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 Sakarā ar autoceļa P78 Pļa-
viņas-Ērgļi sliktajiem ceļa aps-
tākļiem ceļa posmā Namkalni- Ēr-
gļi, kas radušies remonta laikā un 
iestājoties rudens lietainajam lai-
kam, SIA „Norma-A” veiks pasa-
žieru pārvadāšanu pa autoceļu P79. 
Tādejādi iepriekš minētais posms 
tiks veikts: virzienā uz Ērgļiem kā 
pēdējā tiks apkalpota pieturvieta 
Namkalni, tad nogriezīsies uz Sid-
rabiņiem un ceļš turpināsies pa ceļu 
P79. Analogi tas tiks veikts braucot 
virzienā no Ērgļiem uz Pļaviņām. 
Līdz ar to, šajā maršrutā netiks ap-
kalpotas divas pieturvietas – Maž-
nēni un Āķēni. Āķēnu iedzīvotā-
jiem satiksme tiks nodrošināta ar 
Madonas Ceļu būves SAI vietējās 
nozīmes maršrutiem, kuri uz Ēr-
gļiem brauc caur Vestienu. Minētās 
izmaiņas paredzētas līdz laikam, 
kamēr iestāsies sals.

 
● Pirmskolas izglītības iestādē „ 

Pienenīte”  103 bērniem visdažādā-
kās prasmes un iemaņas palīdzēs ie-
gūt 14 pirmskolas skolotāji, par labsajūtu gādās 12 tehniskie darbinieki.

● Ērgļu mākslas un mūzikas skolā šogad mācīsies 48 mākslas nodaļas 
audzēkņi un 31 mūzikas nodaļas audzēknis. Radošās zinības palīdzēs ap-
gūt 8 pedagogi un 1 tehniskais darbinieks.
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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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 Sācies jaunais mācību gads.
● Ērgļu vidusskolā mācības uzsāk 249 skolēni, 31 pirmklasnieki. Stun-

das pasniegs 31 pedagogs, par skolas darbību rūpēsies 12 tehniskie darbi-
nieki.

● Ērgļu arodvidusskolā šogad arodzināšanas apgūs  190 audzēkņi. Mā-
cību priekšmetus pasniegs 35 pedagoģiskie darbinieki, par sadzīvisko pusi 
rūpēsies 20 tehniskie darbinieki.

● J.Zālīša Sausnējas pamatskolā zi-
nāšanas iegūs 62 skolēni, 17 pirm-
skolas programmas bērni. Skolā strā-
dās 12 pedagogi, 2 pirmskolas 
skolotāji, 9 tehniskie darbinieki. 

Brāļu Jurjānu jubileju gadā

Ērgļu novada 
pašvaldība

Vidzemes augstienes gleznaino 
pakalnu ieskauts, dziļdomīgs un 
kluss atviz teiksmainais Pulgožņa 
ezers. Tā krāšņā apkārtne no sirmas 
senatnes glabājusi latviešu tautas 
dvēseli – daudzas jo daudzas dzies-
mas, pasakas, teikas, paaudžu gud-
rību, tikumus un daiļuma izpratni. 
Šī daile bija spēka avots, kas Ērgļu 
pagasta „Meņģeļu” mājas saimnie-
kam, klaušu zemniekam, mūziķu 
brāļu Jurjānu tēvam Andrejam lika 
garajos ziemas vakaros spēlēt vijoli, 
skalu uguns gaismā biezā grāmatā 
zīmēt dažādus rakstus segām un au-
dekliem, mātei Annužai, mājas soli 
veicot, krietnu bērnu pulciņu audzi-
not, dziedāt un teikt dziesmu pēc 
dziesmas, pasaku pēc pasakas. Šis 
spēka avots trīs dēlus aizveda uz Pē-
terburgas konservatoriju, likdams 
viņiem vēlāk kļūt daudzās jomās 
par pirmajiem vagu dzinējiem lat-
viešu mūzikas līdumā, bet visus čet-
rus brāļus Jurjānus pulcēt mežragu 
kvartetā un koncertēt gandrīz visā 
Latvijā. 

Mēs, latvju dēli, dzīsimies,
Kā latvieši cīnīsimies.
Mēs, latvji, dzīsimies,
Lai mūsu tauta aug un zied,
Un citām tautām līdzi iet.
Lai dzīvo augstu Latvija!
Brāļiem Jurjāniem liktenis bija lē-

mis latviešu mūzikā ienākt ar ko 
jaunu un nebijušu. Jurjānu Andrejs 
ir pirmais vispusīgi muzikāli akadē-
miski izglītotais latviešu tautas pār-
stāvis trijās specialitātēs, latviešu 
simfonisko partitūru radītājs 
(„Dziesmu svētku maršs”, „Latvju 
tautas brīvlaišana”, „Latvju dejas”), 
nozīmīgākais latviešu kora oriģināl-
darbu autors („Latvijā”, „Kas īstens 
latvietis”, „Lūk, roze zied”, „Uz 
augšu”), latviešu kora kantātes žan-
ra aizsācējs un izveidotājs („Tēvi-
ja”, „Līgojiet, līksmojiet”), instru-
mentālā koncerta (čello) žanra 
radītājs, izcilākais latviešu izpildī-
tājmākslinieks (ērģelnieks, mež-
radznieks), nozīmīgākais kritiķis un 
mūzikas pedagogs, folklorists Lat-

vijā, kurš uz stingri zinātniskiem pa-
matiem vāca, pētīja un sistematizēja 
latviešu tautas dziesmu melodijas, 
sakārtoja tās krājumā „Latvju tautas 
mūzikas materiāli” un izdeva sešās 
burtnīcās, latviešu izpildītājkolektī-
va – brāļu Jurjānu mežraga kvarteta 
organizētājs un vadītājs, Latvijas 
konservatorijas profesors un viens 
no pirmajiem Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku virsdiriģentiem un 
organizētājiem. 

Juris Jurjāns diriģēja pirmo lat-
visko simfonisko koncertu 1905.g. 
Horna dārzā Majoros, vadīja Latvi-
jas Konservatorijā mežraga un pūša-
mo instrumentu klasi. 

Pāvuls Jurjāns bija pirmais aka-
dēmiski izglītotais latviešu dziedā-
šanas pedagogs, simfonisko koncer-
tu organizētājs un diriģents, latviešu 
operas trupas radītājs. 

Vecākais brālis Pēteris Jurjāns 
savu dzīvi ar aktīvu muzicēšanu nav 
saistījis. Un, būdams starp brāļiem 
vecākais, bija jaunākais kvarteta da-
lībnieks, jo mežraga spēli ar brāļa 
palīdzību apguva pašmācības ceļā 
kā pēdējais ar konkrētu mērķi – iz-
veidot kvartetu. 

Četri brāļi Juri, Jāņi,
Visi lieli pūtējiņi:
Dižais vilka jauku dziesmu,
Citi līdzi trīsināja.
Četri brāļi Jurjāni! 

Sava laika slavenā mežragu kvar-
teta dalībnieki, kas dzimuši ik pēc 
pieciem gadiem. Tieši šogad, 2011.
gadā, kad Pēterim tiek atzīmēta 160, 
Andrejam 155, Jurim – 150 un Pā-
vulam 145 gadu jubileja, 17. sep-
tembrī Ērgļos jau 13.reizi notiks 
Latvijas koru saiets, kad dziedātāji 
no visas Latvijas ieradīsies brāļu 
Jurjānu dzimtajās mājās „Meņģe-
ļos” un godinās izcilo mūziķu pie-
miņu. 

„Cik dziesmām liels un varens 
spēks, to savā laikā apdziedājuši 
visslavenākie dzejnieki. Cik lielā 
mērā mūsu senči sapratuši šo vare-
no dziesmu spēku, par to liecina tas 
lielais dziesmu un melodiju skaits, 
kas gadu simteņus dziedāts un spē-
lēts visos Latvijas stūros un malās. 
Šinīs dziesmās redzams, ka latvju 
dzīve nebij` šķirama no dzies-
mām…Un, ja mūsu senči gadu sim-
teņus grūtā jūgā mākti, tomēr spēju-
ši uzglabāt spožo nacionālās 
pašapziņas dzirksteli, tas ir tā lielā 
dziesmu gara nopelns, kas viņos 
piemita… Esmu pārliecināts, ka arī 
mūsu sirdīs piemīt daļa no mūsu 
senču stiprā dziesmu gara”. (A.Jur-
jāns) 

Lai skan dziesmas pār kalniem un 
lejām!
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memo-

riālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja

 ELFLA projekta Nr. 10-05-L32150-0000185 „Pamatpakalpoju-
mu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā” ietvaros SIA „RRKP būve” 
pabeigusi skolas sporta laukuma rekonstrukcijas I kārtas darbus. Nodots 
ekspluatācijā skeitparks.
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Saimnieciskā dzīve novadā
“Ceļotājs” ceļo

Cimdi, zeķes, zābaciņi
Kaktā rātni dus
Tālu staigājuši viņi…
Līdz šim brīdim gan zābaciņiem, gan 

cimdiņiem vispirms jāatrod katram savs 
īpašnieks. Un šo izvēli Ērgļos dod indi-
viduālais uzņēmums „Ceļotājs”.

90.tie gadi bija pārmaiņu laiks. Dau-
dzi uzņēmumi reformējās, daudzi pār-
trauca savu darbību. Izanalizējot esošo 
situāciju, ņemot vērā profesionalitāti 
(Svetlana pēc profesijas ir rūpniecības 
preču tirdzniecības organizācijas spe-
ciāliste), pieredzi tirdzniecības jomā, 
Čeiču ģimenē tika pieņemts lēmums 
veidot savu uzņēmumu. 1996.gada 
9.janvārī tika reģistrēts Ģimenes uzņē-
mums „Ceļinieks”.

Pašā sākumā veikala telpās, kurās šo-
brīd darbojās „Hipotēku un zemes ban-
ka”, pircējiem tika piedāvāti apavi un 
parfimērija. Reizi nedēļā tika braukts uz 
bāzēm Rīgā, lai atvestu visdažādākā 
sortimenta preču piedāvājumu. Uzņē-
mumā darbojās visa ģimene, jo ikvie-
nam patika stāvēt aiz letes. Sevišķu uz-
manību no dāmu puses izpelnījās Juris. 
Uzklausot pircējus, apkopojot vēlmes, 
izkristalizējās tās preču grupas, kas vis-
vairāk interesēja pircējus. Pašreiz vei-
kala plaukti ir papildināti ar galantērijas 
precēm, dzijām, bērnu rotaļlietām un 
citām sīklietiņām, kas ikdienā priecē 
dzīvi. Mainījusies arī preču sagāde. Ja 
daļu preču var braukt uz Rīgu un izvē-
lēties klātienē, tad citas var izvēlēties ar 
menedžera palīdzību, bet citas jāpasūta 
internetā. 

Mainoties ekonomiskajai situācijai, 
2004.gadā uzņēmums tika pārreģistrēts 
uz Individuālo Komersantu „Ceļotājs”. 
Bērni auga, katram savas gaitas un ra-
dās nepieciešamība pēc palīga. Darbu 
veikalā sāka Dagnija un šodien palīgs ir 
arī meita Ilze.

Interesanti, bet uzņēmuma nosau-

kums sevi attaisno. Vienas ēkas iespē-
jās ir darbojies dažādās telpās. Sākotnē-
ji, kā jau minēju, tās bija esošās bankas 
telpas, tad pārceļoja uz mājas pretējo 
pusi, un šī gada augusta vidū pircējiem 
pārsteigums- veikals atkal mainījis at-
rašanās vietu. Ieejot pa galvenajām 
ēkas durvīm Rīgas ielā 13, tieši pretī 
Jums raudzīsies veikala durvis ar no-
saukumu „Ceļotājs”, aiz kurām pavēr-
sies plaša tirdzniecības zāle. Jaunā telpa 
atļaus izvietot daudz pārredzamākus 
apavu plauktus, īstenot pircēju vēlmes, 
paplašinot apģērbu piedāvājumu.

Strādājot veikalā, ikdienā iznāk sa-
stapties ar visdažādākajiem cilvēkiem. 
Cits pircējs, zina savu konkrēto vaja-
dzību, ātri izdara pirkumu un aiziet. Ci-
tam jāpalīdz veikt atbilstošākā izvēle, 
bet cits vienkārši cilvēcīgi jāuzklausa.

Kad vaicāju, kas pēc garā darba cē-
liena palīdz Svetlanai atjaunot spēkus, 
viņa smaida. Savulaik ir daudz ceļots 
pasaules redzējumos, un ir vēl vietas, 
kuras gribētos ieraudzīt, bet tās mazliet 
lai pagaida. Jo ir vērtības, kuras stāv 
augstāk – ģimene. Šobrīd visneviltotā-

kais smaids un mīļums tiek veltīts maz-
bērniņiem, gan tālāk dzīvojošajiem Rū-
dolfam, Amēlijai, Adrianam, gan 
mazajai Lienītei Ērgļos. Un cik labi, ja 
izbrīvējot brīvu brītiņu var apciemot 
kādu no mazulīšiem, vai uzklāt svētku 
galdu, kad mīļie cilvēki atbrauc ciemos. 
Rudens un ziemas periodā prieku sagā-
dā redzētā jaunā teātra izrāde.

Šobrīd veikalā rosīgs laiks. Sākusies 
skola, kad jaunajam mācību gadam par 
godu gribās iegādāties jaunu apavu pāri 
vai nu ikdienai vai sporta vajadzībām. 
Gadalaiku maiņa liek pārskatīt apavu 
plauktus un pārdomāt atbilstošu apavu 
iegādi. Tuvojoties garajiem un tumša-
jiem rudens un ziemas vakariem, rok-
darbnieces nāk izpētīt dziju piedāvāju-
mu. Katram sava vajadzība un vēlme. 
Veikala darbinieces dara visu, lai pircē-
jiem patīkami atnākt, iepirkties, sajus-
ties gaidītiem. Vēlēsim veiksmi un uz 
tikšanos jaunajās telpās veikalā „Ceļo-
tājs”

Informācijas speciāliste 
Ilze Daugiallo

Viesi no Nīderlandes
No 31. augusta līdz 3. septembrim 

Ērgļu novadā viesojās 8 fermeri no Nī-
derlandes. Šī bija privāta vizīte. Viesi, 
tā vietā, lai savas brīvdienas dīki pava-
dītu kādas dienvidjūras krastā, vēlējās 
satikties ar tiem mūsu puses lauksaim-
niekiem, kuri vairāk kā 10 gadus atpa-
kaļ Ostellingverfas pašvaldības Nīder-
landē un Ērgļu pagasta sadarbības 
projekta ietvaros 3 mēnešus apguva 
saimniekošanas prasmes šajā ekono-
miski attīstītajā valstī.

Pēdējās augusta dienas vēlā vakarā 
viesi ieradās Ērgļos. Kopīgās vakariņas 
viesnīcā „Kore” ieilga līdz pusnaktij. 
Uzjundīja senas atmiņas, ritēja pārrunas 
par ģimenes un sabiedrisko dzīvi, saim-
niekošanu, politiku u.t.t..

1. septembrī piedāvājām viesiem ie-
pazīties ar skolas sākšanās svētkiem 
gan Ērgļu arodvidusskola, gan Ērgļu 
vidusskolā. Nīderlandē nav tādu īpašu 
šīs dienas tradīciju, tāpēc viņi ar patiesu 
interesi sekoja līdzi svētku kultūras 
programmai. Kad vidusskolas direktore 
I. Šaudiņas kundze iepazīstināja ar tiem 
jauninājumiem, kas realizēti pateicoties 
ES projektiem, viesi pauda neviltotu sa-
jūsmu, jo ne jau visur Nīderlandē ir tik 
moderni iekārtoti kabineti kā Ērgļos. 
Pēc pusdienām viesi bija ielūgti uz ne-

formālu tikšanos pie Ērgļu novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja, kuras 
gaitā G.Velča kungs viņus iepazīstināja 
ar mūsu pašvaldības dzīvi, saimniecis-
ko darbību, ES projektu realizāciju. Pēc 
nelielas ekskursijas pa Ērgļu centru, de-
vāmies uz Elgas un Māra Picku z/s ”Dā-
velnītis”, kur pilnā sparā norit fermas 
modernizācija, vēlāk vakara pasēdēšana 
turpinājās Picku ģimenes namā Rīgas 
ielā. Nu jau ērglēniešu pulks bija kup-
lāks, jo ieradās gandrīz visi, kas savā 
laikā , tieši vai netieši iesaistījās kopējā 
sadarbībā.

2. septembrī viesiem tika dota iespēja 
apmeklēt bijušo „holandiešu” saimnie-
cības. Sākām ar J.Ābeltiņa z/s „Gruņģi” 
(pārvaldnieks – raksta autors, uzņēmies 
arī pasākumu gida un tulka pienāku-
mus, atsvaidzinot stipri ierūsējušās an-
gļu valodas zināšanas), tad viesojāmies 
Mazozolu pusē z/s „Elkšņi” pie Tinces 
un Jura Pētersoniem, pēc tam Vestienas 
pagastā z/s „Šinkas” pie Ilgas un Vikto-
ra Sabitoviem.

Kopīgās pusdienas ieturējām „Ķirso-
na muižā”, kur maltītes gaitā pārrunā-
jām ar lauksaimniecību saistītās lietas. 
Tēmas dažādas, gan birokrātija, kas 
visā ES ir vienāda, gan nevienlīdzīgās 
subsīdijas starp vecajām un jaunajām 

dalībvalstīm, piena un gaļas prognozes, 
sabiedrības attieksmi pret lauksaimnie-
cību kopumā (viņu galvenā problēma, 
visi gribot ēst lēti, labi un veselīgi, bet 
pilsētnieku zināšanas par darbu laukos, 
īpaši nepārspīlējot, ir, ka baltas govis 
dod baltu pienu, bet brūnās ar kafijas 
garšu). 

Kā līdzenumu, kanālu un dambju 
valsts pārstāvji, viesi bija priecīgi vērot 
Latvijas ainavu no tās augstākā punkta 
– Gaiziņkalna.

Un tad jau klāt atvadu pasākums at-
pūtas vietā Kālezera krastā pie A.Spai-
les, kura „vakara nagla” – volejbola 
mačs starp latviešiem un nīderlandie-
šiem. Protams, uzvarēja draudzība.

3. septembrī M.Picka bija noorgani-
zējis z/s „Jaunholandes” apskati Kok-
neses pusē. Neskatoties uz to, ka šī ir 
ļoti moderna lopkopības saimniecība, 
tās īpašnieks, pēc tautības flāms, saviem 
tautiešiem, nu jau flāmu valodā, iz-
skaidroja Latvijas zemnieku zemo kon-
kurētspēju kopējā tirgū nevienlīdzīgo 
Eiropas maksājumu dēļ. Pēc tam viesi 
devās uz Rīgu un pēc galvaspilsētas ap-
skates 4. septembrī laimīgi izlidoja uz 
dzimteni. 

Paldies visiem mūsu puses ļaudīm 
par atsaucību viesu uzņemšanā, īpaši 
Elgai un Mārim Pickām, kuri uzņēmās 
koordinatoru lomu visā pasākuma gai-
tā.

Prombraucot mūsu draugi izteica vē-
lējumu nākošgad tikties Nīderlandē. 
Būs jāizvērtē finansu iespēja, jāsakārto 
darbi, lai šie iedibinātie kontakti nepa-
zustu. Šādas, lai arī neformālas, tikša-
nās dod pozitīvas emocijas, bagātina 
cilvēkus emocionāli, un varbūt šādu 
saišu rezultātā var rasties kāds projekts 
pašvaldību līmenī.

Dzintars Svilpis

Man bij` dziesmu 
vācelīte

Brāļu Jurjānu jubilejas gadā, muze-
ja „Meņģeļi” darbiniekiem radās 
doma, ka Jurjānu Andreja dzimšanas 
dienas mēnesī – septembrī, būtu ne-
pieciešams tautas dziesmu dziedāša-
nās pasākums. 

