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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

Muzejnieku saietā Cēsīs R. Blaumaņa memoriālais muzejs 
„Braki” ieguva Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās 
komitejas balvu par Starptautisko sadarbību 2013. gadā par izstādi 
„Norvēģu  rakstnieks  Henriks  Ibsens - Rūdolfa  Blaumaņa  viesis 
„Braku” sētā  jeb „Pēr Gint, tu nemelo!” Izstādes koncepcijas autore - 
muzeja speciāliste Anna Kuzina, mākslinieciskais noformējums – 
tekstilmāksliniece Inese Jakobi. 

Anna Kuzina pateicas visiem sadarbības partneriem: Norvēģijas 
vēstniecībai Latvijā, UESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, Ērgļu novada pašvaldībai un Ērgļu 
pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”. Paldies arī citu memoriālo 
muzeju kolēģiem un muzeja apmeklētājiem, kuri novērtēja un 
atbalstīja izstādi!

Ilzes Daugiallo foto

Sausnējas  skolas  lielās  jubilejas  gads

Lieli svētki Sausnējā - skolai 50 gadi. Absolventu salidojums 
31. maijā pulcēja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā esošos un 
bijušos pedagogus, skolas tehniskos darbiniekus, viesus un skolas 
labvēļus. Skolā  satikās  dažādu  paaudžu  absolventi, kuri 
Sausnējas skolu uzskata par savējo. 

Skola, mana skola,
Te var tālu redzēt un dzirdēt!
Spēka  maize. Avots ceļā.
Lāpa  krustcelēs.
Skola! Tu esi kā upe!
Mēs - kā ūdeņi upē.
Ūdeņi  aizplūst, upe paliek.

1963. gada 1. septembrī  jaunuzceltajā skolā Sausnējā sākās 
pirmais mācību gads. Skolas gaitas Sausnējas astoņgadīgajā skolā 
uzsāka sešpadsmit pirmklasnieki. Ak, šie skaistie, darbīgie, 
rosīgie, nebēdnīgie, ātri skrejošie skolas gadi! Vai tiešām jau 
piecdesmit? Un kādreizējie pirmklasnieki kļūst domīgi, atmiņā 
atsaucot savu  skolas laiku. Šovakar uz skolu ir atnākuši četri: 
Jānis  Eriņš, Pēteris Eriņš, Inta  Kronīte, Andris  Šmits. 

Absolventu salidojuma dienas kārtībā tika piedāvātas dažādas 
aktivitātes: iespēja apmeklēt Sausnējas  pagasta novadpētniecības 
muzeju „Līdumi”,  piemiņas  brīdī  Sausnējas kapsētā atcerēties 
bijušos skolotājus un skolas biedrus, kuri notiekošo vēro no 
mākoņa maliņas, un visiem kopīgi pavadīt svētku vakaru Sausnējas 
skolā.  

Pēcpusdienā  visi  pulcējāmies Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā. 
Svētku noskaņu radīja Ērgļu pūtēju orķestra atskaņotās melodijas. 
Orķestra vadītājs - mūsu absolvents Pēteris  Leiboms. Svētku 
koncerta lieliskie, atraktīvie vadītāji – absolventi  Aiga 
Dombrovska un  Jānis  Zariņš - veikli izstaigāja skolu vēstures 
takas, atceroties sendienu notikumus un aicinot ielūkoties 
mūsdienu norisēs. Koncerta pamatu veidoja mūsu skolas 
absolventu sagatavotie priekšnesumi. Ievadā skanēja saksofona 
solo - melodija no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”, kuru izpildīja 
2013. gada absolvents  Artūrs Ļaksa. Deju skolotāja  Anita  Muša 
iestudēja jautras, atraktīvas dejas jauniešiem, kuras ar prieku un 
jaunības dzirksti dejoja mūsu absolventi. Svētku  dalībniekus  
iepriecināja leģendārais skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis, 
kurš 1985. gadā startēja  populārajā TV konkursā „Ko tu  proti?” 

Skanēja skolotāju vokālā ansambļa dziedātās dziesmas, kuras 
sagatavotas skolotājas Sandras Paļčevskas vadībā. Ar 1963. gada 
pirmklasniekiem sadarbojās Gailis, kurš ieradās ar ābeci. Tika  
atklāta jaunā skola, iezvanīta pirmā stunda un pārrunātas dažas 
ābeces gudrības. Ābeces Gaiļa lomā lieliski iejutās skolotāja Elita  
Ūdre, Sausnējas skolas absolvente. Svētku  koncerta scenāriju 
veidoja skolotāja Elita Leiboma, uzturot sakarus un sadarbojoties 
ar dažādu paaudžu absolventiem. 

15. maijā  Ērgļos viesojās  vadošie žurnālisti no Sanktpēterburgas, 
Maskavas un Rīgas. Viesi iepazinās ar R. Blaumaņa memoriālo muzeju 
„Braki”, Ērgļiem un viesnīcu „Ērgļi”. Vizīte Vidzemē notika projekta 
“Green Heritage” ietvaros. Piecās dienās mediju pārstāvji tika 
iepazīstināti ar jauno zaļā kultūras mantojuma maršruta Sanktpēterburga 
- Pleskava - Repina - Vidzeme piedāvājumu. Vidzemē tika izrādīti 
tūrisma apskates objekti (muižas, pilis un to parki, muzeji u.c.), 
naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumi Gulbenes, Madonas, Ērgļu, 
Salacgrīvas, Limbažu, Smiltenes un citos novados. Vizīti organizēja 
Vidzemes Tūrisma asociācija sadarbībā ar Krievijas Tūrindustrijas 
savienību (RST) un Vidzemes pašvaldībām - projekta partneriem. Ir 
jau saņemtas  pirmās  ziņas no izdevuma  „Subbota” par apskatāmo 
Vidzemes augstienē.
 No 5. līdz 8. jūnijam labiekārtošanas speciāliste Kristīne Ģirģena 

piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas organizētajā darba vizītē 
Sanktpēterburgā un Ļeņingradas reģionā.  

Vizītes  ietvaros  Vidzemes pārstāvjiem bija iespēja piedalīties A. S. 
Puškina svētkos Gatčinā, Suidā un Rožģestveno un prezentēt zaļā 
kultūras mantojuma piedāvājumu un saglabāšanu Vidzemē.  Brauciena 
dalībnieki piedalījās dažādās pieredzes apmaiņas vizītēs.

Vidzemes Tūrisma asociācija gada sākumā izdeva jaunu zaļā 
kultūras mantojuma karti, kurā pirmo reizi vienā maršrutā savienota 
Sanktpēterburga, Pleskava, Repina, Gulbene un Rīga, izceļot katras 
valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un bagātīgo kultūras piedāvājumu, 
īpaši uzsverot zaļo mantojumu - muižas un to brīnišķīgos parkus. Kartē 
iekļauta arī informācija par Ērgļu novada kultūrvēsturiskajiem 
objektiem un Jumurdas pils parku. 

Jaunā karte, darba seminārs un dalība svētkos ir daļa no projekta 
„Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green 
Heritage” aktivitātēm un tiek īstenotas Igaunijas-Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta plānotās 
aktivitātes paredz izstrādāt tehnisko dokumentāciju tālākai muižu 
parku attīstībai, stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp ainavu 
dizaineriem, vēsturniekiem, dārzu speciālistiem, muižu  kompleksu  
saimniekiem un apsaimniekotājiem, lai veicinātu parku atjaunošanu.

Ilggadējā skolas direktore Marianna Jukņeviča.

Skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis, kurš 1985. gadā 
startēja  populārajā TV konkursā „Ko tu proti?”,  šodien.

Pirmklasnieki – Linards un Dmitrijs un vakara vadītāji Aiga 
Dombrovska, Jānis Zariņš.

 Godinājām bijušos skolas direktorus un atcerējāmies viņu 
veikumu skolas labā vārda stiprināšanā. Mūsu goda viesis - 
Marianna  Jukņeviča, mērojusi tālu ceļu no Rēzeknes uz Sausnēju, 
lai baudītu tikšanās   prieku, svētkos būtu kopā ar savējiem, veltītu 
pateicības vārdus darbīgajam skolas kolektīvam, kopā dziedātu 
„Skolas gadus” un citas melodijas. Dzintrai  Ungerai  tika veltīta 
ugunīga absolventu deja, bet Andrim  Dombrovskim - dziesma 
„Andris ir vislabākais”. 

Ar labām emocijām, skaistiem tērpiem un raitu dejas soli mūsu 
pasākumu lieliski papildināja sporta deju dejotāji, kuru vadītāja ir 
Sandra Avotiņa. Topošie 2014. gada pirmklasnieki - Linards un 
Dmitrijs  - absolventiem veltīja dzejoļus par skolas laiku un vēlmi 
centīgi mācīties. Svinīgās daļas noslēgumā - tradicionālā 
absolventu deja - polonēze. Gluži kā sendienās: spēlē pūtēju 
orķestris, polonēzi vada skolotāja Dzintra  Ungera, dejo absolventi 
un viesi. Tālāk - tikšanās prieks, sarunas, pārsteigumi, atmiņu 
pavedieni, dejas un jautrība līdz rīta gaismai. 

1963. gada 1. septembra pirmklasnieki salidojumā.

Paldies Sausnējas skolas kolektīvam par skolas sagatavošanu 
absolventu salidojuma svinībām! Paldies pedagogiem par 
paveiktajiem darbiem telpu noformēšanā, sakārtošanā, tehniskajam 
personālam - par skolas apkārtnes labiekārtošanu un telpu 
sakārtošanu! Paldies mūsu kaimiņu skolu vadītājiem no Ērgļu 
vidusskolas, Odzienas skolas un Meņģeles skolas par dāvanām un 
kopā būšanu  Sausnējā! Paldies  Sausnējas  pagasta pārvaldes 
vadītājai  Lienai  Kārkliņai  par  lielisko dāvanu skolai - rožu 
stādiem, kuri papildinās skolas rožu dārzu, kas šī gada bezsniega 
ziemā bija cietis. 

Un atkal sāksies viss no gala 2014. gada 1. septembrī. Vasara 
mums ir dota atpūtai, spēku atjaunošanai un labo domu 
sakārtošanai, lai jauno cēlienu savā skolā iesāktu veiksmīgi. Lai 
visiem jauka un darbīga vasara!

Elita Leiboma, 
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja

Normunda  Ūdra foto

Salidojuma dalībnieki un viesi.
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Ērgļu novada pašvaldĪbaS domĒ
Pārskats par 2014. gada maija  domes  sēdē  lemto:

 Nolēma izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 11 
personām, kuras pamatojoties uz likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un  Valsts 
zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegtajiem datiem 
par zemes lietotājiem, kuri līdz 2011. gada 30. decembrim nav 
noslēguši  zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku.  
Atcēla 27.03.2014. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmuma 

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, sēdes protokols Nr.3, 13.§, 
1. punktu, sakarā ar to, ka persona ar Hipotēku un zemes banku 
noslēgusi līgumu par zemes īpašuma izpirkšanu. 
Nolēma:
1. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70920070031, 

kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, zemes vienību 0,8651 
ha platībā Ērgļu novada pašvaldībai piederošās katlu mājas uzturēšanai 
un noteica to kā Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemi; zemes 
vienībai un būvēm noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
transportlīdzekļu garāžu apbūve; piešķīra nosaukumu “Rūķi” un 
adresi “Rūķi”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads.

2. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70920070031, 
kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, zemes vienību 1,1679 
ha un noteica to kā Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemi; zemes 
vienībai un būvēm noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
transportlīdzekļu garāžu apbūve; piešķīra nosaukumu “Muižaskalns” 
un adresi “Muižaskalns”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu 
novads.

3. Paliekošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70920070031, 
nosaukumu “Rožkalni” un precizēto platību 15,86 ha noteica kā 
pašvaldībai piederīgo zemi, pārceļot daļu mantotās zemes 15,1 ha 
platībā no “Apšukrogs Nr. 43F, 43Fa, 43Fb”; noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.
Apstiprināja  zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

sadalīšanai.
Nolēma nodot nomas lietošanā uz 10 gadiem Ērgļu novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu,  bijušo katlu māju Sidrabiņos, 
Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un zemi 0,8651 ha platībā tās 
uzturēšanai un noteica nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības.

Informācija par pašvaldības īpašuma nomu izlikta  Ērgļu novada 
pašvaldības domes ēkā, iesniegumus par īpašuma nomu pašvaldībā 
var iesniegt līdz  š.g. 17. jūnijam.
Lēma par pašvaldības investīciju projektiem un to finansēšanas 

kārtību, paredzot: ierīkot asfaltbetona segumu Ērgļos - Skolas un 
Jumurdas ielai, Upes ielai posmā ar grants segumu, veikt asfaltbetona 
seguma remontu pie ēkas Rīgas ielā 10; veikt telpu remontdarbus 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”, plānoto 
projektu finansējumu segt no pašvaldības budžeta un aizņēmuma 
Valsts kasē finanšu līdzekļiem.
Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus 

Nr.5   ”Grozījumi  Ērgļu novada  pašvaldības domes 2014. gada 23. 
janvāra  saistošajos noteikumos  Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības 
budžetu 2014. gadam”” . 

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 1100 samazināja 
nesadalītos līdzekļus, ieņēmumus palielināja par EUR 3000, 
izdevumus par EUR 4100.

Ar noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu 
pārvaldēs  un tie ir publicēti internetā  mājaslapā: www.ergli.lv
Nolēma atbalstīt finansiāli deju kolektīvu  „Erla” un „Rūdis” 

dejotāju dalību deju festivālā Rumānijas  galvaspilsētā  Bukarestē,  
kas notiks 2014. gadā no 19. līdz 23. jūnijam, piešķirot  daļēju  
brauciena izmaksu segšanai pašvaldības finansējumu  EUR 1600,00  
apmērā   no  pašvaldības  budžeta  nesadalītajiem  līdzekļiem. 
Nolēma   piedzīt  bezstrīda kārtībā  nekustamā  īpašuma  nodokļa  

nokavētos maksājumus no divām personām par kopējo summu EUR 
217,71 apmērā.
Nolēma dzēst  nekustamā  īpašuma nodokļa  parādus par kopējo 

summu  EUR 10880,70 par laika periodu uz 2014. gada 09. maiju, tai 
skaitā:

1. noilgušie nekustamā īpašuma nodokļa parādi (līdz 10 latiem vai 
15 eiro), EUR 260,64   apmērā; 

2. juridisko  personu, kuras izslēgtas no Uzņēmuma  reģistra datiem 
nekustamā īpašuma nodokļa parādi, EUR 7643,45 apmērā; 

3. juridisko  personu neatgūstamie bezcerīgie nekustamā īpašuma 
nodokļa parādi EUR 349,98 apmērā;

4. mirušo  personu  nekustamā  īpašuma nodokļa parādi  EUR 
511,94  apmērā; 

5. noilgušie nekustamā īpašuma nodokļa  parādi EUR 2114,69  
apmērā. 
Apstiprināja  Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Dīķis”,  kadastra apzīmējums 70600030193  un  „Lūsēni”, kadastra 
apzīmējums 7092008141,  izsoles rezultātus. 
Dome nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldība piedalīsies biedrības 

„Latvijas zaļo ceļu asociācija” dibināšanā.
Ērgļu novada pašvaldība ir saņēmusi Vidzemes  Tūrisma  asociācijas  

informatīvu materiālu  par starptautiska projekta „Greenways 
Product”  īstenošanu. Projekta partneri ir  no sešām Eiropas valstīm, 
no Latvijas  tā ir Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekta ideja 
galvenokārt ir balstīta uz veco dzelzceļu  turpmāko izmantošanu  
velotūrismā, šīs dzelzceļa līnijas ļauj attīstīt arī kājāmgājēju tūrismu 
un citu ar tūrisma attīstību saistītu infrastruktūru uzlabošanu.

Projekta  īstenošanas laikā, strādājot ar valsts, pašvaldību, privāto 
sektoru un arī ar perspektīvajiem apsaimniekotājiem,  ir radusies 
nepieciešamība paplašināt sadarbību valsts līmenī, un viens no 
veidiem ir vienotas Latvijas  Zaļo ceļu organizācijas izveide, kas 
turpmāk koordinētu kopējās aktivitātes Latvijā.

 Viens no iemesliem, kāpēc pašvaldība nolēma piedalīties biedrības 
dibināšanā, ir tas, ka Ērgļu novada teritorijā ir vecā dzelzceļa līnija  
Rīga-Ērgļi.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības delegācijas sastāvu  

(domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, izpilddirektors  Māris  
Grīnbergs, speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, 
Ērgļu vidusskolas direktore  Inese  Šaudiņa) darba vizītei pie 
ilggadējiem sadarbības  partneriem Ooststellingwerfā, Nīderlandē no 
š.g. 18. līdz 21. septembrim.

Ērgļu  novada  pašvaldība ir saņēmusi Ooststellingwerfas  
pašvaldības  mēra Harry Oostermana  ielūgumu ar uzaicinājumu 
ierasties darba vizītē, lai vienotos par abu pašvaldību sadarbības 
tālāko attīstību.
Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības sociālās aprūpes centra 

vadītājas Ievas  Dūdumas iesniegumu sakarā ar iemītnieku skaita 
palielināšanos Ērgļu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā, 
palielināja sociālā rehabilitētāja amata vienību skaitu  no 1,75  uz 2.  
Apstiprināja R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa 

nolikumu, paredzot nolikumā noteiktajam  balvu fondam  finansējumu 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa 
NOLIKUMS

Mērķis: 
1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi 

R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: 
R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, 

biedrība „Rūdolfa Blaumaņa  kultūrvēsturiskais  mantojums”.
Dalībnieki: 
Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un 

speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas: 
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem 
1. Ko es meklēju un atrodu Brakos.
2. Kopā ar R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” varoņiem uz ledus 

gabala.
3. „Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu.” (R. 

Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem 
1. Kas saistās ar R. Blaumani manā novadā (pagastā, pilsētā).
2. R. Blaumaņa literāro darbu varoņi – mani domubiedri.
3. „Es meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem.” (R. Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 20. oktobrim 

pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora 
vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-
pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. 

Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa 
Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija: 
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā 

speciāliste
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja
Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, rakstniece
Sanita Dāboliņa – filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2014. gada 19. novembra Braku 

muzeja mājaslapā www.braki.lv 
Apbalvošana  2014. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā. 
Balvu fonds 
                 7. – 9. klase                                  10. – 12. klase
 1. vieta – 70 eiro                            1. vieta – 100 eiro
 2. vieta – 50 eiro                            2. vieta – 70 eiro
 3. vieta – 30 eiro                            3. vieta – 45 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un 
atzinības.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre 
A. Rozenberga

apzināsim Sausnējas 
pagasta mājvietu vēsturi

Šovasar varēsim svinēt 580. gadskārtu Sausnējas ciema senākajam 
pieminējumam rakstos.

