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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ
Skolēnu vasaras brīvlaikā – otrdienās un
piektdienās – maršrutā Ērgļi-Katrīna kursēs autobuss ar atiešanas laiku no Ērgļiem plkst.13:50
10. jūnijā Smārdes pagasta atpūtas bāzē
„Valguma pasaule” notika konkursa „Sieviete
Latvijai 2011” noslēguma pasākums. Nominācijā
„Sievietei par nesavtīgu darbu sabiedrības labā” tika
sumināta Ērgļu novada iedzīvotāja Inese Mailīte.

Inese laureātes godu saņēma par Jurjānu dzimtas
salidojumu organizēšanu, programmas „Ceļojošais
mežs” izstrādāšanu un vadīšanu, kā līdzautore
vairākām grāmatām par Madonu un Ērgļiem.
No 18. līdz 22. maijam Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs atradās komandējumā
Francijā, Kulēnas (Coulaines) pašvaldībā pēc
franču puses ielūguma. Vizītes laikā pašvaldības
pārstāvji piedalījās Kulēnas (Coulaines) un Madonas
rajona pašvaldības 20 gadu sadarbības svinībās, tika
parakstīts jaunais sadarbības līgums starp Kulēnas
pašvaldību un pieciem jaunizveidotajiem bijušā
Madonas rajona novadiem – Madonu, Ērgļiem,
Cesvaini, Lubānu un Varakļāniem. Jubilejas
pasākumi ietvēra arī svinīgo sēdi ar Latvijas
ārkārtējās pilnvarotās vēstnieces Francijā piedalīšanos un Madonas parka atklāšanu. Delegācija
iepazinās ar Francijas pašvaldības darbu kultūras un
sociālajā jomā, kā arī ar Normandijas vēsturi un
kultūru.
2011. gada 24. maijā Ērgļu novada pašvaldības
speciālisti Emma Cera un Guntis Vīndedzis
apmeklēja VAS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības rīkoto semināru Jaunjelgavas novadā. Uz semināru tika uzaicinātas
pašvaldības, lai iepazīstinātu ar valsts mežu
apsaimniekošanu, parādot arī praktiskus piemērus
dabā. Vidusdaugavas mežsaimniecības speciālisti
piedāvā tāda veida seminārus rīkot pašvaldībās uz
vietas, stāstot par konkrētā novada valsts mežu
apsaimniekošanu, ceļu būvniecību, mežu infrastruktūras veidošanu, sadarbību ar pašvaldību un
vietējiem iedzīvotājiem. Ja ir interese par tādu
semināru Ērgļu novadā, lūdzu, ziņojiet pašvaldības
speciālistei Emmai Cerai.
Šogad 72 vietējās
pašvaldības ir uzsākušas attīstības programmas izstrādi ar
ESF finansējumu. Lai IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
vietējām pašvaldībām
sniegtu
ieteikumus
attīstības programmu
satura veidošanā, 2010.
gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) izstrādāja metodiskos
ieteikumus attīstības programmu izstrādei, kuri
tomēr nesniedz uzstādījumus attiecībā uz nozaru
politiku prioritātēm, kas būtu jāņem vērā. Līdz ar to
VARAM sadarbībā ar nozaru ministrijām maijā un
jūnijā organizēja 3 dienu semināru – diskusiju ciklu
“Vietējās plānošanas nozīme nozaru politiku
īstenošanā”, kuros piedalījās arī Ērgļu novada
pašvaldības attīstības programmas izstrādes darba
grupas vadītāja Emma Cera.
Semināros Ogres, Gulbenes un Siguldas pašvaldību
darbinieki dalījās savā pieredzē attīstības programmu
izstrādē. Savukārt nozaru ministrijas sniedza savu
redzējumu par pašvaldību lomu nozaru politiku
īstenošanā, informējot par nozaru prioritātēm, kas

būtu jāņem vērā, kā arī sniedza ieteikumus
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei.
Ar semināru prezentācijām varat iepazīties VARAM
mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv
ELFLA projekta Nr.
10-05-L32100-0000185
„Pamatpakalpojumu ieĒrgļu novada
dzīvotājiem
uzlabošana
pašvaldība
Ērgļu novadā” ietvaros
maijā SIA „RRKP būve” ir
uzsākusi trotuāra rekonstrukcijas darbus Zaļā ielā
Ērgļos. Tiek veikta esošā

trotuāra demontāža, jaunā bruģa seguma pamatnes
sagatavošana.
Sausnējas pagasta novadpētniecības muzeja „Līdumos” rekonstrukcijas darbos SIA „Ekodienests”

pabeidzis novecojošo konstrukciju demontāžas un
jaunu grīdu seguma pamatnes izbūves darbus.
Turpinās griestu, iekšējo un ārējo sienu apdares
darbi.
18. maijā tika
noslēgts līgums ar atklātā
konkursa
„Būvdarbu
veikšana
ERAF IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
līdzfinansētajā projektā
“Ūdens-saimniecības
attīstība Ērgļu novada
Sau-snējas pagasta Sausnējā”” uzvarētāju SIA

„ELBRA”. Autoruzraudzību veiks SIA “FIRMUS
Desing and Construction”, kura arī izstrādāja
būvprojektu. Līgums par būvuzraudzības veikšanu
noslēgts ar SIA “E. Lāča LAURA MADONĀ “.
Jūnijā būvdarbi rit pilnā sparā. Muzeja ēkai “Līdumi”
jau pieslēgts ūdensvads un kanalizācijas vads.
Izbūvēti pamati atdzelžošanas iekārtas būvei. Abi
vadi iebūvēti arī no “Ceriņu” mājas līdz
“Smiltājiem”.
Kanalizācijas un ūdensvads ir iebūvēts pāri Ērgļi –
Pļaviņas ceļam. Šo darbu veica naktī, lai netraucētu
ceļinieku darbu. Būvdarbus Sausnējas centrā
apgrūtina ceļa Ērgļi –Pļaviņas remontdarbi, bet ar
SIA “Saldus ceļinieks “ vadošajiem un strādājošiem
darbiniekiem ir izveidojusies laba sadarbība, lai
ritētu veiksmīga projekta realizācija.
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Izlaidums Ērgļu mākslas un
mūzikas skolā

Izlaidums.
Sācies šī mācību gada izlaidumu laiks. Mēs
šo svētku maratonu uzsākām pirmie. 3.jūnijā
apliecības par profesionālās ievirzes izglītību
saņēma septiņi mākslas nodaļas audzēkņi, piedāvājot vērtējumam noslēguma darbus dažādos
mākslas veidos, un mūzikas nodaļas audzēknis
Intars Lapsa, izlaidumā iepriecinot klausītājus
ar trompetes solo orķestrī, atskaņojot P. Čaikovska „Neapolitāniešu dziesmiņu”.
Mākslas nodaļas audzēkņiem bija ļoti labi
izdevušies noslēguma darbi, par kuriem tika saņemti augsti vērtējumi.
Skolu beidza Simona Bauže, demonstrējot
T-kreklu apdruku ar dažādiem dzīvniekiem un
viņu sapņiem, Anta Guzika gatavoja dekoratīvas spēļu kārtis ar dzīvnieku motīviem, Roberts
Kristers Koklačovs – grafikas darbu ciklu „Virtuve”, kur visparastākie virtuves priekšmeti varēja pārtapt par pasakainiem dārgumiem. Laila
Saulīte veidoja animācijas filmu „Ceļojums” ar
pašas izdomātiem tēliem, sižetu, ierunātām lo-

mām. Laine Vīgube, šīgada Latvijas mākslas
skolu audzēkņu gleznošanas konkursa laureāte,
prezentēja dekoratīvu gleznojumu un pulksteņa
dizainu „Laika auglis”, Santa Laube – atmiņu
gleznojumu „Tu esi mans draugs” un Beāte
Zlaugotne – ar ziedu motīviem apgleznotus lietussargus.
Aicinām noslēguma darbus aplūkot saieta
nama izstāžu zālē visas vasaras garumā.
Bet skola turpina darboties, un arī nākamajā
mācību gadā iepriecināsim skatītājus ar audzēkņu darbiem. Beidzējiem ir izaugusi cienīga nākamā paaudze, piemēram, 5. Starptautiskajā vizuālās mākslas un jaunrades konkursā „Saules
krasts – atklājums” atzinības saņēma 5. kursa
audzēkņi Edijs Žuks un Sabīne Svilpe.
Gaidām arī jaunu audzēkņu iesniegumus uz
mācībām mūsu skolā.
Interesantu vasaru novēl mākslas nodaļas
vadītāja Vizma Veipa.

Piedalīsimies „DABAS
KRĀSOTAVĀ”!
Pateicoties
VAS
”Hipotēku un zemes
banka” atbalstam, Ērgļu
novadā
tiek realizēts
projekts „Krāsošanas
ar
augu krāsvielām tradīcijas
saglabāšana
un pārmantošana Ērgļu novadā”.
Projekta
ietvaros Ērgļu
novada svētkos (no 22.
līdz 24. jūlijam) vienas
dienas garumā
darbosies „Dabas Krāsotava”, kurā svētku apmeklētāji varēs iepazīties ar senu latviešu kultūras nozari – krāsošanu ar augu krāsvielām.
Būs iespēja vērtēt jau nokrāsotas dzijas dažādos
dabas toņos „Dabas Krāsotavā” izveidotajā izstādē. Pasākuma laikā demonstrēsim krāsošanas
procesu.

Jebkurš apmeklētājs
varēs nokrāsot dzijas paraudziņu jeb kādu savu
līdzpaņemtu nelielu apģērba gabalu. Nu piemēram,
vai
nevēlaties savas
baltās vilnas zeķes pārvērst par
zaļām
zeķēm?
Jeb varbūt gaišo
šalli iemērkt dzelteno ilzīšu krāsas
podā? Kā no
madarām iegūt
oranžus un sarkanus krāsu toņus,
kāpēc etnogrāfisko brunču pamatkrāsa visbiežāk bija tumši zila – to visu pastāstīsim „DABAS KRĀSOTAVĀ”.
Esi mākslinieks – nāc uzzini un krāso Ērgļu
novada svētkos!
Sandra Lauberte,
projekta koordinatore
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada maija
mēnesī domē pieņemtajiem
lēmumiem:
1.§
hPar Ērgļu novada pašvaldībai
piederošas zemes nomu
Iepazīstoties ar SIA ”Vējkalns”
direktora Ilmāra Kaņķeļa ieceri īstenot
aktīvo atpūtu „Meža kaķis” un izvērtējot
viņa lūgumu, iznomāt pašvaldībai
piederošu, ieceres realizācijai piemērotu
zemi, dome nolēma iznomāt SIA
„Vējkalns” zemi 1 ha platībā, no
pašvaldības
nekustamā
īpašuma
”Braki”, aktīvās atpūtas ”Meža kaķis”
īstenošanai ar nomas termiņu 10 gadi
un noteica nomas maksu: 2011. gadā Ls
10,00, divos turpmākajos gados Ls
50,00 gadā, sākot ar 2014. gadu noteikt
ar jaunu domes lēmumu.
hPar grozījumiem Ērgļu novada
pašvaldības domes lēmumā
Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi”
iesniegumu, dome nolēma
izdarīt
grozījumus Ērgļu novada pašvaldības
domes 2007. gada 20. septembra
lēmumā “Par zemes gabalu nodošanu
valsts
autoceļa
būvniecības
vajadzībām”, sēdes protokols Nr. 10,
16. §, punktus 2.1. un 1) izsakot šādā
redakcijā:
2.1. Autoceļa P78 “Pļaviņas –
Ērgļi” posma 16,3-28,8 km būvniecības
vajadzībām nodot bez atlīdzības valstij
Satiksmes ministrijas personā zemes
gabalus:
1) zemes vienības “Sausnējas kapi”
ar kadastra apzīmējumu 70920080198
daļu 0,1400 ha platībā (veicot zemes
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt
precizēta), pievienojot to pie Satiksmes
ministrijai piekrītošās zemes vienības
“P78”,
kadastra
apzīmējums
70920080088.
hPar nosaukuma un adreses
piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
Izskatot personīgos iesniegumus,
dome nolēma - piešķirt no nekustamā
īpašuma “Eglāji”, kas atrodas Ērgļu
novada Jumurdas pagastā, atdalāmajai
zemes vienībai nosaukumu “Līcīši”;
izmainīt nekustamajam īpašumam
“Vecpriekšēni”, kas atrodas Ērgļu
novada Sausnējas pagastā, nosaukumu
un adresi pret “Kalna Vecpriekšēni”.
hPar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Izskatot Valsts zemes dienesta
Zemgales
reģionālās
nodaļas
iesniegumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu zemes
vienībām,
kas paredzētas zemes
reformas pabeigšanai saskaņā ar
Sausnējas pagasta teritorijas plānojumu,
dome nolēma:
noteikt zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem
70920050105,
70920040269,
70920030162,
70920070048,
70920050145,
70920080037,kas atrodas Sausnējas
pagastā, Ērgļu novadā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, mērķa kods 0101.
hPar atzinumu dabas aizsardzības
plānam aizsargājamo ainavu apvidum
“Vestiena”
Iepazinušies ar dabas aizsardzības
plānu aizsargājamo ainavu apvidum
“Vestiena”, deputāti atzina, ka plāns
izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta
09.10.2007. noteikumiem Nr. 686
“Noteikumi par īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas dabas aizsardzības
plāna saturu un izstrādes kārtību” un to
saskaņoja.
hPar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā ”Meņģeļi”
Izskatot Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja ”Meņģeļi” speciālistu izstrādāto
pakalpojumu
cenrāža
projektu
apstiprinātajām muzejpedagoģiskajām
programmām un izvērtējot - piedāvātā
pakalpojuma izmantošanas iespējamo
auditoriju, sabiedrības pieprasījumu
pēc muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem iepriekšējā darbības periodā,
muzeja
darbības
funkcijas
un
uzdevumus,
deputāti
nolēma
neapstiprināt iesniegto pakalpojumu
cenrāža projektu un uzdeva Ērgļu
novada pašvaldības domes pastāvīgajai
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejai sagatavot un iesniegt
pašvaldības domei izskatīšanai šā gada
jūnija mēneša domes sēdē, Ērgļu
novada „Braku” un „Meņģeļu” memoriālo muzeju turpmākās darbības
koncepciju.
hPar maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem Ērgļu novada sociālās
aprūpes centrā
Apstiprināja veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu par vienu kilogramu:
negludināta veļa Ls 0,85; gludināta
veļa Ls 1,00.
hPar Normunda Rubeņa riteņbraukšanas komandas ”Beitēni” iesniegumu par finansiālu atbalstu
Dome nolēma atbalstīt finansiāli
Ērgļu vidusskolas skolēna Harija
Nikolajeva dalību XSPORTS kauss
2011 sacensībās piecos posmos, kuras
notiks Biķernieku sporta kompleksā
Rīgā, piešķirot no pašvaldības budžeta
līdzekļiem finansējumu Ls 95,00
apmērā dalības maksas un transporta
izdevumu segšanai .
hPar izmaiņām Ērgļu novada
vēlēšanu komisijas sastāvā
Izskatot personisku iesniegumu,
atbrīvoja Judīti Cikuri no Ērgļu novada
vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas.
Izskatot iesniegto Ērgļu novada
vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta
pieteikumu, ievēlēja Ilzi Daugiallo par
Ērgļu novada vēlēšanu komisijas
locekli.
hPar autobusu satiksmi maršrutā
Ērgļi – Katrīna
Izvērtējot faktisko situāciju, ka,
autobusu maršrutu tīkla optimizēšanas
rezultātā skolēnu brīvdienās Ērgļu
novadā maršrutā Ērgļi – Katrīna pēcpusdienās nekursē neviens sabiedriskais
transporta līdzeklis. Lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju nokļūt
novada administratīvajā centrā Ērgļos,
dome nolēma lūgt SIA „Madonas
Ceļu būves SIA” nodrošināt autobusu
satiksmi Ērgļu novadā maršrutā Ērgļi–
Katrīna ar atiešanas laiku no Ērgļiem
plkst.13:50 skolēnu brīvdienās vismaz
divas dienas nedēļā, pašvaldībai nodrošinot par sabiedriskā transporta pakalpojumu maksu par vienu stundu reisa
izpildes dienā, no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Kā arī lūgt Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
pakalpojumu komisijai izskatīt iespēju
nodrošināt sabiedriskā autotransporta
satiksmi Ērgļu novadā maršrutā Ērgļi –
Katrīna skolēnu brīvdienās vismaz
divas dienas nedēļā.
Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība ir vienojusies ar SIA „ Madonas
Ceļu būves SIA” un jau tiek nodrošināta
autobusu satiksme skolēnu brīvdienās
maršrutā Ērgļi – Katrīna otrdienās un
piektdienās ar atiešanas laiku no
Ērgļiem plkst.13:50.
hPar neprivatizēto valsts dzīvokļa
īpašumu dzīvojamā mājā ”Ogriņi 2”
Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā
Izskatīja Valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūra” vēstuli ar
piedāvājumu pārņemt Ērgļu novada
pašvaldības
īpašumā
nekustamo
īpašumu „Ogriņi 2” Jumurdas pagastā,
Ērgļu novadā .
Izvērtējot nekustamā īpašuma
„Ogriņi 2” faktisko stāvokli, deputāti
nolēma nepārņemt pašvaldības īpašumā
Privatizācijas aģentūras valdījumā
esošo nekustamo īpašumu ”Ogriņi 2”.
hPar Ērgļu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Cīrulīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
70920080254 atsavināšanu
Izskatot personisku iesniegumu,
dome nolēma atsavināt, pārdodot izsolē
Ērgļu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu, kas atrodas “Cīrulīšos”,
Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un
sastāv no zemes vienības 12,7 ha
platībā un uz kuras atrodas fiziskai
personai piederošas ēkas un būves.
Izveidoja nekustamā īpašuma
”Cīrulīši” atsavināšanas komisiju šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Ērgļu
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vineta Bagatska;
komisijas locekļi: Ērgļu novada

pašvaldības domes deputāts Andris
Dombrovskis,
Ērgļu novada pašvaldības vides
pārvaldības un teritorijas plānošanas
speciāliste Emma Cera.
Komisijai jāizstrādā nekustamā
īpašuma ”Cīrulīši” izsoles nolikums.
hPar atbalstu nozaru vadības
papildināšanai ar teritoriālo vadību
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību
savienības 22.kongresa rezolūciju „Par
attīstības vadības principu maiņu”,
izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi
līdzšinējā valsts politika nacionālo un
ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka
attīstības vadība tikai pēc nozaru
principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību
attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, deputāti nolēma
atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības
22. kongresa rezolūciju „Par attīstības
vadības principu maiņu” un aicināt
Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši
īstenot šo rezolūciju 2014.–2020. gadu
ES budžeta ietvaros.
Latvijas Pašvaldību savienība
22. kongress
Rezolūcija
„Par attīstības vadības principu
maiņu”
Atbalstot
valdības
apņēmību
efektīvi izmantot ES budžeta līdzekļus
kopējo ES un Latvijas mērķu
sasniegšanai, apzinoties, ka esošā
investīciju plānošanas un ieviešanas
sistēma nenodrošina līdzsvarotu valsts
teritoriju attīstību, lai sasniegtu
„ES2020” programmā paredzētos
mērķus, nepieciešami ne tikai uz
nozaru, bet arī uz teritoriju attīstību
orientēti pasākumi, tikai pašvaldības
patstāvīgi var izvēlēties ES mērķu
sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst vietējiem
resursiem un vietējām iespējām.
Latvijas Pašvaldību savienības
kongress aicina Saeimu un Ministru
kabinetu, sākot ar jauno ES
programmēšanas ciklu, papildināt
nozaru vadības principu paredzot:
1. Nodalīt vismaz trešo daļu Latvijai
piekrītošās ES budžeta kvotas, nosakot
katrai pašvaldībai savu ES projektu
kvotu pēc principa „nauda seko
iedzīvotājam”.
2. Katrai pašvaldībai patstāvīgas
tiesības izmantot savu ES budžeta kvotu
tādu projektu īstenošanai, kas atbilst
„ES2020” mērķiem un tiek īstenoti
virzienos, kuri tiek apstiprināti likumā
par ES fondu izmantošanu 2014.-2020.
gada budžeta ciklā.
3. Paredzēt attīstības virzienus
visām pašvaldību grupām nodrošinot,
ka ikvienai pašvaldībai ir iespēja
piedalīties ES fondu apguvē atbilstoši
savām prioritātēm un savai attīstības
programmai.
4. Attiecināt jauno komplekso
pieeju, kurā nozaru vadības princips
tiek papildināts ar teritoriālās vadības
principu arī uz citām valsts atbildībā
esošajām investīciju programmām.
hPar Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošo mežu “Simfonija”
cirsmu izsoli
Sakarā ar nelikumīgu pārdošanai
paredzētā meža izciršanu, 25.05.2011.
ar domes lēmumu tika atsaukta Ērgļu
novada pašvaldībai īpašumā esošo
mežu „Simfonija” cirsmas 2.un 3.
kvartālā 18 ha platībā izsole, kas bija
izsludināta 2011. gada 26. maijā.
Pārvērtējot gan cirsmas platību, gan
izcērtamo koku daudzumu, domes sēdē
30.05.2011. deputāti nolēma pārdot
izsolē par latiem Ērgļu novada
pašvaldībai īpašumā esošo mežu
„Simfonija” cirsmas 2. un 3. kvartālā
16,8 ha platībā kā vienotu izsoles
objektu un apstiprināja cirsmu mutiskās
izsoles noteikumus:
Ērgļu pašvaldībai īpašumā esošo
mežu “Simfonija”
izsolē pārdodamo cirsmu
mutiskās izsoles noteikumi.
1. Izsole notiek 2011. gada 28.
jūnijā Ērgļu novada domes telpās
Ērgļos, Rīgas ielā 10 plkst.1100.
2. Izsolē tiek mutiski izsolīti ar