Jau 1891. un 1892.gadā Jurjānu 
Andrejs esot devies folkloristiskos 
ceļojumos pa Vidzemi un Kurzemi. 
Šo tautas dziesmu vācēja gaitu rezul-
tātā radās pirmie zinātniskie latviešu 
tautas melodiju pētījumi, kas atspo-
guļojas vairākos rakstos, kā arī „Lat-
vju tautas mūzikas materiālu” 6 burt-
nīcās, kas iznāca no 1894.g.-1926.
gadam. „Šajās burtnīcās meklējams 
tas darbs, kurš viņa vārdu uz mūžu 
ieraksta mūsu vēsturē, tas darbs, kuru, 
no Jurjāna saņemot, mēs topam par 
viņa mūžīgiem parādniekiem vārda 
ideālā un reālā nozīmē”(Jāzeps Vī-
tols)  

Lai popularizētu latviešu tautas 

dziesmu dziedāšanu mūsdienās, 3.
septembrī aicinājām uz paaudžu sa-
dziedāšanās pasākumu „Man bij` 
dziesmu vācelīte” brāļu Jurjānu dzim-
tajās mājās „Meņģeļos”. Pasākumā 
piedalījās dažāda vecuma dziedātāji. 
Priecājāmies par folkloras kopas 
„Pulgosnieši” un Liepkalnes ansam-
bļa „Pīlādzītis” dalībnieku ierašanos. 
Ikkatram mūzikas mīļotājam bija jā-
ierodas ar savu mīļāko tautas dzies-
mas melodiju. Ritinot lielo dziesmu 
kamolu, ikviens apmeklētājs varēja 
izlasīt arī kādu tautas ticējumu. Seci-
nājām, ka tautas dziesmu dziedāšanai 
ir ļoti svarīga loma arī mūsdienās. 
Šajā moderno tehnoloģiju laikmetā 
pamazām aizmirstam dziedāt, tāpēc 
ļoti svarīgi ir parādīt jaunākajai paau-
dzei, cik skaistas tautas dziesmas ir 
latviešiem. 

Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja 
„Meņģeļi” vadītāja

Esi sveicināts, bērnudārzs!!!
Visu vasaru saule mūs dāsni lutinā-

ja ar saviem stariem, reizēm pat pārāk 
dāsni. Tāču nu jau laukā varam pama-
nīt izmaiņas – arvien biežāk gribam 
uzvilkt siltāku jaku, arvien biežāk pa-
ņemam lietussargu. Arī “Pienenīte” 
rosīgi ir sagaidījusi rudeni.

2011./2012. mācību gadā pirms-
skolas iestādē “Pienenīte” darbojas 5 
grupas ar latviešu mācību valodu, ku-
ras apmeklē 103 bērni vecumā no 1.5 
gadu vecuma. Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pienenīte“ pirmsskolas iz-
glītības programmu īstenošanu no-
drošina 10 pirmsskolas skolotāji, mu-
zikālā skolotāja, sporta skolotāja, 
logopēds, kuriem ir atbilstoša augstā-
kā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība. 
Skolotājas katru gadu paaugstina 
savu kvalifikāciju kursos, semināros, 
piedalās un paaugstina savu kvalifi-
kāciju Eiropas Sociālā fonda pedago-
gu stipendijās.

Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pienenīte” mērķis ir veicināt bērna 
vispusīgu un harmonisku attīstību, ie-
vērojot viņa attīstības likumsakarības 
un vajadzības, individuālajā un sa-
biedriskajā dzīvē nepieciešamās zi-
nāšanas, prasmes un attieksmes, tādē-
jādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam 
iespēju sagatavoties pamatizglītības 
apguvei.

Tika nosvinēti jau pirmie svētki – 
1. septembris, kad mūs apciemoja 
Buratīno un nu jau lielās grupas sko-
lotājas Mārīte Briška un Jautrīte Ma-
saļska. Labus vēlējumus teica pirms-
skolas izglītība iestādes vadītāja Ilona 
Cielava, visi tika cienāti ar svētku 
kliņģeri.

14. septembrī gaidām ciemos Lat-
vijas leļļu teātra izrādi “Sprīdītis”, bet 
29. septembrī svinēsim Miķeļdienu – 
veidosim ziedu un dārzeņu izstādi, ar 
jautrām atrakcijām pavadīsim Miķe-
līti.

Metodiķe, Evita Lielupe

PII “Pienenīte” ziņas

Viesojoties vidusskolā.
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Ieskrējiens ir veikts! Nemanot ir aizri-
tējusi pirmā septembra puse. Bērni no 
jauna un atkal iedzīvojušies skolas tel-
pās. Iespējas vasaras laikā mūsu skolā ir 
tikai augušas, jo tika atklāts skeitparks 
un renovēts hokeja laukums, kuru vasa-
rā var izmantot dažādiem āra sporta vei-
diem, arī labiekārtota atpūtas vieta. 

Šā gada divpadsmitās klases absol-
venti raiti turpina pilnveidoties dažādās 
mācību iestādēs un strādājot. Kurp viņi 
devušies, tiks atklāts jaunajā avīzes nu-
murā. 

Vēl gūsim ieskatu nesenajos vasaras 
piedzīvojumos – skolotājas Antras Grin-
bergas ceļojumā uz Gruziju un Marijas 
Rudzītes pieredzē nometnē Amerikā. 
Būs arī plašāks atskats uz 1. septembri 
Ērgļu novada mācību iestādēs. Suminā-
sim jauno mūsu pašu Latvijas čempioni 
orientēšanās sportā – Elīnu Svilpi. 

Šogad rudens pārsteidz ar straujajām 
laika apstākļu pārmaiņām – brīžiem va-
ram vērot, kā lietus laikā virs galvas pa-
veras zilgani padebeši un lietus lāsēs at-
mirdz saulstaru rotaļas, un kā dubulta 
varavīksne šķērso Ērgļu apkārtnes lek-
nās pļavas un zaļos mežus. 

Ir pēdējais laiks doties sēņu un rudens 
ogu meklējumos. Kamēr ir iespējams, 
jāuzņem rudens sniegtās veltes, lai stip-
rinātu veselību un imūnsistēmu, jo zie-
ma kā sniegs uzkritīs, nemanot līdzi ne-
sot sauli ar „zobiņiem”, kuri ir gana asi, 
lai sadurstītu izturīgākos pingvīnus. 

Cerams, ka visiem rudens raža ir pa-
devusies un veselība, piezogoties vēsu-
mam, nav saļodzījusies. 

Turieties pretim ziemeļu vējiem! Lai 
veicas rudenī! 

Krista Kalniņa 

Nākotnes skola sākusies jau šodien

Īsziņas
22. septembrī – bioloģijas, ķīmijas 

un ģeogrāfijas skolotāju metodisko ap-
vienību pieredzes apmaiņas seminārs 
Ērgļu vidusskolā

23. septembrī – skolēnu domes vē-
lēšanas

10. klases skolā uzņemšanas pasā-
kums

28. septembrī – rudens kross

29. septembrī – Miķeļdienas tir-
dziņš

Skolotāju dienas apsveikums

30. septembrī – Iespējamā misija – 
stundas vada 12. klase

Apsveikums

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs!
Ļauj man gar peļķēm smaidot 
                            iet garām,
Labu domāt un labu darīt!
Ļauj man ar stingru roku
Trakajam lapkritim galvu noglaust
Un, kad atkal cīruļi zvanīs, 
Savu gaišumu atstāj manī.
                              (Ā. Elksne)

Ar šādu devīzi 30. augustā Ērgļu vi-
dusskolā notika Ērgļu novada izglītības 
iestāžu – vidusskolas, arodvidusskolas, 
mākslas un mūzikas skolas, pirmskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte”, Jāņa Zā-
līša Sausnējas pamatskolas – darbinie-
ku jaunā mācību gada ieskaņas konfe-
rence. Pēc Ērgļu novada domes 
priekšsēdētāja Guntara Velča apsveiku-
ma sākās saruna par to, kādai jābūt nā-
kotnes skolai. To vadīja konsultante un 
pieaugušo pasniedzēja personāla vadī-
bas jomā Sandra Lāce.

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas aps-
tākļos” norisi Ērgļu novadā iepazīstinā-
ja projekta koordinatore Inese Šaudiņa, 
bet pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas ieguvumus un 
ieceres analizēja Izglītības un zinātnes 
ministrijas projekta vadības grupas va-

dītāja Evija Papule un koordinatore 
Ineta Īvāne.

Par profesionālu darbu un nesavtīgu 
ieguldījumu Latvijas pedagogu profesi-
jas goda atjaunotnei Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministra Rolanda Broka at-
zinības rakstu saņēma Ērgļu vidussko-
las direktore Inese Šaudiņa.

Paneļdiskusijā visi izglītības iestāžu 
vadītāji – Inese Šaudiņa (Ērgļu vidus-
skola), Andris Dombrovskis (Jāņa Zālī-
ša Sausnējas pamatskola), Andris Spai-
le (Ērgļu arodvidusskola), Iveta Pedele 
(Ērgļu mākslas un mūzikas skola), Ilo-
na Cielava (pirmskolas izglītības iestā-
de „Pienenīte”) – informēja klātesošos 
par aktualitātēm katras skolas dzīvē 
2011./2012.m.g.

Konferencē izskanējušais jautājums 
„Vai esi savas skolas cilvēks?” lika aiz-
domāties ikvienam.

 Mārīte Breikša

Absolventi izvēlas
Šī klase bija pildīta ar tik daudzām 

unikālām un atšķirīgām personībām, 
un tieši tādas ir arī viņu turpmākās kar-
jeras izvēles. 

Daļa turpina izglītoties un ir iestāju-
šies – Latvijas Lauksamniecības uni-
versitātē, Latvijas Universitātē, Polici-
jas koledžā, Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijā, Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, Bizne-
sa augstskolā „Turība”, Psiholoģijas 
augstskolā, Rīgas Tehniskajā universi-
tātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Ogres 
Valsts tehnikumā, Ventspils augstsko-
lā, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas 
un biznesa administrācijas augstskolā, 
Valmieras augstskolā, Ērgļu arodvi-
dusskolā.

Bet pārējie strādā – tepat Latvijā, 
Vācijā, Norvēģijā, Anglijā.

Varam tikai viņiem vēlēt izturību un 
veiksmi, lai sasniegtu savus mērķus! 

Aldis Olte

Pateicība
Mani sauc Dagnis Vasks. Pēc Ērgļu vidusskolas beig-

šanas vēlējos turpināt savu izglītību. Tagad esmu Rīgas 
Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 1. kursa 
students, un manis izvēlētā studiju programma ir trans-
portbūve. Mans mērķis ir iegūt zināšanas, lai, vēlāk strā-
dājot, varētu būt viens no tiem, kas spētu uzlabot Latvijas 
ceļu stāvokli.

Vēlos pateikt lielu PALDIES uzņēmējam Arnim Apsī-
tim par SIA „APSĪTE” piešķirto stipendiju. Ar šīs stipen-
dijas atbalstu kopumā studē 10 jaunieši.

Centīšos attaisnot uz manis liktās cerības, cītīgi un apzinīgi mācoties.
                                                                                               Dagnis Vasks

Visi ceļi ved uz mājām – skola ir 
kā otrās mājas

Ir jātic, ka bērni 1. septembri gaida ar 
ilgām pēc draugiem un vēlmi gūt jaunas 
zināšanas un izzināt visu nezināmo. 
Vienam šī diena bija jauns sākums, aiz-
raujošu divpadsmit gadu dzīves posma 
iedīglis. Bet citiem, piemēram, mums, 
divpadsmitajai klasei, pēdējā reize, kad 
visi plecu pie pleca draudzīgi stāvam 
ielokā pie skolas un dziedam dziesmu 
Ērgļu vidusskolai un sapņojam par ceļu, 
kurš pamazām paveras iepretim.   

Šogad 1. septembrī mūs apciemoja 
zinātkārais Sprīdītis, var teikt, ka pat 
Sprīdīte, jo tā, kas ar gudrības, atjautī-
bas un dziesmas palīdzību tik braši cīnī-
jās pret Lutausi, bija mūsu pašu 12. 
klases skolniece Kristīne Ikerte.   

Pasākums iesākās oficiālā gaisotnē 
pie skolas sporta zāles izveidotajā jau-
najā hokeja laukumā. Skolēnus, viņu 
vecākus un skolotājus uzrunāja Ērgļu 
novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Guntars Velcis, Ērgļu vidusskolas 
direktore Inese Šaudiņa, Ērgļu vidus-
skolas vecāku domes priekšsēdētājs Ai-
vis Masaļskis, Ērgļu vidusskolas skolē-
nu domes prezidente Sintija Purviņa. 
Viņi vēlēja visiem izturību, veiksmi un 
pacietību! 

12. klases skolēni dziedāja skolas 
himnu „Ērgļu vidusskolai” un tad izpil-
dīja atbildīgo jauno pirmklasnieku uz-
ņemšanu skolas saimē. Arī pirmklas-
nieki bija sagatavojuši sirsnīgu, ritmisku 
un muzikālu priekšnesumu, kurš prata 
likt pasmaidīt un sajust siltuma atblāz-
mu pat tad, kad saules stari drēgnajā 
dienā nesildīja. 

Arī citu klašu pārstāvji bija pacentu-
šies, lai padarītu atgriešanos skolā košu 
un jestru, viņi – 4. klases audzēkņi -  
kopā ar Sprīdīti un Lutausi izdejojās no 
sirds. Pēc tam katra klase veiksmei un 
cīņassparam ieguva Meža mātes velti – 
Laimes sprungulīti, kurš noteikti palī-
dzēs pārvarēt brīžus, kas šķitīs visgrūtā-
kie.

Protams, tika sumināti visi esošie un 

bijušie Ērgļu vidusskolas skolotāji un 
skolas darbinieki, katram tika sniegti 
skaistākie atvasaras ziedi kā daļiņa no 
katra bērna sirds, sakot paldies par 
vienmēr silto sagaidīšanu un pasniegto 
palīdzīgo roku zināšanu ceļa gaitā.

Pasākuma noslēguma daļa bija tā 
kulminācija – skolas direktore Inese 
Šaudiņa aicināja palīgā skolas basket-
bola komandu, kura veica paraugde-
monstrējumus, pierādot jaunā laukuma 
efektivitāti. Runu sniedza arī būvdarbu 
veicēju SIA “RRKP būve” pārstāvis Ai-
gars Kalniņš. Tad kopā ar Guntaru Velci 
tika pārgriezta lenta – atklāts jaunais 
skeitparks, kuru iemēģināt bija uzaici-
nāti skeitbordisti no Madonas.

Tad 12. klases skolēni iezvanīja pir-
mās stundas – klases stundas sākumu.

Visi skolas jauninājumi nu jau ir aktī-
vi iesaistīti pēcstundu aktivitāšu saraks-
tā, jo pamatskolas skolēnus aizrauj eks-
trēmais laukums skeitbordam un BMX 
triku veikšanai, bet vēl plašāka audito-
rija iemēģina atjaunoto hokeja laukumu 
un tā nozīmīgo funkciju vasaras sezonā 
- basketbola laukumu, citi sēž un bauda 
pēdējās siltās dienas uz jaunajiem soli-
ņiem pie skolas.

Krista Kalniņa 12.

Interešu izglītības un fakultatīvās 
nodarbības 2011./2012.m. g.

Nodarbība Skolotājs
Tautas dejas 1. klase A. Grinberga
Tautas dejas 2. klase A. Grinberga
Tautas dejas 3. - 4. klase A. Grinberga
Tautas dejas 5. - 6. klase A. Grinberga
Tautas dejas 9. - 12. klase A. Grinberga
Koris 2. - 4. klase M. Kovaļevska
Koris 5. - 9. klase M. Kovaļevska
Ansamblis 10. -12. klase M. Kovaļevska 
Pūtēji 1. - 12. klase P. Leiboms
Basketbola pulciņš 1. - 2. klases zēni I. Teteris
Basketbola pulciņš 4. - 6. klases zēni I. Teteris 
Basketbola pulciņš 1. - 2. klases meitenes I. Teteris
Basketbola pulciņš 9. - 10. klases zēni I. Teteris
Volejbola pulciņš 9. -12. klases meitenes A. Olte
Volejbola pulciņš 9. -12. klases zēni I. Budze
Basketbola pulciņš 7. - 8. klases meitenes A. Olte
Basketbola pulciņš 7. - 8. klases zēni I. Budze
Basketbola pulciņš 3. klase A. Olte
Orientēšanās pulciņš B. Kaļva
Jauno žurnālistu pulciņš 5. -12. klase M. Breikša
Kokapstrāde un metālapstrāde 5. - 12. klase S. Sipčenko
Rokdarbu pulciņš 5. - 12. klase I. Eņģe
Domāšanas metodes 10. klase I. Šaudiņa
Domāšanas metodes 7. klase I. Zlaugotne

Sirsnīgi sveicieni skolotājai 
LĪVIJAI GROZAI 
dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime
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Mums jaunais gads sākas 1.septembrī
Būt par saulesstaru dzīvē-
Tas ir grūti.
Taču tevī pašā saule spīd,
Kuras siltumu ar prieku citiem sūti
Lai daudz vairāk laimīgo uz zemes 

mīt...
  /K.Apškrūma/
1. septembris ir skaisti svētki visiem, 

kuri jūtas skolai piederīgi. Sākas jauns 
mūsu dzīves posms. Mēs saņemam ap-
sveikumus un jaukus vēlējumus,  jauna-
jā mācību gadā apsolāmies būt centīgā-
ki, apzinīgāki, pieklājīgāki. Ar gaišām 
domām un cerībām sākam ikvienu mā-
cību gadu. Un tam tā ir jābūt, jo gaišās 
domas dara cilvēku stiprāku. 

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 
kolektīvs ir uzsācis jauno darba cēlienu. 
Mūsu skolā 2011./12.mācību gadā iz-
glītojas  62 skolēni, 17 bērni  apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu, strā-
dā 12 pamatskolas un 2 pirmsskolas 
pedagogi, 9 tehniskie darbinieki. Mūs 
apvieno viens mērķis – kvalitatīvas iz-
glītības iegūšana. 

1.septembrī mazliet īpašāk jūtas ma-
zie pirmklasnieki un 9.klases skolēni, 
kuriem  šis ir pēdējais gads pamatskolas 
solā. Lai veicas mūsu mazajiem un lie-
lajiem skolas bērniem!

9.klases skolēnu pārdomas par dzī-
vi, mācībām un nākotni. 

Ieva Cielava
Nu jau esmu 9.klases skolniece un 

jūtos nedaudz pacilāti un neparasti. Do-
māju, ka šī sajūta ir tāpēc, ka man kā 
devītās klases skolniecei ir jārāda pie-
mērs jaunākajiem skolēniem. Vasara 
beigusies, ir sācies rudens, un nopietni 

jādomā par mācībām. Mācības es uz-
tveru nopietni, jo gribu eksāmenos ie-
gūt labus vērtējumus. Es novēlu saviem 
klases biedriem un citiem skolēniem 
cītīgi mācīties, lai gan tas nav viegli.

Kārlis Beikerts 
Sausnējas skolā es mācos jau devīto 

gadu, tas ir, no pirmās klases. Šis mācī-
bu gads īpaši neatšķirsies no citiem, ti-
kai noslēgumā jākārto eksāmeni un jā-
iegūst pamatizglītība. Šogad jāmācās 
mazliet vairāk, lai eksāmenos būtu la-
bākas atzīmes. Kur mācīšos tālāk, vēl 
īsti nezinu, bet sāku par to nopietni do-
māt. Es novēlu visiem skolēniem mācī-
ties atbilstoši savām spējām. Lai šis 
mācību gads ir veiksmīgs visiem! 

Jana Jansone
Es Sausnējas skolā mācos kopš 3.kla-

ses. 9.klases beigās būs eksāmeni, tādēļ 
ir nopietnāk jādomā par mācībām un 
mazāk par izklaidēm. Skolā man vis-
vairāk patīk sporta stundas. Vēl nezinu, 
kur došos mācīties pēc 9.klases, bet tā 
noteikti nebūs vidusskola.Es novēlu vi-
siem devītajiem sekmīgi nokārtot eksā-
menus visos priekšmetos. Lai veicas! 

Gunta Sniedzīte
Jau no 1.klases es mācos Sausnējas 

skolā. Man interesē matemātika, sports, 
latviešu valoda un arī citas stundas. 
Man patīk spēlēt basketbolu. Man ļoti 
patīk tas, ka es jau mācos 9.klasē. Tas 
nozīmē, ka drīz beigšu skolu. Vēl īsti 
nezinu, kur mācīšos tālāk. Lai maniem 
klases biedriem veicas mācībās un ek-
sāmenos. Skolotājiem novēlu izturību.

Uldis Bičevskis
Es nezinu, kā īsti jūtos, bet saprotu, 

ka šis mācību gads būs daudz grūtāks. 

Šogad vajadzēs  cītīgāk mācīties un no-
pietni gatavoties eksāmeniem. Vēl īsti 
nezinu par nākotnes plāniem, bet pēc 
skolas beigšanas došos uz ārzemēm un 
turpināšu mācīties tur. Domāju savu 
nākotni saistīt ar datortehniku. Mans 
vēlējums skolasbiedriem: labas sekmes 
un veiksmīgu mācību gadu! 

