvaldības finansējumu deputāti lems,
apstiprinot nākamā gada budžetu, kad konkrēti būs zināmi grāmatas iespiešanas izdevumi.
Lēma par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Ābolkalni”,
kadastra
Nr.70920030140, nosacītās cenas un atsavināšanas veida apstiprināšanu.
Nolēma atsavināt nekustamo
īpašumu „Ābolkalni”, pārdodot
to atklātā izsolē par latiem , nosakot īpašuma nosacīto cenu Ls
1350,00 apmērā, un apstiprināja
īpašuma izsoles noteikumus atsavināšanai.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8„Grozījumi 2012.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.1”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012.gadam””.
Pamatbudžeta ieņēmumus palielināja par Ls 29111, ko veido
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai, pārējie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi , ēkām un būvēm
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi.
Saistošie noteikumi publicēti
pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv un ir pieejami pašvaldības domē un pagastu pārvaldēs.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

Norises Ērgļu
profesionālajā
vidusskolā

Dienesta viesnīcas un mācību
darbnīcas renovācijas darbi rit pilnā
sparā un plānotais objektu nodošanas termiņš ir 2012.gada novembra
beigas. 13. septembrī dienesta viesnīcai tika veikts logu montāžas blīvuma tests, kas parādīja to, ka celtnieki savu darbu ir veikuši ļoti labi.
20.oktobrī tiek plānots dienesta
viesnīcai veikt blīvuma testu, kas
parādīs, cik kvalitatīvi ir veikta visa
ēkas siltināšana un blīvēšana. Cerams, ka būs tikpat labi kā ar logiem.
2. kursa namdaru grupas audzēkņi kopā ar praktisko mācību skolotāju Māri Pētersonu veiksmīgi iziet
5 nedēļu mācību praksi reālos celtnieka darba apstākļos, siltinot dienesta viesnīcu un mācību darbnīcas.
Audzēkņiem par šo praksi tiks izsniegts sertifikāts par pieredzi zemas enerģijas ēku siltināšanā. Šādu
praksi vēl nevienam profesionālās
skolas audzēknim Latvijā nav izdevies iegūt. Mūsējie ir pirmie!
Mācību darbā ir ieviests Mykoob
elektroniskais žurnāls un vienotais
e pasts skolotājiem, audzēkņiem un
vecākiem. Neskatoties uz sākotnējām grūtībām, visi skolotāji tā lieto-

šanu ir apguvuši un atliek vien pierast pie tā kā pie mobilā telefona.
Elektroniskais žurnāls mums dod
iespēju ievērot vienotus audzēkņu
vērtēšanas principus, datu uzskaiti
un ātrāku to analīzi. Audzēkņi vienmēr ir lietas kursā par savām sekmēm, un pats svarīgākais, ka vecāki
var redzēt savu bērnu sekmes.
Skolas e-vidē (neklātienē) šajā
mācību gadā mācās 34 pieaugušie,
galvenokārt guļbūves ēku celtnieka, kokkopja arborista, namdara un
pavāra profesijas. Ir noslēgts līgums
ar Nodarbinātības valsts aģentūru
par Neformālās izglītības programmu (angļu valoda, datoru prasmes,
projektu vadība, komunikācija) īstenošanu bezdarbniekiem un darba
meklētājiem, kā arī ir procesā līgums par pilnveides programmām
(zemas enerģijas ēku siltināšana,
ēdināšanas un konditorejas pakalpojumi). Nepieciešamības gadījumā sīkāku informāciju iegūsiet, sazinoties ar tālākizglītības nodaļas
vadītāju I. Spaile, 64871435.
A.Spaile, Ērgļu profesionālās
vidusskolas direktors

NVA informācija
29.08.2012 Ērgļu novadā Nodarbinātības valsts aģentūra rīkoja semināru darba devējiem, kurā sniedza
informāciju
par
NVA
pakalpojumiem un aicināja darba
devējus izmantot piedāvātās iespējas ar valsts atbalstu ne tikai mazināt bezdarba līmeni, bet arī veicināt
sava uzņēmuma attīstību.
Īpaša vērība ir jāveltī jauniešiem,
tāpēc NVA piedāvā darbavietas izveidošanu īpaši šai bezdarbnieku
kategorijai. Uzņēmēji saņem finansiālu atbalstu piemaksai pie jaunieša un pie viņa darba vadītāja algas.
Uz šo pasākumu darba devēji joprojām var un tiek aicināti pieteikties.
Nedaudz izbrīna tas, ka Ērgļu novadā strādājošie ne pagājušajā gadā,
ne arī šogad nav steigušies izmantot
projekta „Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām”. 2011. un
2012. gadā projektā piedalījušies
tikai 8 nodarbinātie no 223 iesaistītajiem bij. Madonas rajona teritorijā
kopumā 3,58 %.
Un nu nedaudz no statistikas :
Reģistrēto bezdarbnieku skaits
Ērgļu novadā uz 30.08.2012 ir 258,
tai skaitā:
Ērgļu pagastā		
202

Sausnējas pagastā
35
Jumurdas pagastā
21
No visiem 258 reģistrētajiem bezdarbniekiem 48% ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri NVA uzskaitē atrodas ilgāk par vienu gadu.
Bezdarbnieku iesaistīšanos dažādos NVA pasākumos raksturo skaitļi:
Šī gada 8 mēnešos algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Ērgļu
novadā nodarbināti 52 bezdarbnieki.
Uzņēmējdarbību ar NVA atbalstu uzsākusi viena bezdarbniece.
3 bezdarbnieki iesaistījušies
subsidētās nodarbinātības pasākumos.
Šogad 23 bezdarbnieki saņēmuši kuponus un uzsākuši profesionālo
apmācību. Šobrīd sociālā darbinieka profesiju apgūst 7 bezdarbnieki
un konditora palīga arodu – 8 bezdarbnieki.
Nodarbinātības valsts aģentūras
Madonas filiāles Ērgļos darba laiks:
Otrdienās
8:00- 13:00
Trešdienās
8:00- 13:00
Ceturtdienās 8:00- 14:00
S. Zalpētere, NVA Madonas
filiāles nodarbinātības aģente
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Zem maniem steidzīgajiem soļiem maigi čukst krāsainās koku lapas. Ja ieklausās, tad var dzirdēt – tās jau sāk saukt lietu. Rudens atvasaras dienas nu ir skaitītas,
jo lietus mākoņi virs galvas savelkas milzu kamolā, kurš teju teju atritināsies vaļā,
un tad vienīgais glābiņš būs zem lietussarga, un kājas no metāliski pelēcīgajām peļķēm sargās gumijas zābaciņu pāris.
Pirmais mēnesis skolā jau ir pagājis,
un, manuprāt, tas ir bijis vēl košāks un notikumiem bagātāks kā citus gadus. Kopīgais pārgājiens skolēniem un skolotājiem
uz „Brakiem”, zinātniskā konference
„Braku” saimes istabā, ikgadējā desmitās
klases skolēnu uzņemšana un skolēnu domes vēlēšanu nedēļa, Olimpiskā diena
skolā, Skolotāju diena ne tikai skolotājiem, kuri mums māca jaunas lietas skolā
katru dienu, bet arī Skolotāju diena jaunajiem un enerģiskajiem divpadsmitās klases skolotājiem – tas un vēl vairāk šajā
piesātinātajā oktobra numurā, kuru Tev,
lasītāj, iesaku izlasīt no vāka līdz vākam,
jo tas ir to vērts.
Tagad, kad rudens oficiāli ir sācies un
vairs neesam ar vienu kāju vēl pāri vasaras slieksnim, jāsāk saskatīt tas, ko rudens
mums sniedz. Kas par to, ka drēgnums un
trūdošo koku lapu smārds sitas degunā,
liekot ieraut galvu dziļāk mētelī, bet tēraudpelēkās debesis aizsedz mūsu dzelteno sauli? Kādēļ jāskumst par aizlidojušajiem gājputniem un salnas nokostajiem
ziediem, kuru melnās galvas nāves smagumā bezpalīdzīgi noslīgušas un tagad
neko neredzoši veras zemē? Vai jāsāk slīgt
melanholijā, kad lauki novākti un krēsla
iestājas arvien agrāk un neatlaidīgāk?
Nē. Ar rudeni vēl nekas nebeidzas, viss
tikai sākas, ja māk šķetināt ikdienas rutīnas pavedienu, tad tajā var rast kādu krāsainu dzīparu. Pieceļoties agri no rīta –
saule kaut uz nelielu brīdi parāda savu
vaigu tiem, kuri nesnauž miega mīkstajos
pēļos. Rīta biezā migla, kuras spocīgie
pirksti apņem puskailos zarus, ieskauj tos
kā maigs un reizē salts rudens glāsts. Un
tad vēl oktobra salto nakšu zvaigznes, kuras tumšajās debesīs zīmē savu ceļu…
Rudens nav posts, tas vienkārši ir laika
palēninājums. Ja vasara it kā griežas nebeidzamā virpuļu dejā, tad rudens mums
liek piebremzēt, sakot – steidzies lēnām!
Pēc skolas, ejot mājās, jūtu, cik krēsla
mērķtiecīgi nolaupa kādu gabaliņu dienai.
Diena izmisīgi cīnās pretī, bet tumsas asie
un stūrainie pirksti pa mazai strēmelītei
izplēš gaismu no tās miesas. Tomēr es par
to neskumstu. Es aizdedzinu pa kādai svecītei un uzlieku uz galda. Tās gaišums ielīst visā telpā, to aizpildot un sniedzot
kaut nelielu spēku un prieku ne tikai man,
bet arī gaismai, jo tā zina, ka es cīnos par
to. Tumsa varētu mēģināt ar zobiem un
nagiem pārņemt dienu, bet tas tik un tā
neizdotos, kamēr vien atradīsies cīnītāji,
kuri iededz gaišumu ne tikai savā miteklī,
bet arī dvēselē.
Uzskatu, ka šajā laikā, kad viss tik
strauji virzās uz priekšu, ir jāatrod laiks,
lai sakārtotu sevi, un tad rudens ir viens
no piemērotākajem brīžiem. Tas izklausās
tik viegli – sakārtot sevi - , bet to izdarīt ir
tik grūti. Tev galvā skan padomi no masu
medijiem, draugiem, radiem – sakārto
sevi, atrodi harmoniju, zelta vidusceļu, un
viss būs labi. Manuprāt, viens no vērtīgākajiem padomiem ir neklausīt neviena padomiem un pašam kaut ko izdarīt. Ej un
izdari kaut ko, kas nesīs labumu gan tev,
gan citiem. Iemācies spēlēt kādu mūzikas
instrumentu, uzglezno vienu kluso dabu,
izlasi grāmatu, kura Tev stāv uz nakts skapīša un sāk jau pārklāties ar pabiezu putekļu kārtu, jo Tu vienmēr aizbildinies, ka
Tev nav laika. Uz īsu brīdi garajos rudens
vakaros kļūsti par egoistu, un Tu redzēsi,
ka varēsi dot vēl vairāk citiem, kad būsi
iepriecinājis sevi.
Lasītāj, es Tev novēlu vienkāršības gludajā un pelēkajā lentē sajust kādu neparastuma mezglu, aiz kura aizķerties un kuru
ievīt savā dzīvē, lai nekas nešķistu tāds kā
vienmēr. Jo pazust mēs sākam tad, kad nespējam šos dzīves mezglus ne saskatīt, ne
sataustīt.
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Īsziņas
2. oktobrī – Miķeļdienas tirdziņš sākumskolā
8. oktobrī – Skolotāju diena
12. oktobrī – Madonas reģiona spartakiāde krosā 1. -12. kl.
19. oktobrī – Madonas reģiona spartakiāde futbolā 8. un 9. kl.
24. oktobrī – vecāku kopsapulce

26. oktobrī – skolēnu domes pasākums
29. oktobris – 2. novembris – rudens brīvdienas

Es esmu Skolotājs
Es piedzimu tajā pašā brīdī, kad no kāda bērna mutes izspurdza kāds jautājums. Visu cauru dienu esmu aicināts būt par aktieri, draugu, aukli un ārstu.
Par spīti cipariem, skaitļiem un burtiem man faktiski nav jāmāca, jo maniem
audzēkņiem ir jāmācās tikai izprast pašiem sevi, un es zinu, ka cilvēkiem var
iedot visu pasauli, pasakot, kas viņš ir.
Es esmu visveiksmīgākais, kas strādā.
Ārstam ir atļauts kādā brīnumainā kārtā ielaist pasaulē dzīvību. Man ir atļauts redzēt, ka katru dienu dzīve atdzimst ar jauniem jautājumiem, idejām,
draudzību.
Arhitekts zina – ja viņš būvēs rūpīgi, viņa celtne stāvēs gadsimtiem ilgi.
Skolotājs zina – ja viņš būvēs ar mīlestību un patiesību, tas, ko viņš būvē,
pastāvēs mūžīgi.
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Skolēnu dome
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Marta Suveizda (11. kl.) – prezidente
Nauris Truksnis (10. kl.) – viceprezidents, sporta ministrs
Kristaps Daniels Kalve (10. kl.) – iekšlietu ministrs
Līva Āboliņa-Ābola (9. kl.) – kultūras darba organizētāja, bibliotekāre
Sofija Sintija Reine (9. kl.) – kultūras darba organizētāja, bibliotekāre
Adīna Blaua (8. kl.) – izglītības ministre, preses sektora pārzine
Oskars Nikolajevs (9. kl.) – sporta ministrs
Gerda Blaua (10. kl.) – protokoliste
Ivita Cvetkova (7. kl.) – bērnu lietu ministre
Beate Zlaugotne (10. kl.) – preses sektora pārzine
Uldis Bičevskis (10. kl.) – izglītības ministrs
Santa Helēna Pedele (9. kl.) – saimniece

Sveicam Skolotāju dienā!

Ērgļu vidusskolas vecāki

Ikdiena pārvēršas svētkos
Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs.
Nāk tava dvēsele,
un viss kļūst
netverams
ar ikdienišķām rokām.
(O.Vācietis)
Skolotāju diena ir īpaši svētki šīs ļoti
atbildīgās, bet skaistās profesijas ļaudīm.
Arī pie mums, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, ik gadu ar lielu nepacietību, neslēptu interesi tiek gaidītā šī diena. Devītās
klases skolēni, ievērojot skolas tradīciju,
Skolotāju dienas priekšvakarā kļūst par
skolotājiem jaunākajiem skolas biedriem.
Mazākie grib zināt, kuri mācīs viņiem kādus priekšmetus, kas būs klases audzinātāji,
skolas direktors.
Piektdien, 5.oktobrī, jaunākajās klasēs
strādāja 9.klases skolēni. Klases audzinātāja jau iepriekš sastādīja īpašu stundu sarakstu, sadalīja darbus un pārrunāja ar saviem audzēkņiem svarīgākos noteikumus,
kas jāievēro.
Pirmās četras stundas tika nodotas 9.klases ziņā. Viss notika bez starpgadījumiem!
Devītie tika galā ar mācību vielu un disciplīnas problēmām.

Pēcpusdienā visi pulcējāmies skolas
zālē, lai pasniegtu audzināšanas stundu
skolotājiem. Stundas pirmo daļu vadīja
jaunieceltais skolas direktors Kristers
Vinks. 9.klases meitenes lasīja fragmentus
no P. Braunas grāmatas „Mīļo skolotāj!”
Bērni sveica skolotājus ar skaistajiem rudens ziediem. Sausnējas pamatskolas 2012.
gada jaunie skolotāji saņēma sertifikātu
„Jaunais skolotājs” un aplausus par labi paveiktu darbu. Jaunie skolotāji atskaitījās
par savu veikumu šodien, par vērojumiem
un problēmām. Devītie dalījās pārdomās
par skolotāja profesiju, jo neliels ieskats jau
katram bija radies.
Otrajā daļā 9. klases audzinātāja Elita
Leiboma aicināja visus kolēģus iejusties 3.
klases skolēnu lomā un nokārtot latviešu
valodas ieskaites mutvārdu daļu. Katrs pedagogs saņēma kādu fotoattēlu, par kuru
bija jāveido vismaz minūti garš stāstījums.
Visi kolēģi ar šo 3. klases uzdevumu lieliski
tika galā. Paldies skolēniem un skolotājiem!
Noslēgušies Skolotāju dienas pasākumi
mūsu skolā, un svētki atkal pārvērtušies ikdienā.
Skolotāja Elita Leiboma,
9. klases audzinātāja Jāņa Zālīša
Sausnējas pamatskolā.