augšupejošu soli Ērgļu novada
pašvaldībai īpašumā esošo mežu
“Simfonija” cirsmas 2. un 3. kvartālā
16,8 ha platībā kā vienots izsoles
objekts (turpmāk tekstā „objekts”).
3. Objekta nosacītā cena ir LVL
84380 (astoņdesmit četri tūkstoši trīs
simti astoņdesmit lati) bez PVN, ko
veido konkrēto koku pārdošanas cena,
kura noapaļota līdz veseliem skaitļiem.
Objekts netiek pārdots, ja neviens nav
pārsolījis nosacīto cenu.
4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības
pirms izsoles apskatīt objektu dabā un
veikt kontroles novērtējumu. Informācija par objekta apskates laiku un
kārtību tiek publicēta izsoles sludinājumā.
5. Izsoles dalībnieki līdz izsoles
sākumam ar pārskaitījumu iemaksā
nodrošinājumu 10% apmērā no objekta
sākumcenas. Sākumcena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Izsoles dalībniekiem,
kuri objektu nav nosolījuši, nodrošinājumu atmaksā piecu darba dienu
laikā pēc izsoles.
6. Dalības maksa Ls 25 iemaksājama Ērgļu pašvaldības kasē jeb kontā līdz izsoles sākumam.
7. Izsole notiek mutiski. Izsoles
solis ir ne mazāks kā Ls 50.
8. Dalībnieki pirms izsoles paraksta
šos noteikumus, ar to apliecinot, ka
piekrīt izsoles noteikumiem un tiem
nav iebildumu pret objekta faktisko
stāvokli.
9. Lai piedalītos izsolē, pirms
izsoles sākuma komisijai jāiesniedz
šādas ziņas:
9.1. pieteikums par piedalīšanos;
9.2. juridiskajām personām uzņēmumu reģistra vai komercreģistra apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu vai notariāli apstiprinātu
kopiju);
izziņa par nodokļu samaksu
(oriģināls), ko ne agrāk kā mēnesi pirms
izsoles izdevusi Valsts ieņēmumu
dienesta
teritoriālā
iestāde
vai
līdzvērtīga nodokļu administrācijas
iestāde citā valstī, kurā izsoles
dalībnieks reģistrēts kā nodokļu
maksātājs, kas apliecina, ka izsoles
dalībniekam nav nodokļu parādu;
pievienotās vērtības nodokļa
maksātāja apliecības kopija (ja
reģistrējies kā PVN maksātājs);
pilnvara vai izziņa par paraksta
tiesībām, telefona nr.
9.3. fiziskām personām –
personas dati (vārds un uzvārds,
personas kods) pases kopiju;
dzīvesvietas adrese, telefona nr.;
izziņa par nodokļu samaksu
(oriģināls), ko ne agrāk kā gadu pirms
izsoles izdevusi Valsts ieņēmumu
dienesta
teritoriālā
iestāde
vai
līdzvērtīga nodokļu administrācijas
iestāde citā valstī, kurā izsoles
dalībnieks reģistrēts kā nodokļu
maksātājs, kas apliecina, ka izsoles
dalībniekam nav nodokļu parādu;
pievienotās vērtības nodokļa
maksātāja apliecības kopija (ja
reģistrējies kā PVN maksātājs).
10. Izsolē nedrīkst piedalīties
personas, kuras ir nodokļu parādnieki
vai līdz izsoles sākumam nav izpildījuši
izsoles noteikumu 9.punktu.
11. Dalībnieks, kurš nosolījis
visaugstāko cenu par objektu, apstiprina
to ar savu parakstu. Ja solītājs atsakās
parakstīties, viņš zaudē iemaksāto
nodrošinājumu un turpmākajā izsolē
nepiedalās.
12. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības lūgt atstāt izsoles
norises vietu tām personām, kuras
traucē izsoles gaitu.
13. Pamatojoties uz objekta izsoles
protokolu, tūlīt pēc izsoles personai,
kas nosolījusi visaugstāko cenu,
izsniedz izziņu par izsolē iegūto objektu
un norēķinam izraksta rēķinu. Nosolītajā
cenā ieskaita iemaksāto nodrošinājumu.
14. Personai, kas nosolījusi
visaugstāko cenu, nosolītā cena
jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā, pretējā gadījumā tā zaudē
iemaksāto nodrošinājumu un tiesības
noslēgt pirkuma līgumu. Šajā gadījumā
par izsoles uzvarētāju tiek atzīts

pretendents, kurš piedāvāja nākamo
augstāko cenu.
15. Pēc nosolītās cenas samaksas
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs
paraksta objekta pirkuma līgumu.
16. Informācija par izsoli tiek
publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, „Latvijas Avīze” un „Stars”,
pašvaldības
mājaslapā
internetā
www.ergli.lv
Īpašie noteikumi
1.
Personai,
kas
nosolījusi
visaugstāko
cenu,
pēc
līguma
noslēgšanas ar pašvaldību, uzsākot
cirsmu izstrādi, ir jānoslēdz līgums par
malkas
piegādi
Ērgļu
novada
pašvaldības sociālās aprūpes centram
200 m3 apjomā par cenu Ls 10,- par
kubikmetru ar piegādi (cenā iekļauts
PVN).
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A. Rozenberga

INFORMĀCIJA
No 1. jūlija līdz 3. augustam
Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas
pagasta
pārvaldes
darbinieki
izmantos kārtējo atvaļinājumu.
Atvaļinājuma laikā pārvaldes
vadītāja un lietvede apmeklētājus
pieņems 14. 15. 28. 29. jūlijā.

·
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·
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·
·
·
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Informācija
Ērgļu bibliotēkas
apmeklētājiem
Paņēma saulīte vasaru klēpī,
Uznesa kalnā visaugstākajāPirkstgalos pacēlās puķes un koki
Lūkoties debesu dziļumā…
Jā, vasara ir klāt un atvaļinājumu
laiks sācies arī mums. Tāpēc gribu vērst
uzmanību uz nelielām izmaiņām darba
laikā.
No 6. jūnija līdz 5. septembrim bibliotēka PIRMDIENĀS ir SLĒGTA!
Pārējās dienās darba laiks – bez izmaiņām.
Un vēl – atgādinājums – saprotams,
ka vasarā ir daudz atpūtas un izklaides
iespēju un grāmatas tiek noliktas plauktos, bet, lūdzu, atcerieties, ka izlasītās
bibliotēkas grāmatas ir jānodod atpakaļ
bibliotēkā. Paldies par sapratni!
Lai mums visiem jauka, saulaina, interesanta šī vasara!
Sarmīte Dreiblate
Ērgļu bibliotēkā

Lasītāju zināšanai:

Liepkalnes
bibliotēka slēgta
no 04.07. līdz 16.07.2011.
Sausnējas
bibliotēka slēgta
no 01.07. līdz 28 07.2011.
Jumurdas
bibliotēka slēgta
no 18.07. līdz 12.08. 2011.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūnijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Šovasar daba mūs lutina ar saules pārpilnību un ziedu bagātību. Ir noslēdzies
jauns posms ikkatra skolēna dzīvē, arī
devīto un divpadsmito klašu skolēni ir
beidzot veiksmīgi nokārtojuši pārbaudījumus un var nedaudz atslābt.
Jauniešiem šis ir īstais laiks, lai attīstītu dažādas savas personības puses, jo ir
iespējams uzlabot gan savas intelektuālās, gan arī fiziskās prasmes.
Šajā avīzes numurā varēsiet iepazīties
tuvāk ar Ērgļu vidusskolas rīkoto Pēdējo
zvanu un Veiksminieku pasākumu. Uzzināt vairāk par Zelta Zivtiņas čempionāta finālu Rīgā, skolēnu pārgājieniem
un daudz ko citu.
Lielāka daļa skolēnu ir veiksmīgi noslēguši mācību gadu. Gandrīz visi ir devušies pelnītās vasaras brīvdienās, kuras, cerams, tiks lietderīgi izmantotas, jo
vasara, kā jau minēju, ir visražīgākais
laiks, lai pašattīstītos, iegūtu jaunus iespaidus, draugus un paziņas.
Vēlu visiem šomēnes saglabāt un uzlabot veselību, gūt krāsainus iespaidus
un būt izdomas un pozitīvisma pildītiem.
Krista Kalniņa

2011. gada JŪNIJS

Apsveikums
pakavējies manā tuvumā veiksme
un neko vairāk darāmo pati es lēnām un pacietīgi
darīšu tālāk
apmet loku ap manām domām veiksmepārējo pati
darīšu darīšu darīšu
ar prieku un patiku
tikai pakavējies tuvumā veiksme
esi lai jūtu darāmo pati paveikšu dziedādama
un neteikšu: grūti
(M. Laukmane)
Sirsnīgi sveicieni skolotājai
Ritai Saleniecei dzīves jubilejā!

Visa mūsu dzīve ir viena vienīga izvēle
Jubilejas reizē saruna ar Ērgļu vidusskolas krievu valodas skolotāju
Ritu Salenieci.
Kur ir tava bērnības zeme?
Esmu dzimusi Cesvainē, bet mana
bērnības zeme ir Biksēre. Uzaugu lauku
mājās, kuras nosaukums bija „Upmalas”. Vecākiem bija piemājas saimniecība, kurā bērniem bija savi darbiņi darāmi: gan dārzs jāravē, gan malka
jāsakrauj. Tikai tad, kad darbs padarīts,
varējām atpūsties. Vēlāk, skolā mācoties, vasarās pelnījām brīvpusdienas,
strādājot kolhozā lauku brigādē. Skaisti
ir atgriezties atmiņās bērnības zemē, patiešām liekas, ka tad „zāle bija zaļāka un
debesis zilākas”. Kā bērns jutos droši,
jo tāda sakārtota un stabila bija mana
apkārtējā pasaule.
Kādi bija tavi skolas gadi?
Es mācījos Sarkaņu 8. gadīgajā skolā
un izbaudīju tās priekšrocības, ko sniedza maza lauku skoliņa. Visi cits citu
pazīst, palīdz viens otram. Stingri un
prasīgi skolotāji. Ko vēl var vēlēties?
Vienlīdz labi padevās visi mācību
priekšmeti, bet labāk tomēr patikušas
valodas: latviešu, krievu, vācu. Kad pienāca laiks izvēlēties, ko darīt pēc 8. klases beigšanas, devos uz Cesvaines vidusskolu, jo tur varēja iegūt arī šofera
tiesības.
Esmu lepna, ka mācījos tik skaistā
pilī, kāda ir Cesvainē. Tas bija ļoti romantiski, staigājot pa pils telpām, iedomāties, kā te reiz dzīvoja baroni un baroneses. Starpbrīžos priecājāmies par

strūklaku pils pagalmā, gājām pastaigās
pils parkā. Fantastiska sajūta! Audzinātājs mūsu klasei bija Harijs Šulcs, absolūti vienreizēja, radoša personība. Ko
tik viņš nedarīja: gan brīnišķīgi vijoli
spēlēja, gan aizraujoši gleznoja, gan
matemātiku mācīja. Cik daudz varēja
no viņa mācīties, to sapratu tikai vēlāk.
Kas ietekmēja profesijas izvēli?
Beidzot vidusskolu, bija skaidrs - iešu
mācīties uz filologiem. Biju izdomājusi,
ka dokumentus sniegšu latviešu filologos, bet uzņemšanas komisijā Latvijas
Valsts universitātē docents Gunārs Bībers, ieraugot, ka krievu valodā un literatūrā man bija visaugstākie vērtējumi,
ieteica doties uz krievu filologiem. Tā
arī izdarīju. Vēl viens būtisks fakts ietekmēja manu izvēli. Manā bērnībā tuvumā nebija bērnudārzu, mana auklīte
bija krievu tautības sieviete, tāpēc jau
agri runāju krievu valodā.
Kā nokļuvi Ērgļos?
Studiju gadi paskrēja ātri. Pēc valsts
sadales man pirmā darbavieta bija Jaungulbenes 51. LPTV, bet vēlējos nokļūt
tuvāk mājām. Drīz uzzināju, ka Ērgļu
vidusskolā vajadzīga krievu valodas
skolotāja, un 1987. gadā atnācu uz šejieni. Ērgļu vārds bija dzirdēts, arī direktore Nellija Ziediņa bija mana novadniece, piesaistīja dabas skaistums,
kur Rūdolfs Blaumanis rakstījis savus
daiļdarbus.
Nojaušu, ka tavā dzīvē zīmīgs skaitlis ir trīs.
Jā, tā var teikt, jo esmu triju meitu
mamma. Vecākā meita Agnese strādā nacionālajā lidsabiedrībā „Air
Baltik”, Līga
pašlaik studē
Slovēnijā
„Erasmus”
studiju programmas ietvaros un drīz atgriezīsies, lai
pabeigtu Vidzemes Augstskolu nākamajā
mācību
9. C klases izlaidumā 2006. gadā.
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Pēdējais zvans

manī zied tādas puķes:
kreses un kliņģerītes
un līst tikai tādi lieti
no kuriem nevajag bīties
manī zied tādi ceļi:
līku loču
bet gaiši
migla tur kamolos veļas
un spēlējas skaisti
manī zied tādi vēji:
spirgti un pilni ar prieku
un manā liktenī notiek
viss kam jānotiek
(M.Laukmane)
Vislabākie novēlējumi
Velgai Skujiņai dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime

gadā. Jaunākā meita Undīne mācīsies
5. klasē. Bērni izaug un aiziet, un laiks,
kuru pavadām kopā ar viņiem, paiet tik
nepielūdzami ātri.
Tu vienmēr esi bijusi arī klases audzinātāja.
Klasi audzināt – tas ir ļoti grūti, darbietilpīgi, bet vienlaicīgi arī skaisti. Rezultāti šajā darbā nav ātri sasniedzami,
tas ir ilgus gadus neatlaidīgs darbs gan
no audzēkņu puses, gan no vecāku attieksmes pret skolu, arī klases audzinātāja prasmes veidot labu un draudzīgu
kolektīvu. Bērni ir dažādi. Visjaukākais
skolotāja profesijā ir redzēt, kā no nedroša, bailīga cilvēkbērna izveidojas
pārliecināta personība, jauns cilvēks,
kurš zina, ko vēlas šajā dzīvē. Manas
audzināmās klases ir bijušas radošas un
izdomu bagātas. Bet tas nenozīmē, ka
viss ir bijis viegli. Esmu daudz mācījusies no saviem skolēniem. Laika gaitā
esmu sapratusi, ka nevaru izmainīt ne
cilvēkus, ne apstākļus, bet varu mainīt
savu skatījumu uz notiekošo. Vienmēr
esmu teikusi saviem audzēkņiem, ka
nav tik svarīgi tie cipariņi žurnālā vai
liecībā, bet daudz svarīgāk, kāds tu esi
kā cilvēks, kas mīt tavā sirsniņā.
Ko dari tad, kad skolas darbi padarīti, skolēnu rakstu darbi izlaboti?
Skolas darbus laikam nekad nevar visus padarīt. Vienmēr ir kaut kas, par ko
jādomā. Ja izdodas izbrīvēt laiku, lasu
kādu labu žurnālu, svētdienās aizeju uz
baznīcu, jo dziedu baznīcas korī. Arī sarunas ar vistuvākajiem cilvēkiem un
domubiedriem man ir ļoti nepieciešamas un dod enerģiju ikdienā. Tā ir vesela bagātība – sirsnīgas sarunas ar patiesu
sarunu biedru par jebkuru jautājumu.
Kādu dzīves atziņu iesaki ievērot
saviem skolēniem?
Visa mūsu dzīve ir viena vienīga izvēle. Pareiza vai nepareiza, vajadzīga
vai nevajadzīga, zināma vai nezināma.
Mana atziņa, par kuru iesaku padomāt
ir: „Ikviens sīkums pauž konkrētu iemeslu, kāpēc tas atrodas tavā priekšā.
Drupata uz galda nav mistisks atgādinājums par šārīta brokastīm. Tā tur atrodas
tāpēc, ka tu esi izvēlējies to nenoslaucīt.
Izņēmumu nav.”(R. Bahs)
Mārīte Breikša
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9.A klase
20. maijam tika solīti mainīgi laika
apstākļi, un vietām, arī Vidzemes augstienē, prognozēja lietu. Tomēr Ērgļu
vidusskolas devīto un divpadsmitās
klases skolēnus pavadīja saule, jo tieši
tad, kad viņi sapulcējās skolas pagalmā, uzmirdzēja siltie pavasarīgās saules stari.
Pasākumu vadīja 8. klases skolnieks
Kristaps Kalve un 11. klases skolniece
Karīna Patkovska. Pasākuma tēma bija
ceļošana.1. klase bija sagatavojusi apsveikumu 12. klasei, jo tieši viņi pirmklasniekus ieveda skolā un sveica

vārds skolas „bosiem”, kuri bija sagatavojuši uzdevumu vienpadsmitajiem,
lai pārbaudītu, vai viņi ir gatavi kļūt
par skolas „bosiem”. Uzdevums nemaz
nebija sarežģīts, un tas pārbaudīja ja ne
prasmes, tad noteikti uzdrīkstēšanos –
brīvprātīgajiem no 11. klases bija jādejo dažādu mūzikas stilu pavadībā. Protams, pateicoties atraktīvās klases
audzinātājas S. Konovalovas palīdzībai, 11. klase ieguva jauno, uzlaboto
bosu ķēdi.
Saņemot ķēdi, 11. klase pasniedza
divpadsmitajiem īpašu uzdevumu – dā-

12. klase
1. septembrī. Mazie dziedāja un dejoja,
pasākuma gaitā savā priekšnesumā
viņi iesaistīja arī lielos dejotājus – Elīnu Taškāni un Gunti Pētersonu. Laba
vēlējumus 9 – to klašu skolēniem sagatavoja 8. klase, toties 12. klasi sveica
11 – tās klases audzēkņi. Viņi arī vienojās kopīgā dziesmā „Ceļojums”, un
kora diriģenta lomā iejutās atraktīvais
Krišjānis Kallings no 8. klases.
Dāvanas saturs nav pats galvenais,
vissvarīgākais ir vēstījums, ar kādu tā
tiek sniegta, tieši tādēļ astoto un vienpadsmito darinātie apsveikumi bija
rakstīti ar novēlējumiem no sirds.
Pasākuma nobeiguma daļā tika dots

vanu, dārgumu karti, kurai sekojot
kopā ar savu „kapteini” Aldi Olti, viņi
tika pie apslēptās mantas, kuru varēja
izmantot kā veiksmes talismanu, spēka
avotu un relaksācijas līdzekli, lai nedaudz atpūstos pirms nobeiguma eksāmeniem.
Devītajiem tika vēlēts atgriezties vidusskolā nākamajā mācību gadā. Un
visiem tika sacīti vārdi, kuri iedvesmo
un uzmundrina tiekties uz priekšu.
Kopumā pasākums bija sirsnīgs, un
bija jauki vērot klašu kopīgo sadarbību
organizatoriskajā un radošajā darbā.
Krista Kalniņa 11.