Rīgas  arhibīskaps  Henings Šarpenbergs viņa valdījumā esošo 
Kokneses pilsnovada Sausnējas ciemu (Saussen dorp) nodalīja no 
Dūmavas pagasta un 1434. gada 13. jūlijā izlēņoja savam vasalim 
Tīzenhauzenam no Ērgļiem1. Nodalījuma robeža gāja pa Pērses upi un 
tālāk to rādīja ar krusta zīmju griezumu iezīmēti koki līdz pat 
Vietalvai.

Dūmava un Baltava ir senie nosaukumi Ogres kreisā krasta pagastiem 
Kokneses pilsnovadā, kuri  teritorijas ziņā mūsdienās atbilst Sausnējai, 
Sidrabiņiem, Liepkalnei un daļēji Iršiem2. 

18. gadsimta otrajā pusē Baltavas un Dūmavas (Dūmušu) pagastu 
vārdi zuduši, dodot vietu tur dibināto muižu nosaukumiem (Iršu, 
Ozolu, Lambsdorfas, Lanstupes un  Helfreihas  u.c) Liepkalnes 
draudzē.

Toties Sausenei - Sausnējai veicies saglabāt tās nosaukumu līdz 
mūsdienām. Arī daudzi Sausnējas, Dūmavas un Baltavas senie 
mājvārdi  izdzīvojuši cauri gadsimtiem; tie minēti jau poļu un zviedru 
arklu revīzijās 16.-17. gadsimtā pēc postošiem kariem un sērgām. 
Tādos juku laikos jaunas mājvietas nedibināja; tātad jāpieņem, ka senie 
mājvārdi eksistējuši vēl no Livonijas laikiem vai pat agrāk - pirms vācu 
periodā. Sākoties zemes reformai 1920. gadā, nākuši klāt 
jaunsaimniecību mājvārdi. Daļa mājvietu zudusi niknajā kara darbībā 
1944. gadā, kas izpostīja mūsu novadu. Dažas senās mājas pārdēvētas, 
meklējot „labskanīgāku” nosaukumu. Mājvārdu pārvērtības turpinās 
joprojām.

 Aiz katra mājvārda slēpjas savdabīga vietas vēsture, leģendas un 
dzimtu likteņi. Aicinām vākt ziņas par Sausnējas pagasta mājvietām. 
Ieklausīsimies vecāku un vecvecāku stāstos,  pierakstīsim tos! 
Sausnējas novadpētniecības muzejs „Līdumi” būs priecīgs saņemt jūsu 
vēstījumus. Pretī solām datus par mājvietām senajās arklu revīzijās. 
Neļausim zust vēl kādam vārdam mūsu kultūrvēsturē!

Cerot uz atsaucību, novadpētnieces Ligita  Fārta un Ilga Kronīte

Atsauces: 1. Livländische Guterurkunden aus den Jahren 1207- 
1545, Hrsg. Von H.Bruiningk und N.Busch, Riga, 1908: Bd. I, Nr. 275, 
S. 263-265, 

2. E.Dunsdorfs Der grosse schwedische Kataster in  Livland 1681-
1710, Kungl. Vitterhets- Historie-och Antikvitets Akademiens 
Handligar. Del 72, Stockholm, 1950: 245.-249. Lpp.

Kad  pavasaris  lieliem  soļiem  un  reibinošām  smaržām  soļo  
pāri  latvijai,  arī  mūsu  sirdis  kļūst  tramīgākas

Maijs - pēdējais  pavasara  
mēnesis,  kurā notiek visiem  
sagatavošanas  grupas  
bērniem  tik  ļoti  svarīgi  
notikumi: PIRMĀ  
TIKŠANĀS  AR  SKOLU, 
S K O L O T Ā J U . . . 
PĀRGĀJIENS.. .ATVADU  
BALLĪTE un ilgi gaidītais 
IZLAIDUMS.

Bērnudārzs  kā  vecs,  labs  
draugs,  ar kuru kopā būts 
četri un vairāk  gadi, būs 
jāatstāj.  30. maijā satraukti 
un laimīgi ieskrēja izlaidumā 
„Lāsīšu” grupas bērni – 
smaidošas  meitenes un  
zinātkāri  zēni, kuri nu beidzot 
ar lepnumu teica: paliec 
sveiks, bērnudārzs! Es jau 
tūdaļ būšu pirmklasnieks!

Cik ātri paskrējušas dienas 
un nedēļas, gadi …un reizē ar 
ceriņu un bērzu meiju smaržu, 
māmiņas un tēta samīļoti, nu 
jau mūsu lielie bērni tika palaisti tālākai dzīvei, tālākam sapnim 
- skolai. Šī bija neaizmirstama un skaista  svētku diena  arī  bērnu 
vecākiem,  kuru  sejās pamanāms saviļņojums, smaids un arī 
kāda prieka asara...Tas viss bija!

Arī mums, skolotājām, izlaidums ir liela diena.  Esam tik ļoti 
saradušas ar jūsu, pareizāk būtu teikt MŪSU,  gudrajiem, 
talantīgajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem... bērniem.  
Arī mums ir grūti šķirties no mazajām LĀSĪTĒM. Bet atcerieties 
- mēs vienmēr gaidīsim jūs ciemos,  dzīvosim līdzi notikumiem 
skolā, samīļosim un uzmundrināsim uz ielas...

Svētku diena  izdevās!  PALDIES  kolēģiem  par skaisti  
izrotāto  bērnudārzu! PALDIES vadītājai Ilonai  Cielavai par 

pII “pienenīte” ziņas

ieinteresētību, rūpēm un atsaucību!  Vislielākie  PALDIES jums, 
brīnišķīgie vecāki, par skaisto,  skanīgo pārsteigumu, atbalstu un 
ticību mūsu spēkiem! 

PALDIES  par to, ka  mēs visi kopā  jutāmies kā viena liela 
ģimene!

Novēlam  visiem izbaudīt  vasaru, atpūsties - sauļoties un 
peldēties, ēst saldējumu, zemenes, gulēt  zālē un lūkoties 
mākoņos, ķert tauriņus un izlasīt kādu labu grāmatu. Novēlam 
ļauties sapņiem - gan lieliem, gan maziem. 

Esiet kopā ar savu ģimeni un lai jūs katru dienu pavada 
mīlestība!

„Lāsīšu” grupas skolotājas
Antras Dičas Milnes foto



�

-
Skolu ZiņasSkolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums  2014. gada jŪNIjS                          Nr. 6(127)

Ērgļu novada skolu izdevums  2014. gada jūnijs

redakcijas sleja
Mākoņu  un  saules  

mijiedarbība
Ar vieglām ābeļu ziedlapu pārslām maijs 

ir aizplanējis Visuma laika plūdumā. Tā 
vietā pļavās savas galviņas ar lepnumu ceļ 
pīpenes, zilie zvaniņi, rasas podiņi un citi 
ziedi, kuri raugās tālumā un debesu zilgmē. 
Visas pļavas zied, un pat mazākā vēja pūsma 
puķu un zālīšu okeāniem liek viļņoties.

Ja šķiet, ka maijs ir pagājis, baudot 
brīnišķo pavasara ziedoni, tad tie ir tikai 
maldi - Ērgļu vidusskolā ikkatrs vēl ir 
izturējis kārdinoši vasarīgās dienas skolas 
solos, un pēdējiem spēkiem visi ir kaluši 
zinību marmoru un granītu, lai beidzot 
varētu nopelnīt ilgi gaidīto atpūtu. Lielais 
„Superklases” fināls, nopelnītais brauciens 
uz Cēsīm, Pēdējais zvans 9. un 12. klasei, 
skaistais un nozīmīgais 12. klases izlaidums, 
kurā jaušama gan skumīga smeldze, gan arī 
prieks par gaidāmo ceļu, kas vēl jāveic, - tas 
un vēl citi svarīgākie notikumi šajā „Skolu 
Ziņu” numurā, kuru tik tiešām vajadzētu 
izlasīt.

 Ērgļu dambī atkal jautri sprēgā strūklaka, 
kura saulainajā dienā tās radītajām lietus 
lāsēm liek iemirdzēties varavīksnes krāsās. 
Eju no skolas pa debesu spīdekļa pielieto 
trotuāru, un pēkšņi mani pārņem 
nepārvaramas ilgas. Tā vienkārši - tās 
sagrābj savās dzelžaini ērkšķainajās skavās 
un negrib mani laist vaļā. Vai tik tiešām šis 
ceļš, kuru esmu staigājusi 12 gadus, man 
vairs nebūs jāveic šajā rudenī? Domīga 
lieku soli un pēkšņi novelku kurpes, lai 
sajustos kā bērnībā, kad arī kailās pēdas 
kalpoja pasaules iepazīšanai. Ar tām 
pieskaros saulē kveldētajam trotuāram, un 
arī manī ielīst siltums, un ilgas mani atbrīvo 
no sava gūsta, jo jūtu un zinu - jauns sākums 
prasa, lai tu ne tikai fiziski, bet arī garīgi 
būtu brīvs no tā, kas bijis pirms citas 
sākotnes. 

Tā domādama, aizstaigāju līdz pat 
mierīgajam un klusajam dambja krastam. 
Gremdējos ne tikai mūsu Saules sistēmas 
zvaigznes radītajā siltumā, bet arī 
ūdenskrātuves viļņotajā virsmā. Sudrabaini 
viļņi kā milzu noslēpumainas zivs zvīņas 
nepārtraukti  zibina savus sidraba vairogus. 
Tomēr šad un tad viļņi norimst un ūdens 
virsma mānīgi mainīgā spogulī debesīm un 
mākoņiem ļauj spoguļoties. Ūdenī skatos, 
kā mākoņi cēli slīd pa debesīm kā savādā 
parādē, kur katrs ar tikai mākoņiem 
raksturīgo lepnību noraugās no saviem 
augstumiem uz visiem, kuri ir uz zemes. Tie 
pat savā lepnumā spēj paiet priekšā saulei, 
un tad arī ūdens spogulis aptumšojas.

Tomēr neļauju tam sevi nomākt. Domāju, 
ka ikvienam, kas satraucas par jaunu 
sākumu, nebūtu jāskumst, ja kāds ar savu 
lepnību aizsedz tavu ideju un redzējuma 
sauli - tik un tā likteņa vēji pūš un maina 
mākoņu izvietojumu, bet saule paliek savā 
vietā. To der iegaumēt, jo „mākoņi” un 
„saule” vienmēr būs savstarpējā mijiedarbībā 
gan dabā, gan arī mūsu ikdienā. Galvenais ir 
izprast dabas rituma spēku, kas vienmēr nes 
brīnišķīgu atjaunotni pēc brīžiem, kad viss 
šķiet drūmāks nekā parasti. 

Dārgais lasītāj, novēlu tev atrast spēkus 
brīžiem, kad nevajag padoties kārdinājumam 
un domāt, ka kalna saulainā pakāje šķiet 
kārdinošāka par ledusklāto un mākoņu segā 
ietīto kalna virsotni. Mākoņi aizsedz tik 
daudz ko, bet mūsu spēkos ir būt ne tikai 
saulei, bet arī sava likteņa vējam, kura 
priekšā mākoņi izklīst.

Marta Suveizda

Apsveikums

Spēles  „Labo darbu punkti”  noslēgums

Piektdien, 23. maija tveicīgajā vakarā, skolas pagalmā bija sanākuši gan 
mazi, gan lieli Ērgļu vidusskolas skolēni. Šis pasākums bija kā apbalvošanas 
ceremonija  mērķtiecīgajiem, godīgajiem, aktīvajiem un gudrajiem.

„Labo darbu punktu” spēles uzvarētāji:
3.a kl.– Elīza  Madsena, Sindija  Rudzīte, Jēkabs  Kartenbeks
3.b kl.– Anete  Bukovska, Dairis  Leimanis, Markuss  Ščeglovs
4. kl. – Anda  Reine, Markuss  Šaicāns, Benita  Kārkliņa, Kristiāns  Židavs
5. kl. – Sanda  Leimane, Kristīne  Reinika, Guna  Kalniņa
6. kl. – Endija  Dalbiņa, Katrīna  Dudko, Monta  Masaļska
7. kl. – Madara  Salnīte, Viktorija  Vīgube, Lilita  Saulīte 
8. kl.– Emīls  Purviņš, Anete  Podjava, Alise  Andriksone
9. kl. – Lāsma  Hermane, Kalvis  Kaļva, Jēkabs  Purviņš
10. kl. – Rūta  Baranovska, Edijs  Žuks, Egīls  Hermanis, Laura  Auguste
11. kl. – Liene  Ozola, Ilmārs  Suveizda, Jurģis  Ļaudaks
 „Atzinības”. Šo nomināciju ieguva skolēni par aktīvu līdzdarbošanos un 

iniciatīvas izrādīšanu klases un skolas pasākumos vai par apzinīgu sava 
pienākuma veikšanu, par neatlaidīgu mācību darbu, par noformēšanu, 
fotografēšanu un citiem labiem darbiņiem:

3. kl. –Līva  Tirzmale, Asne  Stankeviča, Jana  Gulbe
4. kl. – Lauma  Zača, Santa  Tipaine, Eduards  Kodols, Veronika  Ivanova, 

Artūrs  Šmits
6. kl. – Linda  Jansone, Ance  Ludborža, Jānis  Serovs 
8. kl. – Arvis  Zeibots, Lauma  Kodola, Niks  Grīnbergs 
9. kl. – Kintija  Bērziņa, Adīna  Blaua 
11. kl. – Nauris  Truksnis, Laila  Saulīte, Liene  Ozola, Anta  Guzika, 

Terēza  Bērziņa
12. kl. – Gunta  Pūce, Jānis  Bērzkalns, Raivis  Grīnbergs 
 „Devītnieks un desmitnieks”. Nomināciju ieguva skolēni, kas šajā mācību 

gadā ir saņēmuši visvairāk 9-niekus un 10-niekus.
Ieva  Radzvilaviča - 47 
Undīne  Saleniece - 35
Lauma  Kodola - 34
Madara  Salnīte - 25
Kristīne  Reinika - 24
„Olimpiādes”
Starpnovadu  olimpiādes
3.b kl. – Mikus  Štils 
5. kl. – Ieva  Radzvilaviča, Marta  Simona  Štila
7. kl. – Kristaps  Kartenbeks
8. kl. – Lauma  Kodola
11. kl. – Ilmārs  Suveizda
12. kl. – Marta  Suveizda, Malvīne  Madžule, Agnija  Vaska
Zonas olimpiādes
2. kl. – Aleksandra   Vihtodenko, Guna  Nikolajeva, Daniela  Vanaģele
3.a kl. – Elīza  Madsena, Aleksis  Ričards  Einišs
3.b kl. – Markuss  Užāns
4. kl. – Anda  Katrīna  Reine, Artis  Milnis, Benita  Kārkliņa
7. kl. – Kristaps  Kartenbeks, Undīne  Saleniece, 
8. kl. – Lauma  Kodola, Emīls  Purviņš
10. kl.– Rūta  Baranovska, Gundars  Jānis  Āboliņš

Ar dzīves krāsām pierakstītas,
Kad visas dienu lapas šķiet,
Kāds mirklis gaišs tās pulcē kopā,
Un dzīves grāmatā liek siet.
   (K. Apškrūma)

Visjaukākie novēlējumi skolotājam 
Jānim Beķerim dzīves jubilejā!

 Ērgļu vidusskolas saime

„Konkursi”
Anta  Guzika, Dita  Zābaka - skatuves runas konkurss „Vijoles stīga, 

zemeņu stīga”
Marta  Suveizda - 3. v. Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres 

rīkotajā eseju konkursā „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda”
Kristaps  Kartenbeks - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Arvis  Zeibots - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Kalvis  Kaļva - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Eduards  Dundurs - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Egīls  Kārkliņš - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Marta  Vaska - atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā
Ieva  Radzvilaviča - 2. vieta Oskaram Kalpakam veltītajā eseju konkursā 

„Brīvība iesākas ar domu un ticību”
Lāsma  Hermane - 2. vieta Oskaram Kalpakam veltītajā eseju konkursā 

„Brīvība iesākas ar domu un ticību”
 „Gada sportists”. Šo nomināciju iegūst skolēni, kuriem ir sasniegumi 

sportā vai arī ir ievērojama izaugsme sportā.
U - 10 vecuma grupā „Kāruma kausa” izcīņā 5. vieta – Toms  Vilnītis, 

Roberts  Bauers, Valts Masaļskis, Aleksis  Einišs, Nemo  Olte, Markuss  
Užāns, Mikus  Štils

 U -15 LBJL 1. divīzijā  Kristers  Kalniņš, Rimants  Stankevičs, Klāvs  
Andriksons

U - 16 vecuma grupā LJBL 1. divīzijā un Eiropas līgā Niks  Nīgalis, 
Kalvis  Kaļva

     Starpnovadu  skolu spartakiādē basketbolā 1. vieta – Benita  Kārkliņa, 
Veronika  Ivanova, Anete  Bukovska, Jana  Gulbe, Alise  Olte, Līva  
Tirzmale, Signe Solovjova, Asne Stankeviča

Kristaps  Kalve - aktīvs sportists daudzos sporta veidos
Jurģis  Ļaudaks - ievērojama izaugsme sportā
Balva uzvarētājiem bija īpaša aproce ar latviski stilīgu dizainu, kuru pazīs 

tikai savējie, jo starp latvju rakstu zīmēm ir ievijies skolas logo. Aproci 
veidojusi skolas absolvente Sabīne Koklačova, kura visiem novēl: „Sapņojiet, 
jo iespējams ir pilnīgi viss! Skatieties uz lietām citādāk, atrodiet sevi, noticiet 
sev un dariet! Dariet to, kas jums patīk un ar lielu aizrautību, neatlaidību, 
centību un mīlestību. Esiet gudri un mācieties visas dzīves garumā, jo tā 
vislabākā investīcija, kuru neviens jums neatņems. Eksperimentējiet, riskējiet 
un nebaidieties no neveiksmēm vai grūtībām, tās noteikti būs, un tas piešķir 
dzīvei garšu, un nesaudzējiet sevi, negaidiet ne uz vienu, jo viss ir jūsu pašu 
rokās.”

26. maijā visi laureāti devās interesantā ekskursijā uz Cēsīm.

Ivars Teteris un gada sportisti.

Skolēnu domes prezidente Beate  Zlaugotne pavēstīja „Superklases” 
rezultātus. Par lielu pārsteigumu, šo titulu ieguva 8. klase, 2. vietā - 10. klase, 
3. vietā - 11. klase. Kad oficiālā daļa bija beigusies, sekoja skolēnu domes 
veidotās grupu un individuālas sportiskās aktivitātes, kur visi tika aicināti 
piedalīties. Tas sportiskais un draudzīgais gars, kas valdīja skolas teritorijā, 
nav aprakstāms, tāpat kā nav izstāstāma lielās veiksminieku tortes garša! 

Nākamajā gadā novēlam būt mērķtiecīgiem, godīgiem un neatlaidīgiem, lai 
sasniegtu savu mērķi, jo „nav svarīgi, cik lēnu tu kusties uz priekšu, jo tu 
joprojām apsteidz tos, kas guļ uz dīvāna”.