9.klases audzinātāja Vita Zariņa 
Ar saviem devītajiem kopā esmu jau 

no 5.klases. Ir bijuši daudzi skaisti, ne-
atkārtojami prieka brīži  un arī neveiks-
mes, vilšanās. Tā ir dzīve! Manējie ir 
visi kā viens – nenodod viens otru. Viņi 
pārsteidz ar savām izdarībām un „inte-
resantajām atrakcijām”. Šobrīd katram 
jātiek skaidrībā ar ļoti nopietnu jautāju-
mu: kurp doties tālāk. Neatlaidība un 
sīksta pacietība vainagos mērķi! Savu 
varēšanu pierādīt iespējams ar labiem 
darbiem un mērķa skaidrību. Mērķis 
mums visiem ir viens: veiksmīgi no-
kārtot eksāmenus un iegūt apliecību 
par pamatizglītību. 

Cik ātri skrien laiks! Šoruden 1.sep-
tembris devītajiem bija īpašs. Zinību 
ceļos viņi ieveda vismazākos skolēnus 
- 1.klasi. Skolā neviena diena  nelīdzi-
nās cita citai – viss ir neatkārtojams, 
vienreizējs. Šis laiks jāizbauda, jāizjūt. 
Lai mums kopā ir labi un interesanti, lai 
netrūkst ideju un jaunu domu. 2012.
gada pavasaris nāks ar jaunām cerībām. 
Lai visas cerības piepildās! Lai spēks 
un pacietība skolotājiem, vecākiem un 
skolēniem! 

Lai skaists, radošām iecerēm bagāts  
mums visiem šis mācību gads!

Materiālu apkopoja skolotāja 
Elita Leiboma

Elīna Svilpe - Latvijas čempione 
orientēšanās sportā

Sveicot Elīnu ar lielisko panākumu, 
lūdzām sportisti pašu pastāstīt, kā izde-
vies to sasniegt.

Latvijas čempionāts orientēšanās 
sportā vidējā distancē un stafetēs šogad 
risinājās Smiltenes apkārtnē 3. un 4. 
septembrī. Uz Smilteni devos ar labu 
garastāvokli, jo pirms vairāk kā mēneša 
šajā pašā apvidū uzvarēju Latvijas lie-
lākajās OS sacensībās „Kāpa”. Distan-
ce bija 2,8 km gara ar 9 kontrolpunk-
tiem. Starta minūte nebija diez ko laba, 
jo nācās startēt vienai no pirmajām. 
Distanci iesāku diezgan labi, jo pirmie 
trīs punkti bija labi skrienamā mežā, 
kas ļāva attīstīt optimālu ātrumu. Tālāk 
sākas distances sarežģītākā daļa, jo bija 
lielas gravas un vētra pagājušajā gadā 
bija sagāzusi daudz koku, kā arī nepa-
reiza varianta izvēle varēja maksāt me-
daļu. Pie sestā punkta panācu meiteni, 
kas startēja pirms manis, tad jau sapra-
tu, ka rezultāts būs diezgan labs. Meda-
ļas liktenis izšķīrās uz pirmspēdējo 
punktu, kur lielākā daļa no manām kon-
kurentēm izvēlējās taisnāko variantu, 
skrienot pa mežu, bet es izvēlējos ceļa 
variantu, kas beigās izrādījās uzvaru 
sniedzošais. Finišējot skrēju, cik vien 
ātri varēju, jo atbalstītāji sacīja, ka laiks 
ir labs un varu pretendēt uz medaļu. Īs-
tenībā es uz zeltu necerēju, jo nebiju 
trenējusies un manā grupā ir ļoti spēcī-
gas skrējējas, bet man ir liels prieks par 
iegūto zelta medaļu. 

Nākamajā rītā notika starts stafetēs. 
Mans pirmais etaps bija 4,8 km un 12 
kontrolpunkti, distanci neveicu labi, jo 
tika pieļauts diezgan daudz rupju un ne-
vajadzīgu kļūdu un ātrums arī nebija 
optimāls, jo lielākā daļa spēka tika at-
stāts iepriekšējās dienas vidējā distancē. 
Savā etapā uzrādīju otro labāko laiku, 
bet komanda beigās izcīnīja trešo vietu.

 Šogad Latvijas čempionātā ir esmu 
izcīnījusi visa kaluma medaļas, jo Rau-
nas apkārtnē 5. jūnijā norisinājās sacen-
sības garajā distancē 5,8 km ar 14 kon-
trolpunktiem, kur, laureātei zaudējot 
nieka 12 sekundes, izcīnīju otro vietu.

 Elīna Svilpe 12. 

6. klases portrets vasarā
Mūsu vasara bija interesanta, aizrau-

joša un vienreizēja. Katrs atsevišķi mēs 
nokļuvām dažādās vietās, piedzīvojām 
pārsteigumiem pilnus notikumus, pada-
rījām labus darbus. Tāpēc, saliekot 
kopā visu piedzīvoto, iznāca šāds mūsu 
klases portrets vasarā.

Ceļojām uz Bērzauni, Ķeipeni, Vec-
bebriem, Katrīnu, Rīgu, Daugavpili, 
Jēkabpili, Cēsīm, Roju, Austrumvidze-
mi, Mazsalacu, Saldu, Mērsragu, Aglo-
nu, Slovākiju, Vāciju, Angliju, Čehiju.

Bijām nometnēs „Ērgļa Spārnos”, 
mākslas skolas nometnē Sausnējā, Švi-
kastes viesu namā, „Ceļa meklētājos” 
Pācē, orientieristu ABC nometnē Kadi-
ķos Vestienā.

Makšķerējām Ogrē, Valolā, Āķēnu 
ezerā, Jumurdas ezerā un Nedzī.

Lasījām meža zemenes, mellenes, 
brūklenes, gailenes, bērzlapes, baravi-
kas, bet daži arī obligāto literatūru.

„Kopā ar tēti makšķerējām Valolā,” 
stāsta Niks Grīnbergs. „Tētis noķēra 
500 g smagu līni, bet es raudu ap 450 g 
. Pašā vakarā man bija plaudis 720 g 

smags, bet tētim rudulis ap 935 g. Šīs 
vasaras notikumi man bija svarīgi, jo 
noķēru lielākās zivis un arī sēnes salasī-
ju vairāk nekā citos gados.”

„Pie manas vecāsmammas „Mežs-
trautos” bija vajadzīgs suns, un mēs no-
lēmām suni paņemt no Ogres patvers-
mes,” raksta Lauma Kodola. „Sunītes, 
kuru paņēmām, vārds ir Krēta. Viņa ir 

Viduslaiku dzīres Geidānmuižā
Droši vien daudzi piekritīs, ka viens 

no saistošākajiem žurnāliem Latvijā ir 
„Ilustrētā Vēsture”, kurā varam uzzināt 
daudz pārsteidzoša par dažādiem laik-
metiem. Tā kā man pašai ļoti interesē 
viduslaiku vēsture, tad žurnāla maija 
numurā ievēroju konkursu „Sievietes 
loma viduslaikos”. To organizēja „Ilus-
trētā Vēsture” sadarbībā ar vēstures in-
teresentu grupu vēsturiskiaktīvs.lv. 
Balva par pirmo vietu bija ekskursija ar 
viduslaiku aktivitātēm un pusdienas 
Geidānmuižā.

Indra Rone
Arī man bija iespēja kopā ar „Ilustrē-

tās Vēstures” konkursa laureāti apmek-
lēt Geidānmuižu, kura ik dienas sniedz 
iespēju katram interesantam caur dažā-
dām vēsturiskām aktivitātēm apzināt 
viduslaiku Livonijas iedzīvotāja dzīves 
ritmu, sadzīvi, uzskatus un cīņas māks-
lu.

 Tas bija samērā aizraujošs piedzīvo-
jums, kuru nespēja pārtraukt pat pēk-
šņās lietus gāzes, iespējams, tas pat pa-
līdzēja iegūt nedaudz pirmatnīgāku 
sajūtu, esot pie dabas. Mums tika dota 
iespēja izmēģināt kaujas cirvju un nažu 
mešanu, dažādus šķēpmešanas veidus 
un lokšaušanu. Pirms katras aktivitātes 
mūs apmācīja, ierādot pareizo tehniku 
un pastāstot par ieroča gatavošanu, pie-
lietojumu un efektivitāti kaujas laukā, 
un sniedzot paraugdemonstrējumus.  

Ļoti saistoši bija vērot zobencīņas 
paraugdemonstrējumus, kuru laikā tika 
salauzti mūsu stereotipi par cīņu. Izrā-
dās, ka galvenais nebija tas, cik aktīvi 
tu vēcināji zobenu vai sadūri pretinie-
ku, bet gan tas, cik ātri tev izdevās at-
bruņot uzbrucēju (prasme esot bijusi 
pietiekama, ja laiks, kurā izdevās apstā-
dināt pretinieku, nepārsniedza pus mi-
nūti). Šajās cīņās galvenais nebija no-
galināt, bet gan saņemt gūstā, lai varētu 
saņemt atlīdzību, un miera gados tas jau 
bija kļuvis par karaļu un bruņinieku iz-
klaides veidu. 

 Protams, neiztika arī bez Livonijas 
bruņinieka tērpa uzlaikošanas, kurš 
svēra aptuveni 30 kilogramus – važiņu 
krekls, krūšu sargs, roku sargi, cimdi, 
kājsargi, ķivere, zobens un vairogs. 
Mūsu bruņiniece Indra varonīgi to uz-
laikoja un spēja noturēties kā īsts karo-
tājs. 

Pēc ilgām un nogurdinošām cīņām 
mums, kā jau kārtīgiem bruņiniekiem, 
bija arī jāieturas, tādēļ gar saulē vizošā 
Āraišu ezera malu devāmies uz Geidān-
muižas telpām ieturēt viduslaiku maltī-
ti. Mūsu gids pastāstīja, ka viss, ieskai-
tot ēdamtelpas mēbelējumu un 
piederumus, ir gatavots pēc viduslaiku 
paraugiem. Ēdieni patiešām bija gardi 
un sātīgi, gatavoti tepat no vietējām iz-
ejvielām. Ēdieni principā bija tradicio-
nāli, bet katrs ar savu odziņu – dārzeņu 
zupa ar pievienotu kanēli, vista ar anī-
su, aknu pastēte ar citronu un medu un 
putraimu biezputra ar sīpollokiem, sal-
dais ar vīnu un ingveru. Tas viss patie-
šām garšoja labi, un ne tikai tāpēc, ka 
bijām svaigā gaisā pavadījuši vairākas 
stundas. 

Šī vieta noteikti būs piemērota ikvie-
nam, kuram interesē vēsture un ir vēlē-
šanās iejusties tālaika cilvēka ādā un 
izbaudīt viņa ikdienu pilnībā. 

Krista Kalniņa 12.

skaista un liela. Patversmes darbinieki 
teica, ka sunīte ir inteliģenta. Tāda viņa 
patiešām arī ir. Krēta mani pieņēma par 
savu saimnieci, un tagad man katru die-
nu jāiet pie savas lielās draudzenes. 
Brīnišķīga vasara, jo ieguvu jaunu drau-
dzeni.”

Kāds ir tavas klases portrets vasarā?
 6. klase

Daremas datormācības nometne
(Durham computer camp)

Nometne notika jūlijā vienu nedēļu 
ASV. Nodarbības bija tikai pa dienu, pa 
nakti katrs palika savās mājās. Nomet-
nē mācījāmies programmu „Alise” jeb, 
kā Amerikā to sauc, „Alice”.

      Pirmajā dienā biju satraukta 
un reizē priecīga. Pasniedzējs mūs vi-
sus sagaidīja, un tad mēs devāmies uz 
telpu, kur atrodas datori. „Alise” ir 
programma, kurā var veidot multfilmas 
un spēles. Mēs varējām izvēlēties vei-
dot 3 dažādu veidu multfilmas. Veido-
jām scenāriju pēc augstskolas pasnie-
dzēju iedotām tēmām. Mana multfilma 
bija par citplanētieti, kurš nobiedēja zi-
nātnieku. Pasniedzēji bija beiguši Duke 
universitāti, kuras telpās arī notika no-
darbības. Spēles veidojām pašas vien-
kāršākās. Es izveidoju spēli, kur atrak-
ciju parkā bija jāatrod no meža izbēguši 
dzīvnieki. Tie bija jāatrod noteiktā lai-
kā. Tagad, kad pati kaut ko esmu iemā-
cījusies, saprotu, cik grūti ir veidot gan 
spēles, gan multfilmas.

Katru pēcpusdienu mums bija kāda 

aktivitāte, visvairāk man patika pasā-
kums 3 d istabā, kur no visām pusēm 
atspoguļojas 3 d. Bija skats, ka mēs it 
kā krītam bedrē un zem kājām arvien 
tuvāk pietuvojas sarkana uguns kā vul-
kānā - tas bija satraucoši.

Visnepatīkamākais piedzīvojums bija 
tas, ka nedēļas vidū saslimu ar angīnu 
un nācās izlaist vienu dienu. Bet, sākot 
lietot antibiotikas, ļoti ātri izveseļojos.

Nedēļas noslēgumā, ceturtdienā, 
piektdienā, bija mūsu spēļu un multfil-
mu prezentācijas. Tas bija ļoti noderīgi 
apskatīties, ko citi ir izveidojuši, un sa-
prast, ko varēju izdarīt labāk.

 Man ļoti patika šis piedzīvojums, un 
iegūtās zināšanas mēģināšu pielietot arī 
tagad, strādājot mērķtiecīgi ar datoru.

 Andra Marija Rudzīte 9.

Skolotāja Indra Rone.
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Grāmatu autori – 
Ērgļu vidusskolas absolventi

Mārīte Fiļova

R. Blaumaņa 
literārās prēmijas 

7. 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 pētnie-
ciskā darba iemaņas.

Organizatori: 
R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Bra-

ki”, Ērgļu novada pašvaldība, 
biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūr-

vēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un 

vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo 
un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas: 
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 la-

pas, 12. lieluma burtiem 
1. Muzeja priekšmets stāsta.
2. Ja es būtu …………. (kāds no R. 

Blaumaņa darbu tēliem).
3. „Māmiņ, mīļo māmiķīti,/ Nāc un 

paskaties tu ar…” (R.Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 

lapas, 12. lieluma burtiem 
1. Ģimenes tēlojums R. Blaumaņa 

prozā vai dramaturģijā.
2. R.Blaumanis un laikabiedri (K.

Skalbe, J.Poruks, J.Akuraters, Aspa-
zija, J.Jaunsudrabiņš u.c.).

3. „Ceļš iet caur pasauli uz debe-
sīm.” (R.Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un 

viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija 

un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ie-

vērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta 
līdz 2011. gada 20. oktobrim pa pastu 
vai elektroniski, e-pasts: braki2@in-
box.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, 
skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvār-
du, savu e-pastu, adresi, telefona numu-
ru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmu-
zejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu no-
vads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 
26388629, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekš-
sēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa 
memoriālmuzeja „Braki” galvenā spe-
ciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa 
kultūrvēsturiskais mantojums” priekš-
sēdētāja

Vērtēšanas komisija: 
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memo-

riālmuzeja „Braki” vadītāja
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas 

latviešu valodas un literatūras skolotā-
ja

Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidus-
skolas direktora vietniece

Dace Zvirgzdiņa – Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzeja literatū-
ras sektora vadītāja

Apbalvošana 2011. gada 3. decem-
brī Ērgļu saieta namā. 

Balvu fonds 
7. – 9. klase 10. – 12. klase

1. vieta – 50 lati 1. vieta – 70 lati
2. vieta – 35 lati 2. vieta – 50 lati
3. vieta – 20 lati  3. vieta – 30 lati

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt 
veicināšanas balvas un atzinības.

Laines Vīgubes zīm.

Latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja Mārīte Fiļova (Vāvere) ir Ērgļu 
vidusskolas 1966. gada absolven-
te,13./14. izlaidums (tajā gadā skolu 
beidza gan 10., gan 11. klase).

Tikko iznākusi Mārītes Fiļovas dze-
jas un dzīves atziņu grāmatiņa „Puteņa 
sagūstīta”, kuras pēcvārdā autore stāsta 
par sevi:

„Esmu ekstremālos apstākļos – pie 
„Jesperu” stūra uz ratiem – aukstā aprī-
ļa rītā vērša gadā dzimis auns, varbūt 
tāpēc arvien „izradu” šķēršļus, ko pašai 
pēc tam pārvarēt.

Laiku pa laikam vajadzīgs adrena-
līns, ko dod kārtīgs pērkons, negaiss, 
vētra, lietus, vējš, sniegputenis.

Virsvērtība – ģimene un plašā radu 
saime, un dzimtā Vējava.

Sirdsvērtība – vienīgā darba vieta 38 
gadus – Liezēres pamatskola.

Svētums – latviešu valoda, Barikāžu 
laiks, maize.

Bijībā un apbrīnā noliecu galvu kal-
niem, jūrai un zvaigžņotai debesij.

Silda sveces un puķes.
Līdzdzīvoju aizsaulē pavadīto cilvē-

ku mūžiem.
Nevaru iztikt bez grāmatām, mūzi-

kas, kino, teātra.
Savam un dažreiz  citu priekam spē-

lēju akordeonu.
Aizraujos ar ogošanu, sēņošanu, ri-

teņbraukšanu, slēpošanu, fanoju par 
hokeju.

Esmu kārumniece – neatsakos no 
zefīra, saldējuma, piparkūkām, medus.

Sevī par labu esam uzskatu dzīves-
prieku, pozitīvu optimismu; neesmu 
skopa un sliktatminīga.

Gribētu lidot pa gaisu un lekt ar iz-
pletni.

Un pēdējais, ko Dievam aizlūgšu:
Lai svētī rīta sauli Liezērē,
Bet vakarsaule, kad būs norimis 

mans skrējiens,
Lai apsedz silti mīļā, dzimtā Vējavā,
No kurienes jau cita redze būs
Ar zilu neaizmirstulīšu acīm.”
Tā ir Mārītes sirdsgrāmatatiņa, kur, 

zemes ceļus ejot, ir apturēti mirkļi, lai 
apjaustu laika zīmes. Mums neizbēgt 
no gadalaiku pieskāriena, bet kāds var 
satikt sevi putenī. Ir atļauts pieklauvēt 

pie sirdsdurvīm sirdslietu aģentūrā un, 
starp debesīm un zemi dzīvojot, saprast, 
ka esi ar Dievu vienā komandā. Bet 
svētku dienai mantojums – sens vecās-
mātes priekšauts, kam sīkrozītes maz-
liet izbālušas, bet ierakstījies viss, kas 
kādreiz dzirdēts.

„Lai rīta stundu čuksti 
dienu pārvērš mūzikā,
kas vakarā modinās zvaigznes!” ar 

šādu veltījumu Mārītes grāmatiņa pie 
manis atnāca Vecpiebalgā šī gada Dze-
jas dienu priekšvakarā.

Mārīte Breikša

No Mārītes Fiļovas dzeju 
krājuma „Puteņa sagūstīta”

***
Malkoju kafiju rūgtu
Un piekožu sapņus par rītdienu,
Kļūst silti no abiem.
Bet iejaucas... telefons...

***
Mācos no putniem spītību, 
Vējš lauza tiem spārnus,
Izmētā viņu ceļazīmes,
Tie tik un tā turas debesīs.

***
Kad vējš spēlējas skurstenī,
nevajag viņu traucēt,
Kad sveces gaismiņa baletu
      dejo,
nevajag viņu traucēt.
Sapņi ir trausli...

***
Šonakt debesis rotājas
ar zvaigžņu krellēm,
Katrā no tām zemes asara
par piekusušām ilgām.

***
Valoda nogurst.
Asinsrite saduļķota.
Saraustīta īsvārdos,
Piespiesta atteikties
No gadsimtos
Veidotām zīmēm,
Sāpīgi mētājas
Datora labirintos
Un nevar atgūt
Mierīgu plūdumu.

***
Putenis šorīt brokasto kopā ar mani.
Vējš atrod tam galdu
Dzīvžoga režģos, uz palodzes,
Mašīnu pamestās sliedēs.
Viņa galdauts ir priecīgi balts, 
Manējā – vasaras zaļā atblāzma.
Apetīte mums abiem laba.

***
Dusmas kā stūrainas piparkūkas
 cepas un cepas,
 krājas un krājas
Izlīdzas puteņpuika.
Ņemu sniegalāpstu un eju ar viņu 
duelēties.

***
Pieturā pacēlu roku
Miglas kumeļiem baltiem.
Gribējās ieķerties bērnības krēpēs.
Bet viņi pat nepaskatījās.
Gaidu. Autobusu.

