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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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Īsziņa
a3. oktobrī Jumurdas pagastā notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas no-
daļas rīkotais informatīvais seminārs  par jaunu ūdenskrātuvju  ierīkošanu, esošo apsaimniekošanu. 
Klātesošie tika iepazīstināti ar saimniecības “Ūdensdzirnavas” saimnieka  Jāņa  Laubes  praktisko 
pieredzi. Ihtiologs, vides speciālists Māris Olte pastāstīja par akvakultūras dažādošanas iespējām 
saimniecībā, zivju audzēšanu, zivju sugām, to piemērotību un savstarpējo saderību. Semināra teorē-
tiskā daļa norisinājās Jumurdas pagasta pārvaldes telpās. Šo semināru apmeklēja daudz interesentu 
no citiem novadiem.

Grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” 
atvēršanas svētki

23. oktobrī Ērgļu saieta namā notika Zintas 
Saulītes un Mārītes Breikšas sakārtotās grāma-
tas „Teātris Blaumaņa zīmē” atvēršanas svētki. 
Izdevumā apkopots plašs pētījums par Ērgļu 
novada teātra vēsturi, „Braku” muzeja sadarbī-
bu ar Latvijas teātriem, kā arī publicēti skolēnu 
pārspriedumi par R. Blaumaņa lugu iestudēju-
miem. Grāmatas izdevējs - Ērgļu novada pašval-
dības R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” 
un biedrība „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais 
mantojums”.
Pasākumu vadīja grāmatas autore Zinta Saulīte 
un Ērgļu teātra aktieris Pēteris Leitāns. Sarīko-
jumā bija ciemiņi ne tikai no Ērgļu novada, bet 
arī no tālienes. Tā kā Valmieras Drāmas teātris 
ir īpašs ar R. Blaumaņa teātra festivāliem un 
rakstnieka daiļrades popularizēšanu, tad grāma-
tas lappusēs vispusīgs pētījums par R. Blaumaņa 
lugu iestudējumiem no Valmieras teātra pirmsā-
kumiem līdz mūsdienām. Jauka sadarbība 1970. 
un 1980. gados „Brakiem” izveidojās ar Liepā-
jas teātri. Skaists notikums 1977. gada vasarā 
bija komēdijas „Skroderdienas Silmačos” 350. 
izrāde muzejā. Par to var lasīt grāmatas lappusēs 
un iepazīties ar liepājnieku uzvestajām R. Blau-
maņa lugām gadu ritumā.
Arī ar Madonas Tautas teātri izveidojās veiksmī-
ga sadarbība, jo 1968. gada 7. septembrī aktieri 
nospēlēja pirmo brīvdabas izrādi „Brakos”, tā 
bija komēdija „Skroderdienas Silmačos”. Grā-
matā nozīmīga vieta Madonas Tautas teātrim, jo 
tā repertuārā allaž cieņā un godā ir bijuši rakst-
nieka darbu iestudējumi. Īpašais paldies režiso-
rei Skaidrītei Stradei un viņas atmiņu stāstam.
Pēdējos gados „Brakos” bieži ciemiņi ir dienas 
aprūpes centra „Saulessvece” iemītnieki, režiso-
res Kristīnes Klētnieces-Sikas vadībā izrādot R. 
Blaumaņa darbu dramatizējumus.
Visvairāk  grāmatā ir materiāli par Ērgļu nova-
da teātra vēsturi, atvēlot vietu Jumurdai, Vēja-
vai, Sausnējai, Liepkalnei, Katrīnai un Ērgļiem. 
Tāpat kā citos Latvijas pagastos, arī Ērgļu pusē 
kultūras aktivitātes aizsākās 19. gadsimta otrajā 
pusē, kad līdzās dziesmai un dejai uzplauka te-
ātra māksla. Visos laikos ir iestudētas R. Blau-
maņa drāmas un komēdijas. Lai arī mūsdienās 
teātra aktivitātes Ērgļu novadā ir nedaudz pie-
rimušas, katrs pagasts pasākumā centās parādīt 
kādu priekšnesumu, kas saistīts ar R. Blaumaņa 
daiļrades popularizēšanu. 

Sveicot Latvijas Valsts 
dzimšanas dienā

Lai kopības sajūta un lepnums par savu 
valsti dara mūs stiprākus! Latvija - tie 
esam mēs! Cik bagāti un gudri būsim, 
tik stipra būs Latvija.
Priecīgus svētkus!

Sveicot Latvijas Valsts 
dzimšanas dienā

Guntars Velcis, 
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Veidojot Jumurdas pagasta teātra vēstures no-
daļu, liels paldies A. Opincānei, I. Lapsai, Z. 
Zeltiņai, L. Laizānei, S. Apinei un I. Pētersonei. 
Sausnējas pagasta teātra vēstures izpētē patei-
cība Dz. Ungerai, E. Leibomai, I. Kronītei, M. 
Kursišai. Atmiņu stāstu autori  -  G. Fārta, E. 
Blūma, L. Grote, M. Jukņeviča, V. Grīnbauma, 
Z. Martinsone un L. Blaua. 
Ļoti daudz informācijas ir apkopots par Ērgļu 
teātri, kas joprojām aktīvi darbojas, ik gadus 
iestudējot vismaz divus dramatizējumus. Par to 
paldies ilggadējai režisorei Terēzai Kaimiņai. 
Atmiņu stāstus grāmatai uzticējuši daudzi cilvē-
ki - N. Dzirkale, S. Brence, L. Jorena, N. Ziedi-
ņa, M. Saulītis, L. Berģe, M. Picka, T. Kaimiņa, 
I. Velce, E. Taškāne, I. Olingere. Paldies Annai 
Kuzinai par tiem teātra materiāliem, kas gadu 
gaitā ir apkopoti muzejā!
Katrs novads lepojas ar aktieriem, kas pazīstami 
visā Latvijā. No Jumurdas nāk Normunds Lai-
zāns, no Vējavas - Artūrs Filipsons, no Saus-
nējas - Gunārs Placēns, no Liepkalnes - Zelma 
Saliņa-Svenne, no Ērgļiem - Pēteris Liepiņš. Arī 
par viņiem var lasīt jaunajā grāmatā.
Izdevuma tapšanā iesaistīti daudzi teātra mīļi 
un labi vēstures zinātāji, izmantoti „Braku” un 
Madonas muzeja, avīžu un Misiņa bibliotēkas 
krājuma materiāli. Jau daudzus gadus izveidoju-
sies laba sadarbība ar Ērgļu Mākslas un mūzikas 
skolu. Grāmatā nodaļu sākumos redzami skolē-
nu masku veidojumi no R. Blaumaņa komēdijas 
„Skroderdienas Silmačos”.
Izdevumu finansiāli ir atbalstījusi Ērgļu novada 
pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Val-
mieras pilsētas pašvaldība, SIA „Elbra”, SIA 
„Jumurdas atpūtas komplekss”, SIA „Vides pa-
kalpojumu grupa”, SIA „Aibi”, biedrība „Svētā 
Jāņa Palīdzība”, SIA „Eglītis un biedri”, Dace 
Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Aina un Uldis 
Irbenieki, Liena  Jorena. Grāmata iespiesta tipo-
grāfijā SIA „Erante”. 
Sarīkojuma organizēšanā paldies Ērgļu saieta 
nama čaklajai saimei, pūtēju orķestrim (vadītājs 
Pēteris Leiboms), Ērgļu korim (vadītājs Ralfs 
Šmīdbergs) un „Manai Filmu Studijai”, īpaši 
Antrai Dičai-Milnei. Pateicība visiem, kas palī-
dzēja grāmatas tapšanā.

Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto

Domes priekšsēdētājs Guntars Velcis sveic grāmatas veidotājas 
Mārīti Breikšu un Zintu Saulīti. 

Viesošanās Eiropas Parlamentā
Oktobra beigās Briselē pēc Eiropas Parlamenta deputāta Arta Pabrika ie-
lūguma viesojās Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mākslas  nodaļas 5. kur-
sa audzēkne Marta Simona Štila un direktore Iveta Pedele. 

Par piedzīvoto stāsta Marta:
„21. oktobrī es un 
Mākslas skolas skolo-
tāja Iveta Pedele devā-
mies interesantā ceļo-
jumā uz Eiropas sirdi  
-  Briseli. Kopā mēs 
tur pavadījām trīs aiz-
raujošas dienas, kuru 
laikā varējām apskatīt 
šo pilsētu. Pirmajā die-
nā lidojām uz Briseli 
un pastaigājām pa nak-
snīgo vecpilsētu, kur 
nobaudījām slavenos 
beļģu frī kartupeļus, 
kā arī satikām “nelie-
lu” bariņu melnādaino 
cilvēku.
Nākamajā dienā ilgi 
gaidītā ekskursija uz 
Eiropas Parlamenta 
muzeju “Parlamentarium”, kā arī pašu Parlamentu, kur tikāmies ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti 
Pabriku. Šī diena mani pamatīgi izglītoja, un es uzzināju daudz ko jaunu par Eiropas Parlamenta darbu 
un pienākumiem. “Parlamentarium” ir ļoti mūsdienīgs un skaists muzejs, kurā uzzināju par Eiropas 
Savienības rašanos, kā arī par tās turpmāko attīstību. Parlamenta ēku kompleksā bija ļoti skaisti, un es 
iepriekš nezināju, ka to sastāda vairākas atsevišķas ēkas. Pēc ekskursijām mums bija diezgan daudz 
brīva laika, kuru izmantojām, lai izpētītu pilsētu. Tad nobaudījām arī izcilās beļģu vafeles. Manuprāt, 
to vajadzētu izmēģināt jebkuram, kurš dodas uz Beļģiju, jo vafeles ir tiešām brīnišķīgas.
Pēdējā mūsu ceļojuma dienā bija ekskursija pa Briseles vecpilsētu. Gide mūs izvadāja pa vietām, 
kuras jāredz, kad aizbrauc uz Briseli, piemēram, skulptūru “Čurājošais puisēns”. Izrādās, ir ne tikai 
“Čurājošais puisēns”, bet arī “Čurājošā meitenīte” un pat “Čurājošais suns”!  Ekskursija nebija ilga, 
bet mēs paguvām uzzināt daudz jauna. Nepagāja nemaz tik  ilgs laiks, un mēs jau bijām lidmašīnā - 
ceļā uz mājām.

Ingas Salenieces foto

Pateicība - jo tik daudzi cilvēki šajos divdesmit gados 
(kopš 1995. gada 16. novembra, kad Krīvu kalnā tika iz-
vēlēta vieta jaunās baznīcas celtniecībai) ir strādājuši, lai 
varētu tapt Ērgļu luterāņu baznīca. Tik daudzi ir ziedoju-
ši - naudu, laiku, savu darbu, spēku un rūpes. Tik daudzi 
cilvēki ir neatlaidīgi lūguši Dievu, ticējuši un cerējuši, ka 
šī diena reiz pienāks un Ērgļu luterāņu baznīca tiks nodota 
ekspluatācijā un iesvētīta. Sirsnīgs un mīļš Paldies katram! 
No sirds Paldies Tev! Pateicība Dievam par mīlestību, pa-
cietību un žēlastību, ar kādu Viņš uzlūko Ērgļus un ikvienu 
no mums. Jo tas ir tikai Viņa varā celt Savu Draudzi kādā 
vietā un neļaut to izpostīt ne kariem, ne kompartijai (tā 

1953. gadā uzcēla rajona partijas namu uz Ērgļu baznīcas drupām), ne dažādām krīzēm, ne cilvēkiem. 
Aicinājums - katram no mums. Nākt sestdienā, kas ievada 1. Adventu (t.i., šī gada 28. novembrī), 
uz Ērgļu luterāņu baznīcu un piedalīties baznīcas iesvētē, kuru veiks arhibīskaps Jānis Vanags. 
Dievkalpojuma sākums pulksten 12.00 dienā. Aicinājums nākt un piedalīties, jā, arī Tev, kas jau sen 
pagājis malā vai pat līdz šim vēl nekad neesi bijis baznīcā, jā, arī Tev, kas parasti apmeklē kādu citu 
kristīgo draudzi. Ceru, ka šis patiesi nozīmīgais notikums būs priecīgs un svētīgs katram no mums. 
Un ne tāpēc vien, ka Ērgļos šādi svētki pēdējo reizi notika 1864. gadā vai ka būs iespēja klātienē 
sastapt arhibīskapu, bet arī tāpēc, ka tikai kopā varam iesākt patiesi jaunu un svētīgu posmu novada 
garīgajā dzīvē.