                                         Gerda Blaua, 11. kl.
Adīnas Blauas foto
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1. klases  pirmie  ceļojumi

21. maijā agri no rīta devāmies savā pirmajā ekskursijā! Braucām 
uz Rakšu Zoo pie lamām un kamieļiem, kur drīkstējām tos arī 
pabarot. Redzējām divkupru kamieļus. Ļoti patika vizināties ar 
karuseli. Pēc tam braucām uz Minhauzena muzeju. Muzejā 
iepazināmies ar Minhauzena interesantajiem piedzīvojumiem, kurus 
smieklīgi stāstīja muzeja gide. Jauka bija arī multfilma par Minhauzena 
dzīvi. Otrajā stāvā redzējām cilvēku vaska figūras. Pasveicinājām 
Rūdolfu Blaumani un Raini, kurš likās visīstākais, jo māja mums ar 
galvu. Apskatījām senos dāmu tērpus un izsmējāmies par sevi 
greizajos spoguļos. Pēc tam braucām uz jūru, jo to tik daudzi nebija 
redzējuši! Ekskursija bija patiešām lieliska!

 
Pēc nedēļas ļoti agri no rīta devāmies uz Sausnēju, lai iepazītos ar 

Sausnējas skolu un muzeju ,,Līdumi”. Te kādreiz dzīvojis arī 
rakstnieks Valdis. Iepirkāmies vietējā veikaliņā un devāmies uz skolu. 
Mūs sagaidīja skolas bērni. Skolotāja Elga Platā mūs izvadāja pa 
skolu, jo tur bija strādājusi. Sporta laukumā skrējām divus apļus un 
braucām pa slīdkalniņu. Pēc tam gājām uz Valda muzeju. Tur bija 
daudz senu lietu. Par tām uzzinājām daudz jauna un citas vispār 
pirmo reizi redzējām. Parkā spēlējām rotaļas ,,Pirtiņa deg” un 
,,Pēdējais pāris šķiras”. Tad pienāca  mājās braukšanas laiks. 
Piedzīvojums bija braukt arī ar lielo satiksmes autobusu.

                                                                                                                        
Alīna Muša, 1. kl.

Foto no Daigas Začas personīgā arhīva

Uz  redzēšanos, skola!

Vasaras maigie glāsti ikvienu ieaijā neparasti 
saldā un silti miegainā sapnī. Tikai ne Ērgļu 
vidusskolas 12. klases absolventus, kuri beidzot ir 
gatavi doties tālāk prom no ierastā, lai atklātu savu 
ceļu noslēpumus lielajā pasaulē. Tomēr vispirms 
kā pieturas punktā ir jānostājas izlaidumā, lai tā pa 
īstam viens otrā paskatītos pirms kāpšanas kalnā.

 Šī gada 7. jūnijā absolventi saieta namā satikās 
kā ceļotāji, kuriem garš ceļš priekšā. Tā arī ir - 
jāizdara pareizā izvēle un jātraucas pasaulē. Tomēr 
nekad nepamet sajūta - kā klājas tiem, kuri jau 
sasnieguši savas virsotnes? Uz to savu atbildi 
sniedza 12. klases audzinātāja Antra Grinberga: 
„Visticamāk, ka katrs savā galamērķī jūtas citādi, 
jo kalnā kāpj pa savam - cits mērķtiecīgi, pārvarot 
grūtības, bet cits virsotnē uzspurdz kā putns, tādēļ 
arī sajūtas atšķiras.”

 Tomēr, lai kāptu kalnā, jābūt savam mazam 
plānam, tādēļ jaunajiem virsotņu iekarotājiem tika 
vaicāts par noskaņojumu pirms ceļa, uz ko 
absolvente Gunta Pūce atbildēja: „Esmu ļoti 
satraukta un nedaudz nobijusies. Tomēr uzskatu, 
ka tas ir pozitīvi, jo bez satraukuma un neliela 
saviļņojuma par nezināmo nemaz nevar kāpt 
kalnos. Uztraukums vienmēr ļauj būt možai un 
gādāt par to, lai viss būtu kārtībā.”

Kad visi kāpēji jau bija garīgi noskaņoti virsotnei, 
tika secināts, ka īsteniem ceļiniekiem ir vajadzīga 
sava ceļasoma, kurā salikt ne tikai praktiskas lietas, 
bet arī svarīgas lietas, kuras kāpienu padarītu 
raitāku. Absolvents Jānis Gangnuss nolēma, ka 
līdzi jāņem veselības dzēriens, piebilzdams: „Mans 
dārgums ir mana veselība.” Raivis Grīnbergs 
secināja, ka visdārgākais viņam ir telefons, jo 

„stundās es bez tā, nu, nekādi, jākārto biznesa 
lietas, tādēļ tam vienmēr jābūt pa rokai”.  Savukārt 
Artis Kaimiņš nosprieda, ka „viņa dārgums ir 
kārtis, ja nepaveiksies kārtīs, tad veiksies 
mīlestībā”.

Ceļasoma tika gandrīz piepildīta, bet nu 
vajadzēja apzināt tos, kuri bija sagatavojuši šo 
ceļotāju pulka zināšanu bagāžu - skolotājus. Tādēļ 
tika savākti fakti par to, kādi skolotāji absolventiem 
patikuši vislabāk, un Ieva Budze secināja: „Man 
patīk skolotāji, kuri mani saprot arī tad, ja es neko 
nesaprotu, un pamana, ja es paceļu roku.” 

Tomēr īstais atbalsts visiem topošajiem 
ceļiniekiem ir viņu vecāki. Tieši tādēļ Malvīne 
Madžule ceļasomu papildināja ar savu ģimenes 
fotogrāfiju, sacīdama, ka: „Tas ir mans lielākais 
dārgums - visa mana ģimene.”

Un ceļasoma bija pilna, kas nozīmēja, ka jau 
gandrīz visi bija gatavi doties ceļā. Ar iedrošinošiem 
vārdiem Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa 
mudināja nenovirzīties no sava mērķa, atrast savu 
virsotni un tajā arī tikt, lai meklētu nākamo. Ērgļu 
novada domes priekšsēdētājs Guntars  Velcis 
secināja, ka jaunie ceļotāji ir gatavi iekarot jebkuru 
pasaules kalnu, jo viņi visi ir mērķtiecīgi un noteikti 
sasniegs cerēto.

    Ar jauko dziesmu „Tā ir jānotiek” arī noslēdzās 
Ērgļu vidusskolas 61. izlaidums. Cerams, ka viss 
patiešām notiks tieši tā, kā visi 13 Ērgļu vidusskolas 
absolventi iecerējuši.

Marta  Suveizda, 
Ērgļu vidusskolas 2014. gada absolvente

Foto no Malvīnes Madžules personīgā arhīva

Skolas  darba  izvērtēšanas  un  gandarījuma  gads
Aizvadītais mācību gads Ērgļu vidusskolai bija nozīmīgs skolas 

darba izvērtēšanas gads - vērtējām skolas attīstību laika periodā no 
2008. gada, kad notika iepriekšējā skolas akreditācija, līdz 2014. 
gadam, lai akreditētu skolu un tās īstenotās izglītības programmas 
nākamajam laika periodam līdz 2020. gadam. Šajā laikā daudz kas 
skolā mainījies, un visas pārmaiņas virzītas, lai sniegtu plašākas un 
labākas iespējas mūsu skolēniem. Skolas veikums, stiprās puses un 
attīstības vajadzības ir atspoguļotas pašvērtējumā, ar kuru varat 
iepazīties Ērgļu vidusskolas mājas lapā. 

Akreditācijas laikā no 12. līdz 13. maijam skolā strādāja eksperti: 
Gunta Bērziņa, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore, Aivars Mednis, 
Gulbenes vidusskolas direktors, Sandra Grunte, Ogres novada 
pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja. Eksperti vēroja 
12 stundas latviešu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, 
dabas zinībās, uzņēmējdarbībā un datorgrafikā. Visas stundas saņēma 
augstu novērtējumu attiecībā uz mācīšanas un mācīšanās metodēm 
un skolēnu un skolotāju sadarbību. Notika 5., 7., 9. un 12. klases 
skolēnu anketēšana par skolas darbu. Gandarījumu sniedz skolēnu 
viedokļu apkopojums, jo lielākā daļa skolēnu (vidēji 90%) pozitīvi 
vērtē skolas piedāvājumu un savas iespējas skolā. Iepriecina fakts, ka 
eksperti, iepazīstot skolas dzīves dažādās jomas un mūsu sasniegumus, 
pamanīja tās pašas skolas darba stiprās puses, kuras  esam atklājuši 
savā pašvērtējumā. Mūsu stiprās puses, kas nosauktas ekspertu 
ziņojumā, ir:

• Dažādu darba organizācijas formu un mācību metožu izmantošana 
stundā.

• Individuāla pieeja skolēnu mācīšanās darba organizēšanā un 
labvēlīgs skolēnu un skolotāju dialogs.

• Vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura saprotama 
gan skolēniem, gan vecākiem.

• Izveidota atbalsta sistēma un darbojas atbalsta personāla 
komanda, lai sniegtu palīdzību izglītojamajiem ar mācīšanās, sociālās 
adaptācijas, savstarpējās saskarsmes u.c. grūtībām.

• Īpaši veidotā Ērgļu vidusskolas skolēna dienasgrāmata ir atbalsts 
skolēna personības veidošanā un skolas izvirzīto vienoto vērtību 
iedzīvināšanā.

• Izglītības iestāde piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības 
programmas, kurās iesaistās lielākā daļa skolēnu.

• Izveidota skolas mācību olimpiāžu sistēma talantīgo skolēnu 
izaugsmes veicināšanai. 

• Pedagoģisko atbalstu skolēniem ar dažādām mācīšanās grūtībām 
sniedz divi pedagoga palīgi, kas veicina mācību panākumus, 
iesaistoties stundas darbā vai individuālās nodarbībās.

• Nozīmīga ir skolas padomes loma vecāku pasākumu organizēšanā 
un daudzveidīgi pasākumi vecākiem.

• Izglītības iestādē ir labvēlīga vide sekmīgam mācību un 
audzināšanas darbam, izkoptas tradīcijas un mērķtiecīga skolas tēla 
veidošana.

• Regulārs skolas aktualitāšu atspoguļojums novada pašvaldības 
laikraksta „Ērgļu Ziņas” pielikumā „Ērgļu Novada Skolu Ziņas”. 

• Sakopta izglītības iestādes apkārtne. 
• Lielisks dabaszinātņu un sporta mācību priekšmetu materiālās 

bāzes nodrošinājums.
• Mērķtiecīga skolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana, 

organizējot kursus skolā.
• Radoši un pieredzes bagāti pedagogi.
• Mērķtiecīga  izglītības iestādes attīstības plānošana, kas balstīta 

uz sistemātisku  pašvērtēšanu.
• Veiksmīga  sadarbība  ar  Ērgļu  novada  pašvaldību.
Eksperti piedāvāja arī četrus ieteikumus skolas darba 

pilnveidošanai. Divi no tiem ir ilgtermiņa ieteikumi. Viens no tiem 
- rast iespēju skolai uzcelt piebūvi, tajā paredzot vietu (telpas) 
sākumskolas klasēm, mājturības un tehnoloģiju kabinetiem zēniem 
un meitenēm, aktu zālei, garderobei un ēdnīcai. Tas saskan ar 
pašvaldības attīstības prioritāti 2020. gadam, kas paredz vidusskolas 
un sākumskolas telpu apvienošanu zem viena jumta, uzceļot piebūvi 
pie vidusskolas. Otrs arī ilgākā laikā realizējams uzdevums - 
pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes 
- ir skolas attīstības plāna daļa, lai veidotu efektīvu stundu un 
motivējošu vērtējumu. Divi citi ir īstermiņa uzdevumi, kas tiks 
īstenoti jau jaunajā mācību gadā, ieviešot elektronisko žurnālu un 
pilnveidojot viena skolotāja izglītību.

Skolas pašvērtējums ir pamats jaunajam skolas attīstības plānam, 
pie kura viss skolas  kolektīvs rūpīgi strādāja šo mācību gadu, 
iezīmējot  skolas misiju un attīstības vīziju līdz 2020. gadam. Taču 
par to sīkāk runāsim augustā un septembrī jaunā mācību gada 
noskaņās. 

Paldies visam skolas kolektīvam - skolotājiem, skolēniem un 
darbiniekiem par neatlaidīgo un rūpīgo darbu, atbildību, 
iniciatīvu un radošajām idejām, kas veido mūsu skolu tādu, 
kādu to vēlamies redzēt un kādu to saskatīja arī ārējie vērtētāji 
- akreditācijas eksperti.

Paldies vecākiem un it sevišķi skolas padomes pārstāvjiem 
- Aivim  Masaļskim, Ritai Dudko, Antrai Dičai-Milnei, 
Dzintaram Svilpim, Santai Radzvilavičai, Santai  Ludboržai 
un Zigmam  Baužem par idejām, sadarbību un atbalstu!

Paldies Ērgļu novada pašvaldības domei un tās 
priekšsēdētājam Guntaram Velcim  par  sadarbību un 
uzticēšanos.

 Baudiet vasaru - sauli un ūdeni, krājiet enerģiju kopīgās 
ģimenes aktivitātēs, uzlādējieties garam un skaistam mācību 
cēlienam, kad  atkal  satiksimies 1. septembrī! 

Inese Šaudiņa,
 Ērgļu vidusskolas direktore

Liecību  saņemšana  „Brakos”

 Ideja 2. klasei kopīgi apmeklēt „Braku takas” 
izskanēja jau vecāku nedēļā, bet īstenot izdevās 
beidzamajā skolas dienā - 30. maijā, jo bijām 
saņēmuši arī uzaicinājumu apmeklēt R. Blaumaņa 
muzeju. Šī ciemošanās reize bija atšķirīga no 
iepriekšējām. Bērniem bija zināms, ka pārgājiena 
laikā būs jāatrod kādas tieši viņiem sagatavotas 
vēstules. Arī ceļš šoreiz nemaz nelikās grūts, jo 
esam krietni paaugušies. Interesanti bija atcerēties, 
kādi uzdevumi bija jāveic pirms 2 gadiem, kad 
tikko bija uzsāktas skolas gaitas. 

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte laipni sagaidīja 
mazos ceļotājus. Kopš mūsu iepriekšējās 
ciemošanās dzīvojamā ēka bija tikusi pie jauna 
jumta. Starp citu, mūsu klasē mācās Blaumaņu 
dzimtas pārstāvis - Ralfs, kura vārdu var atrast 
rakstnieka dzimtas kokā. Nedaudz atpūtušies, visi 
bija gatavi darboties. Vispirms bija jāatpazīst 
apkārtnes mežos dzīvojošie zvēri pēc viņu pēdām, 
kuru attēlus mēs atradām ceļā izliktajās vēstulēs. 
Izrādījās, ka dažiem bērniem tēti un vectētiņi ir 
mednieki, un tad jau minēšana veicās raiti. Par šo 
uzdevumu bija parūpējusies Madara Ozola, kura 
savu mācību praksi iziet muzejā. Pēc tam 
pārrunājām par mājdzīvniekiem, kuri agrāk mituši 
„Braku” mājās. Skolēni bija iemācījušies tautas 
dziesmas par gotiņām, zirgiem, aitām un cūkām. 
Tad varēja pamēģināt, kā senāk meitas slaukušas 
govis. Ar interesi varēja aplūkot gan piena 
seperatoru, gan sviesta kuļamo. Atkal talkā nāca 
Madara, parādot, kā vēl var sakult sviestu. Tad gan 
pavisam cita vērtība bija Elzas māmiņas Ineses 
izceptajai maizītei 
ar sviestu, kas 
agrāk bērniem bija 
liels gardums. Pie 

rijas visi gribēja izmēģināt, kā draiskie velniņi 
iznesa sviesta spainīšus. Iemēģinājām arī roku 
graudu malšanā, par ko bija parūpējusies Gunas 
māmiņa. Tad vēl bija jāpamēģina, cik viegli vai 
grūti ir nest ūdeni ar nēšiem. Labi, ka kopā ar mums 
bija Andreja  māmiņa Elita un Elizabetes māmiņa 
Ingūna! Viņām vislabāk izdevās tikt galā ar šiem 
uzdevumiem.

Laiks bija vēss, tādēļ visi devāmies uz saimes 
istabu. Pienācis  laiks saņemt liecības par pārcelšanu 
3. klasē. Šoreiz man nebija daudz jārunā, jo 
otrklasnieki bija sagatavojuši jaukus raksturojumus 
cits citam, kuros bija iespēja paslavēt savus 
klasesbiedrus. Tad sekoja neliels pārsteigums - 
Gunas māmiņa bija parūpējusies, lai ikviens justos 
kā Blaumaņa lugā „Skroderdienas Silmačos”, 
cienājoties ar gardām pankūkām. Paldies muzeja 
darbiniecei Inesei  Priedei, kura par mums ļoti 
rūpējās!

Pienāca laiks izmēģināt spēkus „Braku takās”. 
Priecājos, ka visi centās ievērot instruktoru 
norādījumus. 

Paldies Megijas, Ralfa, Ievas, Patrīcijas, Gunas, 
Martas un Jurģa vecākiem par bērnu nogādāšanu 
mājās!

Domāju, ka nākamie trešklasnieki nebija 
apbēdināti, ka tikai pēcpusdienā atgriezās mājās.

Lai mums visiem jauka un piedzīvojumiem 
bagāta vasara!

                                                                             
Sandras Stankevičas teksts un foto
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“Skolas Ziņu” turpinājums 

 No Jāņiem līdz Pēteriem. Šoreiz laiks 
otrajam - Pēterim. Nebaru  Pēterim - 
jaunākajam no trīs brašiem dēliem. Staltam, 
smaidīgam un ļoti talantīgam vīrietim. 
Izrādās, ar viņu pastarpināti esam tikušies 
gan latviešu kulta seriāla  “Likteņa 
līdumnieki”, gan “Eņģeļu ielas” sakarā. Dzīve 
ir pilna  ar pārsteigumiem un brīnumiem - to 
apliecina arī Pēteris! 

Ko  redzējām  ceļojot

Mācību gada noslēgums skolās ir ekskursiju laiks. Tā arī mēs, Ērgļu vidusskolas 
3.b un 4. klase, devāmies kopējā braucienā. Paviesojāmies „Trušu karalistē” 

Lēdmanē. Apskatījām Krusta kalnu Ķegumā. Pārbaudījām savas vēstures zināšanas Uldevenas pilī 
un Lielvārdes bruņinieku pilsdrupās. Izmēģinājām Lāčplēša gultu. Papildinājām savas zināšanas 
Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”. Profesionālu pasniedzēju pavadībā piedalījāmies 
izglītojošā nodarbībā par skaņu, iepazināmies un darbojāmies ar interaktīvajiem eksponātiem. Kā 
patīkams ekskursijas nobeigums bija Skrīveru saldumi - iecienītās konfektes „Gotiņa” un mājas 
saldējums.