Piedzīvojot skaistu mirkli
Katru dienu pasaule piedzīvo miljons skaistu mirkļu, jo miljons cilvēku tos pasaulei ir radījuši. Pēc šādiem skaistiem mirkļiem nav jābrauc tālos pasaules ceļos, pietiek atceļot uz Ērgļiem. Protams, asociāciju saite - Blaumanis - „ Braki”- Ērgļi - ir ļoti noturīga.
Bet mēs ieguvām jaunu pieturas punktu - Ērgļu vidusskola. Lai arī mūs šķir apmēram 160
km (attālums nav liels, taču Latvijas mērogiem ...), mēs nezinājām, kādi jauki, brīnišķīgi,
interesanti cilvēki ir šīs skolas pedagogi.
Šķiet, jāpaskaidro, ka „ mēs” esam Rundāles pagasta (tur, kur tā skaistā Rundāles pils)
Pilsrundāles vidusskolas 50 skolēni un četras latviešu valodas skolotājas, kas šā gada 26.
septembrī viesojās Vidzemē. Pieredzes apmaiņa skan kaut kā ... padomiski. Varbūt labāk –
ideju talka? Jā, mēs bijām Ērgļos pēc jaunām idejām! Ne jau tāpēc, ka mūspusē visas būtu
izsmeltas, bet jūsu pusē daudz kas iekrāsojas spilgtāk. Īsais laika sprīdis, ko pavadījām
skolā, patiesi pozitīvi uzlādēja. Kā gan citādi, ja skolotājas, sava priekšmeta entuziastes un
augsta līmeņa profesionāles, ar tādu aizrautību atklāja sava darba veiksmes, sasniegumus,
meklējumus, pārdomas. Un kur tad vēl „melnā kaste” ! (Paskaidrošu – mēs vienojāmies
kaut ko no sava darba materiāliem ievietot, t.s., „ melnajā kastē”, lai vēlāk, brīvā brīdī,
varētu izskatīt un izvērtēt.) Paldies latviešu valodas skolotājām Indrai Ronei, Inesi Maltavniecei, Mārītei Breikšai, kā arī jaukajai (no viņas burtiski staroja enerģija un labestība) direktorei Inesei Šaudiņai par pretimnākšanu! Rudens lietavas vairs tik ļoti nenomāc, ja zini,
ka tev līdzās ir domubiedri.
Katru dienu pasaule piedzīvo miljons skaistu mirkļu, jo miljons cilvēku tos pasaulei ir radījuši. Un arī tu vari būt viens no tiem.
Pilsrundāles vidusskolas latviešu valodas skolotāja Līga Feldmane

Mazos nebēdņus mācot
Šogad Skolotāju dienā mēs, 12. klases
skolnieces – es un Linda Purviņa – iejutāmies skolotāju lomā un stundas pasniedzām
mazās skolas skolēniem. Tā kā esam maza
klase un, sadalot skolotāju pienākumus, secinājām, ka visiem mācību priekšmetiem
skolotāju nepietiks, nolēmām, ka šogad arī
11. klases skolniecēm – Ievai Budzei, Malvīnei Madžulei un Agnijai Vaskai – būs iespēja Skolotāju dienā mācīt mazās skolas
bērnus.
Es mācīju latviešu valodu, Linda – dabaszinības, Ieva – vizuālo mākslu, Malvīne – a ngļu valodu, bet Agnija pasniedza
matemātiku.
Pirmās divas stundas pagāja visai mierīgi, jo skolēni bija sakautrējušies no mums,

jaunajām skolotājām. Tomēr pēdējās divas
stundas vairs nebija tik viegli novadīt, jo
bērni bija pie mums pieraduši, tāpēc nedaudz pablēņojās. Dažas jaunās skolotājas
pat tika nogāztas no kājām! Protams, bērni
to nedarīja aiz ļauna nodoma, bet gan tādā
veidā izrādīja savu patiku un prieku pret
jaunajām pasniedzējām.
Manuprāt, diena pagāja visai interesanti,
un mēs visas ieguvām lielisku pieredzi.
Taču jāatzīst, ka par skolotāju strādāt negribētu – šī profesija prasa milzu piepūli un
pacietību, jo dienas beigās jutāmies nokausētas, kaut gan sejās vīdēja smaids.
Aiga Vorobjova 12.

Marta Suveizda
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Meklējam un atrodam zelta
talantus!
Ikviens cilvēks ir talantīgs! Katram
piemīt kas īpašs, neatkārtojams. Jāprot
tikai saskatīt sevī šo talanta dzirksti un
noticēt sev!
Konkurss „Zelta talanti” – vēl nebijis pasākums – pulcēja skatītājus Sausnējas pamatskolas zālē š.g. 9.oktobrī.
Šīs jaukās idejas autore ir mūsu skolas
6.klases skolniece Madara Ļaksa – aktīva, atraktīva un talantīga meitene.
Madara secināja, ka mūsu skolā ir
daudz talantīgu bērnu, uzzīmēja afišu
un aicināja pieteikties konkursam.
Madara sadarbojās ar savām draudzenēm Kristenu un Signiju. Meitenes rūpīgi plānoja pasākuma norisi, veidoja
skatuves noformējumu un aicināja
konkursa žūriju.
Madaras izsapņotajam pasākumam
pieteicās pavisam 8 kolektīvi un individuālie izpildītāji. Signija Zviedre dziedāja dziesmu „Komēta”, Aleksis Zemzars lasīja dzejoli par pūci, bet Artūrs
Zemzars – dzejoli „Bērna lūgšana”.
Mazo meiteņu trio „Karstās čikses”

(Kristīne, Diāna un Evita) dziedāja
dziesmu „Esi man klāt!” Mazā Agnese
no bērnudārza ļoti sirsnīgi nodziedāja
dziesmiņu „Mežā”. 3.klases skolēnu
trio ( Ilona, Oksana un Aigars) iepriecināja skatītājus ar ļoti populāro grupas
„Bruģis” dziesmu „Kaija”. Madara
Ļaksa savam priekšnesumam izvēlējās
R.Paula dziesmu „Neprātīgais vēlējums”. Madara dziedāja un spēlēja flautu.
Skatītāju ovācijas, vislielāko punktu
skaitu žūrijas skatījumā un ‘‘Zelta talanta’’ titulu ieguva sarīkojumu deju pāris Alens Kārkliņš un Monta Masaļska.
Mēs guvām patiesu baudījumu, noskatoties skaisto deju. Paldies dejotājiem!
Mīļš paldies visiem talantīgajiem
bērniem un skolotājiem, kuri palīdzēja
sagatavot šos jaukos priekšnesumus!
Mums ļoti patika, mēs gaidīsim nākamo
konkursu, kurš notiks pavasarī.
Meklējiet sevī talantus!
Materiālu sagatavojaskolotāja Elita
Leiboma

Kādu koku stādīsim?

Tā skan dziesma. Bet pirmās klases
skolēni 14. septembrī iestādīja ābeli
PII „Pienenīte”. Izrādās, ka tagadējo
pirmklasnieku vecāki bija nolēmuši jau
pavasarī par piemiņu no 2012. gada absolventiem iestādīt ābeli, bet izlaiduma
dienā tas nebija izdarāms. Arī pirmajā
skolas dienā vēl bija par agru, bet septembra vidū bija pienācis īstais brīdis.
Elzas Agneses vecāki Inese un Atis
Koklačovi bija parūpējušies par visu:
mums bija līdzi gan ābelīte, gan pamācība, kā vislabāk darbiņu veikt. Viņi
jau iepriekšējā dienā bija sameklējuši
vispiemērotāko vietu. Varējām arī apskatīties un nogaršot, kādi augļi ienāk-

sies pēc pāris gadiem. Ar nepacietību
gaidīsim, kad tas notiks. Labi, ka līdzi
bija atnākuši ļoti daudzu bērnu vecāki,
darāmā pietika visiem.
Cik jauka bija atkalredzēšanās ar audzinātājām! Mārīte, Jautrīte un Sandra
atkal varēja satikties ar saviem mīluļiem. Varējām pastāstīt, kā iejūtamies
skolā, kā devāmies pirmajā pārgājienā
uz „Brakiem”, varējām parādīt iemācītās rotaļas. Bet visjaukākais laikam bija
izskriet iemīļotās vietas rotaļlaukumā.
Tagad tur saimnieko paši mazākie!
Sargājiet mūsu ābelīti!
Pirmklasnieku audzinātāja
Sandra Stankeviča

Dēka „Ezerniekos”

4. oktobrī 6. un 7. klase devās uz
Lubānu, uz atpūtas un tūrisma centru
„Ezernieki”, kur notika orientēšanās
sacensības „Mammadaba dēka”. Kopā
ar mums devās mūsu audzinātājas M.
Kovaļevska un O. Elksne, kā arī skolotāja B. Kaļva.
Šo sacensību mērķis ir apvienot
sportisku atpūtu ar meža izzināšanu.
Distancē bija vairāki kontrolpunkti,
kuros bija jāatbild uz jautājumiem, kas



saistīti ar mežu. Tā kā mēs bijām iepriekš gatavojušies, tad atbildējām uz
jautājumiem ļoti labi. Pēc distances
veikšanas svaigā gaisā brīnišķīgi garšoja tēja un līdzpaņemtās maizītes un desiņas.
Paldies visiem dalībniekiem un skolotājām par lieliski pavadīto pēcpusdienu mežā!
Undīne Saleniece 6.

Seminārs „Cilvēki un spēks” Berlīnē
No šī gada 14. līdz 20. septembrim man bija iespēja būt Vācijā
Berlīnē un pavadīt tur nedēļu ilgu semināru kopā ar 24 jauniešiem no
Igaunijas, Polijas, Krievijas, Čehijas,
Somijas, Dānijas, Beļģijas, Vācijas,
Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Itālijas, Velsas, Spānijas un Eritrejas Āfrikā. Pieteikties varēju, jo piedalījos
konkursā „Vēsture ap mums 2012”,
tādēļ arī šis seminārs „Cilvēki un
spēks” bija cieši saistīts ar vēsturi.
Mēs dzīvojām nelielā viesnīcā,
kuru dēvējām par mūsu māju, tur bija
30 istabiņas, ēdamistaba, konferenču
zāle, veranda un skaists dārzs. Šeit
pavadījām lielāko daļu laika. Katru
rītu sākām ar spēlēm dārzā, tās bija
sasaistītas ar semināra tēmu. Pēc šīm
spēlēm sekoja grupu darbi, prezentācijas vai konferences, katru dienu pie
mums viesojās citi cilvēki – Zaļās
partijas pārstāvis, universitātes vēstures skolotājs, Vācijas prezidenta biogrāfs, žurnālisti, mākslinieki, lektori,
kuri iepazīstināja mūs ar savām profesijām un rādīja prezentācijas savās
nozarēs. Visās prezentācijās, diskusijās, grupas darbos dominēja vārds
„spēks”, angļu valodā „power”.
Devāmies ekskursijā pa Berlīni,
kur gids pie katra zīmīgā objekta pastāstīja tā vēsturi. Kas šo visu radīja
kā interesantu piedzīvojumu? Ērtie
un ātrie velosipēdi. Jā, braucām cauri
pilsētai ar riteņiem. Neliels vējiņš
sejā, tu ripo, tik ātri pārvietojies un
izjūti Berlīnes gaisotni, braucot garām Berlīnes mūrim – lielākajai
mākslas darbu galerijai Berlīnē. Šajā
pusē bija daudz koku un parku, un zālienu, turpinot ceļu cauri plašajām
ielām, kas ir pilnas ar daudzajām,
modernajām mašīnām, kādas Latvijā
ir tikai retajiem, augstajām celtnēm
un modīgajiem veikaliem, kā arī Berlīnes suvenīriem, un pilnīgi pretēji –
braucot cauri šaurajām ieliņām, kur
dažādo ķīniešu restorānu un ātro ēstuvju smaržas saplūst vienā. Kaut ko
tādu es izjutu pirmo reizi, bet šīs sajūtas nav iespējams aprakstīt, tās ir jājūt. To visu tik burvīgu radīja velosipēdi!
Otra iespaidīgākā ekskursija, kad
mēs devāmies prom no mūsu akadēmijas, bija „Stasi” cietums, kas bija
kā memoriāls, jo tagad tur notiek tikai ekskursijas. Šis cietums bija politiķiem, kuri ir rīkojušies nepareizi
tad, kad Berlīne tika sadalīta austrumu un rietumu pusēs. Mēs gājām
cauri dažādām kamerām pagrabstāvā,
kur cilvēki atradās, tajās nebija nekā,

tās bija ļoti šauras, un tur bija jādzīvo
2-3 cilvēkiem. Ļoti briesmīgi! Mūsu
gids stāstīja par viņu higiēnu, uzraugiem, kādi bija sodi un spīdzināšana,
ko nevarēja darīt. Katrai kamerai bija
ļoti lielas, smagas durvis ar actiņu,
kurās ik pēc katrām 10 minūtēm ieskatījās apsargi. Viņš stāstīja, ka daudzi vēlējās izbēgt no vienas Berlīnes
puses uz otru, bet pēc šādas uzraudzības, manuprāt, tas fiziski nebija iespējams! Bijām arī slimnīcā, kur visas
ierīces bija kā milzīgi monstri, tās atstāja uz mani iespaidu, jo tādas nekad
nebiju redzējusi. Gan operāciju telpas, gan dažāda aparatūra rentgeniem
un zobārstu galdi. Pēc šī cietuma apmeklējuma visi teica, ka jutās ļoti savādi būt tur, kur cilvēki kādreiz ir spīdzināti un pazemoti!
Trešā mūsu ekskursija bija uz Bundestāgu, Vācijas parlamentu. Tā bija
ļoti liela un skaista celtne. Dažādi izgreznojumi no ārpuses un iekšpuses.
Stikla durvis, spoguļoti lifti, mīksti
krēsli, plašas telpas, apsardze visās
malās – tā vieta no mana skatu punkta. Mums bija lekcija par šo ēku, lektors runāja tik skaidrā un pareizā angļu valodā, ka viņā bija ļoti viegli
klausīties kā no kāda amerikāņu televīzijas šova. Šeit iekšā viss bija ļoti
skaisti, un viņš pastāstīja par ēkas
vēsturi un vēlēšanām, kā tās notiek,
par simboliem, partijām. Kas man likās interesanti, bija tas, ka ērglis viņiem bija kā parlamenta simbols.
Liels, balts ērglis! Ērgļa asās acis un
spēcīgie nagi ir īpašības, kādam jābūt
parlamentam, tā viņš raksturoja šī
simbola izskaidrojumu. Uz jumta bija
liels kupols, kur bija jāiet ar austiņām
un jāklausās ierakstītā lekcija par

ēkām, kas redzamas apkārt un arī par
pašu parlamentu. Tas likās ļoti interesanti! No šīs vietas varēja redzēt galvenās Berlīnes ēkas no augšas. Laiks
bija ļoti saulains, un mums ar to bija
paveicies, jo visu varēja redzēt.
Brīvo laiku, kad mums nebija diskusiju par spēku, izmantojām, iepazīstot cits citu un citas valstis, es neteikšu tradīcijas un kultūru, jo tas ir
diezgan ierasti, lai gan tieši to mēs arī
uzzinājām. Bet es teikšu, ka mēs uzzinājām, cik citās valstīs maksā maize,
kāda ir valūta, kāds ir tipisks ēdiens,
ko visi pārsvarā ēd, kāda skolās ir izglītības sistēma, cik bērnu parasti ir
ģimenēs, kādās valodās runā viņu
dzimtajās valstīs un kādas vēl mācās,
kādi ir hobiji un mājdzīvnieki, kādas
ir politiskās sistēmas, kādi ir laikapstākļi ziemā un vasarā, kādi ir cilvēku
vārdi un uzvārdi, un vēl, un vēl. Tās
bija 7 dienas, kurās mēs nemitīgi izjautājām cits citu, un tagad, kad akadēmija ir beigusies, turpinām to darīt,
jo nu ir vieglāk visu uztvert.
Šī bija vislabākā pieredze, kāda
man jebkad ir bijusi, komunicējot ar
citu valstu jauniešiem, arī angļu valodas ziņā, jo jārunā bija visu laiku angliski, mēs aizliedzām runāt savās
dzimtajās valodās tiem dalībniekiem,
kas ir no vienas valsts, jo tā mēs citi
neko nesapratām. Tiešām lieliski! Uz
vienas lapas es nespēju pastāstīt visu,
jo pieredzes, emociju, jaunu draugu
un zināšanu gan par vēsturi, politiku,
spēku dažādās situācijās, citām kultūrām ir ļoti, ļoti daudz. Es esmu pateicīga, ka man bija dota šāda iespēja.
Un es jums iesaku – nekad nelaidiet
garām ko interesantu, mēģiniet un jūs
nenožēlosiet!
Agnija Vaska 11.