9. B klase
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Gandarījuma torte veiksminiekiem

Jau 8. reizi Ērgļu vidusskolas skolēni
kopā ar vecākiem un skolotājiem pulcējās Ērgļu novada saieta namā uz Veiksminieku pasākumu, kur skatuves
priekšā cēla un kārdinoša savu novērtējumu cienīgi gaidīja četrstāvīgā 20 kg
smagā svētku torte.
Viszinošais Zinītis (11. klases skolniece Kristīne Ikerte) klātesošos informēja, ka šogad tiks sumināti 110 1.–12.
klašu skolēni (42% no visu skolēnu
skaita), kuri guvuši sasniegumus skolas
(12 mācību priekšmetos), starpnovadu
un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, starpnovadu un reģionālajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs
(starpnovadu olimpiādēs un konferencēs 28 godalgotas vietas), labinieki,
kuri mācību gadā saņēmuši vērtējumu
no 7 līdz 10 ballēm, kā arī visi tie, kas
aktīvi piedalījušies skolas dzīves veidošanā. Viņu vidū 13 nominācijās tika
sveikta 9.b klases skolniece Agnija Vaska, 10 – 9.b klases skolniece Malvīne
Madžule, 9 – 12. klases skolniece Monta Madžule. Vienīgi Nezinītis (mācību
pārzine Maiga Picka) bija vīlies, ka
viņš, kurš visu gadu bija veiksmīgi blēņojies, netika pieminēts.
Tieši tāpēc, ka pasākums bija saistīts
ar mācību darbu, zināšanas varēja papildināt arī šajā tikšanās reizē. Nemaz

jau nebija tik viegli atbildēt uz jautājumu, vai liekams komats teikumā „Ejam
ēst Jāni”, kā dalīt uz pusēm 8 - vertikāli
vai horizontāli, kāda atšķirība starp zibeni un elektrību, kas uzzīmēts uz baltas lapas, kas ir sabalansēta diēta, kuras
vielas nešķīst ūdenī (izrādās, ka zivis!),
kas notiek, ja ķīmijas skolotāja iemāca
dinamīta formulu, kā vienā mirklī sacerēt dzejoli ar atskaņām. Nu ir zināms,
ka raksturu var audzināt, ar sportu nodarbojoties, piemēram, neilgā laika
sprīdī piecas reizes pievelkoties pie datora un divas reizes pie mobilā telefona.
Labi, ka āķīgiem jautājumiem atbildes
palīdzēja meklēt arī Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un
skolas direktore Inese Šaudiņa un 28
skolotāji, kuriem skolēni teica paldies
ar smaržīgiem pavasara ziediem.
Veiksminieku fotosesija (fotogrāfe
Maruta Bitīte), pūtēju orķestris (vadītājs Pēteris Leiboms), skolas koris (diriģente Mārīte Kovaļevska), sporta deju
dejotāji (vadītāja Sandra Avotiņa), atzinības raksti, skolas pildspalvas, prieks
vecāku sejās mirdzoši acu skati, smaidi,
bet pāri visam – patiess gandarījums
par lielisku veikumu 2010./2011. mācību gadā – saulaina vasaras atpūta godam nopelnīta.
Mārīte Breikša

ZZ čempionātā Rīgā
28. maijā Rīgā Esplanādē notika ZZ
čempionāta fināls, kur no Ērgļiem devāmies mēs, 8. klase.
Gatavoties sākām jau no pusfināla,
kurā izcīnījām 2. vietu, kas deva mums
ceļazīmi uz finālu Rīgā. Par to, kādi varētu būt jaunie, uzlabotie komandas tērpi, karogs un sauklis, runājām visu ceļu
mājup no pusfināla. Katram bija savas
idejas un priekšlikumi, tomēr beigās vienojāmies par baltiem krekliem ar pašu
izveidotiem uzrakstiem un rotājumiem.
Pats grūtākais bija atrast iecerētos kreklus, jo vēlējāmies baltus bez uzrakstiem
un uz lencītēm. Tomēr atradām, un Liene ar savu tēti brauca uz Rīgu pakaļ tērpiem.
Paralēli kreklu meklēšanai veidojām
savu karogu, meklējām fanus un palīdzējām faniem ar viņu atribūtu izgatavošanu. Draudzīgi sadarbojoties, paspējām
visu izdarīt.
Sestdien cēlāmies ļoti agri, pulksten
sešos, lai jau septiņos būtu autobusā ceļā
uz Rīgu. Vispirms komandas kapteinis
ar skolotāju devās reģistrēties. ZZ čempionāta rīkotāji katram skolēnam izsniedza ūdens pudeli, banānu un graudaugu

batoniņu, kā arī karti un ZZ čempionāta
himnas vārdus.
Mazliet vēlāk notika kapteiņu sanāksme, kur stāstīja par drošību un sacensību
norisi, tad visi devās uz gājienu, kurš sākās pie Brīvības pieminekļa un beidzās
Esplanādē. Tur notika sacensību atklāšana, un tad jau cīņa varēja sākties.
Vispirms bija 10 uzdevumi, kuros pārbaudīja gan mūsu sportiskumu, gudrību,
vienotību un koordināciju. Visvairāk atmiņā ir palicis uzdevums ar līdzsvara
pārbaudi. Šajā uzdevumā 9 cilvēkiem
vajadzēja nostabilizēt šūpoles, lai tās
visu laiku, kamēr padod bumbu uz priekšu, nepieskaras zemei. Tas, manuprāt,
bija visgrūtākais pārbaudījums.
Pēc pirmā posma bija pārtraukums, un
tad sekoja otrais posms, kas bija orientēšanās. Bija jāmeklē 11 kontrolpunkti,
kuros tika doti uzdevumi. Sākumā mums
neveicās, bet pēc tam paspējām izpildīt
visu.
Diemžēl nevienu vietu neieguvām,
bet mums ir vienreizējas atmiņas un
emocijas, ko mēs neaizmirsīsim nekad!
Andra Marija Rudzīte 8.

Somu jaunieši iepazīst Latviju
Ērgļu novada „Skolas Ziņu” maija
numurā jūs varējāt iepazīties ar somu
jauniešu piedzīvojumiem laikā, kad tie
no 5.–10. maijam viesojās Ērgļos.
Kā jau rakstīju, 7. maijā somu un Ērgļu skolēni devās uz Siguldu, lai apskatītu skaisto pilsētu, senatnīgo Turaidas
pili un izklaidētos Siguldas piedzīvojumu parkā „Tarzāns”. Taču aktīvā atpūta
nebeidzās arī svētdien. Par to plašāk
stāsta Ērgļu vidusskolas 12. klases skolniece Arita Šreibere: „8. maijā mēs
kopā ar saviem draugiem no Somijas
pulcējāmies Ērgļu novada domes ēkas
pagalmā, lai dotos pārgājienā uz rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālo
muzeju „Braki”. Diena bija silta un saulaina. Pa ceļam vērojām skaisto dabu,
klausījāmies putnu čivināšanā un runājām par dažādām lietām. Somu jaunieši
bija sajūsmā par skaisto pavasari Latvijā un centās to iemūžināt fotogrāfijās.
Laiks paskrēja ātri, un mēs jau bijām
sasnieguši „Brakus”. Tur mūs laipni sagaidīja muzeja saimniece Zinta Saulīte
un daži mūsu klasesbiedri, kuri cītīgi
gatavoja siera zupu. Maltīte izdevās lieliska, un somu draugi slavēja pavārus.
Kad kājas bija atpūtinātas un pusdienas
paēstas, somi gida pavadībā devās ekskursijā pa „Braku” apkārtni. Pēc tam
visi devāmies atpakaļ uz Ērgļiem, nu
jau ar mašīnām, jo bijām patīkami no-

guruši. Diena bija izdevusies!”
Pirmdien mums visu rīta cēlienu notika mācību stundas. Pa to laiku somu
skolēni varēja iepazīt Ērgļu vidusskolu,
tās skolēnus un skolotājus. Vakarā notika atvadu ballīte, kuru organizējām Jumurdas muižā. Kamēr mēs cepām desiņas, somu draugi apskatīja skaisto
Jumurdas ezera apkārtni, par kuru viņi
bija sajūsmā. Mīļu paldies vēlamies
teikt Jumurdas muižas kolektīvam par
laipno uzņemšanu!
Tā pienāca otrdiena, un mūsu draugiem bija jāpošas mājupceļam. Mums
palika atmiņas par kopā pavadīto laiku
un somu iespaidi par Latviju: „Mums
patika visi braucieni un ekskursijas, ku-

Ērgļu novada Uguns sargi
Pavasaris ir pašā plaukumā. Saules
karstums piepilda dienas, un pat dienvidu vēja nestās pūsmas nespēj veldzēt.
Ikkatrs alkst redzēt pelēku mākoņu segu,
kura kā velve pārklātu debesjumu, un
lietus ūdens urdziņas ceļmalās. Pēc lietus gaiss būtu svaigāks, varētu sajust dabas smaržu, kura vītos caur Ērgļiem kā
smaržu varavīksne – sūnu smagnējums
un zaļums, lapu spirgtais dzīvot spars,
zāles zeltspēja un ziedu reibinošais maigums.
Pārlieks sausums un karstums rada
postu dārziem, graudu sējumiem, upēm
un ganībām. Zemkopju raža iznīkst, un
dārziņos zaļojošās puķes nokalst. Bez
tam rodas arī paaugstināta ugunsbīstamība, jo cik gan vienkārši sausā laikā ir
nodedzināt mežus, pļava un mājas! Atliek tikai nevietā atstāt stikla pudeli vai
nedomājot nomest zemē gruzdošu cigaretes galu.
Un tieši tādēļ pastāv profesija ugunsdzēsējs – tie ir cilvēki, kuri ir gana drosmīgi un pašaizliedzīgi, lai dotos palīgā
tiem, kurus skārusi uguns nesaudzīgā
dvesma.
17. maijs bija pieredzes bagāta diena
ne tikai ugunsdzēsējiem, bet arī Ērgļu
vidusskolas 7. un 11. klases skolēniem,
jo Latvijā pirmo reizi tika atzīmēta
Ugunsdzēsēju un glābēju diena, un
ugunsdzēsībai valstī tika svinēta 146.
dzimšanas diena.
Sarežģītākais bija izlemt, ko lai pasniedz Ērgļu ugunsdzēsējiem, jo tam
bija jāsimbolizē viņu pašaizliedzība,
drosme un cīņasspars. Tā nu 11. klases
skolēni ar klases audzinātājas Sandras
Konovalovas un literatūras skolotājas
Ineses Maltavnieces palīdzību nolēma
izveidot grāmatu. Ne jau vienkāršu informācijas apkopojumu, bet gan sējumu,
kurā glabātos atmiņas, dzīvākie iespaidi
un skolēnu veltījumi ugunsdzēsējiem.

Veidošanas process kopumā nebija
ilgs, jo katrs radīja savu grāmatas daļiņu
un pēc tam to lika kopā kā puzli. Grāmatas nosaukums ir „Uguns sargi”, šie vārdi simbolizē veltījuma dziļāko nozīmi
un atklāj tā vēstījumu.
Galu galā tika apkopoti 11. klases
skolēnu no ērglēniešiem savāktie un arī
pašu rakstītie atmiņu stāsti un radošie
darbi, kuri parāda Ērgļu ugunsdzēsēju
darbu, viņu pārdzīvojumus un arī jautros
atgadījumus, katra lapaspuse papildināta
ar radošu un tematikai atbilstošu ilustrāciju.
Lai gan glābēju diena bija lietaina un
drēgna, tomēr tas netraucēja šķērsot visus Ērgļus, lai tikai varētu iepriecināt
drosmīgos vīrus. Tikām sagaidīti ar entuziasmu un labvēlību. Dežūrējošais
ugunsdzēsēju postenis – komandieris
Uvis Konovalovs, komandiera vietnieks
Jānis Elfiņš, autovadītājs ugunsdzēsējs
glābējs Jānis Vasks, ugunsdzēsējs glābējs Voldemārs Krieviņš - iepazīstināja
mūs ar izmantojamo ekipējumu un pastāstīja par darba specifiku un izglītību,
kāda ir nepieciešama šajā profesijā strādājošajiem.
Vēl mēs guvām iespēju izpētīt ugunsdzēsēju mašīnas un aprīkojumu tuvāk,
tika pārbaudīts arī tas, cik skaļi skan sirēna, kura tik tiešām liek saausīties. Skolēni pēc savas vēlēšanās varēja ietērpties
pilnā ekipējumā, tieši tad viņi sajuta, ka
būt par ugunsdzēsēju nemaz nav tik
viegli, kā izskatās, jo aprīkojums vien
svēra vairāk nekā desmit kilogramus.
Neiztika arī bez ugunsdrošības instruktāžas, kura turpmāk noteikti lieti noderēs.
Varam būt tikai pateicīgi, ka šogad
tika nolemts sākt atzīmēt dienu, veltītu
drosmīgākajiem no vīriem. Vēlam viņiem arī turpmāk būt tikpat pašaizliedzīgiem un drošsirdīgiem!
Krista Kalniņa 11.

rās devāmies kopā. Protams, būtu bijis
jauki, ja šo brīžu būtu bijis vairāk. Laika apstākļi bija patīkami, un Latvijas
daba bija vienkārši burvīga! Latviešu
ēdiens bija interesants, un mums tas
garšoja! Īpaši garda bija latviešu meiteņu gatavotā siera zupa! Pastaiga pa
Rīgu bija ļoti aizraujoša, tāpēc mēs noteikti vēlreiz gribētu šeit atgriezties!
Patīkams pārsteigums bija Ērgļu uzņēmumu apmeklējums. Šo laiku mēs noteikti atcerēsimies ar prieku!” Mūsu ārzemju draugi izteica vēlmi turpināt
sadarbību starp skolēnu mācību firmām,
jo šis projekts bija ļoti laba pieredzes
apmaiņa gan mums, gan viņiem.
Elīna Valaine 12.

Pārgājiens uz
„Brakiem”
Jau aprīlī domājām par maiju, kur
dosimies pārgājienā? Pagājušajā mācību gadā Mazās skolas skolēni devās uz
nometni „Ērgļu spārni”, kur lieliski pavadījām laiku. Šogad „Braku” muzeja
speciāliste Zinta Saulīte ieradās pie
mums ar interesantu priekšlikumu –
30. maiju pavadīt R. Blaumaņa muzejā.
Un tā visi mazās skolas skolēni skolotāju un vecāku pavadībā devās uz
„Brakiem”, pa ceļam iegriežoties podnieka darbnīcā pie Andra Džiguna pavērot, kā top māla trauki. Nākamā pieturvieta bija Ērgļu mežniecība, kur
Gunārs Plikausis laipni aicināja apskatīt mežniecības ēku un iejusties meža
saimnieka lomā. Pa ceļam apskatījām
arī Zosāru ģimenei piederošo bišu dravu un vērojām Pulgosni no „Rikšēnu”
puses.
„Brakos” mūs sagaidīja piecas radošās darbnīcas. Mūzikas darbnīcu vadīja
„Meņģeļu” saimnieces Ieva Vilnīte un
Kristīne Lūse. Mācījāmies spēlēt pūšamos mūzikas instrumentus un gājām
rotaļās. Mālu darbnīcā A. Džiguna vadībā katram bija jāizveido trauks ar
kādu dzīvnieku. Izstāde izdevās varena! Sporta skolotājs Ivars Budze mācīja slēpot vasarā. Vissvarīgākais bija
darboties komandā. Interesanti, bet
grūti gāja orientēšanās darbnīcā, kur
bija jāmeklē un jāatpazīst „Braku” sētas vietas un lietas, jāatbild uz jautājumiem.To vadīja Zinta Saulīte. Skolotāju Vizmas Veipas un Ivetas Pedeles
radošajā darbnīcā tapa „Braku” rija dažādās tehnikās. Bērniem patika spēlēt
paslēpes rijā kopā ar velniņiem.
Pirms teātra izrādes „Trīnes grēki”,
ko rādīja pamatskolas „Rīdze” skolotāju un darbinieku kolektīvs no Rīgas,
paspējām uzcept un paēst līdzpaņemtās desiņas. Visus uzjautrināja R. Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” sadzīviskie
joki. Mājās devāmies noguruši, bet
priecīgi. Liels paldies mums jāsaka visiem, kas parūpējās, lai šī diena izdotos
tik jauka un ilgi paliktu atmiņā.
Daiga Zača
“Skolu Ziņas”
Redaktores –Kristīne Ikerte 11. kl., Krista Kalniņa 11. kl.
Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi,
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, tel.64871299. Iespiests: SIA
“Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens
600 eksemplāri
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Tikšanās ar Emīlu un
Berlīnes zēniem
18. maijs bija mūsu klases un 5. klases ekskursijas diena. Mēs devāmies uz
Valmieru, lai noskatītos teātra izrādi
„Emīls un Berlīnes zēni”. Tā bija izrāde
par drosmīgu zēnu, kurš nenobijās no
negodīga cilvēka - zagļa. Kopā ar draudzīgajiem Berlīnes zēniem un māsīcu
Poniju Cepurīti Emīlam izdevās pārmācīt nekauņu un pašam kļūt slavenam.
Taisnība uzvarēja! Izrāde bija jautra,
smieklīga, aktieri ātri pārvietojās pa
skatuvi, nevienu brīdi nebija garlaicīgi.
Aktieri patiesi bija īsti detektīvi. Izrādē
spēlēja arī tie aktieri, kuri ir redzami
TV seriālā „Ugunsgrēks”.
Pēc izrādes aktieris Arnolds Osis
mūs iepazīstināja ar teātra ēku. Mēs no-

kļuvām dažādās telpās, kur tiek glabātas dekorācijas, aktieru kostīmi, dažādi
priekšmeti, kuri tiek izlietoti izrādēs.
Varējām pastaigāt pa skatuvi, kur tikko
bija izrāde. Nebijām domājuši, ka teātrī
bez skatuves ir tik daudz citu telpu.
Pēc izrādes gājām uz Svētā Sīmaņa
baznīcu, uzkāpām tornī. Varēja redzēt
visu Valmieru un tālus mežus. Augšā
bija liels vējš, dažiem bija bailīga sajūta.
Žēl, ka netikām ledus hallē, bet toties
varējām pastaigāt pa Cēsīm un apmeklēt skeitparku.
Vēlamies arī nākamgad redzēt kādu
teātra izrādi!
6. klase

Zilo ezeru zemē – Latgalē
Jau atkal pavasaris, saule un pirmie
taureņi. Pienācis laiks realizēt ilgi loloto ekskursijas maršrutu, ko veidojām
projektu nedēļā ar nosaukumu „To ir
vērts apskatīt”. Projekta laikā tapa ļoti
garš objektu, vietu un muzeju saraksts,
kurus skolēni atrada par labiem un apskates vērtiem.
Tālāk bija jāizstrādā maršruts, lai nokļūtu visur, kur gribētos būt. Tā nu pelēkās šūniņas, izstrādājot šo projektu,
bija nodarbinātas gan informācijas
meklēšanā, gan izvēlē. Pētījām karti, lai
izplānotu maršrutu, ņemot vērā visas
izmaksas. Un, kas ir pats galvenais,
mācījāmies vissvarīgāko, cilvēcīgāko
mācību, ko sauc par saskarsmes prasmi, kopīgi izvērtējot un izvēloties apskates objektus. Neizpalika arī sportiskās aktivitātes un dziesmas, dejas pašā
ekskursijas dienā. Domāju, ka šis nelielais projektiņš skolēniem bija liels ieguvums, jo tas ļāva paskatīties uz apkārt esošo citādāk, izvērtēt, izvēlēties
sev tīkamo, ņemot vērā laiku, attālumu,
finansiālās iespējas un vēl daudz ko
citu.
Savā izlolotajā ceļojumā devāmies
19. maija pašā rīta agrumā. Sev līdzi
aicinājām arī 2. un 3. klašu skolēnus.
Ziedēja pienenes, un arī mazajās sirsniņās jau bija iezadzies pa draiskam taurentiņam, kas cēla spārnos.
Visi darbiņi gada garumā godam paveikti, nu pienācis laiks atpūtai, kam
skaistam, kam tādam, kas priecē arī
mazo sirsniņas. Par to, kā mums tur
gāja, ko redzējām, dzirdējām, par ko
bija vislielākais prieks, jums stāsta ceturtās klases skolniece Madara Salnīte:
„Tā bija ceturtdiena, 19. maijs. No
rīta bija jāizbrauc 7:30, tas bija ļoti, ļoti
agri, jo priekšā gaidāms garš ceļš. Vispirms mēs devāmies uz Leļļu muzeju
Preiļos. Man tik ļoti tur patika, jo meitenes un varēja ietērpties princešu un
prinču, musketieru un galmadāmu tērpos. Vēl šeit varēja apskatīt dažādas
mākslinieces gatavotas lelles.