Lai jauku brīnumu pilna vasara!

Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Kā lielu notikumu atceros pāriešanu no 

“mazās“ skoliņas uz “lielo”, jo mēs vairs 
nesēdējām vienā kabinetā, bet pārvietojāmies pa 
klasēm.

Liktenīgā līdumnieku vasara 
Es Ērgļos mācījos līdz 9. klasei, tad, sekojot 

brāļa piemēram, aizgāju uz Rīgas 
komercģimnāziju. Vasarā pēc skolas beigšanas 
tiku filmēšanas laukumā pie seriāla “Likteņa 
līdumnieki” tapšanas par skaņu režisora 
asistentu. Tad arī sapratu, ka man ļoti patīk šī 
sfēra, un iesniedzu dokumentus Latvijas 
Kultūras akadēmijā. Konkursu izturēju un 
intensīvi nodarbojos ar teātra lietām - 
aktiermeistarību, režiju  režisores Māras Ķimeles 
virsvadībā.

Bagātināšanās
Man pašam “Likteņa līdumniekus” grūti 

nosaukt par seriālu. Ļoti informatīvi blīvs darbs, 
kas vēsta par Latvijas tautas vēsturi cauri 
gadsimtam un vairākām paaudzēm vienas 
dzimtas likteņos. Tā man bija liela veiksme 
pievienoties šim notikumam - seriāla filmēšanai.  
Projekts deva vīziju par pieaugušajiem, kas dara 

paradoksālu lietu, aizrautīgi un ļoti nopietni 
strādā  citas, paralēlas realitātes radīšanā. 
Atmosfēra  filmēšanas laukumā ir īpaša.

Mans  pirmais  darbs pēc augstskolas beigšanas 
bija seriāla “Eņģeļu iela” filmēšana. Atkārtoti 
strādājot kopā ar režisori Virdžīniju Lejiņu 
(Virdžīnija Lejiņa ir šī projekta režisore), jo 
spilgtāk varēju pārliecināties par viņas 
profesionalitāti un talantu, strādājot ar aktieriem 
un teksta materiālu. Ļoti ceru, ka pavērsies 
iespēja realizēt arī daudzsēriju videofilmas 
“Zīmogs  sarkanā vaskā” filmēšanu, jo, 
manuprāt, Lejiņu pāra (Virdžīnijas un rakstnieka 
Jāņa Lejiņa) trumpis ir mitoloģiskais slānis 
apvienojumā ar mākslinieku lielo jutību, kas 
vienmēr sola baudāmu rezultātu. To jau pierādīja 

“Likteņa līdumnieku” 
sākotnējās daļas, kas 
man ļoti patika.

 
Pie seriāla “Eņģeļu 

iela” nostrādāju trīs ar 
pusi mēnešus, kas ir 
visa seriāla filmēšanas 
sezona. Seriāls šobrīd ir 
beidzies. Līgums starp 
televīziju un projekta 
izpildītājiem noslēdzies. 
Guvu milzīgu pieredzi, 
jo darbs bija ļoti 
intensīvs. Strādāju par 
režisora asistentu - devu 
komandas uz laukuma, 
skatījos, vai  grupas 
dalībniekiem viss ir 
labi. Ja bija kāda 
problēma, meklēju 
risinājumu. Principā 
rūpējos, lai filmēšana 
noritētu pēc plāna. 
Ieraksta laikā sekoju 
līdzi kadram, lai 
izvairītos no tehniskām 
kļūdām. Filmēšana 
notika ar divām 
kamerām vienlaicīgi, 
kas pieprasa  klātbūtni 
un uzmanību 
notiekošajā. Filmēšanas 
beigās safilmētais 
materiāls bija jānodod 
inženierim, iegūtā 

informācija - montāžas režisorei un vēl jāpaspēj 
sagatavoties nākamajai dienai, pārlasot epizodes, 
kuras plānots filmēt. Šis seriāls cilvēkiem ļoti 
patika, saņēmām daudz brīnišķīgu atsauksmju, 
kas motivēja filmēšanas grupu strādāt no sirds. 

Pē-te-ris
 Vārdā Pēteris ir trīs zilbes, klasē visiem vārdi 

bija ar divām zilbēm. Bija laiks, kad, iespējams, 
šī iemesla dēļ  drusku bija neērti no vārda,  jo 
likās, ka apgrūtinu citus ar to, ka mani tik gari 
jāuzrunā. Manu vārdu vecākiem ierosināja likt 
brālis Lauris, jo viņš spēlēja trompeti Vestienā 
pie Pētera Leiboma un ļoti cienīja skolotāju.

Savu vārda dienu svinu mierīgi ģimenes lokā. 
Ļoti patīk, ja savos svētkos tieku apbalvots ar 
vainagu.

Līgo - brīnumu laiks?
Novēlu ērglēniešiem brīnumu pilnus Līgo 

svētkus! Man tie tiešām tādi bija, jo pirms 
diviem gadiem tieši šajos svētkos iepazinos ar 
savu sievu.

Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no Pētera Nebara personīgā arhīva 

Iepazīstam  Rīgu
Šā gada 12. februārī saņēmām vēstuli no 

biedrības ASCENDUM. Šīs organizācijas 
vadītāja Zane Kālberga aicināja mūsu skolas 
bērnus piedalīties bezmaksas kultūrizglītojošā 
ekskursijā Rīgā. Kad direktors pateica, ka 24. 
maijā brauksim ekskursijā uz Rīgu, bērni bija 
ļoti priecīgi. Ekskursijas dalībnieku sarakstu, 
nepieciešamos dokumentus direktors saskaņoja 
ar Ērgļu novada sociālā darba vadītāju Māru 
Briedi. Pavisam ekskursijai pieteicās 21 skolēns 
un 4 pieaugušie. Tā mēs visi ar nepacietību 
gaidījām 24. maiju.

Labrīt, šoferīt! Vai jau drīz brauksim? Tā 
sākās mūsu ekskursija. Plkst. 8.00 izbraucām no 
skolas uz Rīgu.

Pirmais apskates objekts bija milzīgais 
Zaķusalas televīzijas tornis. Mēs ar liftu pa torņa 
kāju uzbraucām līdz otrajam torņa balkonam 94 
metru augstumā. No turienes mēs redzējām 
Rīgas panorāmu. Redzējām Rīgas baznīcu 
torņus, Daugavu ar kuģīšiem un smaiļotājiem, 
Rīgas tiltus, tālumā jūru un kuģus. Mašīnas un 
cilvēki no augšas izskatījās ļoti mazi. 

Tālāk devāmies uz Bastejkalnu. Apskatījām 
skaisti iekārtoto kanālu, pa kuru brauca kuģīši ar 
pasažieriem. Parkā bija dažādas skaistas 
skulptūras, interesants strautiņš, kas tecēja pa 
īpaši uzbūvētu gultni. 

 Pēc tam pie Latvijas Nacionālās operas 
gaidījām ekskursijas vadītājus. Norunātajā laikā 
atnāca divas ekskursijas vadītājas, nesot rokās 
maisiņus. Pēc iepazīšanās mums katram 
uzdāvināja maisiņu, kurā bija sviestmaizes, 
suliņa, konfektes un grāmatiņa. Ekskursijas 
vadītājas teica, ka šie maisiņi domāti mājupceļam. 
Tad visi devāmies ekskursijā pa Vecrīgu. 

Mudīte Kļaviņa
Foto no Mudītes Kļaviņas personīgā arhīva

Tiekoties ar žurnālisti Līgu Blauu

14. maijā Ērgļu saieta namā notika tikšanās ar 
Ērgļu vidusskolas absolventi, žurnālisti Līgu 
Blauu un apgāda „Jumava” izdevēju Juri Visocki. 
Nesen iznākusi Līgas  Blauas sestā grāmata „Jānis 
Stradiņš. Ceļš cauri laikiem”. Autore par grāmatu 
sacīja: „Šī grāmata nāca visgrūtāk no maniem 
līdzšinējiem darbiem. Jānis Stradiņš ir liela un 
izcila personība. Rakstīšanas laikā  nācās izskatīt 
daudz materiālu un detalizēti  izprast laikmeta 
kopējo ainu.” Par saviem iespaidiem tikšanās 
laikā stāsta  9. klases skolēni.

„Sapratu, ka žurnālista profesija nav tā 
drošākā, nav tā vieglākā, bet tā ir interesanta. 
Līgas Blauas rakstnieces stila noslēpums 
slēpjas vienkāršībā un rakstīšanā, neko 
nemainot raksturojamās personas 
stāstītajā.” Lāsma  Hermane

„Žurnālista darbs ir ļoti grūts darbs. 
Veidojot intervijas, rakstus vai sarakstot 
grāmatas, jāapdomā katrs teikums, ko 
raksta, lai tas cilvēkus neaizskartu. Uz mani 
lielu   iespaidu  atstāja viss, ko teica Līga 
Blaua. Tas man lika aizdomāties, kas notiks 
pēc gadiem ar Latviju.” Reinis Augusts

„Līga Blaua man ir ļoti īpaša persona, 
pirmkārt, viņa ir mana tante, otrkārt, zināma 
rakstniece un liek man uz viņu noraudzīties, 
it kā sekot viņas soļiem un būt viņas ēnā. 
Viņa man liek tiekties uz kaut ko vairāk. 
Kad satiekamies, vienmēr jautā, kā man 
sokas skolā, un atgādina, ka jādara tas, kas 

man patīk, nevis tas, kur var vairāk nopelnīt 
naudu. Esot sabiedrībā kopā ar Līgu, jāsaka, ka 
viņu pazīst daudz cilvēku, viņa  vienmēr atrod  
saikni  ar cilvēkiem.” Adīna Blaua

„Līga Blaua bija atklāta savās domās un 
uzskatos. Viņas valoda man lika aizdomāties par 
to, kā mūsdienās runā latviešu valodā. Žurnālistes 
valoda bija skaidra un tīra, viņa runāja ar lielu 
pārliecību, patiesi un ar emocijām. Tikšanās man 
bija kā paraugstunda  latviešu  valodas  eksāmena  
runāšanas  daļai.” Kalvis  Kaļva

Apskatījām Pulvertorni, Jēkaba kazarmas, 
Saeimas namu, Rīgas Doma baznīcu, Mazo 
ģildi, Brīvības pieminekli. Tad visi gājām uz 
operu, kur kafejnīcā mūs gaidīja ļoti garšīgas 
pusdienas. Pusdienojot satikām operdziedātāju 
Ēriku Apeini, kas tēlo Punkšu raidījumā „Kas 
te? Es te”. Arī viņš bija iegriezies paēst 
pusdienas. 

Pēc garšīgajām pusdienām visi devāmies uz 
Rīgas Biržu. Tur bija ļoti daudz -tūkstošiem, 
varbūt  pat miljoniem - vērtīgu gleznu, suvenīri 
no citām valstīm, pat īsta ēģiptiešu mūmija, kas 
bija apmēram 2500 gadus veca. 

 Tālāk atkal devāmies uz Rīgas operas namu. 
Gides vadībā apskatījām visu ēku, sākot no 
skatuves un aizkulisēm. Uzzinājām interesantu 
faktu, ka operas skatuve ir lielāka par skatītāju 
zāli, protams, redzējām arī daudzas citas lietas. 
Apskatījām ložu, kurā operas izrādes skatās 
mūsu valsts prezidents, dārgākās un lētākās 
skatītāju vietas. Šajā namā bija vēsi un patīkami, 
jo ārā tobrīd bija +30 grādi karsts. 

Piekusuši, bet patīkamiem iespaidiem pārpilni 
gājām uz Leļļu teātri. Tur mazajā zālē mēs 
skatījāmies izrādi „Snaudošā pūķa pasaka”. 
Izrāde bija ļoti interesanta un aktieri atraktīvi, 
tāpēc tā mums ļoti patika.

Pēc izrādes, piekusuši no staigāšanas pa Rīgu, 
bet jauniem iespaidiem pilni, atvadījāmies no 
gidēm un iekāpām autobusā. Ceļš uz mājām 
pagāja ātri, jo jautrās runās un smieklos laiks rit 
nemanot.

Liels paldies biedrībai ASCENDUM par šo 
skaisto ekskursiju!

Aivija Vestfāle, 
Sausnējas pamatskolas 9. klases skolniece
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Kā  mūsdienās  saprotas  dažādas  paaudzes
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No J. Zālīša  pamatskolas  skolēnu  literārās  jaunrades  pūra
Mans sapnis

Ir pavasaris! Man patīk sapņot, iztēloties. Es iztēlojos, ka saule ir 
milzīga spuldze, kura modina augšā sastingušos kokus, pļavu, zāli 
un daudzus mazos kukainīšus. Re, lido pirmais taurenis! Debesīs 
skatoties, redzu lielus gubu mākoņus, kuri man liekas kā karaļvalsts 
ar saviem padotajiem un princesi, kura gaida savus preciniekus. 

Es eju pa laipu un nonāku senās dienās. Es iztēlojos, kā es 
dzīvošu, kad izaugšu liela. Maza būdama, ļoti daudz spēlējos ar 
lellēm un mīkstajām mantām. Man bija daudz leļļu, apmēram 
divdesmit deviņas. Es tās ģērbu, sēdināju pie galda, baroju, mācīju 
rakstīt uu rēķināt. Katrai lellei es iedevu pildspalvu un lapu. Es biju 
stingra un prasīga skolotāja! Man patika nosēdināt mantas sev 
blakus uz dīvāna, skatīties multenes un pēc tam tās kopā atdarināt. 
Gan lellēm, gan mīkstajām mantām bija vārdi pēc alfabēta, 
piemēram, Ingmans Ronītis, Ingmans Viva, Ingmans Superviva. 
Tas bija tik interesanti! Šādi spēlējoties, es iztēlojos, ka tie ir mani 
bērni, bet es audzinātāja.

 Bija arī kāds īpašs atgadījums. Bieži kopā ar māsu un mantām 
mēs spēlējām paslēpes. Kamēr māsa slēpa mantas, es iegāju koridorī 
skaitīt. Beigusi skaitīt, es gāju meklēt. Meklējot bērnus, es 
pārliecinājos, ka visu nav. Pazudusi mana vismazākā lellīte! Es gāju 
meklēt un nevarēju atrast. Pagāja apmēram stunda.... Tā bija 
paslēpta lielajā zālē. Asaras nožuvušas, bet no māsas ne vēsts. 

Nu šai laipai esmu jau pārkāpusi pāri. Man jau ir trīspadsmit gadi, 
un es vairs tik bieži nespēlējos ar lellēm. Man viņas stāv, rūpīgi 
saliktas, kastē, bet dažreiz es tik un tā izvelku no kastes kādu lelli 
un pasapņoju kopā ar viņu. Mans sapnis kļūt par skolotāju vai par 
bērnudārza audzinātāju ir vēl joprojām.

Mana bērnība paskrien ļoti ātri, kā ievziediem nobirstot, un tāpēc 
es cenšos pakavēties uz savas sapņu laipas vēl mazliet un iedomāties, 
kā tas būs. Vai tas būs viegli vai grūti? Tagad es to vēl nezinu... 

  
Līga Vestfāle, J. Zālīša Sausnējas pamatskola, 6. kl.

Krustcelēs
Ir nakts. Sēžu pie loga. Rokās es turu karsti kūpošu tējas krūzi. 

Skatos ārā pa logu. Tur, augstu debesīs pie zvaigznēm un mēness, ir 
daudzu cilvēku sapņi. Arī manējais. Bet kā lai tiek pie tiem sapņiem? 
Kādu tiltu man celt? Kādas ceļazīmes man meklēt? Vai iemācīties 
lidot kā putnam, lūgt vēju, lai tas paņem mani uz saviem spārniem 
un aiznes pie maniem sapņiem! Uz to man atbildes nav. Attopos, ka 
ir jau vēls. Dodos pie miera. Varbūt tā es varēšu rast atbildes uz 
saviem jautājumiem. 

Sapnis. Mugurā sev redzu dīvainu kleitu. Visapkārt ir jocīgi tēli. 
Viņi visi prot runāt! Viņi visi runā ar mani! Šai vietā es redzu 
zvaigznes kā cilvēkus, vējus kā lielus vīrus un mēnesi - šīs 
brīnišķīgās karaļvalsts galvu.

Es eju pa šo prieka pilno karaļvalsti, kur ikviens var būt laimīgs. 
Mans uzdevums ir sameklēt Karali Mēnesi. Viņš dzīvo milzīgā pilī, 
kuru apsargā varavīksnes bērni. Pils mūri ir celti no spožajiem 
saulesstariem, logi - no rasaslāsēm. Es nespēju vien brīnīties!

Pēc visa šī garā un dīvainā ceļa es beidzot satieku Mēnesi. Es 
viņam vaicāju: „Karali  Mēness, kā lai es tieku pie saviem sapņiem, 
kas lidinās starp taviem bērniem augstu debesīs? Kādu ceļu man 
iet? Kādas ceļazīmes man meklēt? Ko man iemācīties? Lūdzu, 
pasaki, ko man darīt!”

Mēness klusē, viņš nesaka ne vārda, tikai lūkojas uz mani it kā 
brīnīdamies, varbūt pat smīnēdams par manu naivumu. Es saprotu, 
ka tūlīt pārkāpšu pāri pirmajai laipai, un tur mani sagaidīs krustceles 
ar vairākām ceļazīmēm, kas man palīdzēs atrast īsto ceļu. Bet 
neviens nespēj atbildēt uz maniem mūžīgajiem jautājumiem, kuri 
nomoka manu sirdi dienu un nakti. Nekas cits neatliek, kā domāt 
pašai. Tāpēc man ir jāizvēlas, pa kuru ceļu iet... Ceļu ir tik daudz. 
Izvēlēties ir ļoti grūti.

Vai man iet pa to ceļu, kur es sevi redzu kā aktrisi? Ko rāda 
ceļazīmes? Tās rāda, ka ceļš ir līkumains, bedrains, akmeņiem klāts. 
Vai es sasniegšu galamērķi, fantazēt taču varu! Man patīk izjust to 
brīdi, kad esmu uz skatuves, dzirdēt aplausus, kuri domāti man, un 
iepriecināt citus ar savu sniegumu. Ko sapņa dēļ varu darīt 
vidusskolā? Kultūras akadēmijā? 

Bet otrs ceļš. Kāds ir tas? Vai es redzu sevi kā lietišķu sievieti, 
kļūstot par uzņēmēju? Kurā skolā man to mācīties? Un uzņēmums! 
Kādu man to veidot? Vai izkopt ganāmpulku, lai lauki neaizaugtu? 
Atvērt pārtikas ražotni, lai labums būtu pašai un citiem? Vai plānot 
pavisam ko citu? Kur ir tā mana vieta, lai es spētu augt, nevis 
noslīktu kā laiva okeānā... Uz šiem jautājumiem man jārod atbilde, 
bet laika vairs nav daudz, jo drīz būšu pārgājusi pāri savai pirmajai 
laipai, pabeigšu 9. klasi...

