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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ črgĠos

Kad sirds ir īstajā vietā
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Ērgļu novada informatîvais
informatīvais izdevums 2009.
2013. jĺlijs
jūnijs



Ērgļu novada
pašvaldības domē
Ievēlēts Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

14.jūnijā jaunievēlētās domes pirmajā sēdē par Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju ievēlēja Guntaru Velci.

Pārskats par 2013.gada maijā domes sēdēs
pieņemtajiem lēmumiem
Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta
saskaņojumu, dome iecēla Baibu Bukovsku Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
amatā un Vinetu Bagatsku Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
amatā.
Izvērtējot R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” speciālistes Zintas Saulītes
sagatavoto projekta „Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā
renovācija” pieteikumu, dome nolēma piedalīties Madonas novada fonda izsludinātajā
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, sagatavojot un iesniedzot projektu „Braku
dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija” par kopējo finansējumu
LVL 14082,29, t.sk. paredzot projekta realizācijai Ērgļu novada pašvaldības
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem LVL 6539,57 apmērā, kas ir 25% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekts sagatavots iesniegšanai nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajam
projektu konkursam ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 6.2. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Iznomāja IK „Ceļotājs” komercdarbībai Ērgļu novada pašvaldībai piederošas telpas
33,1 m2 platībā Blaumaņa ielā 2, Ērgļos.
Izvērtējot Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas un Ērgļu novada iedzīvotāja,
Latvijas bobsleja izlases komandas dalībnieka Vaira Leiboma iesniegumus, dome nolēma
atbalstīt finansiāli Vairi Leibomu, piešķirot finansējumu Ls 300,00 apmērā no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem uzturēšanās izmaksām treniņnometnēs, gatavojoties 2014.gada
Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos.
Dome nolēma nodot lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.8, Mehanizatoru ielā 2, Ērgļos.
Nolēma sakarā ar nolietojumu norakstīt no Ērgļu novada pašvaldības bilances
automašīnu TOYTO PREVIA, reģistrācijas Nr.FR 2781.
Izvērtējot deju kolektīvu „Rūdis” un „Erla” vadītājas Antras Grinberga iesniegumu,
ņemot vērā, ka šie kolektīvi ar savu māksliniecisko un radošo dejotprasmi kuplina novada
pasākumus un nes Ērgļu vārdu ārpus novada un mūsu valsts robežām un jau 7 gadus pēc
kārtas to darījuši, piedaloties Eiropiādē, dome nolēma atbalstīt finansiāli deju kolektīvu
dejotāju dalību Starptautiskajā deju festivālā Eiropiāde, kas 2013.gadā no 17. līdz 21.
jūlijam notiks Vācijas pilsētā Gothā, piešķirot daļējiem transporta izdevumiem
finansējumu Ls 700,00 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ņemot vērā R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursa lomu Rūdolfa Blaumaņa un
viņa dzimtās vietas Ērgļu popularizēšanā , kā arī to, ka R.Blaumaņa literārās prēmijas
konkurss guvis ļoti lielu ieinteresētību Latvijas jauniešos, radot viņos dziļāku interesi par
latviešu klasiķi - ērglēnieti Rūdolfu Blaumani un viņa radītajiem darbiem, dome nolēma
apstiprināt R.Blaumaņa literārās prēmijas 9.konkursa nolikumu, paredzot nolikumā
noteiktajam balvu fondam finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa
NOLIKUMS
Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un
viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,
biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo
mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Brakos ir varen jauki.
2. Es satiku savu R. Blaumani.
3. „Ko tu šodien vari padarīt, tā neatstāj uz rītdienu.” (R. Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. R. Blaumanim Braki, man ……. (savas mājas).
2.Pārdomas par kādu R. Blaumaņa darba iestudējumu.
3. „Zeltu dabū caur daudzkārtēju skalošanu.” (R. Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2013. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski,
e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un
uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Ja raksta par tematu „R. Blaumanim Braki, man …. (savas mājas)”, jāpievieno savas
mājas foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840
Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja
„Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora
vadītāja
Sanita Dāboliņa – filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2013. gada 19. novembra Braku muzeja mājaslapā
www.braki.lv
Apbalvošana 2013. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7. – 9. klase
10. – 12. klase
1. vieta – 50 lati
1. vieta – 70 lati
2. vieta – 35 lati
2. vieta – 50 lati
3. vieta – 20 lati
3. vieta – 30 lati
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga
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DerƯgo vƝlƝšanu aplokšƼu kopskaits - 1580
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.

Saraksts

ZƯmes

NegrozƯto
zƯmju skaits

MƝs Ɯrgƺu novadam
Jo šeit jƗdzƯvo mǌsu bƝrniem
MƝs par izaugsmi un attƯstƯbu
Kalniem pƗri

GrozƯto
zƯmju
skaits
652
285
92
214

814
162
365
80
113
21
271
57
Summa: 1563
* Procenti tiek rƝƷinƗti: zƯmes attiecƯbƗ pret derƯgo vƝlƝšanu aplokšƼu kopskaitu.
Ɯrgƺu novads: MƝs Ɯrgƺu novadam
DerƯgas zƯmes: 814 GrozƯtas zƯmes: 652
Nr.
kandidƝjot
1.
2.
8.
9.
3.
5.
7.
4.
6.

VƗrds, uzvƗrds
Guntars Velcis
Aina BraƷe
Sandra AvotiƼa
Maiga Picka
Elita ǋdre
Uvis Konovalovs
Andris Dombrovskis
Inita Lapsa
Ivars Apinis

NegrozƯtas zƯmes: 162

Nav
AtzƯmes
SvƯtrojumi nekƗdu
"+"
atzƯmju
471
47
134
361
29
262
282
37
333
285
41
326
247
49
356
222
46
384
197
58
397
196
61
395
181
64
407

Ɯrgƺu novads: Jo šeit jƗdzƯvo mǌsu bƝrniem
DerƯgas zƯmes: 365 GrozƯtas zƯmes: 285 NegrozƯtas zƯmes: 80
Nr.
kandidƝjot
1.
9.
2.
8.
5.
6.
3.
4.
7.

Nav
AtzƯmes
SvƯtrojumi nekƗdu
"+"
atzƯmju
201
12
72
77
24
184
80
41
164
67
32
186
56
31
198
63
42
180
49
45
191
64
60
161
42
65
178

VƗrds, uzvƗrds
Arvis Pizelis
Druvis CeplƯtis
MƗris Blǌms
Intars Kvants
Oƺegs Jegorskis
Viktors ƹebedevs
Sanita Krodziniece
MƗrcis Feldbergs
Solvita Apine

Ɯrgƺu novads: MƝs par izaugsmi un attƯstƯbu
DerƯgas zƯmes: 113 GrozƯtas zƯmes: 92 NegrozƯtas zƯmes: 21
Nr.
kandidƝjot
1.
2.
9.
3.
8.
5.
6.
7.
4.

VƗrds, uzvƗrds
JƗnis Bunduls
ElvƯra Smeile
Nauris Rǌniks
Sanita ZalpƝtere
Lauris CeplƯtis
Lidija Lase
Baiba Vizla
MƗris JaunozoliƼš
MƗris Pedels

Ɯrgƺu novads: Kalniem pƗri
DerƯgas zƯmes: 271 GrozƯtas zƯmes: 214
Nr.
kandidƝjot
9.
1.
3.
7.
10.
2.
8.
6.
5.
4.

VƗrds, uzvƗrds
Velga SkujiƼa
Andris Spaile
MƗris Picka
LƯvija Groza
Dace Kalve
PƝteris Leiboms
Daiga Semjonova
Zinta SaulƯte
PƝteris KƗrkliƼš
Inita BƝrzkalna

Nav
AtzƯmes
SvƯtrojumi nekƗdu
"+"
atzƯmju
42
6
44
22
7
63
24
10
58
21
8
63
23
14
55
17
10
65
16
11
65
12
17
63
6
13
73

NegrozƯtas zƯmes: 57

Nav
AtzƯmes
SvƯtrojumi nekƗdu
"+"
atzƯmju
120
22
72
95
48
71
52
32
130
49
31
134
48
36
130
52
43
119
37
29
148
33
27
154
40
36
138
34
32
148

Procenti
Vietas (9)
(%)
51.52
23.1
7.15
17.15

Punkti
(balsu Nr. sar.
skaits)
1238
1
1146
2
1059
3
1058
4
1012
5
990
6
953
7
949
8
931
9

5
2
1
1

DeputƗti
IevƝlƝts
IevƝlƝts
IevƝlƝts
IevƝlƝts
IevƝlƝts

Punkti
(balsu Nr. sar. DeputƗti
skaits)
554
1
IevƝlƝts
418
2
IevƝlƝts
404
3
400
4
390
5
386
6
369
7
369
8
342
9

Punkti
(balsu Nr. sar. DeputƗti
skaits)
149
1
IevƝlƝts
128
2
127
3
126
4
122
5
120
6
118
7
108
8
106
9

Punkti
(balsu Nr. sar. DeputƗti
skaits)
369
1
IevƝlƝts
318
2
291
3
289
4
283
5
280
6
279
7
277
8
275
9
273
10

Informācija no CVK mājaslapas
Pateicība novada iedzīvotājiem
Paldies Ērgļu novada iedzīvotājiem par aktīvo dalību aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās, balsojot par savu
nākotni!
Vēlētāju apvienības „Mēs Ērgļu novadam” vārdā pateicos novada ļaudīm par līdzšinējā darba novērtējumu,
atbalstot mūsu sarakstu. Tas dod spēku un pārliecību turpināt darbu novada attīstībai.
Ar cieņu, Guntars Velcis

Vēlētāju apvienības „Kalniem pāri” atbalstītājiem
Visu deputātu kandidātu vārdā sakām lielu paldies mūsu vēlētājiem par uzticību mums un atdotajām balsīm
1.jūnija pašvaldības velēšanās. Lai arī plānoto programmu - divas vietas Ērgļu novada domē - neieguvām, tomēr
būsim pārstāvēti un tiksim sadzirdēti. Mūsu deputāte ir Velga Skujiņa! Novēlam viņai ražīgu darbu novada labā un
mūsu interešu īstenošanā!
A. Spaile, apvienība „Kalniem pāri”

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. jūnijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja

Marta Suveizda
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APSVEIKUMI

Pieskāriens

Ir sācies senilgotais vasaras brīvlaiks, ko
gaidīja visi skolēni. Beidzot var izbaudīt atpūtu
no mācību darba un gūt jaunus piedzīvojumus,
par kuriem ikkatrs skolēns sapņoja drūmajos
rudens, saltajos ziemas un saulainajos pavasara
mēnešos, kad sēdēja skolas solā.
Pērkons jau ir ducinājis savas pavasara
noslēguma bungas, un arī Ērgļu vidusskolā
mācību gadu, tāpat kā dabā svarīgu noslēgumu
pērkons, ieskandinājis pēdējais zvans gan
devīto, gan divpadsmito klašu skolēniem,
atzīmējot to, cik vēl daudz abiturientiem
priekšā – eksāmeni un lielais izlaidums. Šur un
tur šomēness arī ĒRGĻRACIS ir pabijis un
redzējis, tādēļ nevar vien sagaidīt, kad varēs
pastāstīt par novēroto, kas Tev, lasītāj, noteikti
ir jāuzzina. Protams, saulainajā maija mēnesī
pie mums ieradās arī viesi no Lietuvas un
Zviedrijas, bet par to, ko viņi pie mums darīja,
kāpēc, un vēl vairāk – šī mēneša „Skolu Ziņu”
numurā, kuru tev jāizlasa.
Lai arī mācību gads jau noslēdzies, tas
nenozīmē, ka vasarā nekas nenotiks. Vai tad
mēs nemācāmies katru dienu ko jaunu no
dabas tāpat kā skolā? To tikai vajag pamanīt ne
vien ar acīm, bet arī ar prātu. Bieži vien pasaulē
lūkojamies tā, itin kā šeit nebūtu nekā jauna,
ko apgūt un atcerēties, tādēļ skatāmies neko
neredzošām acīm. Mēs ejam pa jebkuru ceļu,
bet redzam tikai, kur iet, nevis, pa kurieni mēs
ejam. Mūsdienās galvenais kļūst tikai un
vienīgi rezultāts – galamērķis, kur nokļūstam,
bet vai kāds ierauga arī to, kas ir visriņķī,
atverot acis un prātu, kad iet uz savu galamērķi?
Cik savādi ir tas, ka atsakāmies redzēt savus
patiesos skolotājus, kad ejam uz darbu, mājām
vai ciemos – lapas vējā, pļavas un ceļmalas
augus, kukaiņus, putnus, akmeņus, kuri ir
mums visapkārt.
Lapas un vējš liek apgūt to, ka mums
visapkārt ir dabas elpa, kura silda un mīļo
katru dzīvo būtni ikvienā pasaules vietā, lai tās
varētu dzīvot un piepildīt zemeslodi ar savu
dažādību un noslēpumainību. Cilvēkam tik
bieži ir nācies nobrīnīties par to, kā dažādas
dzīvās radības spēj izdzīvot pat neparastākajos
un skarbākajos apstākļos, kad šķiet, ka cerības
uz izdzīvošanu tai nav. Bet atliek tikai
palūkoties koku lapās, kad tajās zuzina vējš –
daba atceras par ikkatru, dodot tam spējas
pielāgoties, kuras nepieciešamas, lai dzīvotu,
un mēs saprotam, ka patiesībā ik vēja pūsmā ir
dabas gādība, ko jūtam, kad paskatāmies ar
redzīgām acīm un sajūtam ar maņām.
Pļavas un ceļmalas augi, putni un kukaiņi ir
skolotāji, kuri māca izprast pasaules skaistumu,
kurš ir jāatrod katram pašam. Lai saprastu, ko
tieši tev nes krauķis savos spārnos,
neaizmirstulītes zilie ziediņi trotuāra maliņā
un gliemezis uz savas muguras, nākas kustināt
pelēkās šūniņas. Protams, var tam visam paiet
garām, pat neievērojot ne mākoņu rāmo
plūdumu debesu jumā, ne dzirdot cīruļa
aizrautīgo dziesmu un nejūtot mazos smilšu
graudus starp kāju pirkstiem, kad pastaigājies
pludmalē. Bet, ja kaut nedaudz padomā, kādu
ziņu tev dod apkārtnē esošais, tad būsi
pārsteigts par to, ka pasaule, kurā esi dzīvojis
līdz šim, ir jāapgūst no jauna.
Savukārt akmens mūs skolo tajā, ka pasaulē
mūžīgs ir tas, ka esi spējis saglabāt savu
individualitāti, necenšoties līdzināties kādiem
noteiktiem sabiedrības etaloniem. Kad paņem
akmeni saujā un saspied to, tu jūti, ka katrs
negludums un šķautne veido tieši šo akmeni.
Arī katrs cietākais granīta vai vizlas gabals
atšķiras viens no otra, kaut arī tie šķiet cieti,
pelēki un auksti. Tikai caur pieskārienu
akmenim mēs saprotam, ka patiesība ir nevis
tam, kā to redzam, bet, kā jūtam.
Dārgo lasītāj, ne tikai redzi to, kas notiek tev
apkārt, bet arī ieraugi un saproti, ko redzi. Lai
tev lieliska šī vasara!

2013. gada JŪNIJS		

Mirdz visās varavīksnes krāsās mūžs
Kā dzintarlāse sastrādātā delnā.
Pār gadiem steidzīgiem, kad dzīves vēji pūš,
Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā mirdz,
Cik dāsnuma un saules glabā sirds,
Cik viņš spēj ziedoties un citiem dot
Un dodot baltu prieku atstarot.
(L. Nāgele)
Lielajā dzīves jubilejā mīļi sveicieni
skolotājam Jānim Bičevskim!

Lai sirdī vienmēr tā skanīgā nots,
Kas skanēt liek ikdienas dvašai.
Un dvēseles vērtību gana, ko dot,
Kas starot ļauj citiem un pašai!