Tālāk devāmies uz Karaļa kalnu. Uzkāpjot kalnā, jutos tik labi, jo varēju
iesēsties paša Dieva plaukstās. Tur bija
dažādas koka skulptūras – eņģeļi.
Ādams un Ieva, kokā atveidoti desmit
baušļi, Svētais gars un citi. Varējām ielūkoties Noasa šķirstā un apskatīt no
košumkrūmiem veidotu sirdi, kura simbolizē Dieva mīlestību.
Trešais un pats jaukākais objekts bija
Kara muzejs. Tur varēja apskatīt sadzīves lietas, ieročus, granātas, formastērpus, nozīmītes un citas lietas, kas saglabājušas no Otrā pasaules kara laika.
Varēja iesēsties kara vajadzībām aprīkotā motociklā ar blakusvāģi, uzģērbt
formastērpu un galvā uzlikt ķiveri. Tas
tik bija kaut kas! Vēl mēs tur redzējām
pārvietojamo virtuvi, lielgabalus.
Nākamajā pieturas punktā mūs atveldzēja Svētavots. Nu, protams, tā ir Aglonas bazilika. Redzējām daudzas interesantas lietas, altārus un Jēzus bērniņu
ar zelta Rožukroni, ko dāvinājis pats
Romas pāvests. Pats dīvainākais tas, ka
pagraba sienās bija izveidotas kapavietas. Es zināju, kā šādās vietās jāuzvedas!
Tad kopā ar vilku no teikas „Zemnieks un vilks” izdzīvojām stāstu par
sūro, grūto maizes tapšanas ceļu. Nogaršojām maizes mīklu un svaigi ceptu
rudzu maizīti, un tad vēl polka, jo bez
tās jau ārā mūs neizlaistu!
Lēniem soļiem tuvojās vakars, un
bija jau arī atlicis vien noslēpumainiem
nostāstiem apvītais Velnezers jeb Čortoks. Ezers ir pavisam neliels, un tajā
neietek un no tā neiztek neviena upīte.
Ūdens ir tādā zilganzaļā krāsā, un no
ezera vairās putni un dzīvnieki. Stāsta,
ka ezers esot radies, kādam kosmiskam
objektam ietriecoties zemē. Baisi!
Vēl pietika spēka vien apskriet tam
apkārt un tad uz mājām. Cik interesants
bija šis ceļojums, bija vērts to visu redzēt!”

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas
plenērs – mācību prakse
Ērgļu mākslas un mūzikas skolas
plenērs – mācību prakse.
Visvairāk mākslas nodaļas audzēkņi
gaida vasaras praksi – plenēru, kad
ejam un zīmējam, un gleznojam brīvā
dabā. Daži ir atzinušies, ka tieši prakses
dēļ viņi visu gadu pacietīgi nāk uz nodarbībām.
Šogad “iesildīšanos” praksei sākām
jau maija pēdējā nedēļā, darbu turpinājām līdz 10. jūnijam, kad audzēkņi saņēma liecības.
Dažas dienas viesojāmies Sausnējas
pamatskolā, kur gleznojām un zīmējām
skolas apkārtnē. Spītējot saules svelmei, bijām pat nelielā pārgājienā. Paldies “Dzirnavu” saimniecei par sirsnīgo
uzņemšanu! Izplunčājāmies gan sīkajā
dzirnavu upītē, gan īpaši mums sagatavotajās ūdens vannās.
Neizpalika arī par tradīciju kļuvusī
saulrieta gleznošana un radošā uzdevuma vakars. Katrs kurss gatavoja vides
objektu no apkārtesošajiem dabas materiāliem, kurā bija jāiekļauj aplis vai
lodes forma, pēc tam veikums jāprezentē. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, cik
radoši un daudzpusīgi bērni pie mums
mācās! Prezentācijas bija ļoti krāšņas –
veseli uzvedumi! Īpaši mūs iepriecināja
1. kurss, kas tādu uzdevumu veica pirmo reizi! Lielajiem aug cienīga maiņa.
Desmit audzēkņiem šī prakse bija pēdējā, jo nākamajā mācību gadā jau jābeidz skola. Turpinājumā viņi stāsta par
saviem iespaidiem.
Edijs Žuks
Šī bija mana pēdējā un labākā prakse
šajos gados, jo varēja atpūsties, labi paēst un darbi bija viegli. Drusku nepatika, ka bija tik karsti, toties varēja iesauļoties!
Sintija Reinholde.
Katru gadu es ļoti gaidu, kad ātrāk
sāksies vasaras brīvdienas, jo zinu, ka
vasaras sākumā sākas mākslas skolas
prakse. Šajā praksē es iemācos daudz
jaunu lietu. Man ļoti patīk prakse ārpus
Ērgļiem, kā, piemēram, šogad viena no
prakses daļām notika Sausnējā. Mākslas skolas beigas es nemaz nevaru iedomāties bez prakses.
Lai raksturotu pēdējo praksi, nevaru
atrast literāru vārdu. Prakse bija forša.
Vislabāk man patika prakse Sausnējā,
tur arī sanāca visskaistākie un labākie
darbi.
Sabīne Svilpe
Man šī prakse patika. Mūsu kursam
bija ļoti interesants radošais darbs.
Pirmajā naktī aizgājām gulēt pašas,

bet otrajā mūs sūtīja gulēt. Es biju sašutusi, ka otrajā naktī man neļāva gleznot
savas pēdējās prakses garadarbu.
Pēdējās prakses pēdējās dienas pats
pēdējais darbs bija mūsu mākslas skolas ēkas gleznojums.
Santa Helēna Pedele
Sausnējā bija diezgan jautri. Pirmajā
naktī nāca ļoti miegs, nesanāca paālēties. Otrajā naktī mums piespieda iet
gulēt, lai gan miegs nemaz nenāca.
Bez zīmēšanas un gleznošanas bija
jātaisa arī dušas saraksts un radošais uzdevums. Radošajā uzdevumā bija jāiesaista aplis vai lode. Mēs uztaisījām
cilvēku – sievieti. Viņu sauca Korke
Gvadalupe Penelope Dekastilio Gavare
Jaunākā Jāņa Meitas Krustdēla Māsīcas
Meitas Mazmazmeitas Brālēna Draudzenes Māsīcas Paziņa. Šī sieviete bija
dabas parādība Haber Hiber Fiber
Flokss, ko izstrādā nelegāla viela Tepernapaupampirimpi. Viņa bija plakana
tādēļ, ka viņu sabrauca ceļa rullis „Tauķiene”. Ar šo sievieti, parādību jeb Korki Gvadalupi Penelopi sastopas tikai
jaunieši jauniešu vecumā. Mums ar radošo darbu bija jāiepazīstina citi kursi.
Mēs arī gājām tādā kā pārgājienā. Tā
bija vienīgā reize Sausnējas praksē, kad
varēja paplunčāties pa ūdeni. Tas bija
tik atvieglojoši.
Man pašai no prakses patīk 3 darbiņi.
Vislabāk man patīk zīmējums, kurā uzzīmēju savu kursa biedreni.
Pēdējo prakses dienu un pēdējo prakses darbu es ilgi atcerēšos. To darbu es
gleznoju ar pēdu, lai gan skolotājai nepatika. Es domāju, ka pēdējo prakses
darbu vajag tādu savdabīgu, tādēļ es tā
izdomāju. Ilgi gan nevarēju tā pagleznot, beigās ķēros pie otas. Man ir pat
atziņa, lai gleznotu ar pēdām, vajag lielāku lapu par A3.
Priekš pēdējās prakses šī prakse bija
OK.
Evija Suseja
Man šī prakse patika. Laiks arī bija
piemērots, varēja būt mazliet vēsāks,
bet galvenais, ka lietus nelija. Tā kā šī
prakse man bija pēdējā, darbus gribējās
rūpīgāk izstrādāt un tos vairāk izbaudīt.
Žēl, ka es netiku uz praksi Sausnējā, bet
tikai Ērgļos. Prakse bija labi saplānota
un laba vasaras izprieca.
Ketija Patkovska
Man ļoti patika pēdējā prakse, jo bija
jautri un interesanti. Praksē varēja atvērties darbam, izbaudīt dabu un vienkārši iztrakoties. Dienā zīmējām, bet
naktī baudījām istabiņas dzīvi. Pirmajā

naktī ilgi negājām gulēt un baudījām
nakti kopā ar citu kursu meitenēm, bet
nākamajā naktī uznāca miegs un vairs
negribējās tik ilgi palikt augšā.
Katru dienu uztaisījām apmēram trīs
darbus, bet brīvajā laikā atpūtāmies istabiņā un apspriedām dažādas tēmas,
smējāmies un pavadījām laiku ļoti jautri.
Man šīs brīvības un jaunās pieredzes
praksēs ļoti pietrūks, es labprāt brauktu
uz praksēm arī tad, kad pabeigšu mākslas skolu.
Maira Antēna
Man vislabāk patika radošais uzdevums. Visiem kursiem tas bija sagatavots ļoti interesants.
Oskars Nikolajevs
Šī prakse bija vislabākā, jo tā bija
mana pēdējā. Es centos, cik labi varu,
lai atstātu iespaidu.
Sofija Sintija Reine
Kā katru gadu, mākslas skolā arī šogad norisinājās ikgadējā prakse. Šogad
man tā bija ļoti īpaša, jo tā ir mana pēdējā prakse šajā skolā.
Prakse bija izdevusies ļoti labi, protams, ar maziem starpgadījumiem, bet
laba. Ļoti jauki, ka sākām strādāt jau
maijā. Vislabākā prakses daļa bija Sausnējas skolā, jo tur gulējām pa nakti un
tas man šķita ļoti jautri. Bija arī dažas
nepatīkamas lietas, bet tās labāk nepieminēšu.
Manuprāt, visas prakses ir bijušas
ļoti jaukas un nekādā gadījumā tās nevajadzētu likvidēt.
Kaspars Nikolajevs
Pēdējā prakse... tā man likās ļoti forša un man tā pagāja ļoti ātri. Tā man
bija ļoti nozīmīga, jo visi darbi jātaisa
izcili, jo galu galā tā ir pati pēdējā prakse.
Šī bija visinteresantākā, kad mēs bijām Sausnējā. Visas dienas bija ļoti karstas, bet ko var darīt – ir jāstrādā, un
mēs visi pacietām lielo karstumu.
Šī prakse bija ideāla.
Liela, liela pateicība sirsnīgajiem
Sausnējas skolas darbiniekiem, kas tik
pretimnākoši mūs uzņēma!
Katru gadu mēs no jauna pārliecināmies par audzēkņu vecāku lielo atbalstu
prakses organizēšanā.
Un īpašs
paldies Edija Žuka mammai Žannai par
gardajiem ēdieniem četrreiz dienā!
Tiekamies atkal 1. septembrī!
Iveta Pedele,
ĒMMS direktore

Liena Bukovska, Madara Salnīte
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Starpnovadu dziesmu diena

13. maijā Ērgļu vidusskolas 3.-4. klašu koris
piedalījās Starpnovadu dziesmu dienā. Pasākuma
organizatori par norises vietu bija izvēlējušies Ērgļus.
Vispirms apmēram 250 dziedātāju satikās Brāļu
Jurjānu muzejā. Paldies tika sacīts visu koru diriģentēm no Madonas, Lubānas, Praulienas, Bērzaunes un Ērgļiem. Iepazināmies arī ar „Meņģeļu”
gaili un „Braku” runci, kuri bija kopā ar dziedātājiem visu dienu. Paspējām gan gaiļbikses tējai salasīt, gan izdziedāt skanīgas dziesmas pie Gaismas
riteņa J. Sprancmaņa vadībā.

Tālāk dziedātāji devās uz „Brakiem”. Muzeja
pagalmā kopīgi nodziedājām dziesmu „Cik bēdīgi
tie vecāki!”. Tad visi svētku dalībnieki veidoja
garu malkas krāmētāju rindu. Vēlāk visi dziesmu
dienas dalībnieki tika cienāti ar īpašo „Braku”
biezputru.
Tad sākās dziesmas laiks – gan mēģinājumā,
gan arī vēlāk koncertā saieta namā izskanēja dažādu komponistu dziesmas 2.– 4. un 5.–9. klašu koru
izpildījumā.
Bērniem svētki patika, jo diena bija interesanta
un daudzveidīga.
Sandra Stankeviča

Dziesmotā talka

Labākais pārgājiens

30. un 31. maijā mēs, 7. klase, devāmies pārgājienā uz „Ērgļa spārniem”. Izgājām 30. maijā plkst.
8.30 no Mazās skolas, ceļā pavadījām 50 minūtes,
gājām diezgan raitā solī, bet ik pa laikam bija jāpiebremzē, jo citi klasesbiedri nevarēja tik ātri paiet kā tie, kuri gāja pa priekšu.
Diena bija apmākusies, bet noskaņojums visiem ideāls. Aizejot uz nometnes vietu, sākām celt
teltis un iekārtoties naktij. Kad visi bijām iekārtojušies, daži klasesbiedri jau skrēja uz dīķi nopeldēties. Meitenes pa to laiku sāka gatavot vakariņas.
Tajās bija mūsu klases īpašā zupa, rabarberu ķīselis, kartupeļi, kuriem pa vidu ielikām sviestu ar
desu, tad ietinām folijā un cepām ugunskurā. Va-

karā daudzi gāja uz pirti. Nākamā diena bija par
100 % labāka, jo spīdēja saulīte un bija ļoti silts.
Visi uzreiz skrēja peldēties un braukt ar kanoe laivām. Vēlajās pusdienbrokastīs atkal taisījām zupu
un rabarberu ķīseli. Šis bija labākais pārgājiens, jo
mēs visi kopā pirmoreiz tik labi pavadījām laiku.
Mums, protams, ļoti patika dažādas aktivitātes:
braukšana ar laivām, lēkāšana pa batutu, visādas
bumbu spēles, pirts. Bet šā gada pārgājiens bija
īpašs ar atklāsmes sarunām pie ugunskura, bija ļoti
jaukas savstarpējās attiecības, nebija praktiski neviena strīda. Šīs dienas veicināja klases saliedētību.
Marta Vaska un audzinātāja Indra Rone

Konkurss „Vēsture ap mums”

Neparastā talkā pēcpusdienā piedalījās 3. un 4.
klašu skolēni – kora dalībnieki. Līdzi ņemot darba
cimdus, visi devāmies uz „Meņģeļiem”. Pie jaunuzceltā malkas šķūnīša mūs gaidīja malkas kaudze. Lielākai daļai bērnu tas bija kas jauns – sastāties divās „ķēdītēs” un pasniegt pagales cits citam.
Ātri vien „amats bija rokā”, un drīz vien sāka skanēt arī dziesmas. Žēl, ka kora skolotāja M. Kovaļevska nedzirdēja, kā tiek izdziedātas iemācītās

dziesmas! Šoreiz paslinkot nebija iespējams, un ar
pirmo uzdevumu bijām tikuši galā. Vēlāk daļa bērnu turpināja darbu pie malkas pārvietošanas no
vecā šķūnīša uz jauno, bet citi devās tējas zāļu
meklējumos.
Paldies muzeja darbiniekiem par jauko uzņemšanu! Pēc padarītā darba mūs gaidīja cienasts un
jauka atpūta!
Sandra Stankeviča, Liena Bukovska

Orientēšanās pamatu apmācība turpinās
Orientēšanās pamatu apmācība turpinās arī skolēnu vasaras brīvdienās. Otrdienās braucam uz sacensībām „Madonas kausi 2011”(skatīt kalendāru
www.okarona.lv). Esam bijuši sacensībās Smeceres silā, Vestienā, Ļaudonā. Vislabāk veicas Lilitai
Saulītei, kura kopvērtējumā ir ierindojusies 2. vietā. Sacensībās Smeceres silā – Lilita – ieguva
1. vietu. Šajās sacensības labi veicās arī Arvim
Zeibotam un Artim Milnim (abiem 3. vieta).
Ļaudonā – Lilitai Saulītei 2. vieta, Artim Milnim – 3. vieta, Arvim Zeibotam – 4. vieta, Ralfam
Vaselam – 5. vieta, Rihardam Vaselam – 4. vieta,
Vitam Oltem – 5. vieta.
Piektdienās darbojamies uz vietas Ērgļos: skrienam pēc Ērgļu orientēšanās kartēm, ejam (arī
braucam ar riteņiem) pārgājienos uz Akmeņupīti,
Brakiem, izmantojot apvidus kartes. Ja kādam rodas interese, var piebiedroties mūsu pulciņam.
Gaidām jaunus dalībniekus! Uz sadarbošanos!
Baiba Kaļva
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Šī gada 21. maijā man bija iespēja piedalīties
VSB (Vēstures skolotāju biedrības) rīkotajā konkursā „Vēsture ap mums”, kura tēma – „Attēls
stāsta”. Mana konsultante bija Ērgļu vidusskolas
vēstures skolotāja Indra Rone.
Mans pētījums „Jūlija Tuča – cilvēks caur gadsimtam” bija darbs, kurā rakstīju par savas vecvecmāmiņas Jūlijas Tučas-Vjakšas pārdzīvojumiem Otrā pasaules kara laikā. Šo darbu es veltīju
viņas piemiņai, jo vecvecmāmiņa nomira, pirms
es biju dzimusi, un šogad būtu viņas mūža simtgade. Ar vecmammas un mammas, kā arī attēlu palīdzību es restaurēju notikumus, sajūtas un pārdzīvojumus, kas, iespējams, viņai bija jāpārdzīvo.
Šoreiz godalgotus panākumus neguvu, bet manus uzskatus par kara postu un nelaimēm tas papildināja, jo, šo darbu rakstot, es patiešām jutu vecvecmāmiņai līdzi un pārdzīvoju līdz ar viņu, kā arī
pat jutu viņas klātbūtni savādā veidā…
Konkurss norisinās jau desmito gadu pēc kārtas, un visi dalībnieki pēc noslēguma ceremonijas
Latviešu biedrības nama
Baltajā zālē devās uz ekskursiju prezidenta pilī.
Es uzskatu, ka ļoti patīkams bija brīdis, kad dalībniekus apsveica valsts prezidents Valdis Zatlers, vēlot
radošu veiksmi arī turpmāk,
kā arī priecājoties par skolēnu lielo atsaucību, piedaloties šajā konkursā, tādējādi izzinot Latvijas vēsturi
un papildinot arhīvu. Skolēnu pētījumi noderēs vēl
ļoti ilgi un kalpos kā labs
paraugs tiem, kas vēlēsies
uzzināt ko vairāk par mūsu
valsti un tās likteni agrākajos gados.
Ekskursija,
manuprāt,
bija ļoti interesanta, jo tajā
izsmeļoši pastāstīja par pils
vēsturi, kā arī par mūsdienu
skatījumu uz nepieciešamajiem ēkas labojumiem. Par
manu mīļāko pils telpu kļuva Zelta zāle, jo tajā bija
ļoti skaists un gaumīgs interjers, kā arī te bija patīkami uzturēties. Manuprāt,
ļoti interesanta bija portretu
zāle, kurā atradās dažādu
vēstnieku un svarīgu perso-

nību portreti. Šai zālē esot arī savs spoks, jo pils
taču nevar iztikt bez kādas leģendas vai spoka, kas
pārvieto visus portretus, izņemot vienu gleznojumu – kādas sievietes portretu, kurai laikam nepatīk citi šajā telpā attēlotie cilvēki…
Es biju pārsteigta arī par to, ka dažās telpās sienās bija redzamas plaisas. Vēlāk noskaidrojās, ka
pie tā vainojams netālu esošais Vanšu tilts, jo mašīnas, kuras katru dienu pārvietojas pa to, rada vibrāciju, kas nelabvēlīgi ietekmē pils pamatu struktūru, kā arī veido plaisas. Tagad ar dažādu projektu
palīdzību pils tiek atjaunota, bet tai tomēr vēl joprojām kaitē dzīvā satiksme.
Lūk, šāda bija mana diena pilī. Es ļoti lielu paldies saku savai vēstures skolotājai Indrai Ronei,
kura mani pamudināja rakstīt šo radošo darbu, kas
ļāva iepazīt savas dzimtas vēsturi un nostiprināt
zināšanas par Otro pasaules karu. Paldies, skolotāj!
Marta Suveizda 9. a
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Ieskatīsimies 12. klases
skolnieces Santas Laubes
dzejas burtnīcas lappusēs
Laime neslēpjas tuksnesī
Bet gan smilšu graudā
Laime neslēpjas koku lapotnē
bet gan pavasara pumpurā
Laime neslēpjas okeānā
bet gan vienā rasas lāsē
Laime neslēpjas Visumā
Bet gan vienā zvaigznītē
Tā neslēpjas skudru pūznī
bet gan pie vienas skudriņas
Laime neslēpjas teikumos
Bet gan vienā vārdā
Laime neslēpjas miljardā
Bet gan vienā santīmā
Laime ir dzīvot
Laime ir pieticībā
Pats mazumiņš
prātīgi izlietots
***
Pirmā tauriņa spārnu vēzieni
Saules staru siltie solīši
Pirmo ziediņu plaukuma tvērieni
Atkusušās upītes krasta olīši
Vieglā vēja dvaša
Pirmo putniņu prieka balsis
Raspodiņos rīta rasa
Ezeriņa krastā gulbju valsis
Un daiļais pumpurplaukums
Zirneklītis sarkanais
Pavasara gaisa svaigums
Zāles stiebriņš zaļais
Un pāri egļu galotnēm
Zila debess plešas
Un pēc lietus lāsītēm
Gliemezītis tinas
Dīķa malā zivteles
Sildās dienas gaismiņā
Mežā dundo pūcītes
Klusā vakar tumsiņā
***

Malvīne Madžule 9.b klase

Laila Saulīte 8. kl.