***
Vairākas vasaras
nakts spēlēja vijoli
ezera pakalnē.
Pērn satrūka stīgas,
izbira baltas notis
zaļajā rasā.
Nu jāņtārpiņi
iet uz satikšanos
zem naktsvijolēm.

***
Man vienmēr gribējies
 par putnu piedzimt.
Vai tāpēc miegā bieži lidinos
virs Jesperkalna kļavām?
Nomodā mazliet virs īstenības staigāju
Un dzīvoju starp debesīm un zemi.

***
Pateiktais vārds ar krāsu, garšu un smaržu,
Paveicis savu - cēlis vai gremdējis - aizlido.
Rakstītais piedzimst kails, top redzams
Un kļūst par pierādāmu liecību pret mani.

***
Izrādās - rudens depresija no debesīm nāk
Ar tumsu, lietu,  miglu, veļu pieskārieniem.
Bet acis ilgojas zvaigžņu.
Pastumj tumsu, atvaira lietu, aizveļ miglu
Un dvēseles ierauga aiz mākoņiem. 
Acis izglābj.Sofija Sintija Reine ĒMMS 5. kurss

Lāsma Hermane ĒMMS 4. kurss

Edijs Žuks ĒMMS 5. kurss
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Pasmelt no skolas akas
Pienenītes, pienenītes
sēd uz zaļas pakalnītes,
iet garām mīļa saule,
dod viņām „Laburītu”.
                (Rūdolfs Blaumanis)

Rūdolfa Blaumaņa muzeja „Braki” 
atklāšana notika 1959. gada pavasarī, 
kad zeltaines – pienenes ziedēja Ērgļu 
kalnos un pakalnos. Beidzu otro klasi. 
Skolotāji man ieteica mācīties dzejoli 
„Pienenītes”, lai sarīkojumā būtu pirmā 
pārstāve no jaunākajām klasēm. Mani 
sagatavoja skolotāja Marija Kotāne un 
mans tētis. Liels prieks bija ģimenei, 
piedaloties tik lielā notikumā. Mamma 
mani posa un pucēja, lai es izskatītos 
skaisti un nevainojami! Pasākuma nori-
ses filmēja Latvijas televīzija.

Atceros pavasara talkas „Brakos” un 
apkārtnē. Uz rakstnieka mājām devā-
mies pa taisnākajiem ceļiem. Plūcām 
un mielojāmies ar zaķskābenēm, kas 
garšoja itin labi. Strādājām ļoti cītīgi – 
grābām lapas, lasījām sakritušos zarus. 
Dodoties mājup, lasījām vizbulītes, kas 
siltajās rokās ātri vien novīta. Vēlākajās 
klasēs stādījām kokus. Tagad šiem ko-
kiem jau ir vairāk kā 40 gadu…

No muzeja vadītājiem spilgti atceros 
Jāni Ķirškalnu. Viņš ļoti interesanti, ar 
aizrautību stāstīja par Rūdolfu Blauma-
ni.

Bērnības laiks, skola un Ērgļu kultūr-
vide raisa jaukas un neaizmirstamas at-
miņas. Dziedājām un dziedājām, jo mu-
zikālo audzināšanu mācījāmies pie 
skolotāja Jāņa Sprancmaņa. Dziedājām 
jauktajā korī, meiteņu korī un vokālajā 

ansamblī – gan pamatskolas, gan vidus-
skolas laikā.

Atceramies, kā ar smagajām automa-
šīnām devāmies uz Dziesmu svētkiem 
Madonā, kā mati vējā plīvoja, kā brau-
cot visu ceļu dziedājām, kaut arī balsīm 
tas gluži par labu nenāca… kā ar vilcie-
nu braucām uz lielajiem Dziesmu svēt-
kiem Rīgā. Gatavošanās dziesmu ska-
tēm bija īpašs laiks, jo mēģinājumos 
skolotājs katru dziesmu slīpēja un slī-
pēja, gluži kā dimantu. Reizēm jādzied 
bija arī vakaros. Vienreiz iespītējāmies 
un nedziedājām, taču drīz vien atkal sa-
līgām. Nekad nedrīkstējām sarunāties 
un sačukstēties.

Dziedājām skatēs, skolas un kultūras 
nama rīkotajos pasākumos, arī braucot 

ekskursijās, kuras bieži organizēja au-
dzinātājs Jānis Sprancmanis. Ar mazu 
busiņu izbraucām Karpatus (Moldāvi-
ja, Ukraina), lielākās pilsētas – Kišiņe-
vu, Odesu, pabijām pie Melnās jūras, 
Karpatos uzkāpām Goverlā. Vēlme ce-
ļot un redzēt valstis no tā laika auga 
augumā. Paldies Dievam, ka turpmāka-
jā dzīves gaitā ir bijusi iespēja ceļot un 
redzēt citas zemes un tautas. 

Cik svarīga mākslinieciska vienība ir 
koris, to visam mūžam ieaudzinājis 
skolotājs Jānis Sprancmanis. Strādājot 
daudzus gadus kultūras darbā, organi-
zējot skates un svētkus, allaž varu ko 
pasmelt no skolas akas.

Astrīda Kamša (Ezeriņa)
1968. gada absolvente, 15. izlaidums

15. izlaidums kopā ar skolotājiem 1968. gadā.

Vasaras raibumiņi
(4. klases īsstāstiņi)

Šovasar biju Kurzemē, un man visvai-
rāk patika Kolkā un Ventspilī. Braucām 
arī uz Jūrkalni, kur diezgan dziļi iegāju 
jūrā un lēkāju pa viļņiem. Man nemaz 
nebija jācenšas peldēt, jo viļņi mani 
nesa. Kā man patika šis jūras ceļojums!

 Monta Masaļska

Es pastāstīšu par ogošanu. Devos sē-
nēs, bet ieraudzīju brūklenes. Otrā dienā 
ar mammu un vecmammu gājām ogot, 
un mēs pielasījām 60 litrus ogu. Kad 
bija meža zemenes, mana vecāmamma 
salasīja 160 l meža zemeņu. Lasījām arī 
mellenes, bet to  šogad bija maz.

Lai jums arī izdodas nākamgad sala-
sīt daudz ogu!

 Jānis Serovs
 
Kad biju Rīgā, tētis man atļāva „ie-

šaut” auskarus. Sieviete, kas to darīja, 
teica, ka tas būšot tāds kā oda kodiens, 
bet man gan likās kā bites dzēliens. Bet 
tagad gan jau es esmu to aizmirsusi.

Kad otro reizi biju Rīgā, apmeklēju 
„Lido” centru, kur biju piepūšamajās 
atrakcijās. Skraidot pa ūdensbumbu, ju-
tos kā kosmosā, dzirdēju savu elpu. 
Lielajā karuselī lidoju pa gaisu!

Gunita Rasa

Es biju vasaras nometnē 3 dienas. Ie-
mācījos peldēt un spēlēt jaunas spēles. 
Mums bija jāguļ tīpijos pa sešiem 
kopā.

 Raivo Krūmiņš

Pagasta svētkos man uz kreisā pleca 
uzkrāsoja taurentiņu. Tas taurenis bija 
zils ar zelta spīdumiem pa virsu un bla-
kus sudrabbaltas puķītes, kam vidiņš 
bija rozā.

 Monta Purviņa

Biju „Braku” takās un izgāju Velniņu 
trasi. Kopā ar mani bija brāļa krustmāte 
ar savu dēlu Reini. Mēs aizbraucām arī 
uz Jumurdas muižu, kur apskatījām 
veco skolu un jaunās ēkas, bet atpūtā-
mies pie Jumurdas ezera.

Endija Dalbiņa

Kopā ar mammu un māsu Zoodārzā 
redzējām visdažādākos dzīvniekus, bi-
jām pie jūras, kur plašums un skais-
tums, bet Koknesē apskatījām pilsdru-
pas.

 Melānija Šmite

Es palīdzēju lauku darbos: ravēju 
burkānus un sīpolus, lasīju ābolus, sa-
krāvu malku. Paspēju aizbraukt uz Kol-
ku un gandrīz līdz Kolkas ragam.

 Ginta Lazdiņa

Mani tālākie braucienu bija uz Slovā-
kiju un augstajiem Tatriem, uz Ukrainu 
ciemos pie vecmāmiņas un vectētiņa. 
Biju arī Ordavas pilī, dinozauru parkā, 
pamanījos būt arī karuseļos.

Katrīna Dudko

Šovasar Vecpiebalgā esmu braucis ar 
riteni, zāles pļāvēju, kvadraciklu un 
mašīnu, gāju pirtī, bet dīķī redzēju pī-
les.

Armands Maslovskis

Trīs dienas ceļoju pa Kurzemi. Bijām 
Zoodārzā pie Ventas rumbas un manas 
mammas māsas Upesciemā, biju arī pie 
otras mammas māsas Jūrmalā. Tās vi-
sas bija jaukas vietas!

Ance Ludborža

Braucu uz hokeja maču „Rīgas Dina-
mo” pret „Minskas Dinamo”. Uzvarēja 
rīdzinieki 4:2. 

Urrā! Man ļoti patika, kā spēlē spor-
tisti.

 Jānis Kalniņš

Zoodārzā man patika lāči un tīģeris. 
Tur redzēju arī zebras un žirafes. Pre-
tīgs izskatījās tūkstoškājis. Man patika 
tas, ko darīja pērtiķi, kuri sakāvās un 
krita no koka.

Edīte Alekse

Vasarā gan strādāju, gan atpūtos. 
Biju siena talkā, mīdīju sienu. Lasīju 
kartupeļus, pēc pāris dienām braucu 
kartupeļus pārlasīt. Tad bija jāsašķiro 
kartupeļi sēklai, ēšanai un meža dzīv-
nieciņiem. Mana vasara bija aizraujo-
ša.

 Daila Bāņukalne

Skolēni par literatūru, 
bet nenopietni

• Kr. Barons izdarīja tādu nieku, ka ar 
velosipēdu savāca tautasdziesmas.

• Kr. Barons visa mūža garumā savā-
ca vairākas dainas, un tā viņa darbs ir 
joprojām dzīvs.

• Barons apstaigāja lielus un mazus 
novadus un pierakstīja, ko cilvēki dek-
lamēja.

• Svarīgs ir Barona apkopotais dainu 
skapis.

• Dainas ir mazi dzejolīši ar dziļu ie-
meslu.

• Runājot par latviešu dzejnieku, dai-
nu skapja galvu Raini, lasot viņa dar-
bus, var just, ka viņš jūtas grib veltīt 
kādai dāmai, bet prāts zina, ka tas nav 
iespējams.

• Par vienu no patriotiem es varu no-
saukt Raini, kurš spējis pārkāpt pāri to 
slieksni, kuru līdz šim nebija neviens 
spējis.

• Rainis savos romānos runāja par 
patriotismu un tā motīviem.

• Mani pārsteidz tādi nelūstoši cilvē-
ki kā Rainis.

• Aspazija Raini izpirka un devās uz 
Šveici.

• Mums, latviešiem, ir gudras atziņas 
no Raiņa puses.

• Raiņa uzrakstītie darbi ir fantasti-
ka.

• Aspazija atteicās no rakstnieces 
darba un palīdzēja Rainim savākties un 
kļūt par izcilu rakstnieku.

• Blaumaņa novelē „Sirmā vasara” 
Liene izvēlas Mālnieku, un jūtu un prā-
ta pretruna pazūd.

• Vai Andrs gaidīs trīs četrus gadus, 
lai apprecētos ar nodevēju Lieni?

• Elīna un Kaspars novelē „Purva bri-
dējs” ir galveno tēlu varoņi.

• Edgars var sniegt tikai pliku mīles-
tību bez naudas.

• Edgaram bija divas mīlestības – vie-
na lielākā no tām Kristīne, bet otra – uz-
dzīve bāros ar brunčiem.

• Sētai, ko prāts uzcēlis, jūtas viegli 
lec pāri.

• Kur prāts sētu liekot, tur jūtas viegli 
kāpjot pāri.

• Vīriešu dzimtes pārstāvis Edgars 
nepārstāj savus kaitīgos ieradumus.

• Kad Kristīnes horizontā parādījās 
Akmentiņš, domas mainījās.

• Noveles „Raudupiete” galvenā va-
rone ar tādu pašu vārdu rīkojas, lai ap-
mierinātu savas vārošās asinis.

• Raudupiete, kas tikko noguldījusi 
vīru smilšu bedrē, iemīl Kārli. 

• Galu galā Raudupiete padarīja sev 
galu.

• Romānā „Aka” Rūdolfs, galvenā 
tēla iemīļotais, ierodas vienā mājā, kur 
satiek galveno tēlu un viņā iemīlas.

• Regīna Ezera romānā „Aka” šķeti-
nāja cieši savijušos tīklu, kurā bija savi-
jusies romāna galvenā varone Laura. 
Viņas tīkls bija vīts no spēcīgas mīlestī-
bas pret šarmanto ārstu Rūdolfu un pie-
nākumu pret savu ģimeni.

• Paliksi saplēsts iekšā kā galvenais 
varonis „Akā”.

• Laura prātīgi izvairījās no jūtu iero-
sinātāja Rūdolfa.

• Vienā vasarā Laura iemīl onkuli Rū-
dolfu, pat bērni mīl onkuli vairāk kā īsto 
tēvu.

• Laura gaida vīru no cietuma, kuru 
vairs nemīl.

• Laura jūtas nedaudz piesaistīta vī-
ram.

• Reizēm es skatos latviešu kultūras 
sacepumu „Ugunsgrēks”.

• Latviešu literatūras darbi liecina, ka 
latvieši, dzīvodami tālu ziemeļos no Ei-
ropas, nav mantojuši karstas asinis, vai-
rāk gudrus prātus.

• Jaunlatvieši 19. gs. vidū sirdī nesa 
apspiestu dzimtenes mīlestību.

• Eposā „Lāčplēsis” viņš tiek plēsts 
uz pusēm starp izvēlēm.

• Literatūras rakstnieku par mīlestību 
ir daudz.

• Māra Zālīte sevis sarakstītajā lugā 
pasaka daudz.

Jau 7. gadu notiek Rūdolfa Blaumaņa 
literārās prēmijas konkurss. Iepriekšējo 
konkursu darbos rakstītais publicēts 
vairākos izdevumos, arī skolēnu aforis-
mu krājumā „Dimants staro gaismā”.

***
Vietu, kur atrodas Braku sēta, es va-

rētu raksturot kā karotes kātu. Ērgļi ir 
karotes kauss, bet Braki – ceļš uz 
„veco” pasauli, uz vietu, kur viss ir citā-
dāk, mierīgāk. Vai jūti to patīkamo gar-
šu, kad nonāc šajā sētā? To garšu, kas 
tikai šeit ir tik salda un vilinoša kā vis-
vērtīgākais ziedu medus. To garšu, kas 
kā kārtīgs rupjmaizes kumoss pats kūst 
uz mēles un dod tādu spēku, ka varētu 
gāzt pat visvarenākos kalnus.

 Ginta Ozola
***
Tā ir liela gudrība – pieņemt un iz-

dzīvot ikvienu dzīves piedāvāto mirkli: 
gan to skaudri sāpīgo, kad grodajā die-
nu ritumā parādās kāds melnāks pave-
diens, gan to, kas tevi spējā priekā paceļ 
līdz debesīm.

Diāna Eņģe
***
Visvairāk mani sāpina pasaules ne-

taisnība – melnās dūņas, kas pastāvēs tik 
ilgi, kamēr vien cilvēks – šī dīvainā būt-
ne, kas nekad nezina, ko īsti grib, bet kas 
valda pār pasauli, pastāvēs uz šīs Zemes, 
tā ir kā diena pret nakti, kad cilvēks, kas 
grib izpildīt savus mērķus, cīnās pa nak-
tīm un ieliek milzīgu un pacietīgu darbu, 
lai tos sasniegtu, bet kāds cits, kas saldi 
guļ šajā laikā, spēj sasniegt vajadzīgo 
bez īpašas piepūles un satraukuma. 

 Līna Bērzkalna

***
Laime nav ne naudā, ne dārgās man-

tās, tā ir sirdī. Tas, ka tu šorīt atkal varē-
ji atvērt acis, piecelties, pieiet pie loga 
un ieraudzīt spožo saules gaismu, dara 
tevi laimīgāku. Naudai nevajadzētu būt 
tik nozīmīgai, kāda tā ir pašlaik. Tā ir 
tikai metāla monētas un papīra gabali-
ņi! 

 Arita Šreibere
***
Cilvēks piedzimst ar kliedzienu, bet 

nomirst klusā nopietnībā. Savas dzīves 
laikā iemācās smieties. Smejas par 
daudz un dažādām lietām. Smiekli ir 
neaprakstāma laime, kas cilvēkam dota. 
Smiekli izdaiļo un krāšņo izdienu, tie 
padara to vieglāku.

 Artūrs Grigulis

Ērgļu skolēni 
grāmatā 

„Dimants staro 
gaismā”

Kristaps Kartenbeks ĒMMS 2. kurss

Lāsma Hermane ĒMMS 4. kurss

Santa Helēna Pedele ĒMMS 5. kurss

Sabīne Svilpe ĒMMS 5. kurss

Roberts Koklačovs 9. klase
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada au-

gusta mēnesī domē pieņemta-
jiem lēmumiem:
 Par Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 

pamatkapitāla palielināšanu un ie-
rakstīšanu komercreģistrā.

Izskatot Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 
valdes locekļa Daiņa Dauguļa iesnie-
gumu, dome nolēma palielināt SIA 
“ŪDAS” pamatkapitālu izdarot papil-
dus daļu ieguldījumu naudas veidā 
LVL 36000,00 apmērā sekmīgas dar-
bības nodrošināšanai komunālo pa-
kalpojumu sniegšanai, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu iedzīvotāju apgādi ar dze-
ramo ūdeni, kā arī savāktu un kvalita-
tīvi attīrītu izmantotos kanalizācijas 
notekūdeņus, vienlaikus paplašinot 
iedzīvotāju pieejamību šiem pakalpo-
jumiem
 Par Sausnējas pamatskolas di-

rektora A.Dombrovska iesniegumu 
par pašvaldības finansējumu mācību 
stundām.

Izvērtējot J.Zālīša Sausnējas pa-
matskolas direktora A.Dombrovska 
iesniegumu, deputāti nolēma  piešķirt 
šim gadam no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem Ls 1567  pamatsko-
las skolotājiem darba samaksai , lai 
nodrošinātu iespēju apvienotajās kla-
sēs dažus mācību priekšmetus mācīt 
atsevišķi.
 Par papildus līdzekļu piešķir-

šanu sociālajam dienestam pabalstu 
izmaksai.

Izvērtējot pašvaldības sociālā die-
nesta vadītājas M. Briedes iesniegu-
mu, lai nodrošinātu obligāto sociālo 
pabalstu izmaksu, dome nolēma pie-
šķirt pašvaldības sociālajam dienes-
tam Ls 11036 sociālo pabalstu izmak-
sai, papildus 2011.gadā pašvaldības 
budžetā plānotajiem finanšu  līdzek-
ļiem.   
 Par zemes nomu
Izvērtējot SIA “AGRO FOOD 

HOLDING LILY” iesniegto projektu 
“Ekoloģiski tīras lauksaimniecības 
produkcijas un akvakultūru ražošana, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas 
avotus” un  paredzamos ieguvumus tā 
realizācijas gadījumā, deputāti ar bal-
su vairākumu nolēma

atbalstīt SIA “AGRO FOOD HOL-
DING LILY” iesniegto projektu un 
nodot sabiedrībai nomas lietošanā Ēr-
gļu novada pašvaldības nekustamos 
īpašumus: 

Ērgļu pagastā -
1.daļu no “Cēsu iela 25A” ar kadas-

tra Nr. 70540080572 - 1,0 ha, 
2. “Cēsu iela 21” ar kadastra 

Nr.700540080571 – 3,8001 ha, 
3. “J.Grota ielas dīķis” ar kadastra 

Nr.70540080575 – 0,3021 ha, 
4.“Parka iela 6” ar kadastra 

Nr.70540080434 – 0,44 ha, t.sk ēka, 
Sausnējas pagastā -
1. “Rožkalni” ar kadastra 

Nr.70920070031 – 10 ha, 
2. “Kalna Ozoli” ar kadastra 

Nr.70920070112 – 7,6 ha
Slēdzot nekustamo īpašumu nomas 

līgumu, noteica zemes nomas maksu 
ne mazāku par 10% apmērā no īpašu-
ma kadastrālās vērtības.