Paiet stunda, diena, nedēļa. Ir atkal vēls vakars. Es sēžu pie loga 
ar karsti  kūpošu tējas krūzi rokās. Es atceros savus sapņus. Skatos 
uz zvaigznēm, redzu Mēnesi. Apsolu viņam, ka savu īsto sapni es 
atradīšu un sasniegšu! Ja ne, tad darīšu ko citu, meklējot jaunas 
ceļazīmes savā dzīvē. Bet zinu noteikti - es gribu kļūt par labu 
cilvēku, kā to apņēmās Kristīne Grīsle Ilzes Indrānes romānā 
„Lazdu laipa” .

Aivija Vestfāle, J. Zālīša Sausnējas pamatskola, 9. kl.

Sapņu pasaule
Kad biju mazs,
Man pasaule
Kā brīnums bija…
Kad biju maza, pasaule tik tiešām šķita kā liels brīnums, kaut gan 

tagad nekas nav diži mainījies. Bērnībā pat rasas lāse raspodiņa 
sirdī bija kā spožs, brīnumains spīdeklis. Pati pasaule - liels brīnums, 
bet sapņi vēl lielāki. 

Mans sapnis bērnībā, kā jau katras meitenes sapnis, bija kļūt par 
princesi un satikt savu sapņu princi, kurš aizvestu mani uz savu pili, 
un mēs tur dzīvotu ilgi un laimīgi. Es neatbilstu princeses tēlam. 
Mani īpaši neinteresēja lelles, manu uzmanību vairāk piesaistīja 
mašīnas vai citas rotaļlietas. Vēl joprojām atceros sajūtu, spēlējoties 
ar savu mīļāko rotaļu biedru Imantiņu, kas glabāja visus manus 
noslēpumus. Imantiņš bija mans uzticīgākais draugs, par sevi gan es 
tā teikt nevarētu,  es atstāju viņu novārtā, pametu skapja dziļākajā 
nostūrī. Vai viņš mani atceras, domā par mani? Es apsolos sameklēt 
savu bērnības draugu, lai viņš varētu vērot mani, savukārt es vērotu 

Ja vecie būtu jaunāki, viņos ieklausītos, viņus nerespektē tikai  
       vecuma dēļ.
Ir jāieklausās tajos, kuri jau dzīvo vecāku dzīvi.
Ja vecākā paaudze vēl nav sapratusi, ka zirdziņu nomainījusi  

       dzelzs kaste, tad te attīstība ir piebremzējusi.
Katrai paaudzei galvā ir savs mērķis, savas domas, uzskati par  

      dzīvi.
Man mūsdienu paaudzes patīk labāk kā vecākās paaudzes.
Mana drauga tēvs dvēselē ir kā bērns.
Tā kā bērni ir no vienas paaudzes un vecāki no otras, tad  

       bērnus ir grūti audzināt.
Vecākā paaudze dzīvi ir vairāk nodzīvojusi.
Visa problēma ir interesēs, vecākā paaudze nepieņem mūsu  

       intereses.
Vecākā paaudze neseko mūsdienu brīvo laiku pavadīšanas  

       veidiem.
Mūsdienu paaudzēm ir milzīgas problēmas ar sarunu.
Bieži vien paaudzes dzīvo līdzās vienā istabā.
Jaunā paaudze ir iegrimusi telefonos un internetā.
Pieaugušie vislabāk saprotas ar sirmiem cilvēkiem.
Tehnoloģiju jauninājumi vecākās paaudzes slikti iespaido.
Mūsdienu cilvēki, protams, ir līdzīgi vēstures cilvēkiem.
Laiks atstāj vecuma un vērtību robu.
Jaunieši dzīvo, izmēģinot vislielākos neprātus.
Ģimeņu salidojumi starp paaudzēm ir vajadzīgi.
Ja esi komunikabls un neesi maza bērna prātā, tad   

       komunicēt ar vecāku cilvēku nesagādā grūtības.
Dienā kā jau dienā, bet vakarā ģimenē visi viens otru mīl.
Vecākā paaudze dzīvoja laikā, kad progress nebija tik tālu  

       aizgājis.

Jaunieši uzskata, ka ir pietiekami veci, lai saprastos ar vecāko  
       paaudzi.
Mums ir cita galva pilna ar citām domām kā mūsu vecākiem.
Paaudžu konflikti iet cauri laikam. Vecie ir laikā atpalikuši.
Pienāks laiks, kad arī man būs neizpratne par notiekošo.
Tas ir normāli, ka jaunie mazāk ieklausās vecajos, jo laiks jau  

       nestāv uz vietas.
Ir kas tāds, ko izprotam vēlāk, kad ir jau par vēlu.
Vecākā paaudze, kura bērnību vairāk pavadīja ārā nekā iekšā,  

       vieglāk saprotas ar jauno paaudzi.
Vecākai paaudzei iesaku paskatīties uz pasauli caur citām  

       acīm.
Tagad sazināšanās notiek nevis ar seju pret seju, bet gan  

       internetā.
Strīdi beigtos ātrāk, ja viena puse noklausītos otras teikto.
Ģimenēs ir jāatlicina laiks apspriedēm.
Ar laiku intereses mainās, bet laiks iet, cilvēki, laikam ejot,  

       nemainās.
Nesaprotamības starp paaudzēm sākas vienu jaunuma, bet otru  

       vecuma dēļ.
Vecākā paaudze runā gari, jaunā - ar dažādām īsām zilbēm.
Mēs, jaunā paaudze, esam problēma, tāpēc sāksim ar sevi un  

       risināsim to.
Vecākā paaudze reālajā dzīvē skatās viens uz otru, jaunā  

       paaudze - internetā.
Vecākai paaudzei jāiet viens solis uz priekšu, lai saprastos ar  

       jaunajiem.
Pagātnē bērni bija mīlīgāki, vecāki  - stingrāki.
Jaunā paaudze tik pamāj ar galvu un turpina 
   savu ceļu.

viņu un atsauktu atmiņā jaukākos bērnības mirkļus un brīnumainos 
sapņus. 

Mammas maigās plaukstas pavadīta, es devos pa šķietami drošo 
laipu uz nākamo pieturas punktu - bērnudārzu. Atceros pirmo dienu 
dārziņā. Mammas pavadīta, iegāju dārziņā. Es biju nobijusies, 
mazliet sakautrējusies un apmaldījusies, es nebiju savā ikdienas 
vidē, šī bija sveša un neiepazīta pasaule, bet es šajā pasaulē nebiju 
viena, mani atbalstīja un iedrošināja lielā māsa, kura šo pasauli jau 
bija iepazinusi un vienmēr ir bijusi man blakus. Es sāku iepazīt šo 
pasauli, ieguvu jaunus draugus un, protams, jaunus sapņus. Laipa 
mani arvien tuvāk virzīja sapnim par skolas gaitām. Ar katru dienu 
es to sajutu, es kļuvu gudrāka un apzinīgāka, es biju gatava jaunam 
sākumam - skolai.

Laipa, kas mani veda skolas gaitās, ne vienmēr bijusi pazīstama, 
tā bijusi neizprotama un sveša. Protams, ar skolu man saistās ļoti 
daudz skaistu atmiņu - mani draugi, skolotāji, labie darbi, kurus 
esam darījuši, arī ne tik labie, mana mazā skoliņa, kurā esmu 
pavadījusi tik daudzus gadus, cilvēki, kuri bijuši blakus visgrūtākajos 
brīžos, kad nolaižas rokas un sapņi liekas neaizsniedzami. Es 
vienmēr atcerēšos tos skolotājus,  kuri neļāva maniem sapņiem 
aizlidot kopā ar brāzmaino vēju.

Tas liekas muļķīgi, bet mans pirmais sapnis bija kļūt par rakstnieci. 
Iespējams, šo sapni es it īpaši apzinājos tikai tad, kad sāku aizrautīgi 
lasīt grāmatas, un tās mani sāka iedvesmot, apzināties, ko es varu, 
vēlos.  Man patīk sapņot, patīk klusums, patīk vērot cilvēkus sev 
apkārt, bet sirds man vienmēr pilna brīnumu gaidās, ka gribas 
dalīties ar citiem, iedrošināt, iedvesmot, aizkustināt labiem darbiem. 
Man sāp vienaudžu sevis dedzināšana, savā skoliņā iepazīto bērnu- 
nama skolēnu likteņi.

Šobrīd pats pavasara skurbums, plok sniega nejaušā sega - kaut  
kas tik dīvains dabā un manā sirdī... Pavisam drīz es pabeigšu 
pamatskolu. Un kur tālāk? Tā noteikti būs vidusskola, bet pēc tam? 
Kas būs pēc tam? To šobrīd vēl nevaru pateikt, bet zinu noteikti, ka 
studēšu humanitāras lietas. Vai tā būs žurnālistika, filoloģija vai kas 
cits, bet zinu noteikti, ka man  ļoti patīk rakstīt. 

Ir cilvēki, kuri tic liktenim, es nezinu, vai mani var pieskaitīt pie 
tiem. Es uzskatu, ka es pati varu ietekmēt savu likteni, bet ne mainīt 
to. Mana laipa ved mani krustcelēs. Es varu izvēlēties iet pa taisnāko 
ceļu vai doties pa līkumaināko, nepazīstamāko ceļu. Man ir daudz 
neatbildētu jautājumu, uz kuriem atbildes spēšu sniegt tikai pati, 
kad pienāks laiks. Manas turpmākās skolas izvēle, pagrieziens, ko 
izvēlēšos, ceļš, kuru veikšu, var mainīt visu manu dzīvi un ietekmēt 
manus sapņus. Pasaule mainās, tāpat arī es un mani sapņi. Es esmu 
gatava pārmaiņām, jaunam savas  dzīves  posmam, laipas  posmam, 
jo zinu, ka nebūšu viena, ar mani ir mani sapņi.

…Nu esmu liels/ Jau daudzu gadu/ Lieti bija/Bet pasaule /
Joprojām man /Ir brīnums liels / Kas jāuzmin. (Jānis  Anmanis)

Laura Cielava, J. Zālīša Sausnējas pamatskola, 9. kl.

Mežs - mana pasaule
Es sēžu jaunā, modernā, zaļā Hārvesterā. Pats esmu ģērbies ērtā 

kombinzonā, salonā skan viegla, klusināta mūzika, viss tik tīrs un 
gaumīgs... Es tīru mežu, redzu, kā spurainie koki top gludi kā 
paklausīgi zīmulīši. Man tas patīk, tas ir mans sensenais sapnis 
strādāt tikai mežā, būt vienatnē ar mežu, būt par meža valdnieku. 
Man patīk būt dabā, tur es jūtos brīvs un pārliecināts par sevi. 

Es zinu, ka daudziem šodienas sabiedrībā ir negatīva attieksme 
pret mežu izciršanu, bet man ir cits redzējums. Domāju, ka visa 
pamatā ir saprāts un plānveidība, lai galvenā nav tikai nauda, nauda. 
Es esmu par sakoptiem, atveseļotiem mežiem, jo tā, manuprāt, ir 
mūsu mazās zemītes vislielākā vērtība. Ja kāds šaubās, es to kādreiz 
pierādīšu!

Ārā tagad gaiss kā pavasarī. Eju pa lauku ceļu pie vecmammas, 
joprojām esmu sava sapņa varā. Eju lēnām, jo izbaudu šo klusumu, 
kas valda visapkārt. Man ir laiks domāt, sapņot, nekas mani 
netraucē.

Saulīte apņem mani un mēģina iesildīt mūsu zemi. Drīz viss 
modīsies. Atlidos gājputni. Interesanti, kā tie var zināt, kad viņiem 
jālido atpakaļ uz dzimteni. Kādas ir viņu ceļazīmes? Viņi lielāko 
daļu no dzīves pavada lidojot. Liekas, ka dzīve atgriezusies tad, kad 

sadzirdam tos.
Bērnībā skatījos filmu par mirušo mežu. Tur bija tāds varonis - 

Kašķejs. Meži bija klusi, izmiruši, tā bija tumsas valstība. Tā liekas 
arī tagad, staigājot pa mežu. Bet, kad salidos putni, tad visa dzīvība 
atgriezīsies. Katrs zariņš būs dzīvības pilns.

No darba brīvajos brīžos es sevi iztēlojos pie ezera, jo man patīk 
makšķerēšana. Arī tagad ļoti gaidu, kad varēšu atkal pamakšķerēt. 
Visu jau esmu sagatavojis. Ir tik pacilājoša sajūta, kad pieķeras liela 
zivs.

Sēžot pie ezera, var saklausīt dažādas skaņas. Putnu un varžu 
dziesmas. Pat skudrām pūznī ir sava dziesma. Tās atkal steidzas 
būvēt savas mājas pēc garās ziemas. Mēs visi pamostamies pēc 
ziemas, lai atkal gatavotos jaunai.

Kaut ziema man ne visai patīk, tomēr es iztēlojos, kā mans 
varenais kuģis, ārdot sniegu, virzās uz priekšu kā tāds milzīgs 
bruņurupucis, atstājot aiz sevis baļķu grēdas. Ja vien nebūtu tā tik 
gara! Pēc vasaras karstuma un rudens steigas pat gribas baltu, 
mīkstu sniegu.           

 Jā, mežs ir tā valstība, kurā man ir sava vieta jebkurā gadalaikā. 
Mežs ir un paliks manas mājas. Šobrīd  mana ceļazīme ir skaidra. 
Man jāpabeidz 9. klase, un tad tikai uz priekšu - uz Ogres Meža 
tehnikumu!

 Edijs Putniņš, J. Zālīša Sausnējas pamatskola, 8. kl.

Vērtīgi  mirkļi  Vācijā
Pirms diviem gadiem man bija iespēja būt vienai no 27 dalībniekiem 

Eustory rīkotajā akadēmijā Berlīnē Vācijā. Tā bija vienreizēja nedēļa 
kopā ar jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm, spriežot un diskutējot 
par cilvēkiem un to ietekmi, varu, tāpēc nolēmu pieteikties arī šogad 
pasākumā History Campus Berlīnē Vācijā, kas tika rīkots par godu 
Pirmā pasaules kara simtgadei. Zināju, ka arī šis piecas dienas ilgais, 
internacionālais notikums neliks vilties.

Atklāšanas pasākumā ar savu klātbūtni mūs pagodināja pat Vācijas 
premjerministre Angela Merkele, kura sacīja: „Vienkārši leciet šajā 
piedzīvojumu bagātajā Eiropas romānā, mācieties jau esošās nodaļas 
un piedalieties rakstīt nākamās!” 

Uzaicināti tika vairāk nekā 400 jauniešu no 40 Eiropas valstīm, un 
mēs visi bijām sadalīti 21 darbnīcā, tās visas bija balstītas uz vienu - 
veidot izpratni par Pirmo pasaules karu. Bet to uzdevumi un metodes 
bija krasi atšķirīgas. Tas arī veidoja šo pasākumu tik interesantu.

 Darbnīcas bija dažādas, katrs varēja apgūt ko jaunu, sākot ar jau 
gatavu informācijas avotu pētīšanu, kā filmu, masu mediju, 
pieminekļu, fotogrāfiju analīzi, un beidzot ar jauno žurnālistu un 
dažādām teātra darbnīcām, kā arī mūsdienīgākām, piemēram, www.
facebook.com laika līnija, programmēšana un pat datorspēles 
prototipa dizaina izveidošana, kas arī bija mana darbnīca, kuras 
nosaukums - „Spēlēt Lielo karu”. Sākumā es pat nespēju iedomāties, 
kas man būs jādara, un vai mēs tiešām veidosim īstu datorspēli, jo tas 
taču ir grūti un tikai specializēti programmētāji ar to nodarbojas, bet 
jau trešās dienas beigās mums tik tiešām bija izveidots datorspēles 
prototips. Mūsu darbnīcā darbojās trīs grupas, un katra izveidoja savu 
spēli, kuras ir pat iespējams spēlēt. Man tas bija kas jauns, un pats 
labākais, ka nevajadzēja programmēt un izmantot kodus, mēs 
darbojāmies speciālā programmā, kur viss šķita gluži vienkārši. 
Atmosfēra ar grupas biedriem bija brīva, mēs daudz smējāmies, un tā 
bija bauda strādāt pie šīs spēles. Lai gan šī darbnīca nebija mana 
pirmā izvēle, nenožēloju, ka biju tieši šajā, jo tas tiešām bija 
aizraujoši. 

 Pasākums bija izdevies, organizētāji bija padomājuši pilnīgi par 
visu - dzīvesvietu, ēdināšanu, aktivitātēm visa pasākuma laikā. Katru 
brīdi varēja vērot kādu koncertu, izstādi, piedalīties lekcijās, 
diskusijās, prezentācijās vai izglītojošās ekskursijās pa pilsētu. 
Izvēles iespēju bija tiešām daudz un katrai gaumei. Mēs visu laiku 
bijām darbībā un ķērām mirkļus iepazīties ar citiem un iegūt jaunus 
kontaktus, jo tas šķita viens no lielākajiem plusiem. Šis notikums 
man sniedza vēl nebijušus iespaidus, jaunus draugus un, protams, 
neatkārtojamu pieredzi. Ikvienu no mums pavadīja moto, kuru es 
vēlētos nodot arī  jums: „Skaties atpakaļ un domā uz priekšu!” . 

 Agnija Vaska, 12.kl.
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vārda  došanas  svētki  muzikālajā  krodziņā

Maijs Jumurdas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim jau 
vairākus gadus ir īpašs mēnesis, kad tiek izrādīts kāds tematisks 
koncertuzvedums. Citus gadus īpaši suminājām un iepriecinājām 
māmiņas, savukārt šogad koncertuzveduma tēma bija ansambļa 
viena vienīgā un īstā vārda - nosaukuma izdziedāšana, izspēlēšana 
un iegūšana uz palikšanu. Piecu  dziesmoto gadu laikā izskanējuši 
vairāki varianti, bet viens īstais un visu dziedātāju sirdis 
uzrunājošākais izskanēja ansambļa 5 gadu jubilejas pasākumā 

novembrī. Ansambļa nosaukuma autore ir jumurdiete  Lucija  
Lībiete. Par to mēs visas esam viņai ļoti pateicīgas. 

Cilvēku mēs atpazīstam pēc vārda, savas izjūtas izsakām vārdos, 
lietas mēdzam nosaukt īstajā vārdā,  vārdus virknējot un saliekot 
teikumos, rodas dzeja un no tās  savukārt dziesma, bez vārda - grūti 
šajā krāsainajā pasaulē. Turpmāk savu skatuvisko uzstāšanos mēs 
pieteiksim kā Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi”.  
Mūsu vadītāja ir Ieva, pavasarī tik reibinoši visur zied ievas, tās 
apdziedātas dziesmās un tautasdziesmās un Jumurdā tās ziedēs visu 
gadu caur mūsu ansambļa skanīgajām balsīm.  Ja aicināsiet ciemos,  
„Ievziedi” visu gadu ziedēs arī jūsu svētkos.