Man būtība rudens
Bet nē tas nav mans
Es bērns pirmo puķīšu
Pavasara pienenīšu
Mirdz man acis
Veros debesīs
Mākoņos prāts palicis
Brīnumus tas gaidīs
Krāsu varavīksne
Sirdī metas līksme
Zelta malas mākonīts
Atspīd vakaros kad riets
Bērzu lapu plaukums
Egļu skuju maigais zaļums
Pāri ceļam varde
Turpat mazulīšu gvarde
Bet tomēr būtība man rudens
Tik dzīve mana pavasaris, jo
Es bērns pirmo puķīšu
Pavasara pienenīšu
***
Tā mana skaistā dzimtene
Rudzu puķu plaukumā
Pīpeņziedu baltumā
Kad pļavas tērpušās
Pieneņu ziedu zeltā
Un piemājas dārzā
Sārto tulpju krāšņumā
Tā mana skaistā dzimtene
Krāšņākā no dārglietām
Kad svaigi atplaukuši pumpuri
Par jaunām lapiņām

Mana mīļākā vieta Ērgļos
(J. Grota 110. dzimšanas dienai veltītā konkursa
laureātu darbi)
Nav nevienas jaukākas vietas par
manu māju. Tā nekad nebeigs atgādināt
par ģimeni un tās kopības sajūtu. Māja
- tas nav tikai vārds, tas ir katras sirds
dziļāko domu strāvojums. Te varu sastapt mīļos brāļus un māsas, sirsnīgos
vecākus, te varu atgriezties vienmēr un
saņemt cerības piepildījumu un mīlestības sajūtu. Tikpat cerīgi un harmoniski,
kā skatāmies uz zvaigznēm un mēnesi,
es izbaudu mājīguma sajūtu, kas saistās
ar laimes, brīvības un visa saulainā sajūtu. Mājas ir vieta, mājas ir balsts, te
sajūtu brīvību un nevaldāmās un ļoti
saviļņojošās melodiju skaņas.
Maija Dunkure 9.a
Man paveicies, ka esmu dzimusi te,
kur skaisti kalni, pa kuriem man patīk
slēpot. Ikdienā manas slēpes atrodas
skolā, jo sporta stundās ir jāslēpo.
Kādu dienu tētis man jautāja: „Vai tu
gribi slēpot?” Protams! Todien mēs slēpojām ar slēpēm 4 km pa mežu. Tētis
mani ņēma līdzi, jo viņš, būdams mednieks, devās pētīt meža zvēru pēdas.
Man ļoti patika, jo biju svaigā gaisā un
norobežojusies no citiem cilvēkiem,
strīdiem un nevajadzīgas burzmas.
Ziemā mana mīļākā vieta ir atrasties
Vidzemes augstienē uz slēpēm. Es varu
izbaudīt to, ka te ir kalni, nevis līdzenumi, es varu būt kalnu un sniega vidū.
Lorita Inita Priede 9.a
Mana mīļākā vieta Ērgļos ir manas
mājas. Nekur uz zemes nav tik skaistas

vietas, kas nes sevī tik daudz labu emociju, kā vieta, kurā es esmu uzaugusi.
Zaļā zāles paklāja segtā zeme, kas
ziemā ir kā balta kristālu palags, man
saistās ar skaistajiem un rāmajiem vasaras vakariem, kad svaigi pļautais
siens smaržo pēc visas pasaules skaistākajām puķēm un augiem. Vasaras vakaru krēslā es sajūtu dzīvības pilno gaisu, kuru ieelpojot es esmu kopā ar dzīvo
un gaišo, kas ir man apkārt. Pirmās
zvaigznes, kas parādās debesu tumšzilajā velvē, man atgādina gaismiņas, kas
iedegtas katrai dvēselei uz zemes. Tās
mirguļo un ar katru brīdi kļūst redzamas arvien skaidrāk. Sajūta, kas rodas,
esot zem šī neizdibināmā skaistuma,
liek just, cik svarīga ir vieta, kur tu jūties nozīmīgs, saprasts. Man šī vieta ir
manas mājas, kas dod patvērumu, sirdsskaidrību, mieru, palīdzot saprast, cik
liela nozīme ir tiem, kas ir tev līdzās.
Man mīļa ir mana lauku kūts, kurā ir
govis, vistas, truši un cūkas. Daudziem
cilvēkiem šie dzīvnieki liekas nesvarīgi, pat bezpersoniski, bet es tā neuzskatu, jo viņiem ir sava valoda, uzvedība,
kas viņus visus vienu no otra atšķir.
Dzīvnieki ir ļoti runātīgi, ja viņi to vēlas, bet tev ir jāatrod pareizā pieeja. Tie,
kam mājās ir kāds mājdzīvnieks, sapratīs, ka arī viņi ir ģimenes locekļi, kas
ērtāk jūtas mājinieku klātbūtnē, nevis
tad, kad blakus ir ciemiņi.
Manas mājas apkārtnes neatņemamā
sastāvdaļa ir mazais celiņš, kas ved uz
lielo ceļu. Katrā brīvā vaļasbrīdī es do-

dos pa to pastaigāties, lai sajustu dabas
varenību un diženumu, kas apvij visu,
kas ir man apkārt. Man patīk sajust, kā
ceļš stāsta savu stāstu, kad es izbaudu
dabas ainavu. Katrs akmens, katrs mazākais zāles stiebrs, kas ir uz šī ceļa,
liek domāt par to, kas ir un kas vēl būs
nākotnē. Melna vabole pārskrien pāri
ceļam, skudras ceļa malā tekalē savās
ikdienišķajās gaitās, cīrulis pārlaižas
pāri manai galvai, pienenes dzeltenā
galviņa ir pagriezta pret sauli un domīgi
lūkojas manā sejā, garās smilgu skaras
pieskaras manai rokai, kāpurs neatlaidīgi dodas tālajā ceļā, lai pārvērstos par
tauriņu, vējš liegi glauda mazo zāles
stiebriņu – tas viss atklājas, ja skatās un
redz ar dvēseli. Manuprāt, tas, ka šis
mazais ceļa posms ir pilns ar visdažādāko dzīvību, padara katru dienu interesantāku, jo tad var saprast, ka plašajā
pasaulē tās ir vēl vairāk, kas liek sapņot
par to skaistumu, kas paliek cilvēka acij
neredzams un tāls.
Mājas ir tur, kur tu jūties vajadzīgs,
saprasts. Nav nozīmes, vai tavas mājas
ir maza lauku būdiņa vai plaša pils, svarīgākais, lai abās būtu ģimene, kurā visi
spēj saprasties un domāt līdzīgi. Lai,
kas arī notiktu, mana mīļākā vieta Ērgļos ir mana lauku māja, kurā es esmu
piedzīvojusi jautrus un patīkamus brīžus, kas manā atmiņā ir iespiedušies kā
brīnišķīgi mirkļi, kas, kopā savijoties,
rada neizdzēšamu sajūtu rotu, kura padara mani krāšņāku.
Marta Suveizda 9. a

Un saules staru spožumā
Debess spilgtā zilumā
Meža malu zaļumā
Ievas ziedu rūgtumā
Un dzīvības bagātībā
Pavasara agrumā
Tā mana skaistā dzimtene
Mana mīļā Latvija!
***
Sirdī viens vienīgs taurenīt’s
Pārējais klusumā tīts...
Pie zemes pavasara pirmais kukainīt’s
Starp pavasara ziedu lapām vīts...
Pēdīgais sudraba sniedziņš
Un pirmais ābeļzieda pumpuriņš...
Baltais gulbis debesjumā
Un senās bērnīb’s egles birztalā...
Un ielejā- upes straume vēsā
Pāri laukam māja Baltā...
Un saules stūrīt’s
Kur sniega pulkstenīt’s...
Mārīte divpunktu dārza malā
Un asaras lāse pirmā ziedā...
Žēlā saruna ar vēja plūsmu
Caur kuru- sajūsmu gūstu...
Tur sēž tavs draugs, tavs sunīt’s...
Un tad arī viss ir piepildīts!

Lāsma Hermane 6. kl.

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2011. jūnijs
Skolu
literārā
avīze 2011.
gada jūnijs

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi

GUNTA BELAROGA

Madonas novada Bērzaunes pamatskolas ģeogrāfijas un sākumskolas skolotāja
Gunta Beloraga (Grīva) ir mūsu skolas
1985. gada absolvente, 32. izlaidums.
Liepkalniete Gunta uz Ērgļu vidusskolu atnāca 1982. gadā pēc Liepkalnes

astoņgadīgās skolas beigšanas.
Pēc vidusskolas mācības tika turpinātas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē, iegūstot ģeogrāfijas skolotājas diplomu, pēc tam
Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, apgūstot sākumskolas skolotājas specialitāti.
Ar skolotājas Guntas Beloragas
rakstiem metodikā var iepazīties metodiskajā un informatīvajā izdevumā
sākumskolas un pirmskolas skolotājiem „Sākums”, ko izdod apgāds
„Zvaigzne ABC”. Skolotāja ir dalījusies pieredzē par spēlēm latviešu
valodas stundās, publicējusi ieteikumus stundām par karjeras izvēli u.c.
Žurnāla „Sākums” pedagoģiskā bibliotēka izdevusi Guntas Beloragas veidotos metodiskos līdzekļus: „Drošība
dažādās situācijās”(2003), „Drošība uz
ielām un ceļiem”(2004), darba lapas
par profesijām „Par ko kļūt”(2007).
Materiālus var izmantot gan sociālo
zinību, gan klases audzinātāja stundās,
gan ārpusklases nodarbībās.

Mārīte Breikša
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Sveicināta, mana Ērgļu vidusskola!

Stūrītis
mazajiem

(turpinājums)
Kāpēc aizgāju studēt filoloģiju? Varbūt tāpēc, ka biju ļoti daudz lasījusi un
veseliem gabaliem varēju citēt literāro
darbu fragmentus. Datoru tad vēl nebija, un attieksme pret grāmatām bija pavisam citāda nekā šodien. Varbūt arī
tāpēc, ka ļoti labi zināju un sapratu gramatiku. Latviešu valodu un literatūru
mums mācīja Alma Zābaka (vēlāk Zaltāne) – ļoti korekta skolotāja, kura mūs
uzrunāja ar „jūs”. Reiz sadumpojusies
principiāli biju gatava saņemt divnieku
par Sudrabkalna dzeju, jo man tā nepatika. Skolotāja Zābaka man teica: „Jūs
nepazīstat Sudrabkalnu.” Viņai bija
taisnība, par to pārliecinājos daudzus
gadus vēlāk, kad iepazinu pavisam citu
Sudrabkalnu, nevis to, kurš iet „pār robežām paceltu galvu”. Gētes „Fausta”
fragmentu tā biju ietriekusi atmiņā, ka
to pašu Fausta monologu citēju saviem
mācāmajiem daudzus gadus vēlāk. Man
vēl ir saglabājusies literatūras pierakstu
klade. Esmu rakstījusi daudz, diezgan
briesmīgā rokrakstā, bet veselām lapām
sarakstījusi citātus. Toreiz tos visus zināju no galvas.
Kad abas ar Rudīti gatavojāmies likt
eksāmenus „filologos”, skolotāja Zābaka mūs, var teikt, diagnosticēja, izjautādama par visu ko. Rudīte bija vairāk literāte, es – valodniece. Skolotāja atzina,
ka man ir ļoti laba gramatiskā izjūta, un
to varu apstiprināt bez lielīšanās. Tā bijis vienmēr, ka pat bez īpašas mācīšanās
izjūtu pieturzīmes un protu izskaidrot
to lietojumu.
Ja skolotāja šodien caur velēnām varētu mani dzirdēt, es viņai varētu atzīties, ka tajās dienās, kad bija jānodod
mājas sacerējums, man bija karsts darbalaiks, jo pa solu apakšu tika piesūtītas
klasesbiedru burtnīcas, lai izlaboju kļūdas. Nebija laika darīt to, kas citās stundās darāms, jo bija jāpalīdz klasesbiedriem. Labi pazinu katra rakstītāja stilu.
Kļūdas laboju saprātīgi, kādu arī atstājot, jo tas būtu aizdomīgi, ja tiktu izlabotas visas.
Nezinu, vai skolotāja Zaltāne zināja,
ka daudzus gadus vēlāk uzrakstīju latviešu valodas mācību grāmatas, bet
man patiktu, ja viņa to būtu zinājusi, jo
to pamatā ir arī viņas darbs.
Atceros vācu valodas skolotāju Andu
Ābramsoni. Viņa tik pamatīgi iemācīja
vācu valodas gramatiku, ka arī šodien
varu noskaitīt visus prievārdus un
lietvārdu locījumus. Vēl vairāk – kad
sāku apgūt zviedru valodu, lai pati varētu rakstīt vēstules Zviedrijas ceļojuma laikā iegūtajai paziņai, ņēmu zviedru – latviešu valodas vārdnīcu un kā
bestselleru izlasīju no sākuma līdz beigām, lai uztvertu valodas būtību. Tāpat
darīju ar franču valodu – vispirms gramatiku, pēc tam pārējo. Tas nenozīmē,
ka šīs valodas protu, pareizāk būtu sacīt, ka orientējos tajās. Savādi, bet angļu valodu pat neesmu mēģinājusi apgūt. Varbūt tāpēc, ka angļu valodas
specialitātē studēja mana meita; man
šķita, ka vienalga tik labi nepratīšu.
Protams, nesaprātīgi, jo angļu valoda
taču tagad ir ļoti vajadzīga.
Vēlāk par vācu valodas skolotāju
strādāja rīdziniece Vaira Strēlniece,
kura, šķiet, laiku Ērgļos uztvēra kā pagaidu darbu, kamēr izdosies atgriezties
Rīgā. Lai gan jauna un moderna, skolotāja īpašas meiteņu simpātijas neizpelnījās. Varbūt vainīgs bija „lecīgais” paziņojums, ka tikai tagad mums ir
atsūtīta „vācu valodas speciāliste”, bet
varbūt mums nepatika labvēlīgā attieksme pret klases puišiem.
Krievu valodas skolotāja 8. klasē bija
Olga Kalniņa. Atceros, kā viņa mani
rāja, kad nogriezu bizi. Dzirdēju pārmetumus, ka „visu sievišķību esmu pazaudējusi”. Kādu laiku ar mums nodar-

bojās arī kāda virsnieka sieva, kuras
spilgti krāsotās lūpas mēs, meitenes, sevišķi neatzinām (it kā pati vēlāk tās nebūtu krāsojusi!). Bet vislielākās simpātijas izpelnījās skolotāja Sņežina
Brikina (vārds vien bija ko vērts), nopietna, tumšmataina, eleganta skolotāja. Ja līdz 10. klasei krievu valodas gramatiskās formas man jaucās un putrojās,
tad pēkšņi tās nostājās katra savā vietā.
Tāpat savulaik bija noticis ar matemātiku.
Vēstures skolotājas atceros vairākas.
Skolotājas Antoņinas Dāmes ierocis
bija ironija. Kad viņa izšāva tādu ironijas bultu, zemē varēja aiz kauna ielīst.
Atceros, kā skolotāja nostājās blakus
Ritai, kura kaut ko čubinājās ap matiem, un iedziedājās: „O, donna Klāra!”
Laimīga Rita nejutās. Bet ironiju kā
aizsargbarjeru es laikam no skolotājas
Dāmes esmu mazliet aizņēmusies.
Skolotāja Mirdza Lakstīgala mēdza
izsauktajiem uzdot vienus un tos pašus
papildjautājumus, piemēram: „Ko Ļeņins teicis par tatāru – mongoļu jūgu?
Kā šo jūgu kādā darbā nosaucis
Markss?” Vēl šodien atceros, ka „tatāru
– mongoļu jūgs ne tikai apspieda, bet
arī apvainoja un izsūca tās tautas dvēseli, kas kļuva par šī jūga upuri” un ka
Markss to nosaucis par „asiņainajiem
dubļiem”. Bet vispār tas taču ir vienreizēji! Vai kāds no maniem skolēniem tā
atceras to, ko es esmu mācījusi? Kādu
laiku vēsturi mums mācīja skolotāja
Svetlana Isakova (vēlāk Pūriņa). Nekādi nespēju saprast, kāda jēga cietumā ir
bada streikam, un skolotāja skaidroja,
ka tā ir protesta forma. Tomēr tā arī nekādu jēgu nesaskatīju.
Tagad man ļoti patīk skatīties „Nacionālās ģeogrāfijas” raidījumus TV,
ļoti patīk braukt ārzemju ceļojumos,
taču vidusskolā ģeogrāfiju laikam gan
nemaz tik labi neesmu mācījusies. Vismaz reiz, kad savai meitai stāstīju, ka
vidusskolā esmu mācījusies labi, viņa
iebakstīja ar pirkstu manā 10. klases
liecībā, kur ģeogrāfijā bija trijnieks.
Nemaz nezinu, kāpēc. Skolotājs Jānis
Reņģe gan bija mazliet paass, tomēr
viņa vaina tā noteikti nav.
Īstu apbrīnu pelna ķīmijas skolotāja
un arī internāta audzinātāja Aina Plaude. Maza, sīka, taču prata „iedzīt” tādu
respektu! Arī viņa mūs uzrunāja ar
„jūs”. Ja ķīmijas laboratorijas darbā lēji
mēģenē kaut ko no kolbas, kurai etiķete
bija pagriezta uz leju, nevis uz augšu,
varēji rēķināties ar divnieku. To pašu
varēji dabūt, ja burtnīcā nebija dzēšlapas. Internātā bija īsts armijas režīms.
No rīta septiņos, gluži kā armijā
„podjom”, tika iedegta elektrība un uzsaukts modināšanas labrīts, bet jau minūti vēlāk tika pārbaudīts, vai esam no
gultas laukā. Vakarā drīkstēja pārbaudīt, vai meitenes slinkuma dēļ nav atstājušas zem naktskrekla kādu nenovilktu apģērba gabalu, lai no rīta ātrāk
varētu apģērbties. Grūti iedomāties, ka
šodienas bērnu tiesību aizsardzības apstākļos tas varētu būt iespējams. Bet
mums tika iemācīta kārtība. Dežurantes
sameklēja putekļus pat tur, kur tik tiešām bija noslaucīts. Cik daudz asaru
tika liets šo sasodīto putekļu dēļ!
Reiz mēs ar Artu kailām kājām pa
sniegu apskrējām apkārt internāta ēkai,
lai apaukstētos un varētu otrā dienā neiet uz skolu, taču – kas tev deva? Pat
iesnas nepiemetās.
Skolotāja Plaude, rīdziniece pēc izcelsmes, šad tad brauca uz Rīgu. No
turienes viņa pārradās ar skaistu frizūru, un tieši no viņas mēs, meitenes, pirmoreiz dzirdējām par „Parīzes laku”,
ko uzpūš frizūrai, lai tā labāk turētos.
Cik smalka un „spica” bija skolotāja
Plaude, tik lietišķs un bezceremoniāls
bija viņas vīrs –
skolotājs Mudis
Plaudis. Internāta
lietās viņš nejaucās,
skolotāja
skaļo, vīrišķīgo
balsi dzirdējām
tad, kad viņš pārradās no veiksmīgas makšķerēšanas un dižojās ar
lomu. Viņu atceros vēl kā skolu
inspektoru, kurš
inspicējis
arī
Liepkalnes skolā.
10. klases izlaidums 1963. gadā