Sirds var vienmēr gaismu izstarot,
Spīdēt, sildīt, satraukt, aplaimot
Un ikvienam savā tuvumā
Likt no jauna atplaukt sirsnībā.
Tā jau saule augstu debesīs,
Spožiem, siltiem stariem puķes skauj
Un tām savā gaismā ziedēt ļauj.
(A.Bārda)

Sirsnīgi sveicam skolotāju Sandru Paļčevsku skaistajā dzīves
jubilejā!
Katru dienu lai izdodas izsapņot brīnišķīgu sapni, dāvāt citiem
siltu smaidu, teikt un uzklausīt sirsnīgus vārdus! Katru dienu sagaidīt
prieka brītiņu!
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas kolektīvs

Nozīmīgā dzīves jubilejā sirsnīgi
sveicieni skolotājam Mārim Mincevičam!
Ērgļu vidusskolas saime

Kāpēcītis un Tāpēcītis
Veiksminieku pasākumā

Zinātkāres vai ziņkārības dēļ, to neviens patiešām nezina, bet šī gada
Veiksminieku pasākumā bija ieradies Kāpēcītis (Santa Helēna Pedele). Ērgļu
vidusskolas viens no jaukākajiem pavasara pasākumiem viņam bija brīnums
un daudzu jautājumu vērts. Labi, ka ieradās arī Tāpēcītis (Sofija Sintija
Reine), kas varēja viest skaidrību notiekošajā.
Un bija jau arī, ko brīnīties. Vairāk nekā simts bērnu (108) tika sveikti kā
dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, labinieki mācībās,
panākumiem bagāti sportisti un aktīvi sabiedriskā darba veicēji. Ja arī
Tāpēcītis kādu atbildi uz Kāpēcīša jautājumu nezināja, tad viņam palīdzēja
Lielais Gudrais (Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars
Velcis) un daudzās Lielās Gudrās (dažādu mācību priekšmetu skolotājas).
Tika dziedāts, dejots, spēlēts uz nebēdu, bet kā katru gadu, gaidītākais mirklis
bija daudzstāvu tortes garšošana.
Prieks daudzo veiksminieku sejās un gandarījums viņu vecākiem un
skolotājiem. Vasaras atpūta godam nopelnīta!
Marta Suveizda, 11. kl
Foto: Maruta Bitīte
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Sausnējas skola 2012./2013.
mācību gada noslēgumā
Noslēdzies 2012./13. mācību gads. Arī šogad skolēni, kuri par
iegūtajām zināšanām saņēma augstu vērtējumu visos mācību
priekšmetos, tika apbalvoti ar grāmatām. Tie ir: Vendija Kažemaka
1.kl., Aivija Putniņa 1.kl. Diāna Kristiāna Grāvīte 2.kl., Sabīne
Cielava 2.kl., Samanta Ērgle 2.kl., Ilona Riekstiņa 3.kl., Artūrs
Zemzars 3.kl., Alens Kārlis Kārkliņš 5.kl., Niks Valainis 5.kl.,
Līga Vestfāle 5.kl., Laura Cielava 8.kl., Aivija Vestfāle 8.kl., Beāte
Ērgle 9.kl. Bez balvas nepalika arī Aleksandrs Orlovs, kura mācību
sasniegumi sportā novērtēti ar 10 ballēm. Skolēni, kuri mācību
gada laikā aktīvi darbojās interešu izglītības nodarbībās, piedalījās
konkursos, olimpiādēs, ārpusskolas pasākumos, sporta sacensībās,
mācību gada noslēgumā saņēma pateicības. Paldies skolotājiem
D. Dombrovskai, E. Leibomai, A. Mušai, S. Paļčevskai, Dz.
Rudzītei, I. Teterim, kuri vada interešu izglītības nodarbības.
Šogad pirmo gadu skolotājas E. Leibomas vadībā skolā darbojās
jauno žurnālistu pulciņš. Skolēnu izdoto avīzi „Skolas Ziņas ”
regulāri varēja lasīt skolas gaitenī. Arī „Ērgļu Novada Ziņās”
regulāri tika publicēti skolēnu rakstiņi.
Sausnējas skolas komandas skolotāja I.Tetera vadībā
starpreģionālajās sacensībās tautas bumbā ieguva 3.vietu,
basketbolā meitenēm - 4. vietu.
Projekta „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai
Ērgļu novada izglītības iestādēs” ietvaros skolotāju E .Leibomas
un V.Zariņas vadībā skolēni piedalījās dažādās skolas un
ārpusskolas aktivitātēs - organizēja izstādes, gāja pārgājienos,
sniedza priekšnesumus skolā, gan ārpus tās, veica skolas telpu
noformēšanu.
Skolotāji daudz darba ieguldīja, intensīvi un radoši strādājot
apvienotajās klasēs, individuālajās nodarbībās, kā rezultātā tikai 3
skolēniem ir noteikts pagarinātais mācību gads. Šie skolēni
lielākoties neapmeklēja mācību stundas veselības problēmu dēļ.
Diemžēl arī veselības problēmu dēļ viens skolēns bieži neapmeklēja
mācību stundas, kā rezultātā viņam būs jāmācās otru gadu tajā
pašā klasē.
Īpašu prieku sagādāja 9. klases skolēni, kuru zināšanu vērtējums
mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos ir 4 un vairāk
balles. Arī visus valsts pārbaudes darbus līdz 10.jūnijam devītie ir
nokārtojuši veiksmīgi.
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, mācot un
audzinot skolēnus, gan strādājot ar viņiem interešu izglītības
nodarbībās. Vasarā visiem labi atpūsties, uzkrāt spēkus un gūt
daudz jaunu, radošu ideju turpmākajam darbam!
				
J. Zālīša Sausnējas
pamatskolas direktors Andris Dombrovskis



„NORD PLUSS” projekta noslēgums Ērgļos
Arī pavasarī blēņu nav trūcis! Kāds
Ērgļu vidusskolas razbainieks maijā
salējis līmi domes telpas atslēgas
slēdzenē. Lietas apstākļi tiek
noskaidroti, vainīgais vai vainīgie tiks
notverti. ĒRGĻRACIS turpinās
notikuma izmeklēšanu arī vasarā,
un, lai tas neatkārtotos, viņam ir
risinājums:
1) Skolas otrajā stāvā katru starpbrīdi
norīkot skolēnu vadītas dežūras, lai pieskatītu,
lai netiktu darītas palaidnības.
2) Konfiscēt visus līmes krājumus, lai kādam
nerastos vēlme ieliet līmi vēl kādā slēdzenē.
Ir vēl kāds nepatīkams gadījums. Te jau vainīgie zināmi. Tie ir 7.
klases zēni, kuri, lai pievērstu meiteņu uzmanību, dūra viņām ar
spraudītēm. Nabaga meitenes! Kājas viņām bija sadurstītas
sarkanas.
Risinājums:
1) Tā kā saspraudītes tika ņemtas no Kaivas kabineta, tad
vajadzības gadījumā 7. klases zēni tās viņai nopirks.
2) Ceru, ka zēni labosies un septembrī tā vairs nedarīs.
Saulainu vasaru visiem!
Ar ĒRGĻRACI runāja un viņa ieteikumus uzklausīja
ĒVSK reportieres 7. klases skolnieces Klinta Zeiferte, Krista
Kristiāna Kļaviņa un 11. klases skolniece Marta Suveizda

Notikums – vecāku sapulce
Vecāku sapulce bija notikums, kas mani pārsteidza dažādos veidos.
Patīkami bija uzzināt faktu, ka Ērgļu vidusskolas bērni ir ieguvuši
godalgotas vietas dažādās olimpiādēs arī Latvijas mērogā. Paldies
pedagogiem un bērnu vecākiem un, protams, pašiem bērniem!
Manuprāt, ir jauki, ja vienu reizi gadā tiek rīkota šāda skolas sapulce
jeb atvērto durvju diena. Sapulce koncerta garumā īpaši noderīga tiem
vecākiem, kas ikdienā ir aizņemti un, iespējams, par skolas un bērna
dzīvi tajā interesējas salīdzinoši reti. Saīsinātā variantā šādas sapulces
labprāt apmeklētu arī turpmāk, tomēr ikdienā vairāk gribētu redzēt ne
tikai skolotājus, bet arī vecākus darbībā, palīdzot, iesaistoties, iesakot
un uzņemoties arī kādu ideju novest līdz realizēšanai. Iespējams, arī
sapulces saturs varētu būt ne tikai skolas panākumu atrādīšana, bet arī
praktiska darbošanās, kur galvenais uzdevums ir atrast vēl un vēl veidus,
kā savstarpēji sadarboties, runāt vienā valodā. Tas nav viegli, bet ir
iespējams. Labprāt piedalīšos!
Inese Olte

Saldā ekskursija

„Man atvilktnē konfekšu daudz Nu tās, ko par Gotiņām sauc.
Ja nedaru blēņas, bet labu,
Tad varu tās dabūt.
Un garšo man ļoti –nudien!
Tikai...
dod tās pa vienai vien...
(Z. Purvs)
Šādu saldu dzejoli pirmklasnieki pavasara pusē izlasīja savā ābecē.
Tam, protams, sekoja arī konfekšu pētīšana un nogaršošana. Tālāk radās
doma, ka pavasara ekskursijai jābūt saistītai ar saldumiem. Sākās
ekskursijas plānošana, un 22. maijā autobusā iekāpa visi 24 skolēni un
māmiņas, vecmāmiņas, tēti un lielās māsas.
Brauciens varēja sākties. Mūsu pirmā pieturvieta bija „Liepkalnu”
maiznīca. Jaukā gidīte Daina vispirms aizveda mūs uz akmeņu
drupināšanas rūpnīcu, ļaujot iepazīt Latvijas tuksnesi. Tad varējām
iepazīt maiznieka darbu, jo notika gan mīklas gatavošana, gan kukuļu
veidošana, gan maizes izņemšana no krāsns. Mums paveicās, jo vecajā
maizes krāsnī atradām garšīgu maizīti, ko varējām arī nogaršot.
Pirmklasniekiem ļoti patika arī pavadīt laiku rotaļlaukumā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Skrīveru pusi. Paspējām uzkāpt Aizkraukles
pilskalnā, bet tālāk sekoja iepazīšanās ar mājas saldējuma produkciju.
Varējām uzzināt, kā veidojies ģimenes uzņēmums, kā top saldējums. Un
tad sekoja saldējuma nogaršošana – paniņu, zemeņu, smiltsērkšķu, bet
drosmīgākajiem vecākiem –mārrutku saldējums. Tas bija ko vērts!
Pēc tam pirmklasniekiem bija jāiepazīst „Skrīveru saldumu” ražotnes
plašais piedāvājums un jāmācās iepirkties, bet ekskursijas beigās
nokļuvām „Trušu karalistē”, kur varējām pabarot, apskatīt trušus un
citus dzīvniekus.
Šī bija neparasta ekskursija, jo katrs bērns varēja uzaicināt līdzi kādu
no vecākiem, un ir doma, ka šo tradīciju vajag turpināt.
Sandra Stankeviča, 1. kl. audzinātāja
Foto: Inguna Spaile



No 6. līdz 13. maijam Ērgļos viesojās 7 jaunieši no Lietuvas pilsētas
Šeduvas un 7 projekta dalībnieki no Zviedrijas pilsētas Falkenbergas, lai
noslēgtu jau oktobrī uzsākto starptautiskās sadarbības projektu, kas
paredzēja jauniešu apmaiņas programmu valodas zināšanu un jaunu
biznesa ideju apguvei.
14 jaunieši no Latvijas uzņēma starptautiskos viesus. Tas nozīmēja arī
to, ka vajadzēja plānot īpašu nedēļas programmu, lai ciemiņi izbaudītu
Latvijas un Ērgļu skaistumu, kā arī gūtu priekšstatu par kultūru, dabu un
izglītības iespējām Ērgļu novadā. Tieši šī iemesla dēļ jau nākamajā
dienā pēc viesu ierašanās viņi tika ievesti Ērgļu vidusskolas telpās, lai
kaut vienu dienu izjustu īstu Latvijas skolēna ikdienu. Gan zviedri, gan
lietuvieši apmeklēja tādas mācību stundas kā vizuālā māksla, ekonomika,
angļu valoda, ķīmija, kā arī krievu valoda un latviešu valoda. Lai
izprastu profesionālās izglītības iespējas, programmā tika iekļauts arī
Ērgļu Profesionālās vidusskolas apmeklējums, kura laikā visi projekta
dalībnieki devās ekskursijā pa ĒPVSK dienesta viesnīcas telpām, kā arī
izpētīja namdaru darbnīcas un apbrīnoja viņu amatniecības spējas darbā
ar kokmateriāliem. Projekta dalībnieki devās arī izzinošā pārgājienā pa
Ērgļiem, kura laikā ĒVSK skolēni iepazīstināja viesus ar vēsturiskiem
objektiem, piemēram, Skanstes kalnu, Ērgļu hidroelektrostaciju.
Nākamajā dienā sekoja aizraujoša ekskursija uz Siguldu, kuras laikā
projekta dalībniekiem bija iespēja izbraukt Siguldas bobsleja trasi.
Protams, atrodoties Siguldā, bija jāizbrauc ar Siguldas gaisa vagoniņu,
lai novērtētu brīnišķīgo pavasara mežu skaistumu. Projekta dalībnieki

varēja izpētīt Gūtmaņa alas skaistumu un tajā iegravētos noslēpumainos
simbolus, kā arī apmeklēt Turaidas pili un ielūkoties Turaidas pils
vēsturē, un sajust pagātnes elpu, ko dvesa tās senatnīgie mūri.
Arī ceturtdienā viesi apmeklēja mācību stundas, bet šī diena bija
neparasta un īpaša – tā bija Eiropas dzimšanas diena, kuru nosvinējām
starptautiskā gaisotnē ar dažādiem atraktīviem, radošiem un atjautību
pārbaudošiem uzdevumiem, pēc kuriem visi, kā jau īstā dzimšanas
dienā, devāmies baudīt gardu svētku torti.
Svētkos, protams, neiztikt arī bez muzicēšanas, tādēļ visi devās uz
jautru radošās muzicēšanas stundu, kuru mums vadīja Keitija. Tās laikā
bija jāsacer pašiem sava mūzika un tā jāprezentē, kā arī izpildījām
slavenu mūziķu dziesmas ar mums dotajiem mūzikas instrumentiem.
Muzikāli un pozitīvi uzlādēti mundrā gaitā steidzāmies pie dienas
programmas nākamā punkta – kopīgas latviešu tradicionālās virtuves
ēdienu gatavošanas. Visi sadarbojoties, pagatavojām garšas kārpiņām
tīkamu un sātīgu maltīti ĒPVSK virtuvē. Maltīte sastāvēja no
kartupeļiem, zirņiem, salātiem, neaizmirstot arī saldās bulciņas un gaļas
pīrāgus.
Piektdienas dienā ĒVSK skolēni prezentēja Latviju no sava skatu
punkta par to, ko nevar atrast tūrisma ceļvežos. Šo prezentāciju
papildināja arī lietuviešu un zviedru prezentācijas par viņu valstīs
esošajiem tūrisma objektiem un nacionālajiem simboliem. Vēlāk, lai
pārbaudītu skolēnu erudīciju un prāta spējas, tika izspēlētas intelektuālās
spēles, bet pēcpusdienā visi paši savām rokām gatavojām dažādas
piemiņas lietas no koka, iededzinot uz tām latviešiem raksturīgos
simbolus, savukārt dienas noslēgumā visi izbaudījām Mātes dienas
koncertu Saieta namā.
Lai stiprinātu draudzības saites, projekta sestajā dienā visi pulcējāmies
uz sportiskām aktivitātēm pie skolas, kur varēja spēkoties dažādās
stafetēs, sporta spēlēs un sporta veidos, piemēram, basketbolā. Saliedēta
komanda, prāts un spēks caurstrāvoja visu šo dienu, jo vēlāk sekoja
dažādas ģimeņu aktivitātes, kad ģimenes veda viesus, piemēram, uz
Brakiem vai citām atpūtas vietām.
Svētdien „NORD PLUSS” dalībnieki devās uz „Ērgļa spārniem”, kur
izbaudīja atpūtu svaigā gaisā, pikniku un brīnišķīgos saules starus, ko
sniedza pavasaris.
Pēdējā dienā ģimenes, kuras uzņēma viesus, atvadījās no viesiem, un
zviedri un lietuvieši, kā arī latvieši aizbrauca pēdējā atvadu ekskursijā
pa Rīgu.
Uzskatu, ka šis projekts bija ļoti laba iespēja iepazīties ar jauniem
cilvēkiem un gūt jaunus iespaidus. Domāju, ka tagad esmu bagātāka, jo
šīs nedēļas laikā varēju uzlabot savas angļu valodas komunikācijas
prasmes, kā arī ieguvu draugus, kurus atcerēšos vienmēr.
Marta Suveizda, 11. kl.

Foto: Maruta Bitīte

Pirmklasnieki muzeja sezonas atklāšanā
Lai gan pirmklasnieki jau septembra pirmajā nedēļā
kopā ar pārējiem Ērgļu vidusskolas skolēniem bija veikuši
grūto ceļu līdz „Brakiem”, tomēr īsti iepazīties ar muzeju
toreiz nesanāca. Tāpēc 14. maijā, muzeja vadītājas Zintas
Saulītes laipni aicināti, devāmies atkal ceļā. Šoreiz gan
mums ļoti palīdzēja vecāki –D. Zalpētere, S. Lauberte, I.
Koklačova, D. Roth, lai mēs visi nokļūtu galamērķī.
Jau iepriekš zinājām, ka gribam apskatīt pieminekli
„Rozes mātei”, jo stāstu par rakstnieka pēdējo ceļu līdz
„Braku” mājām jau bijām iepazinuši. Varējām arī nodziedāt
māmiņai veltītas dziesmas gan ar R.Blaumaņa vārdiem,
gan citas. Bērniem ļoti gribējās apskatīt dzimtas koku, jo
bija jāsameklē kāda klasesbiedra vārds. Izrādījās, ka tas
bija Ralfs.
Dzīvojamajā mājā bērniem bija interesanti apskatīties
senus darbarīkus un iztēloties, kā ritēja ikdiena lauku sētā
pirms daudziem desmitiem gadu. Saimnieku galā Madara
un Jurģis parādīja savu klavierspēles prasmi.
Raugoties pa rakstnieka istabas logu, arī mūsdienās
varētu raisīties pārdomas par jauko pavasari. Vēl ielūkojāmies melnajā ķēķī, klētiņā, bet rijā izmēģinājām kulšanas prasmi. Pavasara saulīte
mūs izvilināja atkal ārā, lai dotos pastaigāt pa muzeja takām, apskatot vietu, kur pasakā aprakstītie velniņi izsprukuši virszemē, bet maniem
pirmklasniekiem par prieku bērzu birztaliņā bija saauguši zaķkāposti.
Nākamajā reizē gribēsim turpināt iepazīšanos ar muzeju un izmēģināt veiklību „Braku takās”. Paldies muzeja darbiniekiem par iespēju
pavadīt laiku sakoptā vietā un paldies vecākiem par atbalstu!
Teksts un foto
Sandra Stankeviča, 1. kl. audzinātāja

Visjaukākā diena – pārgājiens!
Skola beigusies! Urrā! Bet gribu pastāstīt par pirmspēdējo skolas dienu,
kad mēs,1., 2. a un 2.b klases, devāmies pārgājienā uz kristīgo nometņu
centru „Ērgļu spārni”. Mēs gājām ilgi. Saule spīdēja. Laiciņš tajā dienā
bija patiešām labs. Pa ceļam iegājām Brāļu kapos, kur apskatījāmies
plāksnes ar uzrakstiem - kritušo karavīru uzvārdiem. Bijām arī pie Baltā
krusta.
Tālāk smilšainais un līkumainais ceļš bija grūts, bet mēs aizgājām. Kad
pārrunājām drošības noteikumus, jautrība gāja vaļā. Tur mēs kāpām pa
alpīnisma sienu, braucām ar kanoe laivām, šļūcām pa „ziplainu” un
peldējāmies. Tikai divi uzkāpa alpīnisma sienas pašā augšā - Līvas mamma
un es - Mikus. Pa vidu paspējām apēst līdzi paņemtās sviestmaizes. Svaigā
gaisā tās garšoja lieliski! Mums visiem bija jautri, līdz skolotāji pateica, ka
ejam mājās. Bet tik un tā bija jaukākā diena mācību gada beigās !
(Mikus Štils, 2.b kl.)
Man patika pārgājiens uz “Ērgļu spārniem”. Tur es kāpu pa alpīnisma
sienu. Mēs braucām ar laivām un lēkājām pa batutu. Es visu ceļu gan turp,
gan atpakaļ nogāju kājām. Mājās biju vēlu, tomēr nebiju noguris. Ceru, ka
pārgājienā uz “Ērgļu spārniem” iesim vēl kādreiz ar tēti, mammu, brāļiem un draugiem.
						
