
2013. gada 30. jūnijā starptautiskajā  izstāžu  centrā  „Ķīpsala”  
notika  latviešu  tautas  tērpu skate, pēc  kuras tika paziņoti labākie 
tērpi 6 nominācijās - koru, deju kolektīvu, folkloras kopu, etnogrāfisko 
un koklētāju ansambļu, individuālie tautastērpi. Tautas tērpu žūrijas 
sastāvā bija: Aija Jansone, Lia Mona Ģibiete, Inita Heinola, Ilze 
Ziņģīte un Irita Žeiere.

UZŅĒMĒJU, TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS STUDIJU, 
AMATNIEKU BIEDRĪBU TAUTAS TĒRPU  konkurencē 1. vieta  
TLMS “Ērgļi” audējām. 

Çrgïu novada informatîvais izdevums 2009. j lijs

                                          

2. j lij  starp Vides ministriju k
atbild go iest di un rg u novada 
domi k  nans juma sa m ju tika 
parakst tas vienošan s par tr s nor-
mat vo aktu pras b m neatbilstošo 
izg ztuvju rekultiv cijas projektu s-
tenošanu. Šos projektus stenos Ma-
donas rajona rg u novad  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonda l dz -
nans t s 3.5.1.2.1. apakšaktivit tes
„Normat vo aktu pras b m neatbil-
stošo izg ztuvju rekultiv cija” ietva-
ros. 

Pirm  projekta ietvaros tiks rekulti-
v ta normat vo aktu pras b m neat-
bilstoš rg u novada rg u pagasta iz-
g ztuve “Lemp ni”.

rg u novad  rekultiv s tr s normat vo aktu pras b m
neatbilstošas izg ztuves

Otr  projekta ietvaros – normat vo
aktu pras b m neatbilstoš rg u nova-
da Sausn jas pagasta izg ztuve “Sidra-
bi i”.

Savuk rt treš  projekta ietvaros pare-
dz ts rekultiv t normat vo aktu pras -
b m neatbilstošo rg u novada Jumur-
das pagasta izg ztuvi “Andrupi”.

Šo tr s projektu kop j s izmaksas sa-
st da 215,23 t kstošus latu, no t m
179,58 t kstošus latu  nans  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo
summu 35,65 t kstošu latu apm r  ie-
gulda rg u novada dome. 

Min t s vienošan s nosl gtas, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 
30.j nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

rg u novada dome piedal s Igauni-
jas - Latvijas p rrobežu sadarb bas
programm , kuras realiz cijas laik  tiek 
stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi 

un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes t risma asoci ci-
ja, projekta partneri Latvij : Al ksnes,
C su, Gulbenes, Madonas, Ogres un 
Valkas rajona padomes, M lpils pagas-
ta padome, Siguldas novada dome. Ko-
p jais projekta budžets ir 1519238,13 
EUR. Budžeta  nans juma avoti: 85% 
Igaunijas-Latvijas p rrobežu sadarb -
bas programmas  nans jums, 5% valsts 
l dz nans jums, 10% partneru l dz -
nans jums.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Projekt  tiks izstr d ts starptautisks 

velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie-
me latvija”, kura viens posms b s pa 
Madonas rajonu un ar rg u novadu. 
No liel  velo maršruta tiks veidoti vai-
r ki ap veida maršruti, lai pied v tu ie-
sp ju ce ot jiem plaš k iepaz t vietas, 
caur kur m v sies lielais loks. Mums 
tuv kie mazie ap veida maršruti b s pa 
Cesvaines, Madonas, Gaizi kalna un 

rg u apk rtni.
rg u mazais velo maršruts tiks pie-

d v ts pa loku: rg u centrs – Palšu 
purvs- Viesakas – Jumurda – rg i (no 
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves-
tienas- rg i ce a). Brauciens pl nots

Ir zin ms fakts, ka 1859. gad
Krišj nis Barons, b dams T rba-
tas universit tes Matem tikas
fakult tes students, 24 gadu ve-
cum  ce oja k j m 5 ned as no 
T rbatas cauri Valkai, Smiltenei, 
Raunai, Taurenei, Inešiem, r-
g iem, Koknesei, Skr veriem,

eipenei, L gatnei, Siguldai, R -
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai, 
Sabilei, Talsiem l dz sav m m -
j m Dundag . rg os vi š iera-
d s t p c, ka te dz voja studiju 
biedrs, v l kais Vecpiebalgas 
rsts, m zi u Jurj nu t va br lis

J nis Anžs Jurj ns. Tr s dienas 
Krišj nis Barons viesoj s Me -
e os, kop  ar Jurj nu iepaz -

dams rg u apk rtni.
Jau piekto gadu notiek veloma-

ratons Barona taka, kad 17 dienu laik
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce š, 
ko savulaik k j m g jis Krišj nis Barons. 
Barona takas idejas autore ir neform l
vides izgl t bas projekta „P das” vad t ja 
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uz-
s ka Lielo Talku organiz šanu Latvij ,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz stenoja 
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun-
zemes aizraut ba un azartiskums droši 
vien radies m tes, izcil s š pmet jas, 
Melburnas olimpisko sp u empiones 
Ineses Jaunzemes iespaid .

11. j lija vakar  š  gada Barona ta-
kas dal bnieki ierad s Me e os, lai 
tuv k iepaz tu vietu, kur pirms 150 ga-
diem pabijis Krišj nis Barons. Pie 
ugunskura risin j s saruna par rg u
senatni un šodienu ar gr matas „ rg i
desmit gadsimtos” autor m Inesi Mai-

Barona taka ar rg os

l ti un M r ti Breikšu, bet pirms mazg -
šan s Me e u pirti , Meža m tes ai-
cin ti, ce ot ji iejut s daž dos meža 
t los un paši sevi un cits citu p rsteidza
ar savu erud ciju par Latvijas augu un 
dz vnieku valsti. 

„N kamaj  r t  viesi klaus j s m zi-
u Jurj nu dz vesst stu, tuv k iepazina 

muzeja apk rtni, priec j s par Pulgoš a
ezera vilin jumu,” st sta br u Jurj nu
muzeja vad t ja Ieva Viln te. „Veloma-
ratona dal bnieku trad cija ir ar  koku 
vai košuma kr mu st d šana viet s, ku-
ras vi i apmekl juši. Š  gada dal bnieki
Me e u be d rz  iest d ja bel ti.”

„Pusdienlaik Barona takas ce ot ji
(26 dal bnieki) apmekl ja Brakus. Kaut 
ar  daudzi jau te bijuši,” saka Braku 
muzeja speci liste Zinta Saul te, „tom r
v lreiz izstaig j m Braku s tu, izt loj -
mies laiku, kad dz vojis rakstnieks R -

kumi par darb bas programmas “Infra-
strukt ra un pakalpojumi” papildin ju-
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit ti “Normat vo
aktu pras b m neatbilstošo izg ztuvju
rekultiv cija””, Eiropas Kopienas un 
Latvijas Republikas normat vajiem ak-
tiem par Koh zijas fonda vad bu, k  ar
uz Vides ministrijas k  atbild g s iest -
des 2009.gada 21.janv ra l mumiem
par min to Eiropas Savien bas Koh zi-
jas fonda projektu iesniegumu apstipri-
n šanu.

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

p rsvar  pa pašvald bas ce iem. Mar-
šrut  tiks uzst d tas maršruta mar ju-
ma z mes, pie Jumurdas ezera izveidota 
atp tas vieta, rg os novietota velo no-
vietne pie rg u vidusskolas.

Projekta ieviešanas laiks ir no š  gada 
apr a l dz 2010. gada augustam. Pro-
jekta realiz cijas laik  tiks izdota ro-
kasgr mata par velot rismu, organiz ts
semin rs t risma nozares uz m jiem,
izdotas velot risma broš ras un velot -
risma kartes.

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

dolfs Blaumanis, sajut m m ju liego 
veldzi vasaras karstum , pasp l j m
klavieres viesu istab . Tad dev mies pa 
tak m. Ieelpoj m p avu reibinošo smar-
žu, sa m m pozit vo ener iju no Zi-
bensš elt  akmens un nodzied j m
dziesmu, pasveicin j m skulpt ru „Ed-
gars” un apl koj m v griežu p av s pa-
sl pušos Lejas aku, kur  esot tas lab -
kais dens. K  jauku piemi as z mi
dal bnieki iest d ja rozi P rs Gints,
kura kuplos pie dz vojam s m jas. Kat-
ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest -
d ts k ds koks, bet šoreiz t  bija roze 
dzelten  saules kr s .”

„Latvijas daba, kult ra un trad cijas–
t s ir v rt bas, kuras mums dotas man-
tojum , bet t s ir v rt bas, kas mums ir 
j iepaz st, j sarg  un par kur m j r p -
jas”, t  savas darb bas misiju apzin s
Vita Jaunzeme. 

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

Apr a m nes  „Braku” un „Me e-
u” muzejos darbu uzs ka divi br vpr -

t gie jaunieši no Eiropas – Kristi ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno 
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco 
Bianko (Lorenzo Bianco) no It lijas.
Šis pied v jums n ca no biedr bas „Ra-
došo Efektu darbn ca” (RED). Abi jau-
nieši jau ir iestr d jušies un j tas sam -
r  labi. Vi u m r is ir iepaz t citu 
Eiropas tautu kult ru, saimniecisko 
dz vi, iem c ties latviešu valodu ikdie-
nas sarunvalodas l men . Vi u darb bu
koordin  biedr bas RED vad t ja Sinti-
ja Lase un „Me e u” muzeja vad t ja
Ieva Viln te.

Vair k past st šu par Kristi nu, kurš 
darbojas „Braku” muzej . Vi a darba 
diena s kas reiz  ar muzeja atv ršanu
un beidzas ar t  sl gšanu. Uz „Bra-
kiem” brauc ar divriteni, dz vo rg u
arodvidusskolas dienesta viesn c .
Kristi nam ir 20 gadu. Vi š ir m c jies
tirdzniec bas m rketinga koledž  Aus-
trij , bet turpm k m c sies par saimnie-
c bas m rketinga skolot ju. Ja sum
b tu j raksturo Kristi ns, tad j saka t :
k  cilv ks Kristi ns ir oti simp tisks,
ar vi u pat kami un viegli kontakt ties,
k  darbinieks – lab ku nevar tu iedo-
m ties jebkur  sf r . imen  ir audzi-
n ts darba dz vei vislab kaj  š  v rda
noz m . R p gs, korekts, izdar gs, at-

bild gs. Kad projekta vad t ja Sintija 
jaut ja, k  Kristi ns str d  un uzvedas, 
tad par vi u ir tikai viena atbilde – gri-
b tu, bet nevar saskat t nevienu vi a
tr kumu. Vai tieš m m dz b t tik ide li
jaunieši?!

Abi puiši raksta person g s dienas-
gr matas. Tas noz m , ka vi i v ro un 
apraksta ar  savus v rojumus rg os.
Sarun s noskaidroj m vi u domas par 
mums, latviešiem, k  ar  uzzin m daudz 
interesanta par dz vi un cilv kiem vi u
dzimten . Uz jaut jumu, kas Latvij
pat k visvair k, atbilde skan ja – pir-
matn j , neskart  daba – p avas, lauki. 
Dz ves temps sal dzin jum  ar Austriju 
un It liju vi iem liekoties pie mums 
daudz l n ks, gaus ks, šeit ir t , k
Austrij  tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. 
Iespaidi, kuri izbr na, ir, ka, piem r m,
uz iel m, cilv ki nesveicin s. Kristi ns
dz vo sav  dzimten  mazpils t , kur ar
sveši cilv ki viens otru sveicina. rg os
t  nav. Kad vi š sveicin jis k du rgl -
nieti, tas gandr z uz mis to ar bail m–
kas vi š t ds, k p c vi š mani sveicina? 
Vi us p rsteidz ar  tas, ka pie mums, 
piem ram, muzej , viss tiek noteikts no 
augšas, muzeja direktors atrodas tik 
t lu no muzeja un darbiniekiem Mado-
n , un katrs jaut jums ir j saska o ar 

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

priekšniec bu. Tas esot k  komunism .
Nesaprotami esot, k p c Latvij  gultas 
ve a ir s ka par matra iem. Par to esot 
br n jušies visi br vpr t gie, kad satiku-
šies sav s p rrun s.

Pirms braukšanas las jis par Latviju 
un latviešiem k  par attur giem zieme -
niekiem, bet sten b  sastapušies ar lab-
sird giem un laipniem cilv kiem. Nav 
zin ms, vai t  abiem jauniešiem liekas, 
vai tas ir tikai kompliments mums.

Kristi ns izlas ja visus tekstus v cu
un ang u valod  par rakstnieku R dolfu
Blaumani. Sast d ja savu ekskursijas 
vad bas tekstu pa „Brakiem” un ir no-
vad jis vair kas ekskursijas muzej r-
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu, 

kuru izveidoja Kristi ns ab s svešvalo-
d s, cerams, var sim iespiest tipogr  -
j , kad mums b s lab ka  nansi l  si-
tu cija.

Par it u puisi Lorenzo Bianco „Me -
e u” vad t ja Ieva Viln te st sta, ka 

puisis pal dz saimnieciskajos darbos – 
gan kopj muzeja apk rtni un uzkopj 
telpas, gan ar  piedal s muzeja pas ku-
mu organiz šan . Lorenzo akt vi str d
pie br u Jurj nu muzeja m jaslapas iz-
veides un septembr  pl no noorganiz t
m zikas pas kumu.

Jaunieši ir oti zin tk ri un atsauc gi.
Ir apmekl juši vair kus pas kumus r-
pus muzeja un piedal jušies vis s abos 
muzejos notikušaj s aktivit t s. Nebai-
d s str d t ar zisku darbu - p auj z li,
uzkopj apk rtni, rav  pat pu u dobes, ja 
ir vajadz ba. Vi i labpr t pam c tu k -
diem skol niem ar  ang u, v cu un it u
valodu.  Varb t k di rg u jaunieši vai 
ar  jaun ko klašu skol ni v las to dar t,
tad izmantojiet situ ciju. Kristi nas ir 
str d jis par audzin t ju b rnu d rz
Austrij  un vi am oti pat k darbs ar 
b rniem.

Kristi ns labpr t st sta par visu un ir
jau t ri labi iem c jies run t latviski. Vi i
darbu turpin s l dz oktobra beig m. 

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

Kristi ns J u vakar  Brakos, 
23. j nij .

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM 
PAŠVALDĪBĀ

Foto no Pētera Leitāna personīgā arhīva
No 29. maija līdz 2. jūnijam Ērgļu karpu sporta makšķerēšanas 

entuziasti Ēriks Bukovskis un Pēteris Leitāns piedalījās SIA “ĒSMA” 
organizētajās sacensībās “ĒSMA CARP FISHING CUP 2013”  
Gintauta Valutisa privātajā ezerā Tauragē, Lietuvā,  un 9 komandu 
konkurencē izcīnīja 1. vietu ar kopējo zivju svaru 190 kg 780 grami. 
Tādējādi,  attaisnojot sacensību mērķus - veicināt karpu 
makšķerēšanas popularitāti un „ķer un atlaid” makšķerēšanas 
filozofiju un pieredzes apmaiņu sporta karpu makšķernieku vidū.
 Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” 2013. gada martā 
izsludinātā konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013” grupā 
„Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 1. vietā Ērgļu 
profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca (Ērgļu novads, Ērgļi, 
Lauksaimniecības iela 14).

Konkursa laureāti balvā saņēma dāvanu kartes 150 latu vērtībā no 
“Akzo Nobel Baltic” un pie mājas piestiprināmu plāksni 
„Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013”. 

5. jūlijā Ērgļos viesojās mūsu novada sadarbības partneri no 
Humānās palīdzības biedrības „JANTAR” (Hamburga, Vācija). 
Ciemiņi vispirms viesojās novada domē, kur priekšsēdētājs G.Velcis, 
sociālā dienesta vadītāja M. Briede un BRAKU muzeja speciāliste 
A. Kuzina iepazīstināja ar situāciju novadā. Viesi apmeklēja slimnīcu, 
zupas virtuvi, BRAKU muzeju, pirmsskolas izglītības iestādi 
„Pienenīte” un Ērgļu vidusskolu. Tā kā mūsu partneri jau ilgstoši 
sūta mūsu ļaudīm humānās palīdzības sūtījumus, tad viņi ļoti 
detalizēti tika iepazīstināti ar tās izlietojumu novadā. 

     6. un 7. jūlijā viesi apmeklēja Dziesmu un deju svētku koncertus, 
par kuriem bija patiesi sajūsmināti. 

No kreisās: Ēriks Bukovskis, Pēteris Leitāns un Uģis Nuķis ar 
11 kg smago karpu.

  Pirmā jūlija nedēļa Latvijā aizritēja Dziesmu un deju svētku zīmē. 
Dalībnieki no Latvijas malu malām un visas pasaules plūda uz Rīgu, 
lai vienotos kopīgā dejā un dziesmā! 

   Un īpašs lepnumu man ir par to, ka no mūsu novada šajos svētkos 
piedalījās viens koris, četri deju kolektīvi un Tautas lietišķās mākslas 
studija „Ērgļi”, kopā 120 dalībnieki. Visi šie kolektīvi bija aktīvi 
strādājuši un slīpējuši savu meistarību, lai atmirdzētu visā krāšņumā 
svētku noslēguma koncertos, priecējot skatītājus gan no Ērgļiem, gan 
Latvijas, gan ārvalstīm. 

Paldies novada kolektīviem un viņu nenogurstošajiem vadītajiem 
par neizsīkstošo enerģiju un darboties prieku, kas deva arī man 
iespēju piedalīties svētkos un brīnišķīgajā dalībnieku gājienā. Paldies 
visiem, kas organizēja un palīdzēja mūsu amatiermākslas kolektīvu 
dalībniekiem nokļūt un justies labi Dziesmu un deju svētku laikā 
Rīgā! Tas bija brīnišķīgs laiks, un es ticu, ka tās pozitīvās emocijas, 
ko guvām, uzlādēs mūs ilgam laikam darīt labus darbus un redzēt 
pasauli ap sevi gaišāku! 