Helēna Dekante
Ilzes Daugiallo foto

ŠIS RAKSTS IR PATEICĪBA UN AICINĀJUMS
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ĒRGļU NoVAdA PAŠVALdĪBAS doMĒ
Pārskats par 2015. gada oktobra  domes sēdē lemto

a Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.13 ”Grozījumi Ērgļu novada 
pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldī-
bas budžetu 2015. gadam.””  Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 37500 palielināja ie-
ņēmumus, par  EUR 16950 palielināja nesadalītos līdzekļus, par EUR 20550 palielināja  izdevumus. 
Ērgļu novada pašvaldības speciālajā budžetā par EUR 1500 palielināja ieņēmumus un izdevumus.  
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs  un tie ir 
publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
aIzskatīja  Ērgļu vidusskolas  direktores iesniegumu ar lūgumu uzsākt skolas internāta ēkas un ze-
mes Oškalna ielā 1, Ērgļos, atsavināšanas procesu, lai iegūtu sākotnējo finansējumu  Ērgļu investī-
ciju plāna 2015.-2019.  gadam par sākumskolas un vidusskolas apvienošanu īstenošanai un nolēma 
uzsākt Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oškalna ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu 
novadā, kas  sastāv no internāta ēkas ar kadastra Nr.7054 008 0511 001 un zemes gabala ar kadastra 
Nr.7054 008 0511, atsavināšanas procesu. 
aIzskatīja Sociālās aprūpes centra vadītāja pienākumu izpildītājas iesniegumu par remontstrād-
nieka amatam noteiktās slodzes  palielināšanu un nolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada sociālās 
aprūpes centra amatu sarakstā, palielinot  par 0,5 amata vienībām remontstrādnieka amatam noteik-
to amata vienību skaitu sakarā ar to, ka   aprūpes centra “Kastaņu” mājā, palielinoties  iemītnieku 
skaitam, pieaudzis remontstrādnieka darba apjoms.  
aApstiprināja Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021. gadam. 
Plāns elektroniski ir pieejams: www.spaao.lv.
aAtcēla Ērgļu novada pašvaldības domes 18.06.2015. lēmumu “Par jauna mazjaudas traktora ie-
gādi Ērgļu novada pašvaldības  autonomo funkciju veikšanai”, sēdes protokols Nr.6, 5. §, un Ērgļu 
novada pašvaldības domes 24.09.2015. lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu kustamās mantas iegādei 
Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām”, sēdes protokols Nr.9,7.2.§.
a Nolēma Ērgļu novada pašvaldības vieglās automašīnas un kravas-pasažieru furgona iegādei iz-
lietot pašvaldības budžeta nesadalītos līdzekļus.
aNovērtējot Aleksandras Šleijas nesavtīgo darbu Ķelnes-Reizīkes pagasta ar Ērgļiem sadarbības 
uzsākšanā kopš 1995. gada un draudzības biedrības izveidošanā un vadīšanā no 1999. līdz 2014. 
gadam, nolēma Ērgļu novada pašvaldības delegācijas darba vizītes laikā Ķelnē-Reizīkē, Vācijā, 
pasniegt Aleksandrai Šleijai Pateicības rakstu un Piemiņas sudraba monētu “Rūdolfs Blaumanis”.
aNoteica  Ērgļu novada pašvaldības darba vizītes uz Ķelni - Reizīki, Vācijā, plānotās izmaksas 
līdz EUR 5500,00 apmērā.
a Izvērtējot pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, dome lēma, ka: 
Ērgļu novada pašvaldības līdzdalība Ērgļu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ērgļu 
slimnīca” ir iespējama, jo sabiedrība veic komercdarbības veidus nozarē, kurā pastāv dabiskais 
monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
Ērgļu novada pašvaldības līdzdalība Ērgļu pagasta SIA ”ŪDAS” ir iespējama, jo sabiedrība veic 
komercdarbības veidus nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
aDome, pamatojoties uz personīgu iesniegumu, atbrīvoja Lienu Kārkliņu no Sausnējas pagasta 
pārvaldes vadītāja amata. Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja amatā iecēla Elitu Ūdri. 
aNolēma vienu ģimeni reģistrēt Ērgļu novada pašvaldības informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada 
pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
aGuntars Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs, informēja, ka saskaņā ar 18.08.2015. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā  
“Pamatpakalpojumi un ciematu  atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu 
veidā, šajā plānošanas periodā tiek paredzēts valsts un ES atbalsts pašvaldības publiskās ceļu infra-
struktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzī-
votību. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, 
Projektā ietveramos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem 
atlases kritērijiem, tos  sarindo un apspriež ar vietējiem uzņēmējiem.
Emma Cera, vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, informēja, ka pašvaldības spe-
ciālisti veikuši pašvaldības ceļu apsekošanu dabā, lai noteiktu to kvalitāti. Prioritāte atbalsta sa-
ņemšanai Ministru kabineta noteikumos paredzēta pašvaldības ceļiem, kas ved uz lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Tāpēc ir veikti lielākajiem uzņēmējiem piederošo 
mājdzīvnieku provizoriski dzīvnieku vienību aprēķini. Tā kā piešķirtais finansējums ir samērā ne-
liels (420 tūkstoši eiro + 10% pašvaldības līdzfinansējums), uzklausot citu pašvaldību pieredzi, 
iespējams atjaunot 10-20 km (kopā novadā pašvaldības ceļu kopgarums ir 155 km) - tā ir aptuveni 
desmitā daļa. Līdz ar to ir priekšlikums izvēlēties sliktākās kvalitātes ceļu posmus tā, lai katram 
lielākajam uzņēmējam būtu iespējams atjaunot kādu daļu ceļa, kuru viņš izmanto piekļuvei ražo-
šanas objektam. 12. novembrī plkst.11.00 Ērgļu saieta namā paredzēta projektā ietveramo objektu, 
pašvaldības ceļu un to atlasei izvirzāmo kritēriju apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem un arī citiem 
interesentiem.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre  A. Rozenberga

Ērgļu sadarbības grupas vizīte Nīderlandē
8. - 12. oktobrī Ērgļu nova-
da pašvaldības delegācija 
- Inese Šaudiņa, Sintija Mā-
liņa, Indra Rone, Aivis Ma-
saļskis, Ieva Vilnīte, Mār-
cis Feldbergs - viesojās 
sadarbības pašvaldībā Ost-
stelingverfā, Nīderlandē. 
Apmeklējām Oststelingver-
fas iestādes un organizācijas 
- Stelligverfas koledžu, so-
ciālā darba centru “Skala”, 
brīvprātīgo mākslas centru 
“Kunstwerf”, uz brīvprātī-
bas pamatiem vadīto peld-
baseinu Haulerwijkā, 2. pa-
saules kara ebreju genocīda 
piemiņas muzeju “Wester-
bork”. Visās šajās vietās gu-
vām daudz iespaidu un noderīgu pieredzi. Pēc pieredzes apmaiņas vizītes tika nolemts uzsākt 
sadarbības projektus:
1. Skolēnu apmaiņas projektu, kura mērķis ir veidot skolēnu izpratni par līdzīgo un atšķirīgo 
Latvijā un Nīderlandē, izstrādājot pētnieciskos darbus un sasniedzot konkrētu rezultātu (foto 
vai lietu izstāde, video utt.). Vēlmi iesaistīties ir izrādījusi Ērgļu vidusskolas 10. klase.
2. Sociālo prasmju apguves projektu “Brīvprātīgais darbs”, kura mērķis ir iemācīt skolē-
niem sociālā darba prasmes un pilsonisko atbildību. Ir  plānota  Oststelingverfas sociālā centra 
“Skala” pārstāvju organizēta apmācība 2016. gada janvārī, kurā Ērgļu vidusskolas skolēniem, 
skolotājiem, iesaistīto iestāžu pārstāvjiem tiks sniegta izpratne par brīvprātīgā darba ideju, 
mērķiem, veidiem un norisi. 

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Sintija Māliņa, direktores vietniece audzināšanas  jomā

Foto no Indras Rones personīgā arhīva

Ērgļu novada pašdarbības kolektīvi 
Ķelnē - Reizīkē

,,Dzied, mana dvēsele 
dzied, caur tūkstoš balsīm 
klusi…” Dziesma, mūzi-
ka ļauj cilvēkiem sapras-
tiem bez vārdiem, bez va-
lodu zināšanām, mūzika 
pakļauj sev cilvēka dvē-
seli, nevis prātu, mūzika 
sasilda, mūzika vieno. 
Jau vairāku gadu laikā 
Ērgļu novada ļaudis uz-
tur siltas un draudzīgas  
attiecības ar Ķelnes- Rei-
zīkes pagastu Vācijā. Pēc 
Ķelnes-Reizīkes pagasta 
Draudzības biedrības uz-
aicinājuma   uz Vāciju 
devās Ērgļu novada paš-
darbības kolektīvi - Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte, un 
Ērgļu pagasta pūtēju orķestris, vadītājs  Pēteris  Leiboms, lai no 29. oktobra līdz 3. novembrim uzstātos 
ar dziesmām un mūziku Ķelnes- Reizīkes  pagasta pasākumos. Tur ieradāmies pēc divu dienu brauciena 
ar autobusu, kurā plecu pie pleca izjutām braucienu caur Lietuvu, Poliju un 29. oktobrī sasniedzām 
galamērķi - Ķelnes- Reizīkes pagastu Vācijā. Pēc sirsnīgas un draudzīgas sagaidīšanas, pēc iepazīša-
nās ar jaunākajiem objektiem Ķelnes - Reizīkes pagastā  30. oktobra  pēcpusdienā Jumurdas sievie-
šu vokālais ansamblis ,,Ievziedi’ sniedza koncertu pagasta centrā senioru pasākumā, kurā vācu seniori 
pārrunāja pagasta aktualitātes un Eiropā tik aktuālo bēgļu jautājumu. Vakarā Elmshornas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā vācu draugus uz kopējo koncertu aicināja Ērgļu pūtēju orķestris un Jumurdas sievie-

šu vokālais ansamblis. Koncertā tika atskaņoti 
latviešiem mīļi, kā arī starptautiski atpazīstami 
skaņdarbi pūtēju orķestrim, savukārt vokālais 
ansamblis  izpildīja Latvijā populāras dvēseles 
un mīlestības dziesmas. Orķestra spēlētie skaņ-
darbi un ansambļa dziedātās dziesmas  atrada 
atsaucīgas vācu draugu sirdis, aplausi skanēja 
uzmundrinoši, silti. 1. novembrī ar savām kon-
certprogrammām uzstājāmies Ķelnes-Reizīkes 
Draudzības biedrības rīkotajos pagasta ,,Zie-
mas lampiņu” svētkos. Šādi svētki Ķelnē-Rei-
zīkē notiek jau sesto gadu.  Svētku laikā vietējie 
amatnieki un ražotāji piedāvā savus izstrādāju-
mus, tirgošanās notiek simpātiskās koka bo-
dītēs, kuras  izrotātas ar gaismas lampiņām.  
Vietējie ļaudis satiekas, patērzē, izgaršo vietējo 
saimnieču gardās kūkas. Šogad bija izceptas 
35 brīnišķīgas kūkas.  Bērni šajos svētkos jūtas 
ļoti labi, jo ir spēles, pasaku lasīšana un daudz, 
daudz saldumu. Šajā svētku dienā abi pašdar-

bības kolektīvi no Ērgļu novada priecēja svētku dalībniekus ar saviem koncertiem. Vācu draugi sajūs-
minājās par Pētera Leiboma pūtēju orķestra uzstāšanos, savu sirsnību un pacilātību apliecinot dāvanā 
- orķestrim jauns, spožs un skanīgs instruments - tuba!   Savukārt ,,Ievziedi “ saņēma ziedojumu 300,00 
eiro  ansambļa muzikālās un skatuviskās darbības pilnveidošanai.  Saulītei norietot, tika iedegtas spožas, 
siltas lampiņas   kā stiprinošs gaismas avots katrai cilvēka sirsniņai.  Mūsu sirdis aizkustināja vācu drau-
gu sirsnība un dāsnā prasme draudzēties. 
 ,,Lai Tevi sargā un palīdz draugs!” 

Agita Opincāne,  Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja, “Ievziedu” dalībniece