(Nemo Eduards Olte, 2.b kl.)

Ekskursijas iespaidi
23. maija rīts. 2.b un 3. klases skolēni brauc ekskursijā. Mēs izbraucām 8:30 uz Rīgu. Kad nokļuvām Rīgā, tad devāmies uz Latvijas
televīziju. Mūsu gide bija Selga. Apskatījām televīziju, filmēšanas studijas, kameras. Tālāk devāmies uz televīzijas torni Zaķusalā. Tur
uzbraucām 100 m augstumā un ieraudzījām Rīgu no augšas. Tad braucām uz Daugavas muzeju Doles salā. Tur bija dažādas aktivitātes:
ķērām un žāvējām zivis, taisījām tiltu un ganījām rukšus. Doles muižas muzejā varējām apskatīt dažādas senas lietas. Pārbraucām Daugavas
HES un apskatījāmies uzpludināto dambi. Kad sapirkāmies dažādus gardumus veikalā, beidzot devāmies mājās.
(Alise Olte, 2.b kl.)
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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4. klases pārgājiens uz
„Sniķeriem”
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Sporta diena mazajiem

Jā, daudz kur ir braukts, Latvijas ainavas redzētas, bet dažreiz
mēs piemirstam, ka, lai arī pasaule plaša un skaista, vislabākā vieta
tomēr ir mājas.
24. maijā pulksten 8.40 autoostā 4.klase nepacietīgi gaidīja
autobusu, kas aizvedīs ekskursijā uz „ Sniķeriem”. Ā! Lūk, arī tas
nāca. Nu visi gatavojās ceļam.
Izkāpām pieturā „Pūpoli”, kur ceriņi ap šo laiku bija atvēruši
savus smaržīgos ziedu ķekarus. Pirmais uzdevums bija uzkāpt lielajā
kalnā. Sniķerkalnā mūs sagaidīja kaziņas un aitiņas. Apsēdāmies
pieneņu rotātā pļavā un ieturējām otrās brokastis. Tām sekoja
tradicionālā pieneņu vainagu pīšana. Mēs sapinām krāšņu un
zeltainu vainagu. Ja pagājušajā gadā vainags bija 12 m garš, tad
šogad tas tika uzvīts jau 16 m garš. Vainags tika par cienastu kazām.
Tad gājām rotaļās. Ap pusdienlaiku degunus kutināja bukstiņputras
smarža – tātad laiks ēst! Mēs spēlējām paslēpes, labadu, badmintonu,
grīdas lupatas hokeju, samīļojām kaziņas, ēdām kazas sieru, rādījām
mēmo šovu un brīnišķīgi pavadījām laiku.
Nemaz nemanot, bija pienācis vakars. Bet, pirms devāmies
mājās, bija vēl jāapciemo zirgs Laucis un ponijs Lulla pie kaimiņiem.
Mēs viņiem devām maizi, un viņi ar gardu muti to notiesāja. Tad
bija jāpaspēj uz autobusu, lai brauktu mājās.
Mums visiem patika ekskursija. Mēs esam apmierināti ar tās
iznākumu. Jā, šis ziedoņa laiks ir pats labākais!
Ieva Radzvilaviča, 4. kl.

Redzētais Ķeipenē un Rīgā
    Kad pirms pāris
gadiem
uzzināju,
kādā fakultātē ir
nolēmis studēt šis
jaunais
vīrietis,
nespēju vien beigt
apbrīnot
viņa
uzņēmību un izvēli.
Tāpat kā nespēju
beigt apbrīnot savu
mammu, visus viņas
kolēģus gan tepat
Latvijā, gan citur
pasaulē par to, ko
viņi dara. Medicīna,
manuprāt, ir nozare
izredzētajiem. Un
tos izredzētos kāds
tur,
augšā,
ir
noskatījis pats. Šī
numura “savējais”
ir viens no viņiem –
izredzētajiem.
Vārds, uzvārds: Jānis Pīzelis
Vecums: 24
Pilna laika students Rīgas Stradiņa universitātē,
Medicīnas fakultātē, 5. kurss
Kontakttālrunis: +37122046978
E-pasts: janis.piizelis@gmail.com
Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Kopumā visu skolas laiku atceros ar ļoti patīkamām atmiņām. Tas
bija laiks, kad ne par ko nebija jāuztraucas un viss tika “ielikts mutē
ar karotīti”. Taču laikam pats jaukākais laiks bija pēdējā, 12., klase,
jo tajā gadā tiku ievēlēts par Ērgļu vidusskolas prezidentu, kas
atvēra daudz jaunas iespējas man un maniem klasesbiedriem.
Centāmies rādīt priekšzīmi, organizējot skolas dzīvi, gatavojoties
eksāmeniem un vienkārši kopā esot. Mēs joprojām vairāk vai mazāk
esam ļoti saliedēti 55. izlaiduma absolventi. Lai gan jau ir pagājuši
5 gadi, vēl aizvien vismaz reizi gadā mēģinām savākties kopā ar
mūsu otro “mammu” Maigu Picku un aprunāties, kā tad mums
visiem ir gājis pa šo laiku.
Pēc vidusskolas beigšanas
Pēc vidusskolas beigšanas es iesniedzu dokumentus vairākās
augstskolās, bet jau 10. klasē man bija doma iet mācīties par ārstu,
jo šī profesija ir prestiža. Turklāt man skolas laikā ļoti labi padevās
arī tādi priekšmeti kā bioloģija, ķīmija un fizika. Un laikam jau tieši
tā tam visam arī bija jānotiek, jo Rīgas Stradiņu universitāte bija
pirmā augstskola, kas paziņoja, ka, ja vēlos, esmu uzņemts budžeta
grupā Medicīnas fakultātē. Es nešauboties pieņēmu šo iespēju. 6
mācību gadi var šķist ilgs laiks, bet, manuprāt,tas ir tā vērts. Paši
grūtākie ir tieši pirmie 2 gadi, jo tajos ir jāapgūst visa medicīnas
bāze un preklīniskie priekšmeti, kuros jāiepazīst cilvēka organisms
no anatomijas līdz fizioloģijai un līdz katrai mazākajai šūnai ar tās
funkcijām. Turklāt tieši sākumposmā pasniedzēji ir ļoti stingri, jo
grib ielikt labus pamatus nākotnei. bet nākamie gadi, kad sākas
nodarbības pa visām Rīgas slimnīcām, ir ļoti interesanti. Es katru
dienu uzzinu ko jaunu un jau šobrīd, ja kāds draugs vai paziņa vēlas
uzzināt manu viedokli, tad savas iegūtās zināšanas uzreiz varu likt
lietā.
Atceros, ka bija daži cilvēki, kas, uzzinot, ka esmu uzņemts
Medicīnas fakultātē, ar diezgan nievājošu attieksmi izteicās par
manām spējām izturēt šīs studijas. Uzskatu, ka, ja ir interese un
gribasspēks, tad iespējams ir viss.
Studijas Ljubljanā
Jau kopš pagājušā gada septembra beigām, kad tiku apstiprināts
Erasmus apmaiņas programmā, es dzīvoju un mācos Slovēnijas
galvaspilsētā Ljubljanā. Praktiski daru visu to pašu, ko būtu darījis
Latvijā, tikai apgūstu visus priekšmetus angļu valodā. Esmu apguvis
šeit tādus priekšmetus kā neiroloģija, tiesu medicīna, ortopēdija,
ginekologija, onkologija, oftalmoloģija un praktizējis 6 nedēļas
iekšķīgo slimību katedrā, kas ietver sevī kardioloģiju, hematoloģiju,
pulmonoloģiju un nefroloģiju.
Šobrīd rit manas pēdējās 3 nedēļas šajā apmaiņas programā, un
jau mēnesi man ir pediatrijas cikls. Katru dienu dodos uz tādām
pediatrijas nodaļām kā kardioloģijas, onkoloģijas, hematoloģijas,
gastroloģijas, neiroloģijas. Tur mūs sagaida mūsu mentori – cilvēki,
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30. maijā uz Ērgļu vidusskolu atnāca mazā grupiņa „Mākonītis”.
Šajā grupiņā mācās bērni, kuriem tagad ir 4 gadiņi.Tā ir vidējā
grupiņa. Audzinātājas ir Ilze un Aija. Jaukās audzinātājas kādreiz
bija arī mūsu grupiņas audzītes.
Mēs, 8-tie, vadījām šai grupiņai sporta dienu. No sākuma mazie
ķipari bija mazliet satraukušies un kautrīgi, bet, kad sākām pildīt
stafetes un spēlēt dažādas spēlītes, bērni atvērās un skrēja bez
pārtraukumiem. Mazajiem „mākonīšiem” ļoti patika spēlēties ar
bumbām, skraidīt un spēlēt ķerenes un atrasties tik lielā telpā, kāda
ir sporta zāle.
Bija interesanti skatīties, kā mazie un 8-tie spēlēja spēles un
pildīja stafetes. Es domāju, ka astotajiem arī bija jauka pieredze,
kura paliks atmiņā.
Kad mazie ķipariņi bija piekusuši un mazo sporta diena nāca uz
beigām, viņi ieguva saldus un garšīgus apbalvojumus.
Arī nākamgad mēs gaidīsim mazos „mākonīšu” Ērgļu vidusskolā,
bet šoreiz ziemā vai rudenī. Tikai tad ķipariem vairs nebūs 4 gadiņi,
un mēs vairs nebūsim 8-tie, bet 9-tie.
Tagad, kad mūsu bijušās bērnudārza audzinātājas bija atnākušas
pie mums, astotajiem, jātur savs solījums, ko devām, beidzot
bērnudārzu, - jāaiziet ciemos pie mūsu audzinātājām un jāapskatās,
kāds izskatās bērnudārzs tagad un kā mainījies.

Ekskursijā!!! Urā!!! Sēžamies iekšā autobusā, un ceļš var
sākties!
Pirmā pietura Ķeipenē. Tur apskatām milzīgu vides objektu - lielu
galdu un krēslus. Man ļoti patika rāpties pa krēslu un kāpelēt pa
galdu.
Tālāk ceļš veda uz Rīgu. Mēs bijām TV studijā. Tur mums gide
Selga rādīja un skaidroja, kā tiek uzņemti TV raidījumi. Visvairāk
man patika KAS Te – ES Te studijā. Man ļoti patika tēlot Pukšu.
Pēc tam devāmies uz TV torni, kur uzbraucām ar liftu simts metru
augstumā. Cik skaists skats pavērās uz Rīgu! Man ļoti patika lūkoties
lejā uz cilvēkiem, kas izskatījās pēc blusām.
Daugavas muzejā bija ļoti interesanti apskatīt skeletus un izpētīt
seno laiku darba rīkus. Man ļoti patika orientēties muzeja teritorijā
un iepazīt tā apkārtni.
Vēl tikai iebraucam veikalā, un klāt mājupceļš.

Lāsma Hermane, 8. kl.
Foto: Sandra Konovalova

Eduards Kodols, 3. kl.
Foto: Mudīte Kļaviņa

kas mums nodod savas zināšanas. Ar viņiem kopā mēs apskatām
vairākus pacientus, ievācam slimības vēsturi un pēc tam kopā ar
pasniedzēju izrunājam šo pacientu slimības gaitu un ārstēšanas
taktiku. Pēc tam ir brīvais laiks. Tā kā šeit jau no aprīļa vidus ir
vasara, tad pavadu laiku kopā ar draugiem, pusdienojot, spēlējot
dažādas spēles parkā vai arī mācoties. Tāda nu pagaidām izskatās
mana ikdiena, kas mainīsies, kad atgriezīšos atpakaļ Latvijā.
Ārpus studijām
Visus šos gadus man nav bijis daudz brīvā laika, jo jāmācās ir
daudz. Bet tajos brīvajos brīžos, kas ir bijuši, apmeklēju tautiskās
dejas, vasaras sezonā skrienu un daru visu pārējo, ko dara jaunieši,
lai izbaudītu dzīves jauko un jautro pusi.

nevar izdzīvot un kur nu vēl uzturēt ģimeni. Redzēsim, varbūt pa
gadu kaut kas mainīsies, jo tādi ir solījumi no Veselības ministrijas
puses.
Nāk nākdama Jāņu diena
Tā kā es piedzimu laikā, kad Latvijas neatkarība vēl nebija atgūta,
tad, lai stiprinātu latviskumu un būtu vēl viens iemesls, kādēļ svinēt
latviešu galvenos svētkus, lielākajā daļā latviešu ģimeņu vismaz
vienam vīrietim bija vārds Jānis. Māsas vārdu bija izvēlējusies
mamma, un tad nu tētis izmantoja iespēju, lai dēla vārdu varētu
izvēlēties viņš.
Par savu vārdu man ir dalītas jūtas. No vienas puses, ir patīkami,
ka tavs vārds asociējas ar lielākajiem un latviskākajiem svētkiem.
Bet, no otras puses, Latvijā ir tik daudz to Jāņu, ka būtu gribējis, lai
man ir divi vārdi un es varētu ar tiem ik pa laikam mainīties. Jo, kā
esmu dzirdējis smejamies - ja nezini, kā kādu džeku sauc, tad
vienmēr mēģini un saki Jānis, jo uzminēšanas iespēja šinī gadījumā
ir ļoti augsta.
Jau kopš bērnu dienām Līgo svētki un Jāņu diena ir svinēta arī
manā ģimenē. Atceros, ka bērnībā vienmēr ap šo laiku visi radi
sabrauca pie manas omes. Tad nu tika arī gatavots lielais ugunskurs,
pušķotas mājas ar meijām un svētku puķēm, pīti vainagi, gatavots
jāņu siers un tad vakarā dejots un dziedāts līdz rīta gaismai. Nu, kad
esmu pieaudzis, vairāk vai mazāk šo svētku burvība manās acīs ir
zudusi. Tagad šis laiks man vairāk asociējas ar draugu satikšanu un
šo svētku svinēšanu kopā ar viņiem.
Jau pirmajās nedēļās, kad ierados Slovēnijā, tiku informēts, ka
vārds Jānis ir populārākais vārds vīriešiem arī Slovēnijā un Grieķijā.
Tāpēc vienmēr, kad iepazīstos ar jauniem slovēņiem, man nākas
vilkt ārā kādu apliecinošu dokumentu, lai pierādītu, ka mani arī sauc
Jānis. Bet tam visam ir arī kāds pluss - visi slimnīcā un arī ārpus tās
vienmēr atceras manu vārdu un zina, kā mani sauc. Un par izrunu
jāsaka tā, ka mani tuvākie draugi te jau jokojoties vai pa īstam ir
iemācījušies manu vārdu izrunāt kā Jānis, nevis Janis. Par šiem
vasaras lielākajiem svētkiem Latvijā arī visi mani zināmie slovēņi ir
informēti. Lai gan šogad īsti nevienam neizdosies atbraukt un
apciemot mani Latvijā, ir solījumi, ka nākamgad kāds ieradīsies un
savām acīm varēs vērot, ko tad īsti mēs darām šajos svētkos.

Jānis Pīzels kopā ar kursa biedriem Slovēnijā.
Pēc studijām
Pēc sestā kursa man būs jāstājas rezidentūrā. Šobrīd savu nākotni
vismaz ar rezidentūras gaitām pagaidām nesaskatu Latvijā, jo
diemžēl, lai tiktu strādāt labā vietā, ir “jābūt galiem” ārstu sabiedrībā.
Ir doma par došanos mācīties un strādāt tālāk uz kādu no Lielbritānijas
slimnīcām. Jo rezidenta alga Latvijā šobrīd ir tik minimāla, ka ar to

Lelde Gangnuse - Bērziņa
Foto no J.Pīzeļa pers.arhīva



Pasakas par Saulespuķi
(jaunrades darbi 6. klases latviešu valodas ieskaitē)
Saulespuķe auga dzeltena jo dzeltena, kātiņš
bija zaļš jo zaļš. Viņa atradās pļavā starp citām
puķēm, bet neviena no tām nebija tāda kā
viņa. Saulespuķe sūdzējās, ka ir viena un
pamesta.
Kādā dienā pa zemi rāpoja melna vabole, tā
apstājās pie Saulespuķes un sāka rāpties uz
augšu pa zaļo kātiņu. Saulespuķei tas nepatika,
un viņa liecās un liecās, līdz nolūza un palika
guļot zemē ar skatu uz zeltīto sauli. Vabole
mierīgi aizrāpoja tālāk.
Saulespuķe gulēja zemē, kalta un vīta, bet
pēkšņi pati saule pacēla niecīgo puķi un
aizveda uz Saulespuķu pļavu, kur zeme bija
mitra. Nu Saulespuķe ātri vien atdzīvojās, sadraudzējās ar pārējām puķēm,
kuras bija tādas pašas kā viņa.
Izrādījās, ka pie Saulespuķes nolūšanas nebija vainīga vabole, bet gan karstā
saule un ūdens trūkums, kas lika puķītei zaudēt spēkus. Saulespuķe nu dzīvo
starp savējām un ir laimīga.(Krista Liepiņa)
Vientuļā lauku mājā pašā skaistākajā dobē
auga liela un daiļa saulespuķe Anna, kurai bija
sapnis, ko piepildīt.
Kādā vasaras dienā viņa pļāpāja ar draudzeni
Rozi no blakus dobes. Abas runāja par
laikapstākļiem, puķu audzētājiem un saviem
sapņiem. Roze gribēja kļūt par ziedu
skaistumkonkursa „Visskaistākā puķe” laureāti,
bet bija jau kļuvusi veca.
Saulespuķes Annas sapnis bija lielāks un
iespaidīgāks. Viņa gribēja izaugt garumā līdz
debesīm un tad nolūkoties uz visiem no augšas.
Roze gan teica, ka puķes tik garas neaug, ka
viņa velti lolo cerības, bet saulainā puķe
neklausījās un turpināja domāt, kā būs tad, kad
viņa kļūs visas pasaules valdniece, kurai būs
pašas daiļākās kleitas, glītākās kurpes un dārgākās krelles un rokassprādzes.
Vislabākā, visdaiļākā un viselegantākā valdniece Anna, kāda jebkad bijusi.
Varbūt Anna tiešām kļūs par pasaules valdnieci, bet to rādīs laiks. Patlaban
viņa joprojām sēž dārzā un gudro, kā lai izaug līdz pašām debesīm. (Undīne
Saleniece)
Kādā dārzā auga daudz saulespuķu,
viena no tām bija Grinda, visspītīgākā
saulespuķe. Vienmēr gribēja pāraugt
visas un būt visgarākā.
Kad saimnieks aplūkoja visas
saulespuķes, viņš atzina, ka
Margarēta ir visgarākā un spēcīgākā.
To uzzinājusi, Grinda gandrīz vai
pārsprāga no dusmām. Grinda arī
saprata, ka nav ko sacensties, jo
Margareta ir daudz garāka.
Grinda padevās un samierinājās.
No rīta viņa pat Margarētai pateica:
„Labrīt!”
Margarēta saprata, ka savu darbu
ir padarījusi un var doties prom. Kā
eņģelis viņa pazuda, patiesībā jau
				
viņa arī bija eņģelis.
Grinda kļuva par vismīļāko un vislabsirdīgāko puķi uz zemeslodes. Grinda
ir laimīga, jo ir izpalīdzīga, un lūdza visiem piedošanu par to, kāda bijusi agrāk.
(Elīza Hermane)



Dzejolīti mīļāko,
Tagad tevi lasīšu.
Dzejolīti labāko,
Tu man ļoti patīc.
Lasīs lelles tevi,
Patīc arī tām,
Arī puķēm, ziedlapiņām.
Mīļajai māmiņai
Mīļo māmiņ,
Mīlu tevi kā vēji svilpo,
Kā naktis daudzas,
Kā vasarā klusums maigi skan.
Kad brālis dusmojas,
Tu smaidi klusi, klusi.