Olimpiskā diena 2012
27. septembrī notika Ērgļu novada Olimpiskā diena par godu
Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Pasākumā piedalījās J. Zālīša Sausnējas
pamatskola, Ērgļu profesionālā vidusskola un Ērgļu vidusskola.
Rīts sākās ar karoga pacelšanu,
Olimpisko himnu un uzrunām. Pēc
tam bija rīta vingrošana, kuru izpildīja video pavadījumā, un tad devāmies uz sporta laukumu, kur sacentāmies olimpiskās pretstafetēs.
Nākamos uzdevumus mums organizēja Ērgļu vidusskolas absolventi – LSPA studenti: Dita Guzika, Aiga Dombrovska, Andis
Konovalovs un Andis Dombrovskis.
Klašu grupās pirmās vietas izcīnīja 3. klase, 5. klase, J. Zālīša
Sausnējas pamatskolas apvienotā
6., 7. klase, mūsu skolas 8. klase un
12. klase.
Visi skolēni piedalījās sporta uzdevumu izpildē, izbaudīja patīkamu laiku kopā ar klasesbiedriem,
kā arī varēja parādīt savu spēku, sacenšoties ar citām klasēm.
Ieva Budze 11.
“Skolu Ziņas”
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Par savējiem

jām iespējām. Un kā nu ne – viņi šajā skolā
mācās pirmo gadu, tāpēc viss šķiet jauns un
izzināšanas vērts. Savukārt visražīgākā dzejas autore bija 7. klases skolniece Nikola Jegorska, kuras iespaidi bibliotēkā bijuši tik
daudzkrāsaini, ka tā vien prasījušies izskanēt
vairākos dažādās formās sacerētos dzejoļos.
Visi dzejoļu autori saņēma diplomus un Jura
Boiko dzejoļu krājumu „Dziesmas un dzejas”, kur pasmelties idejas turpmākajai literārajai jaunradei.
Maruta Bitīte,
Ērgļu vidusskolas bibliotekāre

‘‘Blaumanis ceļu rāda’’

Skolotāji ekskursijā

Ērgļu novada izglītības darbinieku ekskursija šogad veda uz Zemgali, kur robežu ar
Lietuvu veido Mēmeles upe. Ceļojuma maršrutu bija plānojusi mūsu skolas absolvente,
tagad Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā (Ābeltiņa). Jāsaka uzreiz – tas
bija interesants, aizraujošs un emocijām bagāts! Liels paldies Inetai par ieteikumiem,
kurus arī visus izpildījām!
Pirmā pieturvieta Skaistkalnes pagastā
Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā. Paulīniešu
Tēvs Jānis Vīlaks ar lepnumu stāsta par baznīcu, kura ir otra populārākā Dievmātes svētceļojuma apmeklējuma vieta tūlīt aiz Aglonas. Svētnīcas sānu altārī atrodas Dievmātes
Brīnumdarītājas – Latvijas Ģimeņu Aizbildnes svētbilde, pie kuras ģimenes izlūdzas žēlastību. Ir arī mirklis pārdomām par šīs zemes
dzīves īslaicīgumu.
Pirmais septembris ar dievkalpojumu baznīcā sākas Skaistkalnes vidusskolai, uz kuru
tālāk ved mūsu ceļš. Vispirms iepazīstamies
ar ēku, kur izvietotas sākumskolas klases, un
tad jau esam 19. gs. uz Mēmeles krasta celtajā Šēnbergas muižas kungu mājā, kas kopš
1951. gada ir Skaistkalnes vidusskolas ēka.
Esam aizkustināti, kad, atverot skolas durvis, par godu mums spēlē skolas pūtēju orķestris, aizrautīgā skolotāja Jāņa Kalniņa vadīts. Skolas direktore Svetlana Vāverniece
izrāda savu valstību, un mēs uzzinām, ka
skolā, kurā ir 215 skolēnu, tiek realizētas 8
izglītības programmas, ka skola iesaistās dažādos starptautiskos projektos, bet kopš
2011. gada modernizēta skolas apkures sistēma: ēku siltināšanai tiek izmantots zemes
siltums. Jau trešo gadu skola kā „Zaļā punkta

Līdz ar pirmajām krāsainajām rudens lapām klāt ir septembris un Dzejas dienas. Ērgļu vidusskolā tās aizsākās ar aizejošās vasaras piedzīvojumu un izjūtu ietērpšanu dzejas
rindās literatūras stundās. Ar šiem dzejoļiem
skolēni varēja iepazīties bibliotēkā – multimediju centrā rīkotajā izstādē „Dzejas vārda
gaismā”.
Bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti arī
uz radošu izpaušanos, uzrakstot interesantu
dzejoli par bibliotēku. Visaktīvāk šajā pasākumā iesaistījās 5. klases skolēni, paužot
savu prieku par plašo telpu un tās piedāvāta-

skola” saņēmusi Ekoskolas Zaļo karogu.
Pārbraucot pāri Mēmeles tiltam, jau esam
Lietuvā. Tur mums paredzēts dabas brīnums –
karsta kritenes. Izrādās, ka Biržu reģiona parkā (14,5 tūkstoši ha) saskaitītas 6500 karsta
kriteņu, kuru raksturīga iezīme – tās mēdz izveidoties gluži negaidīti. Pazemē, kur sastopami ūdenī kūstoši ieži – ģipsis, kaļķakmens,
dolomīts -, ūdenim izskalojot iežus, veidojas
dobumi. Kad tie palielinās, zemes virskārta
iebrūk tukšumā, un veidojas krāteris jeb karsta kritene. Mūsu gids Ķēstutis Baronas zina
neskaitāmus nostāstus, nu tos zinām arī mēs...
Kritenē Karves ola jeb tulkojumā Govs ala
var ierāpties pa speciali ierīkotām kāpnītēm
un palūkoties no pazemes virszemē. No kritenes sākoties desmitiem metru gara pazemes
ala, bet to gan nepārbaudām.
Ejam pa garāko koka tiltu Lietuvā (525m)
pāri Širvenas ezeram un nokļūstam Astravas
pilī, kuru raksturo elegance, harmonija, celtnes arhitektūrā var saskatīt dažādus mākslas
stilus, bet ieejas durvis sargā 2 ģipša lauvas.
Pozitīvo emociju augstāko vilni sasniedzam leišu kāzās, kur līgava lietuviete, līgavainis – mūsējais, mēs visi – kāzu viesi.
Otrās dienas guvums Rundāles pils un parka apskate vairāku stundu garumā. Slavenā
itāļu arhitekta Rastrelli 18. gs. celtā Rundāles
pils pārsteidz ar ko jaunu ikreiz, kad izdodas
tur nokļūt. Tiešām nav jādodas uz tālām zemēm, lai redzētu, kā reiz dzīvojuši gandrīz
prinči vai princeses, to visu var iztēloties tepat, Latvijā. To novērtē arī ārzemju tūristi, par
to liecina garās apmeklētāju rindas.
Cik labi, ka ir Skolotāju diena ar Skolotāju
dienas ekskursiju!

Šis gads ir aizsācies Rūdolfa Blaumaņa
150. jubilejas zīmē. Ērgļu vidusskolas audzēkņi jau pavasarī iepriecināja rakstnieku,
veidojot klašu veltījuma grāmatas. Kādas
tās bija? Mazākie skolēni daudz zīmēja –
visbiežāk velniņus, ilustrācijas R. Blaumaņa
dzejoļiem. Lielākie sacerēja dzejas rindas –
piecrindes, akrostihus vai vienkārši jaukas
un sirsnīgas vārsmas, veltītas R. Blaumanim
un Brakiem. Tapa radoši darbi un pārdomas,
atmiņu stāsti un piedzīvojumi, kas saistīti ar
muzeju un rakstnieku. Skolēni fotografēja
Brakus, sastādīja krustvārdu mīklas un izdomāja uzdevumus. Kad darbs bija paveikts,
katra klase izveidoja savu grāmatu – iešūtu
un ar glīti noformētu vāku. Vizuālās mākslas stundās tapa skaisti un krāšņi zīmējumi,
kuros visbiežāk smaidīja pienenītes, attēlots
ziedošs pavasaris un daba savā burvībā. Tas
radās, iepazīstot un dziļāk izzinot R. Blaumaņa dzeju.
Radošie darbi kā dāvana aizceļoja uz muzeju 11. septembrī, kad visa Ērgļu vidusskola devās pārgājienā uz Brakiem. Pasākuma
nosaukums – „Blaumanis ceļu rāda”. Ar ko
iesākās rīts? Ar kopīgu pulcēšanos pie Ērgļu
saieta nama, kur katrai klasei savs uzdevums – pārgājiens uz Brakiem, bet ar dažādiem maršrutiem. Citi devās uz vietu, kur R.
Blaumanis piedzimis, daži uz Skantskalniņu
vai stadionu, citiem ceļi aizveda pa dažādām Ērgļu ielām, 9. klase izvēlējās veco
Ērgļu ceļu, lai nokļūtu muzejā. Savukārt 11.
un 12. klase bija parūpējusies, lai gājiens
būtu neparasts un interesants. Kādi tik pār-

baudījumi nebija jāveic čaklajiem nācējiem,
un visi bija galvenokārt saistīti ar R. Blaumaņa pasaku „Velniņi”! Bija jāmeklē nauda,
jāatrod velna aste, jānes „sviesta” spaiņi, jāiet ar koka kājām, jāzīmē velna ķepa, jāveic
pārbaudījumi ar aizsietām acīm. Tuvojoties
muzejam, kā skaistas saulītes uz Braku ceļa
asfalta tapa zīmējumi.
Mazliet noguruši, bet smaidoši un priecīgi
galapunktā nonāca visu klašu skolēni. Visgrūtāk veicās pirmīšiem – kājiņas mazas,
solīši īsi, bet skolotājas un vecāku vadībā
visi draudzīgi sasniedza Braku muzeju. Kad
kājas atpūtinātas, tad laiks pie pusdienām. Te
paldies Ērgļu vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem (Mārītei Avotiņai, Lienītei Šmitei,
Līgai Tirzmalei, Egīlam Ezergailim), jo, kamēr visi nāca, viņi no skolēnu sarūpētajiem
produktiem pagatavoja gardu jo gardu zupu.
Par to varēja pārliecināties dienas beigās –
lielais zupas katls bija tukšs kā izslaucīts!
Pēc pusdienām Ērgļu vidusskolas audzēkņi un skolotāji pulcējās lielajā Braku pagalmā, lai prezentētu veltījuma grāmatas R.
Blaumanim. Sadaloties mazās grupiņās,
skolēni cits citam pastāstīja, kā katrs veidoja
un piedalījās grāmatiņas tapšanā. Nu jaukie
darbi atrodas Braku viesu istabā un priecē
katru muzeja apmeklētāju. Savukārt skolēnu
zīmējumi bija apskatāmi izstādē pie labības
klēts.
Tālāk noritēja skolēnu aktivitātes radošajās darbnīcās – „Izdziedāsim Blaumani!”
(Ieva Vilnīte), „Izzini Braku sētu!” (Zinta
Saulīte), „Iepazīsti augus!” (Baiba Kaļva),

„Te vislabāk veicas rakstīšana” (Mārīte
Breikša), „Sārtā roze” (11. klase), „Veido no
māla!” (Andris Džiguns), „Dabas glezna”
(Rita Dudko), „Darbi rijā” (Anna Kuzina,
Anna Priede, Velta Pupause), „Ašie un knašie” (Kaiva Bukovska), „Dari pats!” (Inita
Bērzkalna), „Nāc, kāp un izkusties!” (atrakciju parks „Braku takas”, Ilmārs Kaņķelis).
Katra klase piedalījās piecās darbnīcās.
Diena aizritēja raibu raibā – Brakos skanēja skolēnu smiekli, dipināja soļi, te katrs
darbojās, zīmēja, veidoja, rakstīja un dziedāja. Bija jauki, valdīja draudzīga un sirsnīga
atmosfēra. Apmierināti un arī piekusuši –
īpaši jau mazie skolēni – katrs aizdevās mājup. Ērgļu vidusskolas audzēkņi atzīst, ka
šādus pasākumus vajadzētu rīkot biežāk, kad
visa skola ir vienkopus, kad lielie redz mazo
smaidošās sejas, jo ikdienā jau reti cits citu
ieraugām. Ceļā uz muzeju un Brakos bija
kopības sajūta, par ko rakstnieks noteikti
priecātos.
Paldies Ērgļu vidusskolai par atsaucību
un idejām pasākuma organizēšanā! Vēl jau
tiks turpināts izzinošais darbs mācību stundās, jo, nākot uz Brakiem, katrai klasei bija
savs uzdevums. Pārgājiens uz muzeju patiesībā bija daudzas mācību stundas dabā, sasaistot teoriju ar reālo dzīvi un apzinot sava
novada kultūrvēsturisko mantojumu – šoreiz
iepazīstot rakstnieku Rūdolfu Blaumani un
Brakus.