Ķelnes- Reizīkes Draudzības biedrība bija parūpējusies par visu - brīnišķīgu un viesmīlīgu dzīvošanu 
viesģimenēs, ekskursijām un iepazīstināšanu ar vietējām aktivitātēm un norisēm savā pagastā. Piektdien 
apmeklējām „nākotnes bērnudārzu”, kura celtniecības laikā izmantotas modernākās tehnoloģijas. Bēr-
ni pa ēku brīvi pārvietojas un, vadoties pēc savas omas un noskaņojuma, apmeklē spēļu, mūzikas vai 
citas telpas, kurās viņus sagaida audzinātāja. Viesojāmies Ulena saimniecībā - no lopkopības nozares 
saimnieki pārgājuši uz tūrismu,  piedāvājot naktsmītnes siena viesnīcā, ballīšu organizēšanu bērniem 
un pieaugušajiem, kafejnīcu, dažādas atpūtas un izklaides iespējas. Un tas viss iekārtots bijušajā fermā! 
Tiem, kam interesē lopkopība, bija interesanti viesoties arī Glismana saimniecībā, kurš darbojas piena 
lopkopības  nozarē. Visi procesi notiek mehanizēti, gotiņas uz slaukšanu dodas tad, kad pašas jūt nepie-
ciešamību. Slaukšanas iekārta mehāniski visu bez cilvēka klātbūtnes izdara, un gotiņa atgriežas barā. 
Tā gan ir intensīvā piena lopkopība, jo gotiņas tiek turētas nebrīvē tikai piecus gadus, pēc tam tās tiek 
nodotas gaļai. Un tas jau bija skumīgi...
Kamēr “Ievziedu” dāmas sniedza priekšnesumu senioriem, orķestra dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno 
ugunsdzēsēju  aktivitātēm, tika baudīta ķirbju zupa. L ēnām tuvojās vakars, kad abiem kolektīviem jāuz-
stājas Elmshornas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
 Sestdiena, 31. oktobris, bija ekskursiju diena, kad brīvo laiku pavadījām kopā ar viesģimenēm. Lielākā 
daļa no mums devās uz netālo Hamburgu - ostas pilsētu - un federālo zemi Vācijas ziemeļos, Elbas upes 
grīvā, netālu no tās ietekas Ziemeļjūrā. Tā ir sestā lielākā pilsēta Eiropas Savienībā, otra lielākā Vācijas 
pilsēta aiz Berlīnes, lielākā Vācijas ostas pilsēta un viena no 20 lielākajām ostām pēc pārkrauto kravu 
daudzuma. Hamburgā dzīvo apmēram 1,7 miljoni iedzīvotāju. Par šo dienu katram no mums ir savs 
īpašs stāsts, savi piedzīvojumi, neaizmirstamas sajūtas. Vakarā visi tikāmies Ķelnes-Reizīkes pagast-
mājas zālē uz saviesīgu vakaru kopā ar viesģimenēm. Notika abpusēja iepazīstināšana par sadarbības 
gados paveikto un izdarīto. Ērgļu novada pašvaldības vadītājs Guntars Velcis pasniedza Goda rakstu un 
apbalvojumu Alexandra Schley par ieguldīto darbu abu pašvaldību sadarbības veidošanā un attīstībā. 
    Pirmdien, 2. novembrī, Zigrīdas Pingelas un Harma Munstera vadībā braucām ekskursijā uz Glikštati 
(Laimīgā pilsēta)  Šlēsviga-Holšteina federālajā zemē Vācijas ziemeļos. Iepazināmies ar pilsētas arhitek-
tūru, centrālo laukumu, no kura kā saules stari aizvijas ielas, kā arī ar nelielo  ostu, kurā gozējās privātās 
jahtas. Turpmākajā dienas plānā ietilpa  pārcelšanās pār Baltijas- Ziemeļjūras kanālu, lai nokļūtu Burgā 
uz pusdienām Riedels hotelī. Šis process mums aizņēma ļoti daudz laika tādēļ, ka ar pārceltuvi pārcelties 
nevarējām, jo autobusa kravnesība pārsniedza atļauto. Taču ceļa remontu dēļ šķērsot kanālu pār tiltu 
neizdevās tik ātri, kā gribētos. Paēduši brīnumgardās pusdienas,  devāmies atceļā, jo atvadu vakars jau 
klāt un jāsāk kārtot somas mājupceļam.
Otrdienas rītā plkst. 8.00 pulcējāmies pie Ķelnes- Reizīkes  pagastmājas ar sakārtotām somām, koncert-
tērpiem pār plecu un mazām atvadu skumjām. Sirsnīgas atvadas, rokasspiediens un laba ceļa vēlējumi, 
kopējais foto, un dodamies  atpakaļceļā. Paldies  mūsu grupas tulcei Annai Kuzinai, kura atbildīgākajos 
brīžos bija blakus un atrada īstos vārdus  saziņai. Paldies Ērgļu novada pašvaldībai par rasto iespēju 23 
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem gūt jaunu pieredzi,  muzicējot, paplašinot  redzesloku, iepazīstot vēl 
neiepazīto, ieraugot vēl neredzēto! Paldies Ķelnes- Reizīkes Draudzības biedrībai par ieguldīto darbu, 
plānojot uzstāšanās un uzturēšanās aktivitātes! Paldies personīgi Alexandra Schley un Harm Münster! 
Paldies Ķelnes- Reizīkes birģermeisterei  Karin Roeder! Mūsu viesģimenei  - Susanne un Bernhard   
Taut  - šī bija pirmā pieredze  uzņemt savā mājā latviešus. Citas viesģimenes jau bija ar pieredzi, bet liels 
un sirsnīgs paldies viņiem visiem par viesmīlību, drosmi, sapratni! 
Brauciena mērķis un uzdevumi izpildīti - ar koncertprogrammām piedalījāmies “Ziemas lampiņu” svēt-
kos, muzicējām baznīcā, iepazinām Ķelnes-Reizīkes pagasta tradīcijas un jaunumus pagasta centra ap-
būvē. Prezentējām savu novadu - visi kopā un katrs atsevišķi! 
Visus interesentus aicinu 29. novembrī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē uz nelielu atskatu 
un koncertu, kurā piedalīsies  Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Ievziedi” (vadītāja I. Vil-
nīte) un Pētera Leiboma pūtēju orķestris.
Gaišu visiem Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

 Inita Lapsa, 
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē, “Ievziedu” dalībniece

Bernharda Tauta foto
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Redakcijas sleja
Esi sveiks novembrī!

Apsveikums
Katru rītu palaist no sevis putnus,
atbrīvot  krāsas, atļaut, lai iet
un piekrāso dienu
pēc iespējas gaišākos toņos.
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ
tieši tik putnu,
cik vajag, lai spārnu gali 
viegli  pieskartos  mirkļiem....
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ
tieši tik krāsu,
cik vajag, lai sapnim iedotu krāsainu    sākumu -
pārējo izkrāsos veiksme
un pašas griba.

                                 /M. Laukmane/

Skolotāju Vizmu Veipu  skaistajā dzīves jubilejā mīļi sveic

Ērgļu vidusskolas saime

Īsziņas
17. 11. 2015. 
l plkst.10.00 - tematisks pasākums Ērgļu vidusskolā
l plkst. 11.00  -  Valsts dzimšanas dienas 
svinības klasēs
18. 11. 2015.
l jaunsargu brauciens uz parādi Rīgā, festivāls 
„Staro Rīga”
21.11. 2015.
l jaunsargu dalība 6 stundu OS sacensībās 
„Rogaining” Rīgā
26. 11. 2015. 
l Skolēnu mācību firmu prezentācija - tirdziņš 
Ērgļu vidusskolā
27. 11. 2015.   
l Skolēnu domes pasākums Ērgļu vidusskolā
28. 11. 2015.
l jaunsargu ekskursija uz Cēsīm
30. 11. 2015. 
l 1. Adventes sveces iedegšana Ērgļu vidusskolā
l 16.00 Melnās kafijas vakars
17. 12. 2015. 
l Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku pasākums SN
18. 12. 2015.
l Liecību izsniegšana Ērgļu vidusskolā

Kāpēc Nikaragva?
Atgriežoties darbā pēc brīvdienām, 
vidusskolēnus gaidīja ne vien ieras-
tās mācību stundas, bet tikšanās ar 
Ērgļu vidusskolas kādreizējo skol-
nieci Santu Grinbergu. Santa ne ti-
kai dalījās iespaidos par ļoti atšķirī-
gās Dienvidamerikas valsts cilvēku 
dzīvesveidu, vidi, bet arī iepazīsti-
nāja ar brīvprātīgā darba iespējām. 
Jauniete uzsvēra, cik daudzas ze-
mes tādā veidā var iepazīt. Cilvē-
kam tikai jābūt atvērtam, ieintere-
sētam. Viņa arī pastāstīja, ka tālajā 
zemē vairāki  latvieši dzīvo patstā-
vīgi. Bet īpašs prieks, ja Nikaragvā  
kaut uz neilgu laiku ciemos iegrie-
žas draugi, arī no Ērgļiem. 
Tikšanās nobeigumā Santa atgādi-
nāja, ka labprāt palīdzētu ar padomu iniciatīvas bagātiem, ener-
ģiskiem jauniešiem projektu atrašanā.

Indra Rone
Foto no Santas personīgā arhīva

Ak, kā steidzas laiks! Ir atkal pagājis mēnesis. Esam 
brīnišķīgi pavadījuši skolas rudens brīvdienas. Laika 
apstākļi mūs šoruden lutināja, jo brīvdienas varējām 
baudīt no visas sirds.
Nu jau esam atgriezušies ierastajā skolas ritmā un 
atkal ar jaunu sparu varam ķerties klāt skolas uzde-
vumiem, bet, pirms domājam par novembra pasāku-
miem, ir svarīgi atskatīties uz pagājušajā mēnesī pa-
darītajiem darbiem.
Viens no labajiem darbiem bija Drošības nedēļa, kad 
visi skolēni un skolas darbinieki varēja atkārtot visu 
par un ap drošību, kā arī izpausties radošajās darbībās, 
piemēram, atstarotāju veidošanā un ceļazīmju izgata-
vošanā. Manuprāt, tie jaunieši, kuri aktīvi sekoja līdzi 
Drošības nedēļas notikumiem, ir lieli ieguvēji, jo va-
rēja gan atkārtot, gan iegūt jaunas zināšanas. Visdro-
šākā skolas nedēļa beidzās ar muzikālu skolēnu domes 
rīkoto pasākumu, kurā bija lieliska žūrija un teicami 
sagatavoti klašu priekšnesumi. 
Pēc zinību atsvaidzināšanas par drošību visas skolas 
regulārie iemītnieki devās nedēļu garās un piedzīvoju-
miem bagātās oktobra brīvdienās, taču skolā atgriezā-
mies jau novembrī. 
Novembris ir Latvijas mēnesis, kas ienesīs jaunas ska-
ņas un patriotiskas emocijas skolas dzīvē.  Taču par to 
sīkāk jau nākamajā numurā.    

Lāsma  Hermane  

Rokdarbu konkurss “Putnu balle”
No festivāla „Latvijas tekstilmozaīka 2014” ceļojošām izstādēm, 
kas noslēdzās Rīgā, Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, mājās atgrie-
zušies tagad jau 7. klases skolnieču Gunas Kalniņas un Kristīnes 
Grabovskas rokdarbi.
Pagājušajā mācību gadā biedrība „Latvijas tekstilmozaīka” izslu-
dināja tekstilmozaīkas konkursu bērniem un jauniešiem “Putnu 
balle”.
Konkursa mērķis bija popularizēt rokdarbu daudzveidību, tekstil-
mozaīkas tehniku pielietojumu un interesantu tekstila izstrādā-
jumu izgatavošanu skolās, kā arī radīt skolēniem iespēju radoši 
izpausties dažādās tekstilmozaīkas un rokdarbu tehnikās.
Guna izšuva rokdarbu somiņu ar devīzi „Debesu plašumu put-
niem, domu lidojumu darbiem”, Kristīne - spilventiņu „Lai dzīvo 
čiepstētāji!”. 
Darbiem vērtēja kompozīciju, tēmas atspoguļojumu, jaunradi 
tekstilmozaīkas tehniku pielietojumā un darba kvalitāti.
Biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” līdzpriekšsēdētājas  L. Sīma-
nes vērtējums: 
„Iesūtītie  darbi ļoti skaisti, kvalitatīvi. Mums ir, ar ko lepoties! 
Skolotāji, tie ir Jūsu skolēnu darbi. Izsakām vislielāko Paldies 
visiem skolotājiem, skolēniem, kuri piedalījās konkursā „Putnu 
balle””.

Lai manām skolniecēm radoši darbi!
Lai neizsīkst spēki mūsu kopīgajā darbā!

Ilze Eņģe, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Marutas  Bitītes  foto

Izstādes darbu autores Kristīne un Guna.

Akcija „Ikviens var 
būt izcilnieks”

Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā Ērgļu vidus-
skolā īpaši tiek sveikti mācību olimpiāžu un lielo valsts 
konkursu laureāti. Bet mēs vienmēr priecājamies par 
katru skolēnu, kurš sasniedz mazas uzvaras, uzlabojot 
mācību sasniegumus ikdienas darbā. Septembrī un ok-
tobrī skolotāji saskatījuši šo skolēnu veiksmes, neatlai-
dīgu darbu, pārvarot grūtības.
Angļu valodā - B. Rūnika (11. kl.), matemātikā - D. 
Dalbiņa (11. kl.), A. Andriksone (11. kl.), M. Masaļska, 
E. Alekse  (8. kl.), M. Zaharevskis  (6. kl.), E. Herma-
nis  (12. kl.), fizikā - R. Stankevičs (10. kl.), latviešu 
valodā - M. Masaļska, E. Dalbiņa  (8. kl.), E. Zommere  
(7. kl.), A. Milnis (6. kl.), M. Kurzemniece  (10. kl.), 
A. Olte (5. kl.), K. Ratniece  (9. kl.), vēsturē - E. Her-
mane  (9. kl.), sociālajās zinībās - L. Saulītis  (7. kl.), 
informātikā - E. Vasks  (11. kl.), vizuālajā mākslā - I. 
Radzvilāviča  (7. kl.), E. Alekse (8. kl.).

Maiga  Picka, mācību pārzine

Veiksme krosā
9. oktobrī jau no paša rīta neliela grupiņa Ērgļu vidusskolas skolēnu de-
vās uz Madonas Smeceres silu, lai krosā cīnītos ar Madonas, Cesvaines, 
Varakļānu, Lubānas novada  skolu audzēkņiem.
Atbraucot bija neliels uztraukums. Pirms skriešanas iepazinos ar trasi. 
Sākumā skrēja jaunākie skolēni, kuriem bija jāveic 500 m gara distance. 
Gaidot startu, uztraukums kļuva vēl lielāks, un to vēl pastiprināja aukstais 
laiks. 
Tad jau bija pienācis laiks skriet. Man bija jāveic 1000 m gara distance. 
Mūsu grupā skrēja 8. un 9. klases meitenes. Grupa tika sadalīta divās 
daļās. Pirms paša starta uztraukums bija vislielākais, bet, kad sākās skrē-
jiens, tas pazuda. Sākumā centos skriet lēnāk un jau uz beigām palielināju 
tempu. Savā grupā noskrēju pirmā, bet bija vēl jāgaida otrās grupas re-
zultāti. 
Pēc skrējiena gaidīju rezultātus, tieši manas grupas vietas paziņoja pēdē-
jās. Bija liels pārsteigums 1. vietā ieraudzīt savu vārdu un uzvārdu. Dis-
tanci veicu 4:35,8 minūtēs. Pēc rezultātu paziņošanas  smaids un prieks 
manī nepazuda visu dienu. Vēl lielāks gandarījums bija saņemt pirmās 
vietas medaļu.
Arī Elīza Madsena ieguva godalgoto 3. vietu. Kopumā no Ērgļu vidussko-
las visiem veicās ļoti labi.