G. Velcis,
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs

Foto: Ilze Daugiallo

Paldies par Dziesmu un 
deju svētkiem!

Balva tiek pasniegta studijas vadītājai.

GAISMA LĪGO LATVIJĀ!           

Svētdien, 7. jūlijā, ar 
dalībnieku gājienu un koncertu 
«Līgo» noslēdzās XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētki, kas pulcēja 
kopā 40600 dalībnieku no 
dažādām pasaules vietām. Ērgļu 
novadu pārstāvēja 123 
dalībnieki- dziedātāji, dejotāji 
un tautas daiļamata meistari, 
kuriem arī svētkos uzgavilēja 
tūkstošiem skatītāju.           

Fiziski liela slodze bija gan 
dejotāju, gan dziedātāju saimei, 

bet rezultāts tika panākts fantastisks. Kā vienā elpas vilcienā tika 
dejots 5 koncertos deju lieluzvedumā «Tēvu laipas», kuros tika 
iekļautas 32 dejas, kuras Daugavas stadionā izdejoja 280 jauniešu 
deju kolektīvi, 264 vidējās paaudzes un 59 senioru deju kolektīvi. 
«Tēvu laipas» bija vērienīgs deju uzvedums ne tikai ar milzīgo 
dejotāju pulku – 15 000 dejotāju vienuviet- kopumā 603 deju 
kolektīvi. Tas pārsteidza gan ar dejotāju māksliniecisko kvalitāti, gan 
iecerēto scenogrāfiju – skatītājiem tika radīta ilūzija, ka līdzās 
dejotājiem bija arī dejotāji «no cita laika» – debesīs, kokos, zemē…

Dziesmu svētku atslēgas vārdi bija «līgo - lai top». Vārds «līgo» 
latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, auglības un, pats galvenais - 
gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Tas Mežaparkā 
izskanēja varenā kopkorī, kurā piedalījās 240 jauktie, 79 sieviešu, 28 
vīru, 42 senioru un 26 diasporas kori (pastāvīgi dzīvojoši ārpus 

Latvijas), kuri kopā veidoja vairāk nekā 15 400 cilvēku lielu 
dziedātāju sastāvu. Noslēguma koncertā piedalījās arī apmēram 700 
dejotāju un 1200 pūtēju orķestru mūziķu. Korus svētkos pārstāvēja 
388 kolektīvi, bet trešajā vietā skaita ziņā bija vokālie ansambļi - 224 
kolektīvi. 

 Noslēguma koncertā Mežaparkā tika atskaņoti vairāki gan jauni, 
gan jau labi pazīstami skaņdarbi. Pašā sākumā Pētera Barisona 
«Dziesmai šodien liela diena», kam sekoja emocionāls Latvijas 
himnas izpildījums, kopkora priekšā stājoties svētku vecākajam 
dalībniekam - Goda virsdiriģentam Robertam Zuikam, kuram šogad 
tika nosvinēta 100 gadu jubileja. Koncerta pirmajās divās daļās 
izskanēja daudz klasisko dziesmu, tostarp notika sieviešu un vīru 
koru sadziedāšanās. Savukārt trešajā daļā bija ietvertas Līgo, Jāņu un 
gaismas sagaidīšanas dziesmas. Lielu klausītāju atzinību izpelnījās 
pēdējās trīs koncerta dziesmas - Mārtiņa Brauna «Saule, Pērkons, 
Daugava», Jāzepa Vītola «Gaismas pils», kā arī Ērika Ešenvalda 
«Dvēseles dziesma».

Pēc noslēguma koncerta līdz pat rīta gaismai ilga tautas 
sadziedāšanās, kurā tika aicināts piedalīties ikviens. Šī daļa sākās ar 
komponista Raimonda Paula dziesmu «Manai Dzimtenei», kas 
noslēguma koncerta repertuārā šoreiz netika iekļauta. Tomēr, ikreiz 
Dziesmu svētkiem izskanot, kori un klausītāji turpina sadziedāšanos. 
Lai gan mūsu korim vairs nepietika spēka būt tur līdz pat rīta gaismai, 
tomēr, mērojot ceļu mājās, aizvien vēl bijām pacilāti un uzlādēti no 
lielās “dziesmu varas”. Atgriežoties Ērgļos, ar lepnumu nolaidām 
mūsu Dziesmu un deju svētku karogu, kas visu nedēļu ērglēniešiem 
bija  atgādinājis par to, ka arī  mēs, dziedātāji, dejotāji un tautas 
daiļamata meistari,  esam  Rīgā lielajos tautas svētkos.

TLMS “ĒRGĻI” 1. vieta latviešu 
tautas tērpu skatē Ķīpsalā

Foto: Guntars Velcis

PATEICĪBAS DZIESMU UN DEJU SVĒTKU TRADĪCIJU STIPRINĀŠANĀ
 12. jūlijā Ērgļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Guntars Velcis 

pasniedza Latvijas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes un 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Daces Melnbārdes 
sūtītās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku 
pateicības Ērgļu novada amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem 
par veikumu Dziesmu un deju svētku tradīciju stiprināšanā. Pateicības 
saņēma Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” vadītāja Sandra 
Lauberte, jauniešu deju kolektīva „Rūdis”, vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Erla” un Ērgļu vidusskolas deju kolektīva „Ērgļu jaunieši” 
jeb „Bitīt’ matos” vadītāja Antra Grinberga, jauniešu deju kolektīva 
„Pastalnieki” vadītāja Mārīte Taškāne , kā arī jauktā kora „Ērgļi” 

diriģents Ralfs Šmīdbergs. Pateicības arī Ērgļu novada pašvaldībai 
un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koordinato-
rei Sandrai Avotiņai. Ērgļu novada īpašu pateicību G. Velcis izteica 
arī cilvēkiem, bez kuru palīdzības uzturēties Rīgā būtu bijis daudz 
grūtāk. Pateicība mūsu drošības sargam Laimonim Kļaviņam un 
palīgiem Mārītei Avotiņai, Indrai Ronei un Elitai Ūdrei. Paldies 
visiem, kas palīdzēja darīt kuplus, skaistus un sakārtotus latviešu 
tautas lielākos svētkus.

Informāciju par Dziesmu un deju svētkiem apkopoja 
Ērgļu novada pašvaldības 

kultūras darba speciāliste Sandra Avotiņa
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 40. pantu, kurā noteikts, ka par 
pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora 
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka 
amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm, dome noteica  atklātas balsošanas kārtību 
ar vēlēšanu zīmēm.
Izskatot deputātes Ainas Braķes iesniegumu par atļauju domes deputāta amatu savienot ar SIA 

„Ērgļu slimnīca” valdes locekļa amatu, dome nolēma atļaut Ainai Braķei savienot deputāta amatu ar 
Ērgļu novada pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” valdes locekļa amatu.
Iecēla Māri Grīnbergu par Ērgļu novada pašvaldības  izpilddirektoru. 
Ievēlēja Maigu Picku par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci. 
Ievēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu pastāvīgās komitejas: 
 Finanšu un attīstības komitejā ievēlēja deputātus - Jāni Bundulu,  Maigu Picku, Arvi Pizeli, Elitu 

Ūdri, Guntaru Velci;
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā ievēlēja deputātus - Sandru Avotiņu, Ainu 

Braķi, Druvi Ceplīti, Velgu Skujiņu.
Saskaņā ar Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas plānojumu izmainīja nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr. 70540080334 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve 
pret  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
Dome nolēma iznomāt Ērgļu novada pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kadastra Nr.70540080253 

daļu 3,15 ha platībā, kas atrodas Brakos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā un noteica:iznomājamā 
zemesgabala izmantošanas mērķi - saskaņā ar teritorijas plānojumu,  tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un 
rekreācijas teritorijas;

- iznomājamā zemesgabala sākotnējo nomas maksas apmēru 1,5% no kadastrālās vērtības.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” informācija par zemes nomu  tika izlikta redzamā vietā pašvaldības domes 
ēkā. 
Izskatot biedrības ”Kreisie Patrioti” iesniegumu , dome nolēma nepiemērot valsts nodevas 

atvieglojumu par paraksta apliecināšanu Ērgļu novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas 
Republikas Satversmē.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre 
A. Rozenberga

Pārskats par 2013. gada jūnija domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMĒ

Informācija par Ērgļu novada pašvaldības 
sniegtajām ziņām

Ērgļu novada pašvaldība atgādina, ka ir tiesīga sniegt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas 
deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta Ērgļu novada 
administratīvajā teritorijā. Par šādu ziņu sniegšanu ir iekasējama valsts nodeva tādā apmērā, kādā tas ir 
noteikts Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumu Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu 
par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2. punktā, saskaņā ar ko valsts nodeva informācijas 
saņemšanai papīra formā, ja tā sagatavota pēc informā¬cijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem ir:

• piecu darbdienu laikā par datiem par vienu personu – 3.00 lati;
• vienas darbdienas laikā par datiem par vienu personu – 6.00 lati;
• divu stundu laikā par datiem par vienu personu – 10.50 lati.
Valsts nodevas apmērs tiek samazināts par 50 %, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas 

pieprasītāja norādītajiem kritērijiem, pieprasa represētā persona vai aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā 
vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti invalīdi, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 
valstī noteikto minimālo darba algu, personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu 
iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.  

Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Baiba Bukovska

Uzsākta projekta 
realizācija

R. Blaumaņa muzejā „Brakos” uzsākts darbs pie projekta „Norvēģu 
rakstnieks Henriks Ibsens – Rūdolfa Blaumaņa viesis Braku sētā” jeb 
„Pēr Gint, tu nemelo!”.

  Top interaktīva izstāde, kas balstās uz muzeja pamatekspozīciju, 
papildinot to ar mākslinieces Ineses Jakobi veidotajiem 
mākslinieciskajiem tēliem. Sīklopu kūtiņa – Norvēģija – fjordu un 
vikingu zeme – Pēra Ginta dzimtene. Pirtiņa – Indrānu tēva un mātes 
dzīvesvieta mūža nogalē. Ozes un Pēra Ginta miteklis kalnos. Vāgūzis 
– Jaunības sapņi un ilgas. Zirgu stallis – Mātes un dēli. Drēbju klēts 
– Solveigas, kas gaida, un Pēra Ginta, kas atgriežas. Rija – Trollis vai 
cilvēks? Sīklopu kūtiņa – Dzīve bez gandarījuma. Labības klēts – 
Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – viens no izcilākajiem 
Rietumeiropas rakstniekiem Latvijas kultūrtelpā un Ērgļos.

Izstādes autore – Anna Kuzina. Zinātniskais konsultants – Tarass 
Poļakos, muzeologs, A. Čehova prēmijas laureāts par literatūras 
muzeju scenārijiem Krievijā.

Projekta finansiālie atbalstītāji: 

Tiekas Latvijas memoriālo muzeju 
darbinieki

     No 13. līdz 15. jūlijam Franča Trasuna muzejā Kolnasātā norisinājās Starptautiskās muzeju 
padomes Latvijas Nacionālās komitejas Latvijas memoriālo muzeju darbinieku apvienības (LMMDN) 
rīkotais ikgadējais vasaras 11. seminārs „Modernizācijas projekti un informāciju tehnoloģiju 
pielietojums memoriālo muzeju pieejamības veicināšanai”. Semināra dalībniekiem bija paredzētas 
praktiskas nodarbības F. Trasuna muzejā, Latgales Kultūrvēstures muzejā un citos Rēzeknes novada 
kultūras un mākslas objektos. Viesmīlīgā Kolnasātas namamāte – direktore Valentīna Bruzgule ar 
savām darbiniecēm – muzeja krājuma glabātāju Tamāru Tutinu un speciālisti Sandru Sadovsku –  radīja 
iespēju gūt ne tikai pilnīgu priekšstatu par sava muzeja darbību, bet arī vispusīgu ieskatu Sakstagala 
apkaimē esošajās ar rakstnieka Jāņa Klīdzēja piemiņu saistītājās vietās – Sakstagala pamatskola, 
piemiņas istaba Kantinieku pagastā, rakstnieka dzimtas māju vieta „Upmaļi” un kapa vietu, kura 
iezīmēta ar romāna „Cilvēka bērns” varoņa Boņuka un viņa drauga sunīša Žika atveidojumu Kantinieku 
kapos. Neparastas bija Sakstagala biedrības „Gorki” Diānas veidotās ekspozīcijas - „Nostaļģija”, „5 
minūtes”, poļu pana Romara dzīves atspoguļojums ar daudziem unikāliem autentiskiem priekšmetiem 
un ekspozīcija „Sodīt nedrīkst apžēlot”. Par redzēto iespaidi visnotaļ rosinoši. Skaistais sarkanu ķieģeļu 
romāņu stilā būvētais un priekšzīmīgā kārtībā uzturētais Ciskadu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
dievnams un prāvesta Imanta Petrovska rimtais un dziļi izjustais stāstījums sniedza visiem lielu 
emocionālu pārdzīvojumu. 

Vakarēšanu muzejā kuplināja folkloras kopa „Kolnasāta” un Dekšāru pagasta senioru līnijdeju 
kolektīvs „Bokonu Bryuklinis”. F.Trasuna muzejs par LMMDN semināra norises vietu tika izvēlēts ne 
jau nejauši. Ilggadējai semināru organizatorei Antrai Mednei - A. Čaka muzeja direktorei - to ieteica 
Latvijas Kultūras ministrijas (KM) Muzeju pārvalde kā vienu no labākajiem memoriālajiem lauku 
muzejiem, kas 2012. gadā sekmīgi izgāja muzeju akreditāciju. Tas nozīmē, ka muzejs veic kvalitatīvi, 
profesionāli un uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētas darbības, kas paredzētas KM Valsts 
muzeju Akreditācijas noteikumos. Par to citu memoriālo muzeju kolēģi varēja pilnībā pārliecināties un 
bija gandarīti par redzēto.    Semināra noslēgumu vainagoja ekskursija Viļānu Svētā Ercenģeļa Miķeļa 
Romas katoļu baznīcā, kur nelielu vēsturisku ieskatu baznīcas un draudzes vēsturē sniedza prāvests t. 
Rinalds Stankevičs. 

 Paldies sirsnīgajām, čaklajām un labvēlīgajām Kolnasātas muzeja darbiniecēm un visiem viņu 
palīgiem, kā arī šī semināra dvēselei Antrai Mednei  par šo brīnišķīgo iespēju pabūt vienā no Latgales 
kultūras dzīves stūrīšiem!

Teksts un foto: Anna Kuzina  
no R.Blaumaņa Braku muzeja

   Mēs esam ļoti neparasta klase, jo pēc skolas absolvēšanas tai tālajā 1974. gadā tiekamies ne tikai ik pēc 5 gadiem, bet arī vēl vienu 
lieku reizi ik pēc 4 gadiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu foršā audzinātāja apaļās un ne tik apaļas jubilejas nesakrīt ar piecgadēm.

   Vasaras sākumā mūsu jaukajam, vienmēr ieturētajam, vienmēr elegantajam – un tā vēl daudz varētu turpināt - audzinātājam Jānim 
Bičevskim bija skaista dzīves jubileja. Arī mēs nolēmām svinēt kopā. Domājām, kā iepriecināt audzinātāju, un izdomājām īstam 
latvietim cienīgu dāvanu.

   22. jūnija rītā visi, kuri varēja atlikt darba darīšanas, pulcējās pie Likteņdārza info centra. Satikās 10 absolventi un audzinātājs Jānis 
Bičevskis. Tikšanās mirklis kā vienmēr saviļņojošs: bučas, rokas spiedieni, joki, jautājumi…

  Šī brauciena mērķis audzinātājam nebija zināms. To, ka mēs skolotājam esam izvēlējušies īpašu dāvanu, viņš uzzināja tikai tad, kad 
Likteņdārza darbiniece lūdza izvēlēties koku. Viņa paskaidroja, ka katram kokam būs sava atpazīstamības plāksnīte ar vēlējumu un 
numurs, pēc kura varēs atrast savējo. No piedāvātajiem skolotājs izvēlējās kalnu priedi. Tā mēs visi kopā iestādījām audzinātājam 
piemiņas koku Likteņdārzā. Nākamās paaudzes to noteikti varēs atrast ar numuru 1633 un uzrakstu „Visjaukākam audzinātājam Jānim 
Bičevskim. Ērgļu vidusskolas 21. izlaidums 1974.gadā”.

 Tā, protams, nav taustāma dāvana, bet emocionālu mirkli mēs skolotājam sagādājām. Labu veselību vēlam līdz nākamajai 
piecgadei.

   Bet tik ilgi negaidīsim, jau norunājām tikties nākamvasar Jumurdā, jo gadi skrien...
 

                                  21. izlaiduma absolvente Antra Grinberga
Foto no Maijas Biezās personīgā arhīva

Braku muzeja speciāliste Anna Kuzina

Gadi skrien kā ...
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Redakcijas sleja
Ugunsmēle debesīs

Līgo svētki un Jāņi jau pagājuši, atstādami 
mūs ikdienišķajā pasaules un laika plūdumā. 
Katra sekunde izplēn kā Jāņu ugunskura 
liesmas izdedži, kuri sarkani kvēlojoši paceļas 
no tā, un, cik piepeši parādījušies, tik pēkšņi 
arī pazūd. 

Tieši tik strauji deg arī laiks tiem, kuri 
gatavojas Dziesmu un Deju svētkiem. Viss 
darbs, ko viņi ieguldījuši, nav palicis 
nepamanīts, un tādēļ visi varēs griezties vienā 
lielā un vienotā dejā, lai sajustu spēku kustībā, 
bet pirms tam taču arī slēpjas daudz emociju, 
gaidot svētkus. Par to un vēl daudzām citām 
lietām, dārgais lasītāj, tu varēsi uzzināt 
jaunajā „Skolu Ziņu” numurā.