Mums viņš mācīja anatomiju, un, kad
sākās tēma par cilvēka vairošanos, bargi norādīja, lai nedomājam informāciju
iegūt „uz ielas”. Kā mainījušies laiki!
Šodien pat sākumskolas klašu meitenes
ir ieguvušas vairāk informācijas nekā
toreiz vidusskolu beigušās.
Jūtos pateicīga skolotājai Baronei par
mākslas vēstures stundām, par visām
tām gleznu reprodukcijām, ko skolotāja, ar grāmatu pie katra sola piegājusi,
rādīja. Jāatzīst, ka tolaik mums mākslas
vēstures stundas šķita pilnīgi liekas, bet
tagad, kad tepat netālu Rundāles pilī vai
arī ārzemju ceļojumos nav jābrīnās par
to, kas ir baroka, gotiskais vai jebkurš
cits stils, un, ja Luvrā, skatoties uz kādu
gleznu, atceros, ka esmu to redzējusi
mākslas vēstures stundā, tad saprotu,
kāds tas ir bijis ieguvums.
Fizkultūras stundas man nekad nav
patikušas. Vaina ir tikai manī pašā. Ja
stundas sastāvētu no šaha spēlēšanas un
slēpošanas, tad varbūt tās pat patiktu,
bet bija daudz kas cits – stafete, kura
allaž uzdzinusi stresu, kross un citas
skriešanas uz ātrumu, lēkšana pār
„buku”, ko gan beidzot iemācījos, vingrošana uz līdztekām, no kurām reiz
nogāzos tā, ka viss sāns kļuva tumši
zils, pat vingrošanas riņķi un stienis
(kāds ārprāts!). Ne bumbošanās, ne lēkšanas, ne skriešanas man prieku nesagādāja. Slēpošana – jā, jau pamatskolas
laikā un vēl agrāk biju Liepkalnes uzkalnus izbraukājusi, tramplīnus izlēkājusi un uz skolu ar slēpēm braukusi.
Distanci varēju noskriet visai braši un
ātri, tāpēc jutos visai sarūgtināta, ka
skolotāji mani nesūtīja uz sacensībām,
acīmredzot tāpēc, ka nekādu labo
priekšstatu par sevi fizkultūras stundās
nebiju radījusi un mana labi noskrietā
distance fizkultūras stundā šķita tikai
tāda nejaušība. Šahu gan starpklašu turnīros tiku spēlējusi un pat gluži veiksmīgi. Turpināju spēlēt arī studiju 1.
kursā un beidzu tāpēc, ka nepratu zaudēt. Skaidrs, ka jāzaudē bija, jo biju tikai autodidakte, kamēr rīdzinieces varēja trenēties šaha klubos.
Atmiņā palikuši ražošanas pamatu
laiki. Apguvu augkopības, lopkopības,
augļkopības pamatus, gatavojos dārzkopes profesijai, un tālās prakses Inešos, Kārļos un vēl kaut kur bija diezgan
nopietns patstāvības pārbaudījums. Inešos biju kļuvusi par grupas vecāko – ne
jau nu tāpēc, ka būtu autoritatīva, bet
tāpēc, ka bija kādam šis pienākums jāuzkrauj un es pagadījos tuvāk. Man bija
jāsaņem produkti – dārzeņi, gaļa un
piens - visai nedēļai, no kuriem paši
katru dienu gatavojām ēdienu. Biju galīga nejēga ēdiena gatavošanā un pat
nezinu, ko būtu iesākusi savā virtuves
dežūras dienā, ja skolotāja Eglīte nebūtu palīdzējusi lielo zupas katlu izvārīt.
Nekāda dārzniece gan no manis dzīvē
nav iznākusi, kaut arī dārziņš kādu laiku ir bijis, tomēr zinu, ko nozīmē potēt
un acot augļu kociņus un kāpēc no sēklas izdīgušu ābelīti nav jēgas vienkārši
iespraust zemē un gaidīt saldus augļus.
Un bija jau vēl rasēšana ar apbrīnojamo precizitāti, kad rasējumā nedrīkst ne
pa labi, ne pa kreisi kļūdīties pat punktiņa platumā. Tagad skolā to vairs nemāca, tāpat kā glītrakstīšanu „mazajās”
klasēs, un tāpēc katrs ķēpājas un ķeburojas, kā patīk. Bija astronomija pie
skolotājas Virsnieces, kuras attiecību
stils ar skolēniem ļoti atbilda viņas uzvārdam. Taču astronomija man patika,
un daudz no mācītā neesmu aizmirsusi.
Skolas direktore Nellija Ziediņa,
skaista sieviete un cienījama direktore,
mūsu klasei nemācīja neko, tomēr domāju, ka viņa ilgus gadus bija Ērgļu
dvēsele un turpina tā būt, arī pati vairs
tur nestaigādama. „Vārdā nevaru nosaukt, bet pēc acīm redzu, ka manējie,”
tā direktore sacīja kādā salidojumā. Pati
zinu, kā tas ir, kad no Rīgas lūdz Dobelei autobusā sarunājos ar bijušo skolēnu
un cenšos atminēt, kurš tas ir. Kauns
atzīties un pajautāt, bet laiks daudz ko
pārmaina un izdzēš.
Nekas nav bijis lieks, arī tas ne, kas
dzīvē nav izrādījies vajadzīgs. Man nešķiet pareizi, ka mūsdienu skolā mācās
izvēles priekšmetus vai kārto eksāmenus tajos. Kaut kādam minimumam jābūt dažādu jomu zināšanās, jo nekad
nevari zināt, uz kurieni dzīvē vējš aizpūtīs. Savus skolotājus atceros tikai ar
labu, un savādi, ka tieši šķietami neno-

Zivis
Velta Jakunova pasniedz žetonu
Pēterim Liepiņam 1963. g.
zīmīgi sīkumi visspilgtāk palikuši atmiņā.
1963. gada pavasarī izsmaržoja meijas 11. klases izlaidumā, meitenes vienādi baltās kleitās izdejoja pēdējo skolas balli, dažs labs klases pārītis
pastaigājās pa Ogres krastu un nočiepa
kādu zemeni skolotāju dārziņos. Kopš
tā laika ar daudziem skolas un klasesbiedriem, arī ar skolotājiem vairs neesam satikušies. Mēs nedarījām tā kā
ludziņā „Viņas aicinājums”- nepalikām
visa klase kolhozā.
Bet Ērgļu vidusskolai ir un paliek
īpaša vieta. Es saku savai Ērgļu vidusskolai paldies! Daudz kas no tajā iegūtā
noteikti ir mana padarītā darba pamatā.
Skaidrīte Urževica (Paula),
1963. gada absolvente, 10. izlaidums

Par dzīvi
• Dzīve ir vienreiz mūžā.
• Tās pamatprincips ir to izdzīvot un
piedzīvot gan priekus, gan bēdas, gan
vilšanos, gan sāpes.
• Dzīvē mums katram ir jāiemācās
būt labsirdīgiem gan pret cilvēkiem,
gan pret dzīvniekiem.
• Mums jāiemācās izpalīdzēt un saprast.
• Cilvēku un dzīvnieku dzīves ir ļoti
atšķirīgas, jo, šķiet, tik draudzīgi kā
dzīvnieki mēs nespējam dzīvot.
• Katrs grib, lai viņam pasaka kādu
jauku vārdu, taču ir tādi cilvēki, kas to
nesaprot, viņi vēlas, lai cilvēki ciestu.
• Reizēm pasakot kādu lamu vārdu
vai kaut ko aizskarošu, tas aizskar vairāk cilvēku sirdi un var sagandēt dzīvi,
jo vārds, ko pasakām, ir kā asmens sirdī, vārds aizskar vairāk nekā fiziskā aizskaršana.
• Katram domas par dzīvi ir atšķirīgas – citi to var uzskatīt par rotaļu, atpūtu vai vienkārši par neko.
• Ir pat brīži, kad grūti izturēt apsmiešanu. Kādreiz tam cilvēkam gribētu pateikt, lai cilvēks apdomātos un beigtu
to visu darīt.
• Brīžiem liekas, ka visa pasaule ir
pret tevi sazvērējusies. Citiem ir taisnība, ka man nav daudz draugu, es tam
piekrītu, bet arī lepojos ar to, jo man
pietiek ar tiem, kas ir – kaut vai ar diviem, bet vismaz īstiem draugiem.
• Citiem ir daudz draugu, bet lielākā
daļa, iespējams, ir vienkārši nepareizi
draugi. Mēs katrs dzīvē kādreiz esam
pieņēmuši nepareizus lēmumus un arī
sadraudzējušies ar nepareizajiem cilvēkiem.
• Dzīvē nav mērķis arī dzīvot tikai
laimīgi, jo kādreiz tāpat būs jācieš. Skolā reizēm jūtamies slikti, bet to es nesaku par visiem, ir arī tādi, kas skolā jūtas
labi. Skolā daži tiek apsmieti, apsaukāti, un uz brīdi liekas, ka gribas aizbēgt
vai arī pateikt asu vārdu.
• Esmu novērojusi, ka daži skolēni
lieto lamu vārdus, kurus paši nevar izskaidrot.
• Tas ir ļoti muļķīgi, ka cilvēks sev
blakus stāvošo neuzskata par cilvēku,
un arī, no otras puses, sāpīgi.
• Cilvēki citreiz nedomā par to, vai
otram tas sāp, ko tu esi viņam pateicis.
• Mūsdienās daļa jauniešu paliek vairāk agresīvi, nepieklājīgi. Katram nepatīk, ja viņu komandē un izdomā iesaukas, kuras paši negribam.
Domāsim par otru cilvēku un palīdzēsim viņam, ja tas ir vajadzīgs, būsim
draudzīgi un nenomelnosim cits
citu!
Kintija Bērziņa 6.

Zivis ir bailīgas. Tās baidās no cilvēkiem. Zivis ir garšīgas un veselīgas.
Pavisam labas.
Zivis dzīvo ūdenī, tām vienmēr vajag
ūdeni. Es redzēju pie dambja dzīvu līdaku. Tā bija tikko izvilkta.
Mans brālēns Nemo reiz izvilka asari, bet es pati izvilku vēl lielāku asari.
Manam brālēnam patīk zivis, viņš piedzima ar makšķerīti rokā. Viņa tētis arī
ir makšķernieks.

Alise Olte 6 gadi

Vislabākā
Manu omi sauc Skaidrīte. Viņa ir ļoti
mīļa un jauka pret mani. Kad es biju
maza, ome mēdza man lasīt priekšā
daudzas skaistas pasakas no savas pūra
lādes. Mums abām pieder ļoti daudz
dzīvnieku. Mūsu dzīvnieki ir 2 kāmīši,
suns Renda, kaķis Muris, pīles un vistas, kā arī gailis. Manas omes vaļasprieks ir grāmatu lasīšana un adīšana.
Viņa man ir uzadījusi daudz apģērbu.
Adot rakstus ome meklē grāmatā. Gardākie ēdieni, ko ome gatavo, ir sautējums un zupas. Mūsu dārzā aug gan
dārzeņi, gan puķes. Puķes ir visdažādākajās krāsās. Vasarā darbu, kas mums
jāpaveic, ir ļoti daudz. Mana ome ir vislabākā.
Šai jaukā maija dienā
es Tevi apsveikt vēlos
ar tulpi sārtu, sārtu
tik Tevi, vecmāmiņ!
Klinta Zeiferte 5.

Edija Vaska 6. kl.

Agnija Vaska 9. b kl.

Marija Rudzīte 8. kl.
Redaktore: Marta Suveizda 9. a
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PII “Pienenīte” ziņas
Maija notikumi bērnudārzā

Ir pienākusi ilgi gaidītā saulainā vasara. Pienenītes jau pārziedējušas un
arī mūsu 29 “pieneņu pūkas” ir absolvējuši pirmsskolas izglītības iestādi
“Pienenīti”. Maijā bija gan daudz darbiņa, gan daudz izklaides un prieka. Paspējām visu!
18. maijā sagatavošanas grupas bērni
un muzikālā skolotāja Evita apciemoja
Ērgļu novada pansionātu ar nelielu koncertiņu un dāvaniņām tā iemītniekiem
un darbiniekiem. Pasākums izdevās
sirsnīgs un emocionāls.
25. maijā visi pirmsskolas izglītības
“Pienenīte” darbinieki un sagatvošanas
grupas bērni devās ekskursijā tepat uz
Vestienas pusi, taču bērniem ar to vien
diena nebeidzās. Vakarā visi sagatavošanas grupas bērni ieradās uz “Spoku
nakti” bencītī. Katrs iejutās kāda spociņa tēlā un tad varēja ballēties – bija disenīte, desiņu cepšana, ēšana, multeņu
skatīšanās un spokošanās pa iestādes
telpām. Manuprāt, bērniem pasākums
ļoti patika.
27. maijā visi draugi no citām grupiņām vēlējās sveikt absolventus. Tā bija

skaista diena, tāpēc pasākums notika
laukā. Draugi bija sarūpējuši emocionālus apsveikumus un noderīgas nākotnei, skaistas dāvaniņas. Pēc svinīgās
daļas sekoja desiņu ēšana un disenīte
bērniem.
31. maijā svētki bija 29 bērniem, kuri
absolvēja pirmsskolas izglītības iestādi
“Pienenīte”. Izlaidumā bērnus apciemoja “Čučumuižas rūķi”, labus vēlējumus turpmākajā ceļā teica pirmsskolas
izglītīvas iestādes vadītāja Ilona Cielava, Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis, Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa un
1. klases skolotāja Liena Bukovska.
Lielākā daļa bērnu tiksies atkal 1. septembrī Ērgļu vidusskolā.
Pa vasaras mēnešiem pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” strādā un ir
atvērta dežūrgrupa. No 10. augusta visus savus mazuļus sagaidīs kā vienmēr
smaidīgās, mīlošās audzītes.
Lai jums saulaina, koša un notikumiem bagāta vasara!
Evita Lielupe,
metodiķe

Studenti Ērgļos
Vidzemes augstskola sadarbībā ar
Ērgļu arodvidusskolu ir izstrādājusi
jaunu izglītības programmu „Koka
ēku celtniecība un ekobūves”, kuras
realizācija tiks uzsākta 2011./2012.
mācību gadā.
Ērgļu arodvidusskolai ir pieredze
vairāku ar koka ēku celtniecību saistītu
izglītības programmu īstenošanā: esam
izglītojuši gan koka ēku celtniekus, gan
namdarus, gan guļbūves ēku celtniekus.
Namdari un guļbūves ēku celtnieki skolā izglītojas arī pašlaik, un jaunieši šajās programmās tiks uzņemti arī nākamajā mācību gadā. Uzkrātā pieredze
bijusi pietiekama, lai iesaistītos kopējā
projektā ar Vidzemes augstskolu, izstrādājot koledžas programmu (pabeidzot — 1.līmeņa augstākā izglītība).
Programmas direktore ir bijusī Ērgļu
arodvidusskolas būvniecības priekšmetu skolotāja Inguna Bauere.
2,5 gadu programma aizpilda noteiktu nišu profesionālās ievirzes un tālākizglītības jomā atbilstoši darba tirgus
mainīgajām prasībām, tās saturs atbilst

valsts profesionālās augstākās izglītības
standartam un profesijas standarta prasībām. Studiju programmā ir apvienotas teorētiskās zināšanas un praktiski
orientēti studiju kursi, paredzēta reāla
studiju procesa un prakses tuvināšana,
kas ļaus tās beidzējiem vieglāk uzsākt
savu profesionālo karjeru pēc studiju
noslēguma. Studiju kursa realizācijā
turpināsim strādāt ar līdzšinējiem sadarbības partneriem: mācību būvniecības un restaurācijas firmu SIA ,,Dziedrs”
(valdes priekšsēdētājs Kārlis Apinis),
koka ēku celtniecības uzņēmumiem —
SIA ,,Balga” (direktors Ilmārs Glāzers),
SIA ,,Ozols LG” (direktors Jānis Ozols),
SIA ,,Latviešu māja” (vadītājs Normunds Krūmiņš).
Programmā darbosies kvalificēts
akadēmiskais personāls (Vidzemes
augstskola, Ērgļu arodvidusskola) un
būvniecības jomā praktizējoši speciālisti. Pilnā apjomā apgūta studiju programma tās beidzējiem ļaus iegūt ES
sertifikātu ,,European Manager in wood
construction”, kas ir ļoti nozīmīgi, ja

„Braku” pļavu jāņzāļu skurbumā skan atkal priecīgs „līgo”
Sagaidot gada viskrāšņākos svētkus,
visu sirdis un prātus ielīksmo šīs gaidas
– jaunus un vecus. Daudzas zīmes Braku kalnā jau vēstī par šo burvību pilnā
laikā tuvošanos, kad gribas nomest ikdienību un piedzīvot kaut ko nebijušu
un neizjustu. Cilvēks tiecas vienmēr uz
to, kas vēl nav piedzīvots un pieredzēts.
Sak’, varbūt aiz tā ceļa līkuma, aiz tā
paugura pavērsies kas skaists un aizraujošs.
Ceriņu vālītes jau tūlīt būs izsmaržojušas savu ziedu dvēseli, jasmīni rieš
pumpurus, bet pašā pagalma vidū pilnos
ziedos stāv baltrozīšu krūms. Rūdolfam
Blaumanim šis laiks bija īsta dzejas enciklopēdija. Ko visu viņš nav pamanījis
un licis ieskanēties savos dabas dzejoļos

– „ Strautiņš, putni, birze, grava līgot
līgo pretim man.” „Tik daudz siltas zelta
saules, / Tik daudz puķu zāļu pļavā.”
Vēl un vēl…
Viss tas pārpārem sastopams Braku
vasarās.
Arī divi vīri no Liepkalnes – Jānis
Šteinerts un Ernests Aders – ir mēģinājuši izteikt vārsmās un mūzikā to, no kā
sirds pilna, piedzīvojot Braku skaistumu. Paldies abiem sirmajiem kungiem
par uzdrīkstēšanos un vēlēšanos teikt
Blaumanim un viņa mīļajiem Brakiem
aizkustinošus cildinājuma vārdus, jo
labu vārdu nekad nevar būt par daudz,
ja tie nāk no sirds!
Anna Kuzina

nieku mājas” iepazīstināja ar āpša un
citu alās mītošo dzīvesveidu. Tad pa taciņu augšā un jau jauns uzdevums – atpazīt kokus (kas šobrīd jau sazāģēti dēlīšos), pagrūti, taču tas, ka koku
nosaukums uzgravēts – atviegloja uzdevumu. Esam tikuši līdz karuselim,
kas nemaz neatgādina redzētos. Pirmie
griežas bērni, tad arī darbinieki. Bērniem bija iespēja iejusties gan mednieka, ķērpja, sūnas, bērza, mušmires tēlā.
Fotografējāmies un paliks arī atmiņai.
Gluži negaidot “Pakalniešus” apciemoja Gaujas Nacionālā parka mednieki,
kas parādīja bērniem zvērādas, pastāstīja par dzīvnieku dzīvesveidu. Audzītes
klāja cienasta galdu “Pakalniešu”
ēdamzālē no visa katra ekskursanta līdzi gādātā. Kas tas bija par bagātu pusdienu galdu!
Ir pēcpusdiena un dodamies mājup.
Neviena ekskursija nebeidzas bez veikala apmeklējuma, protams, arī mums!
Paši gājām nopirkt saldējumu, kuru gardi noēdām. Bijām mazliet noguruši, bet,
pozitīvi noskaņoti, devāmies mājup.
Anita, Maija, Vineta,
audzītes
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Brakiem
Veltījums Rūdolfam
Blaumanim
Ernesta Adera mūzika
Jāņa Šteinerta vārdi
Gadsimtu vēju šalkās
Vidzemes zilganās tālēs
Cauri ziedošām pļavām
Aizved lielceļš tik balts.
Pasērst pie dižgara „Brakos”
Pulgožņa viļņi ko stāsta,
Mūžam radītā dziesma
„Vēl tu rozes plūc”sveic.
Taciņā uzkalnā kraujā
Simtgadu ozoli sedz to
Līgo saulgriežu taktī
Tēlus radītos redz.

2011. gada maijā, Liepkalnē.

“Zvaigznīšu” ceļojums
Visu pavasari runājām par ekskursiju. Pienāca ilgi gaidītais ekskursijas
rīts. Pulcējāmies pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”. Nepacietīgākie bija ieradušies ļoti agri, kā ikdienā,
lai gan pulcēties vajadzēja vien uz 9.00.
Braucām uz bioloģisko dabas sētu
“Aparēni”, kur mūs sagaidīja saimniece
un stāstīja par dažādajiem putniem, kas
te dzīvo.
Pēc putnu aplūkošanas saimniece aicināja uz savu ziedu un koku dārzu. Izbaudījām kadiķu trijstūra mistiku. Paciemojāmies arī “Atziņu namiņā”, kur
saimniece brīvajos brīžos pērļo. Kas
vien gribēja, varēja izlasīt atziņas uz
namiņa sienām. Beidzoties ekskursijai,
bērni varēja rotaļāties laukumā.
Sasēdāmies autobusā un devāmies uz
apmācību centru “Pakalnieši” Vestienas
pagastā.
Te mūs sagaidīja un tūlīt rosināja darboties. Bērniem bija jāatpazīst putnu
būri, ar šo uzdevumu veiksmīgi tikām
galā. “Kūko, kūko, deguzīte” skanēja
īpaši jauki, atrodoties lielajā dobumā,
kurā varēja sakāpt visas “zvaigznītes”.
Kas tie bija par priekiem! Taka “Dzīv-

jaunietis plāno turpināt
karjeru ārzemēs.
Studiju programma orientēta uz zaļi
domājošu jauniešu apmācību, kas ir
jauna, inovatīva tendence būvdarbu vadītāju sagatavošanā. Programma nodrošinās unikālu iespēju apgūt jaunākās
celtniecības tehnoloģijas, kas saistītas
ar energoefektivitāti un ilgtspējīgu būvniecību.
Programma radīs iespēju dažādot
studijas, mācoties kā Valmierā, tā Ērgļos, kur studenti varēs atrasties lauku
vidē, kurā tiks realizēti dažādi aktīvi un
videi draudzīgi brīvā laika pavadīšanas
veidi.
Rudenī uzsākot mācības, jau pēc
gada studentus gaidīsim Ērgļos, kur noritēs ievada prakse būvdarbos renovētajās mācību darbnīcās.
Jaunajā izglītības programmā ielūkojās
Sanita Dāboliņa,
Ērgļu arodvidusskolas
direktora vietniece

Nerātnie „Velniņi” pavīd,
Nopakaļ Dūdars jau steidzas.
Trīne grēkotu nastu
Gaitas „Zagļi” tur beidz.
Sirds tava pukstēja dzīvei,
Skaista, bet īsa tā bija.
Sadegi tajā tu rakstot,
„Braki” tam piemiņa.