Lilita  Saulīte, 9. klases skolniece

Volejbols
23. oktobris 9. klases piecām meitenēm pagāja sportiski. Mēs ar cīņas sparu devā-
mies uz Madonu, kur spēlējām ar vienaudžiem četrus setus.
  Mums  negāja viegli, jo pretinieki bija diezgan spēcīgi, kaut gan viņiem bija dažādas 
nesaskaņas. Taču  mūsu komanda bija vienota visos posmos. Cīņa bija sīva, ieguvām 
jaunas zināšanas, pieredzi un spēju darboties.
  Mums galvenais nebija uzvarēt, bet gan piedalīties šajās sacensībās un pierādīt to, 
ko mēs varam, ko esam apguvušas. No četrām kārtām uzvarējām vienu, bet tas tik 
ļoti neietekmēja  mūs. Mēs turpinām doties uz treniņiem, izlikt visus spēkus spēlē 
un cīnīties.

                Elīza  Hermane,  9. klases skolniece



Orientēšanās sezona noslēgusies
Ar skaistu, rudenīgi krāsainu dienu beidzās 
orientēšanās sacensību seriāls, kas ilga no aprīļa 
vidus līdz oktobrim 22 kārtās un noslēdzās ar 
Madonas novada atklāto čempionātu vidējā dis-
tancē Vestienā 18. oktobrī.
Sacensības noritēja ļoti interesantā un sarež-
ģītā apvidū ar lielu gravu tīklu. Tas bija grūti 
skrienams un prasīja sportistiem daudz spēka. 
Sacensībās startēja 22 Ērgļu orientieristi un ie-
guva godalgotas vietas: 1. vieta un zelta medaļa 
- Elīnai Svilpei SE, Elīzai Madsenai S12, Aldim 
Oltem V21B, Baibai Kaļvai S45 grupā, 2. vieta 
un sudraba medaļa - Ilvijai Madsenai S35, 3.vie-
ta un bronzas medaļa - Līnai  Madsenai S8, Val-
teram  Rešņam V8, Katrīnai Rešņai S12, Kalvim 
Kaļvam V17 grupā.
Pasākuma noslēgumā ar kausiem un pārstei-
guma  balvām tika apbalvoti “Madonas kausu 
2015” pirmo trīs vietu ieguvēji. Uz Ērgļiem at-
ceļoja 16 kausi dažādās vecuma grupās: VE - 2. 
vieta Kalvim Māliņam, V8 - 1. vieta Valteram 
Rešņam, 3. vieta Rūdolfam Venškevicam, S8 - 
2. vieta Līnai Madsenai, S10 - 3. vieta Anetei Rudzītei, S12 - 1. 
vieta Elīzai Madsenai, 2. vieta Katrīnai Rešņai, 3. vieta Alisei 
Oltei, V18 - 1. vieta Arvim Zeibotam, 2. vieta Emīlam Purviņam, 
3. vieta Egīlam Elmondam Kārkliņam, VB - 1.vieta Aldim Oltem, 
V45 - 3. vieta Dzintaram Svilpim, S45 - 1.vieta Baibai Kaļvai, 2. 
vieta Evgenijai Rudzītei, V55 - 2. vieta Andrim Rudzītim. 
Ar labiem panākumiem esam startējuši arī republikas mēroga sa-
censībās.
Prieks par kuplo orientieristu pulciņu, kas jau pieaudzis līdz 40 
dalībniekiem, tai skaitā 23 skolēni. Orientēšanās sports ir kļuvis 
par ģimeņu sporta veidu, jo sporto ne tikai bērni, bet arī viņu 
vecāki, kuri reizē arī atbalsta un aizved bērnus uz sacensībām. 

Sacensībās “Jaunie Rīgas sargi”
 Lai tiktu uz sacensībām „Jaunie Rīgas sargi”, bija nepie-
ciešams rakstīt motivācijas vēstuli, komandai veidot  ka-
rogu, nosaukumu, komandas moto un foto. No Ērgļu vi-
dusskolas jaunsargu vienības piedalījās divas komandas. 
Pēc ilgas gaidīšanas un satraukuma tika paziņots, ka esam 
tikuši otrajā kārtā un tiekam aicināti piedalīties misijā 
“Atceries Lāčplēšus!” Mores kauju parkā. Pirmā koman-
da bija “Drosmīgie vilki”, kur piedalījās Linda Jansone, 
Monta Purviņa, Niks Grīnbergs, Arvis Zeibots, Artis Jan-
sons un Elīza Hermane. Otrā komandā “Mežonīgie Ērgļi” 
piedalījās Lilita Saulīte, Kitija Ratniece, Anete Podjava, 
Ralfs Vasels, Jānis Serovs un Kristers Kalniņš. Lai gan uz 
finālu Daugavpilī netikām, jo no 20 komandām tiek tikai 
viena tālāk, esam ļoti gandarīti, jo esam tikuši pie lielas 
pieredzes.
 Misija bija jāveic vairākos posmos, taču pirms tās mūs 
pirmo dienas daļu apmācīja profesionālā dienesta kara-
vīri. Katrs distances posms bija jāveic noteiktā laikā. Iz-
skrienot  visu trasi, kopā veicām aptuveni 20 km. Turklāt 
bija jāprot atrast kontrolpunkti. Tie bija seši, katrā vēl 
jāpilda savs uzdevums - sakari, kur bija jāprot izmantot 
rācija un citi sazināšanās veidi, lai nedemaskētu atrašanās vie-
tu, medicīna - jāuzbūvē nestuves, jānogādā cietušais drošā vietā, 
jāprot viņš aprūpēt un pastāstīt par pirmo palīdzību, mīnu lauks - 
jāprot pārvietoties nemanītiem un naktī, neradot liekus trokšņus, 
laikā jānokļūst no punkta A līdz punktam B, vēsture - jauniešiem 
jāmācās un tika apmācīti par Brīvības  cīņu norisi, jāprot atbildēt 
uz jautājumiem par vēsturi, pretinieka apturēšana - jāprot mest 
granātu un iznīcināt pretinieku, nedrīkst sevi nodot, ugunspunkta 
iznīcināšana - šaušana ar ieročiem. Komandām veicās labi, abas 
komandas finišēja, iekļaujoties norādītajā 2h laikā.
Pēc paša misijas skrējiena komandām bija jāveic atspiedieni no 
zemes bez apstāšanās un pa vienam visu priekšā. Varu uzslavēt 
komandu “Mežonīgie Ērgļi” par iegūto pirmo vietu un “Drosmī-
gos vilkus” par iegūto trešo vietu šajā sacensību veidā. Komanda 
“Drosmīgie vilki” pēc laika finišēja kā otrā komanda, taču kaut 
kur pietrūka kāda punktiņa. Konkurentu rezultāti bija ļoti blīvi, 
dažos uzdevumos atšķirība bija tikai puspunkts. Kopvērtējumā 
iegūta 5. vieta, bet „Mežonīgajiem Ērgļiem” 11. vieta 20 koman-
du konkurencē. Nākamo gadu arī centīsimies piedalīties, jo piere-
dze gūta milzīga. Kaut vakarā bija nogurums un sāpoši muskuļi, 
taču prieks par paveikto bija lielāks.
Uzslavēšu Lindu Jansoni par skaistu un oriģinālu karoga izveidi, 
humora izjūtu grūtās situācijās un cīņassparu tad, kad ir konku-

rence; Montu Purviņu par to, ka pat par spīti tam, ka šajā dienā 
viņai veselība nebija pati labākā, tomēr  Monta turējās kā cīnītā-
ja un dienas beigās smaidīja, bija pozitīva; Niku Grīnbergu par 
to, ka prot izpildīt  atspiešanās vingrinājumu tehniski pareizi, 
jo saņēma uzslavas pat no ielu vingrotāja un pasākuma vadītāja 
Kaspara Zlidņa; Arvi Zeibotu par to, ka viņš var komentēt  un  
argumentēt savas domas vienmēr un visur, par loģiski domājošu 
prātu un vēlmi iegūt ko jaunu; Arti Jansonu uzslavēju par to, ka 
viņš izrāda iniciatīvu  stāties pretī grūtībām, ir vēlme pierādīt 
sevi, taču to dara ar humoru un pozitīvismu; Elīzu Hermani par 
izturību, teicamām “medniecītes” spējām; Lilitu Saulīti uzslavēju 
par ļoti labām vēstures zināšanām un loģisko domāšanu;  Kitiju 
Ratnieci par drosmi, vēlmi cīnīties par uzvaru, godīgumu; Aneti 
Podjavu par labām spējām organizēt komandu un par viņas fi-
zisko sagatavotību; Ralfu Vaselu  par to, ka bija ļoti ieinteresēts, 
vēlējās izmēģināt savus spēkus pat jomās, ko nekad nav darījis, 
nenobijās un stājās pretī grūtībām; Jāni Serovu par atbalstu ko-
mandai, labu fizisko sagatavotību un labām šaušanas prasmēm; 
Kristeru Kalniņu uzslavēju par to, ka spēj uzmundrināt komandu 
jebkurā brīdī, par izturību skriet garas distances un mūžīgo op-
timismu.

Kristīnes  Puziņas, jaunsargu  instruktores, teksts un foto

Drošības nedēļa
No 19. līdz 23. oktobrim Ērgļu vidusskolā norisinājās skolēnu 
domes rīkotā akcija „Drošības nedēļa”.
Šajā nedēļā katrai dienai tika sagatavotas tematiskas  nodarbī-
bas, kas bija saistītas ar drošību uz ielām.
Lai radītu noskaņu, kura sasaucās ar ceļiem, vestibilā līdz mīk-
stajiem sēdekļiem tika izveidota gājēju pāreja, kā arī pie ieejas 
durvīm bija uzstādīts luksofors. 

Skolēnu domes pasākums “Ceļa balss”
23. oktobrī notika pasākums  “Ceļa balss”, kurā katrai klasei bija jāsaga-
tavo priekšnesums, dziesmas tika  izlozētas iepriekš. Mūsu dziesma  bija 
“Mocīts”. 
Izveidot  priekšnesumu  nebija  nemaz tik viegli, bet pa visiem kopā mēs 
izdomājām un konkursā ieguvām otro vietu. Protams, mēs vēlējāmies 
pirmo vietu, bet nebijām tik labi pastrādājuši, priekšnesumu noslīpējot. 
Bet esam tāpat ļoti priecīgi par paveikto darbu, jo galvenais ir piedalīties. 
Un mūsu priekšnesuma “odziņa” noteikti bija klases audzinātāja, viņai 
lieliski izdevās iejusties tēlā. Emocijas bija dažādas. Kad bija jākāpj uz 
skatuves, viss ķermenis trīcēja un bija ļoti liels uztraukums. Tad, kad jau 
viss bija galā un gaidījām rezultātus, bijām jau nomierinājušies. Bet, kad 
pateica, ka mēs esam ieguvuši otro vietu, no laimes spiedzām un lēkājām.
Šajā pasākumā pirmo vietu ieguva 5. klase, jo viņiem bija ļoti lielisks un 
pārdomāts priekšnesums, kurā piedalījās vairāki vecāki, kas ļoti aktīvi 
darbojās kopā ar bērniem. Viņiem arī bija dzīvā mūzika, dažādus instru-
mentus spēlēja gan skolēni, gan vecāki. 
Trešo vietu ieguva 8. klase, kura izcēlās ar saviem diviem solistiem, viņiem abiem skanēja lieliski. Bet meitenes, kas dejoja 
aizmugurē, bija vienkārši apburošas,  viņām pievienojās arī Montas mamma, kas arī dejoja ļoti labi.

Ivita  Cvetkova, 10. klases skolniece
Sintijas Māliņas foto 

Jauniešu akadēmija 
Ērgļos

Jauniešu akadēmija „Pacelt pasauli” ir privāta iniciatīva ar mēr-
ķi atbalstīt jaunos cilvēkus viņu nākotnes aicinājuma atrašanā, 
iesaistot skolu pedagogus un pieaugušos bērnu labākas nākot-
nes veidošanā. „Pacelt pasauli” programmas palīdz attīstīt paš-
apziņu, izprast savas vajadzības un dod papildu zināšanas, uz 
kurām balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākotnes izvēli.
5. novembrī Ērgļu vidusskolā viesojās “Pacelt pasauli” dibinā-
tāja un personiskās izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte, kura 
dalījās savā pieredzē un  centās palīdzēt vidusskolēniem  izvir-
zīt kādu nākotnes sapni - mērķi. Nodarbības dalībnieki uzzināja 
par “zaļo” un “sarkano” domāšanu, aizpildīja katrs savu mērķu 
plānošanas karti.