kad beigšu studijas. Tobrīd mana atbilde bija
šāda – darbs muzejos, arhīvos, varbūt kādā
ministrijā vai citā valsts iestādē.
Iestājos Latvijas Universitātes Vēstures
un filozofijas fakultātē vēsturniekos. 2004.
gadā ieguvu vēstures bakalaura grādu. Pēc
gada iestājos arī maģistros, bet tos drīz vien
pametu, jo tobrīd jau bija laba darbavieta un
nejutu nepieciešamību studijas turpināt.Universitātes laikā, kā jau daudzi studenti, otrajā
kursā sāku strādāt.
Mana pirmā darbavieta „Narvesen” (NESTE DUS teritorijā). Tur veicu pārdevējakonsultanta pienākumus. Tieši šajā darbavietā ļoti daudz iemācījos, jo viss bija jauns
un nezināms.
Nākamā darbavieta bija „Audimas” veikals tirdzniecības centrā „Mols”. Uzņēmums
nodarbojās ar sporta apģērbu ražošanu, un
šis bija viņu pirmais veikals Rīgā. Es veikalā
veicu pārdevēja-kasiera pienākumus.
Vēl pēc tam pavisam neilgu laiku sanāca
pastrādāt „Statoil” par kasieri-pārdevēju. Šo
darbavietu pēc pāris mēnešiem pametu, jo
bija grūti apvienot nakts maiņas un studijas.
Tad sekoja Ērgļu vidusskola – tagad jau
vēstures skolotāja amatā, kur paralēli studijām nostrādāju vienu gadu. Atceros, ka šo

amatu pieņēmu kā lielu izaicinājumu. Vēlējos, lai skolēni sāktu vairāk pievērsties šim
mācību priekšmetam, lai viņos rastos interese par to, kas ir noticis pirms tam. Domāju,
ka interesi nostrādātā gada laikā radīju, bet
sekmes, protams, varēja būt labākas. Strādāt
Ērgļu vidusskolā bija ļoti interesanti un patīkami, jo vēl nesen biju otrā pusē skolas solam. Taču jāsaka, ka būt par skolotāju ir ārkārtīgi grūts darbs, jo ir gan jāatrod pareizā
saikne ar katru skolēnu, gan arī tas, ka darba
diena pēc stundām nebūt nebeidzas. Vēlējums esošajiem skolotājiem – būt atsaucīgiem un pacietīgiem arī turpmāk!
Pāris dienas pēc Latvijas Universitātes
pabeigšanas 2004. gadā pieteicos darbā a/s
STA Grupa par audumu vairumtirdzniecības
menedžeri. Izvēlējos to tādēļ, ka darbs bija
motivējošs, aktīvs un interesants – ar klientiem, jaunu klientu piesaisti un esošo apkalpošanu. Pēc diviem veiksmīgiem gadiem
menedžera amatā man tika piedāvāts galantērijas nodaļas vadītāja amats tajā pašā uzņēmumā. Pienākumu kļuva daudz vairāk – bija
gan jāvada nodaļas darbs, gan arī jādomā par
preču piegādi uz Latviju, par pārdošanas veicināšanu, jāstrādā ar ārvalstu piegādātājiem
un klientiem. Laikam jau veiksmīgi esmu

ticis ar to galā, jo šajā amatā strādāju joprojām. Darbs ir ļoti interesants un dinamisks,
jo esam piegādātāji ļoti daudziem Latvijas
un Baltijas uzņēmumiem – gan apģērbu šūšanas uzņēmumiem, gan iepakojumu ražotājiem, gan mēbeļu ražotājiem un daudziem
citiem uzņēmumiem. Cenšamies lēnām attīstīties un vēl vairāk paplašināties Baltijas
tirgū. Regulāri veicam biznesa braucienus
pie jauniem klientiem gan Lietuvā, gan Igaunijā, kā arī iepazīstamies ar jaunumiem tirgū, apmeklējot izstādes Vācijā.
Šajos gados esam veiksmīgi sadarbojušies arī ar Ērgļu novada saieta namu, kā arī
ar deju kolektīviem. Iespējams, ka vēl kādam novadniekam vai skolas biedram varam
palīdzēt, tāpēc, ja ir nepieciešamība pēc tekstila izejmateriāliem, var droši griezties pie
manis. Mēģināšu palīdzēt. Tekstils – tas nav
tikai apģērbs. Dažādi tekstilmateriāli ir
mums visapkārt.
Centīgi strādāsim, būsim uzņēmīgi un neatlaidīgi, palīdzēsim cits citam, un rezultāti
neizpaliks. Veiksmi mums visiem!

Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja

Mārīte Breikša

Šoreiz „savējais” ir laikam gados jaunākais skolotājs, kurš man un domāju, ka lielākajai daļai tā brīža Ērgļu vidusskolas skolēnu, lai gan pavisam neilgu laiku, bet ir
pasniedzis tik sarežģītu priekšmetu kā vēsture. Par spilgtākajām skolas dienu atmiņām,
augstskolas studijām un ceļu līdz pašreizējai
darbavietai, lai stāsta „savējais” pats.
Vārds, uzvārds: Ivars Vaišļa-Andersons
Vecums: 30 gadi
Darbavieta: a/s STA Grupa (http://www.
statextile.lv)
Amats: Galantērijas nodaļas vadītājs
Kontakttālrunis: 26158235
E-pasts: ivars@sta.lv
Joprojām labi atceros pašu pirmo skolas
dienu – mēs visi tādi maziņi lielo pasaulē.
Tas bija ļoti satraucošs un neaizmirstams
mirklis. Cita spilgta epizode, ko atceros no
skolas gadiem, ir tā piektdiena, kad mēs,
gandrīz visa klase, „nobastojām” pusi tās
dienas mācību priekšmetu. Skolotāji laikam
bija “nelielā” šokā, jo klasē palika tikai kādi
5 skolēni.
Pēc Ērgļu vidusskolas beigšanas skatījos
tajos virzienos, kas man pašam patika – ģeogrāfija un vēsture. Manu izvēli neviens neietekmēja, visi tikai jautāja, ko darīšu pēc tam,
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Pārgājiens bija izdevies
Pārgājiena rīts bija nedaudz apmācies, bet tas
netraucēja mums visiem doties pārgājienā uz
Brakiem.
No sākuma mēs gājām uz estrādi, pārgājām
pār tiltu un devāmies uz slimnīcu. Pēc tam gājām pa Parka ielu un, pārejot pāri Ogres upei,
atkal nokļuvām Ogres upes otrā krastā. Tālāk pa
Zaļo ielu un, apmezdami vairākus lokus, nonācām pie Tanka kalna.
Ceļu uz Brakiem veicām diezgan ātri, jo
mūsu klasē katrai skolēnu grupai bija savs uzdevums. Uzdevumi bija dažādi, un mums patika
tos izpildīt. Brakos mums patika pilnīgi viss:
gan darbnīcas, gan notikumi.
Mums šķiet, ka pārgājiens ir izdevies! (Undīne Saleniece 6. kl.)
Mūsu klasei bija uzdevums pirms pārgājiena
doties uz Blaumaņa kapiem. Mums bija jānoskaidro, kuri ievērojami un zināmi cilvēki ir
apglabāti šajos kapos. Pierakstījām daudz cilvē-

Santa Helēna Pedele 9.kl.
ku vārdus un uzvārdus. Kad to bijām paveikuši,
tad varējām doties uz Brakiem. Tikai pēc vairāku
uzdevumu veikšanas mēs nonācām Braku pagalmā. Nepaspējām uz radošajām darbnīcām, jo par
lielu jaukumu izvērtās ziņa, ka mūsu klase var
par brīvu apmeklēt „Braku takas”. Es neizgāju
visu trasi, bet bija smieklīgi skatīties, kā Alise
stāvēja uz platformas augstu kokā, tam apķērusies. Labi, ka Kristers viņai palīdzēja. (Sabīne
Solovjeva 7. kl.)
Pa ceļam uz Brakiem mums bija pārbaudījumi. Piemēram, mēs sastājāmies rindā un ar aizsietām acīm meklējām mantas. Te arī ievērojām,
ka policista personīgajai automašīnai skate beigusies 26.11.2010. Tālāk mums bija jālec kā vardēm, jāiet zosu gājienā, jāmeklē nauda podiņos,
jānes sviesta spaiņi, jāmeklē kokos paslēpti dārzeņi, jāmeklē velns, kurš guļ, jāiet ar koka kājām,
jāuzzīmē klases logo. Jauki bija „Braku taku”
trasītē. Paspēju vēl arī uz orientēšanos Vietalvā.
(Arvis Zeibots 7. kl.)
Mēs ieguvām tādu kā pārsteiguma balvu, jo
mums bija iespēja iziet „Braku takas” par brīvu.
Kad to izdzirdējām, izlikāmies ļoti pārsteigti, bet
īstenībā mūsu skolotāja mums to bija pateikusi
jau ļoti, ļoti sen. Skriešus devāmies uz gravu.
Mums uzlika drošības siksnas, karabīnes. Instruktors mums izstāstīja, kā jārīkojas. Pirmā gāja
Alise, viņai bija bail, tāpēc viņa taisīja sastrēgumus. Man trase patika, sarunājām ar draudzenēm
vēl atnākt oktobrī. (Lauma Kodola 7.kl.)
Pats lielākais piedzīvojums mūsu klasei bija
„Braku takas”. Teikšu atklāti, ka bija diezgan
viegli, bet vietām grūti, jo man ir bailes no augstuma, bet beidzot es tās pārvarēju un brīnījos, ka
es to izdarīju. Sākuma jeb zilā trase bija viegla,
bet tālāk augšā bija grūtāk. Tagad es saprotu, ka
nemaz nav jābaidās un ka jācenšas viss izdarīt,
un bailes ir jāpārvar. Visbailīgāk man bija aiz
klinšu sienas, jo es visa drebēju, skatoties uz leju
vien. Man ļoti patika klinšu siena un garais nobrauciens. Bija lieliski! (Kristiāna Krista Kļaviņa 7. kl.)
Bija patīkami saņemt tādu dāvanu – iespēju
par brīvu doties uz „Braku takām”. Instruktors
visu izstāstīja, kas un kā mums jādara. Es gāju
pirmā, aiz manis Kristers, kurš visas trases garumā man palīdzēja saņemties, dažās vietās arī pārjautāju, vai esmu pareizi piesprādzējusies. Man
nebija viegli tāpēc, ka man ir bailes no augstuma,
es pat dažās vietās smējos, bet citās raudāju. Sabīne trasi negāja līdz galam, un viņa mani no lejas fotografēja. Ar uzmundrinājumiem mani atbalstīja klases audzinātāja. Kad tiku lejā, biju
pārsteigta, ka es to paveicu. (Alise Andriksone 7.
kl.)
Viens no uzdevumiem bija tas, kuru mums
uzdeva Rūdolfs. Ar vienu koka dēlīti, kur bija
piestiprināti āķi, jāpaņem divi spaiņi, kur iekšā
„sviests”. Klāvs spaiņus nesa pāri baļķim, un,
pārejot pāri, sapratām, ka velniņi ir izdarījusi nedarbus un spaiņos bija smiltis, bet pa virsu uzklāta dzeltena lupatiņa. Vēl mums mežā bija jāatrod
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piekusis velns. Mēs patiešām atradām. Izrādījās,
ka tas ir sūnām apaudzis akmens, vairāk kā 10
tonnas smags un to no zemes nevarot izvilkt. Akmens forma bija kā galva ar ķepām. (Anete
Podjava 7. kl.)
Šis pārgājiens bija veltīts R. Blaumaņa 150.
dzimšanas dienai, lai iepazītu tuvāk rakstnieku
un viņa mājas. Mūsu ceļojums sākās ar rakstnieka apciemošanu viņa atdusas vietā – R. Blaumaņa kapos. Pa ceļam uz Brakiem saskārāmies ar
vairākiem uzdevumiem. Piemēram, mums vajadzēja izveidot grupu, ar kuru kopā pētīt un nomērīt kokus. Vēl arī lēkājām pa apļiem un gājām
zosu gājienā. Kad tas bija izdarīts, atšķīrāmies no
citām klasēm un gājām pa ziemas slēpošanas trasi uz Brakiem. Izbaudījuši trases aizaugumu un
slapjumu, nonācām pie Braku Jāņkalniņa, kur sasveicinājāmies ar nātrēm un nokļuvām Braku
pagalmā. Rijā skatījāmies, kā ar spriguli no vārpām izsit graudus, kā ar rokas dzirnavām tie tiek
malti. Citā radošajā darbnīcā mums bija jāsaliek
puzle, kurā bija attēlota kāda Braku ēka. Mūsu
grupai tā bija dzīvojamā ēka, kura vēlāk bija sīki
jāizpēta. (Kalvis Kaļva 8. kl.)
Kad nogriezāmies uz Braku ceļa, pildījām matemātikas uzdevumu, kurā bija jānosaka koka
platums sprīžos. Es biju komandā ar Didzi un Reini. Didzis mērīja sprīžus, Reinis meklēja vajadzīgo koku, un es visu pierakstīju. Vēlāk, jau esot
Braku pagalmā, mums bija jāiziet 5 darbnīcas,
man patika visas. (Andis Zābaks 8. kl.)
Mēs gājām ar lielu līkumu uz Blaumaņa kapiem. Kapos mums vajadzēja izskaitīt pakāpienus. Man ļoti nepatika, ka mēs metām tik lielu
līkumu caur Ērgļiem, jo varējām pāriet pa taisno
dambja slūžām un būtu kapos daudz ātrāk. Kad
mēs gājām jau uz Brakiem, tad tur, kur mēs gājām, bija pilnīgi džungļi un mežģījās kājas pa
zariem, bet tad mēs tikām uz takas, pa kuru aizgājām uz Brakiem. (Eižens Reinis 8. kl.)
Pirmais skolas laika rīts, kad varēja ilgāk pagulēt. Skolas nav, ir tikai brīnišķīgs pārgājiens,
kura dodas visa skola. Kad stāvēju uz saieta nama
stāvajām kāpnēm, tad skats pavērās uz visiem
skolēniem, kas stāvēja pa klašu bariņiem. Mūsu
klasi direktore slavēja par cita maršruta izvēlēšanos. Brakos kā jau Brakos. Sēdējām pie sīklopu
kūtiņas, gaidījām radošās darbnīcas, prezentējām
7. klasei savu grāmatu, kas bija veltīta R. Blaumanim. Devāmies uz riju, kur mums stāstīja,
dziedāja, kur apguvām praktiskus darbus, kas
bija saistīti ar maizes pagatavošanu. Veidojām
dabas gleznu, kuru es atstāju Brakos, jo varbūt
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kādreiz vēl būšu tur un atcerēšos pārgājienu. Aktīvās spēles pie Kaivas varbūt mūs mazliet saliedēja. Mājās devāmies, izejot pa Braku goda vārtiem. Man patika viss notikušais, kas atstāja labu
iespaidu. (Adīna Blaua 8. kl.)
Braku pagalmā man vislabāk patika 3 uzdevumi. Pirmais – salikt puzli, uzminēt, kas tā par ēku
un atbildēt uz jautājumiem. Otrais – atrast vienas
lapas nosaukumu. Man tas izdevās ātri, un es vēl
palīdzēju Jānim. Trešais – vajadzēja sadoties rokās un iet uz priekšu un atpakaļ ar dažādiem noteikumiem.
Mājās gāju ar dažiem klasesbiedriem. Mēs
gājām ļoti ilgi, un mājās es nonācu pēdējais, jo
dzīvoju vistālāk. Šis pārgājiens bija ļoti nogurdinošs, bet interesants. Es nezinu kā citiem, bet
man ļoti patika. Es biju apmierināts! (Artis Jansons 8. kl.)
Mūsu atrakcija mazajiem bija zīmēt ar krītiņiem uz asfalta. Bija arī noteikumi – noteiktā aplī
jāiezīmē savas klases simbols. Visiem tas izdevās ļoti labi, jo pieņemti tika visi zīmējumi,
mums tas bija galvenais, lai bērni iesaistītos un
zīmētu. Interesanti bija vērot, kā katra klase strādāja, cik aktīvi bija bērni un ko tieši viņi zīmē.
Bija klases, kas uzreiz skrēja pēc krītiņiem un
nedomājot jau sāka zīmēt, savukārt citas tikai
stāvēja, nevarēja izdomāt, ko zīmēt, vai ļāva to
izdarīt tikai dažiem no klases. Man kā vadītājai
bija ļoti interesanti.
Es, Malvīne, Vita un Gunta vadījām darbnīcu
„Sārtā roze”, kur varēja uztaisīt rozītes no kreppapīra. Šeit mēs jutāmies kā skolotājas, jo bija
jāstāsta un jārāda, kā tas viss jādara. Tā bija laba
pieredze mums strādāt ar bērniem, un citi apguva
šo rozīšu taisīšanas tehniku. Šis bija tiešām izdevies pasākums.
Man patika šī diena, jo visu laiku bija ko darīt.
Liels paldies par šādu ideju, jo mēs varējām pabūt ar mazajiem bērniem, viņus tuvāk iepazīt, jo
ikdienā mums nav tādas iespējas. Manuprāt, arī
turpmāk vajadzētu kaut ko tādu, kur var piedalīties visa skola. (Agnija Vaska 11. kl.)
Mēs izdomājām, ka katrai klasei būs jāstāv
rindiņā vienam aiz otra ar aizsietām acīm.. Bija
jāmeklē mantiņas, kas bija izbārstītas pa zāli.
Katrai klasei bija interesanti un smieklīgi.
Ierodoties Braku sētā, mani pārņēma dīvainas
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sajūtas, jo šeit taču Rūdolfs Blaumanis kādreiz
ir dzīvojis. Ar interesi vēroju apkārtni. Blaumaņa sētā biju pirmo reizi, tādēļ vien man patika šis pārgājiens. Man ļoti patika rakstnieka
dzimtās mājas. Ja man būs tāda iespēja, es tur
iegriezīšos vēl un vēl. (Laura Balode 11. kl.)
Kontrolpunktā, kur bija jāsavelk līnija uz
asfalta, es biju instrukciju devējs, kurš stāstīja,
kas jādara un kā jādara. Pa brīvo laiku es fotografēju, lai ir ko atcerēties. Man patika mans
uzdevums, jo varēja redzēt bērnu reakciju, kad
bija jālēkā. Visbiežāk redzēju prieku bērnu sejās, bet bija arī tādi, kas teica, ka uzdevumu
nepildīs.
Šī diena iespiedīsies man ilgi atmiņā, un
pārgājiena notikumi „atslēdza” daudzus no
skolas parastās ikdienas.
Man patika šī diena un ceru, ka skolas vadība šādus pārgājienus rīkos biežāk. (Jānis Bērzkalns 11. kl.)
Mans uzdevums šajā pārgājienā bija organizēt stafeti, kurā uzdevums visai klasei bija izdomāt savu emblēmu un uzzīmēt to ar krītu uz
asfalta pie Brakiem. Visas emblēmas kā saulītes vijās uz Brakiem, sveicot R. Blaumani 150
gadu jubilejā.
Domāju, ka visi notikumi bija interesanti
gan lieliem, gan maziem pārgājiena dalībniekiem. Pārgājienā lieliski varēja izjust visu skolēnu vienotību, lielie darbojās ar mazajiem,
kuri atdzīvināja Braku sētu skraidot, smejoties,
priecājoties.
Mājupceļš bija ātrs- mani un klasesbiedrenes atveda ar mašīnu, varbūt vajadzēja iet kājām, jo Braku ceļš ir patīkami minams, gaišs.
Vēlētos kādreiz vēl doties šādā pārgājienā,
kas šogad bija veltīts rakstnieka jubilejai. Tas ir
lielisks veids, kā atpūsties saulainā dienā un
iepazīt visus pārējos skolas biedrus, ar kuriem
ikdienā nesanāk tik daudz kontaktēties. (Malvīne Madžule 11. kl.)
Mūsu grupā bija velns, kuram bija pazudusi
aste. Skolēniem vajadzēja palīdzēt asti atrast.
Velnu tēloja Raivis, un viņam tas izdevās ļoti
labi. Pirmajai klasei bija bail, jo viņi domāja,
ka velns ir īsts. Pārējām klasēm arī bija nedaudz bail. Es nebiju velns, bet gan sagaidīju
klases un stāstīju, kas ir jādara. (Artis Kaimiņš
11. kl.)
Pēc manām domām, ceļš uz Brakiem pārgājiena dalībniekiem izvērtās ļoti izklaidējošs un
interesants. Gan mūsu klase, gan 11. klase gājējiem sarūpēja dažādus uzdevumus. Pie Ievas
un Kristīnes vajadzēja uzminēt, kurā māla
podā atrodas nauda. Jāņa, Riharda un Rūdolfa
uzdevums bija „sviesta spaiņi”, savukārt pie
Līgas, Leldes un Simonas birztaliņā vajadzēja
no bērziem atlasīt tos priekšmetus, kuri nesaistās ar šo koku. Mans un Lindas uzdevums bija
mācīt skolēnus staigāt ar „koka kājām” jeb ķekatām.
Es uzskatu, ka šis pārgājiens bija izdevies
un visiem skolēniem un skolotājiem tas patika.
Domāju, ka pārgājiens uz Brakiem ir lielisks
veids, kā pieminēt mūsu rakstnieku Rūdolfu
Blaumani. (Aiga Vorobjova 12. kl.)
Mans un Ievas uzdevums bija saistīts ar pasaku „Velniņi”. Katrai klasei bija jāatrod velniņu paslēptā nauda, kuru mēs bijām ielikušas
vienā no četriem māla podiņiem. Drīkstēja cilāt, piesist podiņus pie soliņa, lai pēc skaņas
vai svara noteiktu, kur ir naudiņa. Izskatījās, ka
klasēm patika šis uzdevums, visi uzminēja,
kurā podiņā ir paslēpta nauda, pat 1. klasīte noteica. Pārgājiens bija diezgan interesants, visvairāk iepriecināja tas, ka nav jāsēž skolas
solā, bet dienu var pavadīt svaigā gaisā kopā ar
draugiem. (Kristīne Kiseļova 12.kl.)
Es, Līga un Lelde bijām bērzu birzītē. Mēs
mazajos bērziņos sakārām dažādus bērziem
neatbilstošus dārzeņus: kartupeļus, burkānus,
pupas, tomātus, gurķus, kā arī sēnes. Mūsu pieturas vietu sauca „Velniņu mīkla kokos”. Mēs
likām klasēm atrast bērziņos to, kas tur neiederas. Visām klasēm veicās pārsteidzoši labi, ņemot vērā, ka dārzeņus bijām cītīgi noslēpušas.
Es uzskatu, ka šādus pasākumus, kur iesaistīti
visi Ērgļu vidusskolas skolēni, vajadzētu rīkot
biežāk. (Simona Cirse 12. kl.)
Mūsu grupas uzdevums arī bija saistīts ar
velniņiem. Viņi bija pārnesuši pāri baļķim nēšus ar sviestu jeb smiltīm, kas skolēniem bija
jāaiznes atpakaļ. Bija interesanti skatīties, kā
katra klase to darīja. Lielākās klases izvēlējās
vienu pārstāvi, bet mazākās divus vai pat četrus pārstāvjus. Pats uzskatu, ka vislabāk uzdevumu veica pirmā klasīte. Mēs viņiem ieteicām
uzdevumu neveikt, jo nēši par lieliem un spaiņi
par smagiem tik maziem bērniem, bet viņi veica uzdevumu visi kopā un ar savas audzinātājas palīdzību. (Rūdolfs Balcers 12. kl.)