Izvērtējot SIA “Vējkalns”  iesnie-
gumu par papildus zemes gabalu iz-
nomāšanu atrakciju parka “Braku ta-
kas“ darbības nodrošināšanai , dome 
nolēma nodot SIA “Vējkalns”  no Ēr-
gļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Braki”, nomas lietošanā 
zemi papildus 1,41 ha platībā aktīvās 
atpūtas parka ar nosaukumu  Atrakci-
ju parks “Braku takas” izveidošanai 
un 0,2132 ha kases un informācijas 
mājas novietošanai. Nolēma izdarīt 
grozījumus starp Ērgļu novada paš-
valdību un SIA “Vējkalns” noslēgtajā 

zemes nomas līgumā un sākot ar 
2012.gadu noteikt nomas maksu 10% 
apmērā no īpašuma kadastrālās vērtī-
bas uz katra kalendārā gada 1.janvāri.
 Par Ērgļu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  atsavināšanu
Dome nolēma atsavināt pārdodot 

izsolē Ērgļu novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas Ērgļu 
novada Sausnējas pagastā un  sastāv 
no  zemes vienības 3,1 ha platībā ar  
kadastra apzīmējumu 70920080261, 
pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas 
zemesgrāmatā. 
 Par nekustamā īpašuma nosau-

kuma izmainīšanu
Pamatojoties uz nekustamā īpašu-

ma īpašnieka personīgo iesniegumu, 
izmainīja nekustamajam īpašumam 
nosaukumu no “Tanīsi” uz “Ciklopi-
ņi”. 
 Par nekustamā īpašuma lieto-

šanas mērķu noteikšanu
Ņemot vērā, ka uz zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 70920040134, 
kas atrodas  “Graudiņos”, Sausnējas 
pagastā, Ērgļu novadā, ir uzbūvēta 
biogāzes un kooģenerācijas stacija, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība”, noteica šai zemes 
vienībai 4 ha platībā nekustamā īpa-
šuma lietošanas papildmērķi: rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 
mērķa kods  1001. 
 Par adrešu piešķiršanu nekus-

tamo īpašumu telpu grupām vai telpu 
grupu likvidēšanu 

Pamatojoties uz 2009.gada 03.no-
vembra Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” dome -

1. piešķīra šādas  adreses telpu gru-
pām:

1.1. Telpu grupām ar kadastra apzīmē-
jumu 70540010072001001 “Katrīnas 
skola”-1, 70540010072001002 “Katrī-
nas skola”-2,70540010072001003 “Kat-
rīnas skola”-3, 70540010072001004 
“Katrīnas skola”-4,  70540010072001005 
“Katrīnas skola”-5, 70540010072001006 
“Katrīnas skola”-6, Katrīna, Ērgļu pa-
gasts, Ērgļu novads,  LV-4840. 

1.2. Telpu grupām ar kadastra apzī-
mējumu 70540010081001001 “Pa-
mati”-1, 70540010081001002 “Pa-
mati”-2, 70540010081001003 
“Pamati”-3, Katrīna, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads,  LV-4840. 

1.3. Telpu grupām ar kadastra 
apzīmējumu 70540040084001001 
“Ķeimetes”-1, 70540040084001002 
“Ķeimetes”-2, 70540040084001003 
“Ķeimetes”-3, 70540040084001004 
“Ķeimetes”-4, 70540040084001005 
“Ķeimetes”-5, 70540040084001006 
“Ķeimetes”-6,   Ērgļu pagasts, Ērgļu 
novads,  LV-4840.  

1.4. Telpu grupām ar kadastra apzī-
mējumu 70540100030001001 “Ķiku-
ti”-1, 70540100030001002 “Ķikuti”-
2, 70540100030001003 “Ķikuti”-3, 
70540100030001004 “Ķikuti”-4, 
70540100030001005 “Ķikuti”-5, 
705401000300010076 “Ķikuti”-6, 
70540100030001007 “Ķikuti”-7, 
70540100030001008 “Ķikuti”-8, Ēr-
gļu pagasts, Ērgļu novads,  LV-4840. 

2. likvidēja šādas telpu grupas:
2.1. Kadastra apzīmējums 7054008

03060001001,705400803060001002 
Parka iela 38, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ēr-
gļu novads,  LV-4840. 

2.2. Kadastra apzīmējums 
706000800300001001, 
706000800300001002, 
706000800300001003 “Blomi”, 
Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-
4844. 

2.3. Kadastra apzīmējums 7092005
01280001001,709200501280001002 
“Kārdeces”, Sausnējas pagasts, Ērgļu 
novads, LV-4841. 
 Par Ērgļu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Cīrulīši” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
70920080254 izsoles noteikumu pro-
jektu.

Dome apstiprināja Ērgļu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Cī-
rulīši”, Sausnējas pagastā, Ērgļu no-
vadā zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu Nr. 70920080254 izsoles 
noteikumus:  

IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie izsoles noteikumi nosaka 

kārtību, kādā tiks rīkota Ērgļu novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma „Cīrulīši”, kas atrodas Sausnē-
jas pagastā, Ērgļu novadā, zemes vie-
nības (turpmāk tekstā – objekts)  
izsole atbilstoši Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likumam un 
Latvijas Republikas Civillikuma 
2073. – 2090.pantiem.

1.2. Izsoles vieta - Ērgļu novada 
pašvaldības dome, Rīgas iela 10, Ēr-
gļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.

1.3. Izsoles laiks – 2011.gada 16.
novembris plkst.11.00.

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole 
ar augšupejošu soli.

1.5. Objekta izsoles sākumcena - Ls 
4700 (Četri tūkstoši septiņi simti lati). 
Maksāšanas līdzeklis -  LVL (Latvijas 
valsts lati) 100 % apmērā.

1.6. Izsoles solis – Ls 50 (Piecdes-
mit lati).

1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% 
no objekta sākumcenas, kas sastāda 
Ls 470 (Četri simti septiņdesmit lati), 
jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr.90002214379, kontā 
LV89LHZB4801129250001 VAS 
„Latvijas Hipotēku un zemes bankas” 
filiālē, kods LHZBLV22, vai jāiemak-
sā kasē ar norādi „nodrošinājuma 
nauda objekta „Cīrulīši” izsolei”.

1.8. Reģistrācijas nauda – Ls 20 
(Divdesmit lati) jāieskaita Ērgļu no-
vada pašvaldības, reģistrācijas 
Nr.90002214379, kontā 
LV89LHZB4801129250001 VAS 
„Latvijas Hipotēku un zemes bankas” 
filiālē, kods LHZBLV22, vai jāiemak-
sā kasē ar norādi „reģistrācijas nauda 
objekta „Cīrulīši” izsolei”.

1.9. Sludinājumi par nekustamā 
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un  informatīva-
jā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”.

1.10. Izsoles rezultātus apstiprina 
Ērgļu novada pašvaldības dome.

2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
2.1. Izsoles objekts  atrodas „Cīrulī-

šos”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā 
un sastāv no vienas zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 
70920080254 12,7 ha platībā.

2.2. Saskaņā ar Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 
4.daļas 3.punktu pirmpirkuma tiesī-
bas uz zemes vienības pirkumu ir uz 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (bū-
ves) īpašniecei Vinetai Laizānei.

2.3. Izsolāmais objekts apskatāms 
tā atrašanās vietā, apskati iepriekš sa-
skaņojot ar vides pārvaldības un teri-
torijas plānošanas speciālisti Emmu 
Ceru pa telefonu 26468124 vai Saus-
nējas pagasta pārvaldes vadītāju Lie-
nu Kārkliņu pa telefonu 29181684.

3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKU-
MI

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt 
jebkura fiziska vai juridiska persona, 
arī personālsabiedrība, kura saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem var iegūt īpašu-
mā nekustamo īpašumu un ir izpildī-
jusi šajos noteikumos noteiktos 
priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

3.2. Personai, kurai ir pirmpirkuma 
tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par 

izsoli. Ja viena mēneša laikā no pazi-
ņojuma nosūtīšanas, no personas, ku-
rai ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts 
pieteikums, izsoli nerīko un ar šo per-
sonu slēdz pirkuma līgumu par nosa-
cīto cenu. 

3.3. Ja mēneša laikā no paziņojuma 
nosūtīšanas brīža personai, kurai ir 
pirmpirkuma tiesības, tā nav iesnie-
gusi pieteikumu par objekta pirkšanu 
vai iesniegusi atteikumu, notiek izso-
le. Šajā gadījumā minētā persona ir 
tiesīga iegādāties Objektu izsolē vis-
pārējā kārtībā gadījumā, ja tiek rīkota 
atkārtota izsole.

4. IZSOLES DALĪBNIEKU RE-
ĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

4.1. Lai piedalītos izsolē, līdz 2011.
gada 16.novembra plkst.11.00 jāpie-
sakās uz objekta izsoli, reģistrējoties 
par izsoles dalībnieku un jāiesniedz 
sekojoši dokumenti:

4.1.1. juridiskajām personām, arī 
personālsabiedrībām, jāiesniedz: 

4.1.1.1. pieteikums par vēlēšanos 
iegādāties izsolāmo objektu saskaņā 
ar izsoles noteikumiem,

4.1.1.2. apliecināts spēkā esošu sta-
tūtu (līguma)  noraksts vai izraksts 
par pārvaldes institūciju (amatperso-
nu) kompetences apjomu,  pilnvaroju-
mu,

4.1.1.3. attiecīgās institūcijas lē-
mums par īpašuma iegādi, 

4.1.1.4. Uzņēmuma reģistra izziņa 
par attiecīgās juridiskās personas pil-
nu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā 
izsniegta ne agrāk par divām nedēļām 
no piedāvājuma iesniegšanas dienas), 

4.1.1.5. Uzņēmuma reģistra iestā-
des izziņa par attiecīgās amatpersonas 
paraksta tiesībām (izziņa ir derīga, ja 
tā izsniegta ne agrāk par sešām nedē-
ļām no izsoles dienas),

4.1.1.6.  dokuments, kas apliecina 
dalības maksas samaksu,

4.1.1.7. dokuments, kas apliecina 
nodrošinājuma naudas samaksu.

4.1.2. Fiziskai personai jāiesniedz: 
4.1.2.1. pieteikums par vēlēšanos 

iegādāties izsolāmo objektu saskaņā 
ar izsoles noteikumiem,

4.1.2.2. dokuments, kas apliecina 
dalības maksas samaksu,

4.1.2.3.  dokuments, kas apliecina 
nodrošinājuma maksas samaksu,

4.1.2.4.  jāuzrāda personu aplieci-
nošs dokuments. 

4.2. Ja izsoles dalības pretendents 
ievērojis visus nosacījumus, tad tas 
tiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks 
sarakstā, kurā norāda šādas ziņas:

4.2.1. izsoles dalībnieka kārtas nu-
murs,

4.2.2. juridiskai personai pilnu no-
saukumu vai fiziskai personai – vār-
du, uzvārdu,

4.2.3. juridiskai personai reģistrāci-
jas numuru vai fiziskai personai – per-
sonas kodu,

4.2.4. adresi un tālruņa numuru,
4.2.5. atzīmi par izsoles dalības 

maksas un nodrošinājuma naudas sa-
maksu.

5. IZSOLES NORISE
5.1. Izsole var notikt, ja uz to reģis-

trējies vismaz 1 (viens) izsoles dalīb-
nieks. Izsoles objekts tiks pārdots vie-
nīgajam pretendentam, ja tiek 
pārsolīta izsoles sākumcena, nosolot 
vismaz vienu soli.

5.2. Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki 
izsoles pretendenti, kuri atzīti par iz-
soles dalībniekiem, izsoles objekta 
pircēja noteikšanai piemēro atklātu 
mutisku izsoli, ar augšupejošu soli, 
saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.3. Ja uz izsoli nav ieradies neviens 
dalībnieks, izsole nenotiek. Izsoles 
dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz 
izsoli, 10 darba dienu laikā tiek at-
maksāts nodrošinājums. Dalības mak-
sa netiek atmaksāta.

5.4. Ja pirmajā izsolē neviens nav 
pārsolījis izsoles sākumcenu, var rī-
kot otro izsoli ar augšupejošu soli, 

kurā dome var pazemināt izsoles sā-
kumcenu līdz 20 procentiem.

5.5. Solīšana sākas no izsoles ob-
jekta nosacītās cenas.

5.6. Pārsolīšanas summa jeb izsoles 
solis ir Ls 50,00 (Piecdesmit lati).

5.7. Par izsoles uzvarētāju tiek at-
zīsts izsoles dalībnieks, kurš par izso-
lāmo objektu nosolījis visaugstāko 
cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

5.8.  Par izsoles norisi tiek sastādīts 
protokols, kurā tiek norādīta solīšanas 
gaita un katra izsoles dalībnieka noso-
lītā cena.

5.9.  Izsoles dalībnieks, kurš piedā-
vājis visaugstāko cenu, pēc nosolīša-
nas nekavējoties ar savu parakstu pro-
tokolā apliecina tajā norādītās cenas 
atbilstību nosolītajai cenai.

5.10. Izsoles dalībniekiem, kas nav 
nosolījuši pārdodamo objektu,  septi-
ņu dienu laikā pēc  attiecīgā iesniegu-
ma saņemšanas, tiek atmaksāta drošī-
bas nauda.

5.11. Ja objekta nosolītājs atsakās 
parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē 
tiesības uz nosolīto objektu. Drošības 
nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā tiek izziņota 
atkārtota izsole.

5.12.Izsole uzskatāma par nenoti-
kušu, ja:

5.12.1. noteiktajos termiņos nav 
pieteicies neviens izsoles dalībnieks,

5.12.2.nosolītājs ir tāda persona, 
kura nevar slēgt darījumu vai kurai 
nebija tiesību piedalīties izsolē,

5.12.3. konstatēti būtiski šo notei-
kumu pārkāpumi,

5.12.4. neviens pircējs nav pārsolī-
jis izsoles nosacīto cenu vai arī noso-
lītājs nav samaksājis nosolīto cenu

6. IZSOLES PROTOKOLA UN 
REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

6.1. Izsoles rezultātus apstiprina Ēr-
gļu novada pašvaldības dome, kurai 
var iesniegt sūdzības par izsoles ko-
misijas darbībām.

6.2. Izsoles rezultāti tiek apstiprinā-
ti tuvākajā Ērgļu novada pašvaldības 
domes sēdē pēc visu maksājumu par 
objekta pirkšanu nokārtošanas.

7.  NORĒĶINI PAR NOSOLĪTO 
OBJEKTU,  MAKSĀŠANAS LĪ-
DZEKĻI UN KĀRTĪBA.

7.1.Maksājumi par nosolīto objektu 
veicami 100% apmērā 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Dome ar izsoles dalībnieku, 
kurš nosolījis objektu un veicis visus 
maksājumus par objekta pirkšanu, pēc 
izsoles rezultātu apstiprināšanas no-
slēdz objekta pirkuma līgumu.

7.3. Ja objektu nosolījušais izsoles 
dalībnieks noteiktajā termiņā nav no-
rēķinājies par Objektu šajos noteiku-
mos minētajā kārtībā, viņš zaudē tie-
sības uz nosolīto objektu. Drošības 
nauda attiecīgajam dalībniekam ne-
tiek atmaksāta
 Par Ērgļu novada pašvaldībai 

īpašumā esošo mežu „Braki” un „Sē-
tas Kalns” cirsmu pārdošanu.

Apstiprināja Ērgļu pašvaldībai īpa-
šumā esošo mežu „Braki” un ”Sētas 
Kalns”  izsolē pārdodamo cirsmu mu-
tiskās izsoles noteikumus:

IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsole notiek 2011.gada 27.sep-

tembrī Ērgļu novada pašvaldības do-
mes telpās Ērgļos, Rīgas ielā 10, Ēr-
gļu pagastā, Ērgļu novadā, 
plkst.1100. 

2. Izsolē tiek mutiski izsolīti ar aug-
šupejošu soli Ērgļu novada pašvaldī-
bai īpašumā esošo mežu “Braki” 2 
cirsmas 1.kvartālā 5,1 ha platībā kā 
vienots izsoles objekts (turpmāk tek-
stā „objekts “Braki””) un “Sētas 
Kalns” 4 cirsmas 5.kvartālā 6,2 ha 
platībā kā vienots izsoles objekts 
(turpmāk tekstā „objekts “Sētas 
Kalns””)

3. Objekta “Braki” nosacītā cena ir 
Ls 24 000 (divdesmit četri tūkstoši 
lati) bez PVN, ko veido konkrēto 
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koku pārdošanas cena, kura noapaļota līdz vese-
liem skaitļiem. Objekta “Sētas Kalns” nosacītā 
cena ir Ls 47 000 (četrdesmit septiņi tūkstoši 
lati) bez PVN, ko veido konkrēto koku pārdoša-
nas cena, kura noapaļota līdz veseliem skaitļiem. 
Objekti netiek pārdoti, ja neviens nav pārsolījis 
nosacīto cenu. 

4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izso-
les apskatīt objektus dabā un veikt kontroles no-
vērtējumu. Informācija par objektu apskates 
laiku un kārtību tiek publicēta izsoles sludināju-
mā.

5. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam ar 
pārskaitījumu iemaksā nodrošinājumu 10% ap-
mērā no viena vai abu objektu sākumcenas. Sā-
kumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. Izsoles 
dalībniekiem, kuri objektu nav nosolījuši, no-
drošinājumu atmaksā piecu darba dienu laikā 
pēc izsoles.

6. Dalības maksa Ls 25 iemaksājama Ērgļu 
novada pašvaldības kasē, jeb kontā līdz izsoles 
sākumam.

7. Izsole notiek mutiski. Izsoles solis ir ne ma-
zāks, kā Ls 50.

8. Dalībnieki pirms izsoles paraksta šos notei-
kumus, ar to apliecinot, ka piekrīt izsoles notei-
kumiem un tiem nav iebildumu pret objekta fak-
tisko stāvokli.

9. Lai piedalītos izsolē, pirms izsoles sākuma 
komisijai jāiesniedz šādas ziņas:

9.1.pieteikums par piedalīšanos;
9.2.juridiskajām personām -
9.2.1. uzņēmumu reģistra vai komercreģistra 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notariāli 
apstiprinātu kopiju);    

9.2.2. izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls), 
ko ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles izdevusi 
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai 
līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā 
valstī, kurā izsoles dalībnieks reģistrēts kā no-
dokļu maksātājs, kas apliecina, ka izsoles dalīb-
niekam nav nodokļu parādu;

9.2.3. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja 
apliecības kopija (ja reģistrējies kā PVN maksā-
tājs);

9.2.4. pilnvara vai izziņa par paraksta tiesī-
bām, telefona numurs.

9.3.fiziskām personām – 
9.3.1. personas dati (vārds un uzvārds, perso-

nas kods) pases kopiju; 
9.3.2. dzīvesvietas adrese, telefona numurs; 
9.3.3. izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls), 

ko ne agrāk kā gadu pirms izsoles izdevusi 
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai 
līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā 
valstī, kurā izsoles dalībnieks reģistrēts kā no-
dokļu maksātājs, kas apliecina, ka izsoles dalīb-
niekam nav nodokļu parādu; 

9.3.4. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja 
apliecības kopija (ja reģistrējies kā PVN maksā-
tājs).

10. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras 
ir nodokļu parādnieki vai līdz izsoles sākumam 
nav izpildījuši izsoles noteikumu 9.punktu.

11. Dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko 
cenu par objektu vai objektiem, apstiprina to ar 
savu parakstu. Ja solītājs atsakās parakstīties, 
viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu un turp-
mākajā izsolē nepiedalās.

12. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesī-
bas lūgt atstāt izsoles norises vietu tām perso-
nām, kuras traucē izsoles gaitu.

13. Pamatojoties uz objekta izsoles protokolu, 
tūlīt pēc izsoles personai, kas nosolījusi visaugs-
tāko cenu, izsniedz izziņu par izsolē iegūto ob-
jektu vai objektiem, un norēķinam izraksta rēķi-
nu. Nosolītajā cenā ieskaita iemaksāto 
nodrošinājumu.

14. Personai, kas nosolījusi visaugstāko cenu, 
nosolītā cena jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā, pretējā gadījumā tā zaudē iemaksāto 
nodrošinājumu un tiesības noslēgt pirkuma līgu-
mu. Šajā gadījumā par izsoles uzvarētāju tiek 
atzīts pretendents, kurš piedāvāja nākamo aug-
stāko cenu. 

15. Pēc nosolītās cenas samaksas Ērgļu nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs paraksta 
objekta vai objektu pirkuma līgumu.