		

Annija Guseva 8.kl.

    Estere Patrīcija Caune, 1. kl.
Dzejolītis

Sabīne Solovjeva 7.kl

Ik nedēļas žurnālos „Ieva” vai „Ievas
Stāsti” varam lasīt Līgas Blauas rakstus
par žurnālistes darba gaitās sastaptajiem
cilvēkiem. Nu daļa šo rakstu sakopota
grāmatā „Dzīves stāsti”.
Grāmatas pirmās lappuses mūs aizved
uz Līgas dzimtas mājām „Vecpriekšēniem”, soli pa solim ļaujot ieskatīties viņas
dzīves ceļā.
Rakstos sastopam daudzas leģendāras
latviešu kultūras personības: gan aktierus,
gan dzejniekus un rakstniekus. Te varam
izlasīt
par
Rūdolfa
Blaumaņa
nepiepildītajiem
sapņiem,
kā
arī
minējumiem, kam Jānis Grots veltījis
vienas no skaistākajām mīlestības dzejām
latviešu literatūrā – „Vēstules Solveigai”.
Mazozolu pagasta Vecogres kapsētā ieraugāms piemineklis, kurā iekalti vārdi
„Noindētie”, baisos notikumus „Stalšēnos” izlasām Aīdas Niedras romānā
„Piektais bauslis”, bet Līgas Blauas rakstā iepazīstam romāna varoņu prototipus.
Skrīveros pie Daugavas palikušas Ilzes Kalnāres romāna „Aktrise Ragārēs”
prototipu pēdas, tur joprojām dzīvo viņu bērni un mazbērni.
Grāmatas nodaļā „Tik dažādie likteņi” ierakstīts Nellijas Ziedņas jaunības
gadu stāsts. „Mana vidusskolas direktore Nellija Ziediņa Ērgļos vienmēr paliks
leģenda – ar savu dzīvi un klātbūtni citu likteņos. Nezinu otru cilvēku, kurš
katram, kas mācījies vai dzīvojis Ērgļos, bijis daļa paša dzīves,” raksta Līga
Blaua.
Liepkalnietes Ausmas Priedes mūžs, kas paiet „Vēņēnos”, kur dzīvo vai
ciemos atbrauc viņas 9 mazbērni, mūs ieved šodienā.
Šī grāmata ir vēl viens apliecinājums gan autores lieliskajam stāstītājas
talantam, gan darbu pētnieciska rakstura iezīmēm, rakstot par latviešu kultūras
leģendām.
Mārīte Breikša

Mana bērnība ir prieks

Lauma Kodola 7.kl

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi
Līga Blaua „Dzīves stāsti”

Adina Blaua 8.kl

Ko no bērnības atceras 7. klase

Es atceros koka vilcieniņu un jauko koka zirdziņu, uz kura šūpojos, līdz iemigu.
Es baidījos no suņa Argo, kas bija par mani lielāks. Līdu zem galda, lai paslēptos no sāpēm. Neaizmirstu neskaitāmos kritienus
ar riteni, kuram nebija palīgritentiņu.
Man bērnība ir līdzīga kaķēnam, kurš draiskojas un palēnām pieaug. Nekad neaizmirsīšu pirmos teliņus, vistas, govis,
rukšus, kuri dzīvoja kūtī, un kaķēnus, kuri glaudās klāt kā mazi, pūkaini spilventiņi. Vienmēr sajutīšu vecvecmāmiņas, vecmāmiņas,
tēva un mātes siltos, mīļos glāstus. (Niks Grīnbergs)
Agros rītos man patika palīdzēt mammai virtuvē. Lai gan vēl neko daudz nemācēju, tvēru lielo karoti un, cik vien spēdama,
maisīju pankūku mīklu lielajā bļodā.
Rotaļājos ar plīša mantiņām, un mani smiekli tik ļoti uzjautrināja mammu, ka līksmojām un smējāmies abas kopā.
Biju ziņkārīga, tvēru rokās grāmatu „Ābece” un braši devos pie tēva, lūgdama, lai pamāca lasīt. Spēlējos ar lielo brāli un
brīnījos par viņa lielajām rotaļlietām ar četriem riteņiem. (Monta Kurzemniece)
Mana bērnība ir prieks un zemenes, un plikas kājas, ar kurām pa dubļiem brists. Atceros mammas smieklus un asaras par
sastrādātajām blēņām. Ar mani māsa spēlējas un mani auklē. Ir dienas, kad var peldēties un plunčāties pa ūdeni. Tas ir laiks pirms
lielā gājiena uz skolu, kur krāt jaunas zināšanas un satikt draugus. Atceros māmiņas apskāvienus un smieklus. Tas ir laiks, ko
neaizmirsīšu nekad. (Loreta Šmite)
Es spēlēju paslēpes ar vēju un draugiem. Kad vakars vēls, kad saulīte riet, skrienu uz māju saldā miedziņā dusēt. Rotaļājos ar
skaistajām lellēm, ēdu tikko izceptas kraukšķīgas pankūkas ar putukrējumu un uzdzeru pienu. Es dzirdu jūras šalkoņu, bērnu
smieklus, bet reizēm bēdas par to, ka celītis pušu, tad asariņas birst kā pupas.
Kad draugi nāk ciemos, tad dienas tik krāšņas kā varavīksnes krāsas un tik saldas kā šokolādes konfektes. Sākas skolas gaitas,
un viss vairs nav tik krāšņs kā bērnības vakara skaistais saulriets. (Krista Kristiāna Kalniņa)
Daudz saulītes spīd manā bērnībā. Negribu to laist vaļā. Tik gardi tā smaržo. Pēc avenēm, ķiršiem, zemenēm.
Rotaļājos ar tēta gatavotajiem koka klucīšiem. Spēlējos smilšu kastē. Pat divās! Lēkāju pa siltām peļķēm un šūpojos augstu līdz
pat debesīm, lai saskaitītu zvaigznes vai iegultos kādā siltā, pūkainā mākonī.
Skraidīju pa ziedošu, smaržīgu pļavu, kuru rotāja margrietiņas, smilgas un zilie zvaniņi.
Redzu, ka ūdens šļakatas lec uz visām pusēm, kā gaisā lido baloni: zili, zaļi, oranži, sarkani, dzelteni, rozā. Visās varavīksnes
krāsās un vēl citās!
Pagalmā šūpolēs vēl atrodams kāds zīmulis. Tādēļ man tā tik raiba, koša un mīļa.
Pa māju vēl skraida manas mīļākās rotaļlietas, mazie lācīši, sunīši, pelītes. Bez pelītes iet es nekur nevarēju. Vienmēr tā bija
man līdz.
Bērnība man ir tik tuva! Lūdzu, uzkavējies vēl mazliet! (Sabīne Solovjeva)
Gaiša, jauku notikumu pilna ir mana bērnība. Skraidu pa pļavu, ķerdama tauriņus, bet vakarā lūkojos brīnišķīgajā saulrietā. Ar
brāļiem ceļu un atkal nojaucu mājiņas, ēdu mājās ceptu maizi un ziemās dzeru zāļu tējas. Dzirdu, kā moči braukā pa karjeru, un
skrienu tos vērot. Eju kopā ar brāli pārsiet govi, taču nobīstos no dūrēja eža. Kad strādīgais tētis pārbrauc mājās, ar lielu prieku
skrienu sagaidīt. Bieži vecmāmiņa brauc ciemos. Kad aizbrauc, ar nepacietību gaidu, kad atkal atbrauks. (Nikola Jegorska)
Mana bērnība bija jautra. Lielais brālis mani ķircināja, pats smiedamies. Agros rītos gāju uz purvu lācenes lasīt un mājās
atgriezos ar pilniem spaiņiem. Skaistajos rudeņos priežu silā sēnes lasīju.
Rotaļājos ar skaistu teletūbiju, uzskatīju to par dzīvu rotaļu biedru. Tas bija zilā krāsā, vēders uzpūties kā Vinnijam Pūkam, acis
lielas un galva apaļīga. Pavasaros klausījos, kā strautiņā čalo ūdens, un skatījos, kā dīķī rotaļājas izsmalcinātas pīles.
Daudz laika pavadīju bērnudārzā „Pienenīte”. Tur no rītiem ēdu visgaršīgākās brokastis, bet pusdienlaikā spēlējos ar kantainiem
klucīšiem, kuri pēc tam mētājās uz grīdas kā vientuļi ceļotāji. Man bērnība bija krāšņa un jautra kā mājās, tā bērnudārzā „Pienenīte”
(Emīls Purviņš)
Kad bērnībā pamodos, spēlējos ar lielo trusīti, kurš man ļoti patika, jo tētis man to uzdāvināja dzimšanas dienā. No bērnības
laikiem atceros ļoti mīlošu un labu cilvēku, kurš mani auklēja. Tas bija Ērikonkulis, kurš tad, kad es biju maziņa, jau bija ļoti vecs.
Man patika tērps, ko es valkāju, - dzeltenas bikses un žakete. Man bija skaisti un ļoti gari mati, tādi spīdīgi rudi. Kad tētis gāja uz
darbu, es viņam vienmēr pamāju, un man bija laba sajūta. Atceros rotaļlietu – kamieli, atceros, kā uz tā sēdēju un šūpojos. Tās ir
manas bērnības labākās un mīļākās atmiņas. (Elīna Bārbale)
Mana bērnība bija mantu un piedzīvojumu pilna. Piecu gadu vecumā man uz vārda dienu mamma ar tēti uzdāvināja lielu rotaļu
suni, kas bija tikpat liels kā es. Krusttēvs ar krustmāti uzdāvināja dzeltenu cāli. Es savus dzīvnieciņus ļoti iemīlēju. Katru vakaru
tie bija man blakus un nesa labus sapnīšus un labas domas. Sunītis ar cālīti mani aizsargāja. Tā kā man nebija ne brāļa, ne māsas,
tad, mazai esot, bija diezgan garlaicīgi, tomēr atradu kādu darbiņu, ko padarīt. Man maziņai mamma dziedāja dziesmiņas,
priecājos, kā viņa dzied. (Alise Andriksone)
Pagalms pilns bērnu, pilni grozi ar sēnēm, saulaini vasaras rīti - tā ir mana bērnība. Rotaļājos ar lellēm, sēžu tēta klēpī, ēdu
gardas pankūkas, piedzerdama pienu. Mana kleitiņa ir darināta no kokvilnas, tā ir balta ar zilām puķītēm, man kājās zilas sandalītes.
Rītos dzirdu mašīnu rūkoņu un pavisam klusu mūziku, kura skan no sniegotā Briežkalna. Vasarā pēc lietusgāzēm kopā ar kaimiņu
meitenēm bradāju pa siltajām ūdens peļķēm. Aiz rokas paņēmu draudzeni Aneti, un mēs dodamies pagalmā rotaļāties ar citiem
bērniem. (Kristiāna Purviņa)
Man bija mazas, krāšņas kleitiņas ar mežģīnītēm, blondi matiņi, sapīti divās bizītēs. Es spēlējos ar kaķēniem, suņukiem,
putnēniem un raibiem kazlēniem, rotaļājos ar pūkainām, mīkstām mantām un mazām rotaļu mašīnītēm. Man garšoja svaigas,
tikko noplūktas zemenes, bet visvairāk gotiņas piens, ko katru rītu izslauca mīļā vecmāmiņa, kura māca arī lasīt un dziedāt
dziesmiņas. Mani sargā tēta strādīgās un stiprās rokas, kuras apskauj, nelaižot klāt ļaunumu. Man ir mīļa māmiņa, kuras maigums
un mīlestība staro kā maija saulīte. Man bija interesanti, es allaž uzzināju, ko jaunu. (Lauma Kodola)
Es bērnībā agros rītos skraidīju pa smiltiņām un lēkāju pa dubļiem. Pusdienlaikā devos uz pļavu, lasīju zemenes. Rotaļājos ar
brāļa mašīnītēm un savām lellēm, ēdu mammas ceptās kūciņas un klāt piedzēru tēju. Mans tērps bija darināts ar mammas rokām,
bet kājas bija basas, jo katra vasara jāizbauda basām kājām. Kad paaugos, mēģināju lasīt un rakstīt kā brāļi, reizēm sēdēju,
klausījos, kā brāļi lasīja grāmatu par Pepiju Garzeķi. (Anete Podjava)
Zilie pušķi matos, zemeņu mute. Rokas vienmēr ar smiltīm. Es iejaucos pieneņu pūku dejā. Spēlējos ar lellēm, kuras man
mīļas. Vienmēr mutē kāds gardums. Skraidu pa istabām, skatos, ar ko spēlēties, un atrodu.
Man apģērbs ir sārtās krāsās, smaržo pēc rozēm. Tīrs un spožs. Mani gaida mīļš apskāviens, bet, kad uz visiem laikiem pazūd
tuvs cilvēks, nāk skumjas, un asaras līst kā rudens lietus. Es paņemu rokās zīmuli un zīmēju visu, ko vēlos. Zīmēju ar fantāziju
visas gudrās lietas. (Monika Purviņa)
Laiku pavadu ārā starp mājām, cilvēkiem, dzīvnieciņiem. Katra diena ir kā piedzīvojums. Ceļos saules gaismā, nevaru sagaidīt,
kad skriešu laukā spēlēties. Nepacietīgi gaidu citus bērnus, spēlēdamies viena smilšu kastē un veidodama mājas, pilis, pilsētas.
Kad visi sanākuši, laiks paiet ātri. Vakars pienāk, bet gribas vēl pēdējo spēli izspēlēt un debesīs zvaigznes un mēnesi sagaidīt.
Jālūdz mammai, lai vēl atļauj palikt ārā. Pienāk nākamā diena, kad gaida mīļotā lelle, lācis, kuri grib rotaļāties. Uzvelku
viskrāsaināko kleitu, kuru atrodu mammas skapī, uzvelku mammas kurpes, uzlieku krelles un tēloju modes dāmu. Mamma
pamana un smejas. Piedzīvojumiem bagātā diena turpinās. (Ivita Cvetkova)
Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.
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Pretī XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem!