Vasara jau pašā vidū. Dažs, iespējams, 
sapratīs, ka no vasaras sākuma neko nav 
paveicis tā, kā vēlējies un sapņojis pavasarī, 
tādēļ steigs to padarīt vasaras otrajā pusē. 
Cits, iespējams, nezina, ko iesākt ar brīvību, 
ko devušas brīvdienas vai atvaļinājums, tādēļ 
dienas pavada bezmērķīgā garlaikošanās un 
slinkuma okeānā. Tomēr vēl kāds ir izmantojis 
ikvienu saulaino un vasarīgo dienu, lai kaut 
ko jaunu atklātu sev, saviem draugiem, 
ģimenei. Tie var būt piedzīvojumi, kuru 
atrašanai nemaz nevajag braukt uz tālām un 
eksotiskām zemēm, jo tos var atrast tepat.

Tie, kuri tikai tagad vasaras vidū saprot, ka 
tik daudz kas vēl padarāms, sūkstīsies, kādēļ 
to nav uzsākuši jau no paša sākuma. Tādu 
cilvēku ir ļoti daudz, tādēļ tie, cenšoties 
padarīt visu, iespējams, to nevar paveikt tā, 
lai darbs būtu paveikts izcili, jo visu savu 
uzmanību ir sadrumstalojuši daudziem sīkiem 
un nenozīmīgiem darbiņiem. Viņu 
neuzmanības mūžīgais attaisnojums ir laika 
trūkums, kurš neļāva paveikt visu, kā bija 
iecerēts. Bet kurš pie laika trūkuma ir vainīgs? 
Tikai un vienīgi tā deldētājs, kurš uzdrošinās 
atrast laiku jebkam citam, tikai ne 
galvenajam.

Vēl negantāki laika šķiedēji ir tie, kuri 
atrod laiku, lai grimtu garlaicības okeānā. 
Bezgalīga dreifēšana laika okeānā noved pie 
tā, ka netiek atrasta neviena ievērības cienīga 
saliņa pasaules telpā, uz kuras pakavēties, lai 
izbaudītu mirkli. Šādi cilvēki tikai vēl stiprāk 
vēlas doties prom no šāda veida glābiņa, jo 
uzskata, ka tas viņus sagraus, nevis glābs, jo 
baidās no nezināmā. Viņuprāt, labāk ir palikt 
lielajā okeānā, kura straumes tos vedīs arvien 
tālāk un tālāk laikā, bet ne telpā.

Tomēr visi tie, kuri katru dienu ceļas ar 
mērķi izmantot sev doto laiku, kompensē 
pārējos, kuri to izšķiež. Ar savu entuziasmu 
tie spēj ne tikai padarīt visu ar izcilību, bet 
iedvest arī pārējos pārliecību par saviem 
spēkiem un iespējām gūt arvien jaunas un 
jaunas uzvaras. Tieši šādus cilvēkus vajadzētu 
vairāk, jo ar optimismu un darbīgumu, ko 
viņi izstaro, var jebkuru drūmāko pasaules 
nostūri padarīt jauku un saulainu. Viņi spēj 
atrast piedzīvojumus, arī nelidojot pēc 
iespējas tālāk no savas mājas, un sameklēt tos 
vietā un apkārtnē, kurā viņi dzīvo. Arī tagad, 
vasaras viducī, viņi nenožēlo nevienu mirkli, 
ko pavadījuši, nonākot līdz brīdim, kad 
saproti, ka drīz atkal būs jāatsāk strādāt. Viņi 
IR atklājuši, ka darbīgums tikai rosina vēl 
vairāk enerģijas un kustības un tas nepaliek 
bez pozitīvām sekām kā darbā, tā arī 
ģimenē.

Cienījamais lasītāj, ceru, ka arī tev tagad, 
vasaras vidū, ir ne tikai garš jau notikušo, bet 
arī bezgalīgs vēl plānoto piedzīvojumu 
saraksts. Ja tāda vēl nav un vasara ir šķitusi 
tikai tāda miglaina un gaistoša bez jebkādiem 
pēkšņiem un negaidītiem prieka un jautrības 
dzirksts uzliesmojumiem, tad negaidi, ka tādi 
parādīsies. Rīkojies! Nebaidies no 
pārsteigumiem, ja kaut kas nenotiek, kā 
plānots. Tieši tie ir tavas dzīves jautrie 
uzplaiksnījumi, kuri sevī nes vairāk atmiņu 
un emociju, nekā šķiet.

Marta Suveizda

Lai enerģija, darbīgums, draudzība arī turpmāk!
15. jūnijs – viena no skaistākajām dienām 

Ērgļu vidusskolas 9. klases 21 skolēnam, viņu 
vecākiem, tuviniekiem, draugiem un 
skolotājiem. 

Visi ieguvuši pamatizglītību, garām eksāmenu 
stress – tie veiksmīgi nokārtoti. Un klāt izlaidums, 
kad starojošie jaunieši pirms apliecību saņemšanas 
vēl pastāsta un parāda, kādi bijuši.

 9-klasnieki un audzinātāja teica sirsnīgu 
paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri šos gadus 
ir bijuši paraugs, atbalsts, draugi, mīļuma un 
sirsnības avots. Bērnudārzā dziedātā dziesma 
„Bučiņas” skanēja kā rotaļīgs apsveikums no 
pagājušās desmitgades.  

Prieks, ka jaunieši atcerējās - viņu izglītības 
gaitas īstenībā ir sākušās bērnudārzā „Pienenīte”, 
tāpēc uz saviem svētkiem aicināja un pateicās arī 
dārziņa audzinātājām un auklītei – Ritai Dudko, 
Mārītei Petročenkovai, Sarmītei Kauliņai. Droši 
vien daudziem būs interesanti ieskatīties viņu 
dāvanā saviem kādreizējiem audzēkņiem – 
bērnības avīzītē „Lāsīte”. Bet sākumskolas gadi 
pavadīti kopā ar audzinātājām Mārīti Ostrovsku, 
Dainu Dunduri un Sandru Stankeviču. Gribu 
pateikt lielu paldies bērnudārza un „mazās 
skoliņas” kolēģēm par zināšanu pamatu likšanu, 
par bērnu dotību saskatīšanu, par iedrošināšanu un pamudināšanu tos 
attīstīt. 

Protams, paldies visiem kolēģiem, kuri palīdzējuši uzmirdzēt bērnu 

dotībām ikdienas darbā, skolas un starpnovadu mācību olimpiādēs, sporta 
sacensībās, deju kolektīvos, korī, mākslas un mūzikas skolā. Paldies par 
sapratni un atbalstu, kad bijām aizrāvušies ar gatavošanos un piedalīšanos 

dažādos konkursos – klipa veidošana „Prāta vētras” dziesmai, 
Zvaigznes ABC konkursā „Zvaigžņu klase”, satiksmes drošības 
konkursā „Gribu būt mobils”, Latvijas Olimpiskās komitejas 
rīkotajā „Olimpiskais ekobuss”, kafejnīcas sienas, galdu un 
pulksteņa atjaunošanā un apgleznošanā un pašiem 
vispatīkamākajās sacensībās – „ZZ čempionātā”. Visas šīs 
aktivitātes ir palīdzējušas kļūt par skolas divkārtējo Superklasi. 
Tādi nu ir šā gada devītie. Paši par sevi viņi saka: „Visi klases 
vakari, kurus esam rīkojuši gan vakaros, gan pa nakti, vienmēr 
ir bijuši jautri, nekad mums visiem kopā nav bijis garlaicīgi. Ja 
mums ir problēmas, vienmēr tās cenšamies atrisināt bez 
pieaugušajiem, un, ja nu kādu reizīti neizdodas, tad meklējam 
palīdzību. Mēs mākam problēmas risināt. Mums ļoti patīk 
mūsu kolektīvs, ceram, ka līdz 12. klasei būsim tikpat aktīvi un 
radoši.” 

Novēlu arī tiem mūsu klasesbiedriem, kuri 1. septembrī 
mācības uzsāks citās skolās, saglabāt superīgo enerģiju, 
darbīgumu, draudzību. Lai visus vienmēr vieno šie deviņi vai 
gandrīz deviņi Ērgļu vidusskolā pavadītie gadi!

Paldies par jaukajiem pārsteigumiem! Lai saulaina vasara!

9. klases audzinātāja Indra Rone
Ervīna Salenieka foto

60. izlaidums Ērgļu vidusskolā
14. jūnijā Ērgļu saieta namā ardievas skolai teica 12. 

klases skolēni, Ērgļu vidusskolas 60. izlaiduma 
absolventi.

„Tik reibinošā ceriņu un jasmīnu laikā, kad Dievs 
visiem licis mīlēt un satikties, jums, draugi, laiks atvadām 
no skolas. Kas paspēts – paspēts, kas padarīts – padarīts. 
Nepadarīto nožēlosiet pēc gadiem, bet atvadīties vajag,” 
tā pasākuma ieskaņā teica vadītājs, 11. klases skolnieks 
Edijs Krastiņš.

Klātesot vecākiem, radiem, draugiem, skolasbiedriem, 
skolotājiem, tika sveikti 11 šī gada absolventi: Līga 
Aleksejeva, Rūdolfs Balcers, Lelde Cikure, Simona Cirse, 
Rihards Krists Kalniņš, Kristīne Kiseļova, Ieva Linde, 
Elvijs Ludboržs, Linda Purviņa, Jānis Semjonovs un Aiga 
Vorobjova.

Vissiltākos, vismīļākos pateicības vārdus par atbalstu, 
ticību, mīlestību, zināšanām absolventi veltīja savai 
ģimenei, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem.

Arī paši absolventi sev solīja atrast nākotnes sapni, 
noticēt tam un piepildīt.

Tā kā atestātus par vispārējo izglītību absolventi saņems 
kopā ar centralizēto eksāmenu sertifikātiem 5. jūlijā, tad 
šoreiz tika saņemtas skolas un pašvaldības dāvinātās 
grāmatas, kuras pasniedza skolas direktore Inese Šaudiņa 
un Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Saņemot apsveikumus, skanēja katra absolventa paša izvēlēta mūzika. Vecāku vārdā runāja Rūdolfa 
mamma un Simonas tētis. Seši no šī gada absolventiem ir dejojuši tautisko deju kolektīvos un dejos arī šī gada Dziesmu un deju svētkos, tāpēc apsveikums 
arī no dejotājiem. Pārsteigumu bija sagādājušas jaunāko klašu audzinātājas, kad izlaiduma izskaņā gaisā tika palaisti baloni ar absolventu iecerētajiem 
sapņiem. Paldies par muzikālo ietērpu Tomam Rotam, paldies fotogrāfam Ervīnam Saleniekam! Saviem audzēkņiem vēlos atgādināt, ka pēc šī mirkļa 
šķiršanās nāks tikšanās un atkalredzēšanās.

12.klases audzinātāja Anna Ieleja
Ervīna Salenieka foto



fermā. Darbs ir ļoti interesants, un ceru, ka vasaras beigās varēšu nopirkt savu sapņu motociklu. Roberts 
Kristers Koklačovs, 10. kl.

Nu jau gandrīz brīvlaiks ir pusē. Ja tā padomā, ko gan es esmu sadarījis pa visu šo brīvo laiku? Pirmo 
nedēļu pēc skolas beigām gulēju, gulēju, gulēju… Kamēr izgulēju visu skolas laika miegu. Pēc tam 
sapratu, ka vajag sākt baudīt vasaras priekus, jo nevar taču tikai gulēt! Bez tam vasara šogad ir tik silta un 
saulaina! Ūdens ezerā tik ātri sasila, un, kad vien bija iespēja, braucu peldēties.

Ne jau tikai atpūsties vajag, bet vajag arī pastrādāt, tādēļ palīdzēju gan tētim, gan mammai mājas 
darbos. Sauļojos es šajā gadā, skaldot malku, jo pēc tik karstas vasaras noteikti sekos barga ziema, tādēļ 
jāsagatavojas jau laicīgi. Māsa savukārt mammai palīdzēja ravēt dārzu. Siena laiks arī padevies ļoti labs. 
Bija jāgroza siena vāli un karstajās pēcpusdienās varēja izjust dunduru uzbrukumus, kuri bija veikli 
kodēji.

Protams, vēl pa vidu bija jau arī atpūta un tad labprāt braukāju ar velosipēdu, kas man ļoti patika. 
 Neizpalika arī bez ikvakara rituāla – mežacūku baidīšanas ar katla vāku dauzīšanu, jo šogad tās uzbrūk 

ikvienam neapsargātam mazdārziņam. Tikai tā var nosargāt gaidāmo kartupeļu ražu. Kur skatās mednieki 
un tie, kuri audzē savvaļas zvērus, neuzceļot tiem tādus iežogojumus, kuri spētu pasargāt vietējos 
zemniekus no regulāriem uzbrukumiem?

Lūk, tādi ir mani piedzīvojumi līdz šim. Vēl jau pusvasara priekšā, tā ka noteikti būs vēl jauni notikumi. 
Ilmārs Suveizda, 10 . kl.

Pirmajā mēnesī esmu jau paspējusi piedzīvot to, ko neesmu piedzīvojusi visu gadu. Daudz izlaidumu, 
daudz ekskursiju un pārgājienu. Protams, ravēju arī dārzu. Bez darbiem neiztikt! Lieliskas brīvdienas! 
Laura Balode, 11. kl.
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“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas darbs ESF projektā
 „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs”

Nr. 2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092

   Kopš 2012. gada janvāra esam iesaistīti Eiropas sociālā fonda 
projektā „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu 
novada izglītības iestādēs”. Mūsu skolā projekta darbā iesaistītas divas 
skolotājas: Elita Leiboma – skolotājas palīgs un Vita Zariņa – darba un 
sadzīves prasmju apguves darbnīcas vadītāja. Projekta mērķauditorija 
aptver 99% mūsu skolas skolēnu. 

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā vadu darba un sadzīves prasmju 
apguves darbnīcu, un mans mērķis ir iesaistīt skolēnus, palīdzēt viņiem 
lietderīgi un interesanti izmantot savu brīvo laiku, veicināt radošas 
darba pieredzes veidošanu.

 Galvenais uzdevums ir atbilstoši katra audzēkņa vecumam un 
vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu radošo potenciālu, lai 
veidotu patstāvīgu un vispusīgu personību, nostiprinātu skolēnu 
pozitīvu attieksmi pret pamatvērtībām, arī pret sevi, iemācītu viņiem 
daudz interesanta. Interešu izglītības darbs sekmē skolēnu prasmju un 
dažādu talantu attīstību.

 Mans radošais darbs neaprobežojas tikai ar darbu pulciņā, tiek 
rīkotas radošas aktivitātes un pārgājieni, labdarības pasākumi un 
padarīta interesantāka skolas ikdiena svinamajās dienās, piemēram, 
Ziemassvētkos,Valentīndienā.

 Katram izvirzītajam radošajam darbiņam ir sava darba specifika, un 
ikviens cenšas strādāt pēc iespējas radošāk, kvalitatīvāk.  Neliels 
ieskats mūsu ikdienā – kā jau iepriekš minēju, mēs neaprobežojamies 
tikai ar ikdienišķiem darbiem un jaunu prasmju apgūšanu, bet arī 
cenšamies padarīt krāšņāku savu un citu līdzcilvēku ikdienu. Kā 
piemērs ir mūsu labdarības pasākumi sociālajā aprūpes centrā 
„Kastaņas”, kurp devāmies iepriecināt tā iemītniekus, sniedzot 
koncertus un pašu gatavotas dāvaniņas - galda dekorus. Bija patīkami 
redzēt prieku bērnu un centra iemītnieku acīs, bērniem – gandarījums 
par paveikto un iemītniekiem – siltums un prieks, ko viņi izstaroja, 
sagaidot un uzņemot mūs. 

Svinamajās dienās skolas ikdienu padarām krāsaināku un iepriecinām 
skolas darbiniekus, skolēnus, skolotājus un vecākus. Pirms 
Valentīndienas  un Ziemassvētkiem paši cepām cepumus un piparkūkas, 
ar kuriem pēc tam skolēni pacienāja visu lielo skolas saimi. Kā vēl 
viens no spilgtākajiem atmiņu zibšņiem ir rīkotie rudens un pavasara 
pārgājieni, kurus bērni gaidīja ar lielu degsmi un entuziasmu. Kārtīgi 
sagatavojušies un visu izplānojuši, devāmies pārgājienā un jauki, 

pilnvērtīgi pavadījām laiku. Protams, ka ne tikai pasākumi padara mūsu 
ikdienu krāsaināku, darbojoties darbnīcā, krāšņāku un  citiem tīkamāku 
padarām skolu, izmantojot dabas materiālus, piešķiram tiem otro 
dvesmu, dekorējam skolu, nišas, logus. Lieliski noder arī stikla trauki, 
kas tiek apstrādāti un izmantoti kā mākslas objekti. Ziedu ziedēšanas 
laikā no agra pavasara līdz vēlam rudenim izmantojam ziedus, veidojot 
kompozīcijas un izdaiļojot skolu, klases, arī ārā - skolas teritorijā - 
uzburam kādu nišu saviem darbiņiem. Izmantojam visus pieejamos 
materiālus, piešķirot tiem jaunu veidolu, atsvaidzinot tos un tādējādi 
padarot krāšņāku vidi sev apkārt. Bērniem ir liels prieks par to, ka it kā 
nevajadzīgas lietas spējam padarīt  skaistas un citiem acij tīkamas. 

Kā neatņemama sastāvdaļa ir darbs virtuvē, par kuru bērni ir ne 
mazākā sajūsmā, un gaidīt gaida brīdi, kad varēs atkal darboties un 
gatavot. Uzskatu, ka šis darbs dod pieredzi, kas būs dzīvē ļoti 
nepieciešama, kā arī sagādā ļoti jaukas un pozitīvas emocijas, jo kuram 
gan nepatīk panašķoties virtuvē, it īpaši jau bērniem.