Dzejoļi par Brakiem
Gliemezīša piedzīvojums Brakos

Pa Brakiem ejot

Mazs gliemezīt’s rāpo pa pienenes lapu
Un skatās uz Braku Simtsoļu taku.
Tam actiņas apžilba ļoti ātri,
Jo saulīte šodien uzleca ātri.

Kādā saulainā dienā
Es gāju gar ķēķa aku,
Tad gar Noliņa ābeli,
Caur Simtsoļu taku.

Te pēkšņi saceļas šausmīgs vējš
Un pienenes lapu aizpūš pa gaisu,
Bet gliemezīt’s turas pie pienenes lapas,
Jo negrib viņš nokrist un saplēst sev māju.

Visapkārt bija lomas
No Blaumaņa stāstiem,
Tik vieglas un klusas
Kā cilvēka domas.

Un nu jau pēc brīža vēja vairs nav,
Bet gliemezīt’s trīcēt no bailēm ir sācis,
Jo tūlīt viņš kritīs ar pienenes lapu
No debesīm, kur viņu aizpūta vējš.

Vai tā bija tikai iztēle mana
Vai īstena īstenība,
Bet man likās, ka Blaumanis čukst:
„Tavās krūtīs dzejnieka sirsniņa pukst. ”

Un gliemezīt’s krīt arvien zemāk un
zemāk,
Un bailes tam pieņemas spēkā,
Bet gliemezīt’s attopas lielā kraujā
Un mīkstās, skaistās, zaļās sūnās.

Tad gāju es tālāk
Caur akmeņu gravu,
Tur satiku Edgaru,
Kurš skūpstīja Kristīni savu.

Gliemezīt’s rāpjas pa krauju augšā
Un kraujas augšā to gaida kas liels,
Tur akmens, kas tumši pelēkā krāsā,
Ar zibeni dalīts uz vienādām pusēm.
Gliemezīt’s ielien šķēluma vietā
Un laižas saldā, saldā miegā.
Tam sapnītī rādās Braku mājas
Un Rūdolfs Blaumanis, kurš iestudē
teātri.
Sintija Reinholde 10.

Viņš bija tik stalts,
Un kamzolis tik balts.
Vai tā bija tiesa,
Ka Kristīne viņa dzīvē pārmaiņas riesa?
Tad pēkšņi no akmens zibensšķeltā
Parādījās melna delna un kāja,
Un izlēca ārā divi velniņi,
Kas pasauli izpētīt gāja.
Tie skrēja uz augšuGar kūti, gar riju,
Un es tiem pakaļ,
Līdz pagalmā biju.
Visapkārt bij mājas
Ar salmu jumtiem,
Bet pagalma vidū
Tēvs Ieviņu rāja.
Pie ceļa stāvēja Blaumanis
Ar rozēm klēpī
Un skumjām acīm
Man atvadas māja.
Andra Marija Rudzīte,
tagad Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece

Evija Suseja 9.kl.

Konference
„Brakos” skolēna
skatījumā

Tā kā nākamais, 2013., gads aizritēs
Blaumaņa 150. jubilejas zīmē, šī gada 14.
septembrī Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā
muzejā „Brakos” tika rīkota izglītojoša konference, kurā ar saviem pētījumiem par R.
Blaumani piedalījās dalībnieki no visas Latvijas. Viņi bija pētījuši R. Blaumaņa saistību
ar citiem viņa laikabiedriem, mitoloģiskos
tēlus un simbolus viņa darbos, kā arī R.
Blaumaņa nāves cēloņa – tuberkulozes –
ārstēšanas iespējas mūsdienās.
Uz konferenci bija uzaicināta arī Ērgļu
vidusskolas 11. klase, jo, kā katru mācību
gadu, 11. klases skolēniem februāra mēnesī
ir jāprezentē savi zinātniski pētnieciskie darbi, kuru izstrādi sāk jau 10. klasē. Manuprāt,
tā ir lieliska iespēja mācīties dažādas prezentēšanas tehnikas no cilvēkiem, kuriem
jau ir bagāta pieredze sevis pasniegšanā auditorijas priekšā.
Konference sākās ar Ērgļu novada domes priekšsēdētāja Guntara Velča uzrunu,
kurā viņš izteica savu prieku par konferences dalībnieku ierašanos, tai sekoja Zintas
Saulītes – R. Blaumaņa memoriālā muzeja
vadītājas – uzruna, pēc kuras sākās darbu
prezentēšana.
Dace Vosa, mākslas vēsturniece un mākslas zinātņu maģistre Latvijas Mākslas akadēmijā, mūs iepazīstināja ar dažām tēzēm
no sava darba „Blaumanis un Rozentāls: domubiedri, draugi un kaimiņi”. Šīs prezentācijas laikā uzzināju, ka abiem latviešu māksliniekiem kopīgais ir ne tikai tas, ka R.
Blaumanis īrējis istabiņu Rozentālu ģimenes dzīvoklī Rīgā, bet arī tas, ka par viņu
liktenīgo zemi kļuva Somija, jo viņi šajā
zemē mira. Savukārt no Ievas Kalniņas prezentācijas „Romeo un Jūlija R. Blaumaņa
un Gotfrīda Kellera novelēs” ieguvu informāciju par to, ka R. Blaumanis un šveiciešu
rakstnieks G. Hellers ir rakstījuši savu interpretāciju par V. Šekspīra lugu „Romeo un
Džuljeta”. Starp abu rakstnieku darbiem var
vilkt paralēles, jo noveles beigās jaunieši izvēlas pašnāvību, kā tas ir slavenajā Šekspīra
lugā. Uzzināju arī to, kā šīs noveles ir tapušas.
Manuprāt, ļoti interesanta prezentācija
bija Ingum Barovskim, kurš bija pētījis mitoloģiskos simbolus R. Blaumaņa dramaturģijā. Mani pārsteidza tas, cik daudzveidīgi
un prasmīgi Blaumanis ir izmantojis dažādus simbolus savās lugās, prozā, jo, iepriekš
lasot, šo simbolu nozīmi līdz galam nesapratu, bet, pateicoties Barovska prezentācijai,
guvu kaut nelielu ieskatu Blaumaņa izmantoto mitoloģisko simbolu nozīmēs.
Aleksandra Čaka memoriālā muzeja direktores Antras Mednes stāstījums bija par
A. Čaka dzejas iedvesmas avotiem. Ļoti in-

teresantā veidā viņa mums pastāstīja par
to, kā Čaks spējis saskatīt skaistumu pilsētas pelēkajā rutīnā un kāda nozīme viņa
dzejā bijusi mīlestībai. Personīgi uzskatu,
ka tā bija viena no labākajām prezentācijām, jo mani pašu arī interesē, kā dzejnieki
gūst iedvesmu saviem darbiem.
Pēc lasījuma par A. Čaku sekoja Ērgļu
saieta nama pašdarbības aktieru sveiciens
konferences dalībniekiem. Mūs apciemoja
Tomuļmāte un Pindacīša no R. Blaumaņa
„Skroderdienām Silmačos”, kuras mūs
„ārstēja” ar smieklu vitamīniem, gan „reklamēja” mums izklaides iespējas tepat Ērgļos. Manuprāt, tas bija ļoti jautrs un patīkams brīdis, kas vēl ilgi paliks atmiņā no
šīs konferences.
Pēc tam Mārīte Breikša, Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, kura arī man pasniedz literatūru un
kura ielūdza 11. klasi uz šo jauko pasākumu, pastāstīja par dzejnieku Pēteri Blauu
un viņa darbību ne tikai Ērgļos, bet arī citur. Skolotāja mums savu darbu prezentēja
pieturzīmju veidā, kuras bija saistītas ar P.
Blaua mūžu un darbu, kā arī prezentācijas
beigās katram izdalīja vienu lapu ar atziņām no P. Blaua darbiem.
Viena no emocionālākajām prezentācijām bija Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai, kura deklamēja un lasīja gan Jaunsudrabiņa dzeju,
gan skolēnu domas un dzejoļus par šo
rakstnieku.
Dace Zvirgzdiņa, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras
sektora vadītāja, mūs iepazīstināja ar darbu, kura tēma bija „Materiāli par R. Blaumaņa darbu amatieriestudējiem Madonas
muzeja krājumā”. Viņa pastāstīja par dažādiem amatierteātru iestudējumu aprakstiem, kā arī par interesantiem atgadījumiem, kurus viņa bija ieguvusi no aktieru
ierakstiem dienasgrāmatās.
Savā prezentācijā „Rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa slimības diagnosticēšanas iespējas mūsdienās un paredzamie rezultāti”
SIA „Ērgļu slimnīca” priekšsēdētāja, ārste
pediatre Aina Braķe bija izpētījusi R.
Blaumaņa mūža gājumu un dažādu ārējo
faktoru iedarbību uz Blaumaņa slimības –
tuberkulozes – attīstību, kā arī šīs slimības
ārstēšanas iespējām mūsdienās.
Uzskatu, ka konference bija izdevusies,
jo es kā klausītāja un skatītāja varēju analizēt visas prezentācijas un, pēc manām
domām, informācijas un interesantu faktu
bija daudz. Es noteikti esmu kļuvusi garīgi
bagātāka, piedaloties šajā konferencē.
Marta Suveizda 11.