30. jūnijā plkst. 13.00 karoga svinīga pacelšana - svētku atklāšana
Latvijas novados
Vienlaicīgi - pie saieta nama Ērgļos, pie saieta ēkas Jumurdā, pie
pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos
Šogad, gaidot Dziesmu un Deju svētkus, tiek īstenots projekts “Svētku
atklāšana Latvijas novados”. Lielo svētku galvenā režisora Uģa Brikmaņa
iecere ir katrā apdzīvotā vietā, kur dzīvo kaut viens svētku dalībnieks, pacelt
karogu, uz kura attēlota šī novada ļaužu iedziedātā zīme (logo). Tas iespējams, izmantojot jauno
tehnoloģiju iespējas- datora algoritms pārvērš katra lietotāja dziedājumu unikālā skaņu un latvju rakstu
zīmju vijumā, veidojot unikālu zīmējumu, savukārt internets nodrošina to, ka zīmes veidošanas procesam
nav ne skaitliska, ne ģeogrāfiska rakstura ierobežojumu. Svētdien, 30. jūnijā, visos pagastos, novados
un pilsētās, kas piedalās svētkos, tiks pacelts svētku karogs. Pacelšanas laiks – pēc svētkiem veltītā
dievkalpojuma Rīgas Domā no 13:12 Latvijas austrumos līdz 13:40 rietumos, brīdī, kad saule atrodas
visaugstāk. Svētku karogā atspoguļotās dziesmas grafiskais atveids rotāsies karogā. Iedziedātā dziesma
būs visciešākajā saistībā ar vietu, kur plīvos karogs, un svētku kopējo ideju. Ērgļu pagastam iedziedāta
latviešu tautas dziesma “Es mācēju danci vest”, Jumurdas pagastam ”Kas kaitēja nedzīvoti” un Sausnējai
“Bēdu manu, lielu bēdu”. Karoga grafiskā veidola tapšanas procesā nozīmīgu darbu ieguldīja Jumurdas
sieviešu vokālais ansamblis un tehnisko darbu veica Toms Rota. Paldies viņiem!
                 Ērglēnieši XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV Deju svētki norisināsies no 1. līdz 7. jūlijam Rīgā un tie
ritēs Latvijas neatkarības 95. gadskārtas zīmē. Uz svētkiem dosies 6 kolektīvi- pavisam 130 dalībnieki:
jauktais koris „Ērgļi”, jauniešu deju kolektīvi „Pastalnieki” un „Rūdis”, vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Erla”, Ērgļu vidusskolas deju kolektīvs „Ērgļu jaunieši”, kā arī Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi”
dalībnieces, lai piedalītos šajos pasākumos, kas kopā veido lielos svētkus. Paldies kolektīvu vadītājiem
Antrai Grinbergai, Mārītei Taškānei, Sandrai Laubertei un Ralfam Šmīdbergam par ieguldīto
nenovērtējamo darbu kolektīvu sagatavošanā visam svētku procesam, skatēm, intensīvajiem
mēģinājumiem un daudzajiem svētku koncertiem. Būsim visi kopā latviešu lielākajos svētkos, kas tik
ļoti raksturo mūsu tautas vienotību un reizē arī identitāti!
Ērgļu novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Sandra Avotiņa

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
mācības Ērgļos
Kokkopja
- arborista profesionālās
iemaņas ir derīgas ne tikai cilvēkiem, kuri
ikdienā rūpējas par kokiem, bet arī par
mūsu drošību - valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta darbiniekiem. Ērgļu
Profesionālā vidusskola sadarbībā ar valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu laikā
no 3. līdz 7.jūnijam organizēja mācības
astoņiem ugunsdzēsējiem glābējiem no
Rīgas reģiona pārvaldes, Bauskas,
Valmieras, Rēzeknes un Liepājas daļas.
Sadarbības iniciatīva šinī reizē nāca no
skolas puses un atbalstītājs no partneru
puses bija Rīgas reģiona pārvaldes
priekšnieka vietnieks, dienesta nodaļas
priekšnieks, majors Mareks Silovs.
Praktiskajā dzīvē ir dažādas situācijas, kas
dienestam tieši ir saistītas ar dzīvnieku, cilvēku glābšanu, to nocelšanu no kokiem, ēkām un industriālām
būvēm. Šīs skolai bija zināms izaicinājums sadarbībai un mācību kursa organizēšanai, jo iepriekš šādas
pieredzes un mācības nav organizētas. Piecu dienu programma bija piesātināta, interesanta un fiziski
grūta, ko atzina arī dalībnieki. Kopīgi tika pārskatīts arī ugunsdzēsēju glābēju esošais inventārs un dots
padoms tā papildināšanai, lai varētu labāk veikt šāda veida glābšanas darbus. Mācību kurss beidzās ar
labiem rezultātiem, un glābēji saņēma apliecību par kvalifikācijas paaugstināšanu „Kāpšanas un
glābšanas tehnika kokos, izmantojot virvju sistēmas”. Mācību kursu vadīja skolotāji Jānis Fridrihsons
un Andris Spaile.
Paldies Ērgļu slimnīcas vadītājai Ainai Braķei un Jumurdas muižas īpašniekam Ivaram Apinim par
gadsimtu vecu ozolu atvēlēšanu glābēju meistarības slīpēšanai.
Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktors A. Spaile
Foto: Maksims Dimpers

Sadarbības 10 gadu jubileja

No 16.līdz 19.maijam Ērgļos viesojās delegācija sešu cilvēku sastāvā no mūsu Nīderlandes sadarbības
pašvaldības Ooststellingverfas tās mēra Harija Oostermana vadībā. Vizītes mērķis bija pēdējā parakstītā
sadarbības līguma 10 gadu
jubilejas atzīmēšana.
2003. gadā, kad slēdzām
šo līgumu, kuru parakstīja
ne tikai abu pašvaldību
vadītāji, bet arī Nīderlandes
karalistes vēstnieks Latvijā,
mums aiz muguras jau bija
aktīvas sadarbības posms,
kurš oficiāli aizsākās 1995.
gadā. Tad arī sākās mūsu
pašvaldību
sadarbības
“otrais cēliens”. Tas bija
līgums ar skatu nākotnē, ar
viegli
iezīmētām
iespējamajām sadarbības līnijām, bez skaidri noteiktām sadarbības formām.
Taču sadarbība turpinājās gana sparīgi. Bija gan vairākas privātas ģimeņu vizītes abās valstīs, gan
biedrības “Ērgļu draugi” palīdzības akcijas galvenokārt mūsu pansionātam, gan nīderlandiešu privātā
iniciatīva – seminārs mūsu sociālā darba veicējiem. Ciemojāmies Ooststellingverfā gan oficiālos
pasākumos, gan privātā kārtā. Vairākas reizes pie mums ciemojās lauksaimnieki, kurus Ērgļos laipni
uzņēma viņu amata brāļi. Arī Ērgļu luterāņu baznīca saņēma ziedojumu no kādas mūsu sadraudzības
pašvaldības draudzes. Protams, materiāli stiprāka vienmēr bija Nīderlandes puse, bet cilvēcīgi
bagātinājās abu pušu cilvēki. Mums allaž bija, ko pārrunāt gan par kopīgo un atšķirīgo mūsu zemēs, gan
par dzīvi nākotnē.
Šie pēdējie desmit gadi mūsu savstarpējās attiecībās ir pierādījuši, ka galvenais sadarbības dzinējspēks
ir cilvēki, kuriem ir vēlme uzturēt draudzīgas saites ar citas valsts pilsoņiem, sniegt palīdzīgu roku,
savstarpēji tuvināties.
Viesi apmeklēja mūsu vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādi, profesionālo vidusskolu, sociālas
aprūpes centru un Ērgļu slimnīcu, Sausnējas muzeju un saieta namu, Jumurdas saieta namu, „Braku” un
„Meņģeļu” muzeju. Viņi bija patīkami pārsteigti par pozitīvajām pārmaiņām šo iestāžu infrastruktūrā,
salīdzinot ar 2007.gadu, kad viesojās šeit iepriekšējo reizi.
17. maijā Ērgļu vidusskolas multimediju centrā notika jubilejas pasākums, kurā piedalījās arī
Nīderlandes karalistes vēstnieks Latvijā Hendrik van den Dool.
Gan oficiālajās uzrunās, gan neformālajās sarunās atskatījāmies uz sadarbības periodu un novērtējām
to kā veiksmīgu abām pusēm.
Vienojāmies sadarbību turpināt, meklējot jaunas formas un iesaistot jaunus interesentus abās
pašvaldībās, kas turpinātu aizsākto un meklētu jaunas sadarbības sfēras.
G. Velcis
Foto: Ilze Daugiallo

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. jūnijs

Ērgļu skolēni Vācijā

No 28. jūnija līdz 2. jūlijam
pēc mūsu sadarbības partneru
ielūguma Ķelnē - Reizīkē
viesojās 15 skolēnu delegācija
no Ērgļu vidusskolas. Ceturtās
un piektās klases dejotājus
pavadīja skolotājas
Antra
Grinberga un Kaiva Bukovska.
Tā pēc būtības bija atbildes
vizīte sakarā ar vācu bērnu
nometni
pērnvasar
Ērgļos.
Vācijā
mūsējie
piedalījās
Ķelnes-Reizīkes
pagasta
pamatskolas projekta nedēļā
„Viduslaiki”.
Visas
dienas
skolēni
sekmīgi
iesaistījās
dažādās aktivitātēs, kuras bija
organizētas tā, ka katru dienu
katrs varēja būt citas tēmas
dalībnieks,
piemēram,
bruņinieku pils būvēšana, vairoga izgatavošana, maizes cepšana, zupas vārīšana, žonglēšana, papīra
izgatavošana, zirga izgatavošana, sviesta kulšana, dejas u.c. Bērni dzīvoja vācu ģimenēs, kurās arī
bija attiecīgā vecuma bērni. Ļoti labi un interesanti bija organizēta brīvā laika pavadīšana. Kopīgais
brauciens uz Serengeti parku, sporta nodarbības tenisa un boulinga hallēs, disko, ūdens atrakcijas un
šautuves apmeklējums. Par Ērgļu delegācijas uzņemšanu bija parūpējusies Ķelnes-Reizīkes draudzības
biedrība ar Ērgļiem, kuru vada Aleksandra Šleijas kundze, kā arī pavisam nesen no jauna atkārtoti
ievēlētā pagasta birģermeistare Karīna Rēderes kundze. Ļoti laipna kā vienmēr bija Ķelnes-Reizīkes
skolas direktore Klaudija Izidro un viss skolotāju kolektīvs.
Dodoties mājupceļā, līdzi tika iedota vēstule, kuru rakstījis viens no vācu ģimeņu vecākiem – Hanss
Minsters. Viņš lūdza nolasīt šo vēstuli Ērgļu bērniem Hamburgas lidostā īsi pirms izlidošanas
mājup.
Tālāk seko šīs vēstules tulkojums latviešu valodā:
„Mīļie Ērgļu bērni! Arī mēs, vecāki, bijām uztraukušies pirms jūsu ierašanās. Vai mēs darīsim
pareizi? Kā mēs cits ar citu sazināsimies? Ko latviešu bērni mīl dzert un ēst? Vai viņiem garšos tas,
ko mēs viņiem piedāvāsim?
Tā ir aizritējusi viena nedēļa ar jums kopā Ķelnē-Reizīkē un mums ir gandarījums, ka mēs esam
visu darījuši pareizi. Laiks bija daudz par īsu, jo mēs vēlētos kopā ar jums vēl paveikt daudzas lietas
un piedzīvot dažādus skaistus mirkļus, bet nu jūs dodaties uz mājām.
Ar vienu aci mēs smejamies, jo mums bija tik labi kopā vienam pie otra. Jūs kļuvāt patiesi par mūsu
ģimeņu sastāvdaļu. Mēs jūs ļoti labprāt paturētu pie sevis vēl ilgāku laiku.
Ar otru aci mēs raudam, jo no rītdienas mūsu mājas kļūs tukšas. Viena daļa mūsu bērnu dosies
garākā izbraukumā kopā ar savām klasēm, bet viena daļa –, tas ir, jūs, dosities atpakaļ uz Ērgļiem.
Mēs novēlam jums visiem spirgtiem un veseliem atgriezties mājās. Nododiet, lūdzu, mūsu
vissirsnīgākos sveicienus jūsu vecākiem. Viņi var būt patiesi lepni uz jums.
Vienu es varu apsolīt jums pavisam droši, pat nejautājot mūsu ģimenēm, jūs esat vienmēr laipni
gaidīti pie mums atkal: katrs no jums!
Hanss Minsters (Hans Münster)”
Tulka pienākumus veica un informāciju apkopoja Anna Kuzina
Foto: Ulrihs Šleijs
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SIA „Elkurs” veterinārā aptieka Ērgļos

Ar SIA „Elkurs” vadītāju Arvīdu
Mičuli tiekos dienā, kad uzņēmuma
vadītājs veic veterinārās aptiekas
pārkārtošanu
atbilstoši
kārtējām
likumdošanas prasībām. Veikala darbības
15 gados tā noticis ne vienu vien reizi,
liekot palauzīt galvu par visu vajadzību
apmierināšanu. Lai atbilst normatīvu
prasībām un lai labi un ērti pircējiem.
Painteresējos, kur meklējami aptiekas
pirmsākumi? Kāpēc par veterināro zāļu
tirdzniecības vietu izvēlēti tieši Ērgļi, jo
īpašnieks mēro garo ceļu no Rīgas puses.
Izrādās – visa pirmsākums meklējams
tepat netālu - Taurupes pagastā, kur
Mičuļa kungs ir dzīvojis un 2 gadus
paspējis mācīties Taurupes skolā, kas
skaitījās Ērgļu rajonā. Saikne ar šo pusi
nepazuda, jo māmuļa savās mājās nodzīvoja līdz mūža beigām. Un, braucot bieži ciemos, tika
izauklēta doma, kā patīkamo apvienot ar lietderīgo. Tā 1997.gadā radās veterinārā aptieka Ērgļos.
Sākotnēji aptiekas telpas atradās Rīgas ielā 3, tagad - Rīgas ielā 5.
Arvīds Mičulis, pēc izglītības – veterinārārsts, 21 gadu nostrādājis SIA ”SIGFARM” par
veterinārārstu, bijis gan līdzautors, gan patstāvīgs veterināro zāļu izgudrotājs. Augot prasībām,
uzņēmums nespēja izpildīt augstos nosacījumus un izbeidza savu darbību. Apvienojoties diviem
profesionāliem kolēģiem, 1993. gada 22. aprīlī tika izveidots veterināro zāļu ražošanas iecirknis SIA
„Elkurs”, kas ražoja tolaik zināmus medikamentus. Jau „SIGFARM” darbības laikos vajadzēja sākt
domāt par saražotās produkcijas noietu, un šī ievirze palika arī kā darbības veids jaunajam uzņēmumam.
Bez tiešajiem piegādājumiem tika izveidotas četras veterinārās aptiekas: Strenčos, Balvos, Madlienā
un Ērgļos. Ja sākotnēji preču klāstā ap 90% bija Latvijas produkcija, tad, mainoties situācijai tirgū un
apmierinot klientu vēlmes, arī preču piedāvājums izveidojies no daudz plašāka reģiona, pārsvaru
diemžēl gūst importētā produkcija. Pircēji, cits ātrāk, cits nogaidošāk, izmēģina jaunos piedāvājumus,
paši dalās pieredzē ar citur pirktas preces lietošanas pieredzi. Arī preču sortiments gadu gaitā mainījies.
Bez tiešajiem dzīvnieku medikamentiem un barības vielu piedevām izveidojies bagāts kaķu un suņu
barības un kopšanas līdzekļu piedāvājums. Klāt nākušas preces arī citiem mazajiem un lielajiem
dzīvniekiem. Šobrīd ievērojamu preču klāstu sastāda makšķernieku „lietas” - zivju barība, āķīši,
makšķeres, tārpiņi, vizuļi, apģērbs ….visu nenosaukt. Šis vetaptiekas profils aizsācies, pircēju
ierosināts. Sākotnēji tika piegādāta barība zivju dīķu īpašniekiem zivju audzēšanai. Un, kad bija
jūtams pozitīvs rezultāts - zivis ēd un aug, saimnieki devuši ierosinājumu paplašināt šo preču jomu ar
piederumiem, un tā viss aizgājis. Mičuļa kungs gan saka: Ērgļos ir izglītoti makšķernieki un līdz ar to
preču piedāvājums gana plašs un bagāts.
Veterinārajā aptiekā visa darbība pakārtota klientu vēlmēm un vajadzībām. Tiek pētīts, kuras preces
pērk labāk, kuras ieguļ plauktos. Un pēc preču noieta tiek organizēts arī piedāvājums. Pārsvarā preces
tiek ņemtas no lieltirgotavām, taču, ja rodas iespēja un vajadzība, tiek mērots ceļš arī uz citām
zemēm.
Kā lielisku darbinieku Arvīda kungs uzteic savu darbinieci no vetaptiekas dibināšanas brīža - Daigu
Semjonovu. Zinoša un praktizējoša veterinārārste, allaž pretimnākoša sarežģītās situācijās. Uzklausa
pircēju vēlmes un viedokļus, sniedz konsultācijas gan par zināmu, gan jaunu medikamentu lietošanu.
Mičuļa kungs lieku reizi uzsver: „Savā darbībā mums nepārtraukti jāveic arī cilvēku izglītošana.
Mācāmies paši un stāstām par visiem jauninājumiem arī klientiem.”
Vaicājot par nākotnes iecerēm, saņemu pavisam lakonisku atbildi: „Kalnā kāpju, bet, kas būs aiz
kalna, - nezinu!”
Veiksmīgu „kalnā” kāpšanu SIA „Elkurs” kolektīvam un tā vadītājiem!
Teksts un foto: informācijas speciāliste Ilze Daugiallo



PII “PIENENĪTE” ZIŅAS
„Saules zaķēni” dodas uz
skolu

Ģimenes diena

Par spīti nepatīkamām laika prognozēm, pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” 17. maija
pēcpusdienā rīkoja Ģimenes dienas jampadraci, kur tika lūgti gan vecāki, gan vecvecāki. Ballēšanās bija
pārdomāta tā, lai katrs varētu atrast kaut ko tīkamu tieši sev un savai ģimenei. Un laiks arī mūs palutināja,
visi draudīgie mākoņi pagāja garām.
Pasākums sākās ar nelielu koncertiņu saviem mīļajiem. Bērni dziedāja dziesmiņas, dejoja, skaitīja
dzejolīšus, kā arī skandināja dažādus mūzikas instrumentus.
Pēc tam visi tika aicināti uz piecām radošajām darbnīcām. Vienā darbnīcā vairāk uzmanības tika
pievērsta tētiem, kam vajadzēja parādīt fizisko spēku un veiklību. Otrā darbnīcā mammas veidoja sev
dāvaniņas – raibus pavasara taurenīšus. Vecmāmiņas gatavoja no dzijas mazas, interesantas puķītes.
Vectētiņi pina atslēgu piekariņus. Piektajā darbnīcā ģimene varēja iejusties retro laikā, kur fotogrāfe Lita
Zosāre iemūžināja šo mirkli. Sporta skolotāja bija padomājusi arī par personīgajiem rekordiem, kur
ikviens varēja pamēģināt uzmest riņķus „zosīm” uz kakla un iemest bumbu basketbola grozā. Visam pa
vidu bērniem uz sejām parādījās raibi zīmējumi.
Kā jau pēc kārtīga darbiņa, visi varēja mieloties ar līdzpaņemtajiem gardumiem – kūkām, augļiem,
sulām, končām, cepumiņiem...
Paldies visam pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” kolektīvam, kas labprāt iesaistījās un
palīdzēja Ģimenes dienas jampadracim izveidoties tik sirsnīgam un aktivitātēm bagātam. Mūsu ģimenēm
patika, un tas jau rada šo lielisko gandarījumu pēc labi padarīta darba.
Saulainu, gaišu un raibiem notikumiem bagātu jums vasaru!