Paldies pasākuma tapšanā Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai 
Agitai Opincānei, Ērgļu Profesionālās vidusskolas 3. kursa 
viesmīlības pakalpojumu speciālistiem - Laurai Bračkai, Didzim 
Mednim, Klintai  Andžānei, Santai  Valerei, kā arī  jumurdietēm  
Vitai Bērziņai,  Santai Laubei, Dainai  Smeilei, paldies Muzikālā 
krodziņa muzikantiem  Elitai Ūdrei un Zigmundam  Bērzkalnam!

Paldies Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa ”Ievziedi” vadītājai 
Ievai Vilnītei un dziedošajām balstiņām  - Sarmītei Kantānei, Maijai 
Vilnītei, Ērikai Purviņai, Kristīnei Lūsei un Agitai Opincānei par 
atsaucību, izturību, sava radošuma un sirsnības izpausmēm 
iknedēļas mēģinājumos un jo īpaši uzstāšanās reizēs! 

Inita Lapsa, 
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

Dagņa  Pētersona foto

muzeju  nakts  „meņģeļos”

17. maijā jau devīto reizi, „Meņģeļos” tika aizvadīta „Muzeju 
nakts”. Šajā gadā visā Latvijā noslēdzās Muzeju nakts trīs gadu 
cikls, kas  iezīmēja  trejkrāsaino dzintara  tapšanas ceļu. Iepriekšējos 
gados godinājām dzintara  auklētājus - zilo jūru un zaļo mežu. 
Šogad sārtajam dzintaram bija jāiemirdzas visā tā spožumā.

Gatavojoties Muzeju naktij, Ērgļu novada iedzīvotāji tika aicināti 
dalīties ar saviem dzintara izstrādājumiem, lai pasākuma laikā tie 
tiktu parādīti izstādē „Ērgļu novada dzintars”. Atsaucība bija liela, 
jo kopumā izstādē bija apskatāmas 76 vienības: dažnedažādas 
krelles, piespraudes, kuloni, auskari, gredzeni, aproču pogas, pat 
pildspalvu turētājs un Kaucmindē darināts tautas tērps, kura ņieburu 
rotā dzintara pogas. Paldies Jēkabsonu ģimenei, Agitai Opincānei, 
Inesei Vīlei-Bērziņai, Ilonai Cielavai, Terēzei Kaimiņai, Andrim 
Brēmanim, Dainai Vizlai, Benitai un Sandrai Nīgalēm, Veltai 
Kurzemniecei, Samantai Liepiņai, Tīnai Blūmai, Silvai Teterei un 
Ainai  Braķei par atsaucību!

 Rosība  „Meņģeļos” sākās jau rīta pusē ar improvizētās skatuves 
rotāšanu. Ar dabas  materiāliem rotātais muzeja stallis  uz pasākuma 
laiku ieguva jaunu izskatu. Par to paldies Ērgļu pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Pienenīte”  „Zvaigznīšu” grupiņas vecākiem!

Tomēr pati Muzeju nakts „Meņģeļos” iesākās ar Sirds dziesmu 
un deju koncertu, kuru vadīja divas „mārītes” BIZZZ (Ieva Vilnīte) 
un ZIBBB (Edija Zommere). Koncertā uzstājās Ērgļu mūzikas 
skolas pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” audzēkņi muzikālās audzinātājas 
Evitas Šreiberes vadībā, bērnu vokālais ansamblis „Ķipari” un 
Jumurdas pagasta sieviešu vokālais  ansamblis „Ievziedi” Ievas 
Vilnītes vadībā. 

Pēc koncerta „Meņģeļu” pagalmā sākās rosība, jo tur saradās 
dažnedažādi „kukainīši” - mārītes, skudriņas, taurenīši, zirneklīši 

u.c. Visā pagalma teritorijā bija pa kādai interesantai nodarbei - 
skudru pūžņa veidošana, akmeņu, medaļu un svečturīšu 
apgleznošana. Par to jāpateicas Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte”  „Bitīšu” un „Lāsīšu” grupiņas bērniem un vecākiem. 
Sportiskās un jautrās aktivitātēs apmeklētājus iesaistīja Ērgļu 
vidusskolas 2., 3.b. un 4. klases audzinātājas un skolēni. Izmēģināt 
spēkus uz balansa virves un tikt pie skaisti apgleznotām sejām 
varēja,  pateicoties „Ērgļa spārni” komandai. 

17. maijs ir Ugunsdzēsēju un glābēju diena, tāpēc „Muzeju naktī” 
piedalījās  arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa ugunsdzēsēji, kuri 
ikvienam apmeklētājam ļāva uzvilkt formas tērpu un pat iesēsties 
automašīnā.

Šajā vakarā „Meņģeļu” dzīvojamās mājas saimes istaba, 
pateicoties Ērgļu Profesionālās vidusskolas topošajām auklītēm un 
viņu skolotājām, pārtapa par bērnistabu. Tur bija omulīgi un jautri 
gan lieliem, gan maziem. Visiem  lielu prieku sagādāja  Ērgļu  
Profesionālās vidusskolas simbols – „dzenītis”.

Pēc kārtīgām sportiskām izklaidēm visi tika cienāti ar ļoti garšīgu  
putru, par kuru parūpējās Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pienenīte”.

Kad iestājās jau neliela krēsla, „Meņģeļu” dīķī  iemirdzējās 
jāņtārpiņu uguntiņas svecīšu izskatā. Pēc tam pagalmā turpinājās 
dejas dīdžeja Kalvja vadībā. 

Uz tikšanos nākamgad!
Ieva Vilnīte,

Brāļu  Jurjānu  memoriālā muzeja „Meņģeļi”  vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

dzintara  muzeju  nakts  
brakos

R. Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki” 17. maijā notika jau 
astotā Muzeju nakts. Šī gada tēma „Sarkanā krāsa - dzintars”. Laika 
apstākļi šogad bija ļoti labvēlīgi, jo visu dienu spīdēja saule, vakars 
- silts un patīkams. 

Braku Muzeju nakts sākās ar muzikāli literāru sarīkojumu 
„Dzintarsaule”, kas bija veltīts R. Blaumanim un I. Ziedonim. Anna 
Kuzina pastāstīja par rakstnieku I. Ziedoni, viņa devumu literatūrā 
un sasaistīja to ar R. Blaumani, īpaši izceļot viņa lugu „Sestdienas 
vakars”. Tālāk Zintas Saulītes un Ērgļu vidusskolas 10. klases 
skolnieka Gundara Āboliņa Imanta Ziedoņa „Dzintarainās pasakas” 
lasījums, kuru caurvija cesvainietes Vitas Krūmiņas dziesmas ar I. 
Ziedoņa un R. Blaumaņa vārdiem.

No pulksten 21.00 sākās dažādas aktivitātes Braku teritorijā. Jau, 
ienākot muzejā, rotaļlaukumā apmeklētājus sagaidīja Ērgļu 
vidusskolas 3.a klase (audzinātāja Liena Bukovska), lai aicinātu 
piedalīties un veikt dažādus pārbaudījumus darbnīcā „Dzintara 
meklētāji”. Sīklopu kūtiņā  Ineses Mailītes vadībā, izmantojot 
kartupeli un dzelteno krāsu, tapa skaistas dzintara saulītes. Mārīte 
Breikša bija sagatavojusi dažādus jautājumus un atjautības 
uzdevumus  par  dzintaru, kā  arī  pamudināja  uzrakstīt  piecrindi  
dzejoli. 

Rita Dutko iemācīja pagatavot skaistu rotaslietu, izmantojot 
krāsainu dziju un dzintara akmentiņus. No šīs darbnīcas katrs devās 
prom ar pašgatavotu rotu ap kaklu. Saimes istabā skanēja tik jauka 
dziedāšana, ka dažs Muzeja nakts apmeklētājs vai visu vakaru 
sēdēja un dziedāja, un dziedāja. Bija tik jauki klausīties Vitas 
Krūmiņas ģitāras spēlē un skaistajā dziesmu  izpildījumā. Tā bija 
jauka mūzikas terapija  sirdij  un  dvēselei.

Jauniešus visvairāk saistīja nakts orientēšanās pa Braku takām. 
Te čakli rosījās Ērgļu vidusskolas skolēni, kuri vienmēr atbalsta 
pasākumu un izdomā apmeklētājiem visdažādākos pārbaudījumus. 
Pie starta dalībniekus sagaidīja 10. klase (audzinātāja Indra Rone), 
lai sagatavotu skrējējus dzintara ceļojumam. Pirmais kontrolpunkts 
- Pirts dīķis, te Madaras Ozolas un Agitas  Bīriņas vadībā norisinājās 
dzintara skalošana. Pie  Jāņkalniņa  katrs  saņēma saules un uguns 
enerģiju, kāpjot, lienot un ietērpjoties īpašās drēbēs (7. klase, Mārīte 
Kovaļevska). Pie Pieminekļa akmens sagaidīja 8. klase (Olga Eņģe), 
lai izietu dzintarkrāsu ceļu, ko veidoja dzelteni akmeņi. Simtsoļu  
takā atkal jauni pārbaudījumi, kurus izdomāja 11. klase (Ilze Eņģe). 
Lai nokļūtu pie skulptūras „Edgars”, bija jāveic trošu ceļš un 
uzdevumi, kuru idejas autori 5. klase (Aldis Olte). Pie Zibensšķeltā 
akmens darbojās Madlienas vidusskolas 10. klase (Elita Atslēdziņa), 
lai aicinātu veikt dažādas dzintara akmentiņu spēles.

Sīklopu kūtiņā bija izveidota dzintara izstāde, kurā varēja aplūkot  
Ināras  Strazdiņas, Ilzes Reņģes un Annas  Sniedzītes dzintara 
rotaslietu kolekcijas.

Paldies muzeja palīgiem un čaklajiem atbalstītājiem, skolēniem, 
viņu skolotājiem un lieliskajiem vecākiem! Muzeju naktī Brakos 
bija 460 apmeklētāji, visvairāk no Ērgļu, Madonas, Ogres, 
Vecpiebalgas novada, arī Rīgas, Rankas, Gulbenes, Ropažiem, pat 
no Anglijas un Ukrainas.

Zinta Saulīte, Braku  muzeja  vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

gadskārtējais  pasākums  pie  muzeja
23. maija novakarē Sausnējas 

parka estrādē notika pasākums 
Muzeju nakts ietvaros. To ievadīja 
zvana skaņas un novadpētniecības 
speciālistes Ilgas Kronītes uzruna. 
Vārdus nenosaucot, tika izteikta 
pateicība cilvēkiem, kuri muzejam 
dāvājuši priekšmetus un 
nemateriālas vērtības.

Ar B. Jukņevičas joku lugas 
„Ak, šī jaukā lauku dzīve” izrādi 
Sausnējā viesojās Vietalvas 
amatierteātris. Iestudējuma 
režisore - Agita Lindenberga. 
Izrādē skartās problēmas joprojām 
aktuālas lauku apvidiem. Lugā  
visi  konflikti atrisinājās un galu galā viss beidzās 
laimīgi. Aktieri spēlēja aizrautīgi. Bija jau 
neparasti, ka sadzīvē zināms nopietns cilvēks uz 
skatuves dēļiem pārtop par pludurīgu palaidni vai 
iejūtas pavisam citādā raksturā. Tiešām laba 
izrāde, ko apliecināja skanīgie aplausi un 
aktieriem dāvātie skatītāju ziedi.

Tostarp, no estrādes iesāņus dūmu mutuļus 
vērpa ugunskurs un uz tā virda miežu putraimu 
biezputra. Tā nu skatītāji pēc izrādes noskatīšanās 
mielojās ar tradicionālo cienastu. Paldies  Valijai,  

Sporta  dienas  jautrības

 6. jūnijā Ērgļu  novada sociālās aprūpes centra iemītniekiem tika organizēta sporta diena. Pasākumā 
ieradās iemītnieki ratiņkrēslos, darbinieku pavadīti. Skatītāju un dalībnieku atbalstīti, spēlējām galda spēles, 
domino un dambreti, vīru grupa cēla svaru hantelītes, metām ar bumbām pa dažādiem mērķiem, bet pati 
jautrākā izrādījās zābaka mešana tālumā, ko veica visi sporta dienas dalībnieki. Bet  saimniecēm  palīgā 
steidza  kartupeļu mizotāju komanda ar uzdevumu, kas būs veiklākais kartupeļu mizotājs. Pasākuma 
noslēgumā tika izsniegts sertifikāts, kas apliecināja par dalību sporta dienā, un maziņš pārsteigums. Paldies 
visiem, kas piedalījās, arī mazajiem palīgiem, kas iejutās tiesneša lomā, jo, kā mēs zinām, jautrība palīdz 
veseļoties.

Inesei,  Ainai un  Aināram! Garšoja tiešām labi!
Sekoja muzeja apskate. Pulkstenī neskatījos, 

bet, pēc pēdējā apmeklētāja slēdzot durvis, ārā jau 
valdīja tumsa.

Sirdi ļoti sildīja odzēniešu vērtējums par 
Sausnējas parku - skaisto un patīkamo vietu.

Paldies visiem, kuri sponsorēja šo pasākumu un 
kuri ieguldīja darbu, sakārtojot parka teritoriju!

                     
Ilga  Kronīte Sausnējas muzejā

Ilgas Kronītes foto 
Ināra, sociālā rehabilitētāja
Ingūnas Jaunozoliņas foto 
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Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,
Nav par tavām rokām labām
Siltāku uz pasaules.

Mātes diena ir starptautiski svētki par godu 
visām māmiņām. Māte ir ikviena cilvēka  lielākais  
dārgums, kas nezaudē savu vērtību no paaudzes 
uz paaudzi. Māte - tā ir mūsu visu dzīvības devēja. 
Ikdienas steigā dažkārt varbūt aizmirstam apskaut, 
samīļot un pateikt  viņai mīļus vārdus, taču tie 
noteikti slēpjas ikvienam sirsniņā. 

Šajos  Māmiņdienas  svētkos Sausnējas saieta 
zālē valdīja īpaša gaisotne. Ciemos pie mums bija 
atbraucis Ērgļu saiets nama  sarīkojumu deju 
kolektīvs  „Vizbulīte” ar savu vadītāju Sandru 
Avotiņu. Šajā skaistajā dienā arī viņi piepildīja 
savu ieceri nosvinēt to kopā ar savām māmiņām.

Saules  pielietajā  zālē  bija  sanākuši skatītāji, 
arī dejotāju māmiņas un vecmāmiņas. Acis žilba 
no skaistuma, ko šie jaunie un talantīgie dejotāji 
izstaroja katrā dejā. Skaistās kleitas, graciozā 
stāja, elegance, jūtas un emocijas - tā varētu 
raksturot  šo skaisto dejas burvību, kura pārņēma 
visus klātesošos.

 Dejotāji  dejoja Vīnes valsi, kvipstepu, ča-ča-
ča, rumbu, džaivu u.c. dejas. 

Šī diena bija kā skaista dāvana visām  mums, 
kuru mums dāvāja „Vizbulīte”. 

Mīļš paldies par šo jauko koncertu  Sandrai  
Avotiņai un viņas audzēkņiem:

Jānim Serovam, Montai Purviņai, Ralfam 
Bolzanam, Katrīnai Dutko, Alenam Kārkliņam, 
Montai Masaļskai, Aivaram Skābarniekam, Gintai 
Lazdiņai, Alīnai Mušai, Haraldam Masaļskim, 
Marekam Dingam, Emīlijai Zommerei, Raineram 
Ģirģenam, Anetei Bukovskai, Kristiānam 
Židovam, Kristai Ielejai, Matīsam Griģuško, 

Agita 2007.gadā.

dziesmota  ekskursija  „gretēs”

Tepat netālu no Ērgļiem, kaimiņu pagastā 
Vestienā „Gretēs”, atrodas piemiņas vieta  vienam 
no pirmajiem latviešu botāniķiem - Jānim Ilsteram 
(1851-1889). Šogad, 27. maijā, apritēja 125. 
gadskārta, kopš J. Ilstera aiziešanas mūžībā. 
Savos 38 gados viņš paspēja izdarīt daudz: pētīja 
tuvākās Vidzemes apkārtnes un tālāku Latvijas 
novadu augus, sarakstīja pirmo botānikas mācību 
grāmatu latviešu valodā, izskoloja daudzus 
latviešu bērnus, vāca tautasdziesmas un rakstīja 
dzejoļus. Tāda vispusīga un darbīga personība, 
kura ir novērtēta latviešu zinātnē un kultūrā. 

Kopš 1973. gada 27. maija „Gretēs” ir uzstādīta 
piemiņas zīme - ozolkoka stabs ar attiecīgu 
uzrakstu. 2013. gadā to atjaunoja. Piemiņas vietu 
„Gretēs” ir iekārtojuši un to uztur šīs vietas 
saimnieki - Biruta un Jānis Nebari.  Abi viņi ir 
mežkopji, regulāri piedalījušies arī  Ērgļu novada 
muzeju mežu sakopšanas talkās,  līdzējuši ar 
padomu un praktiski arī citiem mežu īpašniekiem. 
Pēc Birutas Nebares ieteikuma par priekšzīmīgu 
meža apsaimniekošanu ērglēniete Velta 
Kurzemniece, „Silakalnu” saimniece, pavisam 
nesen saņēma ikgadējo meža nozares  balvu 
„Zelta čiekurs”.

30. maijā „Gretēs”  Biruta  Nebare bija 

noorganizējusi  sadziedāšanās pēcpusdienu un 
tikšanos ar  balvas „Zelta čiekurs”  laureāti.  Pēc 
Nebaru ģimenes iniciatīvas nodibinātā  biedrība 
„Mūžizglītība „Gretēs”” popularizē  gan botāniķa 
J. Ilstera vārdu, gan rūpējas par mežkopju un 
mežu apsaimniekošanas īpašnieku izglītošanu. 

Šis pasākums bija vienlaicīgi veltīts arī Jāņa 
Ilstera piemiņai.  Tajā piedalījās Ērgļu tautas 
mūzikas kopa „Pulgosnieši” un Liepkalnes  
dziesmu ansamblis „Pīlādzītis”.  Abi ansambļi 
bija sagatavojuši speciāli šim gadījumam 
skanīgākās dziesmas par mežiem, dabu un tēvu 
zemes daiļumu. „Pulgozniešu” dziedātājiem šis ir 
20. jubilejas gads, tāpēc arī tiek apgūtas jaunas 
dziesmas, nostiprināts iepriekšējais repertuārs, jo 
jāgatavojas atskaites koncertam Ērgļos rudens 
pusē.  Jo vairāk dzied, jo labāk skan. 

Birutas kundze viesus izvadāja un izstāstīja par 
J. Ilsteru, parādīja botāniķim par godu izveidoto 
piemiņas vietu, iepazīstināja ar savu saimniecību. 
Dziedātāji izdziedāja  savas  „greznas dziesmas”,  
staigājot pa „Gretes” māju skaistajām vietām. 