Redaktore: Lāsma Hermane 8.klase
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Miķeļdienas labdarības
izstāde – akcija
Jumurdas pagastā

Līdz ar Miķeļdienu ražai jābūt
klētiņā, jo nu ziemas vārti jau vaļā
vērti. Ražas novākšanas svētki –
Apjumības – senos laikos tika svinēti plaši, ar lielu prieku un dažādām izdarībām, bet, laikiem un
cilvēku ieradumiem mainoties, šobrīd tik vērienīgas izdarības vairs
nenotiek. Tomēr pilnīgi bez ievērības šo tik būtisko notikumu – ražas
novākšanu – nevar un nedrīkst atstāt! Tāpēc Jumurdā jau otro gadu
pagasta ļaudis šajā Miķeļu laikā
tiek aicināti pārlūkot savu ražu, novērtēt paveikto un dalīties. Arī šoreiz mēs savā ražas bagātībā dalījāmies ar Ērgļu novada sociālās
aprūpes iestādēm – pansionātiem.
Mēs neviens nevaram pateikt, kas
mūs sagaida aiz dzīves lielceļa līkumiem un kur, kādos apstākļos mēs
pavadīsim savas vecumdienas vai
dzīves sarežģījuma brīžus. Dzīvē
notiek dažādi. Varam jau teikt, ka

katrs pats savas laimes kalējs, bet
reizēm laimes kalšanas brīžos esam
bijuši neapdomīgi, pārāk strauji vai
lēni un kļūdījušies. Kas viss ir tikai
cilvēcīgi. Un tādos brīžos ir tik labi,
ja kāds ir tuvumā, uzliek roku uz
pleca, atbalsta ar uzmundrinošu
vārdu, atceras, ka arī tu esi šajā pasaulē. Mēs katrs pasaules dārzā
esam tik dažādi...Man vienmēr ir
licies, ka tiem, kam Dievs devis kādas dāvanas – talantus, čaklumu,
saprātu, neatlaidību, gudrību, prasmes – tiem ir jādalās.
Un ne jau lielumā un daudzumā ir
būtiskais – būtiski ir iemācīties dalīties arī ar mazumiņu, saujiņu,
riekšaviņu. Un man jau otro gadu ir
patiess lepnums par cilvēkiem, kuri
ir atvēruši savas sirsniņas un prot
dalīties.
Liels PALDIES Viesturam Putniņam, Velgai Birkenšteinei, Ērikai
Purviņai, Skaidrītei Renckulbergai,

Klintai Zeifertei, Lucijai Lībietei,
Staņislavai Milnei, Dainai Smeilei,
Zentai Zeltiņai, Baibai Feodorovai,
Andrai Salnītei, Aigai Laubei, Vizbulītei Dreimanei, Agitai Opincānei, Maijai Vilnītei un Stellai Rutkai par iesaistīšanos šajā labdarības
izstādē – akcijā! Paldies arī visiem
viņu palīgiem, ģimenes cilvēkiem,
kas arī pielikuši savas pūles, lai visi
izaudzētie gardumi varētu priecēt
izstādes skatītājus un pansionāta
ļaudis!
Nākamā gada Miķeļu laikam jau
ir jaunas idejas, tā kā pavasarī esiet
čakli un audzējiet ražu!
Lai Dieva svētība katram mūsu
labajam darbam, lai ļauj mums katram saredzēt vairāk skaistā, krāsainā, uzmundrinošā un pozitīvā!
Inita Lapsa, kultūras darba
organizatore Jumurdas
pagasta pārvaldē

DAC „Saulessvece” Brakos
R. Blaumaņa memoriālajam muzejam „Braki” ir izveidojusies laba
sadarbība ar dienas aprūpes centru
„Saulessvece” no Rīgas. Nu jau trešo gadu viņu teātra studija ciemojas
muzejā, lai iepriecinātu ērglēniešus
ar kādu jaunu izrādi.
2010. gadā DAC „Saulessvece”
tapa iestudējums „Kā Skroderdienās
Silmačos”, 2011. gadā – „Tā pati
Trīne jeb veca mīlestība nerūs”. Abās
izrādēs izmantoti R. Blaumaņa komēdiju fragmenti. 2012. gadā tiek
iestudēta A. Čehova komēdija „Bildinājums”. Režisore visām izrādēm
ir Kristīne Klētniece-Sika, muzikālais vadītājs Māris Žagars.
Brakos ar prieku sagaidām jaunos
aktierus, jo šie iestudējumi ir īpaši.
Režisore K.Klētniece-Sika, veidojot
scenāriju, ļoti rūpīgi ir veikusi materiālu atlasi. Tie ir lugu fragmenti, aktieri runā gan latviešu, gan krievu
valodā. Vienu un to pašu lomu izspēlē dažādi cilvēki. Vienmēr ir labi
pārdomāts muzikālais un skatuves
noformējums, ir liela tērpu daudzveidība un krāsainība. Izrādes ir
spraigas, dzīvespriecīgas, notiek aktīva darbība. Latviskā un krieviskā
savijums dod īpašu spēku un kolorītu iestudējumiem.
Šogad ciemiņi muzejā bija 29.
septembrī – Miķeļdienā, tāpēc pirms

izrādes tos iepriecināja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”. Skanēja rudens darbu tautasdziesmas un arī
mūsu pašu Ērgļos iemīļotās dziesmas. Tālāk Braku dzīvojamā mājā
notika pati izrāde „Bildinājums”.
Lugas darbība norisinās Čubakovu
muižā, kurā ir ieradies Lomovs no
blakus muižas, lai lūgtu kaimiņam
viņa meitas roku. Bildinājums būtu
izdevies, ja to visu nesarežģītu kāds
strīds par nelielu zemes gabalu…
Komēdiju skatoties, varēja jauki pasmieties, kā arī pārdzīvot par galveno varoņu likteņiem un sāpi.
Braucieni uz Brakiem DAC „Sau-
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lesvece” iemītniekiem un viņu darbiniekiem, un sadarbības partneriem
ir nozīmīgi un svarīgi, jo tā ir iespēja
pabūt tālu prom no Rīgas, nokļūt tajā
vietā, kur reiz dzīvojis rakstnieks
Rūdolfs Blaumanis.
Projektu atbalsta Rīgas domes
Labklājības departaments, Svētā
Jāņa Palīdzība. Paldies Ērgļu zupas
virtuves lieliskajai pavārei Amēlijai
Vaišļai, jo ēdiens, ko teātrinieki bauda pēc labi padarīta darba, vienmēr ir
gards un sātīgs. Gaidīsim viesus arī
citu gadu – ar jaunu un interesantu
izrādi!
Zinta Saulīte,
Braku muzeja vadītāja

PII ‘‘Pienenītes’’ ziņas

Trakulības ražas
novākšanas talkā

Vasara pagājusi, pavisam negaidot pienācis visbagātākais gadalaiks – rudens. Septembra pēdējā
nedēļā tika rīkota izstāde ar nosaukumu “Rudentiņš bagāts vīrs”. Tika
izteikts lūgums vecākiem būt radošiem, atsaucīgiem un piedalīties izstādē ar rudens veltēm. Darbiņu
bija ļoti daudz un interesanti, kuri
pagatavoti ar izdomu. Bet raža, ko
vasariņa izaudzējusi, jānovāc. 26.
septembrī visus lielos un mazos
“Pienenītes” iemītniekus uz “talku”
aicināja “Zvaigznīšu” grupiņa.
Talciniekus sagaidīja Saimniece
un Saimnieks. Lai labāk darbi veiktos, jādzied dziesmas. Saimniece
aicina audzītes nodziedāt dziesmu
“Bēdu manu, lielu bēdu”. Drīz vien
tā atskan, un bērni klausās to kā
pārsteigumu.
Pirms sāk darbus, jāizvingrina rokas un kājas. Saimnieks aicina visus pavingrot. Rokas un kājas izvingrinātas, visi priecīgi un veseli,
nu var ķerties pie ražas novākšanas.
Pirmie darbu uzsāk sagatavošanas
grupas bērni. Viņu uzdevums novākt kabačus. Darbs saprotams, tāpēc to paveic ātri abas komandas.
Vecākās grupas bērni piedalās kartupeļu vešanā. Kartupeļu maisi
smagi, talkā jāņem ķerras, un drīz
vien arī šis darbiņš padarīts.
Saimniece pamanījusi pagrabā
peles. Visi bērni tiek aicināti uz rotaļu “Peļu slazds”. Tiek izlikti
“slazdi” un ķertas peles. Pagrabā
peļu vairs nav, nu darbu var turpināt.
2. jaunākās grupas bērni šķiro
augļus un dārzeņus krāsainās kastēs. Vēl dārzā nenovākti burkāni.
Šo darbiņu uztic paveikt vismazā-

kajiem “Pienenītes” iemītniekiem
– 1.jaunākajai grupai. Burkānu ir
ļoti daudz, bet mazās rociņas šo
darbiņu paveic nemanot.
Pienākusi kārta kāpostiem. Nu jāvelk kājās lielie Samnieces un
Saimnieka zābaki, jāliek galvā cepure un jāķeras pie darba. Zābaki
lieli, kājiņas mazas, kāposti lieli un
apaļi, bet arī šis darbiņš paveikts.
Darbi padarīti, un visi var atpūsties. Taču Saimniece pamana netīrās zeķes, tās jāmazgā un jāizžāvē.
Šo darbiņu veic vidējās grupas bērni. Rokas mazas un neveiklas, bet
drīz vien aukla pilna ar zeķēm – lielām un mazām – plīvo vējā.
Tā, izspēlējot dažādas spēles un
rotaļas, mazie ķipari tika iepazīstināti ar rudens darbiem un to, kā tie
paveicami.
Bērniem tas ļoti patika un sagādāja prieku. Par čaklo darbošanos
visas grupas tika pie dāvanām, ko
pasniedza Samniece – šajā lomā iejutās audzīte Anita Šaicāne un
Saimnieka lomā iejutās auklīte Vineta Šaicāne.
Maija,
“Zvaigznīšu” grupas audzīte

Paaudžu sadziedāšanās
pasākums „Meņģeļos”
Lai veicinātu tautasdziesmu
dziedāšanas tradīcijas, 29. septembrī – Miķeļdienā Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” jau otro gadu notika
paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”. Šogad pasākuma auditorija
sniedzās pāri Ērgļu novada robežai, jo sabrauca dziedātāji arī
no Cēsīm, Inešiem, Jumurdas un
Rīgas. Īpašs prieks bija par vokālā ansambļa „Taurupe” ierašanos (vad.Ligita Millere). Pasākuma laikā, ritinot lielo dziesmu
kamolu un lasot dažādus ticējumus par Miķeļdienu, rudeni un
gaidāmo ziemu, tika izdziedāts
krietns skaits tautasdziesmu un
ziņģu. Arī jaunākā paaudze aktīvi iesaistījās dziedāšanā un kamola ritināšanā.
Dziedot zināmas un ne tik zināmas tautasdziesmas, laiks paskrēja vēja spārniem. Pasākuma
noslēgumā dziedātāji no Jumurdas un Taurupes ansambļiem devās nelielā ekskursijā pa muzeja
teritoriju, kur „Meņģeļu” kalnā

pār ezeru izskanēja burvīga latviešu tautasdziesma „Tumša
nakte, zaļa zāle”.
Gribas piekrist Jurjānu Andreja
savulaik teiktajam: „Cik dziesmām liels un varens spēks, to
savā laikā apdziedājuši visslavenākie dzejnieki. Cik lielā mērā
mūsu senči sapratuši šo vareno
dziesmu spēku, par to liecina tas
lielais dziesmu un meldiju skaits,
kas gadu simteņos ir dziedāts un
spēlēts visos Latvijas stūros un
malās. Šinīs dziesmās redzams,
ka latvju dzīve nebij` šķirama no
dziesmām. Un, ja mūsu senči
gadu simteņos grūtā jūgā mākti
tomēr spējuši uzglabāt spožo
nacionālās pašapziņas dzirksteli, tas ir tā lielā dziesmu gara nopelns, kas viņos mita. Esmu pārliecināts, ka arī mūsu sirdīs
piemīt daļa no mūsu senču stiprā
gara. ”
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja „Meņģeļi” vadītāja



Aina Braķe – ārste, kurai vajag un var uzticēties
Pašā rudens viducī, kad koki tērpjas viskrāšņākajā rotā, kad „rudens nāk apgleznot
Latviju”, kad vasara ir nobriedinājusi savus
augļus un dāsni dalās ar katru, kas nav kūtrs
saņēmējs, Aina Braķe, Ērgļu dakterīte, kā viņu
mīļi uzrunā visjaunākie ērglēnieši un līdz pat
sirmgalvim, svin savus „ražas svētkus” – dzīves pilnbrieda jubileju. Septembris, asteru
laiks, ir Ainas mēnesis, kad pēc horoskopa
Jaunavas zīme ieiet pirmajā Svaru zīmē.
Par Ainu Braķi kā spilgtu un harizmātisku
personību, lielisku ārsti, ģimenes pavarda glabātāju, divu dēlu māmiņu, prasmīgu rokdarbnieci, viesmīlīgu namamāti nevedas rakstīt
faktu valodā: dzimusi, augusi, mācījusies utt.
Skaidrs, ka tas viss ir noticis Ainas dzīvē, jo
kā tad viņa te, Ērgļos, būtu nonākusi un savas
darba gaitas uzsākusi, sākot no slimnīcas un
poliklīnikas bērnu ārstes, līdz tagadējai Ērgļu
pagasta pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīcas”
valdes priekšsēdētājai un ģimenes un bērnu
ārstei, – nu jau 35 gadus. Oficiālā biogrāfija
šoreiz lai paliek citai reizei.
Katram, kuram ir iznākusi kaut reizi darīšana ar dakteri Ainu Braķi, tas paliek atmiņā.
Viņa nešķiro cilvēkus pēc viņu sociālā statusa
un naudas maka biezuma. Ja esi nonācis viņas
ārsta kabinetā, viņu interesē vispirms un vienīgi slimnieks ar viņa problēmām. Dakterei ir
savdabīga pacienta diagnozes noteikšanas
metode, kas, no malas skatoties, varētu pat izraisīt izbrīnu un smaidu. Viņa vispirms aprunājas ar cilvēku, savu pacientu, tā sakot, ”par
dzīvi”. Nu kurš pilsētas vai arī lauku ārsts tā
vēl rīkojas?! Pacients ir tikai medicīnas objekts, par cilvēku neviens neinteresējas. Tāda
diemžēl ir lielākā vairumā gadījumu mediķu
prakse. Aina Braķe ir citādāka. Viņa apjautājas, parunājas, atslābina, atstreso (ja tā drīkst
teikt) savu pacientu, bet savā galvā jau funktierē, vai slimība nopietna, pārejoša, tepat uz
vietas ārstējama vai arī palīdzība meklējama
tālāk, pie citiem speciālistiem. Vajadzības gadījumā dakteres roka jau tūlīt stiepjas pēc telefona klausules un momentā (nez kā tas viņai
vienmēr izdodas?) tiek sarunāta konsultācija,
kur un pie kāda speciālista pacientu vajag sūtīt, izpildītas visas nepieciešamās formalitātes,
un – gatavs! Ātri un operatīvi, bez liekas tērgāšanas un šaubīšanās.
Tieši šī Ainas Braķes mediķes īpašība – ātra
reakcija uz aktualitātēm, nešaubīgums konkrētu lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā,
pamudināja mūs, muzeja darbiniekus, viņai
tuvoties un lūgt palīdzību, pētot rakstnieka
Rūdolfa Blaumaņa slimības vēsturi. Jau iepriekš bija paredzams un gandrīz simtprocentīgi garantējams, ka Aina neatteiks, jo viņa ir
arī liela kultūras dzīves – teātra, literatūras,
mūzikas, visa daiļā un skaistā, kas stāv ārpus
medicīnas, lietpratēja un vērtētāja.
Aina Braķe ar ģimeni dzīvo Ērgļos, Blaumaņa ielā, – un viņa tā jūtas, ka tas arī viņai
uzliek zināmus pienākumus pret rakstnieka
piemiņas saglabāšanu. Varbūt vēl jo vairāk tāpēc, ka no saviem vecākiem mantotā uzvārda – Kravale – Aina kļuva par Braķi, kad iegāja sava vīra Ulda Braķa ģimenē. „Braki”
(R.Blaumaņa muzejmājas nosaukums) un
Braķe – šiem vārdiem taču ir tik liela līdzība.
Turpat, netālu esošajā Blaumaņa kapsētā, atdusas viņas vīra vecāki – Ausma un Jānis Braķi. Ejot pie viņu kopiņām, vienmēr tiek nolikts
zieds arī rakstniekam Rūdolfam Blaumanim.
Kā tas bērnībā un jaunības gados iemācīts un
ieaudzināts, – just pietāti (godbijību un cieņu)
pret personībām, skolotājiem, vecākiem cilvēkiem. Pašas Ainas vecāki Vilma un Jānis Kravaļi arī kļuvuši par ērglēniešiem, Ērgļu Sauleskalna Aizsaules Dārzā, kad no dzimtā Tirzas
pagasta vecuma nespēkā savas mūža pēdējās
dienas viņi vadīja meitas ģimenē Ērgļos. Tādas neparastas un likumsakarīgas sagadīšanās
mēdz notikt cilvēku dzīvē, kad tai pats Lielais
Lēmējs pieskaras. Aina nāk no ģimenes, kur
viens no vecākiem bija saistīts ar medicīnu,
tētis – veterinārārsts. Pašas ģimenē vīramāte – medmāsa, vīrs Uldis ilgus gadus saistīts
ar neatliekamās medicīnas palīdzības dienes-