  Šis ir tikai neliels ieskats mūsu darbiņos un paveiktajā, jo visu jau 
uzskaitīt nav iespējams – idejas mums rodas, darbojoties, citam ar citu 
satiekoties, ko interesantu ieraugot vai vienkārši tāpat. Darbojoties 
darbnīcā, bērni sevi visu laiku pilnveido, attīsta un daudz ko jaunu 
iemācās. Un man tiešām ir liels prieks, ka spēju ar viņiem darboties, 
iemācīt un viņu ikdienas skolas gaitas padarīt interesantākas, kā arī 
paralēli visiem darbiņiem mācīt iepriecināt, pārsteigt un saprast citus 
cilvēkus sev apkārt!

Vita Zariņa, skolotāja

Uzsākot darbu projektā kā skolotāja palīgs, apmeklēju Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības iekļaujošās izglītības atbalsta centra organizēto 
semināra nodarbību „Individuālas pieejas īstenošana izglītības procesā 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Seminārā iegūtās atziņas 
man deva ieskatu jaunajos darba pienākumos un ļāva iepazīt šī darba 
specifiku. Pedagoga palīga darbam noderīgus materiālus atradu arī 
interneta adresēs un pedagoģiskās preses izdevumos. Šos metodiskos 
materiālus sakārtoju mapē, to klāstu es papildinu un tie man noder 
ikdienas darbā. 

 Mani darba uzdevumi – plānveidīga palīdzība skolēniem ar mācīšanās 
grūtībām mācību stundās, individuāls darbs pēc stundām, sadarbība ar 
mācību priekšmetu skolotājiem un bērnu vecākiem, pieredzes apmaiņa 
un sava darba analīze. 

 Darba pieredze, kā zināms,  pa īstam rodas, tikai strādājot, piedaloties 
ikdienas  mācību procesā. Mana  mērķauditorija galvenokārt ir 
sākumskolas bērni, kuriem ir dažādas pakāpes grūtības, problēmas 
mācību vielas apguvē. Lai palīdzētu, atvieglotu vielas apguves procesu, 
mēs sadarbojamies ar bērniem gan mācību stundās, gan strādājam 
papildus laikā pēc stundām. Panākumi un sasniegumi ir mainīgi, dažreiz 
viela ir labāk apgūta un kļuvusi saprotamāka, citreiz neskaidrību daudz 
un jāpastrādā vēl. Gan skolēnam, gan skolotājam ir prieks arī par 
salīdzinoši neciliem sasniegumiem, labāku vērtējumu pārbaudes darbos, 
skolotāja uzmundrinošiem vārdiem. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir 
vajadzīgs papildu laiks atsevišķu uzdevumu veikšanai, katram piemēroti 
atbalsta pasākumi. 

 Individuālai pieejai skolas darbā ir svarīga nozīme, jo nav divu 
vienādu cilvēku. Skolotāji sadarbojas, lai noteiktu katram skolēnam 
piemērotāko darba veidu, izvēlētos efektīvākās mācību metodes un 
veiksmīgākos darba paņēmienus. Pareiza metožu, paņēmienu un darba 
veidu izvēle uzlabo mācību kvalitāti un rezultātus. Par to ir gandarījums 
gan skolotājiem, gan skolēniem, gan arī vecākiem. Mūsu kopīgajā darbā  
ir bijuši gan panākumi, gan arī neveiksmes, kuras liek izvērtēt un analizēt 
mūsu veikumu. 

 Skolotāja palīgs sadarbojas ar skolēnu, virza viņu, strādā papildus, 
izvēlas atbalsta pasākumus. Svarīgi, lai skolotāja palīgs nekļūst par 
“aukli”, kura lielu daļu darba izdara bērna vietā, un viņš paļaujas, gaida 
šo palīdzību, pats veicot minimālu piepūli.

Pamazām tuvojas noslēgumam projektam atvēlētais laiks un jāizdara 
arī secinājumi. Vienmēr, visos laikos, skolas dzīvē ir bijuši un būs bērni, 
kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē un nepieciešams papildu darbs. 
Uzskatu, ka skolotāja palīga darbs skolā ir nepieciešams, tas atvieglo 
pedagoga darbu arī apvienotajās klasēs.

 Mācību gads ir noslēdzies, vasaras brīvdienas sākušās. 16 bērni no 
mūsu skolas ļoti gaida augustu, jo tad viņi varēs baudīt sauli un jūru  
atpūtas nometnē Jūrmalā. 

  Paldies visiem projekta dalībniekiem par sadarbību!
                                                                                                                         

Teksts un foto: Elita Leiboma, skolotāja 

Ne tikai darbs vien
Ērgļu vidusskolas Skolēnu domei 2012./2013. mācību gads 

izvērtās ļoti darbīgs un košs, jo tika rīkoti pasākumi, akcijas, 
tematiskās dienas, kā arī sportiskas aktivitātes, lai ikviens 
varētu iesaistīties skolas dzīvē un kaut nedaudz atvilkt elpu no 
mācībām.

Galvenais uzsvars šogad no Skolēnu domes puses tika likts 
lielajai akcijai „Superklase”, kurā katra klase no 5. līdz 12. 
klasei centās iegūt pēc iespējas vairāk punktu, piedaloties 
Skolēnu domes rīkotajos un Vecāku padomes pasākumos – 
„Deldē zoles!”, kur skolēni parādīja savu talantu, dejojot un 
radoši uzstājoties. Lāčplēša dienai veltītajā nakts orientēšanās 
pasākumā, kuru rīkoja Vecāku padome, intelektuālajās 
sacensībās „Prātu kaujas” skolēniem un viņu vecākiem 
vajadzēja parādīt savas zināšanas par Latviju un pasauli, 
ziemas spelgonī rīkotajā janvāra sporta dienas pasākumā „Man 
patīk būt ziemā!”, kurā pie skolas tika aizdedzināts ugunskurs 
un skolēnu komandas sacentās tādās sporta disciplīnās kā nūjas 
mešanā, kamaniņu vilkšanā un jautrajā slēpošanas stafetē. 

Tomēr, lai arī Skolēnu dome parasti lielu uzmanību piešķir 
pasākumiem, šogad tika ņemti vērā arī dažādi ārpusskolas 
panākumi, piemēram, uzvaras sporta, deju, dziedāšanas, 
mākslas un daiļrades konkursos. Katrs, kurš reģistrēja savu 
uzvaru pie domes pārstāvjiem ar diplomiem, ar katru soli 
tuvināja savu klasi uzvarai akcijā „Superklase”, jo par 
sasniegumiem tika piešķirti punkti attiecīgajai klasei. 

Tā kā Skolēnu dome stingri iestājas arī par sasniegumiem 
mācībās, mācību gada sākumā tika pieņemts lēmums, ka katra 
klase varēs sacensties savā starpā ar smagajā darbā gūtajiem 
desmitniekiem, kurus tāpat kā sasniegumus ārpusskolas 
sacensībās vajadzēja reģistrēt pie domes pārstāvjiem. Šī 
lēmuma mērķis bija motivēt skolēnus centīgāk mācīties, jo pēc 
desmitnieku skaita katrai klasei tika piešķirti noteikti punkti 
„Superklasei”, kuri ļāva izvirzīties centīgākajām klasēm 
mācību darbā.

Protams, aprīļa mēnesī tika rīkots „Superklases” fināls, kurā 
uzvaras laurus pēc visu pasākumu punktu skaita plūca 9. klase, 
atstājot otrajā vietā 11. klasi un trešajā vietā 5. klasi. Tā kā šī 
gada 5. klasei bija tik augsti panākumi rīkotajās akcijās un 
pasākumos, salīdzinot tos ar pārējām klasēm, tika nolemts 
piešķirt veicināšanas nomināciju „Mazā Superklase”, kura kā 
balvu iekļāva arī klases vakaru sporta zālē atpūtai pēc smagā 
darba. 

Tā ir tikai neliela atskaite par to, ko Skolēnu dome šogad ir 
paveikusi. Protams, neiztika arī bez tā, ka neizdevās realizēt 
dažas idejas, piemēram, klašu dekorēšanas vērtēšanu un 
skolēnu kavējumu izsekošanu. Tomēr ne vienmēr visam ir 
jāizdodas perfekti – ir jāatstāj vieta neparedzētajam un 
galvenais jāsaglabā optimisms, bez kura nevarētu iztikt neviens 
domnieks. 

Domāju, ka daudzas klases šogad kļuva vienotākas, jo cīņa 
par „Superklases” titulu tās vairāk saliedēja un lika skolēniem 
darboties grupās, nevis tikai atsevišķi. Neiztika arī bez vecāku 
līdzdalības, kurus Skolēnu dome aicināja iesaistīties klašu 
komandās. Šī mācību gada laikā arī domnieki kļuva saliedētāki, 
jo pasākumu organizēšana un plānošana prasa lielu atdevi un 
uzmanību, jo ir jābūt gatavam, ka jāmeklē risinājumi pat 
visnegaidītākajām situācijām.

Protams, var visus mācību gada pasākumus aprakstīt vienā 
mazā rakstā. To tomēr nevarētu teikt par emocijām, kuras guva 
ikviens, kurš iesaistījās skolas dzīves veidošanā. Ceru, ka 
ikvienam tās bija pozitīvas un atmiņā paliekošas, bet emocijas 
arī nerodas no tukša gaisa vien. Tās rada cilvēki, kuri darbojas. 
Tieši tādēļ vēlos pateikt paldies ikvienam domniekam, ar kuru 
šogad es varēju sastrādāties; skolēnam, kurš piedalījās un 
aktīvi iesaistījās skolas dzīvē; skolotājam, pie kura es vērsos 
pēc dažādiem padomiem; Vecāku padomei, ar kuru es varēju 
pārrunāt savas idejas; mācību pārzinei un direktorei, kuru 
pieredze novirzīja mani no iespējamajiem zemūdens akmeņiem, 
kurus slēpa kāda ideja, un vecākiem, kuri bija atsaucīgi un 
izbrīvēja vakarus, lai atbalstītu klases, piedaloties pasākumos. 
Paldies jums visiem! Tiešām novērtēju jūsu ieguldījumu un 
ceru, ka arī turpmāk visi turpinās sadarboties tikpat aktīvi un 
radoši, kad rudenī tiks ievēlēta nākamā Skolēnu dome!

Skolēnu domes prezidente 
Marta Suveizda

Mazie vasaras mirklīši
 Beidzot ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks ir klāt. Laiks skrien ātri - jūnijs ir jau aiz muguras. No sākuma 

bija grūti pierast pie brīvdienu režīma. Vairs nav jāceļas tik agri kā skolas laikā, var gulēt līdz pat 
pusdienlaikam.

Tā kā pirmajā vasaras mēnesī bija diezgan karsts laiks, es daudz laika pavadīju pie ūdens peldoties un 
sauļojoties. Šajā mēnesī biju arī „Dzintaros”, peldējos jūrā un apskatīju skaisto Jūrmalu. Man tur ļoti 
patika! Undīne Saleniece, 6. kl.

Vasaras brīvlaiku es pavadu, apceļojot draugus un radus visā Latvijā. Protams, arī neatliekama vasaras 
sastāvdaļa ir peldēšanās un sauļošanās. Laiku pa laikam arī jāravē dārzs, bet tas nekas. Vasara tāpat ir 
lieliska. Viktorija Vīgube, 7. kl.

Mana vasara ir ļoti aizraujoša, jo to pavadu kopā ar draugiem un radiem. Katra diena ir pilna ar jauniem 
un interesantiem piedzīvojumiem. Lilita Saulīte, 7. kl.

1. jūnijā sākās mūsu vasaras brīvlaiks. Katram tas ir citādāks. Cits ceļo pa ārzemēm, cits varbūt vienkārši 
atpūšas un izbauda brīvību, bet vēl kāds dodas iepazīt  Latviju.

  Es pagaidām savu vasaru pavadu, strādājot, ravējot puķudobes un dārzu. Palīdzu saviem vecvecvecākiem 
grūtākos darbos. Beidzot man ir laiks saviem mīļajiem zirdziņiem. Un vēl vairāk laika paiet, makšķerējot, 
sauļojoties un vienkārši atpūšoties, izbaudot vasaras zemeņu un ķiršu garšu. Mana vasara, kaut tu būtu 
garāka!

 Paskatoties kalendārā, es brīnījos, ka pirmais vasaras brīvdienu mēnesis jau ir garām. Tas aizlidojis 
vēja spārniem, bet tas ir tikai pirmais mēnesis, vēl priekšā divi - jūlijs un augusts. Novēlu visiem tos 
izbaudīt no sirds, lai ir, ko atcerēties.  Lāsma Hermane, 8. kl.

Vasarā strādāju un pelnu naudu, lai varētu iegādāties jaunu motociklu. Strādāju dambriežu un sumbru 
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„Kāpa 2013”
28. jūnijā Miķeļbākā sākās orientēšanās trīs dienas „Kāpa 2013”, kas notika jau 

27. reizi. Laika gaitā kļuvušas par populārākām orientēšanās sacensībām, šogad tās 
pulcināja vairāk nekā 1600 dalībnieku no 10 valstīm.

Sacensību rajons 1. dienā atradās Ances dabas parkā Irbes upes abos krastos 
purvainā vietā. Turpmākajās dienās sacensības notika Ovīšu dabas liegumā, kurā bija 
gari purvi (vigas), kuros vēlā pavasara dēļ bija saglabājies ļoti augsts ūdens līmenis. 

Orientēšanās sacensības „Kāpa 2013” bija ļoti veiksmīgas 3 ērglēniešiem – Elīnai 
Svilpei, Baibai Kaļvai un Kalvim Kaļvam, kuri katrs savā vecuma grupā ieguva 
pirmās vietas. Trīs pirmās vietas vienās sacensībās! Lieliski!

   Mārīte Breikša

“Skolas Ziņu” turpinājums 

  Šī intervija top laikā, kad dziedātāji un dejotāji jau trešo 
dienu gatavojas skaistajiem un emocionālajiem Dziesmu un deju 
svētku koncertiem. Viņa tajos dejos. Dejos gan Daugavas 
stadionā, gan Mežaparka estrādē – kopskaitā 8 koncertos. 
Cēlāku, staltāku un smaidīgāku tautisko deju dejotāju par viņu 
neesmu satikusi. Manuprāt, viņa ir kā sava veida paraugs tam, 
kādai ir jāizskatās īstai latviešu tautumeitai. Tā ir viņa – 

Vārds, uzvārds: Edīte Kurtiņa (iepriekš – Saleniece)
Vecums: 30
Darbavieta: Zvērinātu advokātu birojs ECOVIS CONVENTS
Amats: Biroja administratore/menedžere
E-pasts:edite.kurtina@inbox.lv

Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Tās ir saistītas ar cilvēkiem, kas man bija apkārt - mani mīļie 

klasesbiedri, skolotāji, draugi. Šobrīd sanāk, ka esmu pavadījusi kopā 
ar viņiem vairāk nekā pusi no savas līdzšinējās dzīves, jo ar lielāko 
daļu no klasesbiedriem bijām kopā no bērnudārza līdz 12. klases 
beigšanai. Daži pat laulībā nenodzīvo tik ilgi! Šie cilvēki man ir ļoti 
tuvi. Mēs joprojām ik pa laikam mēģinām visi sanākt kopā, un katra 
tāda satikšanās ir neizsakāms prieks, vismaz man.

Pēc vidusskolas beigšanas
Kad mācījos vidusskolā, pēdējo klašu skolēniem tika piedāvāta 

iespēja iegūt izglītību specialitātē „lietvedis” RPIVA (Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija) filiālē Madonā. Tad nu 
gada garumā katru sestdienu devos uz Madonu mācīties.

 Pēc vidusskolas beigšanas neko konkrētu nebiju nolēmusi. 
Iesniedzu dokumentus 3 augstskolās - Vidzemes Augstskolā, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē un Latvijas Universitātē, no kurām kā 
savu mācību iestādi izvēlējos pēdējo. Konkrētu mērķu man nebija, 
zināju, ka man patīk matemātika, lietu kārtība, sistēmas utt.

No savas pieredzes vēlos ieteikt skolēniem, lai ņem no dzīves visu, 
ko tā piedāvā. Skolas laikā izmantoju brīnišķīgas iespējas apmeklēt 
daudz un dažādus pulciņus, nodarbības, treniņus. Manā dzīvē spilgti 

ir pierādījies, ka visas šīs prasmes un zināšanas kaut kur ir noderējušas. 
Un lai cik tas paradoksāli neizklausītos – šī brīža darbā vairāk 
izmantoju paralēli vidusskolai iegūtās zināšanas RPIVA, nevis 
Latvijas Universitātē studiju laikā mācīto.

Darba gaitas
Latvijas Universitātes laikā sāku strādāt Neste - Narvesen uzpildes 

stacijas kioskā-veikalā par pārdevēju/konsultanti. Pēc tam kādu laiku 
biju šī veikaliņa vadītāja. Tad jaunības trakumā aizgāju strādāt uz 
restorānu/ kafejnīcu Rīgas centrā par viesmīli un pēc tam kļuvu par 
tās bārmeni. Tā kā darbs bija pa vakariem, paralēli strādāju arī 
internetveikalā par administratori - operatori. Kad jaunības dullums 
bija iztrakots, gribējās kaut ko nopietnāku. Un tad es sāku strādāt 
savā tagadējā darbā. Sākumā biju sekretāre, bet, gadiem ejot un 
pieredzei krājoties, kļuvu par biroja administratori/menedžeri.

Pašreizējā darbavietā, Zvērinātu advokātu birojā ECOVIS 
CONVENTS, strādāju jau 6 sešus gadus. Kompānija ietilpst ECOVIS 
grupā, kurā apvienojušies nodokļu konsultanti, auditori, juristi un 
vadības konsultanti no 52 pasaules valstīm. ECOVIS International ir 
Šveicē dibināta apvienība. Katra ECOVIS grupā iesaistītā kompānija 
ir neatkarīga juridiska persona savā valstī. ECOVIS CONVENTS ir 
Ecovis International dalībnieks Latvijā.