Teksts un foto: metodiķe
Evita Lielupe

Kā katru gadu, PII „Pienenīte” pavada savus vislielākos bērnus. Šogad tie ir sagatavošanas grupiņa
„Saules zaķēni”. Lai pēdējās dienas būtu neaizmirstamas, kolektīvs bija parūpējies par daudzveidīgiem
pasākumiem visas nedēļas garumā.
Lai 1. septembrī justos drošāk, 4. klases skolēni ar savu skolotāju Daigu Začu uzaicināja bērnus
iepazīties ar skolu. Kopā apskatījām telpas, parotaļājāmies šokolādes istabā, tad kopā ar savu 4. klases
draugu izgatavojām krāšņus taureņus.
Īpašs paldies lielajiem bērniem par cienastu un dāvaniņām bērniem no sagatavošanas grupas.
Arī paši gatavojām dāvaniņas, svētku koncertu un jautru disenīti visam iestādes kolektīvam.
„Pienenītes” lielie un mazie varēja noskatīties mūsu sagatavoto teātri „Trīs sivēntiņi”. Ēdām milzīgu
svētku kliņģeri un iztrakojāmies jautrā disenītē.
Nākamajā dienā mūs gaidīja jauns pārsteigums. Devāmies ekskursijā uz R. Blaumaņa „Brakiem”, kur
mūs laipni sagaidīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte ar interesantu stāstījumu par Rūdolfu Blaumani.
Mums ļoti patika pašiem iejusties pasakas „Velniņi” personāžos. Mums nemaz netraucēja lietainā diena,
jo „Brako” bija iekurta krāsns, smaržoja tēja un ļoti garšoja pankūkas un saldējums.
Bet nu uz mājām mazliet atpūsties, jo rīt lielā diena – izlaidums.
Šī gada „Saules zaķēnu” izlaidumu var nosaukt par izdevušos. Varējām mierīgi apsveikt savus 22
bērnus iestādes iekšpagalmā. Sagatavošanas grupu beidza 10 meitenes un 12 zēni. Tātad bija īsta zēnu
grupiņa. Cik visi bija nenogurdināmi, redzējām pasākuma disenītē, kuru vadīja mākslinieks Ēriks
Balodis. Malā nevarēja nosēdēt neviens, arī vecāki. Tā tik bija disenīte! Pieskandināja visas tuvākās
Ērgļu ielas.
Jauks pārsteigums mūs sagaidīja, kad vecāki ienesa svētku torti. Mīļš paldies arī par ziediem un
atpūtas iespējām Mārcienas muižā.
„Saules zaķēni”
Foto: Evita Lielupe

„JUMaliņu” aktivitātes
Jumurdā
Pavasaris
atnāca
pēkšņi,
uzvirmoja, sazaļoja, nosmaržoja
un vienā mirklī pārvērtās vasarā!
Pagājušā gada jūnijā aizsākās
bērnu un jauniešu interešu grupas
„JUMaliņa” darbība Jumurdas
pagastā. Tik ātri aizskrējis gads un
ir, ko atcerēties – savākto
ārstniecības augu prezentēšana
Miķeļdienas tirgū, peldvietas
sakopšanas talka, kura tika
pieteikta konkursam ”Brīvprātīgais 2012” un ieguva vienu no
trim veicināšanas balvām, katra
mēneša kurjerbibliotekāru gājiens
pie skolotājas Vijas, kopā pavadītā
nakts Saieta ēkā, pārgājieni,
iepazīstot dzimto pagastu, un
ekskursija uz kaimiņu pagastu,
palīdzība pie pasākumu raitas
norises, spēļu istabas iedzīvināšana
Saieta ēkā...Un šis pavasaris
atnācis ar jaunu darbiņu un
aktivitāti - mums ir pašiem savs
ārstniecības augu dārziņš! Jaunieši
paši sēja, paši ravēs un vāks ražu!
Lūkosim, kā mums visiem kopā
veiksies šajā gadā! Jaunā
ārstniecības augu sezona ir
sākusies - jau savāktās tējas gaida
plauktos un nesavāktās - pļavās.
Mēs noteikti dāvāsim arī šogad iespēju tikt pie mūsu vāktajām tējām arī jums, visiem novada
iedzīvotājiem!
Gada jubilejā gribu mīļi jo mīļi sveikt un pateikt „PALDIES” visiem pieciem „JUMaliņu”
aktīvistiem - Madarai Salnītei, Klintai Zeifertei, Alīnai Šmitei, Annemarijai Apinei un Emīlam
Lapsam! Katrs no viņiem ir maza prieka dzirkstelīte mūsu pagasta ikdienas dzīvē, maza zvaigznīte
mūsu tālās nākotnes debesīs un lielas mīlestības avots manā ikdienas dzīves ritumā! Paldies jums,
mani mīļie!
Sirsnīgs un mīļš paldies jauniešu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu! Paldies Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājai un darbiniekiem par atbalstu un sapratni! Paldies skolotājai Zentai Zeltiņai par
dārziņa laipnu nodošanu lietošanā! Paldies Pēterim Smeilim par zemes apstrādes darbu sponsorēšanu!
Paldies Stellai Rutkai par augu sēklu un drogu dāvināšanu! Paldies katram un ikvienam, kas atbalsta un
pozitīvi novērtē!
Priecāsimies par ieteikumiem un ierosinājumiem! Un jā, ja jums kaut kur ir nolikts basketbola grozs
un stends, kuru jūs neizmantojat, mēs ļoti priecāsimies par šādu dāvanu.
Teksts un foto:
„JUMaliņu” koordinatore Inita Lapsa



Mātes dienas pasākums
Sausnējas pagastā
Paldies saku māmiņai,
Kas man mazu, izglabāja
No guntiņas, no ūdens,
No dūmainas istabiņas.
/latviešu t.dz./
12. maijā Latvijā un ļoti
daudzās citās pasaules
valstīs tika svinēta Mātes
diena. Dažādās valstīs to
svin atšķirīgos datumos, bet
Latvijā kopš 1992. gada –
maija otrajā svētdienā.
Lai katrs, kas tieši šajā
dienā vēlas samīļot un sveikt
savu māmiņu, varētu to
izdarīt, tad pasākumu Mātes
dienai Sausnējas saieta zālē
organizējām 10. maija
pēcpusdienā.
Šai dienai par godu pie
sevis ciemos bijām aicinājuši
mūziķi Antru Ķimeni no
Aizkraukles.
Antra
jau
dažādos
pasākumos ir bijusi pie
mums, tādēļ daudzi mūsu pasākumu apmeklētāji tieši ar viņu gribēja būt kopā šajā reizē.
Īpaši šajā dienā pateikties vajag savām mātēm vispirms par dzīvības došanu, uztraukumiem, negulētām
naktīm, atbalstu grūtā brīdī, par ceļa maizi un iespēju vienmēr atgriezties mājās. Tādēļ vajag braukt pie
mātēm ciemos, samīļot viņas un pateikties, kamēr viņas vēl mums ir līdzās.
Šajā pēcpusdienā, klausoties Antras dzidrajā un skanīgajā balsī, bija ļoti patīkami, jo pavasaris mūs
priecēja visā savā košumā. Krāšņas narcises jau saziedējušas dobēs, kokiem lapas saplaukušas, zālīte
zaļa, saulīte spīd, nu ko vairs vairāk šādā skaistā novakarē vēlēties. Tā tas arī bija, jo visu to mēs baudījām
ārā uz terases. Vakars bija silts un mierīgs, tādēļ mūsu pasākumu varēja baudīt arī putni tuvējos kokos,
jo ik pa brīdim, kad neskanēja Antras balss, varēja dzirdēt dažnedažādu putnu dziedāšanu tepat līdzās.
Pasākums izvērtās kā kārtīga sadziedāšanās, jo šajā vakarā arī mūsu „Pīlādzītis” bija pie mums un
dziedāja arī visi skatītāji.
Īpaši mīļu paldies teicām mūsu „Pīlādzīša” dziedošajai vecmāmiņai Vijai Vilmanei, kura iepriekšējā
dienā svinēja apaļu jubileju. Paldies Antrai par skanīgajām dziesmām un jauko ģitāras spēli, kā arī pa
skaistam ziedam no mūsu pagasta pārvaldes vadītājas Lienas Kārkliņas tika visām pasākuma
apmeklētājām, kā izrādījās, ne tikai māmiņām un vecmāmiņām, bet arī vecvecmāmiņām.
Pēc maza starpbrīža sadziedāšanās tika turpināta, izdziedot dažnedažādas dziesmas no visu paaudžu
dziesmu kladēm.
Mīļš paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un uz jaunu tikšanos Jāņu ielīgošanā Sidrabiņu parkā
22. jūnijā.
Kultūras darba organizatore Sausnējā Inese Leiboma
Foto: Valija Lele
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Tie ir gadi, kas zied!

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
22. maijā Ērgļu saieta namā pensionāru padome sadarbībā ar Ērgļu
novada domi aizsāka skaistu tradīciju – aicināt ļaudis atzīmēt nozīmīgas
dzīves jubilejas kopīgā saviesīgā pasākumā. Uz pasākumu „Atļauj saviem
gadiem ziedēt...” tika aicināti ļaudis, kas savu 75. dzīves jubileju svin šā
gada pirmajā pusē, tātad savus šūpļa svētkus svinējuši laikā no janvāra
līdz jūnijam. Jubilārus sveica Ērgļu novada pašvaldības priekšsēdētājs
Guntars Velcis, sociālā dienesta vadītāja Māra Briede, kā arī pensionāru
padomes vadītāja Līvija Groza. Dāvinot Rūdolfa Blaumaņa atziņu
grāmatu, katram tika veltīts arī rakstnieka citāts no grāmatas. Pasākumu
dziesmotu un jautru darīja tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” dziedātās
dziesmas un sporta deju dejotāji no kolektīva „Vizbulīte” ar savu sniegumu.
Savu jestrumu ieviesa arī „viņļaužu” Pindacīšas un Tomuļmātes
pārspriedumi par „labu dzīvi” un „ienesīgu peļņu”.
Ceram, ka jubilāri, kas atsaucās uz aicinājumu piedalīties pasākumā,
bija gandarīti un priecīgi, jo katram tika veltīti vārdi, kas raksturo tieši
viņu, un teikts paldies par devumu tieši viņam. Katrs cilvēks ir kā pērle ar
savu spožumu, ar savu sirds siltumu un skaidrību. Un katrs dod savu
cilvēcības artavu mūsu visu ikdienā. Vai tas ir labs vārds, vai varbūt tikai
smaids. Un šodien smaidu bija gana. Jubilāri, kas saņēma sveicienus, LEONTĪNE MEŽALE, DZINTRA MATULE, GAIDA ČORNIJA,
MINTAUTS GRĪNBERGS, BENITA DINGA, PĒTERIS DINGA,
ELFRĪDA MILLERE, VENERANDA KRŪZE, ILGA KAĻVA un arī
AINA ZIRNĪTE. Paldies viņiem un uz tikšanos gada otrajā jubilejas
pasākumā, kad 75 gadu jubilāri būs tie, kas dzimuši no jūlija līdz
decembrim.
Ērgļu novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
Sandra Avotiņa
Foto: Ilze Daugiallo

Zaļā Muzeju nakts „Meņģeļos”
Kad daba pēc garā
ziemas
miega
ir
atmodusies
un
visapkārt redzama koši
sazaļojusi zāle un koki,
skaisti zied gaiļbiksītes
un pienenes, skan
burvīgs varžu un putnu
koncerts, ir skaidri
zināms, ka klāt ir maijs
un
šī
mēneša
nozīmīgākais
pasākums – Muzeju
nakts. Šī gada devīze
bija zaļā krāsa – mežs.
Jau no paša rīta
„Meņģeļu”
klētiņā
savu izstādi iekārtot
bija ieradies karikatūru
mākslinieks Kristaps
Auzenbergs
no
Salacgrīvas.
Mākslinieks ikdienā zīmē karikatūras, tetovē un apglezno automašīnas.
Saulei Kristapa darbos ir atvēlēta liela loma. Mākslinieks saka, ka bez
saules nekas nebūtu, tāpēc arī izstādes nosaukums ir „Saule vainīga”.
(Izstādi muzejā apskatīt varēs līdz augusta beigām). Muzeju nakts laikā
izstāde tika atvērta un izraisīja lielu apmeklētāju interesi. Visa vakara
garumā apmeklētājiem bija iespēja tikt pie sava portreta karikatūras
veidolā.
Tie, kuri vēlējās zīmēt paši, varēja darboties radošajā darbnīcā pie
skolotājas Ritas Dudko. Ar dabas materiāliem un krāsām tapa burvīgi
darbiņi.
Par godu šī gada Muzeju naktij pasākumu apmeklēja arī brūnais Lācis,
kas bija sagatavojis dažādus āķīgus jautājumus par kokiem, putniem un
dzīvniekiem. Visazartiskākie un zinošākie saņēma saldas balvas.
Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, tāpēc visus apmeklētājus cienājām ar
nātru zupu, kas bija vārīta uz ugunskura. Dažs tādu ēda pirmo reizi un
atzina par gardu. Rezultātā vakara gaitā lielais zupas katls bija iztukšots.
Savukārt staļļaugšā visi varēja no visas sirds izdziedāties, jo tur notika
karaoke. Drosmīgākie dziedāja mikrofonā, bet pārējie dziedāja tāpat.
Ir liels prieks un gandarījums, ka, salīdzinot ar citiem gadiem, šogad
pasākumu kuplināja ne tikai ērglēnieši, bet arī daudz apmeklētāju no
dažādām Latvijas vietām – no Madonas, Cesvaines, Biksēres, Liepājas,
Rīgas, Cēsīm un citām vietām.
Liels paldies visiem palīgiem, kuri aktīvi iesaistījās Muzeju nakts
tapšanā un norisē! Uz tikšanos nākamgad!
„Muzeju nakts” Lācis jeb Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Foto: Ilze Daugiallo
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Paldies čaklajiem palīgiem!
Šogad pavasaris krietni aizkavējās,
tāpēc īsti sakopšanas darbi varēja notikt
tikai aprīļa beigās.
30. aprīlī čakli palīgi brāļu Jurjānu
muzejā „Meņģeļi” bija Ērgļu vidusskolas
1. un 2.a klases skolēni ar savām klases
audzinātājām un vecākiem. Skolēni
cītīgi lasīja nolūzušos zarus un līdzināja
kurmju rakumus. Pēc labi padarītā darba
sekoja
dziesmas
un
ugunskura
kurināšana.
11. maijā ar zāģiem un krūmgriežiem
rokās „Meņģeļos” sabrauca vislielākie
palīgi
teritorijas
sakopšanā
Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu
nodaļas vīri un muzeja draugi, kuri
kopīgiem spēkiem padarīja tīrāku krūmiem aizaugušo graviņu „Meņģeļu” kalnā.
Ērgļu Profesionālās vidusskolas audzēkņi ar saviem skolotājiem palīdzēja salasīt gaiļbiksītes un raspodiņus. Ar šo tēju varēsim
cienāt muzeja pasākumu apmeklētājus.
Paldies ikvienam no jums, kas atrada laiku iegriezties „Meņģeļos” un izdarīt kādu labu darbu!
Teksts un foto: Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu muzeja „Meņģeļi” vadītāja

Muzeju naktī zaļajos Brakos
18. maijā visā Latvijā un Eiropā
norisinājās Muzeju nakts pasākumi, tēma –
„Zaļā krāsa – mežs”. Brakos jau septīto
reizi aktīvi iesaistījāmies akcijā. Šogad
Muzeju nakts atnāca karsta, saulaina un
tik zaļa. Pati daba rotājās visā savā
krāšņumā – ziedēja ievas, ābeles, un lepni
savas svecītes iededza kastaņas. Mežos
pogoja lakstīgalas, un dzeguzes ik pa
mirklim piesita savu ritmu – ku, kū!
Pasākums sākās ar koncertu „Skaisti
skan meža dziesmas”, kurā uzstājās Cēsu
Pils koris, diriģentes – Marika Austruma un
Evita Konuša. Skaists, skanīgs un tik jauks
dziesmu plūdums un izpildījums. Skanēja
Braki, un pati daba dziedāja līdzi, jo putnu
treļļi brīnišķīgi papildināja koncertu.
Tālāk norisinājās dažādas aktivitātes visā
Braku teritorijā. Saimes istabā Ināras
Strazdiņas
vadībā
varēja
baudīt
visdažādākos kokteiļus – sāļos un saldos,
garšot tējas, uzzināt daudzas jaunas zupu
un salātu receptes. Un galvenais, tas viss bija tik veselīgi un pagatavots no dabas veltēm.
Pie Braku rijas Cēsu Pils koris turpināja jauko dziedāšanu, aicināja veikt dažādus pārbaudījumus, minēt krustvārdu mīklas par
Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos” un salikt pareizi dziesmu vārdus un melodiju.
Pie pirtiņas bija izzinoša darbnīca „Sargi mežu!”, kurā Ērgļu ugunsdzēsēju komanda Uva Konovalova vadībā pastāstīja par darba
apģērbu, parādīja, kā darbojas ugunsdzēsēju mašīna, ļāva pašiem pamēģināt, kāda ir sajūta, kad tērps mugurā un jāstrādā glābšanas
darbos.. Apmeklētājiem bija iespēja jautāt un uzzināt daudz jauna par ugunsdzēsēju darba specifiku.
Sīklopu kūtiņā Laura Nebara vadībā varēja iepazīties ar meža gudrībām – noteikt kokus gan pēc koksnes un zīmējumiem, gan lapām
un sēklām. Varēja krāsot un veikt uzdevumus uz darba lapām. Iededzināt koka medaļās savu vārdu un paņemt kā piemiņu no Muzeju
nakts pasākuma.
Aiz muzeja administrācijas ēkas bija šautuve, jo kārtīgam medniekam, kas dodas mežā, ir precīzi jātrāpa mērķī. Šo darbnīcu vadīja
mežzinis Zintis Āboliņš-Ābols. Apmeklētāji nāca cits pēc cita, lai izmēģinātu savu šaušanas māku.
Jau par tradīciju ir kļuvusi Muzeju nakts orientēšanās pa Braku takām, kurā ļoti aktīvi palīgi bija Ērgļu vidusskolas skolēni. Lielais
paldies 6. klasei (audzinātāja Mārīte Kovaļevska), 7. klasei (Olga Elksne), 9. klasei (Indra Rone), 10. klasei (Ilze Eņģe), 11. klasei
(Antra Grinberga). Vienā no kontrolpunktiem dežūrēja Madlienas vidusskolas audzēkņi no 9. klases, audzinātāja Elita Atslēdziņa. Var
tikai apbrīnot skolēnu izdomu un prieku, ar kādu viņi piedalījās pasākumā, jo katra klase bija rūpīgi gatavojusies. Kontrolpunktos bija
gan fiziski pārbaudījumi, gan mīklu minēšana un jautājumi, gan dziedāšana un matemātiski uzdevumi. Muzeju naktī darbojās arī
atrakciju parks „Braku takas”.
Apmeklētāju Brakos kopumā bija daudz – vairāk nekā pieci simti – un arī no dažādām Latvijas vietām – Ērgļiem, Jēkabpils,
Madonas, Priekuļiem, Vecpiebalgas, Inešiem, Mārcienas, Ļaudonas, Valmieras, Skrīverim, Rīgas, Ogres, Jelgavas un pat no tālās
Nīderlandes. Uz tikšanos nākamgad!
Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja
Foto: Ilze Daugiallo

Svētki „Līdumos”
24. maija vakarā pie Sausnējas novadpētniecības
muzeja sanāca kupls ļaužu pulks, lai nu jau otro gadu pēc
kārtas atzīmētu muzeja svētkus.
Šopavasar ir jūtami piestrādāts, lai „Līdumu” apkārtne
kļūtu tīkamāka – iestādīti pīlādži, lazdas, balteglītes.
Paldies kociņu stādītājiem un stādmateriāla gādātājiem!
Vakaru ievadīja pašdarbnieku uzstāšanās. Uz
improvizētās skatuves sadejoja Sausnējas un Vietalvas
līnijdejotājas, dziesmas skandēja ansamblis „Pīlādzītis”
un skatītājus uzjautrināja dramatiskā kolektīva iestudējums
„Pie daktera”. Aplausi, smiekli un smaidi liecināja, ka
skatītājiem priekšnesumi iet pie sirds.
Nākamais vakara „kārtības punkts” bija viktorīna. Tika
uzdoti jautājumi par muzeju un tā apkārtni, arī dažas
mīklas. Pareizo atbilžu sniedzēji tika pie saldumiem.
Pa to laiku muzeja pagalmā uz dūmojoša ugunskura
virda tradicionālais cienasts – miežu putraimu biezputra ar
„circenīšiem”. Liels paldies ugunskura kūrējiem, vārītājām
un dalītājām! Bija neizsakāmi garšīgi, jo pāri palika tikai
tukšie trauki. Nākamgad vai nu jāpērk lielāks katls, vai
jāvāra uz diviem gaņģiem.
Sekoja muzeja apskate. Interesanti bija visiem, jo
muzejā apskatāmā kļūst arvien vairāk. Arī tovakar muzeja
krājumiem klāt nāca akordeons, ko dāvāja Ilga Zvirgzdiņa.
Muzeja darba laiks nav mainījies. Visi laipni gaidīti!

Novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte
Foto: Valija Lele



DAC „Saulessvece” ciemošanās
Braku muzejā

Braku muzejam ir daudz draugu un sadarbības partneru, viens no tiem – biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”. Jau
ceturto gadu Rīgas dienas aprūpes centra „Saulessvece” dalībnieki iepriecina ar kādu brīvdabas izrādi
Brakos.
Šogad ciemošanās muzejā sanāca garāka un interesantāka, jo biedrība projekta „Ak, Dieva pasaule, cik
skaista tu esi!” ietvaros no 3. līdz 9. jūnijam organizēja atpūtas un piedzīvojuma nometni „Ērgļu spārnos”, kas
tapusi ar a/s „Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu programmas finansiālu atbalstu.
Līdzās dabas izzināšanai, tējas zāļu vākšanai, iešanai īstā lauku pirtī, radošām darbnīcām nometnes dalībnieki
visvairāk laika pavadīja Brakos. Skaists un neparasts bija piedzīvojums, iepazīstot velniņu takas un viņu
nedarbu vietas gan rijā, gan kūtī, gan mājā, gan pļavās un tīrumos. Vai tiešām Blaumanis, rakstot pasaku
„Velniņi”, iedomājās savas mājas? Laikam jau jā, jo Brakos viss ir atrodams – katra taciņa ieraugāma, kur
velniņu soļi dipinājuši, katra ēka, kur nerātnības veiktas.
Dalībnieki, kas bija iesaistīti iestudējumā „Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri” (pēc R. Blaumaņa
stāsta „Brīnuma zālīte” motīviem), trīs dienas cītīgi gatavojās pirmizrādei Brakos. Režisore Kristīne KlētnieceSika bija prasīga un darbu veica ar lielu atbildību. Dienas bija jaukas un saulainas, gaiss – pilns smaržu un
svaiguma. Teātrinieki muzejā jutās tik labi un atraisīti. Piektdien, 7. jūnijā, notika pirmizrāde, taču pērkona
stiprais lietus krietni patraucēja izrādes sākumu, bet pasākums notika. Viļņu Jānis devās sievas meklējumos tik
un tā. Kaut baznīcā pēc spalgajām zvanu skaņām, šķiet, bija kļuvis kurls, tas netraucēja sirdij nekļūdīgi atrast
savu iecerēto. Te nebija vajadzīga nekāda brīnuma zālīte, bet tikai gudrība. Jānis jau visu dzirdēja, bet
šķietamais kurlums ļāva vērīgāk ieklausīties cilvēkos un atklāt viņu patieso būtību. Kalēju Ilze bija tā īstā
līgaviņa – čakla, godīga un sirsnīga.
Režisore Kristīne Klētniece-Sika bija parūpējusies par visu – interesantu skatuves ietērpu un tēlu krāsainību,
neparastu aktieru improvizācijas spēli. Muzikālais vadītājs Māris Žagars priecēja ar izcilu sava amata prasmi.
Kaut skatītāji un aktieri bija lietū pamirkuši, pirmizrāde Brakos noritēja veiksmīgi un labā noskaņā. Pēc
pasākuma baudījām pankūkas un Ērgļu novada pašvaldības sarūpēto gardo kliņģeri. Paldies biedrības „Svētā
Jāņa Palīdzība” direktorei M. Grundšteinai-Gruzdiņai, projekta vadītājam M. Sirmulim, skolotājai M.
Ostrovskai, pavārītei Amēlijai Vaišļai, kura visas nometnes dienas mūs lutināja ar tik garšīgām pusdienām. Uz
tikšanos citu gadu!
Teksts un foto:
Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte

Atceroties Mariju Šmiti

11. maijā Sausnējas kapsētā tika atklāta piemiņas zīme Marijai Šmitei. Melnais akmens izveidots kā
bieza, atvērta grāmata ar lakonisku uzrakstu – skolotāja Marija Šmite, dz. Brutāne, 1927. 1. V – 2011. 5
XII
Kā pastāstīja skolotājas meitas, piemiņas zīmi (ne pieminekli) tieši tādā veidolā uzskicējusi pati Marija
Šmite.
Kapsētā bija sanākuši cilvēki, kuri vēlējās ar savu klātbūtni godināt skolotājas piemiņu. Īpašu noskaņu
radīja Guntara Velča vijoles skaņas un sirsnīgie, Marijas Šmites mūža veikuma cildinošie Elitas Ūdres
vārdi. Ansamblis „Pīlādzītis”, pievienojoties pasākuma dalībniekiem, nodziedāja dziesmu „Nevis
slinkojot un pūstot…”, kas ļoti patikusi skolotājai. Marijas Šmites bijušie audzēkņi un darbabiedri,
kaimiņi un tuvinieki ar ziediem rotāja viņas atdusas vietu pateicībā par Sausnējai atdoto mūžu, par
paveikto sabiedrības labā. Sausnējas pamatskolas direktors Andris Dombrovskis cildināja Marijas Šmites
devumu jaunās paaudzes audzināšanā, pagasta kultūras organizatore Inese Leiboma teica paldies
skolotājai par aktīvo darbošanos kā pašdarbības kolektīvu vadītājai, citi runātāji izcēla skolotājas
labestību, gaišumu un cilvēkmīlestību.
Pēc tam klātesošie tika aicināti uz novadpētniecības muzeju „Līdumos”, lai dalītos atmiņās. Tieši
pateicoties Marijas Šmites iniciatīvai, tika izveidots šis muzejs. Viņa paglāba ēku no izdemolēšanas,
vāca eksponātus , iekārtoja telpas.
Mājīgajā saieta zālē ilgi nenoklusa dziesmas un atmiņu stāsti par Mariju Šmiti. Viens viņu atcerējās kā
prasīgu pedagogu, cits kā izpalīdzīgu kaimiņieni, vēl citam atmiņā palikušas kopīgas gaitas sabiedriskos
pasākumos. Marijas Šmites meitas Anita un Gundega lasīja fragmentus no mātes atmiņām par to, kā
norīkota darbā uz Sausnēju, kādas grūtības nācies pārvarēt, kādi cilvēki sastapti gadu gaitā.
Visiem stāstiem cauri audās skumjas, jo skolotāju šai saulē vairs nesatikt. Līdztekus arī gandarījums
un lepnums, ka tik labs, gaišs cilvēks ir dzīvojis un strādājis Sausnējā.
    
Novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte
Foto: Māra Liepiņa
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Sporto pansionāta iemītnieki

Jau otro gadu sociālajos aprūpes centros un pansionātos visā Latvijā tiek organizētas sporta dienas.
6.jūnijā sporta diena bija Ērgļu pansionātā, kur dalību ņēma 22 Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
iemītnieki un 3 SIA “Ērgļu slimnīca” dienas stacionāra iemītnieki.
Liels atbalstītāju un tiesnešu pulks ratiņkrēslos vēroja vīrus pie galda, kur notika zoles turnīrs, dāmas,
kuras spēlēja domino. Iepriekšējā gada dambretes čempions aicināja uz dambreti iemītniekus un
darbiniekus un apliecināja, ka arī šogad ir labākais starp visiem spēlētājiem, tas ir mūsu mājā mīļi
sauktais Robčiks.
Interesenti izmēģināja bumbas mešanu mērķī, veiksme - Antoņinai, svaru celšanu, kur stiprākais
izrādījās Māris, bet pie šautriņu stenda uzvarēja Andris.
Noslēgumā bija jautrais skrējiens pagalmā gar pansionāta ēku, kur ātrākie bija Inta un Andris. Jautrība
un labs gars valdīja visos sporta dienas dalībniekos, jo atzinība par piedalīšanos tika piešķirta visiem.
Paldies, tiksimies nākamgad.
Sociālā darbiniece Ināra
Foto: Ieva Dūduma

Sausnējas bibliotēkas
jaunieguvumi
  Sveiciens visiem grāmatu draugiem! Gribu informēt, kā Sausnējas bibliotēkas grāmatu krājums
šogad jau papildinājies ar 40 grāmatām un 1 CD. Četri eksemplāri saņemti programmas „Publisko
bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un
sabiedrības saliedētības veicināšanai” ietvaros. Pārējās, bet lielākā grāmatu daļa, iegādātas par
pašvaldības līdzekļiem.
Grāmatas par vēsturi: „(Divas) puses. Latviešu kara stāsti” (karavīru dienasgrāmatas, gan
grāmatā, gan CD aktieru lasījumā); Vera Kacena „Kājāmgājējs karā” un „Balle beidzās pusnaktī”
(arī no sērijas „Latviešu kara stāsti”, dokumentālā proza); „Latvijas vēstures atlants”; Arnis Radiņš
„Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē”.
Latviešu autoru romāni un stāsti: Anna Skaidrīte Gailīte „Neredzamo važu gūstā”; Ēriks
Hānbergs „Pirmā grēka līcis”; Ilze Jansone „Umurkumurs jeb Ardievas feminismam”; Ēriks Kūlis
„Diena kā sieviete”; Liāna Miķelsone „Vai nāks tava valstība?”; Dace Priede „Snieg purpura
sniegs”; Linda Šmite „Liedaga bērni”; Kristīne Ulberga-Rubīne „Es grāmatas nelasu”; Vladis
Spāre „Odu laiks”; Laimdota Sēle „Kaislību pavārgrāmata”; Ilze Liliāna Muižzemniece „Ledus
pieskāriens”; Andra Manfelde „Adata”; Artūrs Leja „Mežanorās” un divas Andra Kolberga
grāmatas „Tas lielais diletantu laiks” (dienasgrāmata); „Eņģeļu purvs” (scenārijs).
Ārzemju autoru romāni un stāsti: Džeimsa E.L. „Greja piecdesmit nokrāsas”, „Tumsa piecdesmit
nokrāsās” un „Brīvība piecdesmit nokrāsās” (romāns- triloģija); Sūzena Elizabete Filipsa „Mans
eņģelis”; Lorija Holsa Andersone „Runāt”; Gordons Kempbels „Pokers ar Temīdu”; Kasandra
Klēra „Pelnu pilsēta”; Nikolass Spārkss „Talismans”.
Tostarp arī grāmatas mazajiem lasītājiem: Ēriks Kūlis „Vispirms par Leksīti… un tad par ezi
Nezi”; Margarita Stāraste „Kas notiek Dižmežā”; „Peles jaunā māja”; „Mēness bumbiņa”;
„Vāru, vāru putriņu!”.
Dažādu nozaru literatūra: „Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem”; „Latviešu zeķu raksti”; Veronika
Huga „Adīti cimdi ”; Maikls Kārlends „Ceļvedis atmiņas trenēšanā”; Aijako Brodeka „Papīra
plastika”; „Latviešu bērnu folklora”.
Sevišķi akcentēt gribu Līgas Blauas grāmatu „Dzīves stāsti”. Lasītājam būs iespēja sastapt
Rūdolfu Blaumani un sekot viņa precību nodomiem, kopā ar Jāni Jaunsudrabiņu nokļūt „Vēja
ziedu” tapšanas vietā un cilvēkos, sastingt, uzzinot par „Stalšēnu” traģēdiju, viesoties Antas Klints
viesībās, ieraudzīt Veltu Līni ģimenē un uz skatuves, lasīt burvīgu mīlestības stāstu 25 vēstulēs un
vēl daudzi citi stāsti un cilvēki, kuru likteņi ir uzrunājuši autori.
Saraksts pietiekami garš, tāpēc domāju, ka ikviens varēs izvēlēties sev tīkamāko grāmatu.

Inga Grote, Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Dāvinājums no Melnburnas

   Pavasaris Ērgļu Profesionālās vidusskolas
bibliotēkā atnāca ar patīkamu pārsteigumu. Mūsu
skola ir saņēmusi grāmatu dāvinājumu no Austrālijas
pilsētas Melburnas.
Šis ir jau otrais grāmatu dāvinājums, ko skola
saņem divu gadu laikā. Un šoreiz sirsnīgu paldies
sakām Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja literatūras sektora vadītājai Dacei
Zvirgzdiņai, kas iedeva mūsu skolas koordinātes
Austrālijas laikraksta latviešiem pasaulē „Latvietis”
palīgredaktorei Ilzei Nāgelai, kura savukārt ir
parūpējusies, lai skolas Latvijā saņem trimdā izdotās
daiļliteratūras grāmatas.

Ērgļu Profesionālās vidusskolas bibliotekāre
D. Kuzina
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Jaunākais Liepkalnes
bibliotēkā
Pagājis aktīvais pavasara darbu laiks un pienākusi skaistā
vasara ar atpūtu un aktivitātēm ārā, nebeidzamajiem dārza
un lauku darbiem. Bet arī lielajā vasaras aizņemtībā
patīkami kādā atpūtas un miera brīdī paņemt rokās grāmatu
un rast aizmiršanos rakstu rindās. Tāpēc piedāvāju nelielu
ieskatu jaunākajās grāmatās.
    Mazākajiem lasītājiem saistošas pasaku un dzejoļu
grāmatiņas. Ar košām, krāsainām bildēm būs Valda
Rūmnieka „Murjāņu kurmītis un viņa draugi” , Astras
Rozes „Lielais Brūnis un mazā Sārtule”, Māras Cielēnas
„Krupītes kurpītes”, Sergeja Kozlova „Ezītis miglā un
citas pasakas”-stāsti gan maziem, gan arī lielākiem
lasītājiem,
norvēģu rakstnieka Turbjērna Ēgnera
’’Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā’’nav
parasti dzīvnieki, bet iedomu tēli, kas savas īpašības
aizguvuši gan no zvēriem, gan cilvēkiem.
   Jauniešiem piedāvājumā ir dažādu žanru darbi. Māra
Runguļa „Nekrietnais Alfrēds” – aizraujošs stāsts par
dzērājvīru, kurš dara visādas palaidnības: sabradā gliemežus,
apmētā makšķerniekus ar akmeņiem, ber upē atkritumus,
pārkniebj pastnieces ritenim bremžu trosīti u.c., bet, kad
mājā parādās kāds zēns no Rīgas, kam laukos ir garlaicīgi,
viņš pamana Alfrēda blēņu darbus, sākas slepena cīņa, un
vasara kļūst interesanta! Aivara Bērtuļa „Vecās baznīcas
noslēpums” ir stāstu grāmata par dažādiem bērnu
piedzīvojumiem. Rutas Skrebeles „Palaidnību karaļa Jāņa
B.dienasgrāmata” stāsta par zēnu Jāni, kas ir tāds pats kā
daudzi bērni iet skolā, lai gan labprātāk viņš to nedarītu.
Mācībās iet visādi, viņam ir pāris draugi, mamma un sīkā
māsa un vēl viņam ir kāds sapnis, bet, lai to uzzinātu, ir
jāizlasa šī dienasgrāmata. Īpaši iesaku jauniešiem grāmatu
„Mēs, Zoo stacijas bērni”, kurā atainota narkotiku gūstā
nonākušu jauniešu skarbā dzīves realitāte.
   Pieaugušie lasītāji arī var izvēlēties sev atbilstoša
žanra darbus. No latviešu autoru daiļliteratūras darbiem Maijas Krekles „Mīlestības skartie”, Daces Rukšānes
„Ķīpsalas putni”, Ilzes Indrānes „Divpadsmit logi”,
Laimas Kotas „Mana turku kafija”- stāsts par dzīvi pēc
kāzām Turcijā, savukārt no ārzemju autoru darbiem var
izvēlēties Filipas Gregorijas „Baltā karaliene” un „Dzimusi karaliene”- stāsti par karaļu un karalieņu
dzīvi, cīņu par varu un troni. Asāku izjūtu cienītājiem spiegu romāns- Kena Foleta “Adatas acs”,
kriminālromāni Adlers-Olsens Jusi „Fazānu slepkavas”, Maikla Konelija „Putnu biedēklis” un Jū
Nesbē „Sniegavīrs”.
    Nozaru literatūra papildināta ar „Sibīrijas bērni” otro sējumu (L-Z), Tatjanas Fastas „Juris
Podnieks”, Otto Ozola „Latvieši ir visur”, Annas Žīgures „Viņi. Svešos pagalmos”, „Latvijas leģendas”,
Jānis Zvaigzne „Jūnijs.Litene.1941”, Heinriha Stroda „Latvijas nacionālo partizānu karš,1944.1956.”.
Šīs un vēl daudzas citas jaukas grāmatas gaida tevi bibliotēkā!
Dainuvīte, bibliotēkas vadītāja