tu; vīra māsa Maija Braķe – medmāsa bērnu
nodaļā. Dēls Jurģis arī strādā medicīnas iestādē
kā reģistrators ārsta darba praksē.
Bet tagad par to, ko daudzi ērglēnieši vēl nebūs dzirdējuši. Par rakstnieku Rūdolfu Blaumani un Ainas Braķes „sadarbību”. Septembra sākumā Braku muzejs organizēja zinātnisku
konferenci, veltītu rakstnieka 150. dzimšanas
dienas (2013. g. 1. janvāris) un 105. nāves atcerei (2013.g. 4. septembris). Konferencē piedalījās zinātnieki, muzeju darbinieki, skolotāji un
arī Ērgļu ārste Aina Braķe nu gluži nemaz kā
dežūrējoša mediķe pasākumā, bet, ja būtu bijis
nepieciešams, arī šo uzdevumu viņa veiktu godam. Sākumā muzejs piedāvāja Ainai uzstāties
konferencē ar ziņojumu: „Ērgļu ārste Aina Braķe pret Ērgļu dakteri Lindbergu (Blaumaņa ārstējošo ārstu 1908. gadā.) Vai Blaumani varēja
glābt un vai Dr. Lindbergs izdarīja visu, kas bija
viņa spēkos?”
Nedaudz padomājusi, Aina piekrita, bet ne
tādā aspektā. Mediķis pret mediķi? Nē. To neļauj ārsta ētika. Un Aina metās iekšā tēmā pavisam nopietni un meklēja tai risinājumu itin interesantā veidā. Saņēmusi nepieciešamos
izejmateriālus no Braku muzeja, viņa „pacēla”
visas savas rezerves –Juglas tuberkulozes slimnīcas un P. Stradiņa slimnīcas mediķus, Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciālistus. Brauca, zvanījās, kopēja materiālus, pētīja,
meklēja, līdz beidzot vajadzīgās atbildes uz
daudzajiem jautājumiem bija rokā. Maz vēl tā.
Aina panāca, ka viņai, ne muzeja darbiniecei!,
(beigās jau vajadzīgās formalitātes muzeji savā
starpā nokārtoja) bija atļauta piekļuve Medicīnas muzeja krājuma materiāliem un uzticēta to
deponēšana uz Brakiem, uz konferences dienu
14. septembrī, kas tika noformēti kā uzskates
materiāli Ainas referāta ietvaros. Muzejniekiem, un ne tikai, te ir ko pamācīties, un, kā tautā saka, cepuri nost un visu cieņu šādai dakteres
Ainas Braķes darbībai!
Savā referātā daktere, sīki un pamatīgi iedziļinājusies R. Blaumaņa slimības diagnozē, secināja, ka ar mūsdienu diagnosticēšanas un ārstēšanas metodēm rakstnieks visticamāk būtu
izārstēts un būtu nodzīvojis vēl ne vienu gadu
desmitu vien. Kā zināms, tad tuberkulozes ārstēšanas vēsturē ir bijuši gadījumi, ka arī tajā laikā, kad dzīvoja R. Blaumanis, daudzi slimnieki
ar sekmēm tikuši ārstēti, ja tā bija tāda tbc forma, kas padevās ārstēšanai ar tajā laikā pieņemtajiem ārstēšanas paņēmieniem (gaisu un dažāda veida diētām). Ja rakstnieks nebūtu tik daudz
nodarbojies ar pašārstēšanos un vairāk būtu
klausījis ārstu norādījumus (necēlies no gultas,
kad ārsts aizliedza to darīt, garīgi nepārpūlējies
utt.), iespējams, ka rezultāts tad arī būtu bijis
cits. Ir daudz par un pret, bet beigās paliekam
pie tā: kā būtu, ja būtu?
Visu paspēt, visur paspēt, būt klāt gan kultūras pasākumos, sevišķi teātru izrādēs, literārajos
sarīkojumos, muzejos, izstāžu atklāšanās Rīgā,
Valmierā, kaimiņu novados, neviens pasākums
netiek izlaists arī Ērgļu saieta namā. Bet viņa
jau nekad nebrauc viena, vienmēr „parauj” sev
līdzi kādu fanu grupiņu vai pat lielu grupu, lai
neviena tukša vieta kā pašas automašīnā, tā mazajā busiņā vai lielajā autobusā nepaliktu tukša.
Tā arī ir labā došana cilvēkiem, sava veida garīgā terapija, jo, daloties ar labām, pozitīvām
emocijām, kā pats devējs, tā saņēmējs jūtas veselāks, mundrāks un dzīvespriecīgāks.
Šis raksts par ārsti Ainu Braķi tapa pēc viņas
goda dienas 21. septembrī, kad pie Ērgļu slimnīcas saulainā piektdienas pēcpusdienā bija pulcējušies viņas esošie un bijušie kolēģi, pašvaldības un iestāžu vadītāji, draugi, radi un paziņas,
viņas pacienti. Jubilāre tika sveikta ar ziediem
un sirsnīgiem, asprātīgiem, siltiem un mīļiem
vārdiem. Par viņas vienkāršību un labestību, gatavību otram palīdzēt, uzklausīt un dzirdēt, skatīties un ieraudzīt, nevienu neapdalīt ar uzmanību un uzmundrinošu vārdu daudzi teica viņai
paldies. Tādu redzēju un pazīstu Ainu Braķi un
ar prieku pastāstīju par viņu citiem.
Annas Kuzinas teksts,
foto no Ainas Braķes ģimenes arhīva

Aina Kravale (Braķe) 1977. gadā,
uzsākot bērnu ārstes darbu Ērgļos.
Krustvārdu mīkla, kurā viss kā dzīvē

Apsveikuma saviesīgajā daļā Ainas Braķes kolēģi
bija sagatavojuši interesantu, pašu sastādītu krustvārdu mīklu par viņu, kuru atraktīvi un ar asprātīgiem
komentāriem visiem lika uzminēt Artūrs Grandāns,
mūziķis no Madonas mūzikas skolas.
Lūk, daži no jautājumiem un atbildēm:
Ainas Braķes mīļākas puķes? – balzamīnes.
Mīļākais latviešu estrādes dziedātājs? – Andris
Baltacis.
Mūzikas šlāgergrupa? – ‘‘Baltie lāči’’.
Latviešu aktrise? – Lilita Ozoliņa.
Latviešu aktieris? – Eduards Pāvuls.
Ārzemju dziedātāja? – Ludmila Zikina.
Ārzemju aktrise? – Vivjena Lī.
Ārzemju aktieris? – Vjačeslavs Tihonovs.
Rakstnieces? – Aleksandra Mariņina, Agate Kristi.
Hobijs? – lasīšana, dārzkopība.
Mīļākā krāsa? – brūnā.
Mīļākais mājdzīvnieks? – Kaķis.
U.c.

No kolēģu un kaimiņu novērojumiem
par dakteri Ainu Braķi

Ināra Strazdiņa, Blaumaņielas kaimiņiene:
„Ja man jāraksturo mana kaimiņiene ar vienu vārdu – tad tas ir dāsnums, ja ar trijiem – tad dāsnums,
izpratne un nesavtīgums. Aina katru pavasari dalās ar
tomātu, kartupeļu un puķu šķirnēm. Un ne tikai, bet
arī rūpējas tālāk visas vasaras garumā, lai no dotā arī
rudenī būtu ko novākt. Pateicoties viņas labajai gribai, esmu bijusi kultūras pasākumos kaimiņu novados
un redzējusi izrādes operā un dažādos teātros, izlasījusi arī viņas ieteiktās grāmatas.
Ja Blaumaņa ielas „vecais gals” (tā mēs paši apzīmējam privātmāju iedzīvotājus) ir godam sevi pārstāvējis dažādos Ērgļu novada pasākumos saistībā ar
Rūdolfu Blaumani (kaut vai katru gadu muzeju naktī), tad tur klāt bieži arī Ainas devums, sarūpējot tērpus, atribūtus un dodot labus padomus.
Novēlu Ainai arī turpmāk palikt tikpat cilvēcīgai,
iejūtīgai un cilvēkus mīlošai, kāda viņa ir allaž.”
Ieva Braķe, vīra māsasmeita:
„Ainas tante ir ļoti čakla un darbīga, ne mirkli nesēž uz vietas, aktīvi atpūšas – braukā pa koncertiem
un teātriem. Pēc darba slimnīcā iet uz dārzu. Tur ir

tādas platības sastādītas ar visu ko – dārzeņiem, kartupeļiem, puķēm! Pavasarī viņai sazaļo un dīgst viss
pirmais jau agri, agri – salāti, redīsi, loki, dilles un
viss pārējais. Viņai ļoti garšo tomāti. Vasarās ceļas jau
pulksten 5 no rīta un steidzas ravēt.
Viņai laikam iekšā ir motors ar saules baterijām…”
Amēlija Vaišļa, Ērgļu slimnīcas pavāre (19932009), tagad Ērgļu zupas virtuves pavāre:
„Es par dakteri Ainu Braķi varu teikt to, ka viņa
vienmēr ļoti rūpējas par sociālo ģimeņu bērniem, tieši
viņi ir vienmēr viņas uzmanības centrā, jo viņi ir visneaizsargātākie. Viņa skatās, lai šo bērnu vecāki saņemtu no mūsu zupas virtuves vienmēr siltu ēdienu.
Viņa bieži ienāk virtuvē un apprasās, vai tie un tie
vecāki ir bijuši. Tāpat viņa zina visu par tām ģimenēm, kurām vajadzīga kāda palīdzība un pie viņas var
katrs pieiet un izteikt savu lūgumu. Viņa nekad nevienu neatstāj bez ievērības. Tā es esmu to ievērojusi,
strādājot jau daudzus gadus viņas tuvumā. Vēl Aina
Braķe rūpējas par to, lai cilvēkiem būtu darbavietas.
Tad, kad notika slimnīcas reorganizācija, viņa pilnīgi
raudāja, ja kādam draudēja darba zaudēšana. Viņa
prot arī piesaistīt un noturēt darbiniekus. Gādā, lai
visiem būtu iztikšana.”
Elita Āboliņa-Ābola, SIA „Ērgļu slimnīca” galvenā grāmatvede:
„Daktere Aina Braķe ir ļoti enerģiska, daudzpusīga
un zinoša daudzās jomās. Ir daudz lasījusi, zina dot
vērtīgus padomus par lauksaimniecību un dārzkopību, ir dāsna, labprāt dalās ar citiem savā pieredzē un
zināšanās.
Kā iestādes vadītāja – prot paprasīt no katra darbu
labu izpildi. Viņas vadībā strādā 23 darbinieki. Pati
rakstījusi vairākus projektus slimnīcas un ambulatorās ēkas renovēšanas un apkārtnes labiekārtošanas
darbiem. Viņai ir ekonomista domāšana, prot atrast
izdevīgāko risinājumu un vienmēr izdodas realizēt
iecerēto ar sistemātiskumu, mērķtiecību un neatlaidību.”
Inese Gangnuse, SIA „Ērgļu slimnīca”galvenā
māsa:
„Strādāju dakteres Ainas Braķes vadībā tikai 6 mēnešus. Viņa ir ļoti koleģiāla, mierīga, apdomīga, neizvirza sevi kā pārāku pār citiem. Vienmēr ir pieejama
un atvērta. Pie viņas nekad nav bailes pieiet un kaut
ko jautāt. Apbrīnoju viņas darba spējas un enerģiju, jo
tiek galā ar visiem darbiem slimnīcā gan kā iestādes
vadītāja un vēl kā ārste pediatre un ģimenes ārste.
Ir ļoti sievišķīga, vienmēr valkā tikai kleitas, nekad
garās bikses kā tagad vairums sieviešu. Pie kleitas
viņai vienmēr ir kāds jauks aksesuārs – piespraudīte,
šallīte, kādas krelles vai cits gaumīgs nieciņš, sevišķi,
ja dodas uz teātri vai koncertu.
Viņa vienmēr zina par jaunākajām puķu un dārzeņu sēklām un receptēm, atnes tās arī mums, stāsta,
dalās un tā mums visiem arī liek darboties līdzi, vienmēr apjautājas, kā tās vai citas sēklas ir dīgušas, kā
aug?
Daktere Aina Braķe ir ļoti vienkārša un gudra, bet
tajā pašā laikā ar kaut ko īpaša.”
Ārste Gunta Srancmane:
„Pazīstu Ainu Braķi 35 gadus un esam bijušas kolēģes visu šo laiku. Uz viņu balstās viss, kas mums
tagad te notiek. Par slimnīcu to vairs oficiāli nevar
saukt, – ir dienas stacionārs un sociālās aprūpes gultas. Viņa skrien un rūpējas par visiem bez kāda savtīga aprēķina un nodoma, tiek gādāts par visiem no
sirds. Tāds cilvēks, nezinu vai Ērgļos kādreiz ir bijis.
Nekad neesmu redzējusi viņu dusmīgu. Varbūt, ka
klusībā arī papukojas. Ļoti izpalīdzīga pret kolēģiem,
viņai var zvanīt kaut nakts laikā, ja vien varēs, līdzēs
un palīdzēs visiem, nešķiros, kas kurš ir.”

Aina Braķe kolēģu vidū 2012. gada 21. septembrī.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. oktobris

Dzejas pēcpusdiena Sausnējā

Dārzos izsmaržojuši puķuzirnīši
un matiolas, savas kuplās matu cirtas vējā purina saulespuķes, bet pa
košo, krāsaino lapu paklāju ar savām draiskulībām klusi atnācis nebēdnis rudens. Tas brīžiem vēl
draudzīgi uzsmaida un noglāsta
mūs ar siltiem saules stariem, brīžiem kā dusmodamies noper ar
asām lietus pātadziņām, citreiz viņš
pavisam nikns rauj kokiem lapas,
sagriež tās neprātīgā atvadu dejā un
tad nomet mums zem kājām.