Pateicoties komunikabilitātei un spējai ātri visu apgūt, daru ne tikai 
savu primāro darbu, bet arī jau risinu juridiskas dabas jautājumus, jo 
daudzas zināšanas rodas prakses laikā. Manā darbā ir vajadzīga 
kārtība, precizitāte, elastīgums un komunikabilitāte. Protams, sakarā 
ar to, ka šī darba specifika prasa visu laiku būt lietas kursā par 
jaunākajām, aktuālajām tendencēm Latvijā un pasaulē, visu laiku ir 
jāpapildina savas zināšanas un prasmes dažādos virzienos, ko arī 
daru ar sava biroja atbalstu.

Nenopietnas aizraušanās
Kā es pati saku - man ir nopietns darbs, bet nenopietnas aizraušanās. 

Man ļoti patīk dejot un brīvajos brīžos gatavot rotas. Tā ir mana 
nomierināšanās, atslābināšanās un relaksācijas oāze, un burvīgi, ja 
kādreiz tas arī atnes materiālu labumu. Bet tas noteikti nav šīs 
aizraušanās mērķis.

Tautiskās dejas
Tautiskās dejas sāku dejot no 3 gadu vecuma, bet mana pirmā 

aizraušanās, pateicoties mammai, bija sporta dejas. Sporta dejas 
nācās pamest pamatskolas sākumā, jo biju pāraugusi visus partnerus. 
Mana pirmā un vienīgā sporta deju skolotāja bija Anita Sarmone. 

No tā laika iekšā dīdījās velniņš - gribu dejot. Mamma redzēja, ka 
gribu dejot, interesējās par jauniešu deju kolektīvu “Pastalnieki”, jo 
biju gara auguma un izskatījos vecāka par saviem gadiem. Astotās 
klases sākumā mamma aprunājās ar Ilzi Zosāri (iepriekš – Kalniņu), 
un mēs sarunājam, ka 9. klases sākumā sākšu dejot jauniešu deju 
kolektīvā “Pastalnieki”, kura vadītāja bija un ir Mārīte Taškāne. Un tā 
pagāja jautri, ceļojumu un festivālu pārbagāti un emociju piesātināti 
15 gadi šajā kolektīvā. 

Paralēli vidusskolas klasēs dejoju kolektīvā “Rūdis”, vadītāja 
Antra Grinberga. Tāpat neatteicu izpalīdzēt arī Ērgļu arodvidusskolas 
tautas deju kolektīvam. 

Apprecoties un pārceļoties uz dzīvi Siguldā, biju nodomājusi - 
viss, pietiek ar dejošanu! Bet tas velniņš tik dīda, un tā otro gadu 
dejoju jauniešu deju kolektīvā “Vizbulīte”, kura vadītāja ir Indra 
Ozoliņa.

Deja - dzīvesveids
Pašā sākumā tautiskās dejas man bija ārpusklases pulciņš, bet nu 

jau tas ir pāraudzis dzīvesveidā, kurā ir iesaistīta visa mana ģimene. 
Bez viņu sapratnes, atbalsta un līdzi jušanas man tas vienai nebūtu 
izdevies. Paldies viņiem par to!

Esmu piedalījusies XXII Vispārējos latviešu Dziesmu un XII Deju 
svētkos (1998.); VIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos (2000.); Dziesmu un Deju svētkos “Rīgai 800” (2001.); 
XXIII Vispārējos latviešu XIII Dziesmu svētkos (2003.); XXIV 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos (2008.) un šogad 
piedalīšos XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. 
Šogad dejošu gan Daugavas stadionā, gan Mežaparkā. Protams, ka 
visspilgtāk atmiņā ir palikuši mani pirmie Dziesmu un Deju svētki 
1998. gadā, jo tie bija pirmie , tad viss ir nezināms, jauns un 
pārsteidzošs.

 Deja man ir devusi stāju, pārliecību par sevi un atraktivitāti, 
bet latviešu deja - patriotismu un gandarījumu par savu valsti. Tā ir 
neaprakstāma sajūta, kad uzvelc tautas tērpu!

Man viskrāšņākie tomēr liekas Nīcas vai Bārtas tautas tērpi. Tie 
prasa noteiktu nēsāšanas prasmi. Jebkurš tautas tērps to prasa. Man 
nav pieņemami, ka tautas tērpu nesātājai/am redzu auskarus ausīs, 
pudeli rokās vai cigareti zobos. Mums katram pašam ir jāsaprot, ka 
tautas tērps ir mūsu kultūras simbols, un tātad viss, ko tu dari, nēsājot 
to, stāsta par tevi un tavu tautu kopumā.

Nobeigumā gribētos novēlēt, lai katram no mums ir iespēja 
kaut reizi dzīvē uzvilkt tautas tērpu, kaut reizi dzīvē piedalīties 
Dziesmu un Deju svētkos un kaut reizi dzīvē sajust to 
neaprakstāmo sajūtu, par kuru runā Edīte!

 Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no Edītes Kurtiņas personīgā arhīva

Ko man nozīmē 
Dziesmu un deju svētki 

   XXV Dziesmu un XV deju svētki ir izskanējuši un ierakstījuši 
paliekošu lappusi latviešu tautas kultūrmantojumā. Ko Dziesmu un 
deju svētki nozīmējuši Ērgļu vidusskolas skolēniem un dažādu gadu 
absolventiem, stāsta viņi paši.

Man Dziesmu svētki un deju svētki nozīmē daudz, jo pati tajos esmu 
piedalījusies. Pirmā reize, kad piedalījos, bija tad, kad mācījos 2. klasītē. 
Šogad mana māsa būs svētku dalībniece, bet man vēl jāgaida divi gadi, lai 
atkal nokļūtu šajos svētkos. Man patīk, ka ir svētki dziesmai un dejai. 
Monta Purviņa, 5. kl.

Vēl nekad neesmu piedalījusies Dziesmu un deju svētkos, bet domāju, 
ka tas ir jauks pasākums. Tur var iepazīt daudz jaunu draugu, ar kuriem 
kopā var izdziedāt daudzas dziesmas un izdejot dejas. Domāju, ka tas ir 
liels gods, ja var piedalīties šajos svētkos. Melānija Šmite, 5. kl.

Es pati esmu piedalījusies Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Tas bija 
grūti, bet ļoti aizraujoši. Es dejoju. Novēlu visiem jaukus šī gada Dziesmu 
un deju svētkus!Daila Bāņukalne, 5. kl.

Dziesmu un deju svētki man galvenokārt nozīmē mūsu tautas 
apvienošanos dziesmā un dejā. Šajā nedēļā, kurā viss ir par un ap Dziesmu 
un deju svētkiem, ikviens kaut vai mazliet seko līdz šim lielajam 
notikumam. Manuprāt, tas ir īsts latviešu tautas patriotisma apliecinājums. 
Tā ir īpaša atmosfēra, kura valda Rīgā. Dažādie pasākumi, kuri notiek 
Dziesmu un deju svētku ietvaros, rada lepnumu par to, ka esi latvietis. 
Undīne Saleniece, 6. kl.

Man Dziesmu un deju svētki nozīmē skanīgākās dziesmas un krāsainos 
tautas tērpus. Tie ir svētki, par kuriem jūsmo visa valsts. Arvis Zeibots, 
7. kl.

Dziesmu un deju svētki ir kā labāko satikšanās vieta. Dejot tur ir viegli, 
jo pusi dejas nodejo, uznākot un noejot, stāvot izveidotajā rakstā. Man tas 
nozīmētu lielu panākumu, ja es tur tiktu. Tā ir pateicība sev par darbu, ko 
iegulda 5 gadu laikā, par uzņēmību, ko veltī dejām. Tas ir ikkatram 
gandarījums, ka tur tiek, jo tur ir vislabākie no visiem. Man Dziesmu un 
deju svētki nozīmē gandarījumu. Niks Grīnbergs, 7. kl.

Anete Podjava ĒMMS 5. kurss
Dziesmu un deju svētki ir pārbaudījums, kurš vērtē mūsu prasmes 

dziedāšanā un dejošanā. Tā ir svētku nedēļa, kas paiet, cītīgi dejojot un 
dziedot. Šie svētki ir lielisks piedzīvojums, kuru var izjust katrs, kas to 
vēlas. Kristiāna Krista Kļaviņa, 7. kl.

Dziesmu un deju svētkos kopā sanāk daudz cilvēku, lai sadziedātos un 
sadejotos. No seniem laikiem šie svētki bijuši krāšņi un skanīgi. Dziesmu 
svētku laiks jūtams visā Latvijā. Annija Guseva, 8. kl.

Dziesmu svētki ir lieliski svētki - kopīga atkal sanākšana, dziedāšana 
un sadejošanās. Mēģinājumi jau gan ir grūti, reizēm man liekas pat 
garlaicīgi. Tomēr tas ir to vērts, jo nevar sagaidīt svētku gājienu un 
noslēguma koncertu. Uzskatu, ka šādi svētki jāizbauda katram, ja ne 
piedaloties, tad vismaz kā skatītājam. Ceru, ka šī Dziesmu svētku 
tradīcija saglabāsies no paaudzes paaudzē un pievilinās vēl vairāk 
dziedāt un dejot gribētāju. Kintija Bērziņa, 8. kl.

Tā kā man nav dziedamās balss, ne īpaši izveicīgs dejas solis, tad 
Dziesmu un deju svētkos esmu tikai atbalstītājas lomā. Noteikti skatīšos 
koncertus, kurus rādīs pa TV un mēģināšu pūlī ieraudzīt ērglēniešus. 
Manuprāt, Dziesmu un deju svētkos vienoti jūtas visi latvieši, gan tie, kas 
ir dzimtenē, gan tie, kas ir ārpus tās. Mums ir, ar ko lepoties. Laura Santa 
Ozola, 8. kl.

Lai gan es nepiedalos Dziesmu un deju svētkos, bet, skatoties TV, ir 
tāda sajūta, it kā es pati stāvētu lielajā Mežaparka estrādē un dziedātu 
dziesmas kopā ar visiem koru dziedātājiem. Adīna Blaua, 8. kl.

                                
 Dziesmu un deju svētki man nozīmē ļoti daudz. Pati esmu bijusi un 

piedzīvojusi šīs sajūtas, stāvot un dziedot Mežaparka estrādē. Rodas tāda 
īpaša, patīkama kopības sajūta. To dvēseles stāvokli ir grūti aprakstīt.

 Es lepojos ar to, ka Latvijā ir Dziesmu un deju svētki. Latvija ar šiem 
svētkiem izceļas uz pasaules kopīgā fona. Tā ir mūsu – latviešu --  
identitāte. Ar Dziesmu un deju svētkiem mēs parādām visiem, kādi esam 
un ko spējam.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Katrs, kurš ir piedalījies šajos svētkos, var ar sevi 
lepoties, jo viņš ir pielicis savus spēkus svētku tapšanā. 
Ja nebūtu dalībnieku, arī svētku nebūtu.

 Pēc savas pieredzes varu pateikt, ka ir brīnišķīgi 
piedalīties un pēc dažiem gadiem to ar draugiem, 
skolotājiem un vecākiem pārrunāt un atcerēties visus 
jautros un varbūt arī ne tik jautros brīžus.

Es novēlu visiem vismaz vienu reizi pabūt Dziesmu 
un deju svētkos un izbaudīt katru mirkli, ko tur 
pavadāt, dziedot, dejojot, smejoties un dodoties lielajā 
gājienā. Ja neizdodas nokļūt lielajos Dziesmu un deju 
svētkos, tad vismaz mazajos -- skolēnu un jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkos! Lāsma Hermane, 8. kl.

          
Man Dziesmu un deju svētki nozīmē laiku, kad 

apvienojas tie muzikālākie un dejai talantīgākie deju 
kolektīvi un kori. Šie cilvēki parāda citām tautām un 
sev pašiem, ka esam vislabākie patrioti un talantīgākā 
tauta. Manuprāt, tieši Dziesmu svētki ir tie tautas īstie 
svētki, kas parāda mūsu talantu, muzikalitāti un 
radošumu. Es pati esmu bijusi Dziesmu svētkos, un tā 
sajūta, kad stāvi estrādē un dziedi savai tautai, ir 
neaprakstāma. Tā sajūta tevi padara par patiesu latvieti 
un savas tautas patriotu.

Juta Ļaudaka, 8. kl.

Dziesmu un deju svētki ir liels pasākums, kas man 
un manam kolektīvam nozīmē ļoti daudz. Dalība tajos 
ir ļoti liels gods. Ar prieku došos uz Rīgu uz Dziesmu 
un deju svētkiem un ar godu aizstāvēšu Ērgļus. Ketija  
Patkovska, 9. kl.

Dalība Deju svētkos man nozīmē ļoti daudz, šie būs 
mani pirmie Deju svētki, kuros es piedalīšos. Man 
gribas izjust tās patīkamās sajūtas, kad visi kopā raitā 
solī dejo un ne par ko nedomā. Dziesmu un deju svētki 
ir dāvana visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzied 
mūsu komponistu sacerētās dziesmas un dejo skaistas 
dejas, kas veido kādu latviešu ornamentu. Monta 
Šmite, 9. kl.

Lai gan šogad ir pieaugušo Dziesmu un deju svētki, 
kolektīva vadītāja Antra Grinberga mūs pieteica 
skatei. Gada sākumā tas nelikās nekas īpašs, jo to 
neuztvērām nopietni. Tikai skolotāja katrā mēģinājumā 
teica, ka ir ļoti mazas iespējas tikt uz svētkiem, 
iespējams, viņa to teica, lai mūs iebiedētu. Tuvojoties 
februāra beigām, sākām uztraukties par skati un par 
to, kā nodejosim. Mēģinājumi palika aktīvāki, 
mēģinājām vairākas reizes nedēļā, pie mums atbrauca 
pat deju skolotājs Brasliņš, kurš ieteica, kā lai labāk 
darām un dejojam. Pienāca 17. marts, skates diena, 
kad uzzināsim, vai dosimies uz svētkiem vai 
nedosimies. Madonā ierodoties, bijām ļoti uztraukti, 
pamēģinājām dejas, katrs vēl cits citam atgādinājām 
mazos knifiņus, kas ir katrā dejā. Gandarījums pēc 
visām dejām bija neaprakstāms, bet, protams, 
nākamais bija satraukums – tiekam vai netiekam. 
Pulksten 15.00 paziņoja, ka Ērgļu jauniešu deju 
kolektīvs dodas uz svētkiem. Tajā brīdī jutos 
neizsakāmi priecīga, jo arī es ar savu dejot prasmi 
palīdzēju mūsu kolektīvam tikt uz svētkiem.

 Dziesmu un deju svētki man nozīmē daudz ko 
patīkamu, es iegūšu   neaizmirstamas emocijas, kuras 
man paliks atmiņā uz ilgu laiku. Tas, protams, arī 
nozīmē, ka būs smagi jāstrādā mēģinājumos, lai 
koncerts būtu izdevies. Tā arī ir grandioza iespēja 
dejot Daugavas stadionā kopā ar vēl daudziem deju 
kolektīviem no visas Latvijas. Piedaloties es nesīšu 
godu Ērgļu novadam. Marta Vaska, 9. kl.

Manuprāt, Dziesmu un deju svētki ir tie svētki, kas 
satuvina latviešus ar dziesmām un dejām. Tie ir īpaši 
svētki ikvienam. Mēs varam sajust latviešu spēku, to 
prasmes, piedaloties šajos svētkos. Laila Saulīte, 10. 
kl.

Dziesmu un deju svētki ir laiks, kad es jūtos it kā 
lidotu. Jau pieceļoties pirkstgalos, es jūtu septīto 
debesu tuvumu. Dejotāji, aizmirsdami par sāpēm, 
nogurumu, tulznainām kājām un apdedzinātiem 
pleciem, dodas uz lielā plastmasas laukuma kopā ar 
tūkstošiem citu dejotāju un dāvā prieku sev un citiem. 
Kā saka virsvadītājs Jānis Purviņš, deja ir spēks, un 
mums, dejotājiem, ir tā laime to parādīt.  Marija 
Rudzīte (Rīgas Valsts ģimnāzija, 10. kl.)

Kad izdzirdu vārdus -- Dziesmu un deju svētki --, 
manī vienmēr rodas tāds kā patīkams nemiers, rosība, 
prieks, jo šie svētki man saistās ar kopības sajūtu, 
kuros var izjust mūsu tautas lielo spēku uz dziesmu un 
deju. Pati esmu bijusi Dziesmu un deju svētkos divas 
reizes. Kad biju maza, piedalījos ar deju kolektīvu, bet 

pirms dažiem gadiem kā dziedātāja ar mūsu kori. No 
otrajiem svētkiem, kad piedalījos, palikušas spilgtākās 
atmiņas, jo dziedāt ir mans hobijs. Tās bija 
neaprakstāmas sajūtas būt tur un dziedāt ar tūkstošiem 
ļoti talantīgu dziedātāju no citiem koriem. Tagad, to 
atceroties, esmu saviļņota, jo es vēlos atkal dziedāt 
lielajā kopkorī. Noteikti, kad studēšu, dziedāšu korī 
un atkal būšu daļa no mūsu lielajiem Latvijas svētkiem. 
Agnija Vaska, 11. kl.