Sintija  Māliņa,  direktores vietniece  audzināšanas jomā
Marutas Bitītes foto

Liels paldies viņiem: Ilvijai  Madsenai, Jānim  Rešņam, Mārim 
un Inesei  Oltēm, Aijai Venškevicai, Atim Koklačovam.
Lai varētu apmeklēt sacensības, sakām lielu paldies Ērgļu novada 
domei par atbalstu ar transportu un šoferītim Aldim Oltem, kurš 
katru otrdienu mūs nogādāja sacensību centrā. Paldies par atbal-
stu SIA „Elbra”, personīgi Atim Koklačovam.
Ar informāciju un sacensību rezultātiem var iepazīties www.oka-
rona.lv
Uz tikšanos nākamajā sezonā!                                     

 Baiba  Kaļva,  orientēšanās pulciņa vadītāja
Agra  Veckalniņa  foto

Pirmdien starpbrīžu laikā mēs skatījāmies CSDD reklāmas rul-
līšus. Otrdien mēs izgatavojām ceļazīmes, lai labāk izprastu 
to nozīmi un zinātu, kā rīkoties, ieraugot šīs norādes uz ceļa. 
Tās tika izliktas skolā. Trešdien mēs izgatavojām atstarotājus. 
Katrs varēja izgatavot tieši tādu, kādu pats vēlējās. Ceturtdien 
bija atbraukusi Ceļu satiksmes drošības direkcijas Sabiedrisko 
attiecību daļas speciāliste Valda Kjaspere. Viņa mums stāstīja 
par izmaiņām likumos, kā arī pastāstīja sīkāk par drošības  no-
teikumiem, kādi jāievēro, ja atrodies uz ceļa ar velosipēdu, kā 
arī rādīja interesantus  sižetus, lai būtu vieglāk uztvert sniegto 
informāciju. Kjasperes kundze lika mums aizdomāties par to, kā 
drošāk un pareizāk būtu jārīkojas dažādās situācijās. Piektdien 
mēs atraktīvā koncertā atsvaidzinājām tautā zināmas dziesmas 
par ceļiem un drošību uz tiem. 

Jēkabs Purviņš, 11. klase
Marutas  Bitītes foto
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Vai viegli veidot savu uzņēmumu?
Ērgļu vidusskolā ekonomikas stundās kā mācību metode tiek izmantota skolēnu mācību firmu veidošana. Novembrī sko-
lēni prezentē savu  veikumu, aizstāvot  biznesa ideju, noskaidrojot pircēju ieinteresētību tirdziņā. Skolēnu mācību firmas 
ir mācību nolūkos dibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar reālu uzņēmējdarbību - ražo preces, sniedz pakalpojumus, veic 
firmas finanšu analīzi un grāmatvedību, mācās iekarot tirgu, pārbauda savas spējas vadīt un darboties komandā, gūst 
pieredzi un peļņu. Šīs mācību metodes mērķis ir attīstīt uzņēmēja spējas skolēnos, sekmēt uzņēmējdarbību kā jauniešu 
karjeras izvēli.
 Kā to būs izdevies īstenot 12. klases skolēniem, varēsiet novērtēt, ierodoties uz SMF tirdziņu lielajā skolā 26. no-
vembrī pulksten 11.40.

Kur skolēni saskatījuši sava biznesa perspektīvas?

Skolēnu idejas apkopoja Indra Rone, 12. klases audzinātāja

Mārtiņa tirgus diena Sausnējas 
pamatskolā

Novembris ir laiks, 
kad domās atce-
ramies sev tuvus 
cilvēkus veļu laikā, 
iededzam svecītes 
logos, pieminot va-
roņus Lāčplēša die-
nā, un vēlam laimi 
Latvijai dzimšanas 
dienā. 10. novem-
brī svinam Mār-
tiņdienu, ievērojot 
gadsimtiem senas 
tradīcijas, jo mūsu 
pienākums ir izzi-
nāt un ievērot lat-
viskās dzīvesziņas pamatus. Helovīni un citi jaunāko laiku svētki radušies 
globalizācijas procesā. Tos svinēt, protams, mēs drīkstam un varam. Tomēr 
vērtīgāk ir izkopt savas tautas tradīcijas, darot tās mūsdienīgākas un tuvākas.  
9. novembrī Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā notika tradicionālais Mārtiņ-
dienas tirgus. Arī šogad tirgū varējām iegādāties visdažādākās pārtikas preces: 
pīrāgus, vafeles, biezpiena bumbiņas, “žagariņus”, kūkas un picu, un citus 
gardumus. Tos bija sarūpējuši bērni ar mammu un vecmāmiņu atbalstu. Pal-
dies mūsu čaklajām darba bitītēm! Paldies visiem tirgus dalībniekiem!

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi!
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!
Nāks! Nāks! Drīz! Drīz!
   /Latviešu tautasdziesma/

Materiālu avīzei sagatavoja un fotografēja skolotāja  Elita  Leiboma

Rudenīgas dzejas rindas
    Būt par dzejnieku nav vienkārši, jo tie ir īpaši cilvēki, bet sacerēt dzejoļus ir mēģinājis ikkatrs. Arī Jāņa Zālīša Saus-
nējas pamatskolas skolēniem ir kas sakāms par jauko rudeni, saulīti, kas ir kā zelts, ar sudraba mākonīšiem un rudeni 
aiz loga vai talciniekiem, kuri ieradušies rakt kartupeļus un lāga  zēnu  Miķeli, kurš gatavojas cept picu un pacienāt 
čaklos talciniekus. Visam pāri - nepielūdzamais laika ritējums, kas neļauj apstāties ne uz mirkli. Dzīves  ritmi atrodami 
bērnu dzejoļos. 

Saule
Es redzēju sauli
Tik spožu  kā zelts!
Apkārt mazi mākonīši
Kā sudraba gabaliņi.

Mazie sudraba mākonīši
Ap saulīti apvijušies.
No garās sudraba virtenes
Visa pasaule gaiši mirdz.

 
Santa Valaine, 3. klases skolniece

Gleznotājs rudens
Rudens nokrāso lapas
Ar brīnišķīgām krāsām.
No kā krāsas viņš jauc?
No rīta rasas un ziediem, 
Un spožajiem saules stariem.
Viņa darbu mēs skatām katru dienu!

Vendija Kažemaka, 4. klases skolniece

Rudens
Rudens kā brīnumdaris 
Ar otu pa pasauli staigā.
Aiz viņa birst lapas,
Un viss paliek raibs.
Bet viņš soļo tālāk, 
Un pasaule krāšņāka kļūst.

Kristena Marta Grāvīte, 
8. klases skolniece

Rudens ir atnācis

Zemē no ozoliem zīles krīt,
Pļavā vēl pēdējie sienāži čīkst.
Auksti sēdēt uz akmeņiem kļūst,
Rudens ir atnācis tieši šorīt!

Ieviņa Briņģe, 7. klases skolniece

Rudens manā logā
Es atveru logu, skatos pa to
Un ieraugu rudeni viskrāšņāko.
Debesīs gājputni projām trauc,
Vējš krāšņās lapas kopā jauc.

Kaut kur tālumā mašīna brauc,
Un dzirdu es, kā riepas kauc.
Aizveru logu, paliek viss kluss, 
Tālumā redzu - nāk autobuss!

Madara Ļaksa, 9. klases skolniece

Tupeņtalka
Šodien mums ir grūta diena,
Jāiet visiem talkā vienā.
Lielus grozus ņemam rokā
Un uz dārzu ejam kopā.

Strādā meitenes un zēni,
Traktoriņš brauc diezgan lēni.
Kartupeļi birst kā pupas,
Lasām tos un beram čupās.

Beidzot talka nu ir galā,
Visi grozus liekam malā.
Ejam mēs uz savām mājām
Lēni, nogurušām kājām...

Līga Vestfāle, 
8. klases skolniece

Miķelis un pica
Miķelis ir lāga zēns,
Tikai viņš tāds kautrīgs, lēns...
Es viņam saku: „Miķel, draugs,
Man ir mājās mazliet raugs.
Jauksim  mīklu, cepsim picu!
Draugus ciemos ielūgsim
Un to picu ēdīsim!”

Ivo Suncelis, 
6. klases skolnieks

Laiks
Kāpēc laiks ir no svara?
Jautājums šis bezgalīgais.
Laiks rit un rit bez mitas,
Un neapstājas nekad.

Jābūt kādam pavedienam,
Kurš  mūs aizved laikam līdz.
Redzēsim, cik tālu ritēs
Mūsu laika pavediens...

Ausma Ozola, 
9. klases skolniece

Materiālu  novada  avīzei sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
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    Izrādās, ka dārgumi ir dažādi. Dažreiz šķiet, ka tas ir zelts, 
dimants vai liela bagātība. Bet, ilgāk padomājot, ir arī citi dār-
gumi - ģimene, veselība, mīlestība, prasme labi padarīt darbu. 
Brīžos, kad esi saslimis vai pat nonācis slimnīcā un nedrīksti 
dažas dienas ēst, dārgums var būt arī kāds garšīgs ēdiens. 4. 
klase atklāj savus dārgumus.

Pasakas par dārgumiem
Reiz dzīvoja meitene Liāna. Viņas sirdī bija mīlestība. Liāna pret visiem 
cilvēkiem bija laipna, mīļa, izpalīdzīga, nekad neko neatteica. Pēkšņi viņa 
saslima.  Visi ļaudis ciematiņā bija īgni, dusmīgi cits uz citu. Dāvis aizgāja 
ciemos pie Liānas un pateica: “Tu esi mīļa, jauka un laipna, mums tevis 
pietrūkst.”
 Liāna izveseļojās, pateicoties Dāvim. Viņš meiteni izglāba ar saviem mī-
lestības vārdiem. Tā  Liāna izveseļojās un atkal visus saliedēja ar savu 
laipnību, mīļumu, gādību un rūpēm.

Elza Agnese Koklačova

Reiz dzīvoja strādīgs un čakls rūķītis, kura lielākais dārgums bija viņa 
darbs. Rūķītis strādāja par sētnieku.  Bija arī jāstrādā mājās - jākasa lapas, 
jātaisa ēst, jāmazgā trauki, jāslauka un jāmazgā grīda. Bet netālu no rūķī-
ša namiņa bija pilsēta, kur dzīvoja pārējie rūķīši. Viņu lielākais dārgums 
bija nauda, un viņi nestrādāja. Paaudžu paaudzēs tiem bija daudz naudas, 
bet pēc kāda laika tā sāka izsīkt, un viņiem bija jāstrādā. Taču bagātie 
rūķi neko nemācēja. Kādreiz rūķītis aizgāja uz pilsētu un redzēja, ka vairs 
nekas neizskatījās labi, jo pilsētas rūķi strādāt nemācēja. Čaklais rūķis pie-
gāja pie sētnieka un jautāja: “Kāpēc tu kasi nekārtīgi lapas?”  Sētnieks 
atbildēja: “Es nemāku kasīt tāpēc, ka neviens man to nav iemācījis!” 
Tā viņi saprata, ka lielākais dārgums ir prast darīt darbu.

Santa Kalniņa 

Reiz dzīvoja nabadzīga ģimene, kurā bija pieci cilvēki: mamma, tētis, dēls 
un divas meitas, kuri cits citu  ļoti stipri mīlēja. Viņi bija tik nabadzīgi, ka 
pat nevarēja atļauties maizi nopirkt. Tā katra diena kļuva vēl smagāka un 
smagāka. Viņi dzīvoja mazā mājiņā, kura izskatījās pēc šķūņa un kuru visi 
apsmēja. Tad kādā dienā abas meitas gāja uz kūti tēvam palīdzēt izslaukt 
govis, bet pa ceļam viņas redzēja mētājamies uz zemes vienu zelta monētu. 
Meitenes paņēma un gāja uz māju atpakaļ parādīt mammai. Nu viņi bei-
dzot varēja nopirkt maizi. 
Mamma iedomājās, ja jau viņiem ir govis un vistas, tad jau viņi var pārdot 
pienu un olas. Tad, kad tēvs atnāca no kūts, mamma šo domu izstāstīja 
viņam, un tēvs piekrita. Viņi no nākamās dienas sāka pārdot pienu un olas 
pie savām mājām. Ģimenei tas ļoti labi padevās, un pēc gada viņi jau dzī-
voja labos apstākļos. Un tad vēl pēc gada viņi atvēra  veikalu, kuru sauca 
”Mājas ēdiens”. Un vēl pēc diviem gadiem iegādājās cūku un kazu, lai nav 
tikai piens un olas, bet arī cūkas gaļa un kazas siers. Pēc sešiem gadiem 
viņi kļuva tik bagāti, ka viņus vairs nevarēja apsmiet. Dēls un abas meitas 
uzsāka skolas gaitas, bet vecāki strādāja savā veikalā. 
Nu beidzot viņi bija laimīga ģimene, jo nebija jāuztraucas, vai naudas ap-
trūksies vai kāds viņus apsmies.