Kā tas tradicionāli ierasts – rudens ir Dzejas dienu laiks. 5. oktobrī Sausnējas saieta telpas mājīgajā zālē viesojās, ar sevi
iepazīstināja un dzeju lasīja Ārija
Āre. Savu dzejošanu viņa iesākusi
ar apsveikuma pantu rakstīšanu,
pēc tam pievēršoties tai nopietnāk
un pamatīgāk. Sirsnīgas un mīļas
dzejas rindas vēstīja par ģimenes
dzīves gaitām, sasaistot kopā visas
paaudzes – bērnus, vecākus, vecvecākus. Protams, ka dzejā vien-

mēr tiek atspoguļota mīlestības
tēma. Un arī šoreiz, klausoties
dzejnieces lasījumā, mēs varējām
domās izstaigāt dažādus mīlestības ceļus – prieku, sajūsmu,
skumjas... Kādā no jaunākajiem
dzejoļiem apspēlēta arī mūsu šodienas dzīves un Eiropas tēma,
bet visatsaucīgāk klātesošie uzņēma dzejoli, kas veltīts sievietēm.
Ārijas dzejas lasījumu muzikāli
papildināja Antra Ķimene, kas
priecēja ar savu izjusto, emocionālo dziedājumu, un arī klausītāji
Antrai pievienojās. Dziesmas gan
šoreiz vēl nebija ar dzejnieces
vārdiem, bet nākotnē iespējams,
ka kādas dzejas rindas tiks ievītas
mūzikā. Abas viešņas izteica prieku par to, ka uz pēcpusdienu bija
ieradušies arī bērni. Tāpat viņām
ļoti patika mājīgās telpas, izliktie
eksponāti un materiāli par mūsu
pagastu. Kā pateicību par mums
veltīto laiku un jauko pēcpusdienu viešņas saņēma rudenīgo ziedu
pušķus.
Paldies visiem apmeklētājiem!
Dainuvīte,
Liepkalnes bibliotēkā

Dzejas pasākums Ērgļu bibliotēkā –
„Prieks ir jārod sevī…”

Septembrī visiem dzejas mīļiem
ir svētki. Un, lai gan oficiāli Dzejas dienas ilgst tikai vienu nedēļu,
parasti šo mēnesi sauc par Dzejas
mēnesi.
Skaistā rudens pēcpusdienā,
Miķeļdienā, bibliotēkā viesojās
radošu mākslinieču komanda –
dzejniece Inese Tora, gleznotāja
Solveiga Kļaviņa un mūziķe Inese Nereta.
Dzied debesis manā sirdī
Un atblāzmo vakara blāzmā
Es laimīga esmu gājusi –
Un atkal un atkal es ietu…
/I. Tora/
Dzejniece Inese Tora strādā
Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē un rakstīt dzejoļus sākusi 43 gadu vecumā. Kā saka

pati autore – dzeja viņai ļauj paust
emocijas un sajūtas. Galvenās tēmas dzejoļos ir mīlestība, cilvēku
attiecības un dvēseles stāvokļu
analīze.
I.Toras dzeju lasītāji iemīļojuši
jau no pirmā dzejoļu krājuma
‘‘Smaržīgs jasmīns dvēselē zied”,
kuram sekoja krājumi „Tava
trauslā mīlestība” un „...un vālodze aizlido svētīta”.
Viens pēc otra dzejnieces radošo pūru papildina krājumi „Uzzīmē man pavasari”, „Māllēpīte –
saules māsa”, kā arī jaunākais
krājums” No mīlestības mīlestība
zied”.
Sadarbībā ar Egīlu Dambi un
Elitu Ābeli 2011. gadā top grāmata „Dvēseles acīm noglāstot’’.
Pasākuma apmeklētāji varēja
aplūkot mākslinieces Solveigas
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Kļaviņas gleznas. Viņa piedalījusies arī Ineses Toras grāmatu noformēšanā. Māksliniece darbos
ataino dabu, ziedus.
Portālā ”draugiem.lv” bieži var
lasīt Ineses Toras dzejoļus, kur
tos arī pamanījusi Inese Nereta
no Lēdmanes un lūgusi atļauju
komponēt un izpildīt dziesmas ar
dažiem tekstiem. Tā radās draudzība un sadarbība, un arī šajā
pasākumā Inese Nereta priecēja
apmeklētājus ar savu skaisto balsi.
Pasākumā piedalījās arī „Vītola
izdevniecība” no Gulbenes, piedāvājot iespēju iegādāties izdevniecības izdotās grāmatas.
Paldies visiem, kas atbalstīja šo
sirsnības pilno pasākumu.

Rudens ardievas vasarai teic,
Pīlādžogām atvasara sveic,
Dzērves valsi debesīs griež,
Dvēseli plosošās klaigas,
Acīs asaras riet.
(J.Šteinerts.)
Ērgļu novada sociālās aprūpes
centrā Sausnējas pagasta „Kastaņās” ciemiņi mīļi tiek gaidīti un uzņemti.Te pabijuši gan dejotāji, gan
dziedātāji, tuvie un tālie, pat mārupieši ar teātra izrādi „Čaukstenes”.
Mūsmājās bijuši arī „Braku” bērni
ar velniņiem, pašdarbnieki un citi,
pat vēderdejotājas.

Šoreiz 21.septembrī pie mums
„Kastaņās” tika sumināti jubilāri un
sniegt koncertu bija atbraukuši 16
dejotāji – senioru tautas deju kolektīvs no Meņģeles ar skaistās upes
Sumuldas vārdu. Zāles grīda dejotājiem līgojās līdzi, viņu draiskie
soļi tricināja visu veco ēku. Vislielākie aplausi bija, kad deju kolektīvs parādīja ‘‘Ābrama’’ polku. Pateicoties māksliniekiem, dāvinājām
lielu kliņģeri un rudens ziedus.
J.Šteinerts

Dzejas diena
pēcpusdiena
Septembri Latvijā saucam par
dzejas mēnesi.
1965. gadā latviešu dzejnieki
nolēma svinēt septembra mēnesī
Dzejas dienas. 1965. gads nozīmīgs ar to, ka latviešu rakstniekam Rainim bija 100. dzimšanas
diena. Kopš tā laika pagājuši 47
gadi, un Dzejas dienu tradīcijas
turpinās visos Latvijas novados.
„Dzejas dienu 2012” organizatori
aicina ikvienu dzejas mīļotāju
kļūt par „Dzejas vēstnieku”.
Ērgļu profesionālās vidusskolas
audzēkņi atsaucās uz šo aicinājumu „Kļūt par dzejas vēstnieku” .
Latviešu valodas un literatūras
skolotājas Ineses Maltavnieces
vadībā tapa jauno talantu dzejoļi
par vasaru. Sadarbībā ar skolas
bibliotekāri Diānu Kuzinu darbi
tika apkopoti, izskatīti un labākie
no labākajiem tika iesniegti konkursam „Dzenis dzejo dzejolīti” .
Paldies Agitai Opincānei par ideju un iespēju piedalīties.
Pasākums notika 19. septembra
pēcpusdienā skaisti izdekorētajā
skolas ēdnīcā. Par to paldies vies-

mīlības pakalpojumu skolotājai
Ilzei Bukovskai un VM kursa audzēkņiem. Paldies viņiem arī par
saviesīgajā daļā gaumīgi noformētiem galdiem un pasniegto
tēju. Cienastu bija sagatavojusi
viesmīlības skolotāja Ilze Tālmane ar ēstgatavošanas pulciņa dalībniekiem.
Pasākuma gaitā izlozes rezultātā uzstājās 9 kursi ar jau iepriekš
izlozētu dzejnieku – jubilāru vārdiem. Paldies visu kursu audzēkņiem un audzinātājiem par ieguldīto darbu prezentāciju veidošanā.
Prezentācijas bija dažādas un interesantas. 2.k.viesmīļi prezentēja
A. Eglīti un atskaņoja dziesmu
„Dievs, Tava zeme deg”, kas emocionāli aizkustināja. Ļoti saistoša
prezentācija bija 3.k.N par E.Veidenbaumu, bet teatrālākā prezentācija bija VM kursa audzēkņiem
par J. Ziemeļnieku.
DiānaKuzina,
Ērgļu profesionālās
vidusskolas bibliotekāre

Sarmīte Ērgļu bibliotēkā



Aicinām piedalīties izstādē
„Konservēšana un viss par
konservēšanu”!

PASĀKUMU
AFIŠA

Tautas ticējums vēsta, ka Mārtiņos Dievs
iemet pēdējo aukstuma akmeni ūdenī un tas
pārklājas ar ledu. Ziema klāt!
Tāpēc līdz Mārtiņiem katra saimniece savam
galdam sarūpē dažādus gardumus, lai ziemā
saime būtu paēdusi un baudītu pašu piemājas
dārzos izaudzēto. Nu nav taisnība tiem, kas
apgalvo, ka ievārījumu vārīšana, gurķu
marinēšana, kāpostu skābēšana un citas
piņķerīgi darbietilpīgas lietas pieder pagātnei,
sakot, ka tagad jau visu veikalā var nopirkt.
Saimnieces čakli rosās pa virtuvi un kaut ir jau
oktobris, joprojām turpinās krājumu veidošana
ziemai.
Tāpēc, sagaidot Mārtiņdienu, Ērgļu saieta
namā aicinām visas čaklās namamātes
piedalīties izstādē „Konservēšana un viss par
konservēšanu”. Padižoties ar saviem īpašajiem
ziemai sagatavotajiem konserviem un
vienreizējām receptēm, kā arī izstādes
veidotājiem uzticēt senāk vai pat tīri nesen
izdotas recepšu un pavāru grāmatas vai
interesantas konservējamās ierīces.
Izstādei paredzētos gardumus aicinām
atgādāt uz saieta namu līdz 6. novembrim,
lai to varētu atklāt 9. novembrī plkst. 17.00.
Reizē ar izstādes atklāšanu notiks konservēto
gardumu degustācija. Gaidām visas čaklās
saimnieces!

No 28. septembra līdz 1. decembrim
Ērgļu saieta nama izstāžu zālē atvērta
Dabas muzeja izstāde “Daba krāso”.
Izstādē skatāmi arī Tautas lietišķās mākslas
studijas “Ērgļi” audēju darbi.
20. oktobrī plkst.13.00 Sausnējas saieta zālē
“Līdumos”
Pensionāru pēcpusdiena.
Pieteikties pie Ineses Leibomas, t. 26191640 un
pagasta pārvaldē, t. 64829534.
20. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt”
aicina uz koncertu
„RUDENS LAPKRITĪ ”
Koncerta 1. daļā īpašie viesi – vokālā grupa
“Naktsputni” no Lubānas
Dāmu deju grupas no Cesvaines, Jaunjelgavas,
Dzelzavas, Kokneses, Bebrenes, Priekuļiem,
Madonas, Mārcienas, Gulbenes, Vestienas.
Saviesīgs vakars kopā ar Zigmundu un Elitu
21. oktobrī plkst.13.00 Ērgļu saieta namā
viesosies šlāgergrupa “Baltie lāči”
ar koncertprogrammu “Ko Tev
uzdziedāt...?”
Biļešu cenas 3 Ls un 4 Ls.
Biļetes var iegādāties Ērgļu saieta namā 2.
stāvā.

*****
Jumurdas pagasta vokālais ansamblis
jaunajā 2012./2013. gada sezonā aicina
pievienoties jaunus dalībniekus – dziedāt
gribošus, varošus, ar humora izjūtu un
dziedāt mīlestību apveltītus!
Sīkāka informācija – mob. 28343674 –
kultūras darba organizatore Jumurdas
pagasta pārvaldē.

2. novembrī plkst.18.00 Ģimenes atbalsta
centra “Zīļuks” zālē Sidrabiņos
salātu balle “Rudens veltes”
9. novembrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
izstādes “Konservēšana un viss par
konservēšanu” atklāšana un degustācija.
11. novembrī Lāčplēša dienas atceres
pasākumi:
plkst. 17.00 atceres brīdis pie Lāčplēša
ordeņa kavaliera Jāņa Reitera atdusas vietas
Miera kapos;
plkst. 18.00 mākslas filma “Rīgas sargi
Ērgļu saieta namā;
plkst. 17.00 lāpu gājiens uz Sausnējas
kapiem; pulcēšanās plkst. 16.40 Sausnējas
centrā;
plkst. 18.00 atceres brīdis Liepkalnes kapos;
plkst. 18.00 piemiņas brīdis Jumurdas kapsētā
pie P. Ūdra atdusas vietas, Lāčplēša kara ordeņa
kavalieriem un karavīriem, kuri savas dzīvības
atdevuši par mūsu valsts brīvību.
17. novembrī plkst. 13.00 Jumurdas pagasta
Saieta ēkā
Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadienai veltīts pasākums
„Sveču sēta”
Katram jāpaņem līdzi svecīte;
Atsauksim atmiņā gada laikā notikušās
aktivitātes mūsu pagasta,
valsts un pasaules mērogā;
Uzbursim pavasarīgas noskaņas, skatoties filmu
‘‘Muzikālais reiss Madona-Jumurda- Ērgļi”;
Svētku kliņģeris Jumurdas pagasta
Saieta ēkas 2 gadu jubilejā!
17.novembrī plkst. 17.00 Ērgļu luterāņu
baznīcas tornī
Ērgļu vecā zvana atkal ieskandināšana
pēc 67 gadiem…
17.novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 94. gadadienas svinību
dienai veltīts muzikāls uzvedums
„Latviešu kino zelta dziesma”;
plkst. 21.00 Svētku balle. Viesojas Rūta
Dūduma & CO
18.novembrī plkst. 10.00
Ērgļu luterāņu baznīcā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts dievkalpojums.

Krustvārdu mīkla

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!

Jānis Vītoliņš
Rita Priedīte
Janina Dalbiņa
Kārlis Purviņš
Pēteris Masaļskis
Skaidrīte Linde
Arvīds Gailis
Aina Milne
Aina Matuševica
Mudīte Vicava
Staņislavs Vaivads
Leonarda Mikucka
Velta Sniķere
Zenta Truksne
Leons Grunts
Augusts Šmits

Horizontāli: 5.Portatīvs ģeodēzijas instruments. 7.Seno ģermāņu cilšu grupa.
8.Balva sporta sacensību uzvarētājam. 10.Pārtikas produkts 11.Persona R.
Blaumaņa drāmā „Ugunī”. 12.Latviešu aktieris (1960.) filmā „Rīgas sargi”.
13.Latviešu literatūras un mākslas kritiķis (1877.-1908.). 16.Iepriekšējs
apmaksājums. 20.Amerikas Kinoakadēmijas balva. 23.Latviešu grafiķis
(1932.). 24.Izturīga viskozes šķiedra 25.Dzīve izsūtījumā tālu no dzimtenes.
26.Nacionālā teātra aktrise (1946.) filmā „Ceplis”. 27.Siļķveidīgo kārtas zivs.
30.Laika sprīdis, kurā bez pārtraukuma noris kāda darbība. 33.Lielbritānijas
administratīvi politiskā sastāvdaļa. 36.Pagasta centrs Rēzeknes novadā. 37.
Viens no leģendārajiem Romas dibinātājiem un pirmajiem valdniekiem. 38.
Debess ziemeļu puslodes zodiaka zvaigznājs. 39. Sienas daļa virs ēkas galvenās
dzegas. 40.Daudzgadīgs kallu dzimtas lakstaugs 41.Bībeles persona, Ādama
un Ievas vecākais dēls.
Vertikāli. 1.Pilsēta Francijas ziemeļaustrumos. 2.Teātra, kino uzvedumu
radīšanas māksla. 3.Turku kareivis. 4.Daiļslidošanas elements. 6.Oficiāla
neatkarīga, kvalificēta grāmatvedības dokumentu un kontu pārbaude. 7.Mitrie
ekvatoriālie meži Amazones baseinā. 9.Mencu dzimtas rūpnieciska ziemeļjūru
zivs. 14.Liels izturīga auduma priekšauts. 15.Autosporta veids. 17.Sievietes
vārds, kurš kalendārā atzīmēts septembrī. 18.Upe un pilsēta Slovākijā. 19.
Mērinstrumentu sastāvdaļa. 20.Kuģu piestātnes. 21.Vidēji liels ūdensputns.
22.Persona R.Blaumaņa komēdijā „Skroderdienas Silmačos”. 28.Ziemeļu
suņu šķirne. 29.Desmitkāju kārtas jūras vēzis. 31.Dailes teātra aktrise (1956.)
filmā „Īsa pamācība mīlēšanā”. 32.Cipars decimālajā skaitīšanas sistēmā. 33.
Zemes platības mērvienība Latgalē 17.-19.gs. 34.Dumbrvistiņu dzimtas putns.
35.Kūras lielākā pieteka (1072 km).
Sastādīja A. Gailis

Pieminam mirušos
MARIJA LAIZĀNE mirusi 79.mūža gadā;
OSKARS STŪRIS miris 80.mūža gadā;
MARTA VASIĻJEVA mirusi 89.mūža gadā;
NIKOLAJS BARKANOVS miris 74.mūža gadā;

Sludinājums
Uzņēmums īrē lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ilgtermiņā.
Samaksa līdz 50,00 Ls par ha.
Tel.26454691

MARIJA DŽENDŽA mirusi 76.mūža gadā;
VERONIKA BĀŅUKALNE mirusi 77.mūža gadā;
RITA BREZOVSKA mirusi 75.mūža gadā;
VERONIKA IKAUNIECE mirusi 87.mūža gadā;
EDGARS BOMIS miris 87. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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