Pasākumu „Gretēs”  filmēja „Mana Filmu 
studija”. 

A. Kuzinas teksts 
     Antras  Dičas Milnes foto

Jauktais  koris  “Ērgļi”  dzied  dikļos - 
dziesmu svētku šūpulī

7. jūnijā Ērgļu dziedātāji 
un dziesmu draugi devās 
uz Kocēnu novada Dikļiem, 
kur norisinājās Pirmo 
dziedāšanas svētku 150. 
gadskārtas svinības. 
Piedalījās svētku koncerta 
mēģinājumos, Dikļu 
baznīcā Pirmajiem 
dziedāšanas svētkiem 
veltītajā svētbrīdī, svētku 
dalībnieku gājienā pa 
Neikena taku uz 
jaunizveidoto Dikļu dabas 
koncertzāli un svētku 
koncertā, kur Alfrēda 
Kalniņa, Jāņa  Cimzes, 
Jāzepa Vītola, Emīla 
Dārziņa, Jurjānu Andreja, 
Emiļa Melngaiļa, Jāzepa Mediņa un citu latviešu 
kormūzikas klasiķu darbus atskaņoja 50 Latvijas 
jauktie un vīru kori - kopā 2000 dziedātāju. 
Koncertā piedalījās arī soliste Inga Šļubovska, 
Nacionālo Bruņoto spēku štāba orķestris un deju 
kolektīvi no Valmieras deju apriņķa.  

Šogad  aprit šī nozīmīgā gadskārta kopš 
Pirmajām dziesmu dienām Dikļos - Dziesmu 
svētku tradīcijas aizsākumiem, kad 1864. gada 
Vasarsvētkos Dikļu mācītājmuižas parkā Juris 
Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas 
svētkus, tādējādi liekot pamatus Dziesmu svētku 
tradīcijai un izaugot līdz Pirmajiem Vispārējiem 
dziesmu svētkiem Rīgā 1873. gadā.  

Izsenis apdzīvotā vieta Dikļi ieņem izcilu 
vietu latviešu kultūras vēsturē, jo tieši šeit 
notikuši pirmie latviešu novada Dziedāšanas 
svētki un spēlēta pirmā teātra izrāde latviešu 
valodā. Dikļu baznīcā un draudzē no 1857. līdz 
1867. gadam par mācītāju kalpojis Juris Neikens, 
talantīgs skolotājs, izglītības darba organizators, 
ievērojams literāts. 1864. gada Vasarsvētkos 
Dikļu mācītājmuižas parkā Juris Neikens 
noorganizējis pirmos kopā dziedāšanas svētkus. 
Dziesmu dienas pasākumā Dikļos no apkārtējiem 
Vidzemes pagastiem piedalījušies seši vīru kori 

no Dikļiem, Lielsalacas (Salacgrīvas), 
Limbažiem, Mazsalacas, Rūjienas un Straupes, 
kā arī bērnu koris ar 120 dziedātājiem rīta 
cēlienā. Pakalns, kurā svētkos izvietojušies 
kori, vēlāk ieguvis Neikenkalna nosaukumu. 
Atzīmējot Vispārējo latviešu dziesmu svētku 
simtgadi, 1973. gadā Neikenkalnā atklāja 
piemiņas akmeni pirmajiem novada Dziesmu 
svētkiem. Šobrīd blakus Neikenkalnam 
izveidota dabas koncertzāle - mūsdienīga dabas 
un mākslas sinerģija, kas izceļ Dikļu 
kultūrvēsturisko nozīmi kā Dziesmu svētku 
šūpuli. 

Leģendārais Dziesmu svētku goda 
virsdiriģents, kultūras darbinieks, pedagogs un 
publicists Roberts Zuika ir teicis: “Dziesmu 
svētki ir mūsu testaments, novēlējums 
neskaitāmās paaudzēs. Dziesmu spēks jānodod 
tālāk jaunatnei, jo vienīgi atdotais paliek. 
Dziesmu svētki nav tikai priecāšanās. Tie ir 
mūsu  tautas bagātību novēlējums visaugstākajā 
līmenī, lai pastāvētu mūsu tauta, valoda un 
valsts. Lai mēs nepazaudētu sirdsapziņu un 
pašcieņu.” 

           Sandra Avotiņa, Ērgļu novada 
domes speciāliste - kultūras darba organizatore

„vizbulīte”  uzzied  Sausnējā

Katrīnai Rešņai, Rihardam Bertmanim-Balodim, 
Patrīcijai Bolzanei, Ralfam  Kauliņam, Esterei  
Caunei, Tomam  Vilnītim, Elzai  Koklačovai.

 Lai spēks un izturība mēģinājumos, veiksme 
un panākumi nākamajos konkursos! Lai nezūd 
mīlestība uz deju!

Inese Leiboma, 
Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore

Ilgas Kronītes foto

baltais prieks
Baltais prieks audzina gan tos, kas priecājas, 

gan to, par kuru priecājas.
Stāsts būs par Jumurdas pagasta pārvaldes 

vadītāju Agitu  Opincāni. Rakstīt rosināja bijušie 
un esošie vējavieši, daudz pozitīva esmu dzirdējusi 
no jumurdiešiem. Vējava ir mana bērnības un 
jaunības zeme, savukārt Jumurdā un Ērgļos esmu 
skolojusies, tāpēc šīs skaistās vietas un arī cilvēki 
pazīstami. Kaut dzīvoju pārnovada pagastā, par 
Agitas darbību interesējos jau kādu laiku. Ir 
bijušas tikšanās klātienē dažādos pasākumos, 
sazināmies arī telefoniski.

Gan Vējava, gan Jumurda piedzīvojušas 
daudzus „mērnieku laikus” - tās pievienotas un 
atvienotas, pārdzīvojušas karus un pēckarus, 
izsūtīšanas, kolhozu un sovhozu laikus; bijušas 
Cēsu apriņķī, Ērgļu, tad  Madonas rajonā, tagad  
Ērgļu novadā. Sevišķi mētāta Vējava, dažādu 
laiku izdaroņi neņēma vērā ne vēsturi, ne 
ģeogrāfiju.

Un tā - no 1997. līdz 2006. gadam Jumurdas 
pagasta padomes priekšsēdētāja, bet no 2007. gada 
pagasta pārvaldes vadītāja ir Agita Opincāne.

Viņa nāk no kuplas ģimenes, māsa Ērika strādā 
pagastā par lietvedi, Ritai ir zemnieku saimniecība 
Lauterē, brālis dzīvo Ērgļos. Kā pastāstīja 
skolotāja seniore Zenta Zeltiņa, visai ģimenei 
raksturīga labsirdība, īpaši izpalīdzīga un 
sirdscilvēks bijusi mamma. Nu jau abi vecāki 
aizsaules dārzos.

 Ģimene uz Jumurdu atnākusi, kad Agita bijusi 
vēl maza meitene. Viņas izglītības ceļš - Jumurdas 
pamatskola, Ērgļu vidusskola, Liepājas 
Pedagoģiskā augstskola. Pēc tam uzsākusi darba 
gaitas Jumurdā par sākumskolas skolotāju, 
līdztekus 3 gadus vadījusi tautas namu. Ievēlēta 
par deputāti un jau 17 gadus vada pagasta dzīvi. 
Sākumā darba telpas atradās bijušajā skolas mājā 
- muižā, tad tika uzcelta pilnīgi jauna  
daudzfunkcionāla  ēka skaistā pakalnā ar skatu uz 
ezeru.

Agita strādā komandā - kopā ar kultūras darba 
organizatori  Initu Lapsu, bibliotekāri Velgu 
Birkenšteini un pārējiem darbiniekiem, uzklausot 
iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumus.

Par ko visvairāk uzteic Agitu un saka paldies? 
Par mērķtiecību, ar kādu viņa kopš skolas gadiem 
pacietīgi tiekusies piepildīt sevi. Agitas patīkamais 
balss tembrs, oratores spējas ir uzrunājušas 
klausītājus gan priecīgos notikumos, gan arī tad, 
kad aizgājēji jāizvada Mūžības ceļos vai jāsaka 
atceres vārdi kapusvētkos, svecīšvakaros.

Var jau dažs smīnēt par latviešu tautas īpatnību 
mīlēt kapus, tomēr Agitai pienākas paldies par to, 
ka viņa ir atradusi veidu,  kā iesaistīt cilvēkus 
labiekārtošanas, aizmirstu dusas vietu apkopšanas 
darbos, regulāri tiek atvesta baltsmilts, gādāts par 
ūdeni, labierīcībām. No tālākām vietām 
atbraukušie tuvinieki arvien ir patīkami 
pārsteigti.

Ir organizētas un atbalstītas talkas. Nesen kādā 
sestdienā vējavieši izkopa iebraucamo ceļu, Agita 

bija tur klāt ar talkas zupu. Arī citu apkārtnes 
vietu uzkopšanas darbus viņa ne tikai organizē, 
bet ir tur arī pirmā strādātāja.

Sakārtotā nelielā Jumurdas estrādīte - jauka 
pulcēšanās vieta Jāņos, zaļumballēs, teātra 
izrādēs. Agita pati ilgi bijusi dramatiskā kolektīva 
dalībniece. Un dziedāšana! Dzdiedāts dažādu 
sastāvu ansambļos, tagad popularitāti ieguvis 
sieviešu vokālais ansamblis, ko prasmīgi vada 
Ieva Vilnīte no Ērgļiem un kas nesen nokrustīts 
par „Ievziediem”.

Ļoti pateicīgi viņai ir cienījama gada gājuma 
iedzīvotāji. Viņus nozīmīgās jubilejās Agita kopā 
ar savām darbiniecēm brauc apsveikt personīgi 
(arī manu mammu), savukārt  novada  avīzītē tiek  
publicēti šo cilvēku dzīvesstāsti.

Palīdzība ar pabalstiem, recepšu un zāļu 
sagādāšana, izvadāšana pie dakteriem ir Agitas 
rūpe.

Skolotāja Zeltiņa saka: „Viņa ir vērtīgs cilvēks 
tautai. Nekad neaicina uz pasākumiem ar afišu 
vien, visiem piezvana, atved uz aizved. Nav 
saīgusi, lepnīga, grib, lai viss būtu labi un labāk, 
vēlas būt un ir saliedētāja. Ar novada atbalstu tas 
arī izdodas. Turamies! ”

Agita sevi visu atdod darbam, paspēj būt palīgs 
māsas bērniem un (apbrīnojami!) kopj  lauku 
saimniecību - divas gotiņas, dārzu. Visu paspēj! 

Vējavieši ir sevišķi pateicīgi par pagasta 
pārvaldes organizēto saietu 2007. gada vasarā. 
Par vēstulēm konkursā ”Mana Vējava” tikām 
pagodināti ar jaukām dāvaniņām. Šovasar notiks 
līdzīgs pasākums. Daudzi apzinātie novadnieki 
jau gatavojas. 

Pagasta ekonomiskos, finansiālos rādītājus, 
problēmas lai pēta citi, bet es vēlu Agitai pilnu 
klēpi vasaras puķu bagātību Līgo svētkos. Un mēs 
kopā novēlam arī turpmāk nebaidīties no dzīves 
caurvējiem, atstāt vaļā logus uz pasauli un cilvēku 
sirdīm!

Mārīte  Fiļova  Liezērē
Ilzes Daugiallo foto



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūnijs �

„atļauj saviem gadiem ziedēt!”

Ar šādu aicinājumu šogad 28. maijā Ērgļu 
saieta namā tika pulcināti pagasta seniori - apaļu 
gadskārtu jubilāri. Aicināti tika visi. Aicināti bija 
visi jubilāri, ieradās tikai 15, tāpēc sarunas bija ar 
tiem, kuri atnāca uz saieta namu. Žēl, ka sarunas 
ar daudziem izpalika, bet visi tika mīļi pieminēti 
un atzīmēti sarīkojuma otrajā daļā pēc oficiālās 
apsveicināšanas.

Vīnes valša melodijai skanot, jubilārus zālē 
svinīgi ieveda mazie dejotāji un nosēdināja viņus 
goda vietā. Vienam otram acīs bija aizkustinājuma 
asaras.

Siltus apsveikuma vārdus katram jubilāram 
veltīja Ērgļu kultūras darba organizatore un saieta 
nama vadītāja Sandra Avotiņa, kura bija iepriekš 
apmeklējusi katru un aprunājusies, iegūdama 
interesantus un nozīmīgus faktus par viņu dzīves 
un darba gaitām. Ērglēnieši ir atvērti katram 
labam vārdam un ir sevišķi atsaucīgi jebkurā 
situācijā, kad ir runa par kultūras un tradīciju 
pasākumiem. 

Vispirms tika uzrunāti 75-gadnieki:
Artūrs Indriksons. Viņa  dzimtās mājas tepat 

Ērgļu Jaundiečos. Audzis kopā ar 2 gadus jaunāko 
brāli Uldi. Kopā ar dzīvesdraugu Anastasiju  
izaudzināti trīs bērni – Aija, Andris un Aldis. 
Tagad ir 2 mazmeitas.  Darba mūžs līdz 65 gadu 
vecumam saistās tikai ar vienu darbavietu - Ērgļu 
elektriķiem. Vaļasprieki - fotografēšana, 
makšķerēšana un veselīgs dzīvesveids. 

Anna Žilvinska. Dzimusi Latgalē Daugavpils 
pusē.  Kopā ar dzīvesbiedru 1967. gadā atbrauc uz 
Ērgļiem. Anna ar vīru izaudzinājusi 2 bērnus, 
sagaidījusi 2 mazbērnus un priecājas jau par  
mazmazbērniņu. Kopā ar vīru nodzīvoja līdz viņa 
aiziešanai mūžībā. Strādājusi MRS, “Somdarī”, 
Ērgļu dzelzceļa stacijā. Mīl puķes un 
dzīvnieciņus.

Lidija Bārbale nāk no Aknīstes rajona 18 
bērnu ģimenes. Dvēseles cilvēks. Dzīves ceļš 
viņu atved uz Vidzemes augstieni, darbs rit Ērgļu 
pakalnu fermās “Anduļēnos” un “Ķeimetēs”. 
Izremontētajās “Piparu” mājās dzīvo vēl šodien. 
Kopā ar vīru Rihardu Lidijas mūžs vainagots ar 3 
dēliem un 2 meitām, 10 mazbērniem jau 9 
mazmazbērniem. Mīl dziesmu, jo katrā dziesmā 
sava dvēsele iekšā, segvišķi latgaliešu valodā 
dziedātās.

Zinaidas Purviņas šūpulis kārts Latgalē. 1959. 
gadā pārcēlās uz Ērgļiem, stradājusi par šuvēju 
rūpkombinātā. Ģimenē izaudzināti 4 bērni. 
Pašlaik ir vecmāmiņa 11 mazbērniem un 2 
mazmazbērniem. Zinaidas vaļasprieks ir dejošana.  
Jau 13. sezonu dejo  dāmu deju kolektīvā “Varbūt”. 
Dzīvē turas pie kristīgajām vērtībām. Rūpējas par 
kārtību un tīrību Ērgļu katoļu draudzes 
dievnamā. 

Raimondam Dreiblatam vecāku dzimtā puse 

Skolā jaunas mācību programmas

Ērgļu Profesionālā vidusskola ievieš vienu 
četrgadīgo un 2 jaunas viengadīgās mācību 
programmas, kurās mācības varēs uzsākt 
01.09.2014. 

Jumiķis – mācību ilgums 4 gadi (3. 
profesionālās kvalifikācijas līmenis). Mācības 
var uzsākt jau pēc 9.klases. Pēc mācībām iegūst 
profesionālo vidējo izglītību. Izglītojamie saņem 
valsts un ESF stipendiju līdz EUR 71,00 
mēnesī.

Šīs profesijas pārstāvji ir ļoti pieprasīti darba 
tirgū. Programmu kvalitatīvi īstenot palīdz 
Latvijas Jumiķu apvienība, ir sadarbība ar 
būvmateriālu ražotājiem un viņu meistardarbnīcu, 
notiek speciālistu kursi skolā.

Motorzāģa operators – mācību ilgums 10 
mēneši (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis). 
Mācīties var jaunieši ar pamata vai jebkādu 
vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadiem un pēc 
mācībām iegūst arodizglītību. Izglītojamie 
saņem ESF stipendiju līdz EUR 113,00 mēnesī.

Papildus apgūst iemaņas darbā ar dzelzs zirgu 
un kvadriciklu kombinācijā ar sīkbaļķu trailēšnas 
piekabi - mazo meža tehniku.

Drēbnieks – mācību ilgums 10 mēneši (2. 
profesionālās kvalifikācijas līmenis). Mācīties 
var jaunieši ar pamata vai jebkādu vidējo 
izglītību no 17 līdz 29 gadiem un pēc mācībām 

iegūst arodizglītību. Izglītojamie saņem ESF 
stipendiju līdz EUR 113,00 mēnesī.

Drēbnieks konstruē pamatpiegrieznes, modelē, 
piegriež un izgatavo šūto izstrādājumu saskaņā 
ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas 
iekārtas, instrumentus, materiālus un 
tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā 
vai individuāli. Drēbnieks var strādāt 
tekstilrūpniecības nozares uzņēmumos, kas ražo 
izstrādājumus vai izpilda individuālus 
pasūtījumus, vai kā pašnodarbināta persona vai 
individuālais komersants.

aicinājums vidzemniekiem
Gaujas Nacionālā parka Informācijas centrs ir iecerējis 

grandiozu projektu – apkopot Vidzemes vietu un cilvēku 
stāstus. Lai to paveiktu, mums, protams, ir nepieciešams 
vidzemnieku atbalsts. 

Ikviena ģimene glabā nostāstus par to, kā iepazinušies 
viņu vecvecāki, kādi īpaši notikumi norisinājušies māju 
apvidū, kā tās ieguvušas savus vārdus, kādi smieklīgi, 
neparasti, baisi vai varonīgi atgadījumi piemeklējuši senčus, 
paziņas, ģimenes locekļus, kaimiņus vai varbūt pašus… 

Līdztekus „lielajai” vēsturei, kura aprakstīta skolas mācību 
grāmatās, dzīvo arī „mazā” vēsture – cilvēku stāsti, kuros 
tāpat kā „lielajā” ierakstīta vietas mentalitāte un liktenis. 

Arī Krišjānim Baronam kāda tautasdziesma bija pati 
pirmā. Un reti kurš varēja iedomāties, par cik grandiozu 
projektu tas izvērtīsies. 

Līdz 15.jūlijam mēs aicinām jebkuru vidzemnieku sūtīt mums savus stāstus – vai nu rakstiskā veidā 
uz e-pastu vidzemes.legendas@inbox.lv vai nofilmējot teicēja stāstīto un uzliekot uz servera failiem.
lv/vidzemes_legendas. Rakstītajam varat pievienot arī fotogrāfijas, kurās redzams – teicējs, māja vai 
jebkura vieta, par kuru ir stāsts. Stāsta apjoms var būt dažāds – no dažiem teikumiem līdz pāris 
lapaspusēm. 