Šie svētki man simbolizē atgriešanos – mājās, savā 
dzimtenē, pie ģimenes. Svētki kā nacionālās identitātes 
sastāvdaļa. Man šie svētki nozīmē daudz vairāk nekā 
vienkārši izteikti vārdi pār lūpām. Tie dod spēku mūsu 
tautai atkal radīt ko savu, paliekošu. Vienot mūsu 
kopēji radīto, vienot savu “cerību aleju”. Caur 
dziesmām, dejām, enerģijas caurstrāvoto vārdu mēs 
atkal esam visi kopā – mēs pastāvam kā jau jauni, 
patiesi nozīmīgi cilvēki. Atkal kopā, atkal saistīti caur 
katru soli, figurāli izdziedāto noti, kas mūsu sirdīs 
mūžīgi pulsē kā jauna pasaule, kā noslēpums. Maija 
Dunkure

Lai gan neesmu ne dziedātāja, ne dejotāja, tomēr 
Dziesmu svētki manī modina īpašas jūtas. Nevarētu 
tās saukt par patriotiskām, jo patriotisms vairāk 
kopsolī iet ar politiku, varu, valstiskumu, tomēr ir 
jūtas, kuras es dēvētu par latviskumu. Šie svētki ir 
mūsu tautas svētki, tāpēc lieki šeit man ir politiķi, 
kultūras ministri, pat valsts prezidents. Mēs šajās 
dienās izdziedam un izdejojam savu spēku, savu 
attieksmi pret dzimteni, viens pret otru un latvisko 
mūsos kopumā. 

Jā, es nedziedu un nedejoju – es esmu klausītāju un 
vērotāju vidū. Mājās pie sava televizora kādai 
pazīstamai dziesmai mēģinu dungot līdzi un izjūtu to 
īpašo Dziesmu svētku noskaņu. Man ir draugi un 
kolēģi, kuri dzied novadu koros vai dejo tautisko deju 
kopā un šajās dienās ir Rīgā. Pēc viņu nostāstiem, 
saprotu, ka šo īpašo izjūtu es, savā dzīvoklī pie 
televizora vai mašīnā klausoties radio, mūžam 
neizjutīšu. Tāpēc savā skolā ikdienā mudinu skolēnus 
piedalīties tautas deju pulciņā vai korī, lai viņi izgaršo 
Dziesmu svētku garšu, jo, kā saka, kas vienreiz bijis 
šajos svētkos kā dalībnieks, tas saslimst ar tiem uz 
visu mūžu.

Godīgi jāatzīstas, klātienē es nekad neesmu šos 
svētkus baudījusi ne kā dalībniece, ne kā klausītāja, 
bet gan kādreiz es pabūšu Dziesmu svētkos. 
Neskatoties uz statusu, kādā es piedalīšos, viens man 
ir skaidrs – foto būs! Cilvēku emocijas no skatītāju 
puses es vēlos iemūžināt. Tā ir mana pārliecība, ka 
svētku īpašā aura un noskaņa slēpjas gan skatītājos, 
gan klausītājos, kad visi ļaudis šajos svētkos vienojas 
kopīgai sadziedāšanās dziesmai.

Dziesmu svētki ir neaizstājama latviskuma 
sastāvdaļa, tāpat kā mūsu tautas tērpi, kā Jāņi ar sieru 
un ugunskuru, kā mūsu meži un lauki, kā Baltijas jūra 
ar dzintariem krastā. Inese Stepko (Krupenko), 35. 
izl.

Dziesmu un deju svētki man allaž saistījušies ar 
patriotismu. Tā kopības sajūta, kura pārņem ikvienu 
cilvēku, kurš stāv uz Mežaparka lielās skatuves, nav 
aprakstāma. To sapratīs tikai tie, kuri paši dziedājuši 
Dziesmu svētku lielajā korī. Es esmu pārliecināta, ka 
šie svētki neizzudīs un būs mūsu tautas gara spēka 
avots vēl daudzus gadu simtus. Elīna Valaine, 58. 
izl.

Dziesmu un deju svētki man atsauc atmiņā laiku, 
kad skolotājs Jānis Sprancmanis mums kora stundās 
mācīja un mācīja dziedāt, lai nekrītam kaunā 
uzstājoties. Dažreiz dabūjām arī pa sulīgam teicienam, 
piemēram,- ko dziedat kā beigtas peles. 1970. gada 
absolventi gandrīz visi dziedāja, dejoja, spēlēja 
orķestrī. Trīs reizes esmu bijusi lielajā korī estrādē. Ir 
tāda sajūta, ka nejūti zemi zem kājām, dziesma paceļ 
tevi tādos augstumos, ka dvēsele dzied vēl ilgi, ilgi. 
Manuprāt, šogad Dziesmu svētki iedvesmo visu tautu. 
Inta Lāčplēse (Bondare), 17. izl.

Man Dziesmu un deju svētki saistās ar rūpīgu darbu 
vairāku gadu garumā, piedalīšanos skatēs un diriģenta 
nenokļūšanu pie mums uz mēģinājumu sliktā Rīga – 
Ērgļi ceļa dēļ. Šie svētki man saistās arī ar vienu 
nogurdinošu nedēļu troksnī un putekļos, karstā saulē 
un reizēm arī lietū, ar sāpošu galvu un noberztiem 

Kristīna Purviņa ĒMMS 5. k.

Lauma Kodola ĒMMS 5. k.

papēžiem. Un beidzot ar lepnumu par sevi, savu 
kolektīvu, par visiem šo svētku dalībniekiem un 
skatītājiem, par mūsu mazo latviešu tautu, kura 
sajūsmina un izbrīna pasauli ar šo unikālo pasākumu 
– latviešu Dziesmu un deju svētkiem. Antra Diča-
Milne, (45. izl.)

Savā visdziļākajā būtībā esmu par vienotību, 
sadarbību, prieku, krāsainību un nerimstošu darbību! 
Es to saredzu arī dziesmā un dejā, kuru rezultāts 
vislabāk pamanāms Dziesmu un deju svētkos. Es 
lepojos, ka esmu dzimusi Latvijā, visskaistākajā vietā 
Vidzemē, savā dzimtajā pusē Ērgļos, kur mājo tik 
daudz gaišuma un vērtību, kas pārdzimst no paaudzes 
paaudzē. Esmu pateicīga cilvēkiem un apstākļiem, 
kas mani pamudinājuši dziedāt un dejot – tā ir tāda 
dvēseliska laime, kas „baro” un mudina tiekties uz 
labsajūtu, labklājību. Tikai kopā ir spēks, drošība un 
spožs rezultāts, ko saskatu arī Dziesmu un deju 
svētkos. Stiprināsim šīs vērtības, lai varam dzīvot 
laimībā un pārticībā! Ligita Millere (Klišāne)

Man jaukākie ir bijuši Skolēnu dziesmu un deju 
svētki tālajā 1972. gadā, kad tūlīt pēc izlaiduma 
vajadzēja braukt uz Rīgu. Es dejoju profesionālās 
skolas un vidusskolas apvienotajā deju kolektīvā. 
Varējām vēl kopā ar draugiem pabūt pirms aiziešanas 
katram uz savu pusi. Tas bija ļoti burvīgs laiks. Totāls 
nogurums vakaros, bet tā kopības sajūta bija 
vienreizēja. Neskatoties uz padomju okupācijas 
režīma ierobežojumiem, mēs tik un tā parunājāmies ar 
ārzemniekiem, izmantojām skolā iegūtās zināšanas. 
Anita Veinberga, 19. izl.

Monta Kurzemniece ĒMMS 5. k.
Ar Dziesmu un deju svētkiem nav nācies būt tiešā 

saskarē, bet, pie sevis domājot, vienmēr šie svētki ir 
likušies fantastiski un vareni. Tie ir pārdzīvojuši 
dažādus laikus un tomēr atkal un atkal sapulcina latvju 
dvēselītes vienkopus, lai   rādītu mūsu tautas nezūdošās 
vērtības. Mēs ikviens varam lepoties, ka mūsu mazajā 
Latvijā ir tik daudz cilvēku, kuri piedalās, lai kas tāds 
taptu un neizzustu. Santa Laube, 58. izl.

Kas latvietim ir Dziesmu un deju svētki? Vispirms 
tā ir tautas pašapliecināšanās caur skaisto un dvēselisko 
– dziesmu, deju, mūziku. Tie ir novadu un ļaužu 
sasaukšanās, sadziedāšanās un sadancošanās svētki, 
kad plecu pie pleca vienuviet sanāk cilvēku tūkstoši, 
ģimenes un radi, draugi un paziņas, sniedzot viens 
otram labskanību un saticību.

 Nekur tautas mākslas un tradīciju kopskanējums 
neizpaužas tik spilgti un vērienīgi kā Dziesmu un deju 
svētkos. Tie ir neaizmirstami kopības brīži, kad kopā 
saplūst Latvijas novadu tautastērpu krāsas un raksti, 
balsis un soļi, puiši un meitas, vīri un sievas. Tā ir 
patiesa tautas kopība un saliedētība. Kopības sajūta, 
kuru es novēlu mums ikvienam arī spraigajā darbu 
ikdienā.  

Es piedalījos Dziesmu un deju svētkos 1990. gadā, 
laikā, kad savu ceļu uzsāka dziesma, ko dēvējam par 
trešās Atmodas „jauno himnu”, Mārtiņa Brauna 
leģendārā dziesma „Saule, Pērkons, Daugava” ar 
Raiņa dzeju, kas izraisīja gan dziedātājos, gan arī 
klausītājos dvēseliskus pārdzīvojumus. Šādu emociju 
strāvojums ļauj cilvēkam izprast būtiskāko pasaulīgo 
vērtību skalā. Viskrāšņāk plaukst mīlestības zieds, 
sniegsim tam patiesu emociju spirdzinājumu. Agita 
Opincāne, 36. izl.

No rīta, pošoties uz darbu, fonā iet raidījums „900 
sekundes”. Brīžos, kad tiek ziņots par aktuālajiem 
dienas notikumiem Dziesmu svētku nedēļā, maršrutā 
vannasistaba-virtuve-skapis-vannasistaba tiek norauta 
rocene pret TV ekrānu un vismaz ar ausīm sekots līdzi 
sižetam. Patīkami, ka uz brīdi Rīgas ielu modi 
izkonkurē tautastērps smaidošu un pozitīvi enerģisku 
cilvēku augumos. 

Atzīšos, ka nespēju izskaidrot maģiju, ar kādu deju 
horeogrāfi spēj no tūkstošiem dejotāju izveidot 
latviešu rakstu zīmes un vēl joprojām spilgtā atmiņā ir 
palicis brīdis, kad deju mēģinājuma laikā pirmo reizi 
lielajos ekrānos ieraudzījām, kā paši izdejojam šīs 
zīmes. 

Pēc iepriekšējiem Dziesmu svētkiem biju izvēles 
priekšā -- turpināt dziedāt korī vai arī šo mākslu mainīt 
pret sportu. Izvēlējos pēdējo. Tomēr aizvien sekoju 
līdzi sava kora gaitām un no sirds priecājos, ka arī 
šogad „Salve” atrodas uz lielās Mežaparka skatuves 
līdzās pārējiem. Arī jauktajam korim „Ērgļi”. 

Nav labi skaļi atklāt sapņus, tomēr ceru, ka pēc 
pieciem gadiem varēšu uzģērbt tautastērpu, apaut deju 
kurpes un kļūt par daļiņu no Dziesmu svētku maģijas. 
Zane Zamarina, 53. izl.

Kā tas gadījies, kā ne, bet man ir bijusi laime 
apskatīt Dziesmu un deju svētkus no visām pusēm – ir 
gan dejots, gan dziedāts, esmu bijusi palīgs arī vizuālā 
noformējuma veidošanā. Šajos svētkos noteikti katrs 
ir neaizvietojama daļiņa. Šī mazā daļiņa veido dejas 
virkni, papildina daudzbalsīgo skanējumu. Tā ir gluži 
kā maza koka lapiņa 2008. gada svētku noformējumā 
Daugavas stadionā, kad tika veidoti četru gadalaiku 
koki – katra lapiņa ir svarīga, lai veidotos tieši tas, kas 
iecerēts. Tieši Dziesmu un deju svētkos es saprotu, ka 
katrs esam šī mazā daļiņa, kas kopā rada brīnumjaukus 
svētkus sev un citiem. Līgo! Ilze Mailīte, 51. izl.

Mana pirmā asociācija ar Deju svētkiem – uznāciens 
Daugavas stadionā skriešus cauri milzu peļķei... un 
balto zeķu žāvēšana pēc koncerta. Šīs atmiņas aizvien 
nav izgaisušas. Kad citu gadu Deju svētkos sēdēju 
skatītāju rindās, kājas pašas bija gatavas līdzi cilāties 
– gribējās būt uz laukuma kopā ar citiem dejotājiem. 
Kopības izjūta arī ir Dziesmu un deju svētku vērtība. 
Īsta. Tu esi latvietis, un tu esi Dziesmu svētkos. 
Vienalga, dalībnieks vai skatītājs. Mežaparkā, 
Daugavas stadionā un Rīgas ielās. Arī pie televizora 
ekrāna. Labi, ka 21. gadsimta iespējas neliedz skatīties 
televīzijas pārraides, svētku koncertus un citus 
pasākumus arī divtūkstoš kilometru no Latvijas! 
Maija Biķerniece (Groza), 39. izl.

Dziesmu svētki – tas ir īpašs dvēseles stāvoklis 
vienā balsī daudziem, daudziem. Kopā sanāk tautas 
labākā radošā daļa. Jā, tie uz skatuves un tie, kas vienā 
balsī līdzi. Un ir īpašs pacēlums būt šajā daļā. Ir tādas 
tīri dziļi personiskas emocijas un arī tās globālās – ar 
lepnumu par savu tautu. Ir kamols kaklā, ir skudriņas 
pa muguru, ir asara uz vaiga. Tik daudz skaistuma! 
Laima Lupiķe (Bakāne), 17.izl.

   Patīkami, ka Dziesmu un deju svētki ir tas 
iespaidīgais mirklis, kad latvieši visās pasaules malās 
var sajusties vienoti un lepni par savu tautu, valodu, 
valsti, tradīcijām. Pāris dienas, kad vienuviet sabrauc 
dažāda vecuma cilvēki ar savu kultūru un   tradīcijām, 
kas palīdz saprast paplašināt redzesloku par to, cik 
tomēr šī mazā valsts ir liela un neiepazīta. Latviešu 
tauta ir viena no tām, kurai ir izteikta sava kultūras 
vēsture ar tautas dziesmām, dejām, dievībām, latvju 
zīmēm un seno latviešu amatniecības un svētku 
svinēšanas paradumiem, kas atstāti mums mantojumā. 
Patīkami ir iet pa ielu un visur redzēt priecīgus, 
krāsaini tērptus cilvēkus un klausīties, kā latviešu 
valoda ir skanīgākā par visām. Visi mazie nieciņi, 
salikti kopā, rada jauku svētku sajūtu un atgādina, cik 
Latvija un latvieši šajā ziņā tomēr ir bagāta tauta. Ir 
lepnums saukt šo vietu par mājām, ir prieks piedalīties 
svētku nedēļas pasākumos! Laura Solovjeva, 55. izl.

Atceros Skolēnu dziesmu un deju svētkus. Toreiz 
kopējo svētku sajūtu pārmāca daudzas sadzīviskas 
likstas, kas bija jāpiedzīvo. Kopā ar Dzirkstīti bijām 
vienīgās meitenes orķestrī, bet arī no kora netiku 
atbrīvota. Atgriežoties no mēģinājumiem, nācās 
maldīties pa svešo Rīgu, lai nokļūtu Āgenskalna skolā, 
kur tolaik mitinājās ērglēnieši. 

Vēl atceros, ka skolotājs Jānis Sprancmanis mūs 
aizveda uz jūru, kuru redzēju pirmo reizi mūžā. Gāju 
droši ūdenī līdzi zēniem, bet tur, kur viņiem ūdens bija 
līdz krūtīm, man jau līdz kaklam. Viens pamatīgs 
vilnis mani pacēla un aiznesa krietnu gabaliņu 
dziļumā. Puiši pēdējā brīdī paspēja mani izraut aiz 
rokām no dziļuma seklākā vietā. Vecākajās klasēs, 
kad vairs dziedāju tikai korī, tad viss bija ļoti jauki un 
pacilāti, bija liela kopības sajūta. Inta Daugule 
(Kauliņa), 17. izl.

Neesmu neviena Dziesmu un deju svētku koru 
dalībniece, tāpēc svētkos nepiedalos. Uzskatu sevi 
vairāk par tehnisku cilvēku, bet cenšos svētku norisei 
sekot televīzijā. Dziesmu un deju svētki ir mūsu senču 
tradīcija, kas spēj vienot tautu gan dziesmā, gan dejā. 
Katram dalībniekam un skatītājam ir iespēja gūt daudz 
pozitīvu emociju. Liene Millere (Ceplīte), 44. izl.

Sabīne Solovjeva ĒMMS 5. k.
Mācoties vidusskolā, aktīvi nodarbojos ar 

tautiskajām dejām visus vidusskolas gadus.
Dejošana man jau kopš bērnības ir bijusi sirds lieta, 

tādēļ tautiskās dejas man nesagādāja nekādas 
problēmas. 

Pēdējo un vienīgo reizi Dziesmu svētkus apmeklēju 
ar deju kolektīvu „Bitīt matos” 2010. gada vasarā, tie 
bija X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki. Tas bija mans pirmais apmeklējums tik liela 
mēroga svētkos, līdz ar to izjutu ļoti lielu emociju 
gammu. Vispatīkamākais brīdis ir tad, kad nedēļu 
smagais darbs atmaksājas, ir iemācītas visas dejas. 
Lielkoncerti ir kā adrenalīna lādiņš tad, kad visi ir 
skaisti saģērbušies, un svarīgs ir ikviens cilvēks lielajā 
deju pulkā. Dagnis Vasks, 58. izl.

Pļavu pilnzieds, saldi rūgtenās dabas smaržas, 
saulstaru glāsti. Steiga, tautumeitu vilnas brunču, 
tautu dēlu vadmalas svārku švīkstoņa, svētku 
dalībniekiem steidzot uz mēģinājumiem, koncertiem 
un svētku gājienu. Tas viss Rīgas ielu mezglos saaužas 
rakstainā Vislatvijas jostā.

Man tuvāks ir Mežaparks, jo tur ir aizvadīti jau divi  
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vareno koku 
ieskautajā dzīparā -- Lielajā  Mežaparka estrādē. 