Patrīcija Nikola  Bolzane 

Reiz dzīvoja taurenis Tips un zaķēns Ļipiņš. Kādu dienu Tips lidinājās, un 
pēkšņi garām palēca zaķis Ļipiņs. Tips uzsauca Ļipiņam: “Sveiks, mazi-
ņais!”  Kurš to teica? Zaķēns paskatījās augšā, ieraudzīja taureni un teica: 
„Es neesmu maziņš!” “Tu no augšas izskaties maziņš,” taurenis turpināja. 
Tā viņi runājās līdz pat vakaram. Katru dienu zaķēns  satika taureni un 
spēlēja spēles. Taurenis ar zaķi Ļipiņu bija tik ļoti sadraudzējušies, ka bija 
kļuvuši par labākajiem draugiem. Tā viņi spēlējās katru dienu. 

Marta Purviņa

Vai viegli veidot savu uz mumu?

rg u vidusskol  ekonomikas stund s k  m c bu metode tiek izmantota skol nu 
m c bu firmu veidošana. Novembr  skol ni prezent  savu  veikumu, aizst vot  biznesa 
ideju, noskaidrojot pirc ju ieinteres t bu tirdzi . Skol nu m c bu firmas ir m c bu 
nol kos dibin ts uz mums, kas nodarbojas ar re lu uz m jdarb bu - ražo preces, 
sniedz pakalpojumus, veic firmas finanšu anal zi un gr matved bu, m c s iekarot 
tirgu, p rbauda savas sp jas vad t un darboties komand , g st pieredzi un pe u. Š s 
m c bu metodes m r is ir att st t uz m ja sp jas skol nos, sekm t uz m jdarb bu 
k  jauniešu karjeras izv li.

K  to b s izdevies stenot 12. klases skol niem, var siet nov rt t, ierodoties 
uz SMF tirdzi u lielaj  skol  26. novembr  pulksten 11.40.

Kur skol ni saskat juši sava biznesa perspekt vas?

Logo SMF Dal bnieki Produkts 
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IK SMF 
“EiGro”.

Dinija Marta Einiša

Ieva Gromova

Trauci i daž du lietu 
uzglab šanai, tie kalpo 
ar  k  interjera dizaina 
elements. Gatavoti no 
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savienojum  ar PVA 
l mi.

IK SMF 
Sintija Fišmeistere

Auduma piekari i, to 
pild jums - z les, 
graudi, sintepons.

Vai viegli veidot savu uz mumu?

rg u vidusskol  ekonomikas stund s k  m c bu metode tiek izmantota skol nu 
m c bu firmu veidošana. Novembr  skol ni prezent  savu  veikumu, aizst vot  biznesa 
ideju, noskaidrojot pirc ju ieinteres t bu tirdzi . Skol nu m c bu firmas ir m c bu 
nol kos dibin ts uz mums, kas nodarbojas ar re lu uz m jdarb bu - ražo preces, 
sniedz pakalpojumus, veic firmas finanšu anal zi un gr matved bu, m c s iekarot 
tirgu, p rbauda savas sp jas vad t un darboties komand , g st pieredzi un pe u. Š s 
m c bu metodes m r is ir att st t uz m ja sp jas skol nos, sekm t uz m jdarb bu 
k  jauniešu karjeras izv li.

K  to b s izdevies stenot 12. klases skol niem, var siet nov rt t, ierodoties 
uz SMF tirdzi u lielaj  skol  26. novembr  pulksten 11.40.

Kur skol ni saskat juši sava biznesa perspekt vas?

Logo SMF Dal bnieki Produkts 

IK “Sap u 
karuselis”

Maira Ant na

L va 
boli a- bola

Arita Kar na Bra e

Sap u r ji katrai no 
12 horoskopa z m m. 
Produkti ir veidoti 
atbilstošaj  zodiaka
z mes kr s , tas sap u 

r jam pieš ir pašu 
ener iju. L dzi katram 
produktam n ks ar  
horoskopa z mes 
apraksts.

IK SMF 
„Nightflame”

Gundars J nis 
boli š

Ren rs P ce

Sve u izgatavošana, 
gaismas avota 
savdab bas rad šanai  
izmantojot 
luminisc jošo efektu.

                 

IK SMF 
“EiGro”.

Dinija Marta Einiša

Ieva Gromova

Trauci i daž du lietu 
uzglab šanai, tie kalpo 
ar  k  interjera dizaina 
elements. Gatavoti no 
džutas auklas 
savienojum  ar PVA 
l mi.

IK SMF 
Sintija Fišmeistere

Auduma piekari i, to 
pild jums - z les, 
graudi, sintepons.

„RunS” R ta Baranovska Lab s paš bas: 
nomierina, atstaro 
gaismu, dod sp ku.

IK SMF 
“TKT”

Eg ls Hermanis

Justs J kabsons

No koka darin ti 
telefona tur t ji. Roku 
darbs, tur t jos tiek 
iededzin tas daž das 
rakstu z mes, logotipi, 
unik li simboli vai 
citas z mes p c 
pas t t ju v lmes.

IK SMF 
„Pozit v s 
ziepes”

Sab ne Svilpe

Laura Auguste

Marta Vaska

Ziepes, kur s iestr d ti 
pozit vi un aspr t gi 
izteicieni. Šie uzraksti 
ir redzami, gandr z l dz 
p d jai lietošanas 
reizei. Produkcijas 
ražošanai tiek 
izmantota ziepju b ze, 

den  š stošs pap rs, 
kr svielas, smaržvielas, 
daž di kalt tie ziedi, 
kartons un lent tes.

Skol nu idejas apkopoja Indra Rone, 12. klases audzin t ja
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Rudens krāsu virpulis skolēnu mākslas darbos
Rudens krāsainās dienas kļuvušas par iedvesmas avotu un krāšņi uzplaukušas daudzu paaudžu mākslinieku 
darbos, sniedzot mākslas baudījumu un radot prieku mākslas cienītāju sirdīs. Rudens kļūst  par galveno 
varoni skolēnu vizuālās mākslas darbos, kuros attēlots savs pasaules redzējums un dabas skaistums. 
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā vizuālās mākslas stundas 1. - 4. klases bērniem vada skolotāja Dace 
Dombrovska, ievirzot viņus brīnišķīgajā mākslas pasaulē. Skolotāja Vita Zariņa 5. - 9. klases  skolēniem 
māca mākslas darbu izpratni, veido gaumi un attīsta vēlmi darboties. Vizuālās  mākslas skolotājas saredz 
ikviena skolēna talantu un spēju radoši izpausties dažādās mākslas tehnikās. Ieskatīsimies rudens krāšņu-
mā un baudīsim tā skaistumu skolēnu radītajos mākslas darbos visā “Cinīša” lapā!  

Sludinājums

Šī gada oktobrī  Skanstes 
kalniņā pazudis sarkans 
lidojošais šķīvītis ar baltiem 
uzrakstiem vācu valodā. 
Ērgļu vidusskolas 4. klases 
skolēni būs ļoti pateicīgi, ja 
kādam izdosies to atrast.          

Bērnu pasakas radās nedēļā, kad noskatījāmies Liepājas Jaunā teātra izrādi “Puteklīša piedzīvojumi”, 
un arī mūsu šķīvītis bija pazudis. Domājām, kas ar to varētu būt noticis, bet ļoti ceram atrast. Cerot uz 
dāvanas atrašanos, bērni sacerēja stāstus.         

Sarkanā šķīvīša piedzīvojumi
Es, sarkanais lidojošais šķīvītis, piedzimu kādā rūpnīcā Vācijā. Kādā dienā uz manis un vēl četriem 
maniem brāļiem uzrakstīja baltus burtus, un tad tikai sākās mūsu ceļojums, jo kādā melnā koferī devā-
mies uz Latviju. Dažas dienas pavadījām tumsā, bet tad nonācām  kādas  kundzes rokās. Viņa bija ļoti 
priecīga, bet, tā kā bija vēl vasara, tad mums atkal kāds laiciņš bija jāpavada tumsā, šoreiz gan skapī. 

Pamodāmies, kad bijām nonākuši bērnu rokās. Bieži mēs ar viņiem jautri pavadījām laiku. Ievērojām, 
ka dažreiz bijām sporta laukumā, bet dažreiz - Skanstes kalnā. Pēc tam mēs visi pieci  vienmēr kopā 
atgriezāmies savā mājvietā - skapī. Bet kādā oktobra dienā visus manus brāļus paņēma, bet mani - nē. 
Man bija daudz piedzīvojumu. Vispirms es noripoju no Skanstes kalniņa, mani kāds cilvēks paspēra, 
tad es iekritu ūdenī un peldēju. Tuvojoties krastam, mani izvilka kāds nepazīstams cilvēks. Priecājos, 
ka man atkal ir saimnieks, bet ļoti skumstu pēc saviem brāļiem. Es ļoti ceru atkal ar viņiem satikties.

Madara Purviņa 

Reiz fabrikā pagatavoja sarkanus lidojošos šķīvīšus,  un tie atceļoja uz Ērgļiem. Mūsu klase labprāt 
ar viņiem spēlējās, bet tad kādu dienu viens pazuda Skanstes kalniņā. Mēs viņu meklējām, meklējām, 
bet neatradām. Šķīvītis  guļ kaut   kur un iztur salnas. Viņš domā, ka mēs viņu atradīsim. Šķīvītis gan 
pagaidām ir laimīgs, ka viņu neviens nemētā. Viņam ir arī jauni draugi - lapas, zāle, dambis un koki. 
Varbūt tie nav pārāk runīgi, bet labi, ka viņi ir. Šķīvītis dzied, kad viņam ir bailes vai ir dusmīgs, bet, 
kad viņš ir priecīgs, tad uzsāk sarunas ar riekstiem un lapām. Koki arī dzied šķīvītim līdzi. Šķīvītis ir 
sācis ceļot - viņš jau ir pabijis vairākās valstīs.

Aleksandra Vihtodenko

Viņi sākumā bija pieci. Kādu dienu visi lidinājās virs Skanstes kalniņa, un piektajam gribējās iepazīt 
citas vietas, un viņš apmaldījās. Vispirms nonāca krūmos, tad nokļuva liela koka dobumā. Šķīvītis 
gribēja tur padzīvot. Labprātāk gan viņš gribētu būt kopā ar saviem brāļiem, bet atcerējās, ka ir apmal-
dījies. Labi, ka viņam ir rieksti, ko ēst, un var sasildīties koku lapās. Viņš tur dzīvo vēl tagad.

Megija Lielupe 
Sandras  Stankevičas  foto

Rudens lapu virpulis.
Madara  Ļaksa, 9. klases skolniece

Rudens lapu virpulis.
Kristena Marta  Grāvīte, 8. klases skolniece

Rudens lapu virpulis.
Līga Vestfāle, 8. klases skolniece

Rudens lapu virpulis.
Niks Valainis, 8. klases skolnieks

Rudens taurenītis.
Dagnis  Zeltiņš, 1. klases skolnieks

Raibā rudens lapiņa.
Dagnis  Zeltiņš, 1. klases skolnieks

Kļavas lapa rudenī.
Adrians  Potapovs, 4. klases skolnieks



Iespēja apgūt drēbnieka profesiju
1. septembrī  Eiropas Savienības fondu darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātī-
bā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 
nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros“ 2. 
kārtas  projekta  “Sākotnējās profesionālās izglī-
tības programmu īstenošana garantijas jauniešiem 
ietvaros“, identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2, Priekuļu 
tehnikumā Ērgļos izglītības programmā “Šūto iz-
strādājumu ražošanas tehnoloģijas” kvalifikācijā 
“Drēbnieks” mācības uzsāka 7  izglītojamie.  Lai 
iegūtu 2. kvalifikācijas līmeņa apliecību, jāmācās 
10 mēneši, no tiem 3 mēneši - kvalifikācijas prak-
sē uzņēmumos.  Mācību laikā izglītojamie var 
saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR,  kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa un izmiti-
nāšanas izdevumi.  Šī arodizglītības programma skolā ir jaunums, tāpēc profesijas  apgūšanai  tika 
sagādāta jauna materiālā bāze.  Oktobrī dienesta viesnīcas piektajā stāvā tika izremontētas  telpas 
drēbnieku darbnīcai, tā aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām un mēbelēm - jaunām šujmašīnām un 
overloku, šūšanas, piegriešanas un gludināmiem galdiem un materiāliem. Topošajām drēbniecēm 
būs iespēja izmēģināt šūšanas prasmes uz 5 rūpnieciskajām šujmašīnām. Meitenes ar lielu interesi 
un aizrautību apgūst savu izvēlēto profesiju. Drēbnieku darbnīcā laiks paiet nemanot, tā atzīst jau-
nās drēbnieces.