Valsts atbalsts biznesam
šodien un turpmāk
Hipotēku bankā
Hipotēku banka būtiski atšķiras no citām Latvijā strādājošajām bankām. Veicot attīstības institūcijas
uzdevumus, Hipotēku banka izsniedz valsts atbalsta aizdevumus tām uzņēmēju grupām, kurām ir grūtāk
saņemt finansējumu komercbankās. Tie ir gan iesācēji biznesā un jaundibināti komersanti, gan
pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt konkurētspēju, kā arī lauksaimnieki.
Atšķirībā no aizdevumiem komercbankās, izsniedzot valsts atbalsta programmu aizdevumus, Hipotēku
banka var uzņemties lielākus riskus, tai skaitā zemāku ķīlas nodrošinājumu, apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki, aizdevumi un nefinanšu atbalsts pieejami arī uzņēmējiem bez
iepriekšējas pieredzes.
Kāds atbalsts pieejams tiem, kas vēlas sākt biznesu?
Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta Starta programma, kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Tā
piedāvā gan aizdevumu (līdz 54 tūkstošiem latu), gan bezmaksas konsultācijas, lai iegūtu uzņēmējdarbības
veikšanai nepieciešamās zināšanas. Tāpat jaunajiem uzņēmējiem piemērota ir arī mikrokreditēšanas
programma, kura arī piedāvā aizdevumu, kā arī grantu jeb neatmaksājamo finansējumu.
Kas paredzēts jau strādājošiem uzņēmumiem?
Mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam uzņēmēju lokam. Jau pieminētā mikrokredītu programma
ir ļoti populāra un tajā var saņemt aizdevumu līdz 10 tūkstošiem latu, kā arī grantu līdz 500 vai 750
latiem, atkarībā no projekta īstenošanas vietas. Lielāki aizdevumi ir divās citās valsts atbalsta programmās,
speciālas programmas ir arī lauksaimnieku vajadzībām.
Ko Hipotēku banka piedāvā lauksaimniekiem?
Lauksaimniekiem pieejami visu gadu saimniekošanai nepieciešamie apgrozāmie līdzekļi. Aizdevuma
summa ir līdz 700 tūkstošiem latu, bet lauksaimniecības kooperatīviem – līdz pat diviem miljoniem latu.
Jāpiemin arī lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programma. Aizdevumu pieteikumus tajā
pieņem Hipotēku banka, savukārt lēmumus par aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku atbalsta fonds.
Kur saņemt vairāk informācijas par Hipotēku bankas piedāvājumu?
Hipotēku banka par valsts atbalsta iespējām konsultē klientus deviņās filiālēs, tostarp Gulbenē, Rīgas
ielā 47 (darba laiks katru darbdienu no 8.30 līdz 17.00) un 18 Attīstības programmu konsultāciju centros
visā Latvijā. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas:
• Madonā (Saieta laukumā 1) un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un ceturtdienās
no 9.00 līdz 14.00.
Ikviens interesents attīstības programmu konsultāciju centrā var saņemt informāciju par valsts atbalsta
saņemšanas iespējām Hipotēku bankā. Esošie un potenciālie klienti ir aicināti tikties ar bankas aizdevumu
speciālistiem centra darba laikā vai iepriekš vienojoties par tikšanās laiku un vietu. Pilns klientu
konsultāciju vietu saraksts atrodams bankas mājaslapā www.hipo.lv.
Hipotēku bankas bezmaksas informatīvais uzziņu tālrunis: 80 000 100
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Palīdzēsim Zanei elpot!

Slimība piezogas pēkšņi un negaidīti, sagriež dzīvi ar kājām gaisā.
Slimībā esam trausli un saudzējami, mums ir vajadzīgs atbalsts. Bieži
vien jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Ko darīt? Vai es spēšu izārstēties?
Vai man kāds spēs palīdzēt? Dzīve iegūst citu krāsu. Slimnīcas, analīzes,
ārstu konsīlijs, aptieka un zāles. Un tad ir labi, ja apkārt ir cilvēki, kas ar
visām savām iespējām var darīt labu. Uzmundrināt, palīdzēt, ziedot nevis
tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, lai kāds pavisam tuvu blakus varētu
dzīvot.
Zane Lazdiņa dzīvo Ērgļos, tepat mums blakus, bet pirms 3 gadiem viņa ļoti,
ļoti smagi saslima ar pulmonālo hipertensiju. Tā ir smaga saslimšana, kas liedz
cilvēkam iespēju pilnvērtīgi pārvietoties, izdarīt jebkādas kustības. Zāles Zane
lieto, bet tās īpašu rezultātu nesniedz, tikai aptur slimības simptomus. Nepieciešama
plaušu transplantācija, kas Latvijā netiek veikta un tā nav iekļauta arī apmaksājamo
pakalpojumu grozā. Vislētāk šādu operāciju var veikt Čehijā, kur ārstēšanās
vienam cilvēkam ir apmēram 45 000 eiro.
Ar šo reto slimību Latvijā slimo 50 cilvēki, tostarp, mūsu Zane. 5. maijā visā
pasaulē tiek atzīmēta Pulmonālās hipertensijas diena. Ziedojumu kampaņa šogad
iesākās Salaspilī, kur tika organizētas labdarības sporta spēles, lai palīdzētu vākt
ziedojumus 3 jauniem, bet slimiem cilvēkiem, arī Zanei.
Arī mēs šovasar būsim kopā lielākos un mazākos pasākumos - Līgo svētkos,
Novada svētkos, Starptautiskajā Tautas deju festivālā ”Ērgļu raksti”, kur nepaiesim
garām ziedojumu kastītei, kas būs domāta palīdzībai no visas sirds ar vislabākajiem
nodomiem un cerībām. Cerībām uz izdošanos, veiksmi un veselību Zanei.

Arī TU vari palīdzēt Zanei, ziedojot naudu uz kontu:
Zane Lazdiņa
Bankas kods:HABALV22
Personas kods: 231281-11888
Konta nr.: LV90HABA0551003486905

Sandra Avotiņa

Optometrists vai
oftalmologs – pie kura
speciālista doties?
Laimīgs tas , kurš vesels!
Lai dzīvotu skaistu,
veselu un laimīgu dzīvi,
mums katram jārūpējas par
tām vienreizējām iespējām,
ko daba cilvēkam dāvājusi
– redzēt, dzirdēt, sajust.
Lielāko daļu informācijas
mēs iegūstam ar redzes
palīdzību. Jau mazs bērns ar
tās palīdzību iepazīst pasauli,
savus mīļos, redze palīdz
orientēties plašajā pasaulē
un baudīt tās burvību. Ar
redzes palīdzību cilvēks
nodod savu pieredzi tālāk
nākamajām
paaudzēm.
Mūsu dzīvē tik liela nozīme
ir redzei, ka mēs nevaram
atļauties par to nerūpēties. Lielai daļai cilvēku rūpes acu veselībai jāvelta pastāvīgi. Vislielākie palīgi šeit
ir acu speciālisti – optometristi un oftalmologi.
Oftalmologs jeb acu ārsts ir specializējies dažādu acu saslimšanu ārstēšanā un ķirurģijā, šis speciālists
kā ārsts ir tiesīgs izrakstīt recepšu medikamentus acu slimību ( piem., konjunktivīta, glaukomas,
kataraktas) ārstēšanai vai veikt acu operācijas, ja ar medikamentiem vairs līdzēt nevar. Pie oftalmologa
dodamies arī, ja acī iekļuvis kāds svešķermenis vai ir acs trauma. Acu ārsts arī var pārbaudīt redzi un
izrakstīt brilles, taču redzes koriģēšana nav oftalmologa pamatuzdevums.
Savukārt optometrists ir redzes aprūpes speciālists, kas ir mācīts atpazīt dažādas acu saslimšanas,
novērtēt to nopietnību, bet nav tiesīgs tās medikamentozi vai ķirurģiski ārstēt. Optometrista galvenais
uzdevums ir novērtēt redzes sistēmas stāvokli, nepieciešamības gadījumā izrakstot briļļu recepti vai
piemeklējot tieši jums vispiemērotākās kontaktlēcas, apmācīs klientu kontaktlēcas gan ielikt, gan izņemt,
gan pareizi kopt. Vizītes laikā optometrists novērtēs acs ārējo un iekšējo daļu veselību un acs lēcas
causpīdīgumu. Izmērīs arī acs iekšējo spiedienu, kas noteikti ir jākontrolē vismaz reizi gadā cilvēkiem
pēc 40 gadu vecuma, jo ilgstoši paaugstināts acu spiediens var izraisīt neatgriezenisku redzes nerva
bojājumu un neārstēts noved pie redzes zuduma. Ja optometristam rodas aizdomas par kādu acu
saslimšanu, pacientu nosūta pie acu ārsta, kura uzdevums ir noteikt precīzu diagnozi un lemt par tālāko
ārstēšanu. Tāpat optometristi konsultē cilvēkus par pareizu darba vietas iekārtošanu, mūsu redzei
nepieciešamiem atpūtas brīžiem, optometrists var ieteikt redzes terapiju - vingrinājumu kompleksu
konkrētu redzes problēmu risināšanai.
2013. gada 2. jūlijā Mēness aptiekā, Ērgļos, Rīgas ielā 3, Bravo Optika izbraukumā pie jums
piedāvā veikt pilnvērtīgu redzes pārbaudi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem, un 25 %
atlaidi optisko briļļu pasūtījumam (briļļu ietvaram un lēcām) vai saulesbriļļu pirkumam.
Vispusīgajā redzes pārbaudē ietilpst:
1.Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes noteikšana, vadošās acs noteikšana, redzes funkciju
pārbaude tuvumā.
2.Redzes asuma noteikšana ar briļļu receptes izrakstīšanu.
3.Acs iekšējā spiediena noteikšana.
4.Novērtēs acs struktūru, lai laikus varētu pamanīt dažādu acs saslimšanu pirmsākumus ( glaukomas ,
kataraktas , makulas deģenerācija u.c.).
Redzes pārbaude, veicot briļļu pasūtījumu, – bezmaksas.
Redzes pārbaude, nepasūtot brilles, -- 5,00 Ls.
Izbraukumā līdzi ir apmēram 150 -- 200 briļļu ietvaru un saulesbriļļu. Briļļu ietvaru cenas, sākot no
10,00 Ls.
Apmaksāt brilles var izbraukuma dienā skaidrā naudā vai apmaksājot ar pārskaitījumu pēc noformēta
rēķina.
Uz redzes pārbaudi pieteikties pa telefonu 64825568 vai Mēness aptiekā Ērgļos, Rīgas ielā 3 pie
farmaceites.
Bravo Optikas optometriste Inese Grabovska
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PASĀKUMU AFIŠA
22. jūnijā plkst. 9.00 Ērgļu saieta namā Līgo tirgus “Jāņa
māte sieru sēja!”
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji gan ar pašgatavoto sieru,
gan pašbrūvēto alu un vēl ar citiem našķiem un pārsteigumiem.
Līgo dienu ieskandēs Ērgļu saieta nama dziedātāji un
dancotāji!
22. jūnija plkst. 19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar Vietalvas amatierteātri, kas izrādīs
B. Jukņevičas komēdiju „Ak, šī jaukā lauku dzīve!” Ieeja
par ziedojumiem.
23. jūnijā plkst. 20.00 “Līgo svētki Brakos!”
Ērgļu teātra brīvdabas dziesmuspēle
“MĪLAS PAMĀCĪBA VIĻŅU JĀNIM”
Pēc izrādes Jāņuguns iedegšana Jānkalniņā ar dziedāšanu
un dancošanu, Zaļumballe Braku pagalmā.
23. jūnijā plkst. 21.00 Jumurdas pagasta estrādē
...UGUNSKURA iedegšana...
Kas vizēja, kas mirdzēja
Viņā lauka galiņā,
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.
JUMURDIEŠU LIELĀ, VIZOŠĀ, MIRDZOŠĀ IESPĒJA!
KONKURSS par
AUGSTĀKO, SPOŽĀKO, PAMANĀMĀKO,
VIESMĪLĪGĀKO....JĀŅUGUNI.
Gaidiet ciemos jāņabērnus!
30. jūnijā plkst. 13.00 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku atklāšana Latvijas novados.
Karoga svinīga pacelšana vienlaicīgi pie saieta nama
Ērgļos, pie saieta ēkas Jumurdā, pie pagasta pārvaldes
ēkas Sidrabiņos.
21.jūlijā plkst.13.00 Sausnējā
Marijas dienas svētki, veltīti skolotājas Marijas Šmites
piemiņai.
Pulcēšanās 12:45 pie Sausnējas bibliotēkas.
Pasākumā aicināti piedalīties Pētera Leiboma vadītais pūtēju
orķestris, kaimiņu novada un vietējie pašdarbnieki.
27. jūlijā plkst.20.00 Jumurdas pagasta estrādē
Jumurdas un Sausnējas pašdarbības kolektīvu
KONCERTS
Plkst.22.00 BALLE, spēlē grupa „Ceļā”.
26. - 28. jūlijā 7. Ērgļu novada svētki!
Šogad no 26. līdz 28. jūlijam Ērgļos atkal būsim kopā Ērgļu
novada svētkos. Sportosim, dziedāsim, dejosim un
izklaidēsimies. Sīkāka informācija par Ērgļu novada svētku
programmu nākamajā “Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā.
Uz tikšanos Ērgļu novada svētkos!

PATEICĪBA
Izsakām pateicību visiem, kuri mums
palīdzēja un bija kopā ar mums, no Gata
atvadoties.
Māsas, brāļi, mamma, Modests

Kapusvētki novadā
27. jūlijā plkst.14.00 Jumurdas kapos
27. jūlijā plkst.16.00 Vējavas kapos
10. augustā plkst.12.00 Miera kapos
10. augustā plkst.15.00 Sauleskalna kapos
10. augustā plkst.15:00 Runakalna kapos
10. augustā plkst 17:00 Liepkalnes kapos
17. augustā plkst.16:00 Sausnējas kapos
7. septembrī plkst.13.00 Blaumaņa kapos

Apsveicam!

Apsveicam!

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Laimonis Zaretoks
Maija Veldre
Aija Neilande
Māris Mincēvičs
Tālivaldis Griezāns
Juris Krastiņš
Ilga Jansone
Aina Zirnīte
Rolands Dedels
Anna Priede
Jānis Bičevskis
Ivans Demskis
Vera Ozoliņa

ANDRU STANKEVIČU un
RAITI UNGURU
ar dēla EDUARDA UNGURA
piedzimšanu;
LINETU un LAURI RŪNIKUS
ar dēla MIKA piedzimšanu.

Krustvārdu mīkla
Horizontāli: 6. Ciprešu dzimtas krūms vai koks. 9.
Peldēšanas paņēmiens. 10. Tenisa spēles laukums.
Spilgtākā zvaigzne Ūdensvīra zvaigznājā. 12. Svara
mērvienība angļu mēru sistēmā. 13. Dziedātāja balss
reģistrs. 14. Lupziežu dzimtas eļļas augs, puskrūms. 17.
Lēciena gaisā apmests kūlenis. 18.Vide, kurā izplatās
radioviļņi. 22. Pilsēta Lietuvā kopš 1952. gada. 23.
Mūžzaļš siltzemju skuju koks. 25. Abavas pieteka
Latvijā (55 km). 26. Ezers Vecpiebalgas novadā. 31.
Ziepenīšu dzimtas ārstniecības augi Ziemeļamerikā. 33.
Īso distanču skrējiens vai slidojums. 34. Karpu dzimtas
zivs. 35. Gudrības dieviete seno romiešu mitoloģijā. 36.
Tēls R.Blaumaņa novelē „Salna pavasari”. 37. Liels
kaķu dzimtas plēsējs. 38. Radioaktīvs ūdeņraža
izotops.
Vertikāli. 1. Skarblapju dzimtas lakstaugs. 2. Vēršu
dzimtas dzīvnieks. 3. Atmosfēras ierosa ar pazeminātu
spiedienu centrā. 4. Latviešu dzejnieks (1901.-1968.).
5. Pagasta centrs Dagdas novadā. 7. Mazlitrāžas sacīkšu
automobilis. 8. Tēls A.Dimā romānā „Trīs musketieri”.
12. Elektriskās mašīnas nekustīgā daļa. 15. Dobradžu
dzimtas dzīvnieks Āzijā. 16. Periodiskie iespieddarbi.
19. Likteņlēmēja dievība senlatviešu mitoloģijā. 20.
Nacionālā teātra aktieris un režisors (1907.-1968.). 21.
Blīvs, rupjgraudains sniegs augstu kalnos. 24. Plēsīgs kaķu dzimtas dzīvnieks. 27. Vecākais no ģimenes vīriešiem. 28.
Sitamais plāksnīšu taustiņinstruments. 29. Daudzgadīgs panātru dzimtas lakstaugs. 30. V.Artmanes loma kinofilmā „Mērnieku
laiki”. 32. Lašu dzimtas zivis. 33. Ungāru komponista I. Kalmāna operete.
Sastādīja A.Gailis

SLUDINĀJUMS
Jūnijā Ērgļos, netālu no Sauleskalna
kapu kapličas, tiek atvērta akmeņkaļu
darbnīcas pieminekļu izstāde. Mēs
piedāvājam granīta un laukakmens
pieminekļus, apmales, soliņus u.c. granīta
izstrādājumus, kā arī gravēšanu,
portretus.
No piemiņas plāksnēm līdz
ekskluzīviem pieminekļiem, skulptūrām.
Veicam visus kapu labiekārtošanas
darbus.

Pieminam mirušos
MAIGONIS ANDREJS BALODIS
miris 86. mūža gadā;
OSVALDS HEISELIS
miris 90. mūža gadā;
GATIS KAIRE
miris 41. mūža gadā;
AIVARS JĀNIS DREIMANIS
miris 75. mūža gadā;
PĀVELS MIHAĻKOVS
miris 96. mūža gadā;
JĀNIS BAZULIS
miris 86. mūža gadā;
IRMA MEĻĶE,
mirusi 88. mūža gadā;

Papildu informācija par mūsu
pakalpojumiem pa tālr.:
26778842; 29915126

ARNOLDS MUCENIEKS,
miris 82. 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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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. jūnijs