Saimnieciskā dzīve novadā
Mazs ieskats bioloģiskās z/s saimniecības „Roma” izaugsmē
Nav jādodas uz Itāliju , lai apskatītu
Romu un Venēciju, ja to var izdarīt šeit
pat Ērgļu novadā, apciemojot saimnieku Nauri Rūniku. Saimniecība atrodas skaistā, gleznainā vietā, apkārt plešas plaši, kalnaini lauki, kur ganās
brūnas un melnraibas gotiņas.
Nauri sastapu pie nesen iegādātā jaunā, modernā, jaudīgā traktora un lopbarības sagatavošanas tehnikas, par kuru
liels prieks un gandarījums, tā atvieglos
lopbarības sagatavošanu īsākā laikā.
Nauris mazliet pastāstīja par saimniekošanas sākumu. Savu darbību saimniecība uzsāka 1997. gadā ar 3 slaucamām govīm un 7 ha zemes, savas
tehnikas nebija, tika ņemti pakalpojumi.
Varētu teikt, ka tā ir ģimenes saimniecība, kur darbojas mamma Velta,
brālis Druvis, sieva Žanna, piepalīdz
meitas Santa un Agita. Darbā ir pieņemta slaucēja un strādnieks.
Saimniecība strādā ar bioloģiskās
lauksaimniecības attīstības metodēm
piena, gaļas ražošanas nozarē. Par pašu
līdzekļiem un ar saviem spēkiem tika
uzcelta, izbūvēta kūts un lopbarības
šķūnis, izaudzēts un izkopts 36 slaucamo govju ganāmpulks, 50 jaunlopi, ir
180 ha zemes. Pienu realizē SIA „Jēkabpils piena kombinātam”.
Lai varētu attīstīties un realizēt ieceres, Nauris seko līdzi lauku attīstības
programmas piedāvātajām aktivitātēm.

Iesaistoties lauku attīstības programmas pasākumos „Standartu sasniegšana”, tika izbūvēta un iekārtota piena
māja „Lauku saimniecības modernizācija”, iegādāta jauna lopbarības sagatavošanas tehnika un traktors. Ir apstiprināts vēl viens projekts
„Lauku
saimniecības modernizācija”, kur tiks
iegādāts vēl viens jauns traktors, piekabe un pļaujmašīna.
Naura saimniekošanas apgriezieniem
kūts palikusi par mazu un tāpēc nesen
iegūta īpašumā bijusī Ērgļu sovhoza
ferma “Itālija”, kura tagad tiek dēvēta
par “Venēciju”, bet, lai tur varētu saimniekot, ir jāiegulda lieli līdzekļi, apmēram ap 200 000 Ls. Tiek meklētas atbalsta piedāvātās aktivitātes būvniecībai,
lai varētu piesaistīt finansējumu.

Nākotnē iecerēts izbūvēt kūti 100
slaucamām govīm ar nepiesietās turēšanas metodi, jo to nosaka bioloģiskās
saimniekošanas regulas. Dzimušos teļus domā audzēt un nobarot pats, jo
gaļas iepirkuma cenas kāpj.
Nauris ir optimisma pilns un arī radošām iecerēm bagāts, vēl tikai jāpaceļo
pie citiem zemniekiem, kas ir realizējuši projektus būvniecībā un saimnieko
ar BLA metodēm, lai varētu pasmelties
pieredzē. Pateicoties valsts un ES atbalstiem, saimniecība var attīstīties, jo
par saražoto un nodoto produkciju iznāk izdzīvošanai. Ja valstī būtu sakārtota nodokļu politika un bankās kredītprocenti mazāki, tad lauksaimniekiem
cerīgāks skats dzīvei.
Naurim laiks atrodas arī savam vaļaspriekam – zvejošanai, jo mūsu, Ērgļu,
novads ir bagāts ar ūdeņiem un zivīm.
Ar savu darbu Nauris ir pierādījis, ka
arī Latvijā var strādāt un attīstīties, ja
tikai ir vēlēšanās to darīt. Bet diemžēl
maz ir tādu, kuri vēlas apzinīgi un ar
atdevi strādāt, labāk izvēlas čīkstētāju
un prasītāju ceļu.
Naura uzņēmību, drosmi iesaistīties
projektos, ņemt kredītus un darboties
spēju var tikai apbrīnot un apsveikt.
Sava daļa pateicības pienākas ģimenei,
kas Nauri atbalsta un palīdz.
Diāna Suščenko,
Lauku attīstības speciāliste
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Kultūras ziņas
Mazie deju svētki Ērgļos

27. maijā Ērgļu saieta namā norisinājās Mazie deju svētki jeb
„Puķu balle Brīvlaišanas svētkos!”.
Koncertu vadīja Puķu meitene ( Ginta Ozola) un Lietus vīriņš (Līga Ločmele). Uz svētkiem sabrauca un ar
drastiskām dejām skatītājus priecēja
12 skolēnu deju kolektīvi no Vecpiebalgas un Ērgļu novada skolām. Koncertā savas dejas skatītāju vērtējumam sniedza Skujenes pamatskolas
1.-4. un 5.-7. kl. deju kolektīvi (vad.
Solvita Krastiņa), Inešu pamatskolas
1.-4. kl., 5.-6. un 7.-9. kl. deju kolektīvi (vad. Līga Beķere un Sandra
Avotiņa), Vecpiebalgas vidusskolas
9.-10. kl. deju kolektīvs (vad. Antra
Grinberga). Vislielāko skaitu dejotāju, protams, veidoja „mājinieki”pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
„Pienenīte”, Ērgļu vidusskolas 1. kl.,

3.-4. kl., 5.-6. kl., 7.-9. kl. un vecāko
klašu deju kolektīvs „Bitīt’ matos”
(vad. Antra Grinberga). Svētkus skanīgākus un pacilājošākus padarīja Ērgļu vidusskolas pūtēju orķestris (vad.
Pēteris Leiboms), kas ar savu sniegumu papildināja koncerta programmu.
Ar šiem deju svētkiem svinējām mācību gada noslēgumu un priekšā esošo vasaru, kas paver tik daudz iespēju
gan atpūtai, gan kādam darbiņam,
gan vienkārši saulei, kas dod tik
daudz spēka!
Paldies pasākuma atbalstītājiem
Ērgļu novada pašvaldībai, Ieleju ģimenei par dāvāto saldējumu katram
dalībniekam un Līgai Ezergailei ar
palīgiem par sātīgo putru, kas deva
spēku dejot raitu dejas soli un iepriecināt skatītājus.

Vidzemes novada deju
svētkos Aizkrauklē
Antras Grinbergas vadītie deju
kolektīvi “Erla”, “Rūdis” un
“Bitīt’matos” godam pārstāvēja
Ērgļu novadu Vidzemes novada
deju svētkos “Caur sidraba birzi
gāju”, kuri notika 2011. gada 4.
jūnijā Aizkrauklē. Svētku koncepcija bija neaizmirstama - „Tas bija
toreiz... Daugavas krastos... kur
auga mans vectēvs, kas dzīvi mīlēja.... par viņa dzīvi vairs stāsta tikai
māja un vecāsmātes sakrātās atmiņas pierakstu kladē. Es veru to vaļā
un pirmajā lapā kāda gudrība –
„Caur sidraba birzi gāju, ne zariņa
nenolauzu. Visu mūžu nodzīvoju, citam pāri nedarīju.” Tā vecāmāte

bija domājusi, bet kā tad patiešām
tai dzīvītē gāja – varēja lūkoties
dejā.” 5300 dalībnieku visu dienu
karstajā saulē mēģināja deju soļus
un veidoja uzveduma vadītāju iecerētos rakstus. Rezultātā koncerta
laikā mūsu kolektīvi bija ļoti pamanāmi ar savu degsmi, azartu un precizitāti. Kaut daudzi no dalībniekiem apdega karstajā saulē, koncerts
vēlajā vakara stundā nesa patiesu
gandarījumu un deju svētku gaisotne bija pacilājoša un svinīga.
Sandra Avotiņa,
Ērgļu novada domes
speciāliste – kultūras
darba organizatore

Izstāde „No 70 līdz 100”
2011. gads ir nozīmīgs gads brāļiem Jurjāniem. Tas ir jubilejas
gads, kad Pēterim tiek svinēta 160.,
Andrejam – 155., Jurim – 150. un
Pāvulam – 145. dzimšanas diena.
Arī TLMS „Ērgļi” audējiņām –
Lonijai Bērzkalnei, Līvijai Grozai
un Annai Rūnikai – šis ir apaļš jubilejas gads, un visām jubilejām par
godu 14. maijā brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” tika
atklāta izstāde, kurā var apskatīt
krāšņumkrāšņas lietas. Lonija Bērzkalne ir apmācījusi aušanā Līviju
Grozu, tāpēc vēl jo interesantāk ir
aplūkot, kā darbos ir notikusi ideju
apmaiņa starp „skolotāju” un „skolnieci”. Šī ideju apmaiņa ir redzama
gultas pārklāju, segu, pledu u.c.
darbu rakstos un krāsās.
Īpaši skaists ir pirts stūrītis, kurā
redzami Līvijas Grozas austie lina
dvieļi, somiņas, arī šallītes.
Audēja Lonija seko līdzi jaunā-

Līvija Groza, Lonija Bērzkalne, Anna Rūnika.
kajām modes tendencēm un mācās
arvien jaunas rokdarbu tehnikas, kā
arī veido interesantus rakstu un krāsu salikumus. Par spīti cienījamam
vecumam, Lonijas kundze arī tapo
šallītes, kuras ir tik vieglas kā zirnekļa tīmeklis.
Anna Rūnika savukārt izstādē izrāda savus adītos un tamborētos

darbus – džemperus, jakas, šalles
un lakatus.
Rokdarbu izstāde būs apskatāma
visu vasaru. Laipni lūgti izbaudīt šo
skaistumu!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” vadītāja

Kaimiņu būšana „Meņģeļos”
14. maijā, jau sesto gadu, brāļu
Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” notika „Muzeju nakts” pasākums, kura devīze šogad bija –
“Kaimiņu būšana”. Un, ja jau
kaimiņu būšana, tad Meņģeļos pulcinājām tuvākus un tālākus kaimiņus no Ērgļiem, Jumurdas un pat no
Rīgas.
Jau dienā tika atklāta rokdarbu izstāde „No 70 līdz 100”, kurā ar saviem darbiņiem mūs visu vasaru
priecēs TLMS „Ērgļi” rokdarbnieču
Lonijas Bērzkalnes, Līvijas Grozas
un Annas Rūnikas mākslas darbi.
Patīkamu notikumu muzeja apmeklētājiem sagādāja kaimiņš Jānis
Knēziņš no „Kalmēm”, iepazīstinot
ar savu krustmeitu Līgu, kura sarakstījusi grāmatu „SMS”. Šai grāmatai klāt pievienots mūzikas disks
ar Līgas māsas Maijas Knēziņas
melodijām.
Vakarpusē „Meņģeļu” pagalmā
saradās neredzēti ļaudis – žīdiņš,
čigānietes un citi andelētāji.
Žīdiņam, protams, bija līdzi vesels maiss ar dažādiem lakatiem,
šallēm, audumiem, cimdiem un citām lietām, kurus centās iemainīt
muzeja viesiem. Muzeja apmeklētāji, ļaujoties tirgus gaisotnei, labprāt piemērīja bikses, blūzes un lakatiņus, kā arī tos iegādājās. Arī
čigānietēm veicās tīri labi. Katrai

bija savs grozs – vienai
pilns ar loteriju lozēm,
otrai grozā – pīļu olas,
puķu stādi, ķirbju sēklas un citas lietas, kuras veiksmīgi un ātri
tika noandelētas.
Ikvienā muzeja ēkā
notika rosība. Pie staļļa
„Muzeju nakts” apmeklētāji varēja iemēģināt savu roku laimes
akā. Savukārt pagalma
vidū – netradicionālais
umurkumurs, kur ar
„kaķeni” bija jātrāpa
balonam. Kamēr pagalmā notika lielā andelēšanās ar rotām,
auskariņiem, stādiem,
īpašās cigoriņu kafijas
baudīšana, tikmēr austuvē ikvienu
apmeklētāju pie aušanas un pūšamo
instrumentu ieskandināšanas lika
divas tautu meitas.
Par pasākuma galveno notikumu
kļuva loterija, kuras vadīšanu uzņēmās abas čigānietes. Katrs, kurš
bija iegādājies loterijas lozi, tika
pie kādas balvas – dažs pie vairākām ievārījuma un gurķu burkām,
citam bija veiksme tikt pat pie
mazizmēra automašīnas. Muzikālo
dzirksti pasākumā ienesa un jautrās
rotaļās viesus iesaistīja apvienotais

Jumurdas sieviešu un Ērgļu bērnu
ansamblis kopā ar akardeonisti Inesi Maltavnieci.
Paldies visiem, kuri uzdrošinājās
izmēģināt roku andelēšanā, kā arī
tiem, kuri ļāvās šai tirgus atmosfērai! Muzeja darbinieku vārdā liela
pateicība Ērgļu arodskolas audzēkņiem par skaisti izgatavotajām kāpnēm un soliem. Paldies!
Uz tikšanos nākamgad!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” vadītāja

Muzejnakts jautrības Brakos
Muzejnakts Latvijā atnāca ar lieliem lietiem un slapju laiku, arī saule pagrieza savu vaigu, bet tas nezaudēja labo gribu darboties un
izbaudīt visus krāšņumus un aktivitātes, ko sagatavojuši muzeju ļaudis.
Brakos 14. maija vakarā lēnām
debesis noskaidrojās un debesīs iemirdzējās saule, pamazām plūda
ļaudis, lai jau piekto reizi apmeklētu muzeju nakts pasākumu. Pulksten 20.00 visi bija mīļi gaidīti saimes istabā, kur Liepājas teātra
aktieris Ēriks Vilsons aicināja apmeklētājus spēlēt Blaumani, šoreiz
lugu „No saldenās pudeles”. Tā bija
lieliska iespēja iejusties komēdijas
tēlos un izvērtēt, vai ir viegli būt
aktierim. Par muzikālo ietērpu parūpējās cesvainiete Vita Krūmiņa,
kura tik liegi un brīnišķīgi spēlēja
ģitāru un dziedāja.
Pēc deviņiem sākās īstās nakts
jautrības. Emocijām visbagātākā
bija orientēšanās trase, kurā apmeklētājus gaidīja dažādu tautību pār-
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stāvji – pie starta latvieši, tālāk dakteri somi, karstasinīgie afrikāņi,
darbīgie franči, gudrie krievi, neprātīgie spāņi, izpalīdzīgie vācieši
un labsirdīgie ķīnieši. Katrā kontrolpunktā bija neparasti un daudzveidīgi uzdevumi gan kāju un roku
veiklībai, gan prātam, gan vispārējai jautrībai. Kas muzejnaktī pa trasi izskrēja, tas tā pa īstam izbaudīja
Braku takas un pie finiša atgriezās
adrenalīna pārpilns un iekrāsotu
seju.
Kontrolpunktos dežūrēja atsaucīgie Ērgļu vidusskolas skolēni – 4.
klase (audzinātāja Liena Bukovska), 5. klase (Olga Elksne), 6. klase (Rita Saleniece), 7. klase (Indra
Rone), 8. klase (Ilze Eņģe), kā arī
kaimiņskolu audzēkņi – Vestienas
4. klase (Dace Čandere), Ogres novada Madlienas vidusskola (Dzidra
Leitāne) un Ināra Strazdiņa ar savu
dakterkomandu. Paldies visiem
orientēšanās trases veidotājiem par
lielisko izdomu un atraktivitāti!
Kad trase bija izskrieta, varēja

doties uz pagalmu, lai baudītu pārējās darbnīcas. Sīklopu kūtiņā darbojās triku meistars Krišjānis Kallings, lai parādītu dažnedažādus
brīnumus, kurus arī katrs pats varēja izmēģināt.
Pie rijas sagaidīja Mārīte Breikša
un Baiba Kaļva, lai aicinātu uz internacionālo fotografēšanos. Atlika
vien izvēlēties tērpu, uzlikt parūku
vai neparastu cepuri, un, skat, kā
cilvēks ir pārvērties! Turpat pagalmā varēja arī padancot vai ielocīt
kājas deju ritmos.
Saimes istabā bija lustīga dziedāšana, kuru vadīja Vita Krūmiņa, arī
aktieris Ēriks Vilsons piebiedrojās.
Mājā valdīja mīļa un sirsnīga atmosfēra, daža ģimenīte ar savu mazulīti kā ienāca, tā, liegu skaņu ieaijāti, bērniņi aizmiga. Bija tik labi,
bija kolosāla vienotības sajūta, un
varbūt kaut kur tumšākajā stūrītī
nolūkojās pats Blaumanis un pasmaidīja: „Cik jauki, ka mājās ir
ienākusi dzīvība!”
Jautri aizritēja muzeju nakts Bra-

Aktieris Ēriks Vilsons, mūziķe Vita Krūmiņa pasākumā.
kos, kurā pulcējās vairāk nekā četri
simti apmeklētāju, no tiem ļoti
daudz jauniešu, kas, protams, ļoti
priecē. Paldies visiem čaklajiem rūķīšiem, kas palīdzēja, īpaši jau Ērgļu vidusskolai, kura jau gadu no
gada atbalsta un ir bagāti ar izdomu

un neparastām idejām! Paldies
Blaumaņa biedrībai! Uz tikšanos
nākamajā muzeju naktī!
Zinta Saulīte,
Braku muzeja
galvenā speciāliste

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūnijs

Pavasarīgie astoņdesmitgadnieki Jumurdā
Nodzīvot dzīvi pa īstam, spēt saskatīt laimi un prieku ikdienišķās
lietās- varbūt tā ir īstā dzīves garša?
Mēs katrs piedzimstam ar savu raksturu, ar savām stiprajām un ne tik
stiprajām rakstura īpašībām. Mēs
dzīvojam un krājam – viens krāj
mantu, cits krāj priecīgos brīžus un
atmiņas, vēl cits melnās un nebaltās
dienas kā smagu akmeņu maisu
stiepj sev līdzi visu mūžu.
Kāda ir dzīves garša mūsu pagasta jubilāriem, devos ciemos pie katra no viņiem ar nelielu ziedu pušķi
un laba vēlējumiem pagājušajā un
vēl tauvojošajās jubilejās.