16. Informācija par izsoli tiek publicēta laik-
rakstos “Latvijas Vēstnesis”, „Latvijas Avīze” 
un „Stars”, pašvaldības mājaslapā internetā 
www.ergli.lv

Izveidoja izsoles komisiju šādā sastāvā: ko-
misijas priekšsēdētāja  deputāte Maiga Picka,

komisijas locekļi deputāts Zintis Āboliņš- 
Ābols,  pašvaldības vides pārvaldības un terito-

riālplānošanas speciāliste Emma Cera, speciā-
lists ceļu meistars Alvis Kvants. 
 Par Pļaviņu novada administratīvās teri-

torijas robežas datu saskaņošanu
Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegumu 

un kartogrāfisko materiālu  par Pļaviņu novada 
robežu saskaņošanu posmā starp Pļaviņu nova-
du un Ērgļu novadu, dome nolēma ierosināt  
grozīt Ērgļu un Pļaviņu novadu (Sausnējas un 
Vietalvas pagastu) robežu pie apdzīvotas vietas 
“Bites” tā, lai robeža ietu pa valsts autoceļa 
V923 nodalījuma joslas malu, pārreģistrējot ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
70920080185 un 70920080252 no Ērgļu novada 
Sausnējas pagasta teritorijas uz Pļaviņu novada 
Vietalvas pagasta teritoriju, bet pārējos posmos 
saskaņot robežu starp Ērgļu novadu un Pļaviņu 
novadu saskaņā ar Valsts zemes dienesta karto-
grāfisko materiālu.
 Par mednieku un makšķernieku biedrības 

“Jumurda”  iesniegumu par  medību tiesību no-
došanu biedrībai.

Izskatot mednieku un makšķernieku biedrības 
“Jumurda” priekšsēdētāja Jura Rudzīša iesnie-
gumu, dome nolēma slēgt līgumu par medību 
tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku 
biedrībai “Jumurda” Ērgļu novada pašvaldībai 
piederošajos nekustamajos īpašumos 18 ha kop-
platībā, kas atrodas Jumurdas pagasta teritorijā: 
“Gaitnieki”, kadastra Nr.70600030201 - platība 
5,46 ha, kadastra Nr.70600030024 - platība  3,26 
ha,  kadastra Nr.70600030209 - platība 5,82 ha; 
“Slēptuve”, kadastra Nr.70600030140 - platība 
2,02 ha; “Jumurdas kapi”, kadastra 
Nr.70600030161 -platība 1,44 ha.  
 Par dzīvokļa nodošanu pašvaldībai
Izvērtējot Ērgļu pagasta iedzīvotāja  personī-

go iesniegumu, dome nolēma  pieņemt kā dāvi-
nājumu viņam piederošu dzīvokli. 
 Par skolēnu transporta nodrošināšanu
Izvērtējot faktisko situāciju, lai apmierinātu  

skolēnu vecāku lūgumu nodrošināt mācību pe-
riodā skolēnu nokļūšanu Ērgļu novada pašvaldī-
bas J.Zālīša Sausnējas pamatskolā, dome nolē-
ma lūgt SIA „Madonas Ceļu būves SIA”  mācību 
periodā nodrošināt skolēnu transportu maršrutā 
Vietalva–Bites  rītos un Bites–Vietalva pēcpus-
dienās,  pašvaldībai samaksājot  par reisu izpildi 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 Par nepieciešamību iegādāties jaunu teh-

niku pašvaldības ceļu uzturēšanas dienesta va-
jadzībām

Izvērtējot pašvaldības speciālista ceļu meista-
ra V.Stefaņenkova informāciju par patreiz eks-
pluatācijā esošās pašvaldības ceļu uzturēšanas 
tehnikas nolietojumu, dome nolēma piešķirt no 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem  ne vairāk 
kā Ls 15000  jauna traktora iegādei pašvaldības 
ceļu uzturēšanas dienesta darba nodrošināšanai.
 Par iesniegumiem par finansiāla atbalsta 

sniegšanu
Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, de-

putāti lēma, ka finansiāli neatbalstīs: Beverīnas 
novada pašvaldības aicinājumu ziedot senās Tā-
lavas valsts valdnieka Tālivalža pieminekļa Tri-
kātā veidošanai; Latvijas bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas ieceri uzņemt dokumentālo filmu  
projekta „Saprast, sajust, izvērtēt, palīdzēt” ie-
tvaros. 
 Par Ērgļu mūžizglītības biedrības iesnie-

gumu par projekta līdzfinansējumu
Izskatot Ērgļu mūžizglītības biedrības iesnie-

gumu ar lūgumu Ērgļu novada pašvaldībai atbal-
stīt Ērgļu mūžizglītības projektu „Izglītības ie-
spējas jaunajām māmiņām labvēlīgā vidē” ar 
līdzfinansējumu  un izvērtējot projekta mērķi – 
sniegt iespēju jaunajām māmiņām turpināt izglī-
tību un radīt viņām ar bērniem labvēlīgu vidi, 
iekārtojot jauno māmiņu un bērnu atpūtas un ro-
taļu istabu ,dome nolēma atbalstīt ar līdzfinansē-
jumu LVL 200  apmērā Ērgļu mūžizglītības pro-
jektu „Izglītības iespējas jaunajām māmiņām 
labvēlīgā vidē”, ja projekts tiks atbalstīts Latvi-
jas Kopienu iniciatīvu fonda ar Borisa un Tamā-
ras Teterovu fonda finansiālu atbalstu veidotās 
programmas ”Palīdzēsim māmiņai” ietvaros.
 Par grozījumiem 2011.gada 24.februāra  

saistošajos noteikumos nr.2 ”Par  Ērgļu novada 
pašvaldības budžetu 2011.gadam”

Dome pieņēma  saistošos noteikumus  Nr.8 
”Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos 
noteikumos nr.2 ”Par Ērgļu novada pašvaldības 
budžetu 2011.gadam””: 

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
grozījumi 

(latos)

Apstiprinātais 
gada plāns ar 
grozījumiem

I KOPĀ IEŅĒMUMI 244 975 112 514 357 489
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 16 458 88 790 105 248
III Nodokļu ieņēmumi 9 540 895 10 435
Tiešie nodokļi 9 540 895 10 435

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
un būvēm kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

9 540 895 10 435

IV Nenodokļu ieņēmumi 6 918 87 895 94 813
09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un 

citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 
pagasttiesās

1 200 270 1 470

12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas 
nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 5 718 3 125 8 843

13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 0 84 500 84 500
V Transfertu ieņēmumi 228 517 23 724 252 241

18.6.2.0. Mērķdotācijas dažādām pašvaldību 
funkcijām 188 290 15 708 203 998

18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo 
izdevumu transferti pašvaldībām 0 609 609

18.8.1.1. Uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldību budžetā par Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto daļu 
projektu īstenošanai

40 227 7 407 47 634

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM

207 865 143 820 351 685

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu 
un fiskālā darbība, ārlietas 1 500 2 000 3 500

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošan 116 127 96 846 212 973

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība 
un pakalpojumi 150 0 150

08.210 Bibliotēkas 700 500 1 200
08.220 Muzeji un izstādes 1 062 0 1 062
08.230 Kultūras centri, nami, klubi 59 164 30 513 89 677
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.

posms (ISCED-97 2.līmenis) 1 662 261 1 923

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā 
aizsardzība 27 500 13 700 41 200

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 207 865 143 820 351 685

2000 Preces un pakalpojumi 17 692 8 646 26 338
2112 Pārējie komandējumu un dienesta 

braucienu izdevumi 60 -30 30

2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar 
iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

1 1 00 200 1 300

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 250 1 500 3 750
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 

pakalpojumu veidi 9 180 2 785 11 965

2311 Biroja preces 1 000 500 1 500
2321 Kurināmais 1 000 2 200 3 200
2322 Degviela 800 500 1 300
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 90 30 120
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 550 700 1 250

2363 Ēdināšanas izdevumi 1 662 261 1 923
5000 Pamatkapitāla veidošana 130 438 116 967 247 405

5211 Dzīvojamās ēkas 800 -800 0
5212 Nedzīvojamās ēkas 0 2 290 2 290
5213 Transporta būves 0 35 500 35 500
5218 Celtnes un būves 0 12 200 12 200
5231 Transportlīdzekļi 0 15 000 15 000
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 1 562 -1 200 362
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika 1 500 2 000 3 500

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 98 576 15 977 114 553
5890 Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta 

līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz 
kodiem 5810 un 5820

28 000 36 000 64 000

6000 Sociālie pabalsti 59 735 18 207 77 942
6242 Bezdarbnieka stipendija 33 235 6 707 39 942
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 

naudā 16 000 8 000 24 000

6270 Dzīvokļu pabalsti 10 500 3 500 14 000

Pielikums Nr.1
2011. gada 25. augusta grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 

2011. gada pamatbudžeta kopsavilkumā

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr.8
2011. gada 25. augustā, domes sēdes protokols Nr.10, 2.§
Grozījumi 2011. gada 24. februāra  saistošajos noteikumos nr. 2 
 „Par  Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.gadam„
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likumu 

„Par valsts budžetu 2011. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un fi-
nanšu vadību” 6. pantu 

Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 2011. gadam grozījumus 
(pielikumi: Nr.1., 2., 3.,4.):

pamatbudžetā  – ieņēmumus palielināt par  LVL 112514,
– izdevumus palielināt par  LVL  143820, 
– līdzekļu atlikumu uz 2011. gada beigām samazināt par LVL 31306
speciālajā budžetā – ieņēmumus palielināt par  LVL 8728,
– izdevumus palielināt par   LVL 8728
Pielikumi: Nr.1., 2., 3.,4.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. septembris �

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
KOPA IEŅĒMUMI (1-PAMATBU-
DZETS) 244 975 112 514 357 489

04.1.2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 9 540 895 10 435

09.4.2.0
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttie-
sās

1 200 270 1 470

12.3.9.9 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas 
nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 5 718 3 125 8 843

13.2.2.0 Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 0 84 500 84 500

18.6.2.0 Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkci-
jām 188 290 15 708 203 998

18.7.3.0 Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izde-
vumu transferti pašvaldībām 0 609 609

18.8.1.1
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību 
budžetā par Eiropas Savienības struktūrfon-
du finansēto daļu projektu īstenošanai

40 227 7 407 47 634

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
01.100 Ērgļu novada pašvaldība 1 500 2 000 3 500

5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja 
tehnika 1 500 2 000 3 500

01.100 IZDEVUMI KOPĀ 1 500 2 000 3 500
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 500 2 000 3 500
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 1 500 2 000 3 500

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas

(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 93 965 91 439 185 404

2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un 
remonts 1 5 00 1 000 2 500

5211     Dzīvoj amās ēkas 800 -800 0
5212     Nedzīvojamās ēkas 0 2 290 2 290
5213     Transporta būves 0 35 500 35 500
5231     Transportlīdzekļi 0 15 000 15 000
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 1 000 -1 000 0
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukci-
ja 4 9 492 449 49 941

5890     Pārējie kapitālie izdevumi no bu-
džeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz 
kodiem 5810 un 5820

28 000 36 000 64 000

6242     Bezdarbnieka stipendija 13 173 3 000 16 173
06.600 Komunālā saimniecība -Jumurda 8 127 1 700 9 827

2322     Degviela 800 500 1 300
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturē-
šanas materiāli 50 200 250

6242     Bezdarbnieka stipendija 7 277 1 000 8 277
06.600 Komunālā saimniecība - Sausnēja 14 035 3 707 17 742

2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un 
remonts 750 500 1 250

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturē-
šanas materiāli 500 500 1 000

6242     Bezdarbnieka stipendija 12 785 2 707 15 492
06.600 IZDEVUMI KOPĀ 116 127 96 846 212 973
2000 Preces un pakalpojumi 3 600 2 700 6 300
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 250 1 500 3 750
2322 Degviela 800 500 1 300

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas ma-
teriāli 550 700 1 250

5000 Pamatkapitāla veidošana 79 292 87 439 166 731
5211 Dzīvojamās ēkas 800 -800 0
5212 Nedzīvojamās ēkas 0 2 290 2 290
5213 Transporta būves 0 35 500 35 500
5231 Transportlīdzekļi 0 15 000 15 000
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 1 000 -1 000 0
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 49 492 449 49 941

5890
Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta lī-
dzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 
5810 un 5820

28 000 36 000 64 000

6000 Sociālie pabalsti 33 235 6 707 39 942
6242 Bezdarbnieka stipendija 33 235 6 707 39 942

07.200     Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas

(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)

07.200 Feldšerpunkts - Jumurdas pagasta pār-
valde. 150 0 150

2112     Pārējie komandējumu un dienesta 
braucienu izdevumi 60 -30 30

2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 
preces 90 30 120

07.200 IZDEVUMI KOPĀ 150 0 150

Pielikums Nr.2
2011. gada 25. augusta grozījumi Ēgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu tāmē 

pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
2000 Preces un pakalpojumi 3 112 1 200 4 312

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 60 -30 30

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 90 30 120

08.210     Bibliotēkas
Klasifikā-
cijas kods

Nosaukums Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
08.210 Bibliotēka 700 500 1 200

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi

700 500 1 200

08.210 IZDEVUMI KOPĀ 700 500 1 200
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo-

jumu veidi
700 500 1 200

08.220      Muzeji un izstādes

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
08.220 Muzejs - Meņģeli 1 062 0 1 062

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi 500 200 700

5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 562 -200 362
08.220 IZDEVUMI KOPĀ 1 062 0 1 062

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo-
jumu veidi 500 200 700

5000 Pamatkapitāla veidošana 562 -200 362
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 562 -200 362

08.230      Kultūras centri, nami, klubi

Klasifikāci-
jas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
08.230 Kultūra -Sausnēja 49 1 64 15 613 64 777

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi 80 85 165

5250     Kapitālais remonts un rekonstruk-
cija 49 084 15 528 64 612

08.230 Ērgļu Saieta nams 10 000 14 900 24 900
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas, ar 
iestādes darbības veicamo funkciju nodro-
šināšanu saistītie pakalpojumi

1 100 200 1 300

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi 7 900 2 000 9 900

2311     Biroja preces 1 000 500 1 500
5218     Celtnes un būves 0 12 200 12 200

08.230 IZDEVUMI KOPĀ 59 164 30 513 89 677
2000 Preces un pakalpojumi 10 080 2 785 12 865

2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu 
saistītie pakalpojumi

1 100 200 1 300

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpo-
jumu veidi 7 980 2 085 10 065

2311 Biroja preces 1 000 500 1 500
5000 Pamatkapitāla veidošana 49 084 27 728 76 812
5218 Celtnes un būves 0 12 200 12 200
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 49 084 15 528 64 612

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas

(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
09.210 Ērgu vidusskola 1 662 261 1 923

2363     Ēdināšanas izdevumi 1 662 261 1 923
09.210 IZDEVUMI KOPĀ 1 662 261 1 923
2000 Preces un pakalpojumi 30 162 16 161 46 323
2363 Ēdināšanas izdevumi 1 662 261 1 923

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
10.900 Pašv.ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks” 1 000 2 200 3 200

2321     Kurināmais 1 000 2 200 3 200
10.900 Sociālais dienests 26 500 11 500 38 000

6260     Garantētā minimālā ienākuma 
pabalsti naudā 16 000 8 000 24 000

6270     Dzīvokļu pabalsti 10 500 3 500 14 000
10.900 IZDEVUMI KOPĀ 27 500 13 700 41 200
2321 Kurināmais 1 000 2 200 3 200
6000 Sociālie pabalsti 26 500 11 500 38 000

6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 
naudā 16 000 8 000 24 000

6270 Dzīvokļu pabalsti 10 500 3 500 14 000
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Pielikums Nr.3
2011. gada 25. augusta grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 

2011. gada speciālā budžeta kopsavilkumā

Klasifikācijas 
kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
grozījumu 

(latos)

Apstiprinātais 
gada plāns ar 
grozījumiem

                        I KOPĀ IEŅĒMUMI 52 278 8 728 61 006
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BU-
DŽETA VEIDIEM 52 278 8 728 61 006

Parējie speciālā budžeta līdzekļi 52 278 8 728 61 006

18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem 52 278 8 728 61 006

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNK-
CIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 13 419 8 728 22 147

06.200 Teritoriju attīstība 13 419 8 728 22 147
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKO-
NOMISKĀM KATEGORIJĀM 13 419 8 728 22 147

2000 Preces un pakalpojumi 1 3 419 8 728 22 147
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000 1 728 3 728

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakal-
pojumu veidi 3 027 3 000 6 027

2322 Degviela 8 392 4 000 12 392

Pielikums Nr.4
2011. gada 25. augusta grozījumi Ēgļu novada pašvaldības 

2011. gada speciālā budžeta izdevumu tāmē pa struktūrvienībām 
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

Klasifikācijas 
kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
KOPĀ IEŅĒMUMI (2-SPECLĪDZEKĻI) 52 278 8 728 61 006
18.9.1.0 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem 52 278 8 728 61 006

06.200      Teritoriju attīstība

Klasifikācijas 
kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Gada plāna 
izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns

(latos)
06.200 /C    Ceļu fonds-spec.bud. 13 419 8 728 22 147

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un 
remonts 2 000 1 728 3 728

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi 3 027 3 000 6 027

2322 Degviela 8 392 4 000 12 392
06.200 IZDEVUMI KOPĀ 13 419 8 728 22 147
2000 Preces un pakalpojumi 13 419 8 728 22 147
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000 1 728 3 728

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi 3 027 3 000 6 027

2322 Degviela 8 392 4 000 12 392
Pašvaldības domes priekšsēdētājs  G.Velcis

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A.Rozenberga

TAUPĪSIM 
SAVUS 

LĪDZEKĻUS
Ar pirmo septembri Ērgļos stājās spēkā jaunie 

ūdensapgādes pakalpojumu tarifi.
Kvalitatīva ūdens sagatavošana un piegāde pa-

tērētājam ir dārgs process. Šādi sagatavots tiek 
viss mājsaimniecībām nonākošais ūdens, tai skaitā 
ūdens, kas nonāk vannā vai tualetes podā.

Vidējais ūdens patēriņš mājsaimniecībā ir aptu-
veni 100 l/cilvēku, no kuriem vannai, dušai, tuale-
tei un veļas mazgāšanai tiek patērēti ~80% no sa-
ņemtā ūdens.

Tā kā ūdens nav lēts, izmantosim to taupīgi! Ne-
atklāšu neko jaunu, bet varbūt kāda atziņa var no-
derēt:

• mazgājies dušā, nevis vannā – tas ir ekonomis-
kās;

• izmanto dušā ekonomiskos uzgaļus;
• Ne visiem tualetēs ir skalojamās kastes ar eko-

nomisko funkciju – ieliec skalojamajā kastē ķieģe-
li. Katru reizi, kad norausi ūdeni, ietaupīsi 1,5 l 
ūdens;

• nepieļauj, ka no bojāta krāna pil ūdens – dien-
naktī tā var iztērēt pat līdz 90 l ūdens;

• aizgriez krānu, kamēr tīri zobus;
• mazgājot veļu jāraugās, lai veļas mašīna nebū-

tu pustukša;
• dārza laistīšanai netērē dārgo dzeramo ūdeni, 

bet uzkrāj traukos lietus ūdeni, kas augiem būs arī 
noderīgāks.

Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes loceklis 
Dainis Daugulis

Ērgļu novada 
pašvaldības 

sociālajā dienestā
Esam pavadījuši pirmo pusgadu un varam iz-

vērtēt rezultātus. Tāpat kā visā valstī, arī pie mums 
ir strauji pieaudzis sociālo pabalstu saņēmēju 
skaits – it īpaši garantētā minimālā ienākuma pa-
balstu (GMI). Ja sociālā dienesta gada budžets bija 
plānots ap piecdesmit tūkstošiem, tad uz 1. sep-
tembri iztērēti jau Ls 44311,00. Bijām nonākuši 
situācijā, kad jādomā, ko līdz gada beigām varam 
atļauties, ko ne. Jautājums vai varam skolā un bēr-
nu dārzā trūcīgajiem piešķirt brīvpusdienas.

Lūdzu Ērgļu novada domi rast iespēju piešķirt 
papildus līdzekļus sociālajai palīdzībai bērnu ēdi-
nāšanai un pabalstiem skolas piederumu iegādei  
trūcīgajām ģimenēm. Deputāti ar sapratni izskatīja 
šo jautājumu un piešķīra papildus Ls 11000,0. Pie-
šķirot brīvpusdienas, nācās diezgan strikti izvērtēt 
katras ģimenes resursus. Brīva ēdināšana skolās 
un bērnudārzos piešķirtas 95 bērniem. Izmaksā-
jām pabalstus mācību līdzekļu iegādei.

Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta 
vadītāja: M. Briede 

Jaunākās grāmatas Liepkalnes 
bibliotēkā

Ir pagājis zemeņu un aveņu lasīšanas laiks, klāt 
jau kartupeļu, sēņu un ābolu lasīšanas laiks, bet es 
šoreiz piedāvāju iespēju lasīt Liepkalnes bibliotē-
kā. Jūs varbūt jautāsiet – ko lasīt? Nu protams, 
jaunākās grāmatas! Par pašvaldības līdzekļiem ir 
iegādāti 33  dažādu nozaru izdevumi.