Valda Griezāne
Tīnas Blūmas foto
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Mācīties nekad nav par vēlu, zināšanu nekad 
nav par daudz

Zināšanas - tā ir vara veidot tādu 
dzīvi, kādu jūs to vēlaties. Jau 
senie latvieši uzskatīja, ka katru 
dienu ir jāapgūst aizvien jaunas 
lietas, un sens latviešu  sakām-
vārds  māca - AR PRĀTU VAI-

RĀK PADARA NEKĀ AR SPĒKU.
Mūsdienās nepieciešamība mācīties ir kļuvusi 
vēl nozīmīgāka, jo viss strauji mainās, un palie-
koša vērtība ir tikai cilvēka zināšanām. Cilvēks 
un viņa prāts ir tas, kas liek dzīves ritmam kļūt 
aizvien straujākam, attīstītākam.Veikt pārmai-
ņas var jebkurā dzīves posmā, jo ar gadiem mai-
nās mūsu intereses, vērtības, mainās arī darba 
tirgus prasības. Līdz ar to joprojām aktuāla ir 
pieaugušo izglītība  visa mūža garumā un visās 
dzīves jomās -  gan formālā izglītība, gan arī  
interešu izglītība, profesionālā pilnveide, nefor-
mālā  jeb ikdienas izglītība u.c.
Taču vispirms ir svarīgi saprast, ko pašlaik vēla-
mies un kādas iespējas ir mūsu rīcībā.
Lai  jums, Ērgļu novada iedzīvotāji,  turpmāk 
varētu piedāvāt iespēju pilnveidot  savas pras-
mes un īstenot idejas, nepieciešams  apkopot 
informāciju par to, kādas ir jūsu vēlmes. Tāpēc 
lūdzu visus, kam ir interese par sevis izglītoša-
nu,  atnākt uz bibliotēku un aizpildīt aptaujas 
anketu, piezvanīt man - Sarmītei, tel. 64871430, 
mob. tel. 28741487  vai uz  e- pastu erglbiblio@
tvnet.lv  sūtīt  informāciju, atbildot  uz šādiem 
jautājumiem:

Izvērtējot „Braku” muzeja 56. darba sezonu
„Braku” muzejs ir aizvadījis spraigu un 
rosīgu darba sezonu, sagaidot vairāk nekā 
astoņi tūkstoši apmeklētāju. Kāds ir bi-
jis 2015. gads? 1. janvāris aizsākās ar R. 
Blaumaņa 152. dzimšanas dienas atceri 
rakstnieka atdusas vietā. Pavasaris nāca ar 
sakopšanas darbiem. Šogad muzejā notika 
trīs talkas - 15., 24. un 25. aprīlī. Galvenie 
palīgi bija mežziņi, biedrība  „Vidzemes 
augstienes meži”, Ērgļu novada pašvaldī-
bas darbinieki, Ērgļu vidusskolas 9. klases 
skolēni un audzinātāja Olga Elksne, Ēr-
gļu jaunsargu vienība un viņu instruktore 
Kristīne Puziņa. Kopīgi sakopām muzeja 
teritoriju, izzāģējot sausos kokus, krūmus, 
grābjot lapas un līdzinot cūku rakumus.
Maija spilgtākais notikums bija Muzeju nakts, kas 
šogad veltīta Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas 
dienai. Līdzās muzikāli literārajam sarīkojumam 
varēja aktīvi rosīties radošajās darbnīcās un izbau-
dīt piedzīvojumu pilno nakts orientēšanos.
Ap Jāņu laiku muzejā notika vairāki skaisti un 
muzikāli pasākumi. 20. jūnijā „Braku” pagalms 
ņirbēja no līnijdejotāju  soļiem, jo bija ieradušies 
dejotāji no Ērgļiem, Madlienas, Zaubes, Saules-
kalna un Siguldas. 21. jūnijā kopā ar tautas mūzi-
kas kopu „Pulgosnieši” (vadītāja Inese Maltavnie-
ce) skanīgi ielīgojām Jāņus „Braku” sētā. Lai arī 
23. jūnija Līgo vakarā stipri  lija, ap saules rietu 
Jāņkalniņā pulcējās prāvs līgotāju pulciņš, lai lus-
tīgi dziedātu un ietu rotaļās Ineses Maltavnieces 
vadībā.
Jūlija sākumā „Braku” muzeja darbinieki devās 
uz kārtējo memoriālo muzeju nometni, kura šo-
gad trīs dienas notika Jaunpiebalgas novada „Kal-
na Ķeiķos”. Augusts aizsākās ar brīvdabas izrādi 
„Īsa pamācība mīlēšanā”, ko azartiski  nospēlēja 
Saldus novada Druvas teātris (režisore Ļuba Kap-
teine). 22. augustā notika jau 13. garīguma diena, 
uz kuru Ērgļu adventistu draudze bija uzaicinājusi 
arī ciemiņus no Madonas un Jēkabpils. 23. augustā 
atkal skaista izrāde „Brakos” - „Žogam, ko prāts 
uzceļ”, ko režisores  Kristīnes Klētnieces-Sikas 
vadībā sirsnīgi spēlēja Lielvārdes novada Jumpra-
vas amatierteātris.
5. septembrī atzīmējām rakstnieka R. Blaumaņa 
107. nāves atceri, kapos aizdedzot sveču liesmiņas 
un „Braku” pagalmā skatītājus priecējot ar lugu 
„Zagļi”, ko meistarīgi izrādīja Carnikavas ama-
tierteātris „Nagla” (režisors Zigurds Neimanis). 
Par muzikālo ietērpu rūpējās Carnikavas folkloras 
kopa „Cēlāji”.
Muzeja sezona noslēdzās ar grāmatas „Teātris 
Blaumaņa zīmē” atvēršanas svētkiem 23. oktobrī 
Ērgļu saieta namā. Izdevums ir par Ērgļu novada 

teātra vēsturi un „Braku” muzeja sadarbību ar Lat-
vijas teātriem, grāmatas sakārtotājas - Zinta Sau-
līte un Mārīte Breikša. Oktobrī sekmīgi aizritēja 
„Braku” muzeja atkārtotā akreditācija. 
Visa gada garumā muzeja speciālisti ne tikai sek-
mīgi darbojās muzejā, bet arī ārpus tā. 5. martā 
Anna Kuzina piedalījās Kuldīgā rakstnieka Valda 
150. jubilejas seminārā un konferencē, iepazīsti-
not klausītājus ar lekciju „R. Blaumanis un jau-
natne”, 15. novembrī - Mūrmuižas Tautas univer-
sitātē ar stāstījumu par R. Blaumaņa garīgo dzīvi 
un sabiedriskajiem uzskatiem. Septembra mēnesī 
Ērgļu novada pašvaldības speciālistes - Anna Ku-
zina un Sandra Avotiņa - kopā ar Madonas, Lubā-
nas, Cesvaines, Varakļānu novada pašvaldību pār-
stāvjiem devās uz Kulēnas  pašvaldību Francijā. 
Oktobra mēnesī notika Ērgļu orķestra un Jumur-
das ansambļa „Ievziedi” ceļojums uz Vāciju pie 
Ķelnes-Reizīkes sadarbības partneriem. Brauciena 
organizatora funkciju veica Anna Kuzina.
2015. gadā „Braku” muzejā veikti divi infrastruk-
tūras sakārtošanas pasākumi. Maijā tika nojaukts 
vecais kiosks un uzbūvēts jauns, darbus veica SIA 
„Akorns”. Ērgļu novada pašvaldības ieguldītais 
finansējums - 1491 EUR. Augusta mēnesī „Bra-
ku” pirtiņai tika nomainīts jauns niedru jumts, to 
prasmīgi izdarīja SIA „ECO ROOF”. Finansētāji 
- Valsts kultūras pieminekļu inspekcija un Ērgļu 
novada pašvaldība, kopējā summa - 3473 EUR. 
Šobrīd „Braku” muzejs gatavojas R. Blaumaņa 
literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma pasā-
kumam, kas norisināsies 5. decembrī. Notiek vai-
rāk nekā divsimt domrakstu lasīšana, vērtēšana un 
analizēšana. Muzeja rosība nenorimst arī ziemā, 
kad notiek intensīvi zinātniskie pētījumi un darbs 
pie muzeja krājuma.

Zintas Saulītes, 
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

2015. gads “Meņģeļos”
Ir noslēgusies Brāļu Jurjānu memo-
riālā muzeja “Meņģeļi” aktīvā  se-
zona, un šobrīd ir laiks atskatīties uz 
jaukākajiem brīžiem un notikumiem 
muzejā. 
Tradicionāli pirms sezonas atklāša-
nas čakli strādājām teritorijas sakār-
tošanas talkās. Kopā ar Ērgļu virs-
mežniecības darbiniekiem, Priekuļu 
tehnikuma audzēkņiem, skolotājiem 
un aktīviem Ērgļu novada iedzīvo-
tājiem  tika izzāģēti nokaltušie koku 
zari un krūmi muzeja estrādes teri-
torijā, kā arī salasīti vējā nolauztie 
sausie zari birztaliņā.
Īpaši priecājamies par aprīļa mē-
nesi, kad Jura Jurjāna starptautiskā 
konkursa “Jaunais mežradznieks” dalībnieki 
Ērgļus pieskandina ar skaistajām mežragu ska-
ņām. Tradicionāla ir konkursa dalībnieku un 
pasniedzēju ierašanās “Meņģeļos”. Vējainajā 
pavasara dienā visus sagaidījām ar sportiskām 
aktivitātēm - konfekšu meklēšanu un puzles sa-
likšanu. 
Maijā “Meņģeļos” jau 10. reizi norisinājās 
“Muzeju nakts” pasākums, kurā šoreiz cildinā-
jām Raiņa un Aspazijas daiļradi. Aicinājām arī 
Ērgļu novada iedzīvotājus padalīties ar savām 
senajām lellēm, lai Muzeju naktī izveidotu iz-
stādi “Manu lellīti sauc Lolīte”. Muzeju nakts 
ietvaros starp visiem Latvijas muzejiem norisi-
nājās fotogrāfiju konkurss par labāko Aspazijas 
un Raiņa portretu. Esam pagodināti, ka Starp-
tautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā 
komiteja nominācijā “Romantiskais dzejnieku 
pāris” izvirzīja Brāļu Jurjānu memoriālā muze-
ja “Meņģeļi” Raini un Aspaziju (Ilzi un Mārci 
Feldbergus). Savukārt Muzeju dienā  Balvos  arī 
muzeju ļaudis balsoja par labāko un daiļāko vi-
zuālo pierādījumu Aspazijas vai/un Raiņa klāt-
būtnei muzejos Muzeju naktī.  Šajā konkursā 
“Meņģeļu” Rainis un Aspazija ieguva 3.vietu. 
Ar prieku  Zinību dienas pasākumā sagaidījām 
1. kursa Priekuļu tehnikuma audzēkņus un viņu 
audzinātājus, kur audzēkņi ar muzeju iepazinās 
orientēšanās spēles veidā un iepazina cits citu, 
veicot darbu komandā.

Katru gadu septembra otro sestdienu Latvijā 
atzīmē kā Pirts dienu, kad tiek iekurināta ik-
viena Latvijas pirtiņa. Arī šogad, 12. septembrī, 
“Meņģeļos” tika kurināta dūmu pirtiņa, un pirt-
nieces  Initas  Lapsas vadībā notika  pirts slotiņu 
siešana un veikts pirts rituāls. Interese par šo 
pasākumu un apmeklētība ar katru gadu pieaug. 
Paldies Pēterim Stefanam no Vācijas par burvī-
gajām kokles skaņām un dziedājumu. 
Līdzās ierastajām ekskursijām “Meņģeļos” no-
tiek arī kāzu ekskursijas. Interesanti, ka šogad 
kāzu viesus  sagaidījām pat ceturtdienās. Lai 
gan šī gada vasara bija diezgan vēsa, rudens mūs 
lutināja. Un varbūt tieši tāpēc muzeja sezona šo-
gad pagarinājās,  un ekskursanti turpināja braukt 
līdz pat oktobra beigām. 
Īpaši liels paldies Ērgļu novada pašvaldības dar-
biniekiem  par palīdzību  zāles pļaušanas darbos 
un Ērgļu novada iedzīvotājiem par lupatiņām, 
no kurām stellēs top krāsaini grīdas celiņi!
Lai gan muzeja vasaras sezona ir beigusies, 
šobrīd jau plānojam nākamā gada pasākumus, 
jo 2016. gads ir īpašs - slaveno mežradznieku 
brāļu Jurjānu  jubilejas gads - Pēterim -165., 
Andrejam - 160., Jurim - 155. un Pāvulam- 150. 
dzimšanas diena. 

Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja 
“Meņģeļi” vadītāja

Ivetas  Drukmanes  foto

1. Kādas prasmes/intereses vēlaties apgūt?
2.  Kāda izglītības iegūšanas forma jūs interesē - 
studijas, tālmācība, e- apmācība, kursi, lekcijas, 
semināri u.c.?
3. Vēlamais apmācību laiks (diena, vakars, brīv-
diena u.c.).
4. Vai piekrītat apmeklēt apmācības citās Latvi-
jas pilsētās?
5. Kontaktinformācija - jūsu vārds,  telefons vai  
e-pasts.
  Ceru uz atsaucību un sadarbību.

 Iedvesmai
Tuvojas  Ziemassvētki, un ik-
viens vēlas saviem tuvajiem pa-
sniegt īpašu dāvanu. Varbūt tas 
būs tikai mīļš nieciņš, bet, ne-

parasti un interesanti iesaiņots, tas var sagādāt  
pārsteigumu un prieku gan dāvinātājam, gan 
saņēmējam. Ja vēlaties iemācīties  netradicio-
nāli  iesaiņot dāvanu  un apgūt dāvanu noslē-
puma radīšanu, ir iespēja!  Ērgļu bibliotēkā var 
pieteikties uz nodarbību  (pasniedzēja no Mado-
nas). Nodarbības par maksu (atkarībā no cilvēku 
skaita) notiks  sestdienā, decembra sākumā. 
 Sekojiet informācijai bibliotēkā!