Alberts Laizāns – dzimis 1931.
gada 12. maijā Tukumā. Trīs gadu
vecumā dzīves ceļš atved mazo Albertu uz Jumurdas pagasta „Dunavām”, kur Akmeņu ģimene pieņem
mazo puiku audzināšanā.
Skolas gaitas tiek uzsāktas Jumurdas skoliņā, pabeigtas Vestienā. Liela skološanās kā jau tā laika ļaudīm
nesanāk arī Albertam, jo daudz jāstrādā gan mājās, gan valsts nodevām. Darba tikums, kas ieaudzināts,
tiek likts lietā, strādājot pēc tam celtniecībā un mežniecībā. Uzsākot pastāvīgu dzīvi, Alberts meklē darbus,
kur var nopelnīt pēc iespējas vairāk.
1949. gadā pa mazumiņam vien
uzsāktā darbošanās ar bitēm izvērtās par Alberta kunga mūža darbu.
10 gadi par biškopi nostrādāti Ērgļos un līdz pat pensijas gadiem par
biškopi strādāts Jumurdā. Pirmo
stropu jaunais bitenieks atrada un
saņēma mežā, darba mūžā bija laiks,
kad biškopis apsaimniekoja 110 saimes. Alberta kungs piedalījies dravnieku sociālistiskajās sacensībās,
ieguvis vairākas godalgotās I vietas,
atzinības un goda rakstus. Ieguvis
godalgoto I vietu arī Latvijas Republikā, piešķirta iespēja bez rindas
iegādāties pirmo automašīnu, tautas

valodā saukto „Žiguli”. Darba mūžā
apmācīti arī citi medus mīļotāji, kuri
apņēmības pilni nākuši, lai zinošais
bitenieks iemāca šo arodu. Iesākumā jau apņēmības pietiek visiem,
tikai pamazām tā izplēn, jo pie bitēm jau nemaz tā nevar iet tikai tad,
kad ir laiks un kad iegribas. Kā saka
Alberta kungs, pie gotiņas lauku cilvēks iet divas trīs reizes dienā, arī
pie bitītēm jāiet regulāri! Jāvēro un
jāpalīdz kukainītim.
Liktenīgs ir arī 1958. gads, kad
iesvētībās Vestienas baznīcā aiz uzvalka pogas aizķeras jaunās grāmatvežu meitenes Lidijas plīvurs. Rodas romantiskas jūtas, acis iemirdzas
un sirds sāk pukstēt straujāk. 1959.
gada septembrī tiek mīti gredzeni
un nu jau 51 gadu Alberts un Lidija
ir saticīga, strādīga un stipra ģimene. 1961. gada septembrī ģimenē
piedzimst vecākais dēls Edmunds.
1962. gadā ģimenē viņam pievienojas brālis Normunds.
Tagad Alberta kungs priecājas par
mazbērniem Inesi, Edvardu un Kristapu. Īpaši gaidītas ir atklātnītes no
mazmeitiņas Ineses, kura strādā par
stjuarti un vecvecākiem vienmēr atsūta mīļu skatu atklātnīti ar pilsētas
attēlu, kurā ir bijusi.
Vaicāts par ilga mūža noslēpumu,
cienījamais jubilārs saka: „Vajag
godu ņemt no bitītēm!”Cik perfekti
viss ir noorganizēts bišu saimē, kā
sadalīti darbi un pienākumi, katram
ir jāzina sava vieta un darbs, kas padarāms!
Milda Sarkanābola (dzim.
Līdzkrastiņa) – 1931. gada 2. jūnijā „Lielpavāros” tēva Jāņa un māmiņas Emmas ģimenē piedzimst
meitiņa. Māmiņai mazulīte ir kā
vārda dienas dāvana, jo šajā datumā
tiek svinēta arī vārda diena Emmai.
Meitiņa aug mierīga, ārā pie loga
ratiņos klusi guļ un nemaz netraucē
lielajiem lauku darbos. Vectēvs strādā turpat smēdē, kaļ ratu riteņus,
ved pārdošanai līdz pat Lubānai. Jau
no mazotnes Milda iet palīgā vecākiem un vecvecākiem lauku darbos.
Ģimenē piedzimst arī brālītis Jānis.
Skolas gaitas tiek uzsāktas 9 gadu
vecumā Jumurdas skoliņā, kur tajā
laikā mācās 120 skolēni, kurus zinībās skolo 4 skolotāji un pabaro viena pavārīte. Divus gadus Milda mācās Vestienas lopkopības skolā. Tad
seko meža darbi, bija jāatstrādā nodevas un skolas gaitas nākas pār-

Šodienas lielākā nelaime esot lielā birokrātija, tā par šiem laikiem
saka Mildas kundze, jo tik labi atceras, ka tēva budžeta un saimniecības
plānotājs sastāvējis no viena kabatas lieluma grāmatiņas.
Šodien Mildas kundze visiem novēl būt optimistiem. Ir jāķepurojas
iespēju robežās, bet situācija jāpieņem tāda, kā ir. Lai labi dzīvotu, ir
jāievēro divas lietas – darbs no rīta
līdz vakaram un naudiņa ir jāpietaupa!
traukt. Viņas mīļākie priekšmeti
skolā ir vingrošana un ģeogrāfija.
Kā viņa pati jautri atsmej, vingrošana tādēļ, ka nebija jāmācās, bet ģeogrāfijas patikšana saglabājusies vēl
šodien – Mildas kundze ir aktīva
krustvārdu mīklu minētāja, pa pasaules kartēm, meklējot atminējumus, ir apceļojusi visu pasauli.
Tikai tas viens „ceļojums”, uz
Tomskas apgabala kolhozu „Naša
Roģina” Krasnojara ciemā ir iespiedies atmiņā uz visu mūžu...Kā maizīti izsniedza ar normu, toties cik tā
bija garda! Cik labi bija tiem, kam
bija gotiņa, kā notika darbaspēka atlase, stiprākos vīrus sūtīja strādāt
celtniecībā, viņi varēja nopelnīt
naudu, bet tiem, kas strādāja kolhozā, maksāja ar maizīti...
Arī Mildas kundzes ģimene izsūtījumā pavadīja ilgus gadus, aizbraucot mājās palika māmiņas tikko
iejauktā mīkla maizītes cepšanai,
bet atgriežoties sagaidīja tukša un
izpostīta māja. Pāri bija gājusi frontes līnija, bet māja kā par brīnumu
bija lādiņu neskarta, tikai cilvēka alkatības izpostīta.
Atgriežoties no Sibīrijas, jaunā
meitene sastapa savu dzīves mīlestību Kārli, ar kuru, nevienam nezinot,
paslepus salaulājās 1964. gada janvārī.
Lai arī cik smagi un grūti gājis,
Mildas kundze ar labsirdīgu smaidu
uz lūpām saka: „ Esmu laikā piedzimusi, šajos laikos es nemācētu dzīvot...”
Darbs no rīta līdz vakaram, tāda ir
bijusi Mildas kundzes dzīve. Kolhozā strādājusi par piena savācēju, līdz
pat pensijas gadiem nostrādāts lopkopības nozarē, mājās visi darāmie
darbiņi apdarīti. Dzīves lielākā mīlestība, tāpat kā Anglijas karalienei,
Mildas kundzei ir suņi un zirgi.

Lilija Medne – 1931. gada 21. jūnijā jaunuzceltajās „Rucēnu” mājās
daudzbērnu ģimenē piedzimst meitiņa Lilija. Tētis Jānis ir iegātnis netālu
esošajās Otīlijas vecāku „Robežkalna” mājās, pamazām rodas savstarpēja patikšana un izveidojas ģimene,
kurā piedzimst deviņi bērni.
Mamma Otīlija savas meitas
skaisto un skanīgo vārdu redz sapnī.
Tajā laikā bērniem liek divus vārdus
un, pateicoties tam, ka māmiņa apmeklē baptistu draudzes namu Brillē, mazā Lilija tiek pie otra skanīga
vārda – Marija. Skolas gaitas mazā
Lilija uzsāk Jumurdas skolā, pabeidz 1. klasīti un dodas turpināt
mācības uz Vējavas skolu, tomēr
pabeigt 7. klasi Lilija atgriežas Jumurdā. Vācu laikā Vējavas skola
tiek nodēvēta par tautskolu, un Lilija par labām un teicamām sekmēm
saņem 40 markas. Skoloties tālāk
nesanāk, jo ir jāuzsāk darba gaitas.
Kara gadi stipri ietekmē Lilijas un
viņas dzimtas likteni. Visu laiku,
kamēr frontes līnija iet pāri, Lilija
un viņas tuvinieki pavada savā mājā,
neslēpjas, riskē ar savu dzīvību, jo
bērniņi mazi, kur tālu var aizskriet...
Pēc kara kolhozs „Rucēnu” zemi
sev nepaņem, to savā paspārnē paņem mežniecība, tā aizsākas Lilijas
kundzes ģimenes saistība ar meža
darbiem, jo vēlākie gadi pavadīti

mežniecības mājā „Viesakas”. Bet
jaunībā Lilija strādā „Rūsiņos”,
auklē bērnus, krauj sienu. Ir redzējusi vaigā slaveno selekcionāru Pēteri Upīti, jo piedalījusies viņa organizētajā talkā, kurā bija jāaizlīdzina
tranšejas.
Tie bija laiki, kad bija jāstājas
kolhozā, tēvs, stipri gados, neredzēja iespējas strādāt, brāļi un māsas
dažādu apstākļu dēļ nevarēja un līdz
ar to ģimenes liktenis izvērtās pavisam citādāks, nekā gribētos. Mājās
tika turēti dažādu sugu lopi, strādāts
un rūpēts par iztiku, tomēr, kad tika
uzlikts ”Individuālais nodoklis” un
visi lopiņi jāaizdod prom, arī tēvs
devās kolhoza darbos.
Kopā ar dzīvesdraugu Elmāru tiek
vīta ģimenes ligzda, kurā kā mazi
putnēni izšķiļas divi bērni – meita
Ruta un dēls Aigars. Audzināšanā
tiek pieņemts arī māsīcas dēls un
reizē arī krustdēls Modris.
Lilijas kundze šodien dzīvo dēlam
piešķirtajā Līvānu tipa mājā, kuru
izpirka par pajām, un saka, ka visgrūtākais ir redzēt to, ka bērniem
nav veselības.
Un, paliekot ar savām domām divatā, viņa visvairāk domās kavējas
pie pļavām, kurās jaunības dienās
strādājusi, viņa vēlas redzēt no „Robežkalna” pakalniem, saulītei lecot,
Gaiziņkalna bāku...Un jauniešiem
novēl atturēties no kaitīgiem ieradumiem – īpaši pīpēšanas un alkohola
lietošanas.
Cienījamie jubilāri, Jūsu katra
dzīves grāmata ir bagāta ar daudziem un dažādiem notikumiem, tā
ir raiba kā dzeņa vēders, brīžiem lieliem burtiem rakstīta, brīžiem burtiņi ir sīki jo sīki, reizēm lapās ir jūtama asaru klātbūtne, un tā jau
cilvēkiem piederas...Tomēr man ļoti
gribas ticēt, ka vairāk ir priecīgo
lappušu un to arī vēlos Jums novēlēt
turpmāk: redzēt katra mākonīša zelta maliņu, ja neizdodas ieraudzīt,
pasauciet palīgā kādu cilvēku – sev
tuvāko, kurš turpat netālu grozās vai
iet pa tuvāko taciņu garām Jūsu mājai...
Pie jubilāriem ciemojās un daudz
baltu dieniņu novēl
kultūras darba organizatore
Jumurdas pagastā Inita Lapsa

Ērgļu un Ķelnes-Reizīkes pagastu draudzība turpinās
Pēc mūsu sadarbības partnera
Ķelnes – Reizīkes pagasta birģermeistares Karīnas Rēderes kundzes
ielūguma Ērgļu novada delegācija 9
cilvēku sastāvā (Guntars Velcis –
domes priekšsēdētājs, Anna Kuzina – tulks un sadarbības grupas locekle, Laimonis Kļaviņš, Aivis
Masaļskis, Kristīnes Ģirģena, Baiba
Feodorova, Kaiva Bukovska, Aiva
Āboliņa - Ābola, Viktors Lebedevs)
devās uz Vāciju no 12. 05 līdz 17.05
ar pagasta busiņu. Mūsu uzņemšana un programmas norise bija Draudzības biedrības un tās priekšsēdētājas Aleksandras Šleijas kundzes
ziņā.
Ielūguma iemesls bija daudzpusīgāk izvērst abu pušu sadarbību un
tālāku iepazīšanos draudzības, izpratnes un turpmākās sadarbības
vārdā starp dažādu vecumu iedzīvotājiem.
Šoreiz apmeklējuma programmas
uzsvars tika likts uz Ķelnes-Reizīkes pagasta šāvēju svētkiem, kuros
mēs bijām uzaicināti kā goda viesi.
Kas ir vācu šāvēji un kas tie ir par
svētkiem, par to nedaudz tuvāk.
Šāvēju svētki ir tautas svētki, kas
notiek visā Vācijā, bet to norise katrā vietā tiek plānota dažādos laikos.
Katrā pagastā un pilsētā ir šāvēju

biedrības, kuras savstarpēji sadarbojas, piedaloties viena otras svētkos. Ķelnes-Reizīkes šāvēju biedrība dibināta 1977. 29. 06. Svētkos
piedalījās piecu citu pagastu un pilsētu šāvēju komandas. Svētki ilga 2
dienas. Pirmajā dienā notika šaušanas sacensības dažādām vecuma
grupām, sākot no 6 gadu vecuma un
līdz 70 gadiem, kurā tika noteikts
labākais šāvējs (nofiksēts rezultāts,
bet neizpausts labākais), tādējādi iegūstot labākā šāvēja titulu, kas tiek
apzīmēts kā „šāvējķēniņš”. Vakarā
bija saviesīga daļa – kopēja balle.
Otrajā dienā visi pulcējās svētku parādei, kuru pieņēma iepriekšējā
gada šāvējķēniņa titula ieguvējs un
viņa svīta – pagasta birģermeistare
un viesu šāvēju biedrību vadītāji.
Pēc tam sekoja parādes marša gājiens pa pagasta centra ielām apmēram 3 km garā maršrutā vairāku pūtēju orķestru pavadībā. Pēc gājiena
sekoja svinīgā ceremonija, kurā pasludināja iepriekšējā dienā notikušo
sacensību uzvarētājus visās vecuma
grupās un notika viņu godināšana.
Arī mēs tikām aicināti piedalīties
visos pasākuma punktos, ieskaitot
šaušanu un nobeidzot ar apbalvošanu. Mūsu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis saņēma kausu
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par piedalīšanos šaušanas sacensībās un piemiņas velti – Ķelnes-Reizīkes šaušanas biedrības ģerboņa
atveidu bronzā, piestiprinātu uz
koka pamatnes. Šāvēji bija tērpti
tumši zaļa auduma, šāvējas – tumši
pelēkas krāsas auduma formās.
Šāvēju rašanās vēsture meklējama viduslaikos. 924. gadā Vācijas
ķēniņš Heinrihs I izdeva Likumu
par pilsētu pašaizsardzību pret dažādiem iekarotājiem un izlaupītājiem.
Tā radās pilsoņu zemessardze, kas
sākotnēji saucās aizsargi, vēlāk tos
pārdēvēja par šāvējiem. Noskaidrojām, ka šīm biedrībām nekad nav
bijis sakars ar militārajām struktūrām un arī nebija nekādu saistību ar
Ādolfa Hiltlera politiku. Tagad tās ir
sava veida šaušanas sporta biedrības, protams, ar vāciešiem piemītošo patriotisma nokrāsu. Par ko liecina gan formas tērpi, parādes un
marša gājieni.
Viss redzētais un piedzīvotais atstāja uz mums paliekošu iespaidu
un radīja lielāku izpratni par vācu
tautas būtību un garu. Viena lieta ir
izlasīt par to vēstures grāmatās, pavisam cits iespaids ir redzēt visu savām acīm.
Ērgļu delegācija ir pateicīga Ķelnes-Reizīkes šāvēju biedrības vadī-

tājam Arne
Nothnagel
kungam un
sporta
instruktoram
Mike
Domanski kungam, kā arī
sieviešu komandas vadītājai
Doris
Timm kundzei par viesmīlīgo
uzņemšanu un
iespēju piedalīties šajā visnotaļ interesantajā pasākumā.
Viena diena tika veltīta Nordestedtes jaunizveidotā dabas parka
apmeklējumam un vēl viena diena Eideras upes aizsprosta apskatei,
kas ir industriālās arhitektūras iespaidīgākā būve Ziemeļvācijā. Aizsprosts uzbūvēts desmit gadu laikā
no 1963. līdz 1973. gadam, lai kontrolētu ūdens plūsmu upē un pasargātu no pārplūšanas upes piekrastes
teritorijas, kas tagad aizsargātas arī
ar vērienīgu dambju sistēmu.
Brauciens cauri Vācijas ziemeļu
daļas Šlezvigas Holšteinas zemei

radīja pārdomas un atziņas par vācu
tautas milzīgajām darba spējām,
prasmi strādāt un politiķu atbildību
sakārtot valsts ekonomisko, saimniecisko un politisko dzīvi tautas
labklājības virzienā. „Mūsu grupas
pieredze šajā braucienā bija ļoti vērtīga” – sakot šos vārdus, nozīmē nepateikt neko. Laimonis Kļaviņš uzņēma filmu par visa brauciena
norisi. Domājams, Ērgļu sabiedrība
to kādreiz ieraudzīs. Ir vērts. Kaut
vai tā iemesla dēļ, lai pārdomātu un
paši uz sevi varētu palūkoties kādreiz arī no cita redzes leņķa.
A. Kuzina
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Informācija

KULTŪRAS AFIŠA
22.jūnijā plkst. 17:00
Sidrabiņu parkā
Jāņu dienas ielīgošana
ar Sausnējas pašdarbniekiem un
ciemiņiem no kaimiņpagastiem.

Ērgļu novada vēlēšanu
komisija,
gatavojoties tautas nobalsošanai 2011. gada 23. jūlijā, nosaka pieteikšanās termiņu iecirkņa komisiju
locekļu kandidātiem no 2011. gada 3. jūnija līdz 2011.
gada 30. jūnijam.
Pieteikuma veidlapas var atrast Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapā vai pie Ērgļu novada pašvaldības
sekretāres Rīgas ielā 10, Ērgļos. Aizpildītie pieteikumi iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībā pie pašvaldības sekretāres Rīgas ielā-10, Ērgļos.
Ērgļu novada vēlēšanu komisija

Sludinājums

23. jūnijā plkst. 18.00
ezermalā aiz Jumurdas pagasta saieta ēkas
pulcējamies uz kopēju Jāņu ielīgošanu
Auniet kājas, puiši, meitas,
Rītu būs Jāņa diena;
Tad iesim dziedādami,
Jāņa bērnus meklēdami.
Pīsim vainagus, mācīsimies līgodziesmas,
degsim jāņuguni, iesim aplīgot pagasta
ļaudis

LANU un EDŽU BALOŽUS
ar meitas ELIZABETES
piedzimšanu;
ILZI ZONDAKU un IVARU TILTIŅU
ar meitas VIKTORIJAS
TILTIŅAS piedzimšanu;
SINTIJU un GUNTI ORUPUS
ar dēla RIČARDA
piedzimšanu;

23. jūnijā plkst. 20.00
Ērgļu estrādē LĪGO SVĒTKOS
“DRAUDZES BAZĀRS”
Aicinām uz kopēju līgošanu
kopā ar mūsu pašu aktieriem: Ilzi Velci,
Juri Dombrovski, Valdi Zosāru, Gunāru
Brišku, Pēteri Leitānu, Andri Džigunu,
Sandru Avotiņu un Gunti Pētersonu, kas
drastiski iejutīsies pēc Ādolfa Alunāna
darba motīviem veidotā uzveduma
„DRAUDZES BAZĀRS” tēlos un
izspēlēs dažādus spraigus notikumus, kas
risināsies skaistajās Principala Smiltiņa
mājās un pārdotavā.
Uzveduma režisore Terēzija Kaimiņa,
skaņu operators: Pēteris Leiboms.
Piedalās Ērgļu teātra aktieri, deju kolektīvi
„Rūdis” un „Erla”, kā arī tautas mūzikas
kopa „Pulgosnieši”
Pēc izrādes sumināsim Līgas un Jāņus,
kopīgi aizdegsim Jāņu ugunskuru,
dziedāsim un dancosim kopā ar tautas
mūzikas kopu „Pulgosnieši”, bet pēc tam
lai gada īsākā nakts paiet, dancojot un
līksmojoties Zaļumballē!
Svētku balli spēlē Pēteris Leiboms

ILMU un VALDI ŽIDOVUS
ar dēla NIKA piedzimšanu;
JOLANTU ŠREIBERI un
KASPARU CAUNI
ar dēla MARKUSA piedzimšanu;
DAIGU un NORMUNDU ALKŠŅUS
ar dēla ADRIANA
piedzimšanu.

Sakarā ar darbības paplašināšanos
SIA „WOOD ENERGY”
aicina darbā
kokzāģētavā Ērgļos, Cēsu ielā,
25 strādniekus:
lentzāģa operatorus,
zēmeristus,
garinātājus pakotājus,
palīgstrādniekus.

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Kontakttālrunis 29178549, Aldis.
Jānis Pujāts
Olga Dundure
Staņislavs Masaļskis
Harijs Plikausis
Skaidrīte Lazdiņa
Maiga Apine
Milda Sarkanābola
Lilija Medne
Sofija Pula
Alīda Auzāne
Vera Sīle
Velta Penģerote

Ērgļu
novadā

22.-24. jūlijs - Ērgļu novada svētki!
Drīz vien būs klāt mūsu svētki, kad
tiekas gan lieli, gan mazi ērglēnieši, kas
mājo tepat vai aizdevušies dzīvot
pārnovados! Atkal sportosim, dziedāsim,
dejosim un izklaidēsimies cik tīk, bet
sīkāku informāciju un svētku programmu
lasīsim nākamajā laikrakstā
„Ērgļu Novada Ziņas”.
Uz tikšanos svētkos!

JUMURDAS PAGASTĀ
30. jūlijā plkst.15.00 Jumurdas kapos
30. jūlijā plkst.17.00 Vējavas kapos

ĒRGĻU PAGASTĀ
13. augustā plkst. 12.00 Miera kapos
13. augustā plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
3. septembrī plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

SAUSNĒJAS PAGASTĀ
13. augustā plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
13. augustā plkst. 15.00 Runakalna kapos
20. augustā plkst. 16.00 Sausnējas kapos

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 5(54) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli. 7.Galante. 8.Kastors. 11.Bels. 12.Karpati. 13.Sīga. 14.Liene. 16.Akins. 17.
Dzene. 21.Ķivulis. 22.Lauma. 24.Žests. 25.Toksīni. 29.Jamss. 30.Samoa. 31.Osaka. 34.Zevs.
36.Morfijs. 37.Hūns. 38.Stators. 39.Brokāts.
Vertikāli. 1.Kabelis. 2.Šahs. 3.Ētika. 4.Lasis. 5.Otss. 6.Aragona. 9.Krūklis. 10.Tauns. 15.
Neikens. 18.Zemenes. 19.Suiti. 20.Kauss. 23.Gogolis. 26.Patents. 27.Maurs. 28.Skansts.
32.Emīrs. 33.Asari. 35.Sita. 37.Heks.

Pieminam mirušos
VIJA DADZĪTE,
mirusi 73. mūža gadā;
JĀNIS ŠREIBERS,
miris 51. 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 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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