  Tiem, kas rūpējas par savu pašsajūtu un vese-
lību, piedāvāšu grāmatu par ķermeņa enerģētis-
kajiem noslēpumiem “Refleksoloģija’’, jo varbūt 
ne katrs zin, ka mūsu kāju pēdās atrodas jūtīgi 
punkti un zonas, kas saistīti ar visiem dziedze-
riem, nerviem, muskuļiem un orgāniem. Savu-
kārt, masējot pēdas un iedarbojoties uz šiem 
punktiem, varam paši uzlabot savu pašsajūtu, 
prāta spējas, emocionālo stāvokli. Grāmatā ir 
plašs ilustratīvais materiāls. Grāmatu “Nerakstī-
tie biznesa likumi’’ 1944.gadā izdeva Amerikas 
Inženieru biedrība, bet ārpus šīs organizācijas tās 
slepenie likumi nevienam nebija pieejami, toties 
mūsdienās tie kļuvuši par biznesa rokasgrāmatu 
klasiku. Grāmatā “Bērnu nu jauniešu psihote-
rapija” atradīsiet ne tikai teorētiskas, bet arī 
praktiskas zināšanas, kas var noderēt gan vecā-
kiem, gan pedagogiem.

 Daiļliteratūras cienītājiem būs iespēja izvēlē-
ties kā latviešu, tā arī ārzemju autoru darbus. 
Modra Zihmaņa stāstu krājumu “Igreks un Iksa” 
iedvesmojusi paša autora biogrāfija – Otrais pa-
saules karš, iesaistīšanās skolēnu pretošanās kus-
tībā. Grāmata ir vienlīdz vērtīga kā daiļliteratūras 
darbs un vēstures liecība.

 Kriminālžanra mīļotājiem – Mariņinas “Per-
sonīgie motīvi” grāmatas 1.daļa. 

Romāns “Sods par klusēšanu’’ ir skaudra, cil-
vēcīga spriedzes drāma, kas neatstāj vienaldzīgu, 
bet reizē liekot vaicāt – vai tā var notikt arī ar 
mani? Grāmata “Mans mīļais itālietis” adresēta 
meitenēm, kas sapņo par dzīvi svešā zemē ar sve-
šas tautības vīru. Vai svešzemju princis atnesīs 
kāroto laimi? 

Krēslas sērijas fani par seniem dzimtas noslē-
pumiem un maģiskiem notikumiem, kas izmaina 
Amerikas dienvidpilsētiņas Getlinas iedzīvotāju 
dzīvi, varēs lasīt grāmatās “Daiļās būtnes” un 
“Skaistā tumsa”.

Šis ir tikai neliels ieskats bibliotēkā pieejamo 
jaunāko grāmatu klāstā. Visi laipni gaidīti!

Dainuvīte, Liepkalnes bibliotēkā

Jaunieguvumi Ērgļu bibliotēkā
“Grāmata ir skolotājs, kurš māca bez atalgoju-

ma. Tā dāvina tev gudrības atklāsmi katru mirkli. 
Tā ir sarunu biedrs, kas vēstī par dzīves noslēpu-
miem” (A.Navoji)

Vasaras mēnešos bibliotēkas grāmatu krājums 
ir papildināts ar jaunām, interesantām grāmatām. 
Grāmatas ir pirktas par pašvaldības finansējumu. 
Prieks par plašo lasītāju dāvināto grāmatu klās-
tu.

Tiem, kas interesējas par vēsturi:
 “Cēsu hronika” – fakti un notikumi pilsētas 

800 gadu vēsturē.
Zvaigzne J. “Litene”
“Aizslēgtais krasts” (DVD) – stāsts par cilvē-

kiem un laikmetiem Ziemeļkurzemes piekrastē.
Beļavnieks J. “...bet tā bija”– autobiogrāfiska-

jā grāmatā aprakstītie notikumi atspoguļo pār-
vērtības, kas divdesmitajā gadsimtā skārušas 
Latvijas laukus.

“Liepāja Latvijas sākotnē” – par notikumiem 
(1918.g. novembris – 1919.g. jūlijs)

“Nākotnes melnraksti”– (Latvija 1934.g.-
1941.g.)

Sevis izzināšana  un dziedniecība:
Siņeļņikovs V. “Kā iemācīties mīlēt sevi”
Križanovska V. “Dzīvības eliksīrs”
“Dziedniecības gadagrāmata”
Dabas izpēte un noslēpumi:
“Putni Teiču dabas rezervātā”
Ņikonovs A. “Dzīve uz pulvermucas”
“Vides politikas un integrācijas programma 

Latvijā”(DVD)
Aizraujoši romāni un biogrāfijas dažādām 

gaumēm:
Vira A. “Spēles trijatā”

Lorena K. “Eņģeļu acis”
Evanss N. “Drosmīgie”
Bauere I. “Skolas Līze”
Kaldupe Sk. “Deg pīlādži Kurzemes sniegos”
Lekberga K. “Ledus peincese”
Gailīte Sk.”Dzirkstis no dievišķās uguns”
Linka Š. “Pielūdzējs”
Mērfijs J. “Paraksts – Mata Hari”
Konelijs Š. “Putnubiedēklis”
Kroders O. “Mēģinu būt atklāts”
Kokle – Līviņa V. “Teiktais – nepateiktais” 

(esejas) 
Grāmatas bērniem:
“Areče – visi desmit”, ”Nezinīša un viņa drau-

gu piedzīvojumi”, “Stāstiņi par lāč- ukiem”, 
“Mazais mušķērājs”, “Circenīša ceļojums”, “111 
interesanti eksperimenti”, “Globālā sasilšana”, 
“Pūka paslēpes”, “Mārītes vabolītes ceļojums”, 
“Kas ir visgaršīgākais”

Šī ir  tikai daļa no jaunajām grāmatām, vēl 
viens grāmatu pirkums būs septembra vidū.  Se-
kojiet informācijai.

Tās grāmatas, kuras īstajā laikā nonāk mūsu 
redzeslokā palīdz uzturēt ticību visam labajam,  
pārliecību par sevi, dod spēku pārvarēt grūtības... 
Zenta Mauriņa ir teikusi: “Bet no visiem pasau-
les brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un 
šais brīnumos tu vari brīvi ienirt. Tu vari sevī uz-
ņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un 
jutuši.”

Un vēl.... Tev ir idejas, ierosinājumi, kritika? 
Tavs viedoklis mums ir svarīgs!  Atraksti! Mūsu 
e-pasta adrese: erglbiblio@tvnet.lv 

Sarmīte Dreiblate – Ērgļu bibliotēka

Aicina Ērgļu 
saieta nams!

Katru rudeni no jauna Ērgļu saieta namā atsāk 
darbu kolektīvi, kas apvieno interesentus, lai saturī-
gi pavadītu brīvo laiku un radītu prieku ne tikai sev, 
bet arī apkārtējiem ļaudīm. Te sanāk dziedātāji, de-
jotāji, audēji, teātra mākslas cienītāji, līnijdejotāji, 
vingrotāji u.c. Bet arvien esam priecīgi par katru 
jaunu dalībnieku. 

Tāpēc jaunus dalībniekus gaida šādi kolektīvi:
● Jauktais koris „Ērgļi” 
(diriģents, Ralfs Šmīdbergs) 
e-pasts: ralfens@inbox.lv                   
Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki 

dziedātāji
mēģinājumi ceturtdienās - plkst.18.30
● Deju kolektīvs ”Pastalnieki” 
(vad. Mārīte Taškāne, mob. 26528369)
e-pasts: marite.taskane@inbox.lv
 mēģinājumi piektdienās plkst 20.00 un  svētdie-

nās- plkst. 11.00
● Deju kolektīvs „Rūdis”
(vad. Antra Grinberga, mob.t. 26498175)           
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: sestdienās no plkst.17.00)
● Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Erla”
(vad. Antra Grinberga, mob. 26498175 
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: otrdienās, piektdienās. plkst. 20.00) 
● Dāmu deju grupa „Varbūt” 
(vad. Antra Grinberga, mob. 26498175
e-pasts: samo@tvnet.lv
mēģinājumi: ceturtdienās plkst.18.30)
● Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte” 
(Pirmsskolas – vad. Antra Grinberga, 
mob. 26498175)
 e-pasts: samo@tvnet.lv
otrdienās, ceturtdienās plkst.17.30
● Bērnu vokālais ansamblis  „Ķipari”
(vad. Ieva Vilnīte, mob. 29328543) 
e-pasts:ieva.vilnite@inbox.lv
● Ērgļu teātris 
(režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426)
e- pasts: tereza.k@inbox.lv
● Tautas lietišķās mākslas studija „Ērgļi”
 (vad. Sandra Lauberte, mob. 28372607)
Tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”
(vad. Inese Maltavniece, mob. 26391466)      
● Līnijdejas (vad. Emma Cera mob. 26468124)
● Vēderdejas (Belly dance) – 
(vad. Rudīte Pavlovska,
nodarbības  – ceturtdienās, plkst. 18.00) 
● Sporta deju klubs “Vizbulīte” 
 e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv
 nodarbības – trešdienās un piektdienās no plkst. 

14.00       
● Rokdarbu studija – pieteikties un par pirmo 

nodarbību interesēties saieta namā, vai pa tālruni: 
26528132

● Mūzikas kursi darbojas Virdzīnijas Burovas 
vadībā – personīgi  vienojoties

● Uzmanību,  jaunums!
Vai vēlaties iepazīt šarmanto mūzikas instru-

mentu- Ģitāru? Ja jā, tad aicinām pieteikties ĢI-
TĀRISTU KURSOS !

Lūdzam interesēties saieta namā, vai pa tālruni: 
26528132

Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno
AMATIERMĀKSLAS SEZONU –  

Ērgļu novada pašvaldības speciāliste – 
kultūras darba organizatore: Sandra Avotiņa



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. septembris ��

Ērgļu 
Blaumaņa 

kapos
Kā ierasts, ik gadu septembra pirma-

jā svētdienā notika kapusvētki Blauma-
ņa kapos Ērgļos. Dievkalpojumu vadīja 
Kaspars Eglītis – Ērgļu evanģēliski lu-
teriskās draudzes mācītājs un muzikā-
lās daļas izpildītāja Santa Radzvilovi-
ča-Lasmane, kuras skaistie solo 
dziedājumi bija kaut kas sevišķs.

Izpildot daudzu Blaumaņa kapsētas 
apmeklētāju, kā tūristu, tā pašu ērglē-
niešu, vārdā gribas pateikt lielu paldies 
Kristīnei Ģirģenai – Ērgļu pašvaldības 
Labiekārtošanas darbu speciālistei par 
skaisti sakoptajiem rakstnieka R.Blau-
maņa un viņa tuvinieku un dzejnieka 
Jāņa Grota kapu kopiņām. Uzliktas jau-
nas kapu apmales, iestādītas puķes, no-
grantēts laukums. Tagad arī daudzajiem 
ciemiņiem no citiem novadiem var ar 
lepnumu parādīt mūsu izcilo novadnie-
ku sakoptās un labi uzturētās piemiņas 
vietas. 

A.Kuzina

Dāliju ziedēšanas laika jubilāre Jumurdā
Pļavu zaļo un krāšņo ziedu matu 

rotu nomaina sirmot sākušo smilgu 
mierīgais skaistums. Vēl pa vasarīgas 
saules apspīdētu lauku ceļu dodamies 
ciemos pie mūsu pagasta 80 gadus 
jaunās jubilāres Aijas Bokalderes, 
dzimušas Strazdiņas, viņas dzimtajās 
mājās „Burtniekos”, kuru agrākais 
nosaukums ir daudz daiļskanīgāks – 
„Lielpiežēni”. 

1931. gada 28. augustā māmiņas 
Martas un tēta Kārļa ģimenē pie-
dzimst vienīgā meitiņa Aija. Tēvs un 
māmiņa ir čakli darba rūķi, saimniecī-
ba zeļ un plaukst, tētis ir Latvijas 
valsts  patriots, dien aizsargos, kas vē-
lāk izrādās tik liktenīgi viņa ģimenei.

Bērnību līdz 13 gadu vecumam Ai-
jas kundze atceras ar saulainām atmi-
ņām, kas pavadītas tēta un māmiņas 
gādībā un mīlestībā. Aija ar uzslavas 
rakstu beidz Jumurdas skoliņā 7 kla-
ses. Vēlāk gan viņas izglītošanās ie-
spējas ietekmē apstākļi, kurus pārva-
rēt augumā sīciņās Aijas spēkos 
nebija.

1944. gadā ģimeni skar deportācija, 
tiek izsūtīts tētis, kurš pēc ģimenei 
piederošajām skopajām ziņām ir miris 
1952. gada maijā Magadanas apgaba-
lā. Grūtajos brīžos un smagākajos 
darbos palīdz Aijas onkulis un krus-
tēvs Roberts, tomēr kā jau aizsarga 
ģimeni, arī viņus skar deportācija.

Aija kopā ar citiem izsūtītajiem no-
nāca Krasnojarskas apgabala padom-
ju saimniecībā „Petrovska”. Strādāja 
fermā par mazo teļu kopēju. Ar patie-
su cieņu Aijas kundze atceras darba 
organizāciju fermā- bija mehāniskā 
dzirdināšanas sistēma, atsevišķa zāle 
gotiņām, kuras dzemdēja, teliņus pir-
majās dienas turēja pie gotiņām, tikai 

pēc tam atšķīra un kopējas baroja ar 
izslaukto pienu. Par darbu padomju 
saimniecības fermā tika maksāta arī 
nauda un tas deva iespēju tuvējā vei-
kaliņā iegādāties maizīti, kā Aijas 
kundze atzīst, viņiem vismaz badā ne-
bija jāmirst...Tur tālajā Sibīrijā latvie-
ši bija čakli darba darītāji, prata kopā 
svinēt Jāņus, uzdziedāt latviešu tautas 
dziesmas. Vietējie esot teikuši- latvie-
ši tik skaisti dzied, tikai kāpēc viņi tik 
skumji...

Izsūtījumā, 1951. gadā,  Aijas kun-
dze satika savu mūža mīlestību, staltu 
un iznesīgu puisi Ati. 1955. gada 5. 
novembrī viņi ar zirga pajūgu dodas 
uz 30 kilometrus attālo dzimtsarakstu 
nodaļu, lai oficiāli sareģistrētos, vien-
kārši, sirsnīgi, bez liekiem izdevu-
miem.

1956. gada oktobra beigās ceļš ved 
atpakaļ uz dzimteni, jaunie cilvēki at-
griežas Jumurdā, pirmos mēnešus gan 
pavada „Egļukalna” mājās, bet jau pa-
vasarī viņi atgriežas „Burtniekos”, no 
kuriem pāri palikušas tikai krāsmatas. 
Aijas vīrs Atis bija cilvēks ar zelta ro-
kām, izlasīja vēl kaut cik noderīgos 
materiālus un pamazām, pamazām no 
drupu kaudzes uzslēja māju, iekārtoja 
un apmetās uz pastāvīgu dzīvi.

Atis izmācījās un strādāja par mež-
sargu, ar viņu kopā plecu pie pleca arī 
Aijas darba mūžs pagāja kopā ar vīru. 
Pirmos gadus tika strādāts ar rokas 
zāģi, izbristi dziļi sniegi, smagi un 
sūri strādāts, lai pamazām vien iekop-
tu saimniecību. Kopā ar dzīvesbiedru 
apmeklētas mednieku balles Jumur-
das Tautas namā, braukts uz mežsargu 
saietiem Vecpiebalgā un Koknesē. Ai-
jas kundze šodien ar mīlestību atceras 
savu vīru Ati un saka: „Viņš bija saim-

nieks gan mežā, gan mājās. Vīra aiz-
vējā pagājis mans mūžs.” Līdz zelta 
kāzām pietrūka vien 1 gada un 4 mē-
nešu...

Šodien Aijas kundze savus rītus sa-
gaida kopā ar kaimiņieni Anniņu, kura 
atskrien no kaimiņmājas. Atbrauc vīra 
radi no Skrīveriem, parūpējas, lai ne-
trūkst kāda našķa un kafijas, avīzes  
ko pāršķirstīt un uzzināt, kas pasaulē 
notiek. Visiem līdzcilvēkiem Aijas 
kundze novēl ilgu mūžu, daudz laimī-
šu un galvenais – sargāt Latviju!

Pavisam drīz jau rudens vēji zēģe-
lēs pār Jumurdas pakalniem un lejām, 
miglas vāli velsies kamolos, lai katrs 
no mums adītu savu atmiņu kamzolīti, 
un saltajos ziemas vakaros sildītos, 
sildītos ar atmiņām par savā dzīvē sa-
staptajiem cilvēkiem, kuri tik daudz 
laba darījuši, sildītos ar apziņu, ka 
mums ir tik labi kaimiņi, kas dzīves 
grūtākajos brīžos atceras par mums 

Aija un Atis Bokalderi.

Līvija Groza atvasarā 

un sniedz palīdzīgu roku, sildītos ar 
apziņu, ka mēs protam šo dzīvi pie-
ņemt tādu, kāda tā ir un savā dzīvē 
Dieva sagādātas dāvanas pieņemt ar 
prieku un pateicībā.

Man bija patiess prieks sastapties ar 
Aijas kundzi un es esmu viņai pateicī-
ga, par izrādīto uzticību stāstot par 
sava mūža gaišajiem un ne tik gaiša-
jiem mirkļiem. Aijas kundzei viņas 
skaistajos mūža gados gribu veltīt šīs 
dzejas rindas: 

Tavai jubilejai rudens nepiedien,
Jo kā liesma kūlā lietiem cauri 

švirksti.
Tava valoda un smiekli šķiļ katrā 

bezcerībā spožu dzirksti.
Tavai jubilejai rudens nepiedien,
Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,
Pelēcīgu dienu sudrabā
Spilgtu rozi iesiesi arvien!

Pie jubilāres viesojās kultūras 
darba organizatore Inita Lapsa

„Labām lietām cilvēks nekad nav par vecu...”
                                      (Z.Mauriņa) 

Šis gads skolotājas Līvijas Grozas 
dzīvē ir nozīmīgs, jo viņa svin apaļu 
dzīves jubileju - 70. Mēdz teikt, ka 
sievietēm gadu skaitli jubilejās nemē-
dzot nosaukt, bet, es domāju, ka Līvi-
jas gadījumā to drīkst darīt. Tāpēc, ka 
viņa ir jauneklīga garā, mundra, rosī-
ga, strādīga un nevienam nesūdzas 
par savām kaitēm, kuru varbūt nemaz 
arī nav. Jubileja ievadīta jau pavasarī 
Meņģeļu muzejā ar rokdarbu izstādes 
„No 70 līdz 100” atklāšanu. Nākamā 
reize bija 20. augustā, kad bija Kalni-
ņu dzimtas salidojums. Trešā reize, 
kad Ērgļu draugi un paziņas suminās 
jubilāri, - būs 23.septembrī, kad kopā 
ar meitu Maiju Ērgļu kultūras namā 
paredzēta kopēja rokdarbu izstāde. 

Čaklums, skaistuma mīlestība, zie-
du kupenas ap māju– tas viss sagādā 
gandarījumu sev un tuvajiem. Rudens 
ziedi ir viskrāšņākie un lai ar nedaudz 
ar rūgtenu smaržu, - visizturīgākie. 
Tādi piestāv Līvijai, jo viņa ir stipra 
savā dzimtā, ģimenē, darbā, - savā 
zemē. Līvijas ikdiena ir skaisti piepil-
dīta ar pašas darbīgumu, izdomu, vē-
lēšanos būt noderīgai sabiedrībai un 
visiem, kuri ir viņas redzeslokā. 

 Īpašais darbs, ko Līvija veikusi, 
būdama audēja studijā „Ērgļi” , ir ka-
rogu aušana – Ērgļu vidusskolai, deju 
kopai „Varbūt”, Braku muzejam. 
Rokdarbi, ieskatīti no mammas, ir pa-
tikuši jau kopš jaunības. Aušanas 
prasmi Ērgļos pirms 14 gadiem ir ie-
rādījusi Lonija Bērzkalne, kuras darbi 
izceļas ar labu māksliniecisko gaumi 
un nevainojamu tehniku. 