Sarmīte  Dreiblate,
Ērgļu  bibliotēkas vadītāja  amata pienākumu 

izpildītāja

“Rudens lapkritis” Ērglos

Rudens ir svētku laiks ģimenes vai draugu lokā. Patiešām to varam, jo visi lielie darbi ir padarīti. 
Viss izaugušais un izaudzētais savākts un salikts kastēs, grozos, burkās un noglabāts pieliekamajos 
vai pagrabos.
Sestdien, 31. oktobrī, arī Ērgļu novada saieta namā valdīja neikdienišķa rosība. Uz sadancošanu 
“Rudens lapkritī” pulcējās 12 dāmu deju kolektīvi. Pie mājniecēm “Varbūt” viesojās deju grupas 
no tuvākas un tālākas apkārtnes. Priecājāmies atkal satikties ar Inešu “Drostaliņām”, Vestienas 
“Almadu”, Dzelzavas “Dzeldēm”, Cesvaines “Kamenēm”. “Madomas dāmu” elegantais sniegums  
un brīnišķīgie  tērpi neatstāja vienaldzīgu nevienu skatītāju. Atbrauca arī “Mežrozes” no Prieku-
ļiem, “Tik un tā” no Kokneses, “Rudzupuķes” no Bebrenes, “Kņopienes lv” no Raunas. Tālais ceļš 
nenobiedēja arī “Brūklenāju” no Preiļiem. Visu pasākumu kuplināja un dažādoja “Raibā līnija” - 
Ērgļu līnijdejotājas.
Muzika, deja, smaidošas sejas, ziedi, dāvanas - tā īsumā varētu raksturot šī vakara noskaņu. Visu 
pasākumu vadīja, noskaņu radīja un noturēja Kurmis un viņa draugs Koškins. Abi nenogurstoši ru-
nāja. Un, ja kādu brīdi nebija ko teikt, - dziedāja. Vakara pirmajā daļā galvenā persona bija Kurmis, 
bet otrajā viņa draugs. Kurmis bija pārlūkojis arī pagrabus un pieliekamos kambarus un sarūpējis 
katram  kolektīvam rudenīgu dāvanu kasti, bet visus klātesošos pacienāja ar kartupeļu pankūkām 
un ābolu-brūkleņu ievārījumu.
Pasākums bija jauks, un vairāki kolektīvi negribēja  atvadīties līdz pat pusnaktij. Par šo rudens balli 
mīļš paldies saieta nama dvēselītei Sandrai  un “Varbūt” dvēselītei Antrai.    

                                          
“Varbūt” kolektīva vārdā Lilita Knēziņa

Ilzes Daugiallo foto
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Šis laiks pirmsskolas izglītības iestādē  “Pienenīte” paskrēja ļoti ātri, 
katra nedēļa sagādāja kādu pārsteigumu -  mūsu iestādē ciemojās 
leļļu teātris Tims ar izrādi  “Ceļojums”,  Rūķenīte  Notiņa ar muzikā-
lu  koncertprogrammu, cirka priekšnesums  “Ciemos pie pasakas”.  
Vecākiem un iestādes darbiniekiem tika organizēta izglītības psiho-
loģes Margrietas Brokas izzinoša lekcija.
10. novembrī  pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” apmeklēja 
liels  Mārtiņbērnu pulciņš no Ērgļu vidusskolas. Skolotāja Sandra 
Stankeviča ar saviem audzēkņiem bija pārģērbušies dažādās maskās 
- čigānietes, zaķi, kaķi, vilki, lāči, gaiļi u.c.  Arī mazie sagaidītāji 
bija pārtapuši dažādos tēlos. Mārtiņbērni mūs iepriecināja ar latviešu 
tautas rotaļām un dziesmām. Vislielāko  pārsteigumu bērniem sagā-
dāja Lūcijas mīlulis - Mārtiņdienas īstais gailis, kas klusi, uzmanīgi 
pētīja bērnus.
Lielā jampadrača noslēgumā neizpalika  Mārtiņdienas mielošanās  - 
zirņi, pupas, burkāni, āboli, dzērvenes un citi cienasti.
Paldies  skolotājai  Sandrai  Stankevičai un 4. klases bērniem par 
sirsnīgo apciemojumu, par skanīgo Mārtiņdienu! Savukārt pirms-
skolas izglītības iestādes “Pienenīte” darbinieki varēja apskatīt, cik 
nu jau lieli ir izauguši mūsu audzēkņi, un pārbaudīt viņu atjautību, 
uzdodot latviešu tautas mīklas.

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena.
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

PII “Pienenīte” viesi

“dari, ko vari, - dari!”

Ar tādu dziesmas moto 17. oktobrī Ērgļu saieta namā iesākās ik-
gadējā amatiermākslinieku balle, kas šogad iegadījās Karīnas die-
nā.  Kas ir amatiermāksla? Tā ir māksla, kas kopj un saglabā tau-
tas tradīcijas. Ir svarīgi arī atbalstīt cilvēkus, kuri nevēlas būt tikai 
profesionālās kultūras baudītāji, bet likt lietā arī paša radītprasmi 
un vairot kultūras klātbūtni savā un ikdienas dzīvē. To var definēt 
arī kā brīvā laika pavadīšanu mākslas interešu grupās. Arī Ērgļos 
notiek gan kora dziedāšana, tautisko, sporta, eksotisko un līnijdeju 
dejošana, teātra spēlēšana. Darbojas arī Tautas lietišķās mākslas stu-
dija, folkloras kopa „Pulgosnieši”, dāmu deju grupa „Varbūt”,  kā arī 
bērnu kolektīvi. 
Tā bija visiem ērglēniešu mākslas aktīvistiem kopā sanākšana jaunas 
aktīvās darba sezonas sākumā. Saieta nama zālē valdīja patīkama, 
jautra gaisotne, kad  kolektīvi rādīja savus priekšnesumus. Vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Rūdolfs” iejutās aktieru lomā un priecēja 
visus ar savu skečiņu. Jauniešu  deju kolektīvs ”Pastalnieki” iesais-
tīja klātesošos, mācot tiem apgūt deju soļus. Koristi palika uzticīgi 
dziesmai. „Rūda” jaunieši lika sajūsmināties par viņu raito dejas 
soli. Ērgļu teātra ļaudis rādīja fragmentus no muzikālās, asprātīgās 
izrādes „Žūpu Bērtulis”.  
Beigās visus gaidīja patīkams pārsteigums. Katrs amatiermākslas 
dalībnieks saņēma skaistu blociņu ar sava kolektīva foto uz vāka. 
Paldies  sponsorei  Sandrai Avotiņai par jauko dāvanu! Arī balle gru-
pas „2 PROmiles” ritmos pasākuma dalībniekiem bija par brīvu.
Lai visiem veiksmīga jaunā darba sezona!

Terēza  Kaimiņa
Laimoņa Kļaviņa foto

Evitas  Lielupes, 
metodiķes, teksts un foto

Salātu balle Sausnējā
Kad nobirušas krāsainās rudens lapas, aizlidojuši gājputni un  no-
vākta dārzu raža, tad Sausnējā notiek nu jau par tradīciju izveidoju-
sies Salātu balle.
  30. oktobra vakarā omulīgajā ”Līdumu” mājā cita pēc citas uz galda 
rindojās dažādu krāsu, izmēru un, pats galvenais, dažāda satura bur-
kas, burciņas, bļodiņas un trauciņi.  Te bija gan dārza karalis ķirbis, 
kopā ar melnajām plūmēm sacepts dzeltenā plātsmaizē, tomāts, kas 
draudzīgā sīpola skāvienā gulēja želejas gultiņā, gan sānus vasaras 
saulē sasildījis gurķis garšīgā marinādē.  Smalki sarīvēts sārtvaidzis 
burkāns, paķēris kompānijā purva princeses - dzērveņogas, vaigu 
spīdumam pielējis aromātisko cidoniju sulu, bet galvā uzlicis bal-
to putukrējuma micīti, bija gandrīz vai vakara nagla, jo visiem labi 
garšoja. Savu kombināciju ar papriku un krabju nūjiņām piedāvāja 
Ķīnas kāposts. Par aizgājušo vasaru atgādināja tepat pie mums au-
gušās, bet nu jau ledus mētelītī ietērptās zemeņogas. Tā pamazām 
izbaudot garšas, smaržas, krāsas, pārrunājot receptes un dažādus no-
pietnus, kā arī smieklīgus notikumus,  patīkamā atmosfērā pagāja 
vairākas stundas. Katra saimniece savai receptei bija atradusi un pie-
likusi  klāt kādu “odziņu”,  kas konkrēto produktu padarīja baudāmu 
un interesantu citām. Paldies visām!

Pasākumu  afiša
Tēvzemes mēneša pasākumu ietvaros

ĒRGĻU SAIETA NAMĀ
trīs sestdienas pēc kārtas

aicinām uz dokumentālo filmu pirmizrādēm: 
14. novembrī plkst. 17.00  ĪVĀNS;
21. novembrī plkst. 17.00 MANS TĒVS  
BAŅĶIERIS;
28. novembrī plkst. 17.00  PRĀTA  VĒTRA. 
STARP KRASTIEM

                                    Biļešu cenas - 2,00 EUR

17. novembrī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas 97. gadadienai 

veltīts svinīgs pasākums -
ar koncertprogrammu  TAUTAS LAIKS 

viesojas  RĪGAS ZELTA KORIS
Pasaules koru olimpiādes sudraba medaļas ieguvējs  

šova un popmūzikas kategorijā
Mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis

Koncerta programmā iekļauti fragmenti no tādiem Lat-
vijā populāriem uzvedumiem kā Z. Liepiņa „Lāčplē-
sis”, I. Kalniņa „Ei, jūs tur”, R. Paula „Meža gulbji”, 
M. Brauna „Daugava”, K. Lāča „Pūt, vējiņi!” un citiem 
nozīmīgiem latviešu kultūras stūrakmeņiem.
Pēc koncerta svētku ballē spēlēs grupa “GINC un ES” 

18. novembrī plkst. 14.00 Sausnējas 
saieta zālē „Līdumos”

Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts pasākums

„Manas saknes - mana Latvija”

29. novembrī  plkst. 14 00 Jumurdas 
pagasta Saieta ēkā

sieviešu vokālā ansambļa “Ievziedi” un 
P. Leiboma  pūtēju orķestra

Ķelnes-Reizīkes brauciena atskaites koncerts 
pie tējas tases

5. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
R. Blaumaņa literārās prēmijas 

11. konkursa noslēguma pasākums 
un laureātu apbalvošana

 Sarīkojumu vada Dailes teātra aktieris 
Artis Robežnieks

11. decembrī plkst. 16.00 Sidrabiņos pie pagasta 
pārvaldes ēkas Ziemassvētku egles iedegšana

12. decembrī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu mūzikas un mākslas skolas 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Pēc koncerta - Lielās egles iedegšana pie 
Ērgļu saieta nama

19. decembrī plkst. 18.00 pie Jumurdas 
pagasta Saieta ēkas

svētku egles iedegšana. Saldi pārsteigumi 
mazākajiem jumurdiešiem

Plkst. 19.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē 
katru un ikvienu aicinās dziesminieks  Ēriks Loks 
- dziesmota programma mierīgās noskaņās, klātesot 

ģitārai, dziesmām un sarunām...

20. decembrī plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
koncertprogramma “Ziemas stāsti ” 

ar viesiem: aktrisi  Karīnu Tatarinovu, dziedātāju Aiju 
Vītoliņu (Amber), ģitāristu Jāni Lāci

Biļešu cena - 8,00  EUR un  5,00 EUR

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Ziemassvētku balle 

Spēlēs grupa “Nāc Dejot!”. Biļetes cena 5,00 EUR

26. decembrī plkst.12.00 Sausnējas saieta 
zālē “Līdumos”

Salatēvs  aicina uz svētku eglītes pasākumu 
pagasta pirmsskolas vecuma bērnus

Sīkāka informācija pa telefonu 26191640, Inese

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā 
Ziemassvētku sarīkojums Ērgļu 

novada pensionāriem 
Pasākuma ietvaros - otrā pusgada jubilāru sumināšana

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā 
Ziemassvētku eglītes sarīkojums Ērgļu novada 

pirmsskolas vecuma bērniem

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

aPsVEikums
Apsveicam ērglēniešus, 

sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Ārija  Jasinkeviča
Gunta  Ķēniņa
Anta  Rozentāle
Rasma  Vaišļa
Maigonis  Jansons
Zelma  Balode
Emīls  Ozols
Zinaida  Biemelte

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.

Dainuvīte Bikše Liepkalnes bibliotēkā

PiEmiNam miRušOs:
Ivans  Matvejevs miris 86. mūža gadā;
Ēriks  Daugulis miris 90. mūža gadā;
Elmārs Velcis miris 85. mūža gadā;
Juris  Krastiņš miris 78. mūža gadā;
Antoņina Solovjeva mirusi 86. mūža gadā.

iNfORmāCiJa

9. decembrī   Ērgļos mobilais mammogrāfs  
un pulmonologs no P. Stradiņa klīniskās slim-
nīcas.  Mammogrāfija ar uzaicinājuma vēstuli 
par brīvu, ar ģimenes ārsta nosūtījumu - pa-
cientu iemaksa. Pulmonologa apmeklējums 
– par pacienta iemaksu – 4.27. Pie urologa pie-
raksts diemžēl jau  beidzies.  Lūdzu pieteikties 
pie dr. Braķes – tel. 64871471, 29441625 vai 
saviem ģimenes ārstiem.

Uzmanību! 
Medicīniska informācija