Dziesma un deja – caur to ikviens cieš, mīl un cer. 
Tās mūs vieno kā nāciju, visi esam vienots veselums 
– pasaulē kā sīka lapiņa lapotnē, bet Latvijā – varenā 
ozola zars. Krista Kalniņa, 59. izl.

Elīna Bārbale ĒMMS 5. k.

Raksta turpinājums
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DZIESMU UN DEJU SVĒTKU DALĪBNIEKU IESPAIDI
XXV Dziesmu un XV Deju svētki izskanējuši. Aiz muguras palicis nopietns 

darba cēliens ar mēģinājumiem, gatavošanos skatēm, tērpu sarūpēšanu, 
audeklu darināšanu, intensīvajiem mēģinājumiem Rīgā, lai visbeidzot 
saņemtu atzinību no skatītājiem un klausītājiem koncertos, izstādēs, 
pasākumos. Mazs apkopojums no pašu dalībnieku atziņām par aizvadītajiem 
svētkiem: 

Dažiem no mums šie bija paši pirmie Dziesmu svētki, citi jau paspējuši būt divos Skolēnu dziesmu un 
deju svētkos, tā kā viņiem šie svētki nebija kas pilnīgi jauns. Lielākajai daļai atmiņā paliks grūtie 
mēģinājumi, karstums, nogurums un nervozā spiešanās cauri pūļiem pirms katras dejas sākuma, labā 
kompānija un jautrā atmosfēra. Tā kā pa dienu brīvā laika tikpat kā nebija, ballēties sanāca tikai pa 
naktīm, tāpēc dažreiz sanāca pagulēt vien pāris stundiņas, jo bija agri jāceļas. 

 Lieliska sajūta pārņēma spriguļu sišanas laikā, kad deja vēl nebija beigusies, bet skatītāji ar ovācijām 
cēlās kājās un aplaudēja. To sajūtu nevar izstāstīt, tas ir vienkārši jāizjūt. 

 Kopumā lieliski pavadīta nedēļa, mēs varam būtu lepni, ka latviešiem ir šādi svētki un mēs varējām būt 
to dalībnieki. Ir gandarījums par paveikto.

„Bītīt matos” dejotājs Edijs Krastiņš

Foto: Ilze Daugiallo 

Foto: Ilze Daugiallo 

Foto no Ineses Priedes personīgā arhīva

Foto no Ilzes Daugiallo personīgā arhīva

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Fantastiski, satriecoši, neatkārtojami - es tā varētu vēl ilgi turpināt, bet tik un tā ar vārdiem nespētu 
aprakstīt savus iespaidus par Dziesmu un Deju svētkiem. Tik daudz skaistu, kuriozu, patīkamu un arī 
mazliet sāpīgu atmiņu ir no šiem skaistajiem svētkiem. Sirds dauzās, acis mirdz, kājas jau no noguruma 
nestabili stāv, gaismas strāva sejā, aplausu skaņa, saucieni, kāju dipoņa un smaids līdz ausīm - tādu es 
atceros noslēguma koncerta finālu.

„Pastalnieku” dejotāja Marija Rudzīte

   Tā kā šāda veida svētkos biju pirmo reizi, XXV Dziesmu un XV Deju svētki man bija kas jauns un 
ļoti īpašs. Mani ļoti aizrāva tur esošā gaisotne gan mēģinājumu laikā, gan koncertos. Sevišķi īpašas sajūtas 
mani pārņēma pēdējā - Noslēguma - koncertā. Pilnīgi noteikti būtu gatava šādā pasākumā piedalīties vēl 
un vēl, jo saņemtās emocijas un izjūtas ir neaprakstāmas. Jutos lepna par to, ka biju šo daudzo cilvēku 
skaitā, ka biju viena no viņiem.

Evija Dāve no „Pastalniekiem”

Dziesmu un Deju svētki bija lielisks piedzīvojums, kas vēl ilgi paliks man atmiņā. Nezinu vēl nevienus 
tik stiprus svētkus, kas tik ļoti spēj vienot tautu.

Klinta Bičevska no deju kolektīva „Pastalnieki”

Piedalīties Dziesmu svētkos bija kas jauns man. Dejojot koncertā, jutu lielu prieku un gandarījumu par 
padarīto, jutu kopā būšanas sajūtu. Tie tiešām ir grandiozākie latviešu svētki. Priecājos, ka man bija 
iespēja tajos dejot. Dejā ir spēks!

Rūdolfs Balcers no „Pastalniekiem”

 Dziesmu svētki - tas bija kaut kas fantastisks!
Man bija ļoti liels gods būt mazai daļiņai no šī fenomenālā pasākuma.
Par spīti sāpošajām kājām un negulētajām naktīm, mēs katru dienu ar smaidu sejā devāmies uz lielo 

Daugavas stadiona laukumu un dejojām no visas sirds. Tā bija lieliska sajūta noskatīties, kā pēc katra 
koncerta skatītāji cēlās kājās un aplaudēja. Mēs to bijām pelnījuši.

Pat tagad, kad jau ir pagājušas pāris dienas pēc Dziesmu svētkiem, es joprojām nevaru atlabt no 
Dziesmu svētku patīkamā drudža. Es atkal un atkal aizdomājos par šo fantastisko pasākumu un gribu tur 
atgriezties.

 Dejā ir spēks! To es tiešām esmu sapratis.
Ar nepacietību gaidu nākamos Dziesmu un Deju svētkus 2018. gadā, kuros es noteikti piedalīšos.
„Pastalnieku” Edgars Picka

    Sākumā ir sajūta. Tā ir klusa vēlme, bieži vien vecāku mudināta, kas veido apstākļus, lai pievienotos 
dejotāju pulkam. Ar laiku tas kļūst par prieka avotu ar atkarības atblāzmu. Līdztekus savienojas prieks par 
deju ar satikšanās burvību, saviem jokiem, saviem stāstiem un siltiem smaidiem. Šajos svētkos izjutu 
dejas nozīmes manā dzīvē kulmināciju. Radās tā sajūta, ka noteiktā cilvēku grupa ir tik unikāla, ka jākampj 
katrs brīdis, jāstaro priekā, par spīti sāpošām kājām vai nogurumam. Radās tā sajūta, kad saproti, cik mūsu 
tautas deja ir svēta un unikāla. Brīdī, kad mūsu kolektīvā esošais prieks satikās ar pārējo dejotāju 
emocionālo sakāpinājumu, dejas tika iznestas vēl cēlāk, un skatītāji mūsu sirds vibrācijas sajuta labāk.          
Neaizmirstams piedzīvojums!

Liene Gūte, „Pastalnieku” dejotāja

Jauktais koris “Ērgļi” uz Dziesmu svētkiem izbrauca 3. jūlija vakarā, lai otrā rītā laicīgi būtu uz 
mēģinājumu Mežaparka estrādē. Tā kā lielākā kora daļa piedalījusies jau vairākos Dziesmu svētkos, 
zinājām, ar kādām grūtībām būs jāsakaras. Tāpēc arī lielais karstums un ilgstošie mēģinājumi mums 
problēmas neradīja. Brīvajos brīžos centāmies izbaudīt Dziesmu svētku noskaņu, apmeklējot citus 
pasākumus, kas notika Rīgā. Esam ārkārtīgi priecīgi, ka varējām piedalīties šajos Dziesmu svētkos un 
izdziedāt ar visiem kopā dziesmas, kas sirdī mīļas. Vislielāko paldies visa kora vārdā vēlos pateikt Ērgļu 
novada pašvaldības priekšsēdētājam Guntaram Velcim un saieta nama vadītājai Sandrai Avotiņai par 
lieliskajiem sadzīves apstākļiem un ēdināšanu, jo tikām ļoti lutināti. Esam ieguvuši tik daudz pozitīvo 
emociju, ka ilgi vēl kavēsimies atmiņās par piedzīvoto.

Jauktā kora “Ērgļi” dziedātāja Sarmīte Eglīte

Deju kolektīva „Erla” dejotāji Dziesmu un Deju svētkos ir piedalījušies vairākkārtīgi. Cits jau no skolas 
un studiju laikiem, cits kā „Erlas” dejotājs. Gandarījums, ka esam svētku dalībnieku vidū, bija visiem. 

 Šī gada deju svētku lielkoncerta „Tēvu laipas” mēģinājumu grafiks bija daudz saspringtāks nekā citos 
svētkos - no 8.00 rītā līdz 23.00 vakarā. Arī koncertu skaits ievērojams - ar ģenerālmēģinājumu- veseli 
pieci. Un tad jau naktsmieru varēja rast vien plkst. 2.00 naktī. Lai arī lielais karstums un saspringtais 
dienas ritms lika manīt savu, gandarījumu par paveikto guvām skatītāju aplausos, izskanot koncertiem. 

  Divās dienās, pirms dienas koncertiem, varējām vērot citus pasākumus, kas risinājās svētku 
programmas ietvaros. Man visemocionālākie iespaidi šogad bija, apmeklējot Tautas lietišķās mākslas 
izstādi „Dziesma top citādi”. Tās atmosfēra, darbu izkārtojums radīja īpašu sajūtu, ko pat grūti izstāstīt, 
tā jāizjūt. Vienkāršāk sakot: sajutu „skudriņas”. Un, protams, gandarījumu un pacilātības sajūtu, dalībnieku 
vidū lasot mūsu lietišķās mākslas rokdarbnieču vārdus, skatot ērglēniešu darbus. 

 To visu ir vērts izbaudīt un piedzīvot! Lai mums katram izdodas, ja ne piedalīties, tad vismaz būt īpašo 
noskaņu sajūtās arī nākamajos svētkos!

Deju kolektīva „Erla” dejotāja un TLMS „Ērgļi” dalībniece Ilze Daugiallo

 Dziesmu un deju svētki ar kolektīvu „Erla” bija jau otrie. Karstais un saulainais laiks priecēja mūs 
visus, arī lietus mākonītis veldzēja. Nogurums un nespēks tika pieveikts ar raitu deju soli, smaidu un 
pacietību!

„Erlas” dejotāji Ineta un Māris Grīnbergi
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LĪGO LIELI, LĪGO MAZI 
SAUSNĒJAS PAGASTĀ

Sanāciet , Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu,
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.

                  /t.dz./
Līgo svētki latviešiem ir visskaistākie, līksmākie, 

nozīmīgākie un populārākie svētki, kad ir visgarākā 
diena un visīsākā nakts. Gaidot tos, visi cenšas 
sakopt māju, tās apkārtni, izravēt dārzus, sagādāt 
cienastus Jāņa bērniem, ar jāņu zālēm izrotāt telpas, 
lai aizsargātos pret ļauniem gariem. Jāņu svinēšana, 
ugunskuru kuršana, līgošana nodrošina labu ražu, 
veselību un uzvaru pār tumšajiem spēkiem. 

 Tādēļ arī šogad Līgo vakara un Jāņu dienas 
gaidās Sidrabiņu parkā tika aicināti visi pagasta 
ļaudis uz kopēju līgošanu. Šogad, lai kuplinātu 
pasākumu, ciemos bijām aicinājuši kaimiņu 
pagasta ļaudis – amatierteātri no Vietalvas pagasta, 
kuri mums izrādīja B. Jukņevičas komēdiju „Ak, šī 
jaukā lauku dzīve!”. Izrāde bija ļoti jauka, smiekli 
nebeidza vien rimties. Tā redz gadās, kad lauku 
sētā ierodas strādāt īsta pilsētniece, kurai no lauku 
darbiem nav nekādas saprašanas. Tad arī visvisādas 
ķibeles ir neizbēgamas. Taču viss beidzās ļoti labi, 
saimnieks atrod sev īsto līgavu, pilsētas meitene 
iemācās arī lauku darbus, policists pārmāca 
saimnieka kaimiņu, kuram garšo iedzert vairāk 
nekā pāris mēriņu 
vien, un visi beigās ir 
laimīgi.

  Pēc jautrās izrādes 
noskatīšanās visi 
kopīgi gājām iedegt 
jāņuguni. Pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Liena Kārkliņa sveica 
visus pagasta ļaudis 
tuvojošos svētkos, 
viņa bija arī 
noskaidrojusi, ka 
pagastā dzīvo 11 Līgas 
un 42 Jāņi. Sveicieni 
un skaļi aplausi tika 
sūtīti visiem viņiem, 
jo visi šajā vakarā 
kopā ar mums nebija.

 Pie ugunskura visi 
klātesošie tika aicināti 
dziedāt Līgo dziesmas 
kopā ar „Pīlādzīti”, 
cienāti ar sieru, 

Foto: Ilze Daugiallo 

Raksta turpinājums

JĀŅUGUNIS JUMURDĀ

Jāņabērni pie Buķeļu dzimtas ugunskura.
Ugunij seno latviešu dzīvē bija ļoti liela un svētīga nozīme, tai piedēvēja maģiskas īpašības, 

pret to izturējās ar ļoti lielu cieņu un godbijību. Latviešu gadskārtu un tradicionālajos svētkos 
ugunij ierādīta sava, īpaša loma, bet ugunskurs īpaši tiek izcelts tieši vasaras saulgriežos. Šajos 
svētkos senie latvieši esot kūruši trīs ugunskurus - pirmā uguns ir kārts jeb pūdele. Šai ugunij 
katrā Latvijas nostūrī var būt savs nosaukums. Uguni ceļ kārtī saimes vīrieši. Kā otrais ugunskurs 
tika kurināts uguns mājas saimes vajadzībām. Ugunskura kuršanai izmantoja deviņu dažādu lapu 
koku sausu malku. Uguns rituālu veica tikai mājas saimes cilvēki, nepiesaistot svešus. Tā bija 
svētā uguns. Trešā uguns tiek aizkurināta no otrās uguns - saimes ugunskura. Trešo ugunskuru 
kurināja no saulītes rieta līdz saullēktam. Pie šī uguns sanāk visi jāņabērni. Vakarā notiek lielā 
staigāšana no sētas uz sētu. Notiek alus dzeršana, lēkšana pāri ugunskuram, dancošana un jautrība. 
Mūsdienās katrā pagastā un sētā svin savus Līgo svētkus, katrā no tiem saglabājušās citas 
tradīcijas, kas laika gaitā ieguvušas citas aprises. Šogad vēlējāmies Jumurdā izcelt jāņugunis!

Tā 23. jūnija vakarā, pēc saulrieta, dziedošie jāņabērni mūsu pagastā devās meklēt mājas, kurās 
kurina gaišus, mirdzošus un pamanāmus ugunskurus. Ar prieku jāatzīst, ka Jumurdā ir sētas, kurās 
kurina jāņugunis, sanāk kopā jauni un ne tik jauni, dzied, līksmo un priecājas kopā ar jāņabērniem. 
Jāņabērniem ceļi tāli, nakts tik īsa, visus apskriet nevarēja paspēt... Paldies par viesmīlību, 
atsaucību un cienastiem visiem, kuri mūs laipni uzņēma!

Uguns lieliski sakārto domas un līdzsvaro cilvēku. Tā īpaši ieteicama, ja ir kādas neskaidras 
lietas, nevar izvēlēties, kā rīkoties, tad, ja uz kādu jautājumu jāatrod atbilde. Ir vērts pieiet pie 
ugunskura, vienatnē vai kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem un klusībā pasēdēt pie ugunskura... 
Paldies dziedošajiem jāņabērniem - Jumurdas sieviešu vokālajam ansamblim, vadītājai Ievai 
Vilnītei un pastāvīgajām atbalstītājām!

Teksts un foto: kultūras darba organizatore 
Jumurdas pagasta pārvaldē Inita Lapsa

Foto: Ilze Daugiallo 

Piedalīšanās svētkos TLM studijai „Ērgļi” izvērsās gana aktīva, pacilājoša, radoša un darbīga. Vispirms 
jau mūsu studijas kopdarba - Ērgļu etnogrāfiskā tautas tērpa – augstais novērtējums un piedalīšanās 
uzvedumā Ķīpsalas hallē. Tuvplānā pašas varējām vērot un priecāties par citu dalībnieku radīto skaistumu. 
Saņēmām arī „Laimas” saldumu speciālo balvu.

Patīkamu pārsteigumu sagādāja lielā apmeklētāju interese par Vērmanes dārzā ierīkoto „dabas 
krāsotavu”. Cilvēki nāca atkārtoti, veda sev līdzi paziņas, lai redzētu, kādus toņus deva kaņepes, alkšņu 
mizas, madaru saknītes un citi augi.

Daudzi fotografējās pie krāsainajiem dziju kamoliņiem, mazas meitenītes kārsa vilniņu. Brīžiem nācās 
sazināties ar žestu valodu, lai notiekošo paskaidrotu poļiem, somiem, vāciešiem, angļiem un citiem svētku 
viesiem. 

Ieguvām sadarboties gribētājus un pavisam konkrētus kontaktus ar citām rokdarbniecēm. Mazās Ģildes 
studija „Kamene” vēlas pat braukt uz Ērgļiem un rīkot šeit nometni.

Vairākkārt apmeklējām skaisto izstādi „Rīgas mākslas telpā” un priecājāmies par gaumīgo iekārtojumu, 
lieliskajiem darbiem, izbaudījām pacilājošo noskaņojumu, kuru piešķīra folkloras ansambļu uzstāšanās.

Kaut kas īpašs bija svētku gājiens, kurā piedalījāmies kā studija pirmo reizi un varējām godam pacelt 
savu studijas karogu un lepni uzsegt plecos lakatus, austus no augos krāsotām dzijām.