Vaicāta par savu vaļas prieku, Līvi-
jas kundze atbild, ka tas ir viņas ikdie-
nas darbs, ko viņa veic studijas austu-

vē, apkopjot un uzturot savu mājas 
apkārtni, gaidot ciemos no tuvienes 
un tālienes savus mīļos bērnus – mei-
tu Maiju ar znotu no Luksemburgas 
un dēlu Valdi no Lubānas vai arī no 
kāda tālāka brauciena. Ar neslēptu 
lepnumu Līvija stāsta, ka dēls Valdis, 
būdams Latvijas meliorācijas kadas-
tra vadītājs, bieži dodas dienesta brau-
cienos uz tuvām un tālām vietām. Pa-
vasarī tālākais brauciens bijis uz 
Taivānu, kur Valdis Groza kā vienī-
gais Latvijas pārstāvis prezentēja Lat-
vijas meliorācijas pārvaldes darbu 
starptautiskā līmenī. Mājas soli palīdz 
veikt un vīrieša pleca atbalstu sniedz 
dēls Guntars, pēc izglītības celtnieks. 

Visi ērglēnieši zina, ka ilgus gadus 
Līvija Groza darbojusies kā skolotāja. 
Pedagoga darbā aizritējuši 48 gadi – 
sākumā Svitenes vidusskolā, no 1969. 
gada Ērgļos – arodvidusskolā un vi-
dusskolā. Darbs ir sagādājis gandarī-
jumu, jo skolotājas profesija izraudzī-
ta apzināti un vienlaicīgi ar studijām 
Latvijas Valsts universitātes Ģeogrā-
fijas fakultātē sākts arī pedagoģiskais 
darbs. Skolotāja Līvija Groza var le-
poties ar saviem bijušajiem audzēk-
ņiem, jo, gan savās personīgajās jubi-
lejās, gan citos nozīmīgos dzīves 
gadījumos viņa nav aizmirsta. 

 Kopā ar dzīves biedru Teodoru 
Grozu, latviešu literatūras un valodas 
skolotāju, ilggadīgu mācību darba or-
ganizatoru Ērgļu arodvidusskolā dzī-
ve aizritējusi tik ātri, ka liekas, - viss 
bija pavisam nesen. 2008.gada martā 
Teodors Groza aizgāja mūžībā. Šogad 
19. augustā būtu svinēta zelta kāzu ju-
bileja…

Runājot par savu bērnību, Līvijai 

acīs nedaudz skumjas:” Mana bērnība 
pazuda 1949. gada 25. martā, kad ģi-
meni piemeklēja deportācijas šaus-
mas. Aizveda visu Martas un Arnolda 
Kalniņu ģimeni ar 5 maziem bērniem 
no „Šalku” mājām Valgundes pagas-
tā.” No bērnības ir viena vienīga foto-
grāfija ģimenes albūmā – mazās Līvi-
jas kristības Sv. Annas baznīcā 
Jelgavā. Un kāda liktenīga sakritība, 
ka tagad meitas Maijas dzīvoklis Jel-
gavā atrodas tieši iepretim šai baznī-
cai, kur kādreiz kristīta viņas mamma. 
Tāda īpatnēja saikne pastāv Līvijai ar 
dzimto Zemgale. 

Mīļus un sirsnīgus vārdus Līvijai 
saka viņas bijušās darba kolēģes un 
arī draudzenes. 

Elga Līckrastiņa: „Par Līviju var 
sacīt- cilvēks, uz kuru var paļauties. 
Vienlīdz ģimeniska un sabiedrības cil-
vēks. Neatteiks padomu, izpalīdzīga. 
Izteikta estēte, rūp viss skaistais mājā, 
Ērgļos. Aktīva visa jaunā atbalstītāja, 
izmēģinātāja (rokdarbos). Zinoša, lie-
liska organizatore.

Vēlējums: būt arvien tikpat darbī-
gai, aktīvai. Labu veselību!”

Veneranda Reine: „Esmu pateicī-
ga liktenim, ka manu paziņu un drau-
gu vidū ir Līvija. Apbrīnoju viņas pla-
šo redzesloku, zināšanas ģeogrāfijā 
un vēsturē. Spēka gados daudzās eks-
kursijās esam izbraukājušas gandrīz 
visas bijušās Padomju Savienības re-
publikas. Tagad, katru gadu, cenša-
mies apskatīt mūsu pašu dzimto zemī-
ti un priecāties par tās skaistumu. 

Lai viņai pietiktu spēka novadīt vēl 
daudzas ekskursijas Ērgļu novada 
pensionāriem.

 Viņai ir pozitīvs skats uz dzīvi. Ap-
brīnoju viņas prasmi un zināšanas, 
gaumi un izdomu rokdarbos: aušanā, 
adīšanā, tamborēšanā, tapošanā utt. 

Priecājos, ka meita Maija arī ir man-
tojusi visas šīs prasmes un pielieto 
savā dzīvē. Sveicu skaistajā dzīves ju-
bilejā!”

Austra Skara: „Cilvēks ir tas, kurš 
prot savu cilvēcīgumu izstarot.- Šos 
vārdus gribu veltīt pensionāru pado-
mes vadītājai Līvijai Grozai. Viņa ir 
tā, kura sveic pensionārus apaļo gadu 
jubilejās, vienreiz gadā rīko ekskursi-
ju pensionāriem. Es apbrīnoju viņas 
izdarību, zināšanas, spēju interesanti 
stāstīt, arī tiekoties ikdienā. Es apbrī-
noju Tevi, Līvija, kā Tu visu  to vari. 
Mēs, Ērgļu pensionāri, esam Tev ļoti 
pateicīgi.”

Aldona Pikure: „30 gadu garumā 
Līvijas darba gaitas saistītas ar Ērgļu 
arodvidusskolu. Amati bijuši dažādi, 
bet ikkatru brīdi Līvija ir bijusi Skolo-
tāja – zinoša, radoša. Un tā tas ir līdz 
šai dienai. 

„Tev no dzimšanas, šķiet, iedots
Ir līdzi gaismas
Karalienes gods,
Jo mūžs ir ne vien zināšanām zie-

dots,
Ar daudz ko citu
Tas ir vainagots.” (K. Apškrūma ) 

Materiālu sagatavoja Anna Kuzina

Sēņu izstāde 
Jumurdā

Katrs pagasts Ērgļu novadā ir nozī-
mīgs ar savām vērtībām, saliekot kopā 
šīs vērtības sanāk liels un dižens no-
vads! Šoreiz mēs, jumurdieši, apzinā-
jām vienu no sava pagasta bagātībām 
un gribam padalīties arī ar Jums- visa 
novada iedzīvotājiem. Paceliet, lūdzu, 
roku, kurš šogad nav bijis Jumurdas 
mežos un mūsu pagasta Palšu purvā!? 
Ogu un sēņu bagātību šogad Meža māte 
mums dāvājusi dāsni, ogotāju pilni bija 
visi purva stūrīši, pēc Bērtuļa dienas, kā 
jau tas pienākas, Jumurdas mežos sāku-
šas augt arī sēnes. Padalīties sēņošanas 
pieredzē tika aicināti visi aktīvākie pa-
gasta sēņotāji. Paldies čaklākajām sē-
ņotājām: Andrai Salnītei, Staņislavai 
Milnei, Stellai Rutkai, Valentīnai Cīru-
lei. Sēņu izstādē atpazinām 29 sēņu su-
gas. Bija gan ēdamas sēnes, gan arī 
vienreiz ēdamās. Tā kā mūsu vidū nebi-
ja un tuvākajā apkārtnē nedzīvo neviens 
mikologs, tad sēņu noteikšanā nāca tal-
kā mūsu pagasta bibliotekāre Velga. Tā 
izvērtās par aizraujošu norisi, jo domas 
dalījās... Bet secinājums viens – lasiet 
un gatavojiet sēnes, kuras Jūs tiešām 
pazīstiet!

Mežā sēņoja un sēņu izstādē 
piedalījās: I. Lapsa

Paldies Dievu Dieviņam,
Šogad bekas devušās:
Es iegāju siliņā,
Pielauz’ pilnu vācelīti.

Beciņas un apšu kundziņi šogad 
padevušies vareni!



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. septembris��

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231

E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.

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

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un 
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Ausma Priede
Roberts Vinks
Irina Šlesere
Līvija Groza

Anda Jākobsone
Velta Kalniņa

Rita Pilsētniece
Veronika Ikauniece

SVEICAM

LIENI un GUNTARU 
MILLERUS 

ar  dēla MATĪSA piedzimšanu

JĀZEPS AKMANS, 
miris 63. mūža gadā

LAIMA RUGĀJA, 
mirusi 82. mūža gadā

EMMA ZARIŅA, 
mirusi 96. mūža gadā

MĀRIS ŪDRIS, 
miris 45. mūža gadā

Pieminam mirušos

SVEICAM
 KOPĪGU DZĪVES CEĻU SĀKOT

LARISU un VALDI BOGDANOVUS

SVECĪŠU VAKARI 
ĒRGĻU NOVADĀ

SAUSNĒJAS PAGASTĀ
24. septembrī plkst. 16.00 Runakalna kapos 
24. septembrī plkst. 17.00 Liepkalnes kapos 
1. oktobrī plkst. 17.00 Sausnējas kapos

ĒRGĻU PAGASTĀ
1. oktobrī plkst. 17.00 Blaumaņa kapos
8. oktobrī plkst. 17.00 Miera kapos
9. oktobrī plkst. 17.00 Sauleskalna kaps

JUMURDAS PAGASTĀ
1. oktobrī plkst. 16.30 Vējavas kapos
1.oktobrī plkst. 18.00 Jumurdas kapos 

GROZĪJUMI AUTOBUSU SATIKSMĒ
Ar 1. septembri stājas spēkā Valsts SIA “Au-

totransporta direkcijas” grozījumi  AS “CATA” 
apkalpotajos maršrutos, kas skar Ērgļu nova-
du:

1. Maršruta nr.7964 Rīga - Ērgļi 
1.1.slēdz izpildi reisam nr.01 plkst. 8.10 - 10.45 

no Rīgas SAO sestdienās, turpinot veikt reisu 
svētdienās 

1.2. slēdz izpildi reisam nr.02 plkst. 4.30 - 7.05 
no Ērgļiem svētdienās, turpinot reisus veikt no 
pirmdienas līdz sestdienai.

2.  Maršrutā nr.7964 Rīga - Ērgļi: 
2.1. slēdz reisus nr. 04 plkst. 5.00 - 7.20 no Ēr-

gļiem ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai un 
nr.09 plkst. 17.30 - 19.55 no Rīgas SAO ar izpildi 
katru dienu 

2.2.atklāj vietā jaunus reisus nr.14 plkst. 5.30 - 
7.50 no Ērgļiem ar izpildi no pirmdienas līdz sest-
dienai un nr.17 plkst.17.25 - 19.45 no Rīgas SA ar 
izpildi katru dienu. 

PASĀKUMU 
AFIŠA
17. septembrī 

13. Latvijas koru saiets Ērgļu novada 
„Meņģeļos”

Brāļu Jurjānu jubilejas gadā – izbaudīsim 
atvasaru dziesmotā gaisotnē un būsim kopā 
ar Latvijas kora mūzikas mīļotājiem!

Plkst. 11.30 Piemiņas brīdis Blaumaņa ka-
pos pie Jurjānu dzimtas atdusas vietas

Plkst. 12.00 Garīgās mūzikas koncerts 
Ērgļu Sv. Krusta dievnamā

Piedalās Rīgas Latviešu biedrības kamer-
koris „Austrums” (diriģents Ārijs Šķepasts 
un Ogres novada Kultūras centra jauktais 
koris „Ogre” (diriģents Jānis Zirnis)

Plkst. 13.00 – 14.30 Koru iebraukšana un 
reģistrēšanās „Meņģeļu” pagalmā

Plkst. 13.30 Koru konkurss Dziesmu 
kalnā „Meņģeļos” 

Konkursā piedalās: 
• Saldus novada Novadnieku pagasta sie-

viešu koris “Draudzība”, diriģents Rolands 
Kleinbergs

• Talsu Tautas nama sieviešu koris “Vai-
va”, diriģente Nora Vītiņa

• Jauktais koris „Pa saulei”, diriģenti Mar-
ta Ozola, Jānis Ozols, Laura Jēkabsone

• Mazsalacas novada Kultūras centra jauk-
tais koris “Salaca”, diriģenti Dita Tarvida, 
Valdis Tomsons

• Jaunpiebalgas kultūras nama jauktais ko-
ris, diriģente Māra Vīksna

• Kamerkoris „Vox Animae”, diriģente 
Sindija Druva

• Rīgas Biznesa skolas jauktais koris, diri-
ģents Gints Ceplenieks

• A/S Grindeks jauktais koris „Grindeks”, 
diriģenti Lauris Goss un Rihards Rudzītis

Plkst. 14.15 – 16.15 Koru kopmēģinā-
jums „Meņģeļu” pagalmā

Plkst. 17.00 Koncerts „Brāļu Jurjānu 
jubilejas gads” Koncertu vada Mārcis 
Feldbergs

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Līdz 1.oktobrim Jumurdas bibliotēka 

sēņu laikā aicina meklēt sēnes
 „Sēnes un sēņošana dzejā, prozā, 

dramaturģijā, mākslā”
Jūsu uzdevums: lasot grāmatas, skatoties 

mākslas darbu reprodukciju albumus, pama-
nīt lappuses, kurās rakstīts par sēnēm vai sē-
ņošanu. Sarakstu, ar norādītu grāmatas auto-
ru, nosaukumu, „sēņu” lappusēm, iesniegt 
bibliotēkā līdz 1.oktobrim. Interesē sēnes un 
sēņošana arī filmās, dziesmās utt. Vārdu sa-
kot – „sēņojam” visos literatūras un mākslas 
žanros! 

Protams, sarakstam pievienojiet informā-
ciju par sevi: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, 
e-pasts, adrese.

23. septembrī 
 Ērgļu saieta nama Izstāžu zālē

Līvijas Grozas un Maijas Biķernieces 
audumu un rokdarbu izstādes

“Māte man mācījusi madarot villainīti...”
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

24. septembrī plkst.  9.00 no rīta 
saieta namā un tā apkārtnē

RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem!!!
Aicinām tirgoties ar visām rudens ražas 

bagātībām, kas izaugušas dārzā, meža vel-
tēm, rokdarbiem, kā arī mājdzīvniekiem un 
lopiņiem. 

Varēsiet piedalīties loterijā, ja līdzi būsiet 
paņēmuši kādu no savām ziemai sagatavota-
jām veltēm.  

Miķeļa izsole!!!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2. oktobrī   plkst. 19.00  Ērgļu saieta namā
„Domino Teātra” izrāde „Kailie brieži”
Iestudējuma pamatā ir Entonija Makarte-

na  un Stīvena Sinklēra  komēdija „Ladies 
night”, kas 2008. gadā bijusi viena no pasau-
lē iestudētākajām lugām. 

„Domino Teātris” ir starptautiska teātra 
kompānija, kas veiksmīgi darbojas vairākās 
Eiropas valstīs. „Kailie brieži” ir šīs kompā-
nijas otrais iestudējums Latvijā – šīs izrādes 
versijā piedalās:

Agris Daņiļevičs, Jānis Vimba, Jānis 
Jarāns, Arturs Krūzkops, Lauris Reiniks, 
Roberto Meloni, Aleksandra Kurusova, 
kuri  iejūtas kādas mazpilsētiņas bezdarb-
nieku ādā un meklē savu izeju no valsts kri-
zes...  izveidojot striptīza grupu, kuras ko-
miskie priekšnesumi turpmāk nes prieku un 
izraisa labestīgus smieklus skatītājos!       

Biļetes  var iegādāties Ērgļu saieta namā: 
Biļešu cena: 4,- un 5,- Ls

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
8.  oktobrī  plkst. 21.00   

Ērgļu saieta namā
   RUDENS BALLE!

Aicināti visi zemes kopēji un ražas audzētā-
ji, zemnieku saimniecību saimnieki ar 

savām saimniecēm un saimēm.
 Balles laikā noskaidrosim titula

“GODA Saimnieks un 
GODA Saimniece”  ieguvējus!

Vietas pie Saimes galdiem pieteikt laikus 
un ieejas kartes iegādāties saieta namā pie 

nama saimniecēm.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

29. oktobrī plkst. 17.00 
Ērgļu saieta namā

Dāmu deju grupa „Varbūt”
aicina uz koncertu „ Rudens lapkritī ”
aicinātas deju grupas no Jelgavas, Dzelza-

vas, Kokneses, Kalsnavas, Madonas, Ogres, 
Amatas, Apes, Vecpiebalgas,  Mārsnēniem, 
Inešiem, Valkas un Cesvaines.

Spēlē: Ēriks Smaļskis (Rīga)

Horizontāli. 1.Āfrikāņu izcelsmes mūzikas si-
taminstruments. 5.Jupitera pavadonis. 7.Balkons 
ērģelēm vai publikai baznīcā. 10.Mūžzaļš skuju 
koks vai krūms ar spīdīgām skujām. 11.Lielas lašu 
dzimtas zivis. 12.Regīnas Ezeras romāns. 13.
Daudzgadīgs tropu un subtropu tīteņaugs. 15.Lat-
viešu dzejnieks 91901.-1968.), krājuma „Augša-
nas prieks” autors. 16.latviešu dziedātāja, liriskais 
tenors (1878.-1966.). 21.Tēs P.Rozīša romānā 
„Ceplis”. 22.Neliels balandu dzimtas tuksneša 
augs. 23.Šķautņains akmens stabs ar piramidālu 
virsotni. 25.Operetei līdzīgs muzikāli skatuvisks 
darbs Spānijā. 26.Masas mērvienība angļu mēru 
sistēmā. 29.Viegls, caurspīdīgs tīklveida audums. 
30.Šķidruma pataloģiska uzkrāšanās audos, dobu-
mos. 35.Tēls V.Lāča romānā „Pazudusī dzimtene”. 
36.Latviešu režisore, skatuves mākslas pedagoģe 
(1891.-1975.). 37.Indīga odžu dzimtas tuksneša 
čūska. 38.Ātraudzīgi vītolu dzimtas koki. 39.Ri-
teņbraukšanas sporta būve. 40.Bezkrāsains orga-
nisks savienojums, viegli gaistošs šķidrums.

1 2 3 4
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Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz pasažieru 
ierosinājumu, lai aizstātu ar šā gada 1.jūniju slēg-
tos AS “Nordeka” apkalpotā maršruta nr.7045 
Rīga - Ērgļi - Madona - Varakļāni reisus un nodro-
šinātu pārsēšanos Ērgļos uz reģionālā vietējās no-
zīmes maršruta nr.6353 Madona-Vestiena-Ērgļi 
reisiem.

3. Maršrutā nr.7147 Cēsis - Vecpiebalga -  Ēr-
gļi  

3.1. slēdz izpildi reisam nr. 02 plkst. 7.15 no Ēr-
gļiem  sestdienā, turpinot reisu veikt no pirmdie-
nas līdz piektdienai;

slēdz izpildi reisam nr. 04 plkst. 7.15 no Ērgļiem 
(caur Dzērbeni) ar izpildi svētdienās;

3.2. atklāj jaunu reisu nr.06 plkst. 7.00 no Ēr-
gļiem ar izpildi sestdienās, svētdienās.

Reisa laiks tiek noteikts 15 min. agrāk, lai no-
drošinātu pasažieriem iespēju nokļūt Rīgā ar marš-
ruta nr.7730 Rīga - Cēsis reisu nr.12 plkst. 9.00 no 
Cēsu AO

Vertikāli. 1.Meža gabals, kas izraudzīts medī-
bām ar dzinējiem. 2.Paukošanas ierocis. 3.Augsta 
valsts amatpersona, valdības loceklis. 4.Dzīvnieks 
Jelgavas pilsētas ģerbonī. 5.Persona R.Blaumaņa 
komēdijā „Skroderdienas Silmačos”. 6. Kara dievs 
sengrieķu mitoloģijā. 8.Tēls V.Lāča romānā „Zvej-
nieka dēls”. Stiprs alkoholisks dzēriens Dienvidā-
zijā. 13.Latviešu tēlnieks (1896.-1986.). 14.Iekš-
dedzes dzinēja sistēmas sastāvdaļa. 17.Grupas 
„Prāta vētra” solists (1974.). 18.Valdemārpils ag-
rākais nosaukums. 19.Čemurziežu dzimtas augs. 
20.Ziedkopa – salikts ķekars. 24.Novada centrs 
Vidzemē. 25.Mūzikas mācības disciplīna. 27.Pār-
vedvekselis. 28.Inerto gāzu grupas ķīmiskais ele-
ments. 31.Baložu dzimtas putns. 32.Ciets, pus-
stiklains silicītiezis. 33.Lielbritānijas 
administratīvi politiska sastāvdaļa. 34.Standarti-
zēts uzdevums cilvēka zināšanu, spēju pārbaudei.

Sastādījis A.Gailis

Krustvārdu mīkla

Apsveicam!