Mēs tos apkoposim un tie vienkop būs lasāmi mājaslapā www.gnp.lv
Bet šā gada 2. augustā tiksimies pasākumā Vidzemes leģendas pie Zvārtes ieža, kur varēsim redzēt 

filmu, kura tapusi, apkopojot rakstītos un video stāstus, darbosies radošās seno amatu darbnīcas – 
iemācīsimies liet sveces, gatavot māla traukus, grebt spēka karoti, spēlēsim stipro vārdu spēles – 
aizsardzībai, mīlestībai un veiksmei, būs brīvā akmens tribīne, no kuras dalīties stāstos, jautras 
rotaļas bērniem un citas interesantas lietas. Būsim parūpējušies, lai komfortabli un priecīgi šai vienā 
no skaistākajām vietām ar īstu vidzemnieku kopā nākšanas garu pavadītu skaistu sestdienu. 

Visaizraujošākā stāsta autoru gaida stipra balva. 
GNP Informācijas centrs

Zaubes pagasta Kliģenes ciems, bet dzimis viņš 
Saukas pagastā. Taurkalnē nodzīvo līdz 1944. 
gadam, tad atgriežas atpakaļ Kliģenē. 1946. gadā 
ģimeni izsūta uz Tomsku. 1947. gadā atgriezās 
atpakaļ, bet 1950. gadā seko jauns apcietinājums 
un atkal tālais ceļš līdz Tomskai. No 11 gadu 
vecuma sāka strādāt stikla rūpnīcā. 1953. gadā 
atgriežas atpakaļ Latvijā. Armijas gadi paiet 
Murmanskā, kur sastop arī savu otro pusīti. Ērgļu 
specobjektā nostrādāti 15 gadi, 10 gadi -  vadot 
autobusa stūri. Ģimenē trīs bērni - Inga,  Andris, 
Pēteris. 

80 gadnieku pulciņš arī vēl diezgan prāvs.  
Anitas Valdmanes dzimtā puse ir  Sarkaņu 

pagasta “Vecērmaņi” Visu mūžu pavadījusi starp 
labiem un tikai labiem cilvēkiem. No 1968. gada 
Anita ir ērglēniete. Darba mūžs aizritējis  padomju 
saimniecības “Ērgļi” grāmatvedībā. Kopā ar vīru 
Kārli Valdmani nodzīvoti 40 gadi. Izaudzināta 
meita un dēls. Sirdi silda 6 mazbērni un 3 
mazmazbērni. Ir liela rokdarbniece un grāmatu 
mīļotāja.

Helēna Piziča dzimusi un augusi Rēzeknes 
rajona Kaunatas pagasta Dubuļos. Agri sāk strādāt 
kolhozā lauku brigādē, bet pēc tam Rēzeknē 
limonādes cehā. 1960. gados kopā ar vīru Jāzepu 
ierodas  uz dzīvi Ērgļos. Dzīves pamatu un 
piepildījumu dod bērni – meita un dēls, rūpes par 
ģimeni.  Vienalga, kādu darbu Helēna veikusi, 
viņa to darījusi no sirds un apzinīgi

Henrihs Vuškāns - fizikas, rasēšanas un 
astronomijas skolotājs Ērgļu vidusskolā. 
Vaļasprieks bija dažādas sportiskas aktivitātes, 
visvairāk svarcelšana. Savulaik uzstādīts pat 
Latvijas rekords! Skolotājs par saviem līdzekļiem 
iekārtoja svarcelšanas treniņu zāli un šajā sporta 
veidā iesaistīja zēnus. Enerģisku, smaidīgu 
skolotāju sastopam, ejot Ērgļu ceļus. Lielajā 
jubilejā skolotājs Henrihs Vuškāns saņēma Valsts 
prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu, par mūža 
ieguldījumu skolotāja darbā. 

Veneranda Reine. Vienmēr smaidīga, pozitīva 
un atvērta skaistajam. Darba dzīve pagājusi  Ērgļu 
arodvidusskolā, strādājot par bibliotekāri. 
Sirdslieta – daiļdārzniecība. Nūjošana un laba 
grāmata ir otra lielākā aizraušanās. Izaudzētas 
divas meitas – mūziķes. 

Skaidrīte Pilsētniece – ērglēniete, viscaur 
darba un pienākuma cilvēks. Ērgļu mājas 
“Tērmūtes” mūžs ir arī Skaidrītes mūža liecinieks, 
jo abas auga un dzīvoja vienlaicīgi. Darba dzīve  
pagāja, strādājot Ērgļu saimniecības liellopu 
fermās. Kopā ar dzīvesbiedru Arnoldu Pilsētnieku 
ģimenē izaudzināti 4 dēli un 2 meitas. Tagad ir 
prieks par 13 mazbērniem un 7 mazmazbērniem. 

Alfrēds Ķīlis – ērglēnietis. Bērnību vadījis tēva 
celtajās mājās Ērgļu pagasta “Ausekļos”. Ģimenē 
auga 7 bērni. Agri zaudēts tēvs. Strādājis 
meliorācijas iestādē par mehāniķi. Ilgus gadus 
dziedājis Ērgļu jauktajā korī. Dzīves draugu 
Dārtiņu saticis arī Ērgļos. Ģimenē izaugušas 2 
meitas: Ilona dzīvo Amerikā,  Solvita  - Briselē. 

Brigita Ulme (dzim. Dzenīte) – vestēniete. 
Brigita kopā ar saviem dzīves vīriešiem ir 
izaudzinājusi 4 bērnus un šobrīd priecājas par 8 
mazbērniem un vienu mazmazmeitiņu. Brigitas 
lielākā daļa dzīves un darba mūža ir pagājusi 
Ērgļos, strādājot Ērgļu proftehniskajā skolā, 
Patērētāju biedrībā un Ērgļu pansionātā. Brigitas 
aizraušanās ir dažādu kultūras pasākumu 
apmeklēšana.  Ceļošana ir otra aizraušanās. 
Aizvien aktīva, draudzīga un atvērta visam 
labajajm un daiļajam. 

85 gadi - Jānim Nusbergam liekas tāds nieks  
vien ir.  Arvien stalts, smaidīgs, kustīgs un darbīgs. 
Visu mūžu viņu ir pavadījušas divas uzticamas 
lietas – dziesma un allaž gādīgā un uzmanīgā 
dzīvesbiedre Zelma. Jānis nāk no Vecogres 
“Ezerkalniem”, ērglēnietis no 1963. gada. Dzīvo 
paša celtajā mājā Ogres krastā. Strādājis ceļu 
būvē, mežniecībā. Visu mūžu ir turējis un kopis 
zirgus. Tagad piemājas saimniecībā – kaziņas. Bet 
dziesmai, tai gan vēl spēka pietiek. TMK 
“Pulgosniešu” dziedātāju pulkā Jānis vēl arvien 
stāv braši. 

Ņina Akulova. Dzimusi Krievijā. 1943. gadā 
vācieši atveda viņu uz Latviju,  Inešiem. Tur 
pagājusi viņas bērnība. Vienīgā darbavieta, kurā 
ir ielikta sirds, ir Ērgļu bērnudārzs. Šodien Ņinas 
kundze dzīvo kopā ar dēlu un priecājas par trijiem 
mazbērniem.

Ainai Brimerbergai šūpulis kārts Kalsnavas 
pagasta “Plintiņos”. Pēc kara Rīgā pabeigti 
grāmatvežu un mašīnrakstītājas kursi. No 1951. 
gada Ērgļu patērētāju biedrībā par grāmatvedi, 
kur satiek Jāni Brimerbergu. Kopdzīve tiek svētīta 

ar meitu Anitu un dēlu Andri. Tagad liels atbalsts 
ir mazdēls. Ainas māja “Mežmaļi” izskatās kā 
miera osta, kur zied ābeles un ceriņi. Dārziņš, kas 
gaida ravētāju, un kūts solis, kur jākopj kaziņa un 
vistas. 

Sandra Avotiņa un Ērgļu pensionāru padomes 
priekšsēdētāja Līvija Groza ar saviem uzticamajiem 
palīgiem, šī pasākuma idejas autores un galvenās 
organizatores, jau otro gadu pulcina ērglēniešus 
viņu nozīmīgu dzīves jubileju gadā. Pasākums 
izvēršas par noturīgu tradīciju, jo tam ir atsaucība 
un ieinteresētība no iedzīvotājiem un pašiem 
jubilāriem. 

Pasākumu kuplināja Jumurdas vokālais 
ansamblis “Ievziedi” (Ieva Vilnīte) un saieta nama 
sarīkojuma deju dejotāju grupiņa (Sandra 
Avotiņa). Jautrību sagādāja Ērgļu teātra 
humoristiskais priekšnesums Elitas Ūdres 
izpildījumā – „Medicīnas ministres monologs”. 

Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars 
Velcis un sociālās palīdzības un veselības aprūpes 
nodaļas vadītāja Māra Briede, uzrunājot 
gaviļniekus, katram izteica sirsnīgus un siltus 
apsveikuma vārdus ar vēlējumiem un 
uzmundrinājumiem turpmākajā dzīvē. Sarīkojuma 
noslēgumā zālē tika ienests svētku kliņģeris, visi 
saskandināja vīna glāzes un pacēla tās par visu 
klātesošo un mājās palicēju veselību un 
labklājību. 

Uzņemšanas sākums visās programmās 
16.06.2014. Sīkāku info par profesijām un 
uzņemšanu var skatīt skolas mājas lapā www.
ergliarods.lv vai zvanot 64871235.

Materiālu publicēšanai sagatavoja – 
Anna Kuzina

Annas Kuzinas foto



Horizontāli: 1. Kāpostu dzimtas eļļas augs, 
nektāraugs. 4. Siļķveidīgo kārtas zivs. 10. Olimpiskais 
ziemas sporta veids. 11. Sakausējums, kura sastāvā 
ietilpst dzīvsudrabs. 13. Sengrieķu kaujas un sacensību 
uzvaras dieviete. 14. Latviešu aktieris, režisors, 
skatuves mākslas pedagogs. 15. Pagasta centrs 
Rūjienas novadā. 18. Augstākais darbīgais vulkāns 
Eiropā. 19. Katoļu draudzes mācītājs Francijā, 
Beļģijā. 20. H.Dancbergas loma kinofilmā „Ceplis”. 
22. Dailes teātra aktiera Ķestera (1954.) vārds. 23. 
Karpu dzimtas zivs. 27. Auglības dievs friģiešu 
mitoloģijā. 28. Persona Raiņa lugā „Spēlēju, dancoju”. 
29. Dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā, pasargā 
ostu no viļņiem. 33. Speleologu izpētes objekti. 34. 
Žubīšu dzimtas putns. 35. Persona R. Blaumaņa 
komēdijā „Trīnes grēki”. 38. Ezers Vecpiebalgas 
novadā. 39. Ūddenssporta veids. 40. Iepriekšējs 
apmaksājums. 41. Neliels suns ar īsām kājām un 
gludu spalvu. 

Vertikāli. 1. Kulta kalpotājs jūdaismā. 2. Franču 
komponists (1848.-1903.), operešu mūzikas autors. 
3. Eskimosu kupolveida ledus būda. 5. Kaukāza 
kalniešu apdzīvota vieta. 6. Pantmērs antīkajā 
vārsmošanas sistēmā. 7. Neliela saldūdens zivs ar 
tumšām šķērssvītrām. 8. Liellopu gaļas ēdiens. 9. 
Liels desmitkāju kārtas jūras vēzis. 12. Latviešu gleznotājs, grafiķis (1868.-1915). 16. Zoba cieto audu sairums. 17. Latviešu 
bobslejists (1991.), Soču olimpisko spēļu dalībnieks. 21. Senlatviešu cilšu vadonis. 24. Ilgstošs sausa, silta un saulaina laika 
periods rudenī. 25. Franču rakstnieks (1885.-1967.), biogrāfisko romānu autors. 26. Literāru vai zinātnisku darbu krājums, ko 
vieno kopīgs temats. 30. Latviešu gleznotāja (1939.). 31. Sabiedrības organizācijas forma pirmatnējās kopienas iekārtā. 32. 
Debess sfēras ziemeļu puslodes zvaigznājs ekvatora tuvumā. 36. Zemes platības mērs angļu mēru sistēmā. 37. Upe Francijas 
ziemeļu daļā. 

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūnijs�0

Jānis Placēns
Jānis Dambītis
Raimonds Dreiblats
Zinaida Purviņa
Skaidrīte Zeibote
Aija Ķīle
Alfrēds Ķīlis
Pāvels Mežals
Aina Ozola
Brigita Ulme
Eleonora Gusāne
Velta Brucere

	 	

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.

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

apsveicam!
Apsveicam  ērglēniešus, 

sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

No 10. jūnija līdz 30. augustam 
Jumurdas pagasta Saieta ēkā 

apskatāmas Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstādes

„Latvijas tautas frontes Madonas nodaļai - 25” 
un „Senāk un tagad”

Dokumentāli fakti, kas papildināti ar fotogrāfijām par 
Tautas frontes dibināšanu Madonas rajonā

Ticējumi par svinamajām dienām vasaras mēnešos, 
kulta un piemiņas vietas

21. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu ielīgošana Brakos kopā 
ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”

Jāņu zāļu lasīšana un vainagu pīšana. Līgo dziesmu 
mācīšanās un dziedāšana. Ēku appušķošana un 

cildināšana. Rotaļās iešana. Jāņu siera gatavošanas 
noslēpumi, pieredze un garšošana

22. jūnijā  Sidrabiņu  parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem

         
23. jūnijā plkst. 20.00 

LĪGO  VAKARS  ĒRGĻU  ESTRĀDĒ
Ērgļu teātra uzvedums Ā. Alunāns “MUCENIEKS 

UN MUCENIECE”
Lomās darbojas: Kate Jēkabsone, Pēteris Leitāns, 

Edgars Picka, Edijs Krastiņš, Gundars Āboliņš un Guntars 
Jukāms. Ar dejām uzvedumu bagātinās deju kolektīvs 
“Pastalnieki”

Pēc uzveduma: Jāņu nakts balle kopā ar grupu 
„Nakts pastaiga” no Rēzeknes.   Ieeja  - brīva

23. jūnijā plkst. 22.30  Zāļu vakars  Brakos
Saules dziesmas, sagaidot saulrietu. Jāņu ugunskura 

aizdegšana. Līgo dziesmu skandēšana un rotaļās  iešana. 
Jāņa  sagaidīšana  un  daudzināšana

29. jūnijā  Ērgļu  līnijdejotāju  kolektīva  
5 gadu  jubileja

No plkst.10.00 ekskursija uz “Viesakām”,  “brīnumainās 
pārvērtības” ar Meža feju, atpūta pie Jumurdas ezera;  no 
plkst.15.00 deju maratons ~ 4 stundu  garumā pie Jumurdas 
pagasta pārvaldes 

Skatītājiem ieeja  - brīva 
Aicinām pievienoties! Kontakttelefons: 26468124, 

Emma Cera

12. jūlijā plkst. 12.00 aicinām uz Bērnības un 
pasaku svētkiem Brakos
Rīgas Leļļu teātra aktieri  

Dzintra  Duka  Maisaka  un Māris  Podnieks
kopā ar lellēm izstāstīs, izdziedās izdejos un izrādīs

pasaku par īstenību
”MĒS PAŠI, KAIMIŅI UN SUNS, UN APKĀRT 

JĀŅUGUNS!”
Svētkus ar dančiem kuplinās deju kolektīvs 

“Pienenīte” 
Uz tikšanos Brakos uz pasaku takas!

19. jūlijā plkst. 18.00 Sausnējas novadpētniecības 
muzejā „Līdumi” Marijas dienas svētki

Aicinām uz 
8. Ērgļu novada svētkiem        

Pasākumu  afiša

Valters Pāpe 
miris 78. mūža gadā;

Kārlis Aivars Grīnbergs 
miris 75. mūža gadā;

Aija Geduša 
mirusi 72. mūža gadā;

Aina  Apsīte 
mirusi 80. mūža gadā.

paTEICĪba
    Izsakām pateicību cilvēkam, kas  2. jūnija naktī  izsauca  
neatliekamo medicīnisko palīdzību  ceļa  Koknese - Ērgļi 
posmā avarējušajam Mārim Keisim. Šis zvans glāba 
viņa dzīvību. Labprāt pateiktos personīgi, tādēļ  lūgums 
zvanītāju atsaukties, piezvanot pa telefonu 28681245.

***

Kapusvētki  Ērgļu  novadā:
26. jūlijs         plkst. 14.00 Jumurdas kapos
                       plkst. 16.00 Vējavas kapos

9. augusts       plkst. 12.00 Miera kapos
                       plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
                       plkst. 15.00 Runakalna kapos
                       plkst. 17.00 Liepkalnes kapos

16.augusts     plkst.14.00 Katrīnas kapos
                       plkst.16.00 Sausnējas kapos

6.septembris  plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

Krustvārdu  mīkla
Māra  ģimene

***

***

***

***

***

***

***

                 
Laikā no 25. līdz 27. jūlijam Ērgļos norisināsies 8. 

Ērgļu novada svētki. Kā ierasts, svētkus atklāsim jau 
piektdienas vakarā, lai svinīgi paceltu karogu un tad  
lai piedalītos  komandu jautrības stafetēs, pēc kurām 
baudītu koncertu, kas dos prieku  pat tiem, kas 
apveltīti ar visizsmalcinātāko gaumes izjūtu. Svētku 
programma top, un drīz vien jūs varēsiet saplānot 
savu laiku, lai piedalītos jums saistošajās aktivitātēs. 
Bet līdz tam vēl nedaudz laika. Svētkos piedalīsimies 
sporta sacensībās, baudīsim kultūras pasākumus, 
gūsim labas emocijas kopā būšanas priekā, jo šie ir 
svētki, kad lieli un mazi, tuvi un tāli ērglēnieši 
„salido” mājās, lai svinētu savus - Ērgļu novada - 
svētkus!

Uz tikšanos novada svētkos!

visiem puķu draugiem!
2014. gada 19. jūlijā aicinu visus 

ekskursijā uz puķu draugu saietu 
Priekuļos

Izbraukšana  plkst. 7.00 no 
pagasta laukuma

Dalības maksa:                  
1. 15,00 eiro  par pasākumu 

Priekuļos; 
2 . 3,85 eiro  par organizētām 

pusdienām; 
3. par ceļu jāmaksā uz vietas, 

jo cena  atkarīga no nobrauktajiem  
kilometriem  un no dalībnieku  
skaita. Braukšana  ar mūsu teātra 
autobusu, tātad  ir iespējams iekāpt jau pa 
ceļam uz Ērgļiem.

Pasākuma norise plānota no plkst. 9.00 līdz 
18.00 

Lūgums  pieteikties līdz 27. jūnijam
Sīkāka informācija: www.priekuli.lv

 
A. Braķe, tel. 29441625, 64871471

Sastādīja A. Gailis