TLMS „Ērgļi” dalībniece Līvija Groza

Piecus gadus gaidīti un tik ātri pavadīti! Tas ir pirmais, kas nāk prātā, atceroties Deju svētkus. Te 
pirmais mēģinājums un te - jau noslēguma koncerts. Viss paskrēja vēja spārniem... Jo vakardiena 
pavisam nemanot saplūda ar rītdienu, un tā visa nedēļa kļuva par vienu lielu svētku dienu. Jā, arī 
mēģinājumi bija svētki, ne tikai koncerti vai gājiens. Dzīve ir jāsvin! Ir tik jauki redzēt, kā savu ideju 
par deju un rakstiem ar vislielāko prieku cenšas realizēt dejas virsvadītājs un autors arī tad, ja nobrūk 
visa aparatūra un viņam nākas dziedāt pašam, lai mēs saprastu, kurā mirklī jāsāk dejot. Ir fantastiski 
atrasties uz laukuma un redzēt, kā tas, ko mēs darām, iepriecina ikvienu, kas sēž tribīnēs. Aplausi ir 
mākslinieka alga! Tomēr visas sajūtas, kas šajā nedēļā tika saņemtas, nav vārdiem aprakstāmas, tās 
jāpiedzīvo pašam. Un kamēr vien mums, latviešiem, būs interese par savas tautas atstāto mantojumu, 
par rakstiem, par tautasdziesmām... Tik ilgi arī mums būs Dziesmu un Deju svētki! Un nemaz tik ilgi 
nav jāgaida nākamie svētki, pēc pieciem gadiem mēs atkal būsim uz laukuma un priecēsim tūkstošiem 
skatītāju ar savu deju.

Kolektīva „Rūdis” dejotāja Justīne Kindzuļe

pīrāgiem, kvasu un alu. Par to liels paldies mūsu 
labvēļiem: Sausnējas pagasta pārvaldei, z/s 
„Ūdņēni” un personīgi Ilgai Zvirgzdiņai. Lai mēs 
varētu nobaudīt dažādu sieru šķirnes, par to bija 
parūpējušās un gardu sieru sasējušas Liena 
Kārkliņa, Diāna Suščenko un Aina Grīva. Mīļš 
paldies viņām par to! Par skaisto un diženo jāņu 
ugunskuru mīļš paldies Gundaram Pobearženam 
un viņa vīru komandai. Paldies bērnu nama 
„Zīļuks” vadītājai Rudītei Zeifertei un visiem viņas 
jaukajiem un atsaucīgajiem darbiniekiem par 
palīdzību šo svētku organizēšanā!

Līgo svētki un Jāņu diena nu jau aiz kalniņa, 
tādēļ vasarā nu mazliet visiem jāatpūšas un jāuzkrāj 
spēki rudens darbu cēlienam. Lai laba atpūta vasarā 
un tiekamies atkal visi kopā 21. jūlijā Marijas 
dienas svētkos Sausnējā!

 Inese Leiboma
Foto: Valija Lele



Nu vareni ziedēja!
 Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem 

vasaras plenēra ietvaros bija iespēja baudīt šī 
pavasara krāsu, smaržu, formu burvību un 
daudzveidību mākslas stundā Rīgas botāniskajā 
dārzā profesionālas mākslinieces A. Šmites vadībā. 
Šķita, ka gaisā smaržas ir pilnīgi sataustāmas. Bet 
audzēkņi sēdēja šajā smaržu mākonī pašā dabas 
varenības vidū, pētīja peoniju ziedu formas un 
mēģināja tās uzzīmēt uz papīra. Un cik pārsteidzoši, 
lai arī peoniju ziedi ir ļoti sarežģīti, visiem 
audzēkņiem zīmējumi izdevās. 

Kā balva par skaistajiem zīmējumiem bija iespēja 
izjust džungļu atmosfēru Palmu mājā un Taureņu 
mājā. Un atkal tika nodarbināta iztēle un visas 
sajūtas: smaržas, krāsas, formas, gaiss, karstums, 
mitrums un pāri visam dabas neprātīgais bagātīgums. 
Mums šī diena izvērtās kā brīnumains iedzīvojums. 
Bijām nonākuši pavasara brīnumu pasaulē īstajā 
laikā un īstajā vietā. Piedāvājam nelielu vizuālu 
ieskatu audzēkņu darbos.

 Ērgļu MMS skolotāja 
Vizma Veipa
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KĀ PEONIJAS ZIEDĒJA RĪGAS 
BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ 7. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKU 

PROGRAMMA
Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejas gadā

no 26. līdz 28. jūlijam
Ērgļu saieta nama foajē foto izstāde par jūras un zivju ērgļiem „ĒRGĻI PĀRI 

ROBEŽĀM”

26. JūLIJS

17.00 Apgleznotās informācijas sienas atklāšana un floristikas darbnīca  pie 
ziņojumu dēļa pretim saieta namam

18.00 Zoles mačs Ērgļu mazās skolas telpās 
21.00 Grupas MELO M koncerts pie dambja
23.00 Uguns skulptūras Ogres upē uz pussalas
23.00 Brīvdabas nakts kinoizrāde – filmas „Sapņu komanda” un „Sēņotāji” 

sēdvietas uz līdzpaņemtajiem paklājiņiem piekalnē pretī bijušajai ēdnīcai
23.30 Svētku „iesildīšanas” tusiņš Ērgļos! - „Disko laternu stundā” laukumā 

pie saieta nama Zaļās ielas pusē
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase atrakciju parkā ”Braku takas”

 27. JūLIJS

10.00 Strītbols vīriešiem un sievietēm Ērgļu  vidusskolas sporta laukumā
10.00 Piepūšamās atrakcijas aiz domes ēkas. Pie dambja staigāšana pa ūdens   

virsmu ar piepūšamajām ūdens kurpēm
10.00 Orientēšanās pastaiga bērniem „Pa velniņu nedarbu pēdām”  vecumā 

līdz 6 g. pie  dambja
10.00 Jaunā disku golfa laukuma atklāšana atrakciju parkā „Braku takas”!
          Pirmais čempionāts Disku golfā! 
10.00 Amatnieku un Ērgļu muzikantu svētki – tirgošanās, amatu 

demonstrējumi, muzicēšana un  novada aktieru izrādīšanās laukumā pie saieta 
nama

10.00 – 15.00 Namdaru – arboristu darbnīca
  Namdaru darbnīca:
 1. Naglu dzīšana, svēršana un mērīšana
 2. Salmu mājas – joks vai īstenība (no 11 .00)
 3. Būvelementu jaukšana un likšana
 4. Praktiska darbošanās ar koku
  Arboristu darbnīca:
 1. Ābeļu veidošana (no 11.00 līdz 12.00)
 2. Koku izvēle stādījumos, stādīšana un kopšana (no 13.00  līdz 14.00)
 3. Kāpšana uz kastēm
 4. Iešana pa virvi
11.00 Sacensības Airēšanā  Ogres upes dambī 
11.00 Rotaļu stunda bērniem uz Oškalna ielas
11.00 Paraugdemonstrējumi Skeitparkā
11.00 - 14.00 Sīkmači  pie   Ērgļu vidusskolas 
13.00 Velo sacensības bērniem uz Oškalna ielas
14.00 Peldēšana dambī 
14.00 Orientēšanās pieaugušajiem „Brīnumzālīti meklējot” starts pie dambja  
15.00 Ugunsdzēsēju stafete pie dambja    
15.30 Mini biatlons pie Skanstes kalna   
16.00 Literāri muzikāla pēcpusdiena ar jaunās dzejnieces  Santas Laubes un 

grupas „Zemes mala” vokālista Mareka Sarnovska piedalīšanos Ērgļu luterāņu 
baznīcā

18.00 Ērgļu amatieru mākslinieku  uzvedums ”Mīlas pamācības Viļņu Jānim” 
un koncerts, atskatoties deju svētkos „Pa trejdeviņiem laiku lokiem” estrādē

19.30 Svētku dalībnieku apbalvošana
21.00 Svētku zaļumballe estrādē, spēlē Reinis  Reķis  un  grupa 
„Rollmans Band” Ieeja - brīva
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase atrakciju parkā „Braku takas”            

28. JūLIJS

  5.00 Makšķerēšana dambī
10.00 Volejbols, futbols stadionā pie upes 
10.00 Z/s „Volframs un pakavi” ielūdz uz vizināšanos ar zirgiem, ponijiem 

un foto kopā ar „ēzeļmeiteni” Mariju-Luīzi stadionā pie upes blakus futbola  
laukumam 

10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē
11.00 Vīna svētki barona Tranē muižas parkā jeb „Rūdolfa dzimšanas  gada 

ballīte”.  Sarunas par latvietību Blaumaņa laikā un tagad ar psihoterapeitu Viesturu 
Rudzīti un rakstnieci Ingūnu Baueri. Vīna degustācija, senās balles dejas un trīs 
runču balādes laukumā pie slimnīcas

11.30 „Laiks pašiem mazākajiem”. Mazulīšu parāde pie estrādes, atbalsta 
Ērgļu 1. aptieka

12.00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un putraimu putras lielā katla līcī pie 
upes

13.00 Ērgļu stiprinieks estrādē
15.00 Svētku noslēgums Brakos
   „Ar velosipēdu uz Rūdolfa Blaumaņa mājām”. Izbraukšana no 

estrādes.

Meklēju radošus cilvēkus (no 18 g.) interesantam un labi atalgotam darbam no 
mājām starptautiskā Projektā, kas radīts, lai palīdzētu cilvēkiem atrisināt finansiālās 
problēmas vai vienkārši uzlabotu savu finansiālo stāvokli. Tekstu sacerēšana 
publicēšanai un e-pasta vēstuļu rakstīšana. Nepieciešams apgūt daudz informācijas, 
bet darbiņš nav sarežģīts. Vēlamas angļu val. zināšanas un datorprasmes, pārējiem 
CV datiem nav nozīmes. Atalgojums atkarīgs no paveiktā. Lūdzu, rakstiet man uz 
stagnese@inbox.lv, tad sazināšos ar Jums.

Ar cieņu,
Agnese 27823978

PATEICĪBAS
 Pateicos NMP brigādei, kas šā gada 26. jūnija vakarā bija 

izsaukumā Ērgļu novada “Saulriešos”, par operatīvu  un profesionālu 
palīdzību  mana vīra dzīvības glābšanā  uz vietas un ceļā uz Madonas 
slimnīcu. Paldies mediķēm Vairai Grahoļskai un Ilmai Tribockai, 
autovadītājam Modrim Blūmam. Vēlu izturību šajā grūtajā, bet 
tik nepieciešamajā  darbā.

Marija Heringa

Mīļš paldies visiem, kas sveica mani un sagādāja jaukus brīžus 
manā dzimšanas dienā. Centīšos vēl ko paveikt savu dzimto Ērgļu 
labā. 

Jānis Bičevskis

SLUDINĀJUMI

“Ērgļu Profesionālā vidusskola aicina darbā PAVĀRU (profesionālā
izglītība).
Pieteikties līdz 19.08.2013. pa telefonu 29180371 vai sūtīt pieteikumu
uz e-pastu: sekretare@ergliarods.lv”

“Ērgļu Profesionālā vidusskola aicina darbā praktisko mācību un
teorijas priekšmetu skolotāju specializācijā koka ēku un jumta
būvniecība. Skola var nodrošināt skolotāja profesionālo izaugsmi un
kvalifikācijas celšanu Latvijas un ārzemju uzņēmumos. Datorprasmes
(MS Word, Excel, Internet). Pieteikties līdz 16.08.2013. iesūtot CV
eav@ergliarods.lv . Par darba nosacījumiem interesēties pa tel.
29185371”
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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 “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2a.. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.

Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

KAPUSVĒTKI 
NOVADĀ

Anna Kļaviņa
Biruta Melne
Valentīna Silova
Jānis Slapiņš
Skaidrīte Kalniņa
Jānis Šīrons
Jānis Čornijs
Emīlija Liģere
Zinaida Sakša

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus 
un jumurdiešus nozīmīgās dzīves 

jubilejās!

Apsveicam!

ILONU BALTRUNU 
un AIGARU ĶIPĒNU

ar dēla RITVARA 
ĶIPĒNA piedzimšanu; 

VLADISLAVS PERMINOVS 
miris 73. mūža gadā;

DZINTRA KRūMIŅA mirusi 
82. mūža gadā;

ANDREJS SPALVIŅŠ miris 
71. mūža gadā.

Pieminam mirušos

27. jūlijā plkst. 15.00 Jumurdas kapos
27. jūlijā plkst. 17.00 Vējavas kapos
10. augustā plkst. 12.00 Miera kapos
10. augustā plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
10. augustā plkst. 15.00 Runakalna kapos
10. augustā plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
17. augustā plkst. 16.00 Sausnējas kapos
17. augustā plkst. 14.00 Katrīnas kapos
7. septembrī plkst. 13.00 Blaumaņa kapos 

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 6 (79) ievietotās 
krustvārdu mīklas atrisinājums:

Horizontāli: 6. Kadiķis. 9. Brass. 10. Kapela. 12.Stons. 13. Falsets. 14.Timiāns. 17. Salto. 18. Ēters. 22. Palanga. 23. Ciprese. 
25. Amula. 26. Tauns. 31. Senegas. 33.Sprints. 34.Līnis. 35 .Minerva. 36. Andrs. 37. Lauva. 38.Tritijs. 

Vertikāli: 1. Lakacis. 2. Bifelis. 3. Ciklons. 4. Grots. 5. Asūne. 7. Gokarts. 8 .Atoss. 12. Stators. 15. Saiga. 16. Prese. 19. 
Laima. 20. Katlaps. 21. Firns. 24. Pantera. 27. Seniors. 28. Čelesta. 29. Salvija. 30. Liena. 32. Sīgas. 33. ”Silva”. 

27. jūlijā plkst. 20.00 Jumurdas pagasta estrādē
Jumurdas un Sausnējas pašdarbības kolektīvu 

KONCERTS
Plkst. 22.00 BALLE. Spēlē grupa „Ceļā”.

2013. gada 4. augustā Ērgļos un Brakos notiks 
Blaumaņu dzimtas 2. salidojums

Pasākuma programma
Ērgļu saieta namā (Rīgas ielā 5)
11.00 Reģistrēšanās
12.00 Blaumaņu dzimtas salidojuma atklāšana
13.45 Rakstnieka atcere dzimšanas vietā senajā Ērgļu 

muižā
14.15 Piemiņas brīdis Blaumaņa kapos
Brakos
15.00 Ērgļu teātra brīvdabas dziesmuspēle „Mīlas 

pamācība Viļņu Jānim”
16.00 Vakarēšana „Braku” sētā

PASĀKUMU AFIŠA

STARPTAUTISKAIS DEJU FESTIVĀLS  
“ĒRGĻU RAKSTI - 2013”

   No 7. līdz 12. augustam Ērgļos norisināsies 1. 
Starptautiskais deju festivāls “ĒRGĻU RAKSTI”. Festivāla 
mērķis ir saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sabiedrībā 
latviešu, līvu, latgaliešu  tradicionālo kultūru. Iepazīstināt 
Latvijas sabiedrību ar citu tautu un tautību tradicionālo 
kultūru un tās kopšanas un popularizēšanas pieredzi 
mūsdienās, veicināt reģionālās identitātes apziņu, kopšanu, 
kā arī iepazīstināt dalībniekus no dažādām pasaules valstīm 
ar latviešu tautas kultūras tradīcijām. Līdz ar deju kopām 
no Latvijas Ērgļos viesosies arī deju grupas no Lielbritānijas 
un Izraēlas, kuras iebrauc jau 7. augustā.

 
8. augustā aicināsim uz meistarklasēm - latviešu un 

cittautu rotaļu un tautas deju apguve. (Paralēli 2 pāri no 
katra kolektīva mācās latviešu etnogrāfiskās dejas, lai 
dejotu noslēguma koncertā.)

15.00 Sporta sacensības un sīkmači Ērgļu stadionā
19.00 Koncerts 
21.00 – 23.00 Sadancošana ( atkārtojam dienā iemācītās 

rotaļas) + disenīte saieta namā.

9. augusts plkst. 11.00 -  Ērgļu mēra oficiāla tikšanās ar 
delegāciju un kolektīvu vadītājiem 

Līdz plkst. 12.00 meistarklase – darbnīcu studijas- 
„Latviešu tautas rokdarbu darbnīcas”: 

 dažādu tautas mūzikas instrumentu spēles   
 apguve;

 aušana ar dabas materiāliem, akmeņu   
 apgleznošana;

            latvju rakstu iededzināšana kokā;
           doņu vainagu pīšana;
           ozollapu vainaga vīšana u.c.
Paralēli 2 pāri no katra kolektīva mācās latviešu 

etnogrāfiskās dejas, lai dejotu noslēguma koncertā
Koncerti Vecpiebalgā, Inešos, Sausnējā, Jumurdā 
21.30 – 23.00 Sadancošana ( atkārtojam dienā iemācītās 

rotaļas) + disenīte.

10. augusts plkst. 10.00 Konference Ērgļu saieta namā 
„Pasaules tautu dejas mākslas saglabāšana”

10.00 – 11.00 Mēģinājums 2 pāriem no katra kolektīva 
latviešu etnogrāfiskajām dejām noslēguma koncertam

Ekskursija uz muzejiem „Braki” un „Meņģeļi”
19.00 – Koncerts Ērgļu estrādē (viesu kolektīvi dejo 30 

min. programmu)
Suvenīru tirdziņš (Katrs kolektīvs ņem līdzi tirgošanai 

savas valsts suvenīrus)
21.00 – ZAĻUMBALLE  ĒRGĻU  ESTRĀDĒ.

11. augusts  
15.00 – Gājiens no Ērgļu vidusskolas līdz Ērgļu estrādei
Suvenīru tirdziņš estrādē. ( Katrs kolektīvs ņem līdzi 

tirgošanai savas valsts suvenīrus)
16.00 – Noslēguma koncerts  Ērgļu estrādē.
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PAZIŅOJUMS
Ekskursija novada 

pensionāriem pa Sēliju 
tiek rīkota ceturtdien, 
1.augustā pa maršrutu 
Viesīte - Saukas parks 
- Nereta - Aknīste - 
Gārsenesmuiža - 
Subate - Ilūkste. Pieteikšanās no 22.
jūlija Ērgļu novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā, iemaksājot Ls 5,00 dalības 
maksu. Izbraukšana plkst. 7.00 no 
stāvlaukuma pie Ērgļu novada domes.

KRISTU KARLSONI un JĀNI PĪZELI
ar meitas DĀRTAS KARLSONES 

piedzimšanu.


